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นักลงทุน ลูกค้าของเรา รวมไปถึงหน่วยงานกำากับดูแลท่ัวโลก 

การปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณคือสิง่สำาคัญสำาหรบัเรา เพื่อใหเ้ราเป็น
แบรนดเ์ครื่องประดบัท่ีบรรลคุวามสำาเรจ็อยา่งยัง่ยนืดว้ยความประพฤติ
และมาตรฐานท่ีมจีรยิธรรม

Alexander Lacik - ประธานและประธานเจา้หน้าท่ีบรหิาร (CEO)



3 หลกัจรรยาบรรณ

ในนามของคณะกรรมการบรษัิท (“คณะกรรมการบรษัิท”) และฝ่าย
บรหิารระดับสงู เรามคีวามยนิดีท่ีจะนำาเสนอหลักจรรยาบรรณของ
แพนดอรา่ (“หลักจรรยาบรรณ”) หลักจรรยาบรรณนี้จะระบุถึง
ความมุง่มัน่ มาตรฐานของพฤติกรรม และการประพฤติปฏิบติัของ
เราอยา่งมจีรยิธรรม ซึ่งเราคาดหวงัวา่องค์กรแพนดอรา่ทัง้หมดจะ
ยดึมัน่และปฏิบติัตาม

ความมุง่มัน่ของแพนดอรา่ท่ีมต่ีอแนวปฏิบติัทางธุรกิจท่ีมี
จรยิธรรมนัน้ หมายถึง การท่ีเราดำาเนินธุรกิจอยา่งถกูต้องตาม
กฎหมาย เหมาะสม และด้วยความซื่อสตัยแ์ละมคีณุธรรม โดยการ
ยดึมัน่และปฏิบติัตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคับท่ีมผีลใชบ้งัคับ 
การใชว้จิารณญาณท่ีดี และการดำาเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิง่
แวดล้อมใหเ้หลือน้อยท่ีสดุ

หลักจรรยาบรรณนี้จะใหข้อบเขตการปฏิบติัตามกฎระเบยีบขัน้พื้น
ฐาน เพื่อเป็นแนวทางสำาหรบัคณุในการรกัษาค่านิยมหลักของแพน
ดอรา่ และอาจไมส่ามารถกล่าวครอบคลมุสถานการณ์ทัง้หมดท่ี
อาจเกิดขึ้นได้ ความสำาเรจ็ของหลักจรรยาบรรณนี้ขึ้นอยูกั่บพวก
เราแต่ละคนในการใชว้จิารณญาณท่ีดีเป็นเครื่องนำาทาง เมื่อต้อง
เผชญิสถานการณ์ท่ียุง่ยากซบัซอ้นและท้าทายในบางครัง้ และ
พยายามขอคำาแนะนำาตามความเหมาะสม

พนักงานทกุคนมหีน้าท่ีรบัผดิชอบในการดำาเนินการใหแ้น่ใจวา่เรา
จะอ้างอิงถึงหลักจรรยาบรรณเสมอในทกุอยา่งท่ีเราดำาเนินการทัว่
ทัง้สว่นธุรกิจของเรา ชื่อเสยีงของเราถือเป็นหนึ่งในสนิทรพัยอั์นมี
ค่าท่ีสดุของเรา และหากเราต้องเสื่อมเสยีหรอืสญูเสยีชื่อเสยีงท่ี
ดีไป ก็จะเป็นเรื่องยากมากท่ีจะกอบกู้กลับคืนมา ด้วยการตระหนัก
ถึงสิง่นี้ ถ้าพนักงานคนใดทราบวา่มกีารดำาเนินการใดๆ ท่ีอาจ
เป็นการละเมดิหลักจรรยาบรรณ หรอือาจทำาใหแ้พนดอรา่ต้องตก
อยูใ่นความเสีย่งหรอืต้องเสื่อมเสยีชื่อเสยีง บรษัิทคาดหวงัใหค้ณุ
รายงานเรื่องนี้ แพนดอรา่หา้มมใิหม้กีารตอบโต้บุคคลใดๆ ท่ี
รายงานโดยสจุรติใจถึงการกระทำาผดิท่ีอาจเกิดขึ้น พฤติกรรมท่ีขดั
ต่อจรยิธรรม หรอืการละเมดิกฎหมายหรอืนโยบายท่ีอาจเกิดขึ้น 
รวมถึงบุคคลใดท่ีชว่ยเหลือหรอืใหค้วามรว่มมอืในการสบืสวน
สอบสวนรายงานขอ้กังวลใดๆ ดังกล่าว

พนักงานทกุคนมคีวามรบัผดิชอบท่ีจะต้องอ่าน ทำาความเขา้ใจ และ
ปฏิบติัตามหลักจรรยาบรรณและขอคำาแนะนำาตามความเหมาะสม 
ดังนัน้ ขอใหค้ณุใชเ้วลาในการศึกษาหลักจรรยาบรรณของเรา และ
อยา่ลืมวา่หากคณุไมแ่น่ใจหรอืมขีอ้สงสยัใดๆ โปรดขอคำาแนะนำา
จากทรพัยากรใดๆ ท่ีระบุไวใ้นหลักจรรยาบรรณนี้
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01
ความมุง่มัน่ของเรา
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ท่ีแพนดอรา่ เรามุง่มัน่ท่ีจะสง่เสรมิและรกัษาวฒันธรรมท่ีวางอยูบ่นความมุง่มัน่ตัง้ใจของเรา ดังนี้

การปฏิบติัตามมาตรฐานจรยิธรรมท่ีสงู: การยดึมัน่ในแนวปฏิบติัทางธุรกิจท่ีมจีรยิธรรมของเรา โดยดำาเนินธุรกิจอยา่งมคีวามรบัผดิ
ชอบและซื่อสตัยคื์อสิง่สำาคัญสงูสดุ การตัดสนิใจดำาเนินการท่ีเป็นไปอยา่งซื่อสตัยแ์ละมจีรยิธรรม ต้องมาก่อนทกุสิง่ท่ีเราทำา 

การปกป้องแบรนด์ของเรา: จุดแขง็และความซื่อสตัยข์องแบรนด์ของเราคือสนิทรพัยพ์ื้นฐานของแพนดอรา่ สิง่สำาคัญคือการ
ปกป้องชื่อเสยีงของเราด้วยการสรา้งความไวว้างใจและการปฏิบติัต่อทกุคนด้วยความเคารพ ตัง้แต่พนักงานของเราไปจนถึงลกูค้า 
และคู่ค้าธุรกิจของเรา 

การเพิม่พูนความยัง่ยนื: แนวปฏิบติัทางธุรกิจท่ียัง่ยนืและรบัผดิชอบได้เขา้มาเป็นสว่นหนึ่งของรูปแบบธุรกิจของเรานับตัง้แต่เริม่ต้น 
เรานำามาตรการใหม่ๆ  มาใชอ้ยา่งต่อเนื่องทัว่ทัง้หว่งโซค่ณุค่าของเรา ตัง้แต่การจดัซื้อจดัจา้งและการสรา้งสรรค์ผลงาน ไปจนถึงการ
คำานึงถึงผลกระทบใหม่ๆ  ท่ีมต่ีอสิง่แวดล้อมของเรา

ความสำาเรจ็ของแพนดอรา่ขึ้นอยูกั่บการท่ีทกุคนเคารพต่อความมุง่มัน่ของเรา  
เราใหค้ำามัน่เหล่านี้ต่อตัวเราเอง ต่อนักลงทนุ และต่อลกูค้าของเรา 

01 ความมุง่มัน่ของเรา
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02
การนำาหลัก
จรรยาบรรณไปใช้
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แพนดอรา่กำาหนดใหท้กุคนภายในองค์กรต้องยดึมัน่และปฏิบติัตาม
ขอ้ความและเจตนารมณข์องหลักจรรยาบรรณนี ้รวมทัง้นโยบาย 
มาตรฐาน และขัน้ตอนปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมด (“นโยบาย”) 
นอกจากนี ้เราคาดหวงัใหผู้ท่ี้ดำาเนนิธุรกิจกับเราต้องรบัค่านิยม
เดยีวกันนีไ้ปปฏิบติัเชน่กัน

เมื่อคณุไดร้บัการวา่จา้ง คณุจะไดร้บัการขอใหร้บัรองวา่คณุตระหนัก 
เขา้ใจ และตกลงท่ีจะปฏิบติัตามหลักจรรยาบรรณนีแ้ละนโยบายของ
เรา และใหก้ารรบัรองเชน่นีเ้ป็นประจำาตามรอบเวลาท่ีกำาหนด ทัง้นี ้จะ
ถือวา่หลักจรรยาบรรณนีแ้ละนโยบายของเรามผีลบงัคับใชกั้บคณุ
โดยเป็นเง่ือนไขหนึง่ของการวา่จา้ง โดยไมค่ำานงึวา่คณุได้ทำาการ
รบัรองดงักล่าวหรอืไมก็่ตาม

พนกังานทกุคนและคณะกรรมการบรษัิทมคีวามรบัผดิชอบในการ
อ่าน ทำาความเขา้ใจ และปฏิบติัตามหลักจรรยาบรรณของแพนดอรา่
และนโยบายท่ีสำาคัญ รวมทัง้ขอคำาแนะนำาตามความเหมาะสม การไม่
ปฏิบติัตามหลักจรรยาบรรณและนโยบายท่ีสำาคัญ อาจนำาไปสูก่ารถกู
ดำาเนนิการทางวนิยั ซึง่โทษสงูสดุรวมถึงการยุติการวา่จา้ง

02 การนำาหลกัจรรยาบรรณไปใช้
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02 การนำาหลกัจรรยาบรรณไปใช้

แพนดอร่าได้นำาหลักจรรยาบรรณอีกฉบับหนึ่งมาใช้กับ
ซัพพลายเออร์ ผู้ค้า และผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์ของบริษัท 
ซพัพลายเออร ์ผูค้้า และคู่ค้าธุรกิจทัง้หมดต้องรบัรองวา่ได้รบั
ทราบหลักจรรยาบรรณสำาหรบัซพัพลายเออร ์(Supplier Code 
of Conduct) ของแพนดอรา่ ก่อนท่ีจะเขา้รว่มในกิจกรรมทาง
ธุรกิจใดๆ กับแพนดอรา่ ในทำานองเดียวกัน ผูไ้ด้รบัสทิธแิฟรนไชส์
และตัวแทนจำาหน่ายทัง้หมดต้องรบัรองวา่ได้รบัทราบหลักจรรยา
บรรณสำาหรบัผูไ้ด้รบัสทิธแิฟรนไชส ์(Franchisee Code of 
Conduct) ของแพนดอรา่ รวมทัง้คู่มอืการดำาเนินงานสำาหรบัผูไ้ด้
รบัสทิธแิฟรนไชสท่ี์เก่ียวขอ้งใดๆ ก่อนท่ีจะเขา้รว่มกิจกรรมทาง
ธุรกิจใดๆ กับแพนดอรา่

