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สารจากหัวหน้าฝ่าย
บริหารสูงสุดของเรา
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความซื่อตรง — ค่านิยมหลัก
ของเราและทุกสิ่งเริ่มต้นที่ La-Z-Boy Incorporated ผู้ก่อ
ตั้งของเรายึดมั่นในหลักการเหล่านี้เป็นอย่างยิ่งเมื่อผู้ก่อ
ตั้งเหล่านั้นได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นในปี 1927 ในวันนี้อุดมคติ
เดียวกันนี้เป็นสิ่งชี้นำ�เราในทุกสิ่งที่เราทำ�
เป็นเวลากว่า 94 ปี ที่พนักงานแต่ละคนได้ร่วมแรง
ร่วมใจสร้างชื่อเสียงของเราในฐานะบริษัทที่มีจริยธรรม
และมีความรับผิดชอบ และเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ปกป้องและคงไว้ซึ่งชื่อเสียงนั้น การทำ�ให้แน่ใจว่าเรา
ทำ�ในสิ่งที่ถูกต้องอยู่เสมอจะช่วยให้เราสามารถรักษาไว้
ซึ่งความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ซัพพลายเอ
อร์ ชุมชนที่เราเข้าไปดำ�เนินธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อื่น ๆ ทั้งหมดได้ ความมุ่งมั่นนั้นเป็นส่วนที่จำ�เป็นสำ�หรับ
วัฒนธรรมและปรัชญาการดำ�เนินงานของบริษัทเรา ซึ่ง
ช่วยให้เราสร้างสิ่งที่น่าอัศจรรย์ได้หลากหลายวิธีใน
ทุกๆวัน

เราคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดจากทุกคนในองค์กร และคุณควร
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุดเสมอ วิธีที่ดีที่สุด
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้ คือ อ่านหลักจรรยา
บรรณนี้ และนำ�ไปปฏิบัติตามในทุกสิ่งที่คุณทำ� เราทุกคน
ต้องทำ�ในส่วนของเราเพื่อการนำ�ค่านิยมของเราไปสู่การ
ปฏิบัติ ซึ่งรวมไปถึงการพูดออกมาเมื่อคุณรู้ว่าผู้อื่นกำ�ลัง
ทำ�บางสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่ ใครก็ตามที่รายงานข้อกังวล
อย่างแท้จริง จะได้รับการปกป้องโดยนโยบายต่อต้านการ
ตอบโต้ของเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่เราพิจารณาว่าเป็นสิ่งสำ�คัญ
อย่างยิ่งในการสร้างสถานที่ทำ�งานที่ให้เกียรติกันและมี
ความปลอดภัย
มาร่วมสานต่อความมุ่งมั่นของเราในการรักษาที่ท�ำ งานที่
มีจริยธรรม ที่เราทุกคนต่างมีความสุขในวันนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่
สำ�คัญต่อความสำ�เร็จของเรา

MELINDA D. WHITTINGTON
ประธานกรรมการและประธานเจ้ า หน้ า ที ่ ฝ ่ า ยบริ ห าร
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หลักจรรยาบรรณ
หลัั

สารจากประธานกรรมการและหัวหน้าฝ่ายบริหารสูงสุดของเรา

มาร่่วมสานต่่อความมุ่่�งมั่่น
� ของเราในการรัักษา
ที่่�ทำำ�งานที่่�มีจ
ี ริิยธรรม ที่่�เราทุุกคนต่่างมีีความ
สุุขในวัันนี้้� ซึ่่ง� เป็็ นสิ่่ง� ที่่�สำำ�คััญต่่อความสำำ�เร็็จ
ของเรา
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เราทำำ�ได้ ้อย่่างไร
หลักจรรยาบรรณ
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เราทำำ�ได้ ้อย่่างไร

ำ ัญกั ับ
ให้้ความสำ�คั
ทีีมเป็็นหลั ัก
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สารบััญ
สารจากประธานกรรมการและ
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การให้ ้เกีียรติิและความปลอดภััย
ความมุ่่�งมั่่น
� ของเราที่่�มีต่
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่ กััน
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การให้ ้เกีียรติิกัันและกััน
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ความปลอดภััยและความเป็็ นส่่วนตััวในที่่�ทำำ�งาน
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คุุณภาพ ความมุ่่�งมั่่น
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สารบััญ
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การละเว้ ้น
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ความรู้้�เบื้้�องต้ ้นเกี่่�ยวกัับหลัักจรรยาบรรณ
ของเราและบทบาทของคุุณ
La-Z-Boy ส่ง่ เสริิมให้ ้คนมีีชีวิี ต
ิ ที่่�เป็็ นสุุขขึ้้�นโดยเปลี่่�ยนที่่�พัักกายให้ ้เป็็ นที่่�พัักใจ
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หลักจรรยาบรรณ

ความรู้้�เบื้้�องต้ ้นเกี่่�ยวกัับหลัักจรรยาบรรณของเราและบทบาทของคุุณ

ที่่� La-Z-Boy หลัักจรรยาบรรณของเราเป็็ นมากกว่่าเพีียงแค่่สิ่่ง� ที่่�ต้ ้องปฏิิบััติแ
ิ ละห้ ้ามปฏิิบััติ ิ ซึ่่ง� หลัักจรรยาบรรณของเราจะ
บอกถึึงตััวตนที่่�เราต้ ้องการเป็็ นในฐานะบริิษัั ท โดยจะกำำ�หนดพฤติิกรรมสำำ�คััญที่่�เราต้ ้องการส่ง่ เสริิม และบางพฤติิกรรมที่่�เรา
ไม่่เห็็นชอบ โปรดอ่่านหลัักจรรยาบรรณของเราอย่่างละเอีียดเพื่่�อที่่�คุณ
ุ จะได้ ้สามารถช่ว่ ยให้ ้เราเป็็ นตััวเราในแบบที่่�ดีที่่
ี สุ
� ด
ุ !

เรามุ่่�งมั่่น
� ที่่�จะ

� ตรง
ปฏิิบััติอ
ิ ย่่างซื่่อ
เราประพฤติิตนอย่่างซื่่�อสััตย์์ มีีจริิยธรรม
และถููกต้ ้องตามกฎหมาย หากดููเหมืือน
มีีบางสิ่่�งผิิดปกติิ เราจะ พููดออกมา

สร้ ้างคุุณภาพ
เราผลิิตเฟอร์์นิเิ จอร์์และให้ ้บริิการที่่�มี ี
คุุณภาพสููงสุุด
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ปฏิิบััติต่
ิ อ
่ ผู้้�อื่่�นอย่่าง
ให้ ้เกีียรติิ
ั ยภาพ
เราทราบว่่าที่่�ทำำ�งานของเราจะมีีศัก
สููงสุุดเมื่่�อเราช่่วยเหลืือกัันและทำำ�งาน
เป็็ นทีีม

ทำำ�งานอย่่าง
ปลอดภััย
เรารัักษาความปลอดภััยให้ ้ตััวเราเองและ
เพื่่�อนร่่วมงานของเรา

เป็็ นหุ้้�นส่ว่ นที่่�ดี ี
เราปฏิิบััติต่
ิ อ
่ หุ้้�นส่่วนและชุุมชนของเรา
อย่่างเป็็ นธรรม

เรายึึดมั่่�นในค่่านิิยม
เหล่่านี้้�

หลักจรรยาบรรณ

ความรู้้�เบื้้�องต้ ้นเกี่่�ยวกัับหลัักจรรยาบรรณของเราและ
บทบาทของคุุณ

หลัก
ั จรรยาบรรณในส่ว่ นที่่�เหลืือจะให้ ้รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับพัันธกิิจ
ในแต่่ละข้ ้อ โปรดอ่่านต่่อและติิดต่่อสอบถามหากต้ ้องการความช่ว่ ยเหลืือ

“พนั ักงาน” รวมถึึงฉั ันด้้วยหรืือไม่่

แน่่นอนว่่าหลัักจรรยาบรรณของเราไม่่อาจจััดการกัับทุุกสถานการณ์์ที่่อ
� าจเกิิดขึ้้�น แต่่คุณ
ุ
สามารถตรวจดููนโยบายที่่�เป็็ นลายลัักษณ์์อัักษรที่่�เพิ่่�มมาซึ่่�งให้ ้รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ
บางประเด็็นปััญหาด้ ้านความประพฤติิและการปฏิิบััติต
ิ ามกฎระเบีียบ โปรดอ่่านและปฏิิบััติ ิ
ตามนโยบายทั้้�งหมดที่่�ใช้ ้กัับงานของคุุณ และโปรดพููดคุุยกัับหััวหน้ ้างานของคุุณหรืือหนึ่่�ง
ในทรั ัพยากรอื่่น
� ๆ ที่่�ระบุุไว้้ในหลั ักจรรยาบรรณของเรา หากคุุณมีีคำำ�ถามใดๆ

ในเอกสารนี้้� เมื่่�อเราใช้ ้คำำ�ว่า่ “พนัักงาน” เราหมาย
ถึึงทุุกคนที่่�ทำำ�งานให้ ้เรา ดัังนั้้�นแม้ ้คุุณจะเป็็ นผู้้�รัับ
จ้ ้างอิิสระหรืือทำำ�งานในบริิษัั ทสาขาของเราแห่่งใด
แห่่งหนึ่่�ง เช่่น England, LZB Casegoods หรืือ
Joybird ทุุกสิ่่�งในที่่�นี้้จ
� ะมีีผลบัังคัับใช้ ้กัับคุุณ

สุุดท้ ้าย โปรดวางใจได้ ้ว่่าหลัักจรรยาบรรณของเรานั้้�นใช้ ้กัับทุุกคนที่่�ทำำ�งานที่่� La-Z-Boy
รวมถึึงบริิษัั ทสาขา ผู้้�รัับจ้ ้างที่่�ทำำ�งานให้ ้กัับเรา และแม้ ้แต่่คณะกรรมการบริิหารของเรา ก็็
ต้ ้องปฏิิบััติต
ิ ามหลัักจรรยาบรรณของเรา เราให้ ้ความสำำ�คััญกัับสิ่่�งที่่�ว่า่ นี้้�เป็็ นอย่่างมาก และ
หากคุุณละเมิิดหลัักจรรยาบรรณของเรา นโยบายของเรา หรืือกฎหมาย คุุณอาจถููกลงโทษ
ทางวิินััยสูงู สุุดถึึงขั้้�นเลิิกจ้ ้าง

การขอความช่ว่ ยเหลืือ
พููดออกมา หากคุุณคิิดว่่าอาจมีีบางสิ่่�งผิิดปกติิ หากคุุณคิิดว่่าเราทำำ�ผิด
ิ พลาดหรืืออาจมีี
บางคนละเมิิดหลัักจรรยาบรรณของเรา โปรดพููดออกมา เพื่่�อที่่�เราจะได้ ้สามารถแก้ ้ไขได้ ้!

10

•

ให้ ้เริ่่�มจากการพููดคุุยกัับหั ัวหน้้างานของคุุณ หากรู้้�สึึกสบายใจที่่�จะทำำ�เช่่นนั้้�น โดย
เฉพาะเมื่่�อเป็็ นประเด็็นปััญหาเกี่่�ยวกัับงานประจำำ�วััน

•

หากรู้้�สึึกอึึดอััดที่่�จะพููดคุุยกัับหััวหน้ ้างานของคุุณโดยตรง คุุณสามารถ “ข้ ้ามสาย” ไปพููด
คุุยกัับผู้้�จั ัดการอาวุุโส หรืือฝ่่ายทรั ัพยากรบุุคคล

•

คุุณยัังสามารถติิดต่่อสายด่่วนจริิยธรรมได้ ้อีีกด้ ้วย รายงานที่่�ส่ง่ ไปยัังสายด่่วนจะไปถึึง
ำ กงานใหญ่่โดยตรงและสามารถรายงานอย่่างเป็็ นความลับ
ทีีมกำ�กัั
ำ บดููแลของบริิษัั ทที่่�สำ�นัั
ั
� ของคุุณก็็ยัังได้ ้หากจำำ�เป็็ น แม้ ้ว่่ายิ่่�งคุุณให้ ้รายละเอีียดได้ ้
และรายงานแบบไม่่ต้ ้องระบุุชื่่อ
มากเท่่าไร เราก็็ยิ่่ง� สืืบสวนได้ ้ดีีเท่่านั้้�น (สายด่่วน: 1-866-480-6136 หรืือ
https://la-z-boy.alertline.com)

หลักจรรยาบรรณ

ความรู้้�เบื้้�องต้ ้นเกี่่�ยวกัับหลัักจรรยาบรรณของเราและบทบาทของคุุณ

ื สวน
การสืบ

หั ัวหน้้างานของเราต้้อง

La-Z-Boy จะพิิจารณารายงานทั้้�งหมดอย่่างจริิงจัังและดำำ�เนิินการสืืบสวน
อย่่างเป็็ นความลัับที่่�สุด
ุ เท่่าที่่�จะเป็็ นไปได้ ้ บุุคคลใดก็็ตามที่่�รายงาน
ควรทราบว่่าบริิษัั ทอาจไม่่สามารถเปิิ ดเผยรายละเอีียดทั้้�งหมดของการ
สืืบสวนเมื่่�อเราดำำ�เนิินการเสร็็จสิ้้�น แต่่เรามุ่่�งมั่่น
� ที่่�จะดำำ�เนิินการสืืบสวน
อย่่างเป็็ นธรรมและจััดการกัับประเด็็นปััญหาทั้้�งหมด

•

ตรวจสอบให้ ้แน่่ใจว่่าพนัักงานเข้ ้าใจหลัักจรรยาบรรณ
ของเรา

•

สนัับสนุุนนโยบายเปิิ ดช่่องทางและส่่งเสริิมให้ ้มีีการ
ถามคำำ�ถามและการรายงาน

•

ส่่งเสริิมให้ ้มีีการหารืือเกี่่�ยวกัับหััวข้ ้อการปฏิิบััติต
ิ ามกฎ
ระเบีียบและจริิยธรรมเป็็ นประจำำ�

•

รายงานประเด็็นปััญหาที่่�ร้ ้ายแรง (เช่่น การคุุกคาม การ
หลอกลวงที่่�อาจเกิิดขึ้้�น หรืือพฤติิกรรมที่่�ผิด
ิ กฎหมายอื่่�นๆ)
ไปยัังทีีมกำ�กัั
ำ บดููแลของบริิษัั ทเพื่่�อสืืบสวน

•

รัักษารายงานให้ ้เป็็ นความลัับและต้ ้องแน่่ใจว่่าไม่่มีก
ี าร
ตอบโต้ ้กลัับใดๆ

ไม่่มีก
ี ารตอบโต้ ้กลัับ
เนื่่�องจากเราต้ ้องการให้ ้พนัักงานทุุกคนพููดออกมา ถามคำำ�ถาม และ
รายงานข้ ้อกัังวล เราจึึงไม่่ยอมให้ ้มีีการตอบโต้ ้กลับ
ั (ในขณะเดีียวกััน เรา
คาดหวัังว่่าพนัักงานจะไม่่ทำำ�การกล่่าวหาหรืือรายงานอัันเป็็ นเท็็จโดย
เจตนา ผู้้�ที่่�ทำำ�เช่่นนั้้�นจะถููกลงโทษทางวิินััย)

พููดออกมา ถามคำำ�ถาม รายงานข้้อกั ังวลใดๆ

คำำ�ถาม: หลัังพบว่่ามีีการคุุกคามจากเพื่่�อนร่่วมงานของคุุณ คุุณ

รายงานเหตุุการณ์์นั้้น
� ไปยัังฝ่่ ายกำำ�กัับดููแลของบริิษัั ท ไม่่กี่่�
วัันต่่อมา หััวหน้ ้างานเรีียกคุุณมาคุุยเพื่่�อบอกว่่าคุุณน่่าจะแค่่
รายงานเหตุุการณ์์นั้้น
� ให้ ้เขาทราบ แทนที่่�จะต้ ้อง “ให้ ้บริิษัั ท
มาเกี่่�ยวข้ ้อง” เขาดููโกรธ และคุุณกัังวลว่่าเขาอาจจะปฏิิบััติ ิ
ต่่อคุุณไม่่เหมืือนเดิิมนัับแต่่นี้้� คุุณควรทำำ�อย่่างไร

คำำ�ตอบ: คุุณควรรายงานข้ ้อคิิดเห็็นของหััวหน้ ้างานไปยัังฝ่่ ายกำำ�กัับ

ดููแลของบริิษัั ท เนื่่�องจากข้ ้อคิิดเห็็นที่่�ว่า่ อาจถืือเป็็ นการ
ข่่มขู่่�หรืือการตอบโต้ ้กลัับ และไม่่ใช่่เรื่่�องที่่�ยอมรัับได้ ้ ไม่่
ควรมีีผู้้�ใดขััดขวางไม่่ให้ ้คุุณรายงานข้ ้อกัังวล
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หลักจรรยาบรรณ

การให้เกีี
้ ยรติิและความปลอดภััย
ความมุ่่�งมั่่น
� ของเราที่่�มีต่
ี อ
่ กััน
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หลักจรรยาบรรณ

การให้ ้เกีียรติิและความปลอดภััย: ความมุ่่�งมั่่น
� ของเราที่่�มีต่
ี อ
่ กััน

การให้ ้เกีียรติิกัันและกััน
เราเป็็ นทีีมเดีียวกัันและรวมพลัังเป็็ นหนึ่่�งเดีียว เราร่่วมมืือและช่่วยเหลืือกััน
เพื่่�อให้ ้ประสบความสำำ�เร็็จ ปฏิิบััติต่
ิ อ
่ ทุุกคนอย่่างให้ ้เกีียรติิ และไม่่ยอมให้ ้มีี
บุุคคลใดมาข่่มขู่่� คุุกคาม หรืือเลืือกปฏิิบััติต่
ิ อ
่ เพื่่�อนพนัักงานของเรา

พููดออกมา ถามคำำ�ถาม รายงานข้้อกั ังวลใดๆ

ึ สบายใจและสามารถมีี
เราจะได้ ้ผลลััพธ์์ที่่ดี
� ที่่
ี สุ
� ด
ุ เมื่่�อทุุกคนรู้้�สึก
ส่ว่ นร่่วมในความสำำ�เร็็จของเรา!
คำำ�ถาม: ในห้ ้องพััก เพื่่�อนร่่วมงานของคุุณคนหนึ่่�งกำำ�ลัังเล่่าเรื่่�องตลกลามกที่่�ดูเู หมืือน

จะทำำ�ให้ ้เพื่่�อนร่่วมงานอีีกคนรู้้�สึึกอึึดอััด คุุณควรทำำ�อย่่างไร

คำำ�ตอบ: อาจพยายามช่่วยโดยการเข้ ้าไปสอดแทรก ซึ่่�งหมายถึึงการขััดจัังหวะการ

เรา…

เรา…

•

•

ปฏิิบั ัติิ ต่่อผู้้�อื่่�นอย่่างให้ ้เกีียรติิ
เห็็นอกเห็็นใจ และเมตตา

•

คำำ�นึงึ ถึึง ว่่าการกระทำำ�ของ
เราอาจส่่งผลกระทบต่่อทีีม
อย่่างไร

•

จะพููดออกมา หากเราพบว่่า
มีีบุคคล
ุ
ใดก็็ตามที่่�ได้ ้รัับการ
ปฏิิบััติอ
ิ ย่่างไม่่ถูก
ู ต้ ้อง

•

ไม่่เลืือกปฏิิบััติต
ิ าม
คุุณลัักษณะที่่�ได้ ้รัับความ
คุ้้�มครอง เช่่น เชื้้�อชาติิ ศาสนา
การตั้้�งครรภ์์ รสนิิยมทางเพศ
อััตลัักษณ์์หรืือการแสดงออก
ทางเพศ ชาติิกำำ�เนิิด อายุุ
หรืือความพิิการ
ไม่่มีส่
ี ว่ นร่่วมในพฤติิกรรมคุุกคาม
ใดๆ เช่่น ข้ ้อคิิดเห็็นที่่�
ทำำ�ให้ ้ขุ่่�นเคืือง ท่่าทางลามก
อนาจาร การกลั่่�นแกล้ ้ง หรืือ

สนทนาเพื่่�อเปลี่่�ยนเรื่่�องหรืือขอให้ ้ผู้้�ที่่�เล่่าเรื่่�องตลกหยุุดเล่่าเสีีย หากกัังวลถึึง
ผลที่่�ตามมาจากการเข้ ้าไปสอดแทรก คุุณสามารถแจ้ ้งฝ่่ ายทรััพยากรบุุคคล
เกี่่�ยวกัับประเด็็นปััญหานี้้�แทนได้ ้

คำำ�ถาม: หััวหน้ ้างานของคุุณสััมภาษณ์์ผู้้�สมััครงานสำำ�หรัับตำำ�แหน่่งในคลัังสิินค้ ้า แต่่

กล่่าวว่่าตััดสิินใจที่่�จะไม่่จ้ ้างบุุคคลนี้้เ� นื่่�องจากเขา “ฟัังดููมีจ
ี ริิตจะก้ ้านแบบผู้้�
หญิิงเกิินกว่่าจะยกของหนััก” คุุณบอกไม่่ได้ ้ว่่าหััวหน้ ้างานล้ ้อเล่่นหรืือไม่่ คุุณ
ควรจะพููดอะไรหรืือไม่่

คำำ�ตอบ: ควร การปฏิิเสธที่่�จะจ้ ้างงานใครสัักคนโดยอิิงเหตุุผลเรื่่�องเพศหรืือรสนิิยมทาง

เพศที่่�รัับรู้้�มาเป็็ นเรื่่�องที่่�ผิด
ิ และขััดต่่อนโยบายของเราและกฎหมาย แม้ ้ว่่า
หััวหน้ ้างานของคุุณจะล้ ้อเล่่น แต่่คำำ�พูด
ู ล้ ้อเล่่นนั้้�นก็็ไม่่เหมาะสม และดัังนั้้�นจึึง
ขััดต่่อนโยบายของ La-Z-Boy