ซพัพลายเออร ์ผู้ค้า คู่ค้าธุรกิจ ผู้ไดร้บัสทิธแิฟรนไชส ์และ
ตัวแทนจำาหน่ายทกุราย มหีน้าท่ีรบัผิดชอบในการตรวจสอบ
ใหแ้น่ใจวา่ไดม้กีารนำาหลกัจรรยาบรรณท่ีมผีลบงัคับใช ้และ
คู่มอืการดำาเนินงานสำาหรบัผู้ไดร้บัสทิธแิฟรนไชส ์(ถ้า
เก่ียวขอ้ง( มาปรบัใชใ้นนโยบายและขัน้ตอนปฏิบติัของตน 
และไดน้ำาไปใชแ้ละดำาเนินการโดยพนักงานของตน สว่นงานท่ี
มกีารวา่จา้งธุรกิจภายนอก และซพัพลายเออรร์ายยอ่ย การ
ละเมดิหลกัจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งหรอืคู่มอืการดำาเนินงาน
สำาหรบัผู้ไดร้บัสทิธแิฟรนไชสท่ี์เก่ียวขอ้งใดๆ อาจสง่ผลใหม้ี
การดำาเนินการ ซึ่งโทษสงูสดุรวมถึงการยุติสญัญาหรอืยุติ
ขอ้ตกลงท่ีทำากับแพนดอรา่ ภายใต้ขอบเขตท่ีกฎหมาย
อนุญาตใหท้ำาได้

ซพัพลายเออร ์ผู้ค้า คู่ค้าธุรกิจ และผู้ได้รบัสทิธแิฟรน
ไชสต้์องปฏิบติัตามหลักจรรยาบรรณของแพนดอรา่
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ความมุ่งมัน่ของแพนดอรา่ท่ีจะดำาเนินการอย่างซื่อสัตย์นั้น 
หมายถึงการท่ีทุกคนรบัผิดชอบต่อการกระทำาของตนและมี
ความตระหนักถึงการกระทำาใดๆ ท่ีไม่เหมาะสมหรอืผิด
กฎหมาย การดำาเนินการอย่างมีจรยิธรรม หมายถึง ทุกคนมี
ความรบัผิดชอบต่อการใช้วิจารณญาณท่ีดีและตัดสินใจอย่าง
ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะทำาได้ในการทำาในสิ่งท่ีมีจรยิธรรม ไม่ใช่แค่เพียง
ทำาในสิ่งท่ีถูกกฎหมาย เมื่อใดก็ตามท่ีมีข้อขัดแย้งระหว่างหลัก
จรรยาบรรณกับกฎหมายหรอืระเบียบข้อบังคับของท้องถ่ิน ให้
ยึดตามข้อกำาหนดท่ีเข้มงวดกว่า เมื่อใดก็ตามท่ีคุณต้องเผชิญ
กับคำาถามหรอืปัญหาท่ีไม่ได้ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณนี้ คุณ
ควรปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของทั้งหลักจรรยาบรรณและ
นโยบายของแพนดอรา่

คำาถามต่อไปน้ีมจุีดประสงค์เพื่อชว่ยให้คณุสามารถทบทวนกระบวนการตัดสนิใจ เมื่อเผชญิกับคำาถามทางจรยิธรรมหรอื
การตัดสนิใจท่ีท้าทาย คณุควรถามตัวเอง ดังน้ี
 
1. การกระทำาดงักลา่วถกูกฎหมายหรอืไม ่และเป็นไปตามหลกัจรรยาบรรณและนโยบายท่ีสำาคัญของแพนดอรา่หรอืไม่
2. การกระทำาดงักลา่วเป็นไปตามจุดประสงค์ทางธุรกิจท่ีชอบดว้ยกฎหมายหรอืไม่
3. ถ้าเรื่องน้ีตกเป็นขา่วในสื่อหรอืเป็นท่ีรบัรูข้องสาธารณชน การกระทำา/การตัดสนิใจของฉันจะถกูคนอ่ืนๆ  

มองวา่เหมาะสมและมจีรยิธรรมหรอืไม่
4. ฉันไดพ้จิารณาหรอืไม ่วา่การกระทำา/การตัดสนิใจของฉันอาจสง่ผลกระทบเชงิลบต่อชื่อเสยีงของแพนดอรา่
5. ฉันไดพ้จิารณาหรอืไม ่วา่การกระทำา/การตัดสนิใจของฉันอาจสง่ผลกระทบเชงิลบต่อผู้บรโิภค ผู้ถือหุน้ และพนักงาน

คณุควรสามารถตอบวา่ “ใช”่ สำาหรบัคำาถามทกุขอ้ขา้งต้น ถ้าคณุไมส่ามารถตอบวา่ “ใช”่ สำาหรบัคำาถามทกุขอ้ขา้งต้น โปรดหยุดดำาเนินการ
ก่อนและขอคำาปรกึษาจากผู้จดัการของคณุ ฝ่ายกฎหมายและการกำากับดแูลท่ัวโลก (Global Legal & Compliance) หรอืฝ่ายตรวจสอบ
ภายในและการควบคมุการปฏิบติัตามกฎระเบยีบท่ัวโลก (Global Internal Audit & Compliance Controlling) ท้ายท่ีสดุ คณุจะต้องเป็น
ผู้รบัผิดชอบต่อการกระทำาและการตัดสนิใจของคณุ ดงัน้ัน คณุจำาเป็นจะต้องดำาเนินการอยา่งซื่อสตัยแ์ละมจีรยิธรรม

ทำาในสิง่ท่ีถกูต้อง - การดำาเนินการอยา่ง
ซื่อสตัยแ์ละมจีรยิธรรม

02 การนำาหลกัจรรยาบรรณไปใช้
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เป็นธรรมดาท่ีพนักงานจะมองวา่ผูจ้ดัการของตนจะประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง
ท่ีดี และแสดงใหเ้หน็วา่ควรปฏิบติัตามหลักจรรยาบรรณอยา่งไร ด้วยเหตนุี้ ผูจ้ดัการ
จงึไดร้บัการคาดหวงัวา่จะต้องอ้างอิงถึงหลักจรรยาบรรณเสมอในการปฏิบติังานประจำา
วนัของตน รวมทัง้การปฏิบติังานของผูใ้ต้บงัคับบญัชาโดยตรงและโดยอ้อมทัง้หมด 
แพนดอรา่มุง่ท่ีจะดำาเนนิการใหแ้นใ่จวา่ วฒันธรรมของการดำาเนินการอยา่งซื่อสตัยแ์ละ
มจีรยิธรรม และการดำาเนนิการโดยสอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณนัน้เป็นสิง่ท่ีสำาคัญ
มาก สำาหรบัเรา เพื่อใหเ้ราสามารถทำาตามความมุง่มัน่และบรรลเุป้าหมายของเราได้

ผูจ้ดัการมหีน้าท่ีรบัผดิชอบในการสรา้งสภาพแวดล้อมในการทำางานท่ีไมแ่บง่แยก 
ยอมรบัความหลากหลาย ไมเ่ลือกปฏิบติั ปราศจากการล่วงละเมดิ และไมม่กีารตอบ
โต้ใดๆ การทำาเชน่นี้จะชว่ยดึงดดูพนักงานท่ีมคีวามรูค้วามสามารถสงู และชว่ยใหที้ม
งานภายใต้การดแูลของผูจ้ดัการยดึมัน่และปฏิบติัตามค่านิยมของแพนดอรา่ ผู้
จดัการต้องดำาเนินการอยา่งซื่อสตัยแ์ละมจีรยิธรรม รวมทัง้สรา้งความไวเ้นื้อเชื่อใจ 
ในขณะเดียวกัน พวกเขาต้องกำากับดแูลอยา่งแขง็ขนัในกิจกรรมและการดำาเนินการ
ของผูใ้ต้บงัคับบญัชาโดยตรงและโดยอ้อมของตน รวมทัง้ปรบัเปล่ียนสภาพแวดล้อม
ในการควบคมุท่ีเหมาะสมกับสว่นธุรกิจของตน

ความรบัผิดชอบของผู้
จดัการ

ผู้จดัการได้รบัการคาดหวงั ดังน้ี

• ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี
และยดึมัน่ต่อหลกัจรรยาบรรณโดย
สว่นตัว

• แสดงใหเ้หน็ถึงแนวทางการปฏิบติั
ตามหลกัจรรยาบรรณ โดยดำาเนินการ
อยา่งซื่อสตัยแ์ละมจีรยิธรรม และ
สรา้งความไวเ้น้ือเชื่อใจ

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผู้ใต้บงัคับบญัชา
โดยตรง/โดยอ้อม ยดึมัน่ในหลกั
จรรยาบรรณ

• กำากับดแูลกิจกรรมและการประพฤติ
ปฏิบติัตนของผู้ใต้บงัคับบญัชา
โดยตรงและโดยอ้อม

• ปรบัเปลีย่นสภาพแวดลอ้มดา้นการ
ควบคมุท่ีเหมาะสมกับสว่นธุรกิจของตน

• สรา้งสภาพแวดลอ้มการทำางานท่ีสง่
ผลดต่ีอสขุภาพและรกัษานโยบายการ
เปิดประตตู้อนรบัพนักงานเสมอ

• มกีารพูดคยุแลกเปลีย่นกันเก่ียวกับ
ปัญหาทางจรยิธรรมและการประพฤติ
ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมในการประชุม
ทีมงาน

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผู้ใต้บงัคับบญัชา
โดยตรง/โดยอ้อมตระหนักถึงหน้าท่ีท่ี
ต้องแจง้ขอ้กังวลผู้บงัคับบญัชา และ
ย้ำ าเตือนพวกเขาเก่ียวกับนโยบายการ
ไมต่อบโต้ของแพนดอรา่

02 การนำาหลกัจรรยาบรรณไปใช้
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ในกรณีท่ีพนกังานแพนดอรา่ สมาชกิคณะกรรมการบรษัิท ผูค้้า ผูไ้ดร้บัสทิธแิฟรนไชส ์ซพัพลายเออร ์
หรอืคูค้่าธุรกิจไดด้ำาเนนิการใดๆ ท่ีขดัต่อนโยบายท่ีกล่าวมาขา้งต้น พนกังานและสมาชกิคณะ
กรรมการบรษัิทควรแจง้ขอ้กังวลดังกล่าวทันทีโดยเป็นไปตามนโยบายการแจง้เบาะแสการกระทำาผดิ 

พนักงานแพนดอรา่ไมว่า่ในระดับใด สมาชกิคณะกรรมการบรษัิท ผูค้้า ผูไ้ด้รบัสทิธแิฟรนไชส ์
ซพัพลายเออร ์คู่ค้าธุรกิจ หรอืบุคคลอ่ืนใด ไมม่อีำานาจหน้าท่ีสัง่การใหค้ณุละเมดิหลักจรรยาบรรณ 
นโยบายท่ีสำาคัญใดๆ กฎหมาย กฎระเบยีบ หรอืขอ้บงัคับท่ีมผีลบงัคับใช ้หรอืทำาสิง่ใดท่ีผดิกฎหมาย 
ขดัต่อจรยิธรรมหรอืคณุธรรม หากคณุมคีำาถามหรอืขอ้กังวลใดๆ เก่ียวกับการกระทำาดังกล่าวท่ี
อาจเกิดขึ้น คณุควรสอบถามหรอืแจง้ขอ้กังวลของคณุต่อฝ่ายกฎหมายและการกำากับดแูลทัว่โลก 
ฝ่ายตรวจสอบภายในและการควบคมุการปฏิบติัตามกฎระเบยีบทัว่โลก หรอืฝ่ายทรพัยากรบุคคล
ทัว่โลก (Global HR)