การสััมผััสอัันไม่่พึงึ ประสงค์์

•

ไม่่ละเลยพฤติิกรรมที่่�ไม่่ดี ี
โดยเราจะนำำ �ไปรายงาน

คำำ�ถาม: คุุณสัังเกตเห็็นว่่าผู้้�จััดการของคุุณมัักกอดเพื่่�อนร่่วมงานของคุุณคนหนึ่่�งใน

ลัักษณะที่่�คุณ
ุ คิิดว่่าไม่่เหมาะสม ซึ่่�งเป็็ นเช่่นนี้้�มาระยะหนึ่่�งแล้ ้ว ดัังนั้้�นคุุณจึึง
เข้ ้าใจว่่าเพื่่�อนร่่วมงานของคุุณไม่่น่่าจะคิิดว่่าเป็็ นปััญหา คุุณควรทำำ�อะไรเกี่่�ยว
กัับเรื่่�องนี้้�หรืือไม่่

คำำ�ตอบ: โปรดอย่่าสัันนิิษฐานว่่าเพื่่�อนร่่วมงานของคุุณไม่่คิด
ิ ว่่าพฤติิกรรมนั้้�นเป็็ นปััญหา

เนื่่�องจากเขาอาจคิิด แต่่พูด
ู ออกมาไม่่ได้ ้ คุุณควรพููดออกมาโดยการถามเพื่่�อน
ร่่วมงานของคุุณว่่ารู้้�สึึกอึึดอััดหรืือไม่่ หรืือโดยการรายงานพฤติิกรรมดัังกล่่าว
เราไม่่ต้ ้องการให้ ้พฤติิกรรมที่่�ไม่่ดีเี กิิดขึ้้�นต่่อไป!
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การให้ ้เกีียรติิและความปลอดภััย: ความมุ่่�งมั่่น
� ของเราที่่�มีต่
ี อ
่ กััน

ความปลอดภััยและความเป็็ นส่ว่ นตััวใน
ที่่�ทำำ�งาน
ความปลอดภััยและการรัักษาความปลอดภััยทางกายภาพของเราคืือสิ่่�งแรกที่่�
ต้ ้องทำำ� ที่่�ทำำ�งานที่่�ปลอดภััยและน่่าอยู่่�น่่าทำำ�งานช่่วยให้ ้เราสามารถมุ่่�งความ
สนใจไปที่่�เป้้ าหมายและลููกค้ ้าของเราได้ ้
นอกจากความปลอดภััยและการรัักษาความปลอดภััยทางกายภาพแล้ ้ว
La-Z-Boy ยัังมุ่่�งมั่่น
� ที่่�จะรัักษาข้ ้อมููลส่ว่ นตััวของพนัักงานให้ ้เป็็ นความลัับและ
ปลอดภััยอีีกด้ ้วย

14

เรา…

เรา…

•

•

ไม่่ละเลยประเด็็นปััญหาด้ ้าน
ความปลอดภััยใดๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น

•

ไม่่ขู่่�เข็็ญหรืือข่่มขู่่�ผู้้�อื่่น
�

•

ไม่่ครอบครองอาวุุธเมื่่�ออยู่่�ใน
พื้้�นที่่�ของบริิษัั ท

•

ไม่่ทำำ�งานในขณะที่่�มีค
ี วาม
บกพร่่องจากยาเสพติิดหรืือ
แอลกอฮอล์์

•

ไม่่เปิิ ดเผยข้ ้อมููลพนัักงาน
ต่่อบุุคคลใดก็็ตาม
ภายในหรืือภายนอก
ของ La-Z-Boy โดยไม่่
ได้ ้รัับการอนุุญาตอย่่างเหมาะสม

ปฏิิบั ัติิตามนโยบายด้ ้านความ
ปลอดภััย สุุขภาพ และสิ่่�ง
แวดล้ ้อมทั้้�งหมด

•

ระแวดระวั ังอัันตรายและพููด
ออกมา หากเราพบบางสิ่่�งที่่�ไม่่
ปลอดภััย

•

ตื่่น
� ตั ัวอยู่่�ตลอดและใส่่ใจใน
ระหว่่างการทำำ�งาน

•

ปฏิิบั ัติิตามนโยบายและขั้้�นตอน
ทั้้�งหมดเพื่่�อรัักษาข้ ้อมููลส่ว่ น
ตััวของพนัักงานให้ ้เป็็ นความ
ลัับ ไม่่ว่า่ คุุณจะกำำ�ลัังเข้ ้าถึึง เก็็บ
รวบรวม จััดเก็็บ ส่่งผ่่าน ทำำ�ลาย
หรืือใช้ ้ข้ ้อมููลพนัักงาน

ั
ช่่วยรั ักษาที่่�ทำ�
ำ งานของเราให้้ปลอดภั ัยและมองหาสัญญาณ
แห่่งปััญหาความยุ่่�งยาก…

•

ั
มีีผู้ใ้� ดที่่�ดูสั
ู บสน
มึึนงง หรืือบกพร่่องในการทำำ�งาน
หรืือไม่่

•

คุุณกั ังวลเกี่่�ยวกั ับประเด็็นปััญหาเรื่่อ
� งยาเสพติิด
หรืือแอลกอฮอล์์หรืือไม่่

•

มีีผู้ใ้� ดที่่�ทำ�ก
ำ ารขู่่�เข็็ญหรืือมีีพฤติิกรรมรุุนแรงหรืือ
ไม่่

•

ึ า
คุุณหรืือบุุคคลอื่่น
� รู้้�สึกว่
่ ไม่่ปลอดภั ัยหรืือถููก
ขู่่�เข็็ญหรืือไม่่

่ ยเหลืือและรายงานข้้อกั ังวลไปยั ังหั ัวหน้้า
ขอความช่ว
งาน ฝ่่ายทรั ัพยากรบุุคคล หรืือสายด่่วนจริิยธรรมของ
เราในทั ันทีี นอกจากนี้้� La-Z-Boy ยัังมีีโปรแกรมช่่วยเหลืือ
พนัักงานที่่�ออกแบบมาเพื่่�อช่่วยพนัักงานที่่�อาจกำำ�ลัังประสบ
ปััญหาด้ ้านการติิดยาเสพติิดหรืือแอลกอฮอล์์ การใช้ ้ความ
รุุนแรงในครอบครััว ประเด็็นปััญหาสุุขภาพจิิตใจ
และสถานการณ์์อื่่น
� ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้ ้อง

หลักจรรยาบรรณ

การให้ ้เกีียรติิและความปลอดภััย: ความมุ่่�งมั่่น
� ของเราที่่�มีต่
ี อ
่ กััน

พููดออกมา ถามคำำ�ถาม รายงานข้้อกั ังวลใดๆ

เราทุุกคนมีีหน้ ้าที่่�ที่่จ
� ะพููดออกมาเมื่่�อเรามีีข้ ้อ
กัังวลเกี่่�ยวกัับความปลอดภััยหรืือการรัักษาความ
ปลอดภััยในที่่�ทำำ�งานที่่�เราใช้ร่่้ วมกััน
คำำ�ถาม: คุุณสัังเกตเห็็นว่่าเพื่่�อนร่่วมงานกำำ�ลัังใช้ ้งานเครื่่�องจัักร

โดยไม่่มีอุ
ี ป
ุ กรณ์์รัักษาความปลอดภััยที่่�จำำ�เป็็ น จาก
ประสบการณ์์แล้ ้ว คุุณทราบว่่าอุุปกรณ์์รัักษาความปลอดภััย
อาจทำำ�ให้ ้งานดำำ�เนิินไปช้ ้าลง คุุณควรทำำ�อย่่างไร

คำำ�ตอบ: ความปลอดภััยมาก่่อนเสมอ! คุุณควรเตืือนเพื่่�อนร่่วมงาน

ของคุุณทัันทีีเกี่่�ยวกัับขั้้�นตอนที่่�เหมาะสม แล้ ้วรายงาน
ประเด็็นปััญหาดัังกล่่าวไปยัังหััวหน้ ้างานของคุุณ บางทีีทีม
ี
้งานเครื่่�
ของคุุณสามารถช่่วยกัันหาทางออกในการใช้
องจัักร
อย่่างปลอดภััยและมีีประสิิทธิิภาพ

คำำ�ถาม: มีีการขอให้ ้คุุณสะสางแฟ้้ มข้ ้อมููลและคุุณพบบัันทึึกข้ ้อมููล

ทางการแพทย์์ของพนัักงานจากคลิินิก
ิ ในพื้้�นที่่� คุุณสามารถ
ทิ้้�งแฟ้้ มข้ ้อมููลเหล่่านี้้�ลงขยะได้ ้หรืือไม่่

คำำ�ตอบ: ไม่่ได้ ้ เราทำำ�ลายเอกสารที่่�มีข้
ี ้อมููลอ่อ
่ นไหวของพนัักงาน

หรืือใช้ ้ถัังใส่่เอกสารขยะที่่�เป็็ นความลัับชนิิดล็็อค

15

หลักจรรยาบรรณ

คุุณภาพ

ความมุ่่�งมั่่น
� ของเราที่่�มีต่
ี อ
่ ลููกค้ ้าของเรา
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หลักจรรยาบรรณ

คุุณภาพ: ความมุ่่�งมั่่น
� ของเราที่่�มีต่
ี อ
่ ลููกค้ ้าของเรา

คุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์
เราจะส่่งมอบเฉพาะผลิิตภััณฑ์์ที่่มี
� คุ
ี ณ
ุ ภาพสมชื่่�อ La-Z-Boy เท่่านั้้�น!
� เยี่่�ยมที่่เ� ราผลิิตนั้้�นมอบความสบาย ใช้ ้ได้ ้อย่่างปลอดภััยและ
เฟอร์์นิเิ จอร์์ชั้้น
วางใจได้ ้ และเหนืือความคาดหมายของลููกค้ ้า ทางเดีียวที่่�เราจะบรรลุุผล
นั้้�นได้ ้คืือเราทุุกคนต้ ้องมุ่่�งมั่่น
� ให้ ้เกิิดงานที่่�มีคุ
ี ณ
ุ ภาพ
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เรา…

เรา…

•

ปฏิิบั ัติิตามนโยบายและขั้้�นตอน
ด้ ้านคุุณภาพและความปลอดภััย
ทั้้�งหมด

•

•

เข้้าร่่วมการฝึึ กอบรมเพื่่�อเรีียนรู้้�
วิิธีก
ี ารและพััฒนาคุุณภาพอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง

•

•

เสนอความคิิดใหม่่ๆ และหาทาง
ปรัับปรุุงผลิิตภััณฑ์์ของเรา

ไม่่ละทิ้้�งความปลอดภััยหรืือ
คุุณภาพไม่่ว่า่ จะด้ ้วยเหตุุผลใด
ก็็ตาม
ไม่่ละเลยกฎระเบีียบหรืือ
มาตรฐานที่่�ควบคุุมผลิิตภััณฑ์์
ของเรา