บรษัิทสนบัสนุนใหพ้นกังานรายงานขอ้กังวลของตนต่อผูจ้ดัการโดยตรง ฝ่ายทรพัยากรในประเทศ 
ฝ่ายบรหิารในประเทศ ฝ่ายกฎหมายและการกำากับดแูลทัว่โลก ฝ่ายตรวจสอบภายในและการควบคมุ
การปฏิบติัตามกฎระเบยีบทัว่โลก ฝ่ายทรพัยากรบุคคลทัว่โลก และการแจง้ขอ้กังวลทางโทรศัพท์หรอื
ผา่นระบบออนไลนข์องบรกิารสายดว่นการแจง้เบาะแสการกระทำาผดิ (Whistleblower Hotline) 
การรายงานผา่นบรกิารสายดว่นการแจง้เบาะแสการกระทำาผดินัน้สงวนไวส้ำาหรบัเรือ่งท่ีรา้ยแรงหรอื
ละเอียดอ่อน ดังอธบิายขา้งต้นเท่านัน้ อีกทัง้ไมไ่ดม้จุีดประสงค์เพื่อใชใ้นการแจง้ขอ้รอ้งเรยีนท่ีเก่ียว
กับผูจ้ดัการ เรือ่งสว่นตัว หรอืเก่ียวกับทรพัยากรบุคคลแต่อยา่งใด การรายงานทัง้หมดสามารถ
ดำาเนนิการโดยไมร่ะบุชื่อได้หากคณุต้องการ ไมว่า่คณุจะรายงานขอ้กังวลผา่นชอ่งทางใดก็ตาม

แพนดอรา่ได้นำา นโยบายการแจง้เบาะแสการกระทำาผิด 
(Whistleblower Policy) มาใชเ้พื่อให้พนักงานแพนดอรา่ทกุคน และ
สมาชกิคณะกรรมการบรษัิทสามารถรายงานขอ้กังวลท่ีรา้ยแรงหรอื
ละเอียดอ่อน รวมถึงการกระทำาผิด พฤติกรรมท่ีขาดจรยิธรรม การ
ละเมดิหลักจรรยาบรรณ นโยบายท่ีสำาคัญใดๆ หรอืการละเมดิกฎหมาย 
กฎระเบยีบ หรอืขอ้บงัคับท่ีมผีลบงัคับใชใ้ดๆ

นโยบายการแจง้เบาะแส
การกระทำาผิด

03 การแจง้เบาะแสการกระทำาผิด
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แพนดอรา่ใหค้วามสำาคัญกับการรายงานของพนักงานและบุคคลต่างๆ ซึ่งระบุถึง
การละเมดิท่ีอาจเกิดขึ้น ขอ้กังวลท่ีรา้ยแรง และตัวอยา่งการกระทำาผดิ และเรามุง่
มัน่ท่ีจะสบืสวนสอบสวนเรื่องต่างๆ อยา่งเป็นความลับ โดยละเอียด และฉับไว 

แพนดอรา่ไมย่อมรบัการดำาเนินการตอบโต้ใดๆ ต่อพนักงานและบุคคลท่ีรายงาน
โดยสจุรติใจในเรื่องเก่ียวกับการละเมดิหลักจรรยาบรรณ นโยบายท่ีสำาคัญ หรอื
กฎหมาย กฎระเบยีบ หรอืขอ้บงัคับท่ีมผีลใชบ้งัคับ และต่อผูท่ี้ใหค้วามรว่มมอื มี
สว่นรว่ม หรอืใหค้วามชว่ยเหลือ ในการสบืสวนสอบสวนใดๆ บุคคล รวมถึงผู้
จดัการท่ีมสีว่นรว่มในการดำาเนินการตอบโต้จะถกูดำาเนินการทางวนิัย ซึ่งโทษสงูสดุ
รวมถึงการสิน้สดุการวา่จา้ง

แพนดอรา่คาดหวังอย่างเต็มท่ีให้ซัพพลายเออร ์ผู้ค้า ผู้ได้รบัสิทธิแฟรนไชส์ 
หรอืคู่ค้าธุรกิจอ่ืนๆ ต้องให้ความสำาคัญอย่างเต็มท่ีเท่ากับเราต่อนโยบายและ
ขั้นตอนปฏิบัติดังกล่าวนี้ ท่ีพนักงานจะสามารถแจ้งและรายงานข้อกังวลท่ีรา้ย
แรงหรอืละเอียดอ่อน รวมถึงการกระทำาท่ีไม่ถูกต้อง พฤติกรรมท่ีขัดต่อ
จรยิธรรม การละเมิดหลักจรรยาบรรณของแพนดอรา่ หรอืละเมิดกฎหมาย กฎ
ระเบียบ หรอืข้อบังคับท่ีมีผลใช้บังคับในส่วนปฏิบัติงานของตน พวกเขาควรได้
รบัอนุญาตให้แจ้งข้อกังวลและรายงานอย่างเป็นความลับ และไม่ต้องเผชิญ
ความเสี่ยงในการถูกตอบโต้ ทั้งนี้  การรายงานสามารถดำาเนินการอย่างเป็น
ความลับโดยส่งทางอีเมลไปท่ี GRC@pandora.net.

การรายงานเบาะแสการกระทำาผิดสามารถ
รายงานต่อบุคคลต่อไปน้ี:
 
1.  ผู้จดัการโดยตรง 
2. ฝ่ายทรพัยากรบุคคลในประเทศ
3. ฝ่ายบรหิารในประเทศ 
4.  ฝ่ายกฎหมายและการกำากับดแูลท่ัวโลก ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในและการควบคมุการปฏิบติัตามกฎระเบยีบท่ัวโลก 
หรอืฝ่ายทรพัยากรบุคคลท่ัวโลก

5.  บรกิารสายดว่นการแจง้เบาะแสการกระทำาผิด  
(Whistleblower Hotline) ท่ี  
https://pandoragroup.com/investor/corporate- 
governance/whistle-blower-system

การแจง้ขอ้กังวล:

•  บรษัิทสนับสนุนใหพ้นักงานรายงานขอ้กังวลใดๆ โดยสจุรติใจ
•  พนักงานสามารถรายงานโดยไมร่ะบุชื่อผ่านบรกิารสายดว่นการ

แจง้เบาะแสการกระทำาผิด
•  การรายงานสามารถทำาไดใ้นภาษาท้องถ่ิน เน่ืองจากเปิดใหบ้รกิาร

ในหลายภาษาดว้ยกัน
•  แพนดอรา่หา้มมใิหม้กีารตอบโต้ต่อผู้ท่ีรายงานโดยสจุรติใจ และผู้

ท่ีใหค้วามรว่มมอื มสีว่นรว่ม หรอืชว่ยเหลอืในการสบืสวนสอบสวน

03 การแจง้เบาะแสการกระทำาผิด

mailto:grc%40pandora.net?subject=
https://pandoragroup.com/investor/corporate-governance/whistle-blower-system
https://pandoragroup.com/investor/corporate-governance/whistle-blower-system
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04
วฒันธรรมในท่ีทำางาน 
สขุภาวะ และสขุภาพ
และความปลอดภัย
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วฒันธรรมในท่ี
ทำางาน
แพนดอรา่มุง่มัน่ท่ีจะสรา้งสภาพแวดล้อมการทำางานท่ีไมแ่บง่แยก 
เปิดกวา้ง การเป็นองค์กรท่ีขบัเคล่ือนด้วยผลการปฏิบติังานและ
การสรา้งแบรนด์ โดยได้รบัประโยชน์จากกลุ่มบุคลากรท่ีมผีลการ
ดำาเนินงานดีและมคีวามหลากหลาย 

การรว่มแรงรว่มใจกันบนความแตกต่างของบุคคล ประสบการณ์
ชวีติ ความรู ้ความคิดสรา้งสรรค์ การแสดงออกถึงตัวตน ความ
สามารถหลัก และศักยภาพท่ีบุคลากรของเราได้ทุ่มเทใหกั้บการ
ทำางานของพวกเขา คือองค์ประกอบท่ีสำาคัญมากของวฒันธรรม
ของเรา

04 วฒันธรรมในท่ีทำางาน สขุภาวะ และสขุภาพและความปลอดภัย

16
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04 วฒันธรรมในท่ีทำางาน สขุภาวะ และสขุภาพและความปลอดภัย

ความหลาก
หลายและการไม่
แบง่แยก
แพนดอรา่มุง่มัน่ท่ีจะสง่เสรมิ บม่เพาะ และรกัษาวฒันธรรม
ความหลากหลายและการไมแ่บง่แยก ด้วยความมุง่มัน่ท่ีจะมอบ
สทิธแิละโอกาสท่ีเท่าเทียมแก่พนักงานทกุคน รวมถึงการ
พจิารณาวา่จา้งและการเล่ือนตำาแหน่งตามผลการปฏิบติังาน 

เราแต่ละคนมบีทบาทหน้าท่ีและคาดหวงัวา่พนักงานทกุคนจะ
สรา้งสรรค์โลกท่ีหลากหลายและไมแ่บง่แยกตามท่ีเราต้องการ 
และเรามุง่มัน่อยา่งต่อเนื่องท่ีจะสรา้งองค์กรท่ีไมเ่ลือกปฏิบติัและ
รบัฟังเสยีงของทกุคน

การล่วงละเมดิและการคกุคาม
แพนดอรา่หา้มมใิหม้กีารเลือกปฏิบติัหรอืพฤติกรรมท่ีไมเ่หมาะสม
อ่ืนใดท่ีไมเ่คารพศักดิ์ศรขีองพนักงานของเราและของชุมชนท่ีเรา
ดำาเนินงานอยู่

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ แพนดอรา่จะไมย่อมรบัการล่วงละเมดิหรอืการ
คกุคามทางกาย วาจา ทางเพศ เชื้อชาติ จติใจ หรอืรูปแบบอ่ืนใด
ของการเลือกปฏิบติั บนพื้นฐานของ: เชื้อชาติ ศาสนา สผีวิ เพศ 

รสนิยมทางเพศ ชาติกำาเนิด ชาติพนัธุ ์อายุ สถานภาพสมรสหรอื
สถานภาพการเป็นพอ่แม ่ความพกิาร การตัง้ครรภ์ หรอื
บุคลิกลักษณะอ่ืนใดท่ีได้รบัการคุ้มครองตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคับ 

เราดำาเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจวา่มสีภาพแวดล้อมการทำางานท่ีให้
เกียรติกันและมคีวามโปรง่ใส และเราไมย่อมรบัการปฏิบติัท่ีรุนแรง 
การดหูมิน่หรอืขม่ขูใ่นทกุรูปแบบ



18 หลกัจรรยาบรรณ

สิง่ท่ีเราคาดหวงัจากพนักงาน:

•  อ่านและทำาความเขา้ใจนโยบายเรื่องความหลากหลายและการไมแ่บง่แยก และนโยบาย
ดา้นสขุภาพและความปลอดภัยของเรา

•  หากพนักงานพบเหน็หรอืสงสยัวา่มพีฤติกรรมการลว่งละเมดิหรอืการคกุคามใดๆ  
หรอืความเสีย่งดา้นสขุภาพและความปลอดภัยเกิดขึ้น ซึ่งสง่ผลกระทบทางลบต่อสทิธิ
และโอกาสท่ีเท่าเทียม พนักงานต้องรายงานเรื่องน้ีต่อผู้จดัการของตนหรอืฝ่าย
ทรพัยากรบุคคล

•  สง่เสรมิสภาพแวดลอ้มการทำางานท่ีดแีละสง่ผลดต่ีอการปฏิบติังาน ซึ่งปราศจากการ
คกุคามและการเลอืกปฏิบติัใดๆ

•  สนับสนุนวฒันธรรมความหลากหลายและการไมเ่ลอืกปฏิบติั และปฏิบติัต่อผู้อ่ืนดว้ย
ความเคารพและใหเ้กียรติ