พููดออกมา ถามคำำ�ถาม รายงานข้้อกั ังวลใดๆ

เราจะไม่่ปล่่อยผลิิตภััณฑ์์ที่่อ
� าจมีีปัั ญหาด้ ้าน
คุุณภาพออกสู่่�ตลาด พููดออกมา หากคุุณมีี
คำำ�ถามหรืือข้ ้อกัังวลเกี่่�ยวกัับคุุณภาพหรืือความ
ปลอดภััยของผลิิตภััณฑ์์หรืือกระบวนการใดๆ!
คำำ�ถาม: คุุณสัังเกตเห็็นว่่าเพื่่�อนร่่วมทีีมฝ่่ายผลิิตไม่่ได้ ้ปฏิิบััติต
ิ ามทุุก

ขั้้�นตอนที่่�เหมาะสมในการหุ้้�มเบาะ โดยเพื่่�อนร่่วมทีีมคนนี้้�
บอกคุุณว่่าขั้้�นตอนที่่�กำำ�หนดไว้ ้นั้้�น “เกิินความจำำ�เป็็ น” และ
วิิธีข
ี องเธอช่่วยประหยััดเวลา คุุณควรทำำ�อย่่างไร

คำำ�ตอบ: รายงานเหตุุการณ์์นั้้น
� ไปยัังหััวหน้ ้างานที่่�คุณ
ุ ขึ้้�นตรง การ

ปฏิิบััติต
ิ ามขั้้�นตอน แม้ ้จะดููเหมืือนไม่่สะดวก แต่่ก็็มี ี
ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อความปลอดภััยและคุุณภาพของ
ผลิิตภััณฑ์์ของเรา หากเหมาะสม ทีีมฝ่่ายผลิิตสามารถ
ร่่วมมืือกัับผู้้�เชี่่�ยวชาญของบริิษัั ทเพื่่�อดููว่า่ มีีวิธีิ ดำ
ี ำ�เนิินการ
ที่่�มีป
ี ระสิิทธิิภาพมากกว่่าโดยไม่่ละทิ้้�งคุุณภาพหรืือความ
ปลอดภััยหรืือไม่่

หลักจรรยาบรรณ

คุุณภาพ: ความมุ่่�งมั่่น
� ของเราที่่�มีต่
ี อ
่ ลููกค้ ้าของเรา

คุุณภาพการบริิการ

พููดออกมา ถามคำำ�ถาม รายงานข้้อกั ังวลใดๆ

โฆษณาและสื่่�อการตลาดของ La-Z-Boy ทั้้�งหมดบอกถึึงข้ ้อเสนอและ
ผลิิตภััณฑ์์ของเราในด้ ้านที่่�เป็็ นความจริิง ความซื่่�อสััตย์์ทำำ�ให้ ้เราได้ ้รัับความ
ไว้ ้วางใจจากลููกค้ ้าตลอดเกืือบ 100 ปีี ที่่ทำ
� ำ�ธุรุ กิิจมาโดยไม่่เปลี่่�ยนแปลง
เราปฏิิบััติต่
ิ อ
่ ลููกค้ ้าของเราอย่่างให้ ้เกีียรติิและดููแลให้ ้ในโรงงานของเรามีี
สภาพแวดล้ ้อมที่่�อบอุ่่�น เป็็ นมิิตร และปลอดภััย

เราทุุกคนมีีหน้ ้าที่่�ที่่จ
� ะพููดออกมา หากมีีคำำ�ถามหรืือข้ ้อกัังวล
เกี่่�ยวกัับประสบการณ์์ของลููกค้ ้า
คำำ�ถาม: คุุณบัังเอิิญได้ ้ยิินเพื่่�อนร่่วมงานของคุุณที่่�ร้ ้านค้ ้าปลีีกพููดคุุยกัับลููกค้ ้าเกี่่�ยวกัับ

การรัับประกัันผลิิตภััณฑ์์ ข้ ้อมููลที่่เ� พื่่�อนร่่วมงานคนนี้้�ให้ ้ฟัังดููดี…
ี แต่่ไม่่ถูก
ู ต้ ้อง
เสีียทีเี ดีียว ส่่วนลููกค้ ้าก็็ดูเู หมืือนจะสนใจจริิงๆ คุุณควรทำำ�อย่่างไร

คำำ�ตอบ: คุุณควรดึึงเพื่่�อนร่่วมงานของคุุณมาคุุยเพื่่�อให้ ้แน่่ใจว่่าเขาแก้ ้ไขข้ ้อมููลที่่ผิ
� ด
ิ

เรา…

เรา…

•

ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าสื่่�อ
โฆษณานั้้�นเป็็ นความจริิงและ
สิ่่�งใดๆ ที่่�เรากล่่าวอ้ ้างสามารถ
พิิสูจ
ู น์์ได้ ้

•

ดููแลลููกค้ ้าของเราอย่่าง
ซื่่�อสััตย์์และทำำ�ตามพัันธกิิจ
ของเราที่่�มีต่
ี อ
่ ลููกค้ ้า

•

ำ ัญกัับข้ ้อกัังวล
ให้้ความสำ�คั
และข้ ้อร้ ้องเรีียนของลููกค้ ้าเป็็ น
อย่่างมากและนำำ �มาจััดการ
ทัันทีี

•

•

•

18

ไม่่กล่่าวบิิดเบืือน กล่่าวเกิิน
จริิง หรืือทำำ�ให้ ้เข้ ้าใจผิิดใน
การโฆษณาหรืือการกล่่าวอ้ ้าง
ผลิิตภััณฑ์์ของเรา
ไม่่พูด
ู “สิ่่�งใดก็็ตามที่่�จำำ�เป็็ น”
เพื่่�อปิิ ดการขาย แต่่เราจะบอก
เฉพาะความจริิง
ไม่่ละเลยคุุณภาพ ความ
ปลอดภััย หรืือข้ ้อกัังวลของ
ลููกค้ ้า

พลาดกัับลููกค้ ้าก่่อนมีีการซื้้�อใดๆ แม้ ้การแก้ ้ไขข้ ้อมููลนั้้น
� จะส่่งผลให้ ้ไม่่มีก
ี ารซื้้�อ
สิินค้ ้าก็็ตาม ชื่่�อเสีียงของเราสร้ ้างขึ้้�นจากความซื่่�อสััตย์์

คำำ�ถาม: คุุณเห็็นโฆษณาออนไลน์์ของเราตััวหนึ่่�งและสัังเกตเห็็นว่่ารููปภาพผลิิตภััณฑ์์

ไม่่ตรงกัับรายละเอีียด โดยในรููปภาพนั้้�นเป็็ นผลิิตภััณฑ์์ที่่มี
� รี าคาสููงกว่่า
ผลิิตภััณฑ์์ที่่ล
� งรายละเอีียดไว้ ้ เนื่่�องจากมีีการโฆษณาไปแล้ ้ว คุุณควรดำำ�เนิิน
การใดหรืือไม่่

คำำ�ตอบ: ควร คุุณควรรายงานประเด็็นปััญหาดัังกล่่าวไปยัังฝ่่ ายบริิหารเพื่่�อให้ ้สามารถ

แก้ ้ไขได้ ้โดยเร็็วที่่�สุด
ุ เราทุุกคนมีีบทบาทในการตรวจสอบให้ ้แน่่ใจว่่าสื่่�อ
โฆษณาและการตลาดของเรามีีความถููกต้ ้อง

หลักจรรยาบรรณ

คุุณภาพ: ความมุ่่�งมั่่น
� ของเราที่่�มีต่
ี อ
่ ลููกค้ ้าของเรา

ความเป็็ นส่ว่ นตััวของลููกค้ ้า
เราเคารพความเป็็ นส่่วนตััวของลููกค้ ้าอย่่างที่่�สุด
ุ และมุ่่�งมั่่น
� ที่่�จะรัักษาข้ ้อมููลของ
ลููกค้ ้าให้ ้ปลอดภััยและป้้ องกัันการสููญหาย การนำำ �ไปใช้ ้โดยมิิชอบ ข้ ้อมููลส่ว่ นตััว
ของลููกค้ ้าจะรวมถึึง
•

ชื่่�อ

•

ข้ ้อมููลบััตรเครดิิตหรืือธนาคาร

•

ที่่�อยู่่�

•

ข้ ้อมููลระบุุตััวตนอื่่�นๆ

•

หมายเลขโทรศััพท์์

พููดออกมา ถามคำำ�ถาม รายงานข้้อกั ังวลใดๆ

� ว่่า
เราทุุกคนมีีหน้ ้าที่่�ที่่จ
� ะพููดออกมา หากเราเชื่่อ
ข้ ้อมููลส่ว่ นตััวหรืือความเป็็ นส่ว่ นตััวของลููกค้ ้าอาจ
� งจะมีีการรั่่�วไหล
มีีการรั่่�วไหลหรืือละเมิิด หรืือเสี่่ย
หรืือละเมิิด ประเด็็นปััญหาด้ ้านความเป็็ นส่ว่ นตััว
้ ดัังนั้้�นจงถามหากคุุณมีีคำำ�
อาจเป็็ นเรื่่�องซัับซ้อน
ถามใดๆ
คำำ�ถาม: เพื่่�อนร่่วมงานของคุุณบัังเอิิญได้ ้ยิินว่่าลููกค้ ้าคนหนึ่่�งของคุุณ

เรา…

•

•
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ปฏิิบั ัติิตามนโยบาย ขั้้�นตอน
และกฎหมายทั้้�งหมดเมื่่�อเข้ ้า
ถึึง เก็็บรวบรวม จััดเก็็บ ส่่งผ่่าน
ทำำ�ลาย หรืือใช้ ้ข้ ้อมููลของลููกค้ ้า
ไม่่เปิิ ดเผยข้อมูู
้ ลลูก
ู ค้าต่่
้ อ
บุุคคลใดก็็ตามภายใน
หรืือภายนอกของ La-Z-Boy โดย
ไม่่ได้รัับการอนุุ
้
ญาตอย่่างเหมาะสม

บอกคุุณว่่าเขาเป็็ นช่่างภาพ เพื่่�อนร่่วมงานคนนี้้�จึงึ ถามว่่าตน
จะเข้ ้าถึึงอีีเมลส่่วนตััวของลููกค้ ้าจากการซื้้�อสิินค้ ้าของเขา
เพื่่�อจะได้ ้สามารถติิดต่่อเขาในกรณีีที่่จ
� ะจ้ ้างงาน แทนที่่�จะ
ต้ ้องค้ ้นหาข้ ้อมููลทางธุุรกิิจของเขาทางออนไลน์์ได้ ้หรืือไม่่
สามารถทำำ�เช่่นนี้้�ได้ ้หรืือไม่่

คำำ�ตอบ: ไม่่ได้ ้ คุุณไม่่ควรเข้ ้าถึึงหรืือใช้ ้ข้ ้อมููลของลููกค้ ้า เว้ ้นแต่่จะมีี

เหตุุผลทางธุุรกิิจที่่�ได้ ้รัับอนุุญาต

หลักจรรยาบรรณ

ความร่่วมมืือ

ความมุ่่�งมั่่น
� ของเราที่่�มีต่
ี อ
่ ชุุมชนของเรา
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หลักจรรยาบรรณ