•  อนุญาตใหม้กีารแสดงความคิดเหน็ของทกุกลุม่ และยอมรบัมุมมองของพนักงานโดย
สง่เสรมิการทำางานเป็นทีมและการมสีว่นรว่มของพนักงาน

•  ตระหนักถึงอคติท่ีอาจเกิดขึ้นในขัน้ตอนการวา่จา้ง และทำาการคัดเลอืก ประเมนิผล และ
ตอบรบัผู้สมคัรหรอืใหร้างวลัพนักงานโดยพจิารณาตามผลการปฏิบติังานเท่าน้ัน

•  ขอขอ้มูลเก่ียวกับความเสีย่งดา้นสขุภาพและความปลอดภัยท่ีเฉพาะเจาะจงซึ่งเก่ียวขอ้ง
กับการทำางานของคณุ และเขา้รว่มอยา่งกระตือรอืรน้ในการฝึกอบรมดา้นสขุภาพและ
ความปลอดภัยต่างๆ

04 วฒันธรรมในท่ีทำางาน สขุภาวะ และสขุภาพและความปลอดภัย

สขุภาพและ
ความปลอดภัย
แพนดอรา่มุง่มัน่ท่ีจะรกัษาสภาพแวดล้อมการทำางานท่ี
ปลอดภัยและถกูสขุอนามยัสำาหรบัพนักงานทกุคน ความ
ท้าทายและขอ้กำาหนดทางกฎหมายเรื่องสขุภาพและความ
ปลอดภัยนัน้จะแตกต่างกันไปในหว่งโซค่ณุค่าของเราและใน
ประเทศต่างๆ ท่ีเราดำาเนินงาน 

เราพยายามอยา่งต่อเนื่องท่ีจะสง่เสรมิมาตรฐานภายในและ
ผลการดำาเนินงานผา่นทางความรว่มมอืและการสื่อสารอยา่ง
เปิดกวา้งกับผูม้สีว่นได้สว่นเสยีท่ีเก่ียวขอ้ง 
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05
ความยัง่ยนื
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สทิธมินุษยชน
กิจกรรมต่างๆ ของแพนดอรา่สง่ผลกระทบกับชวีติของผูค้นหลายพนัคนทัว่โลกและทัว่ทัง้หว่งโซค่ณุค่าของเรา เราตระหนักดี
ถึงความรบัผดิชอบของเราในเรื่องการเคารพสทิธมินุษยชน และเราดำาเนินมาตรการเชงิรุกเพื่อสง่เสรมิสทิธดิังกล่าว 

นโยบายด้านสทิธมินุษยชน (Human Rights Policy) ของแพนดอรา่ แนวทางท่ีสำาคัญ และการดำาเนินการของบรษัิทในการ
ตรวจสอบสถานะกิจการของเรานัน้ต้องสอดคล้องกับหลักการอันเป็นแนวทางขององค์การสหประชาชาติท่ีวา่ด้วยธุรกิจและ
สทิธมินุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) และอนุสญัญาหลักขององค์การแรงงาน
ระหวา่งประเทศ (ILO) 

เราเคารพสทิธมินุษยชนตลอดหว่งโซค่ณุค่าของเรา และเราดำาเนินการอยา่งแขง็ขนัเพื่อหลีกเล่ียงการเป็นต้นเหตหุรอืการมี
สว่นรว่มในการดำาเนินการท่ีก่อผลกระทบเชงิลบต่อบุคลากร ชุมชน และสงัคม

05 ความยัง่ยนื 
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05 ความยัง่ยนื 
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ผลกระทบต่อสิง่
แวดล้อม
แพนดอรา่ตระหนักวา่ การดำาเนินการของเราสามารถจะสง่ผลกระทบเชงิบวกได้มาก
พอๆ กับการสง่ผลกระทบเชงิลบต่อสภาพแวดล้อม รวมถึงสิง่แวดล้อม 

เรามุง่มัน่ท่ีจะปกป้องสิง่แวดล้อมและดำาเนินการอยา่งต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมอันเกิดจากการปฏิบติังานของเรา โดยการพยายามเสาะหาวธิกีารใหม่ๆ  
เพื่อลดการใชท้รพัยากร ลดการปล่อยสาร และขยะของเรา 

เรายดึมัน่ในพนัธกิจด้านสิง่แวดล้อมของเรา โดยเป็นไปตามกรอบความรว่มมอืการ
พฒันาเพื่อความยัง่ยนืแหง่สหประชาชาติ (UN Global Compact) และองค์กร 
Responsible Jewellery Council นอกจากนี้ เราหวงัท่ีจะสรา้งอิทธพิลและแรง
บนัดาลใจใหห้ว่งโซอุ่ปทานของเราเอง รวมถึงอุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณี
ทัง้หมดใหด้ำาเนินมาตรการท่ีคล้ายกันนี้
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05 ความยัง่ยนื 

สิง่ท่ีเราคาดหวงัจากพนักงาน:

•  อ่านและทำาความเขา้ใจนโยบายดา้นสทิธมินุษยชนและนโยบายเก่ียวกับซพัพลายเออรท่ี์มคีวามรบัผิดชอบ (Responsible 
Supplier Policy)

•  เมื่อพนักงานทราบหรอืสงสยัวา่มคีวามเสีย่งดา้นสทิธมินุษยชนเกิดขึ้น ต้องรายงานเรื่องน้ีต่อผู้จดัการของตนทกุครัง้
•  มสีว่นรว่มในการสนทนาและโครงการความรว่มมอืเชงิกลยุทธกั์บผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยี เพื่อยกระดบัความรูแ้ละผลการ

ดำาเนินงานดา้นความยัง่ยนืของซพัพลายเออรข์องเราอยา่งต่อเน่ือง
•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ซพัพลายเออรท้ั์งหมดไดล้งนามและทำาความเขา้ใจเก่ียวกับหลกัจรรยาบรรณสำาหรบัซพัพลายเออรแ์ลว้
•  มองหาวธิกีารต่างๆ ในการลดผลกระทบของแพนดอรา่ รวมถึงการใชท้รพัยากรธรรมชาติ ทรพัยากรน้ำา และการก่อใหเ้กิดขยะ
•  ยดึมัน่และปฏิบติัตามขอ้กำาหนดของกฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม
•  มสีว่นรว่มอยา่งแขง็ขนัในการฝึกอบรมและโครงการรณรงค์ดา้นสิง่แวดลอ้ม

การทำางานรว่มกับ
ซพัพลายเออร์
แพนดอรา่มุง่มัน่ท่ีจะรกัษาและพฒันาแนวทางท่ีเป็นระบบ โปรง่ใส และครบวงจรทางธุรกิจ เพื่อ
จดัการกับความท้าทายทางจรยิธรรมท่ีเกิดขึ้นในหว่งโซอุ่ปทานของเรา 

เราจะกำาหนดและสื่อสารถึงความคาดหวงัของเราต่อซพัพลายเออรข์องเราอยา่งชดัเจน จดัการฝึก
อบรมท่ีเก่ียวขอ้ง รเิริม่การตรวจสอบด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และบรรษัทภิบาล (“ESG”) ของ
องค์กรภายนอก และแนะนำาซพัพลายเออรข์องเราใหด้ำาเนินมาตรการแก้ไขท่ีจำาเป็น 

เราทำางานเชงิรุกเพื่อท่ีจะมบีทบาทนำาในแผนรเิริม่ต่างๆ ท่ีมุง่มัน่พฒันาผลการดำาเนินงานด้าน ESG 
ของอุตสาหกรรมของเรา
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06
ขอ้มูลภายใน
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Pandora A/S เป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ 
Nasdaq Copenhagen (เดนมารก์) ซึ่งหมายความว่าแพนดอรา่
และพนักงานบรษัิทต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบท่ีเครง่ครดัในเรื่อง
ข้อมูลภายใน 

ขอ้มูลภายใน (“ขอ้มูลภายใน”) หมายถึง ขอ้มูลเฉพาะเก่ียวกับ
บรษัิทมหาชนหรอืหลักทรพัยข์องบรษัิทท่ียงัไมเ่ปิดเผยต่อบุคคล
ทัว่ไป ซึ่งถ้าขอ้มูลนี้ถกูเปิดเผยต่อสาธารณชนก็มแีนวโน้มท่ีจะสง่
ผลกระทบต่อราคาหลักทรพัยข์องบรษัิท ดังนัน้ ขอ้มูลภายในของ
แพนดอรา่จะถือวา่เป็นขอ้มูลเฉพาะเก่ียวกับแพนดอรา่หรอืหลัก

06 ขอ้มูลภายใน

ทรพัยข์องบรษัิทท่ียงัไมเ่ปิดเผยต่อบุคคลทัว่ไป ซึ่งถ้าขอ้มูลนี้ถกู
เปิดเผยต่อสาธารณชนก็มแีนวโน้มท่ีจะสง่ผลกระทบต่อราคาหลัก
ทรพัยข์องบรษัิท

หากคณุทราบหรอืได้รบัขอ้มูลภายในเก่ียวกับแพนดอรา่ จะถือวา่
คณุเป็นคนวงใน 

การซื้อขายหุน้ หลักทรพัย ์หรอืตราสารการเงินอ่ืนๆ โดยอิงตาม
ขอ้มูลภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับแพนดอรา่ จะถือวา่เป็นการซื้อขายหลัก
ทรพัยโ์ดยอาศัยขอ้มูลภายในและเป็นขอ้หา้มตามกฎหมาย 

ในฐานะคนวงใน หา้มมใิหค้ณุสนับสนุนผูอ่ื้น รวมถึงญาติพีน่้อง 
เพื่อน และเพื่อนรว่มงานใหท้ำาการซื้อขายหุน้ หลักทรพัย ์หรอื
ตราสารการเงินอ่ืนๆ โดยอิงตามขอ้มูลภายใน ประการสดุท้าย หา้ม
มใิหค้ณุเปิดเผยขอ้มูลภายในต่อบุคคลใดๆ เวน้แต่ดำาเนินการตาม
หน้าท่ีปฏิบติังานโดยปกติของคณุในฐานะพนักงานหรอืกฎหมาย
กำาหนดใหท้ำาเชน่นัน้ หากมขีอ้สงสยัใดๆ โปรดปรกึษาฝ่ายกฎหมาย
และการกำากับดแูลทัว่โลก

โปรดจำาไวว้า่กฎหมายเก่ียวกับขอ้มูลภายในอาจแตกต่างกันไปใน
แต่ละเขตอำานาจศาล

ขอ้มูลภายใน หมายถึง: 
 
ขอ้มูลเก่ียวกับแพนดอรา่ ตราสารทางการเงินของบรษัิท หรอืบรษัิทจดทะเบยีนอ่ืนใดท่ี
ยงัไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณะและอาจสง่ผลกระทบอยา่งมนัียสำาคัญต่อราคาตลาดของ
หลกัทรพัยข์องบรษัิทน้ัน

ตัวอยา่งของขอ้มูลภายใน ได้แก่:
 
•  ขอ้มูลทางการเงินเก่ียวกับแพนดอรา่ซึ่งยงัไมเ่ปิดเผยต่อตลาด
•  ขอ้มูลเก่ียวกับการควบรวมและเขา้ซื้อกิจการ
•  การเปลีย่นแปลงฝ่ายบรหิารระดบัสงูหรอืประธานคณะกรรมการบรษัิท
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ตัวอยา่งของขอ้มูลความลับ ได้แก่:

•  ยอดขายเป้าหมายและการต้ังราคาผลติภัณฑ์
ในอนาคต

•  การคาดการณ์ทางการเงินหรอืแผนเชงิกลยุทธ ์
•  การเป็นพนัธมติรทางธุรกิจในเชงิกลยุทธ ์

การเป็นหุน้สว่นธุรกิจ หรอืแผนการตลาด 
•  ขอ้มูลเก่ียวกับการควบรวมและเขา้ซื้อกิจการ

ท่ีผ่านการพจิารณาแลว้
•  ขอ้มูลเก่ียวกับพนักงาน คู่ค้าธุรกิจ และผู้ได้

รบัสทิธแิฟรนไชส์

ขอ้มูลท่ีเป็น
ความลับ
ขอ้มูลท่ีเป็นความลับและมกีรรมสทิธิ ์("ขอ้มูลความลับ") โดยทัว่ไป
แล้วหมายถึงขอ้มูลใดๆ ท่ีไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งอาจเป็น
ประโยชน์ต่อคู่แขง่หรอืสรา้งความเสยีหายต่อแพนดอรา่ ซพัพลาย
เออร ์ผูค้้า ผูไ้ด้รบัสทิธแิฟรนไชส ์และคู่ค้าธุรกิจอ่ืนๆ ของเรา หาก
มกีารเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าว

ขอ้มูลความลับอาจจดัทำาเป็นลายลักษณอั์กษร ทางวาจา หรอืรูปแบบ
อิเล็กทรอนกิส ์และครอบคลมุขอ้มูลต่างๆ เชน่ แผนรเิริม่เชงิกล
ยุทธ ์เป้าหมาย การตัง้ราคา และขอ้มูลเก่ียวกับพนักงาน หากคณุมี
ขอ้สงสยั ใหถื้อวา่ขอ้มูลทัง้หมดท่ีคณุได้รบัเป็นขอ้มูลความลับ 

คณุไมไ่ด้รบัอนุญาตใหเ้ปิดเผยขอ้มูลความลับท่ีได้รบัในระหวา่ง
หรอืหลังจากท่ีเป็นพนักงานของแพนดอรา่ แก่บุคคลอ่ืนใดท่ีไมใ่ช่
พนักงานของแพนดอรา่ 

ขอ้มูลความลับอาจได้รบัการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รบัอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร หรอืหากกฎหมายกำาหนดให้
ต้องเปิดเผยขอ้มูลนัน้ 
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07
ผลประโยชนทั์บซอ้น
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ผลประโยชน์ทับซอ้นอาจเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรอืองค์กรมผีลประโยชน์ท่ีแขง่ขนักัน
อยู ่และดำาเนินการเพื่อผลประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งอาจสง่ผลเสยีต่ออีก
ฝ่ายหนึ่ง 

แพนดอรา่มุง่มัน่ท่ีจะรกัษาวฒันธรรมซึ่งผลประโยชน์ทับซอ้นท่ีเกิดขึ้นและอาจ
เกิดขึ้นนัน้ ได้รบัการเปิดเผยอยา่งโปรง่ใส มกีารตรวจสอบ และ บรรเทาผลกระ
ทบท่ีอาจเกิดขึ้น วตัถปุระสงค์ก็เพื่อปกป้องบุคคลและองค์กรทัง้หมดท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงแพนดอรา่

ผลประโยชน์สว่นตัวของคณุต้องไมข่ดัแยง้หรอืถกูมองวา่ขดัแยง้กับหน้าท่ีและ
ความรบัผดิชอบของคณุต่อแพนดอรา่ 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีเกิดผลประโยชน์ทับซอ้นขึ้นแล้วหรอือาจเกิดขึ้น ก็จะต้อง
เปิดเผยเรื่องนี้โดยทันทีโดยจดัทำาเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสว่นงานกำากับดแูล 
(Compliance Division) ของฝ่ายกฎหมายและการกำากับดแูลทัว่โลก เพื่อใหม้ี
การตรวจสอบและแก้ไขเรื่องนี้

ผลประโยชนทั์บซอ้นอาจเกิดขึน้เมื่อทำาการเลือกหรอืดำาเนนิธุรกิจกับซพัพลายเออร ์
ผูค้้า หรอืผูไ้ด้รบัสทิธแิฟรนไชสท่ี์เป็นญาติพีน่้องหรอืเพื่อนสนิท, เมื่อติดต่อกับ
บรษัิทท่ีคณุมผีลประโยชน์สว่นตัว, การใหห้รอืรบัของขวญัหรอืการเล้ียงรบัรอง, 
เมื่อวา่จา้งหรอืโน้มน้าวบุคคลอ่ืนใหว้า่จา้งเพื่อนหรอืญาติพีน่้อง และเมื่อทำาการ
ตัดสนิใจท่ีเอ้ือประโยชน์โดยสว่นตัวแก่คณุ สมาชกิครอบครวั หรอืเพื่อนของคณุ 
โดยไมค่ำานึงถึงผลกระทบต่อแพนดอรา่

กิจกรรมสว่นตัวของคณุต้องไมส่ง่ผลกระทบ หรอืแมแ้ต่ถกูมองวา่สง่ผลกระทบ
ต่อความสามารถของคณุในการตัดสนิใจทางธุรกิจท่ีดีท่ีสดุสำาหรบัแพนดอรา่ 

07 ผลประโยชน์ทับซอ้น
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แมว้า่คณุอาจแนะนำาเพื่อนฝูงหรอืญาติพีน่้องใหม้าสมคัรงานท่ี
แพนดอรา่ได้ แต่คณุไมส่ามารถวา่จา้งหรอืพยายามโน้มน้าวการ
ตัดสนิใจของผูอ่ื้นใหว้า่จา้งพวกเขา นอกจากนี้ หากคณุได้รบัมอบ
หมายใหท้ำาหน้าท่ีผูจ้ดัการโดยมหีน้าท่ีดแูลเพื่อนหรอืญาติพีน่้อง
ของคณุ คณุต้องได้รบัการอนุมติัจากทัง้ผูบ้งัคับบญัชาโดยตรง
ของผูจ้ดัการของคณุและฝ่ายทรพัยากรบุคคลในประเทศก่อน 

คณุต้องปรกึษาสว่นงานกำากับดแูลของฝ่ายกฎหมายและการ
กำากับดแูลทัว่โลกเสมอ หากพบวา่ตนเองตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ี
อาจถกูมองวา่มผีลประโยชน์ทับซอ้น

การเรยีนรูแ้ละตระหนักถึงผลประโยชน์ทับซอ้นท่ีเกิดขึ้นจรงิและ
อาจเกิดขึ้นสามารถชว่ยใหค้ณุหลีกเล่ียงการละเมดิหลักจรรยา
บรรณได้ ด้วยเหตนุี้แพนดอรา่จงึได้ใชน้โยบายเพิม่เติมอ่ืนๆ รวม
ถึงนโยบายผลประโยชน์ทับซอ้น (Conflicts of Interest Policy) 
นโยบายของขวญัและการเล้ียงรบัรอง (Gifts & Entertainment 
Policy) และนโยบายการจดัซื้อจดัจา้ง (Procurement Policy) ท่ี
จะชว่ยเหลือเราในเรื่องนี้ 

การมผีลประโยชน์ทับซอ้นท่ีเกิดขึ้นจรงิหรอือาจเกิดขึ้น ไมจ่ำาเป็นวา่
จะต้องถือเป็นการละเมดิหลักจรรยาบรรณเสมอไป แต่การไมเ่ปิด
เผยถึงผลประโยชน์ทับซอ้นท่ีเกิดขึ้นจรงิหรอือาจเกิดขึ้นต่อสว่น
งานกำากับดแูลของฝ่ายกฎหมายและการกำากับดแูลทัว่โลก จะถือ
เป็นการละเมดิหลักจรรยาบรรณ

ผลประโยชน์ทับซอ้นรวมถึงแต่ไมจ่ำากัดเฉพาะ:

•  การตัดสนิใจท่ีเอ้ือประโยชน์โดยสว่นตัวต่อคณุ สมาชกิครอบครวั หรอืเพื่อน
ของคณุโดยไมค่ำานึงถึงผลกระทบต่อแพนดอรา่

•  การบรหิารจดัการบุคคลท่ีเป็นเพื่อนหรอืสมาชกิครอบครวั ซึ่งอยูภ่ายใต้การ
กำากับดแูลโดยตรงของคณุ

•  การโน้มน้าวบุคคลอ่ืนใหว้า่จา้งเพื่อนหรอืสมาชกิครอบครวัของคณุ
•  การวา่จา้งหรอืเขา้ทำาสญัญาหรอืขอ้ตกลงโดยตรงหรอืโดยอ้อม หรอืการสัง่

ซื้อหรอืวา่จา้งการบรกิารอ่ืนใด จากบุคคลหรอืองค์กรท่ีสมาชกิครอบครวัหรอื
เพื่อนของคณุเป็นพนักงานอยู ่หรอืมผีลประโยชน์ทางธุรกิจโดยตรงหรอืโดยอ้อมจาก
บรษัิทน้ัน โดยท่ีคณุไมเ่ปิดเผยขอ้มูลท้ังหมดและไมไ่ดร้บัการอนุมติัจากสว่นงานกำากับดแูล
ของฝ่ายกฎหมายและการกำากับดแูลท่ัวโลก

•  การไดร้บัการวา่จา้งจากบรษัิทอ่ืน ไมว่า่ในลกัษณะเต็มเวลาหรอืไมเ่ต็มเวลา (พารท์ไทม)์ 
โดยท่ีการทำางานกับบรษัิทนายจา้งน้ันอาจสง่ผลกระทบต่อการทำางาน ผลประโยชน์ หรอื
นโยบายของแพนดอรา่

•  หากคณุเป็นเจา้ของ รว่มลงทนุ หรอืไดร้บัการวา่จา้งจากบรษัิทนายจา้งอ่ืน ไมว่า่ในฐานะ
ลกัษณะเต็มเวลาหรอืพารท์ไทม ์กับองค์กรท่ีแขง่ขนั ดำาเนินธุรกิจ หรอืต้องการจะดำาเนิน
ธุรกิจกับแพนดอรา่

•  การใหห้รอืรบัของขวญัหรอืการเลีย้งรบัรองจากบุคคลหรอืองค์กรท่ีดำาเนินธุรกิจหรอื
ต้องการจะดำาเนินธุรกิจกับแพนดอรา่

•  การใชต้ำาแหน่งหน้าท่ีของคณุท่ีแพนดอรา่เพื่อประโยชน์สว่นตัว
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การป้องกันและการ
ตรวจจบัอาชญากรรม
ทางการเงิน
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แพนดอรา่ได้กำาหนดนโยบายภายในเพื่อป้องกันและตรวจจบัการก่ออาชญากรรม
ทางการเงินหลากหลายรูปแบบ นโยบายเหล่านี้มจุีดประสงค์เพื่อกำาหนดมาตรฐานขัน้ต่ำา
ทัว่โลก เพื่อป้องกันมใิหแ้พนดอรา่เขา้ไปมสีว่นรว่มไมว่า่โดยตรงหรอืโดยอ้อมในการก่อ
อาชญากรรมทางการเงิน หรอืมสีว่นชว่ยในการก่ออาชญากรรมดังกล่าว

พนักงานทกุคนต้องมคีวามรบัผดิชอบโดยสว่นตัวท่ีจะยดึมัน่และปฏิบติัตามนโยบายทัว่
โลกของแพนดอรา่ รวมทัง้กฎหมายท้องถ่ินท่ีใชบ้งัคับทัง้หมดท่ี
เก่ียวขอ้งกับการป้องกันและการตรวจจบัการก่ออาชญากรรม
ทางการเงิน นอกจากนี้ พนักงานต้องตระหนักวา่ประเทศ
ต่างๆ มกีฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บงัคับท่ีเก่ียวกับ “การ
จงใจไมร่บัรู”้ เมื่อเป็นเรื่องของการมสีว่นสนับสนุน
ธุรกรรมของอาชญากรรมทางการเงิน รวมทัง้ความรบั
ผดิโดยสว่นตัวและมาตรการลงโทษท่ีรุนแรง
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การต่อต้านการฟอกเงินและ
การจดัหาเงินทนุให้แก่กลุ่มก่อ
การรา้ย์
แพนดอรา่ดำาเนินมาตรการต่างๆ อยา่งรบัผดิชอบเพื่อ
ป้องกันมใิหบ้รษัิทของเราและบรษัิทสาขาต่างๆ มสีว่นชว่ย
โดยตรงหรอืโดยอ้อมในธุรกรรมและแผนการในการฟอก
เงินหรอืการจดัหาเงินทนุใหแ้ก่กลุ่มก่อการรา้ย แพนดอรา่
ได้จดัทำานโยบายต่อต้านการฟอกเงินและการจดัหาเงินทนุ
ใหแ้ก่กลุ่มก่อการรา้ยอยา่งละเอียด ซึ่งระบุมาตรฐานขัน้
ต่ำาในระดับโลกของเราท่ีพนักงานทกุคนต้องปฏิบติัตาม 

เจตนาเบื้องหลังการฟอกเงินก็คือ ความพยายามท่ีจะ
ปกปิดลักษณะ แหล่งท่ีมา และ/หรอืความเป็นเจา้ของ
ท่ีแท้จรงิของเงินทนุ ขณะท่ีเจตนาเบื้องหลังของการจดัหา
เงินทนุใหแ้ก่กลุ่มก่อการรา้ยก็คือ ความพยายามท่ีจะ
ปกปิดลักษณะท่ีแท้จรงิของการนำาเงินทนุนี้ไปใชใ้นขัน้
สดุท้าย โดยทัง้สองสถานการณ์นี้มกัเก่ียวขอ้งกับการ

เคล่ือนยา้ยเงินสดหรอืสนิทรพัยไ์ปสูร่ะบบการเงินโดยผา่น
สิง่ท่ีดเูหมอืนหรอือาจดเูหมอืนวา่เป็นแหล่งท่ีมาท่ีชอบ
ด้วยกฎหมาย 

บรษัิทคาดหวงัวา่พนักงานทกุคนจะหลีกเล่ียงการเขา้ไปมี
สว่นรว่มหรอืมสีว่นชว่ยเหลือในกิจกรรมต่างๆ ท่ีอาจขดั
ต่อขอ้กำาหนดของกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินท่ีใชบ้งัคับ 
การไมป่ฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคับดังกล่าวจะทำาใหค้ณุ
และแพนดอรา่ต้องรบัผดิตามกฎหมายทัง้ทางอาญาและ
ทางแพง่ และคณุอาจต้องถกูดำาเนินคดีโดยสว่นตัว หากมี
ขอ้สงสยัวา่การกระทำาอยา่งใดอยา่งหนึ่งถือเป็นการละเมดิ
กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินหรอืไม ่คณุควร ขอคำา
ปรกึษาจากสว่นงานกำากับดแูลของฝ่ายกฎหมายและการ
กำากับดแูลทัว่โลก ก่อนท่ีจะดำาเนินการใดๆ



หลกัจรรยาบรรณ

08 การป้องกันและการตรวจจบัอาชญากรรมทางการเงิน

33

การคว�ำาบาตรทาง
เศรษฐกิจ
ในฐานะบรษัิทระดับโลกท่ีเขา้ไปดำาเนิน
ธุรกิจในหลายประเทศ แพนดอรา่ยดึมัน่
และปฏิบติัตามหลักกฎหมายสากลวา่ด้วย
การคว่ำาบาตร โดยเป็นสว่นหนึ่งของ
มาตรฐานขัน้ต่ำาทัว่โลกของแพนดอรา่ 
บรษัิทจะปฏิบติัตามมาตรการบงัคับและ
คว่ำาบาตรทัง้หมดท่ีกำาหนดขึ้นโดย 
องค์การสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และ 
สำานักงานควบคมุทรพัยส์นิในต่างประเทศ
ของสหรฐัฯ (US Office of Foreign 
Assets and Controls) 

เพื่อบรรเทาความเสีย่งของการดำาเนิน
ธุรกิจกับประเทศ บุคคล หรอืองค์กรท่ีถกู
คว่ำาบาตรโดยไมไ่ด้ตัง้ใจ แพนดอรา่จงึได้
วางขอ้กำาหนดการตรวจคัดกรองในทัว่
โลกขึ้น กระบวนการนี้ได้รบัการจดัทำาเป็น
เอกสารไวใ้นนโยบายการต่อต้านการฟอก
เงินและการจดัหาเงินทนุใหแ้ก่กลุ่มก่อการ
รา้ย ของแพนดอรา่ และระบุมาตรฐานขัน้

ต่ำาในทัว่โลกของเรา โดยท่ีซพัพลายเออร ์
ผูค้้า ผูไ้ด้รบัสทิธแิฟรนไชส ์และคู่ค้าธุรกิจ
ทกุรายต้องได้รบัการตรวจคัดกรองเป็น
ระยะๆ ตามรอบเวลาท่ีกำาหนด

บรษัิทคาดหวงัวา่พนักงานทกุคนจะละเวน้
จากการเขา้รว่มหรอืมสีว่นชว่ยในการ
ดำาเนินการต่างๆ ท่ีอาจขดัต่อขอ้กำาหนด
ของกฎหมายคว่ำาบาตรทางเศรษฐกิจ การ
ไมป่ฏิบติัตามกฎหมายคว่ำาบาตรทาง
เศรษฐกิจนี้จะทำาใหค้ณุและแพนดอรา่
ต้องรบัผดิตามกฎหมายทัง้ทางอาญาและ
ทางแพง่ และคณุอาจต้องถกูดำาเนินคดี
โดยสว่นตัว หากมขีอ้สงสยัวา่การกระทำา
อยา่งใดอยา่งหนึ่งถือเป็นการละเมดิ
กฎหมายคว่ำาบาตรทางเศรษฐกิจหรอืไม ่
คณุควรขอคำาอธบิายจากสว่นงานกำากับ
ดแูลของฝ่ายกฎหมายและการกำากับดแูล
ทัว่โลก ก่อนท่ีจะดำาเนินการใดๆ
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ตัวอยา่งของสนิบนได้แก่ แต่ไมจ่ำากัดเฉพาะสิง่ต่อไปน้ี:

เงิน ของขวญั ค่าธรรมเนียม รางวลั บรกิาร การบรจิาค การใหส้ทิธพิเิศษ
และความชว่ยเหลอื หรอืขอ้ไดเ้ปรยีบอ่ืนๆ ท่ีมอบใหไ้มว่า่ในลกัษณะใดเพื่อ:

•  ไดร้บัการวางตำาแหน่ง(สถานท่ีท่ีดกีวา่ในหา้งสรรพสนิค้า
•  เรง่กระบวนการเดนิพธิกีารของหน่วยงานศุลกากร
•  เรง่การเปิดรา้นจำาหน่าย
•  การไดร้บัสญัญาหรอืขอ้ตกลง
•  จดัซื้อหรอืจดัจา้งวตัถดุบิ บรกิาร หรอืวสัดตุ่างๆ
•  ใหค้ณุ สมาชกิในครอบครวั เพื่อน หรอืบุคคลอ่ืนๆ  

ไดร้บัประโยชน์โดยสว่นตัว
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การต่อต้านการให้
สนิบนและการทจุรต์ิ
หา้มมใิหแ้พนดอรา่ พนักงาน ตัวแทนและผูร้บัจา้งของบรษัิท ทำาการ เสนอ สญัญา
วา่จะให ้มอบให ้ยอมรบั หรอื อนุมติั การใหห้รอืรบัเงินหรอืของมค่ีาใดๆ จากบุคคล
ภายนอก เพื่อท่ีจะโน้มน้าวการพจิารณาตัดสนิหรอืการดำาเนินการของบุคคลคนนัน้ 
เพื่อใหต้นได้รบัหรอืถกูมองวา่ได้รบัการปฏิบติัเป็นพเิศษหรอืมขีอ้ได้เปรยีบใดๆ การ
ดำาเนินการเหล่านี้ทัง้หมดจะถือวา่เป็นการใหส้นิบน โดยไมค่ำานึงถึงมูลค่าทางการ
เงินของสิง่นัน้

แพนดอรา่ไมอ่นุญาตใหม้กีารใหห้รอืรบัสนิบนไมว่า่ในรูปแบบใดๆ หรอืในสถานกา
รณ์ใดๆ ไมว่า่จะเป็นการติดต่อกับเจา้หน้าท่ีของรฐั หน่วยงานราชการ คู่ค้าธุรกิจ 
หรอืบุคคลภายนอกอ่ืนใด การใหส้นิบนสามารถทำาได้ในหลายรูปแบบด้วยกัน อาทิ 
เงินทอง หลักทรพัย ์ของขวญั การเล้ียงรบัรอง บรกิาร สญัญาหรอืขอ้เสนอในการ
จา้งงาน พนักงานทกุคนมหีน้าท่ีรบัผดิชอบในการป้องกัน การตรวจจบั และการ
รายงานการใหส้นิบนและการทจุรติในรูปแบบอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของแพนด
อรา่ เหตกุารณ์ใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการเสนอหรอืการขอสนิบน ต้องมกีารรายงาน
ทันทีไปยงั สว่นงานกำากับดแูลของฝ่ายกฎหมายและการกำากับดแูลทัว่โลก



ขอ้ควรปฏิบติั:

• ต้องตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มูลค่าของของ
ขวญัและการเลีย้งรบัรองท่ีไดร้บั/มอบ
ใหน้ั้นอยูภ่ายในวงเงินท่ีกำาหนดไวส้ำาหรบั
ท่ัวโลกและไดร้บัการอนุญาติตามขอ้
กำาหนดแลว้

• ต้องพจิารณาวา่บุคคลภายนอกท่ีจะได้
รบัของขวญัหรอืการเลีย้งรบัรองน้ันมี
ความเหมาะสมหรอืไม่

• ต้องขออนุมติัจากฝ่ายบรหิารก่อนท่ีจะตอบรบัหรอืรบัขอ้เสนอ
การเลีย้งรบัรองใดๆ ท่ีมกีารเชญิคู่สมรสเขา้รว่มดว้ย

• ต้องตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดป้ฏิบติัตามนโยบายวา่ดว้ยของขวญั
และการเลีย้งรบัรองท่ัวโลกของแพนดอรา่

ขอ้ห้าม:

• ห้ามรบัของขวญัหรอืการเลีย้งรบัรองท่ีถือวา่แพงเกินไป
• ห้ามรบัของขวญัหรอืการเลีย้งรบัรองท่ีเสนอใหโ้ดยคาดหวงัวา่

จะมสีิง่ตอบแทน
• ห้ามจา่ยเงินสว่นตัวเพื่อซื้อของขวญัหรอืจดัหาการเลีย้งรบัรอง 

เพื่อหลกีเลีย่งขอ้กำาหนดเรื่องวงเงินสงูสดุท่ีกำาหนดไวส้ำาหรบัท่ัว
โลกและการขออนุมติัลว่งหน้า