ความร่่วมมืือ: ความมุ่่�งมั่่น
� ของเราที่่�มีต่
ี อ
่ ชุุมชนของเรา

ความยั่่ง� ยืืนด้ ้านสิ่่ง� แวดล้ ้อม
ที่่� La-Z-Boy เราเป็็ นผู้้�ดููแลสิ่่�งแวดล้ ้อมที่่�เราใช้ ้ร่่วมกัันอย่่างรัับผิิดชอบ
เรารัักษาและปกป้้ องทรััพยากรของเราและลดการมีี
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้ ้อมให้ ้เหลืือน้ ้อยที่่�สุด
ุ

พููดออกมา ถามคำำ�ถาม รายงานข้้อกั ังวลใดๆ

เราทุุกคนมีีหน้ ้าที่่�ที่่จ
� ะพููดออกมา หากเรามีีคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับความ
ยั่่ง� ยืืนหรืือสิ่่ง� แวดล้ ้อม
คำำ�ถาม: คุุณสัังเกตเห็็นว่่าเพื่่�อนร่่วมงานกำำ�ลัังทิ้้�งสารทำำ�ละลายในที่่�จอดรถ เมื่่�อถาม

เขาเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ดัังกล่่าว เขากล่่าวว่่าพื้้�นที่่�สำำ�หรัับทิ้้�งเต็็ม ส่่วนสารทำำ�
ละลายก็็จะระเหยไป ดัังนั้้�นจึึงไม่่ใช่่เรื่่�องใหญ่่ คุุณควรรายงานเรื่่�องนี้้�ไปยัังฝ่่ าย
บริิหารหรืือไม่่

เรา…

เรา…

คำำ�ตอบ: แน่่นอน เราไม่่ละเมิิดนโยบาย ขั้้�นตอน กฎระเบีียบ หรืือกฎหมายด้ ้านสิ่่�ง

แวดล้ ้อม เพีียงเพราะเห็็นว่่าสะดวก

•

•

ทำำ�การรีีไซเคิิล ลดขยะ และเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการใช้ ้พลัังงานให้ ้
สููงที่่�สุด
ุ

•

คำำ�นึงึ ถึึงการปกป้้ องและความ
ยั่่ง� ยืืนด้ ้านสิ่่�งแวดล้ ้อมเมื่่�อเรา
ทำำ�การตััดสิินใจทางธุุรกิิจ

•

ไม่่ละทิ้้�งแนวทางปฏิิบััติที่่
ิ ยั่
� ง่� ยืืน
เพื่่�อแลกกัับเป้้ าหมายทางธุุรกิิจ
ระยะสั้้�น
ไม่่ละเลยนโยบายและขั้้�นตอน
ด้ ้านสิ่่�งแวดล้ ้อมของเรา หรืือ
กฎหมายหรืือกฎระเบีียบใดๆ ที่่�
บัังคัับใช้ ้

คำำ�ถาม: คุุณบัังเอิิญได้ ้ยิินผู้้�จำำ�หน่่ายรายหนึ่่�งของเราเก็็บเศษขยะสำำ�หรัับการรีีไซเคิิล

และกล่่าวว่่าขยะทุุกชิ้้�นที่่�เก็็บมานั้้�นอย่่างไรเสีียก็ไ
็ ปสู่่�ที่่�ทิ้้ง� ขยะของเมืืองที่่�
เดีียวกัันอยู่่�ดีี คุุณควรเงีียบไว้ ้ หรืือแจ้ ้งฝ่่ ายบริิหาร

คำำ�ตอบ: คุุณควรพููดออกมา และแจ้ ้งให้ ้ฝ่่ ายบริิหารของคุุณทราบถึึงสิ่่�งที่่�คุณ
ุ ได้ ้ยิินมา

ซึ่่�งพนัักงานของผู้้�จำำ�หน่่ายอาจผิิด แต่่หากบริิษัั ทจ่่ายเงิินเพื่่�อการรีีไซเคิิลแล้ ้ว
ไม่่ได้ ้รัับบริิการนั้้�น เราก็็จำำ�เป็็ นต้ ้องทราบ อย่่าละเลยว่่าอาจมีีสิ่่ง� ผิิดปกติิเกิิดขึ้้�น
ได้ ้ เพีียงเพราะเป็็ นผู้้�จำำ�หน่่าย ไม่่ใช่่พนัักงานของเราเอง

คำำ�ถาม: คุุณมีีความคิิดที่่�จะลดการใช้ ้ขยะให้ ้น้ ้อยลงในพื้้�นที่่�พัักของเรา ซึ่่�งเป็็ นเพีียง

ความคิิดเล็็กๆ แต่่คุณ
ุ คิิดว่่าน่่าจะได้ ้ผล คุุณควรจะพููดอะไรหรืือไม่่

่ มเสนอความคิิดในการลดขยะ!
คำำ�ตอบ: ควร เรารู้้�สึึกขอบคุุณทุุกคนที่่�ร่ว
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ความร่่วมมืือ: ความมุ่่�งมั่่น
� ของเราที่่�มีต่
ี อ
่ ชุุมชนของเรา

ิ ธิิมนุุษยชน
สิท

พููดออกมา ถามคำำ�ถาม รายงานข้้อกั ังวลใดๆ

เราเชื่่�อในการปฏิิบััติต่
ิ อ
่ ทุุกคนอย่่างให้ ้เกีียรติิและด้ ้วยความนัับถืือ และ
เราขอให้ ้หุ้้�นส่่วนของเราปฏิิบััติเิ ช่่นเดีียวกััน หุ้้�นส่่วนและคู่่�ค้ ้าของ La-ZBoy ทั้้�งหมดต้ ้องจััดให้ ้มีีสภาพการทำำ�งานที่่�เป็็ นธรรม ไม่่เลืือกปฏิิบััติ ิ และ
ปลอดภััย

เราทุุกคนมีีหน้ ้าที่่�ที่่จ
� ะพููดออกมาให้ ้ทีีมฝ่่าย
บริิหาร ฝ่่ ายทรััพยากรบุุคคล หรืือฝ่่ ายกำำ�กัับดููแล
ของบริิษัั ทของเราทราบหากเรามีีข้ ้อกัังวลเกี่่�ยว
ิ ธิิมนุุษยชน
กัับสิท
คำำ�ถาม: คุุณเข้ ้าเยี่่�ยมคลัังสิินค้ ้าของคู่่�ค้ ้าเมื่่�อเดิินทางไปทำำ�ธุรุ กิิจที่่�

เรา…

เรา…

•

คาดหวั ังให้ ้หุ้้�นส่่วนของเรา
รวมถึึงคู่่�ค้ ้า ยึึดมั่่น
� ในหลัักการ
เหล่่านี้้�ด้ ้วยเช่่นกััน

•

ปฏิิบั ัติิตามกฎระเบีียบและ
กฎหมายด้ ้านแรงงานที่่�บัังคัับ
ใช้ ้ทั้้�งหมด

•

•
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ไม่่ยอมให้ ้มีีการคุุกคาม การ
กลั่่น
� แกล้ ้งรัังแก หรืือการเลืือก
ปฏิิบััติไิ ม่่ว่า่ ในรููปแบบใด
ไม่่เอื้้�อหรืือยอมให้ ้มีีการใช้ ้
แรงงานบัังคัับ การใช้ ้แรงงาน
ทาส การค้ ้ามนุุษย์์ หรืือการใช้ ้
แรงงานเด็็กไม่่ว่า่ ในรููปแบบใด

ต่่างประเทศและสัังเกตเห็็นว่่าพนัักงานบางคนดููมีอ
ี ายุุน้ ้อย
มาก คุุณไม่่แน่่ใจว่่าอายุุขั้้น
� ต่ำำ�สำ
� ำ�หรัับพนัักงานกำำ�หนดไว้ ้ที่่�
เท่่าไร และโรงงานไม่่ได้ ้ดำำ�เนิินการโดย
La-Z-Boy คุุณควรทำำ�อย่่างไร

คำำ�ตอบ: แม้ ้จะไม่่แน่่ใจว่่าคู่่�ค้ ้าทำำ�สิ่่ง
� ใดผิิดหรืือไม่่ก็ต
็ าม ก็็ยัังควร

รายงานข้ ้อกัังวลที่่�คุณ
ุ มีีไปยัังหััวหน้ ้างานของคุุณหรืือ
หนึ่่�งในทรั ัพยากรที่่�ระบุุไว้้ในหลั ักจรรยาบรรณของ
เราสำำ�หรัับการรายงานอื่่�นๆ จากนั้้�นแผนกที่่�เหมาะสมจะ
สามารถตรวจสอบได้ ้ว่่าคู่่�ค้ ้าปฏิิบััติต
ิ ามหลัักจรรยาบรรณ
ของคู่่�ค้ ้าและกฎหมายหรืือไม่่

หลักจรรยาบรรณ

ความร่่วมมืือ: ความมุ่่�งมั่่น
� ของเราที่่�มีต่
ี อ
่ ชุุมชนของเรา

ิ บนและการทุุจริิต
การติิดสิน
เราไม่่เสนอหรืือรัับสิินบน และเราไม่่ใช้ ้อำำ�นาจหรืือตำำ�แหน่่งในบริิษัั ทในทางที่่�ผิด
ิ
เพื่่�อประโยชน์์ส่ว่ นตััว เมื่่�อทำำ�งานร่่วมกัับเจ้ ้าหน้ ้าที่่�รััฐ (รวมถึึงพนัักงานของธุุรกิิจที่่�
รััฐเป็็ นเจ้ ้าของ) เราต้ ้องระมััดระวัังที่่�จะไม่่ให้ ้ของขวััญ ความช่่วยเหลืือ หรืือผล
ประโยชน์์อื่่น
� ๆ ใดๆ ที่่�เกิินควรซึ่่�งอาจตีีความว่่าเป็็ นสิินบนได้ ้

พููดออกมา ถามคำำ�ถาม รายงานข้้อกั ังวลใดๆ

เราทุุกคนมีีหน้ ้าที่่�ที่่จ
� ะพููดออกมา หากเรามีีคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับการ
ิ บนหรืือการทุุจริิต
ติิดสิน
คำำ�ถาม: คุุณกำำ�ลัังทำำ�งานกัับหััวหน้ ้าฝ่่ ายจััดซื้้�อของรััฐบาลต่่างชาติิที่่กำ
� ำ�ลัังหาซื้้�อ

เฟอร์์นิเิ จอร์์สำำ�หรัับพื้้�นที่่�เลานจ์์ของพนัักงาน หััวหน้ ้าคนดัังกล่่าวขอให้ ้
ิ กนเพื่่�อหารืือใน
La-Z-Boy จััดเที่่�ยวบิินให้ ้เธอและครอบครััวของเธอไปที่่�มิชิ
ิ แ
เรื่่�องรายละเอีียดของข้ ้อเสนอด้ ้วยตนเอง สามารถทำำ�เช่่นนี้้�ได้ ้หรืือไม่่

เรา…

•

ปฏิิบั ัติิตามนโยบายการต่่อ
ิ บนและการ
ต้้านการติิดสิน
ทุุจริิตของเรา และกฎหมายที่่�
บัังคัับใช้ ้ทั้้�งหมด

•

ดููแลให้ ้ความสััมพัันธ์์กัับเจ้ ้า
หน้ ้าที่่�รััฐและหุ้้�นส่่วนทางการ
ค้ ้ามีีความเหมาะสม

เรา…

•

ไม่่ทำำ�งานร่่วมกัับหุ้้�นส่่วน ผู้้�รัับ
จ้ ้าง หรืือบุุคคลที่่ส
� ามอื่่�นๆ ที่่�
เสนอให้ ้สิินบนในนามของเรา

•

ไม่่ให้ ้สิ่่�งมีีค่า่ ใดๆ แก่่เจ้ ้าหน้ ้าที่่�
รััฐเพื่่�อการนำำ �ไปใช้ ้ส่่วนตััวโดย
มีีเจตนาเพื่่�อให้ ้ได้ ้มาซึ่่�งหรืือ
รัักษาไว้ ้ซึ่่�งโอกาสทางธุุรกิิจหรืือ
มีีอิท
ิ ธิิพลต่่อการตััดสิินใจทาง
ธุุรกิิจอย่่างไม่่เหมาะสม

•
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ไม่่ให้ ้เงิินสด สิ่่�งที่่�เทีียบเท่่า
เงิินสด (เช่่น บััตรของขวััญ) ของ
ขวััญ การเดิินทางที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้ ้อง
กัับธุุรกิิจ ความบัันเทิิง ความช่่วย
เหลืือ เงิินบริิจาค หรืือผล
ประโยชน์์อื่่น
� ๆ ที่่�อาจตีีความว่่าเป็็ น
สิินบน แม้ ้การทำำ�เช่่นนั้้�นจะเป็็ น
แนวทางปฏิิบััติใิ นท้ ้องถิ่่�นหรืือ
เป็็ น “ธรรมเนีียม”

คำำ�ตอบ: อาจจะไม่่ได้ ้ แม้ ้ว่่าเจ้ ้าหน้ ้าที่่�รััฐจะสามารถเข้ ้าชมโรงงานของเราได้ ้ แต่่โดย

ทั่่ว� ไปแล้ ้วเราจะไม่่จ่า่ ยค่่าเดิินทางให้ ้กัับสมาชิิกในครอบครััวของเจ้ ้าหน้ ้าที่่� ซึ่่�ง
เป็็ นจุุดที่่�ต้ ้องระวััง ดัังนั้้�นจึึงควรขอคำำ�แนะนำำ �จากหััวหน้ ้างานหรืือฝ่่ ายกำำ�กัับ
ดููแลของบริิษัั ทของคุุณอยู่่�เสมอ ข้ ้อสำำ�คััญคืือ เราไม่่สามารถให้ ้สิ่่�งมีีค่า่ ใดๆ ที่่�
อาจมีีอิท
ิ ธิิพลต่่อเจ้ ้าหน้ ้าที่่�รััฐอย่่างไม่่เหมาะสม

คำำ�ถาม: เจ้ ้าหน้ ้าที่่�จากกรมแรงงานท้ ้องถิ่่�นกำำ�ลัังเข้ ้าชมหนึ่่�งในโรงงานของเราเพื่่�อตรวจ

สอบ คุุณได้ ้รัับแจ้ ้งว่่าการเสนอเงิินสดให้ ้กัับเจ้ ้าหน้ ้าที่่�ท้ ้องถิ่่�นเป็็ นธรรมเนีียม
เพื่่�อเร่่งให้ ้งานเอกสารตรวจสอบเร็็วขึ้้�น คุุณควรทำำ�เช่่นนั้้�นหรืือไม่่

คำำ�ตอบ: ไม่่ควร หากเจ้ ้าหน้ ้าที่่�รััฐต่่างชาติิคนใด ไม่่ว่า
่ จะเป็็ นผู้้�ตรวจสอบในท้ ้องถิ่่�น เจ้ ้า

หน้ ้าที่่�ศุล
ุ กากร หรืือนัักการเมืือง ขอให้ ้จ่่ายเงิินเพื่่�อให้ ้ตนทำำ�หน้ ้าที่่� คุุณควร
ติิดต่่อหััวหน้ ้างานและฝ่่ ายกำำ�กัับดููแลของบริิษัั ทของคุุณทัันทีี

หลัักจรรยาบรรณ

ความร่่วมมืือ: ความมุ่่�งมั่่น
� ของเราที่่�มีต่
ี อ
่ ชุุมชนของเรา

“สิ่่ง� มีีค่า่ ใดๆ” หมายถึึงสิ่่ง� ใดก็็ตามที่่�มีค่
ี า่
สำำ�หรัับผู้้�รัับ
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การแข่่งขัันที่่�เป็็ นธรรม
เราเชื่่�อในการแข่่งขัันอย่่างเสรีีและเป็็ นธรรม เราจึึงไม่่มีท
ี างทำำ�ข้ ้อตกลงที่่�
ไม่่เหมาะสมกัับคู่่�แข่่งของเราซึ่่�งอาจส่่งผลเสีียต่อ
่ ผู้้�บริิโภค ชุุมชน
หุ้้�นส่่วน และคู่่�ค้ ้าของเราวางใจให้ ้ La-Z-Boy ปฏิิบััติอ
ิ ย่่างมีีจริิยธรรมในทุุก
การติิดต่่อสััมพัันธ์์
ซึ่่�งหมายความว่่าการติิดต่่อกัับคู่่�แข่่งจะเป็็ นไปอย่่างรอบคอบเพื่่�อจะได้ ้ไม่่มี ี
การกล่่าวถึึงราคาหรืือกลยุุทธ์์การแข่่งขัันที่่�สำำ�คััญของเรา
กฎหมายว่่าด้ ้วยการแข่่งขัันอาจมีีความซัับซ้ ้อน ดัังนั้้�นหากคุุณมีีการสนทนา
ยื่่�นข้ ้อเสนอ หรืือทำำ�การตกลงใดๆ กัับคู่่�แข่่ง หรืือมีีคำำ�ถามใดๆ โปรดติิดต่่อ
หััวหน้ ้างานของคุุณหรืือทรััพยากรอื่่�นๆ ทัันทีี

ความร่่วมมืือ: ความมุ่่�งมั่่น
� ของเราที่่�มีต่
ี อ
่ ชุุมชนของเรา

พููดออกมา ถามคำำ�ถาม รายงานข้้อกั ังวลใดๆ

เราทุุกคนมีีหน้ ้าที่่�ที่่จ
� ะพููดออกมา หากมีีคำำ�ถาม
เกี่่�ยวกัับการแข่่งขัันที่่�เป็็ นธรรม
คำำ�ถาม: ในขณะที่่�กำำ�ลัังเข้ ้าร่่วมงานแสดงสิินค้ ้า คนรู้้�จััก (ซึ่่�งปรากฏ

ว่่าทำำ�งานให้ ้กัับคู่่�แข่่ง) เข้ ้ามาหาคุุณและขอพููดคุุยเกี่่�ยวกัับ
แผนการตลาดสำำ�หรัับปีี ที่่กำ
� ำ�ลัังจะมาถึึง เธอต้ ้องการทราบ
เกี่่�ยวกัับงานไดเร็็คเมล ส่่วนคุุณก็็อยากทราบเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยว
กัับกลยุุทธ์์ทางโซเชีียลมีเี ดีีย ผมสามารถทำำ�เช่่นนี้้�ได้ ้หรืือ
ไม่่

คำำ�ตอบ: อาจจะไม่่ได้ ้ การหารืือเกี่่�ยวกัับกลยุุทธ์์ทางการตลาดกัับ

คู่่�แข่่งโดยตรงอาจเป็็ นการละเมิิดนโยบายของเราเกี่่�ยวกัับ
ข้ ้อมููลที่่มี
� ก
ี รรมสิิทธิ์์�และอาจถืือเป็็ นการละเมิิดกฎหมาย
หากดููเหมืือนว่่าเราร่่วมมืือกัันเพื่่�อให้ ้ลููกค้ ้าจ่่ายเงิินเพิ่่�มขึ้้น
�
คุุณควรปฏิิเสธและรายงานเหตุุการณ์์นั้้น
� ไปยัังหััวหน้ ้างาน
ของคุุณหรืือหนึ่่�งในทรั ัพยากรที่่�ระบุุไว้้ในห
ลั ักจรรยาบรรณของเราสำำ�หรัับการรายงาน
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ความซื่่อ

พัันธกิิจของเราที่่�มีต่
ี อ
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้
ผลประโยชน์์ทัับซ้อน
เราพยายามพััฒนาโดยคำำ�นึงึ ถึึงผลประโยชน์์สูงู สุุดของ La-Z-Boy และหลีีกเลี่่�ยงสถานการณ์์ที่่เ� ราอาจมีีความขััดแย้ ้งระหว่่างสิ่่�งที่่�ดีที่่
ี สุ
� ด
ุ สำำ�หรัับ La-Z-Boy และ
สิ่่�งที่่�ดีที่่
ี สุ
� ด
ุ สำำ�หรัับตััวเราเองหรืือครอบครััวของเรา เราซื่่�อสััตย์์และมีีความโปร่่งใสเกี่่�ยวกัับบุุคคลที่่เ� รารู้้�จัักและความเป็็ นมาที่่�ทำำ�ให้ ้เรารู้้�จัักบุุคคลนั้้น
� ๆ เนื่่�องจากเรา
้อนก็็
เข้ ้าใจว่่าแม้ ้แต่่ลัก
ั ษณะที่่�ดูเู หมืือนว่่าเป็็ นผลประโยชน์์ทัับซ้
อาจส่่งผลเสีียต่อ
่ บริิษัั ทได้ ้
นอกจากนี้้� เราไม่่ต้ ้องการให้ ้คุุณรู้้�สึึกขััดแย้ ้ง โดยให้ ้คุุณอยู่่�ในสถานะที่่�ต้ ้องเลืือกระหว่่างการช่่วยเหลืือบุุคคลที่่คุ
� ณ
ุ รัักกัับการจััดการธุุรกิิจให้ ้กัับบริิษัั ท ดัังนั้้�นเราจึึง
ต้ ้องการให้ ้คุุณมีีความโปร่่งใสและไม่่ข้ ้องเกี่่�ยวกัับการตััดสิินใจที่่�คุณ
ุ อาจรู้้�สึึกถึึงความขััดแย้ ้งนั้้�น
อีีกทั้้�งเราไม่่ประสงค์์ให้ ้คุุณรู้้�สึึกว่่าคุุณเป็็ นหนี้้�คู่่�ค้ ้าที่่�ต้ ้องการทำำ�ธุรุ กิิจกัับ La-Z-Boy ดัังนั้้�นเราจึึงไม่่ต้ ้องการให้ ้คุุณรัับของขวััญราคาแพงหรืือความช่่วยเหลืือจากคู่่�
ค้ ้าซึ่่�งอาจทำำ�ให้ ้คุุณรู้้�สึึกว่่า “เป็็ นหนี้้�” บุุคคลเหล่่านี้้�ขึ้้น
� มาแทน และเราไม่่ต้ ้องการให้ ้ผู้้�ที่่�อาจเป็็ นผู้้�จำำ�หน่่ายคิิดว่่าตนต้ ้องมอบของขวััญให้ ้คุุณเพื่่�อเข้ ้ามามีีส่ว่ นใน
ธุุรกิิจของคุุณ แต่่เราต้ ้องการให้ ้ผู้้�จำำ�หน่่ายทุุกรายเข้ ้ามามีีส่ว่ นในธุุรกิิจของเราโดยการมอบข้ ้อเสนอที่่�ดีที่่
ี สุ
� ด
ุ แก่่ La-Z-Boy
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เรา…