• ห้ามเสนอหรอืยอมรบัเงินสดและสิง่เทียบเท่าเงินสด (เชน่ บตัร
ของขวญั)

• ห้ามเสนอการเลีย้งรบัรองและ/หรอืของขวญัใหแ้ก่เจา้หน้าท่ีของรฐั
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ของขวญัและการเล้ียงรบัรอง์
หา้มมใิหพ้นักงานทกุคน ไมว่า่อยูใ่นตำาแหน่งใดก็ตาม 
ยอมรบัหรอืใหข้องขวญัและ/หรอืการเล้ียงรบัรองใดๆ ท่ี
อาจทำาให ้มขีอ้กังขาในเรื่องการปราศจากขอ้ผกูมดั การ
พจิารณาตัดสนิในวชิาชพี ทำาใหเ้กิดผลประโยชน์ทับซอ้น 
ทำาใหรู้ส้กึวา่มขีอ้ผกูพนัท่ีจะต้องดำาเนินการหรอืตอบ
สนอง หรอืเป็นการกระทำาท่ีผดิกฎหมายในประเทศท่ีมกีาร 
ให/้รบัของขวญั หรอืการเล้ียงรบัรองนัน้ พนักงานแต่ละ
คนมหีน้าท่ีรบัผดิชอบในการดำาเนินการใหแ้น่ใจวา่การให้
หรอืการรบัของขวญัหรอืการเล้ียงรบัรองใดๆ นัน้อยู่
ภายในวงเงินท่ีกำาหนดไวล่้วงหน้าซึ่งมผีลบงัคับใชใ้นทัว่
โลก เหมาะสมสำาหรบับทบาท/หน้าท่ีของคณุ และ ได้รบั
การอนุมติัล่วงหน้าจากผูจ้ดัการหรอืฝ่ายบรหิาร ก่อนท่ีจะ
ทำาการมอบหรอืรบัของขวญัหรอืการเล้ียงรบัรองไมว่า่ใน
รูปแบบใด 

แพนดอรา่ได้กำาหนด มาตรฐานขัน้ต่ำาในทัว่โลก ท่ีพนักงาน
ทกุคนต้องปฏิบติัตามในสว่นของนโยบายวา่ด้วยของ

ขวญัและการเล้ียงรบัรองของเรา ทัง้แพนดอรา่และ
พนักงานของบรษัิทต้องไมเ่สนอ มอบให ้หรอืยอมรบัของ
ขวญัท่ีเป็นเงินสดหรอืสิง่เทียบเท่าเงินสดในความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจใดๆ หรอืกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ ไมว่า่ ใน
สถานการณ์ใดๆ หา้มมใิหม้อบหรอืรบัของมค่ีาใดๆ จาก 
เจา้หน้าท่ีของรฐั เวน้แต่คณุได้รบัอนุมติัล่วงหน้าจากสว่น
งานกำากับดแูลของฝ่ายกฎหมายและการกำากับดแูลทัว่โลก 

ในบางตลาดหรอืในบางกรณี อาจมกีารจดังานกิจกรรม 
การแขง่ขนักีฬา หรอืงานเล้ียงรบัรองอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุน
หรอืจดัขึ้นโดยแพนดอรา่โดยมจุีดประสงค์เพื่อใหค้วามรู ้
สรา้งความสมัพนัธ ์หรอืสรา้งชื่อเสยีงท่ีดี โดยจดัขึ้นรว่ม
กับผูไ้ด้รบัสทิธแิฟรนไชส ์ผูค้้า หรอืซพัพลายเออร ์ต้องมี
การบนัทึกเอกสารเก่ียวกับงานกิจกรรมเหล่านี้และบุคคล
ท่ีเขา้รว่ม และได้รบัการอนุมติัล่วงหน้าจากสว่นงานกำากับ
ดแูลของฝ่ายกฎหมายและการกำากับดแูลทัว่โลก ก่อนท่ีจะ
ทำาการจดังานหรอืเชญิบุคคลอ่ืนๆ มารว่มงาน
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09
การปกป้องสนิทรพัย์
ของบรษัิท
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09 การปกป้องสนิทรพัยข์องบรษัิท

สนิทรพัยข์องแพนดอรา่คือมูลค่าหลักของธุรกิจของเรา และต้องใชอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพและเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจเท่านัน้ การนำาสนิทรพัยข์อง
บรษัิทไปใชอ้ยา่งไมเ่หมาะสมอาจเกิดขึ้นเมื่อพนักงานนำาทรพัยส์นิ 
เทคโนโลย ีหรอืขอ้มูลของแพนดอรา่ไปใชโ้ดยจงใจหรอืขาดความ
ระมดัระวงั เพื่อประโยชน์ของตนเอง ญาติพีน่้อง หรอืเพื่อนฝูง สนิทรพัย์
ของบรษัิท รวมถึงทรพัยส์นิท่ีจบัต้องได้และจบัต้องไมไ่ด้ เทคโนโลย ี
อุปกรณ์ สนิค้า และขอ้มูลท่ีเป็นของหรอืควบคมุโดยแพนดอรา่

การนำาทรพัยส์นิของบรษัิทไปใชอ้ยา่งไมถ่กูต้องอาจสง่ผลใหเ้กิดกรณีผล
ประโยชน์ทับซอ้น กรณีนี้อาจรวมถึงการท่ีคณุมเีจตนาท่ีจะนำาทรพัยส์นิ 
เทคโนโลย ีหรอืขอ้มูลของแพนดอรา่ไปใชอ้ยา่งไมเ่หมาะสมเพื่อประโยชน์
ของตัวคณุเอง ญาติพีน่้อง หรอืเพื่อนฝูง หา้มมใิหพ้นักงานนำาทรพัยส์นิ
ของแพนดอรา่ไปใชเ้พื่อจุดประสงค์หรอืขอ้ตกลงสว่นตัวโดยไมไ่ด้รบั
อนุมติัจากผูจ้ดัการโดยตรง

การปกป้องสนิทรพัยข์องแพนดอรา่ ได้แก่:

•  สนิทรพัยท่ี์จบัต้องได ้เชน่ ของตกแต่ง อุปกรณ์ และ
วสัดท่ีุใชใ้นสำานักงาน

•  สนิทรพัยท์างเทคโนโลย ีเชน่ ฮารด์แวร ์ซอฟต์แวร ์และ
ระบบสารสนเทศ

•  สนิทรพัยท์างการเงิน เชน่ ขอ้มูลท่ีมสีาระสำาคัญซึ่งไม่
เปิดเผยต่อสาธารณะ เงินสด และบตัรเครดติของบรษัิท

•  สนิทรพัยด์า้นสารสนเทศ เชน่ สทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา
•  ชื่อของแพนดอรา่ — แบรนดแ์ละชื่อเสยีงของเรา
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09 การปกป้องสนิทรพัยข์องบรษัิท

สทิธใินทรพัยส์นิทาง
ปัญญา์
กฎหมายวา่ด้วยทรพัยส์นิทางปัญญา ("IP") คุ้มครองการออกแบบ เครื่องหมายการค้า 
ลิขสทิธิ ์และสทิธบิตัรของแพนดอรา่ แพนดอรา่จะปกป้องสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาของ
เราเพื่อปกป้องการรบัรูแ้ละมูลค่าของแบรนด์และชื่อเสยีงของเรา และเพื่อสรา้งความมัน่ใจ
ใหแ้ก่ลกูค้าของเราวา่ ผลิตภัณฑ์แพนดอรา่ท่ีซื้อไปนัน้เป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ของแพนดอรา่ 
นอกจากนี้ แพนดอรา่จะดำาเนินมาตรการอยา่งเหมาะสมเพื่อมใิหเ้ป็นการละเมดิสทิธใิน
ทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ่ื้น 

นอกจากนี้ พนักงานต้องเขา้ใจวา่ โดยทัว่ไปแล้ว แพนดอรา่เป็นเจา้ของสทิธทัิง้หมดใน
ทรพัยส์นิทางปัญญาของผลงานท่ีพนักงานสรา้งสรรค์ ปรบัปรุง หรอืดแูลรกัษาไวใ้น
ระหวา่งท่ีตนเป็นพนักงานของแพนดอรา่ โดยเป็นสว่นหนึ่งของการวา่จา้งของแพนดอรา่ 
ดังนัน้ พนักงานไมส่ามารถใชห้รอืดำาเนินการกับทรพัยส์นิทางปัญญาใดๆ ของแพนดอรา่
เพื่อประโยชน์ของบุคคลอ่ืนยกเวน้แพนดอรา่ ในระหวา่งท่ีเป็นพนักงานของแพนดอรา่ และ
ทันทีท่ีการเป็นพนักงานของแพนดอรา่ได้สิน้สดุลง

พนักงานต้อง รายงานทันที หากพบเหน็หรอืสงสยัวา่ มกีารปลอมแปลงหรอืละเมดิผล
งานการออกแบบ โดยสง่อีเมลถึงสว่นงานกฎหมายของฝ่ายกฎหมายและการกำากับดแูลท่ี 
brandprotection@pandora.net. 

mailto:brandprotection%40pandora.net?subject=
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10 การปกป้องความเป็นสว่นตัวและขอ้มูลสว่นบุคคล

แพนดอรา่ดำาเนินการกับขอ้มูลสว่นบุคคลเป็นระยะๆ ซึ่งเก่ียวขอ้ง
กับทัง้พนักงานในปัจจุบนัและอดีตพนักงาน กระบวนการสรรหา
พนักงาน ลกูค้า/ผูบ้รโิภค ซพัพลายเออร ์ผูค้้า ผูไ้ด้รบัสทิธแิฟรน
ไชส ์คู่ค้าธุรกิจ และบุคคลและองค์กรอ่ืนๆ ท่ีเราดำาเนินธุรกิจด้วย 
ขอ้มูลสว่นบุคคลอาจรวมถึงขอ้มูลการติดต่อ ความต้องการเก่ียว
กับผลิตภัณฑ์และขอ้มูลธุรกรรม รายละเอียดสว่นบุคคล และ
ขอ้มูลเก่ียวกับการจา้งงาน ขอ้มูลบรษัิท/เอกสารขององค์กร ฯลฯ 
ขอ้มูลสว่นบุคคลทัง้หมดต้องได้รบัการจดัเก็บไวอ้ยา่งปลอดภัย
เสมอ และมกีารจำากัดการเขา้ถึงไวเ้ฉพาะพนักงานแพนดอรา่ท่ี
เหมาะสมเท่านัน้ โดยพวกเขาจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลดังกล่าวเพื่อ
จุดประสงค์ในการปฏิบติัหน้าท่ีของตนเท่านัน้ 

ขอ้มูลสว่นบุคคลต้องนำาไปใชเ้พื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจท่ีชอบด้วย
กฎหมายและต้องได้รบัการปกป้อง ใชง้าน จดัเก็บ และแบง่ปัน
อยา่งเหมาะสม ซึ่งได้แจง้และตกลงกันในขัน้ตอนการรวบรวม
ขอ้มูล และเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองขอ้มูลท่ีใชบ้งัคับ 