เรา…

•

ทำำ�ธุร
ุ กิิจกัับหุ้้�นส่่วน ลููกค้ ้า และบุุคคลที่่ส
� ามอย่่างเป็็ น
ธรรมและโดยไม่่แสวงหาผลประโยชน์์ให้ ้ตััวเราเอง

•

•

เปิิ ดเผยถึึงผลประโยชน์์ทัับซ้ ้อนที่่�อาจเกิิดขึ้้�น

ไม่่รัับผลประโยชน์์ทางการเงิินหรืือตำำ�แหน่่งผู้้�นำำ �ใน
ธุุรกิิจใดๆ ที่่�ให้ ้บริิการแก่่ La-Z-Boy หรืือที่่�เป็็ นคู่่�แข่่ง
กัับ La-Z-Boy

•

กรอกข้ ้อมููลในแบบฟอร์์มการแจ้้งเกี่่�ยวกั ับของ
ขวั ัญจากคู่่�ค้้า หากเราได้ ้รัับของขวััญ ความบัันเทิิง
หรืือสิ่่�งของมีีค่า่ ที่่�สำำ�คััญใดๆ จากคู่่�ค้ ้า

•

ไม่่ใช้ ้ข้ ้อมููลหรืือโอกาสที่่�เราได้ ้รัับจากงานของเราเพื่่�อ
ให้ ้ตััวเราเองได้ ้ประโยชน์์เพิ่่�มเติิม

•

ไม่่รัับของขวััญหรืือความบัันเทิิงใดๆ ที่่�มีมู
ี ล
ู ค่่าเกิิน
100 ดอลลาร์์สหรััฐจากแหล่่งใดๆ โดยไม่่ได้ ้รัับความ
เห็็นชอบ
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พููดออกมา ถามคำำ�ถาม รายงานข้้อกั ังวลใดๆ

เราทุุกคนมีีหน้ ้าที่่�ที่่จ
� ะพููดออกมา หากเรามีีคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับผลประโยชน์์
้
ทัับซ้อนที่่�
อาจเกิิดขึ้้�น หรืือของกำำ�นััลและความบัันเทิิง

เราไม่่ฉวยโอกาสจากการที่่�เรา
มีีบทบาทที่่� La-Z-Boy เพื่่�อให้ ้
ตััวเราเองได้ ้ประโยชน์์เพิ่่�มเติิม
อย่่างไม่่เป็็ นธรรม

่ ยคััดเลืือกคู่่�ค้ ้ารายใหม่่สำำ�หรัับสีีย้ ้อมไม้ ้ และคุุณต้ ้องการแนะนำำ �บริิษัั ท
คำำ�ถาม: คุุณมีีหน้ ้าที่่�ช่ว
ของลููกสะใภ้ ้คุุณ คุุณควรทำำ�อย่่างไร

คำำ�ตอบ: คุุณสามารถแบ่่งปัันข้ ้อมููลเกี่่�ยวกัับบริิษัั ทของลููกสะใภ้ ้คุุณกัับฝ่่ ายจััดซื้้�อ แต่่คุณ
ุ ต้ ้องมีี

ความโปร่่งใสเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ของคุุณและไม่่ควรมีีส่ว่ นร่่วมในกระบวนการคััดเลืือก
การที่่�ผู้้�ที่่อ
� าจเป็็ นผู้้�จำำ�หน่่ายเป็็ นสมาชิิกในครอบครััวเองนั้้�นไม่่ใช่่ปัั ญหา แต่่เราต้ ้องตรวจ
สอบให้ ้แน่่ใจว่่าผลประโยชน์์ทัับซ้ ้อนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นทั้้�งหมดได้ ้รัับการเปิิ ดเผยและตรวจ
สอบ

คำำ�ถาม: หนึ่่�งในผู้้�จำำ�หน่่ายของเราได้ ้เสนอตั๋๋�วสองใบสำำ�หรัับเกมการแข่่งขััน NBA รอบเพลย์์ออฟ

ให้ ้คุุณ สามารถรัับตั๋๋�วเหล่่านี้้�ได้ ้หรืือไม่่

คำำ�ตอบ: รัับไม่่ได้ ้หากไม่่เป็็ นไปตามนโยบายของเรา เราไม่่อาจรัับของขวััญหรืือความบัันเทิิงใดๆ

ที่่�มีมู
ี ล
ู ค่่ามากกว่่า 100 ดอลลาร์์สหรััฐได้ ้หากไม่่ได้ ้รัับความเห็็นชอบจากหััวหน้ ้างาน
พนัักงานอาจรู้้�สึึกว่่าตน “เป็็ นหนี้้�” ผู้้�จำำ�หน่่ายที่่�ให้ ้ของขวััญราคาแพงแก่่ตน การจำำ�กััดใน
เรื่่�องของขวััญที่่�เราให้ ้และรัับ ช่่วยให้ ้มั่่น
� ใจได้ ้ว่่าเรากำำ�ลัังทำำ�งานกัับหุ้้�นส่่วนทุุกรายด้ ้วย
เหตุุผลที่่�เหมาะสม

คำำ�ถาม: คุุณกำำ�ลัังพููดคุุยกัับเจ้ ้าของธุุรกิิจในท้ ้องถิ่่�นที่่�ต้ ้องการใช้ ้ประโยชน์์จากเศษโลหะที่่�โดย

ทั่่ว� ไปเป็็ นสิ่่�งที่่�เราทิ้้�ง เธอเสนอกำำ�ไรส่่วนหนึ่่�งให้ ้คุุณหากคุุณสามารถจััดทำำ�สััญญาได้ ้
เนื่่�องจาก La-Z-Boy ไม่่ได้ ้ใช้ ้หรืือขายเศษที่่�ว่า่ นี้้� คุุณรัับข้ ้อเสนอดัังกล่่าวได้ ้หรืือไม่่

คำำ�ตอบ: ไม่่ได้ ้ เราไม่่รัับสิินบน “เงิินใต้ ้โต๊๊ะ” หรืือโอกาสอื่่�นๆ เพื่่�อให้ ้ตััวเราเองได้ ้ประโยชน์์เพิ่่�ม

เติิมเป็็ นการส่่วนตััวจากการที่่�เรามีีบทบาทที่่� La-Z-Boy
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ิ ทรััพย์์ของ LA-Z-BOY
สิน
สิินทรััพย์์ของ La-Z-Boy ได้ ้แก่่สิ่่ง� ใดบ้ ้าง เครื่่�องมืือ วััสดุุ อุุปกรณ์์เครื่่�องใช้ ้
และอุุปกรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์คือ
ื บรรดาสิ่่�งที่่� La-Z-Boy เป็็ นเจ้ ้าของ เราต้ ้อง
้สิิ
ใช้ นทรััพย์์และทรััพยากรของบริิษัั ทเพื่่�อทำำ�งานให้ ้ลููกค้ ้าจนแล้ ้วเสร็็จ เรา
จึึงต้ ้องนำำ �มาใช้ ้อย่่างรัับผิิดชอบและปกป้้ องจากการโจรกรรม

พููดออกมา ถามคำำ�ถาม รายงานข้้อกั ังวลใดๆ

เราทุุกคนมีีหน้ ้าที่่�ที่่จ
� ะพููดออกมา หากมีีคำำ�ถาม
ิ ทรััพย์์ของบริิษัั ทอย่่างเหมาะ
เกี่่�ยวกัับการใช้สิ้ น
สม
คำำ�ถาม: คุุณจะทำำ�การซ่่อมแซมเล็็กๆ น้ ้อยๆ ที่่�บ้ ้านของคุุณในช่่วง

เรา…

•

•
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้ น
ิ ทรััพย์์ของ La-Z-Boy
ใช้สิ
เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ทางธุุรกิิจที่่�
ชอบด้ ้วยกฎหมายเท่่านั้้�น
ต้้องมั่่น
� ใจว่่าเรามีีความคุ้้�นเคย
กัับการใช้ ้สิินทรััพย์์ที่่จำ
� ำ�เป็็ น
สำำ�หรัับบทบาทของเราอย่่าง
เหมาะสม

เรา…

•

•

ไม่่ดำำ�เนิินการกัับสิินทรััพย์์
ของบริิษัั ทโดยใช้ ้ นำำ �ไปใช้ ้
โดยมิิชอบ ใช้ ้ในทางที่่�ผิด
ิ
หรืือปฏิิบััติโิ ดยไม่่ระมััดระวััง
ไม่่นำ�สิ
ำ ินทรััพย์์ที่่เ� ป็็ นของหุ้้�นส่่วน
ลููกค้า้ คู่่�ค้า้ หรืือผู้้�จำำ�หน่่ายอื่่�นๆ
้
ของเราไปใช้โดยมิิชอบ

วัันสุุดสััปดาห์์ และคุุณวางแผนที่่�จะนำำ �เครื่่�องมืือบางตััวจาก
ร้ ้านไปใช้ ้ โดยคุุณจะนำำ �กลัับมาคืืนก่่อนที่่�ร้ ้านจะต้ ้องใช้ ้
เครื่่�องมืือดัังกล่่าวในสััปดาห์์หน้ ้า สามารถทำำ�เช่่นนี้้�ได้ ้หรืือไม่่

คำำ�ตอบ: ไม่่ได้ ้ สิินทรััพย์์ของ La-Z-Boy รวมถึึงเครื่่�องมืือและ

อุุปกรณ์์เครื่่�องใช้ ้มีีไว้ ้ใช้ ้เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ทางธุุรกิิจเท่่านั้้�น

หลักจรรยาบรรณ

ความซื่่�อสััตย์์: พัันธกิิจของเราที่่�มีต่
ี อ
่ La-Z-Boy

การเก็็บบัันทึึก

พููดออกมา ถามคำำ�ถาม รายงานข้้อกั ังวลใดๆ

เราเก็็บบัันทึึกอย่่างโปร่่งใส ถููกต้ ้อง สมบููรณ์์ และเป็็ นปััจจุุบัันในลัักษณะที่่�
สอดคล้ ้องกัับขั้้�นตอนที่่�กำำ�หนดไว้ ้และกฎหมายใดๆ ที่่�บัังคัับใช้ ้
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เรา…

เรา…

•

•

ทำำ�ความคุ้้�นเคยกัับขั้้�นตอน
การเก็็บบัันทึึกหรืือการเก็็บ
รัักษาบัันทึึกใดๆ ที่่�ใช้ ้กัับ
บทบาทของเรา