แพนดอรา่จะแบง่ปันหรอืเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลแก่คู่ค้าธุรกิจ
และบุคคลภายนอกท่ีมพีนัธกิจรว่มกันกับเราในการดำาเนินการกับ
ขอ้มูลสว่นบุคคลอยา่งถกูต้องและชอบด้วยกฎหมายเท่านัน้ ก่อนท่ี
พนักงานคนใดจะแบง่ปันขอ้มูลสว่นบุคคลกับพนักงานคนอ่ืนหรอื
กับบุคคลภายนอกใดๆ พนักงานมหีน้าท่ีท่ีจะต้องทำาความเขา้ใจวา่ 
ขอ้มูลสว่นบุคคลนัน้จะนำาไปดำาเนินการอยา่งไร และต้องตรวจสอบ
ใหแ้น่ใจวา่ขอ้มูลนัน้ได้รบัอนุญาตใหใ้ชง้านรว่มกันได้ตามกฎหมาย

เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองขอ้มูลมคีวามซบัซอ้นและอาจแตกต่าง
กันอยา่งมากในแต่ละประเทศ บรษัิทคาดหวงัวา่พนักงานทกุคนจะ
หลีกเล่ียงการเขา้ไปมสีว่นรว่มในกิจกรรมใดๆ ท่ีอาจขดัต่อขอ้
กำาหนดของกฎหมายคุ้มครองขอ้มูลท่ีใชบ้งัคับ การไมป่ฏิบติัตาม
กฎหมายคุ้มครองขอ้มูลท่ีใชบ้งัคับดังกล่าวจะทำาใหค้ณุและแพนด
อรา่ต้องรบัผดิตามกฎหมายทัง้ทางอาญาและทางแพง่ และคณุ
อาจต้องถกูดำาเนินคดีโดยสว่นตัว หากมขีอ้สงสยัวา่การกระทำา
อยา่งใดอยา่งหนึ่งถือเป็นการละเมดิกฎหมายคุ้มครองขอ้มูลหรอื
ไม ่คณุควรขอคำาอธบิายจากฝ่ายกฎหมายและการกำากับดแูลทัว่
โลก ก่อนท่ีจะดำาเนินการใดๆ

เมื่อจะรวบรวมหรอืดำาเนินการกับขอ้มูลสว่นบุคคล โปรดระลึกไวเ้สมอวา่:

•  กฎหมายคุ้มครองขอ้มูลมคีวามซบัซอ้นและอาจแตกต่างกันอยา่งมากในแต่ละ
ประเทศ

•  คณุสามารถรวบรวม ใชง้าน แบง่ปัน หรอืจดัเก็บขอ้มูลสว่นบุคคลไดต่้อเมื่อการ
ดำาเนินการดงักลา่วเป็นไปเพื่อวตัถปุระสงค์ทางธุรกิจท่ีชอบดว้ยกฎหมายเท่าน้ัน

•  ขอ้มูลสว่นบุคคลต้องนำาไปใช ้จดัเก็บ และแบง่ปันโดยเป็นไปตามลกัษณะท่ีไดแ้จง้
และตกลงกันในขัน้ตอนการรวบรวมขอ้มูล และเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองขอ้มูล
ท่ีใชบ้งัคับ
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ค้าท่ีเป็นธรรม
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11 การแขง่ขนัทางการค้าท่ีเป็นธรรม

แพนดอรา่ตระหนักถึงความสำาคัญของการแขง่ขนัทางการค้าท่ีเป็นธรรมและมุง่มัน่ท่ีจะ
ดำาเนินธุรกิจของเราใหส้อดคล้องเต็มท่ีกับกฎหมายวา่ด้วยการแขง่ขนัทางการค้า
ทัง้หมด และเราได้นำาเครื่องมอืสง่เสรมิการปฏิบติัตามกฎระเบยีบมาใชเ้พื่อสนับสนุนและ
ดำาเนินการเพื่อใหแ้น่ใจถึงการปฏิบติัตาม

โดยทัว่ไป กฎหมายวา่ด้วยการแขง่ขนัทางการค้าหา้มมใิหค้ณุเขา้รว่มในการพูดคยุใดๆ 
กับคู่แขง่เพื่อจุดประสงค์ในการตัง้ราคา (การกำาหนดราคารว่มกัน) หรอืขอ้ตกลงอ่ืนๆ ท่ี
เป็นการจำากัดการผลิต การจดัสรรตลาดทางภมูศิาสตรห์รอืตลาดผลิตภัณฑ์หรอืการ
จดัสรรลกูค้า หรอืการคว่ำาบาตร
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11 การแขง่ขนัทางการค้าท่ีเป็นธรรม

การกระทำาของเราต้องไมจ่ำากัดหรอืบดิเบอืนการแขง่ขนัไม่
วา่ในลักษณะใด พนักงานของแพนดอรา่ต้องไมเ่ขา้รว่มใน
ขอ้ตกลงหรอืการทำาความเขา้ใจรว่มกันกับคู่แขง่ ผูไ้ด้รบัสิ
ทธแิฟรนไชส ์ลกูค้า ซพัพลายเออร ์หรอืบุคคลภายนอก ใน
ลักษณะท่ีอาจถกูมองวา่มวีตัถปุระสงค์หรอืสง่ผลกระทบใน
ทางปฏิบติัในแง่ของการจำากัดการแขง่ขนัอยา่งอิสระและ
เป็นธรรม

บรษัิทคาดหวงัวา่พนักงานจะศึกษากฎหมายวา่ด้วยการ
แขง่ขนัทางการค้าท่ีใชบ้งัคับซึ่งเก่ียวขอ้งกับแพนดอรา่ให้
คุ้นเคย และละเวน้การมสีว่นรว่มในการดำาเนินการใดๆ ท่ี
อาจเป็นการละเมดิกฎหมายวา่ด้วยการแขง่ขนัทางการค้าท่ี
ใชบ้งัคับ กฎหมายวา่ด้วยการแขง่ขนัทางการค้ามคีวามซบั
ซอ้นและอาจแตกต่างกันอยา่งมากในแต่ละประเทศ การไม่
ปฏิบติัตามนโยบายของแพนดอรา่หรอืกฎหมายวา่ด้วยการ
แขง่ขนัทางการค้าท่ีใชบ้งัคับดังกล่าวอาจนำาไปสูก่ารถกู
ดำาเนินการทางวนิัย และอาจทำาใหค้ณุและแพนดอรา่ต้องรบั
ผดิตามกฎหมายทัง้ทางอาญาและทางแพง่ และคณุอาจ
ต้องถกูดำาเนินคดีโดยสว่นตัว หากมขีอ้สงสยั พนักงานควร
ปรกึษาสว่นงานกฎหมายของฝ่ายกฎหมายและการกำากับ
ดแูลทัว่โลก 

ขอ้ควรปฏิบติั:

• พงึตระหนักวา่ ราคาของเราเป็นเพยีงราคาท่ีแนะนำาเท่าน้ัน และผู้ไดร้บัสทิธแิฟรน
ไชสแ์ละตัวแทนจำาหน่ายอ่ืนๆ ของเราสามารถจะกำาหนดราคาของตนเองไดโ้ดย
อิสระ

• พงึระลกึไวเ้สมอวา่ หา้มมใิหก้ำาหนดราคาตายตัวหรอืราคาขัน้ต่ำา แต่สามารถ
กำาหนดราคาสงูสดุและราคาสำาหรบัแคมเปญไดโ้ดยใหม้ผีลในระยะเวลาสัน้ๆ 
เท่าน้ัน

• ต้องปฏิบติัตามตารางหน่วยงานท่ีมอีำานาจซึ่งมผีลบงัคับใชท่ั้วโลก (Global 
Schedule of Authorities) เมื่อมกีารเจรจาต่อรองในขอ้ตกลงใดๆ เพราะจะ
ชว่ยป้องกันมใิหม้อีงค์ประกอบท่ีต่อต้านการแขง่ขนัใดๆ ซึ่งอาจไมช่อบดว้ย
กฎหมายหรอืไมส่ามารถบงัคับใชไ้ด้

• ต้องระมดัระวงัในเรื่องภาษาท่ีใชใ้นการสื่อสารทางธุรกิจท้ังหมดของคณุ และ
ตระหนักวา่ขอ้ความใดๆ ท่ีคณุจดัทำาเป็นลายลกัษณ์อักษรอาจถกูตรวจสอบใน
ภายหลงัโดยหน่วยงานกำากับดแูลดา้นการแขง่ขนั

ขอ้ห้าม:

• ห้ามกำาหนดหรอืบงัคับใชร้าคาขายต่อท่ีแนะนำาหรอืเง่ือนไขท่ีเก่ียวกับราคาท่ีผูไ้ดร้บั
สทิธแิฟรนไชสห์รอืตัวแทนจำาหน่ายของเราจะเรยีกเก็บจากผลติภัณฑแ์พนดอรา่

• ห้ามกำาหนดราคาขายต่อขัน้ต่ำาหรอืขัน้สงูสดุ หรอืพูดคยุเรื่องการกำาหนดราคา
กับผู้ไดร้บัสทิธแิฟรนไชสห์รอืตัวแทนจำาหน่ายอ่ืนๆ

• ห้ามพูดคยุ แบง่ปัน หรอืรบัขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนในเชงิการค้า กับหรอืจากคู่แขง่ 
เชน่ ราคาหรอืปัจจยัดา้นราคา ต้นทนุและโครงสรา้งอุปสงค์ กำาไรและกำาไรขัน้ต้น 
สว่นแบง่ตลาดหรอืเขตการขาย ฯลฯ

• ห้ามเขา้รว่มในการประชุมขององค์การการค้าหรอืท่ีคลา้ยกัน เวน้แต่ไดร้บัอนุมติั
ลว่งหน้าจากฝ่ายบรหิารระดบัสงู และฝ่ายกฎหมายและการกำากับดแูลท่ัวโลก ซึ่ง
ทราบถึงการเขา้รว่มของคณุ



44 หลกัจรรยาบรรณ

หลักจรรยาบรรณนี้ใหแ้นวทางท่ีระบุถึงการใชว้จิารณญาณท่ีดีและการตัดสนิใจท่ีดีท่ีสดุเท่าท่ีจะทำาได้ อยา่งไรก็ตาม เพยีงแค่
หลักจรรยาบรรณนี้อยา่งเดียวนัน้ยงัไมเ่พยีงพอ และเราต้องอาศัยความรว่มมอืของทกุคนเพื่อใหแ้น่ใจวา่เราจะสามารถดำาเนิน
การตามค่านิยมของแพนดอรา่และดำาเนินงานอยา่งซื่อสตัยแ์ละมจีรยิธรรม ดังนัน้ สิง่สำาคัญคือการรว่มมอืกันและชว่ยเหลือ
ซึ่งกันและกันในการปฏิบติัตามกฎระเบยีบ สิง่ท่ีสำาคัญไมย่ิง่หยอ่นไปกวา่กันก็คือ คณุต้องดำาเนินการและแจง้ขอ้กังวลหาก
พบเหน็การกระทำาท่ีไมถ่กูต้อง
จุดหมายปลายทางของเรายอ่มขึ้นอยูกั่บพวกเราทกุๆ คน 

หากคณุมคีำาถามใดๆ เก่ียวกับหลักจรรยาบรรณหรอืนโยบายของเรา โปรดติดต่อสว่นงานกำากับดแูลของฝ่ายกฎหมายและ
การกำากับดแูลทัว่โลกได้ท่ี Global_Compliance@pandora.net.

แพนดอรา่ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงหลักจรรยาบรรณหรอืนโยบายของเราได้ทุกเมื่อโดยดุลยพินิจของบรษัิทแต่
เพียงผู้เดียว

การรกัษาค่านิยมและความ
ซื่อสตัยข์องเรา

mailto:Global_Compliance%40pandora.net?subject=


Thank you !
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