•

รายงานข้ ้อผิิดพลาดหรืือ
ความผิิดพลาดใดๆ ในบัันทึึก
ไปยัังหััวหน้ ้างานของเราโดย
เร็็ว

•

ทำำ�ตามคำำ�ร้ ้องขอข้ ้อมููลหรืือ
บัันทึึกใดๆ จากผู้้�ตรวจสอบ
หรืือแผนกกฎหมายของเรา

•

ไม่่ปกปิิ ดความผิิดพลาดหรืือ
ข้ ้อผิิดพลาดใดๆ หรืือพยายาม
เปลี่่�ยนแปลงบัันทึึก
ไม่่กำำ�จััด ลบ หรืือทำำ�ลายบัั
นทึึกใดๆ เว้ ้นแต่่จะเป็็ นไปตาม
นโยบายการเก็็บรัักษาบัันทึึก
ของเรา

เราทุุกคนมีีหน้ ้าที่่�ที่่จ
� ะพููดออกมา หากเรามีี
คำำ�ถามเกี่่�ยวกัับการเก็็บบัันทึึกหรืือนโยบายการ
เก็็บรัักษาบัันทึึกของเรา
คำำ�ถาม: คุุณกำำ�ลัังจััดการสิินค้ ้าคงคลัังสำำ�หรัับสััปดาห์์นี้้แ
� ละสัังเกต

เห็็นว่่าวััสดุุบางรายการที่่�เรามีีนั้้น
� น้ ้อยกว่่าที่่�ระบุุไว้ ้ในบัันทึึก
ิ
ข้ ้อมููลสินค้ ้าคงคลััง หััวหน้ ้างานของคุุณแนะนำำ �ว่า่ ข้ ้อผิิด
พลาดเหล่่านี้้�เป็็ นเรื่่�องทั่่ว� ไปและไม่่ต้ ้องกัังวล คุุณควรทำำ�
อย่่างไร

คำำ�ตอบ: คุุณควรรายงานข้ ้อกัังวลของคุุณไปยัังหนึ่่�งในทรั ัพยากรที่่�

ระบุุไว้้ในหลั ักจรรยาบรรณของเราสำำ�หรัับการรายงาน
การเก็็บบัันทึึกอย่่างถููกต้ ้องเป็็ นสิ่่�งสำำ�คััญ และคุุณไม่่ควร
ช่่วยปกปิิ ดข้ ้อผิิดพลาดที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้ ้

หลักจรรยาบรรณ

ความซื่่�อสััตย์์: พัันธกิิจของเราที่่�มีต่
ี อ
่ La-Z-Boy

� สารอย่่างรัับผิิดชอบและ
การสื่่อ
โปร่่งใส
การสื่่�อสารระหว่่างเราและการสื่่�อสารที่่�เราทำำ�ภายนอก La-Z-Boy จะ
เป็็ นไปอย่่างโปร่่งใส ซื่่�อสััตย์์ และถููกต้ ้อง เพื่่�อให้ ้แน่่ใจว่่าข้ ้อมููลที่่เ� รา
เปิิ ดเผยต่่อสาธารณะมีีความถููกต้ ้อง อย่่าพููดแทนบริิษัั ท เว้ ้นแต่่คุณ
ุ จะได้ ้
รัับอนุุญาตให้ ้ทำำ�เช่่นนั้้�น

เรา…

•

่� สารตามความจริิงและ
สื่อ
อย่่างให้ ้เกีียรติิ

•

� จงให้้ชัดเจนเมื่่�
ั
ชี้้แ
อเป็็ นคำำ�
พููดหรืือความคิิดเห็็นของเรา
เอง และไม่่ใช่่ของ La-Z-Boy

•
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ขอความช่่วยเหลืือจาก
หััวหน้ ้างานหรืือจาก
ทรั ัพยากรอื่่น
� ๆ ที่่�ระบุุไว้้ใน
หลั ักจรรยาบรรณของเรา
หากเราไม่่แน่่ใจว่่าจะจััดการ
กัับคำำ�ถามหรืือข้ ้อคิิดเห็็นจาก
บุุคคลภายนอก La-Z-Boy
อย่่างไร

เรา…

•

ไม่่เลืือกทำำ�ตามใจตนเอง เรา
ไม่่พูด
ู แทน La-Z-Boy เว้ ้น
แต่่จะได้ ้รัับอนุุญาตเป็็ นการ
เฉพาะให้ ้ทำำ�เช่่นนั้้�น

•

ไม่่โพสต์์ลงโซเชีียลมีเี ดีีย
ก่่อนจะพิิจารณาถึึงผลกระทบ
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นอย่่างรอบคอบ

•

ไม่่เปิิ ดเผยข้ ้อมููลที่่เ� ป็็ นความ
ลับ
ั

เมื่่อ
� คุุณออนไลน์์…

•

หลัักจรรยาบรรณของเรายัังคงมีีผลบัังคัับใช้ ้ ห้ ้าม
ทำำ�การคุุกคามหรืือขู่่�เข็็ญ

•

อธิิบายให้ ้ชััดเจนว่่าคุุณไม่่ได้ ้พููดแทน La-Z-Boy

•

ห้ ้ามเปิิ ดเผยข้ ้อมููลที่่เ� ป็็ นความลัับของ La-Z-Boy

•

จำำ�ไว้ ้ว่่าโพสต์์ของคุุณจะคงอยู่่�ตลอดไป แม้ ้แต่่หลััง
จากที่่�คุณ
ุ คิิดว่่าได้ ้ลบโพสต์์นั้้น
� ไปแล้ ้วก็็ตาม

•

หยุุดและคิิดสัักนิิดเสมอก่่อนจะคลิิกเพื่่�อโพสต์์ ทวีีต
เขีียนข้ ้อความ หรืือส่่ง

หลักจรรยาบรรณ

ความซื่่�อสััตย์์: พัันธกิิจของเราที่่�มีต่
ี อ
่ La-Z-Boy

พููดออกมา ถามคำำ�ถาม รายงานข้้อกั ังวลใดๆ

เราทุุกคนมีีหน้ ้าที่่�ที่่จ
� ะพููดออกมา หากเรามีี
� สารหรืือโซเชียลมี
ี
คำำ�ถามเกี่่�ยวกัับการสื่่อ
เี ดีีย
คำำ�ถาม: คุุณสัังเกตเห็็นโพสต์์บนแพลตฟอร์์มโซเชีียลมีเี ดีียที่่ดู
� ู

เหมืือนจะสบประมาท La-Z-Boy และกล่่าวอ้ ้างเกี่่�ยวกัับ
ผลิิตภััณฑ์์ของเราอย่่างไม่่ถูก
ู ต้ ้อง คุุณต้ ้องการแสดงข้ ้อคิิด
เห็็นและแก้ ้ข้ ้อเข้ ้าใจผิิด ผมสามารถทำำ�เช่่นนี้้�ได้ ้หรืือไม่่

คำำ�ตอบ: ไม่่ได้ ้ หากคุุณไม่่ได้ ้มีีบทบาทที่่� La-Z-Boy กำำ�หนดให้ ้ตอบ

ข้ ้อความจากโซเชีียลมีเี ดีีย คุุณควรรายงานประเด็็นปััญหา
นี้้�ไปยัังหััวหน้ ้างานของคุุณหรืือหนึ่่�งในทรั ัพยากรที่่�ระบุุไว้้
ในหลั ักจรรยาบรรณของเราสำำ�หรัับการรายงาน

คำำ�ถาม: เพื่่�อนร่่วมงานของคุุณโพสต์์มีม
ี ในหน้ ้า Facebook ของตน

ซึ่่�งคุุณคิิดว่่าเป็็ นการเหยีียดเชื้้�อชาติิ เมื่่�อคุุณบอกเธอว่่าคุุณ
คิิดว่่าเป็็ นสิ่่�งที่่�ไม่่เหมาะสมและอาจกระทบกระเทืือนจิิตใจ
เธอบอกว่่าหน้ ้านั้้�นเป็็ นหน้ ้าส่่วนตััว และเธอสามารถพููด
อะไรก็็ได้ ้ที่่�ต้ ้องการ คุุณควรทำำ�อย่่างไร

คำำ�ตอบ: LA-Z-Boy ไม่่ยอมให้ ้มีีคำำ�พูด
ู เชิิงเกลีียดชัังอย่่างโจ่่งแจ้ ้ง

หรืือการแสดงออกถึึงการเลืือกปฏิิบััติอื่่
ิ น
� ๆ จากพนัักงาน
ของเรา ไม่่ว่า่ จะอยู่่�ในฟอรััมใด คุุณสามารถแจ้ ้งข้ ้อกัังวล
ของคุุณกัับหนึ่่�งในทรั ัพยากรที่่�ระบุุไว้้ในหลั ัก
จรรยาบรรณของเราสำำ�หรัับการรายงาน
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� ขาย
การรัักษาความลัับและการซื้้อ
หลัักทรััพย์์โดยใช้ข้้ ้อมููลภายใน
เราไม่่เปิิ ดเผยข้ ้อมููลที่่เ� ป็็ นความลัับของ La-Z-Boy นอกเหนืือจากที่่�ได้ ้รัับ
อนุุญาต
เราไม่่ใช้ ้ (หรืือเปิิ ดเผยต่่อผู้้�อื่่�นที่่�อาจใช้ ้) ข้ ้อมููลที่่ไ� ม่่ได้ ้เปิิ ดเผยต่่อ
สาธารณะที่่�มีส
ี าระสำำ�คััญใดๆ เมื่่�อตััดสิินใจว่่าจะซื้้�อหรืือขายหุ้้�นของ
La-Z-Boy ซึ่่�งเป็็ นข้ ้อมููลประเภทที่่�นัักลงทุุนที่่�มีเี หตุุผลอาจต้ ้องการทราบ
ก่่อนตััดสิินใจว่่าจะลงทุุนใน La-Z-Boy หรืือไม่่

ความซื่่�อสััตย์์: พัันธกิิจของเราที่่�มีต่
ี อ
่ La-Z-Boy

พููดออกมา ถามคำำ�ถาม รายงานข้้อกั ังวลใดๆ

เราทุุกคนมีีหน้ ้าที่่�ที่่จ
� ะพููดออกมา หากมีีคำำ�ถาม
� ขายหลัักทรััพย์์โดยใช้ข้้ ้อมููล
เกี่่�ยวกัับการซื้้อ
ภายใน
คำำ�ถาม: คุุณอยู่่�ในทีีมที่่กำ
� ำ�ลัังเดิินเรื่่�องซื้้�อบริิษัั ทสตาร์์ทอััพซึ่่�งมีี

ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ที่่คุ
� ณ
ุ มั่่น
� ใจว่่าจะเป็็ นนวััตกรรมที่่�ยิ่่ง� ใหญ่่ใน
ตลาด อีีกหลายสััปดาห์์จึงึ จะมีีการประกาศเกี่่�ยวกัับการเข้ ้า
ซื้้�อกิิจการนั้้�น แต่่คุณ
ุ ตื่่�นเต้ ้นมาก คุุณจึึงนำำ �เรื่่�องนี้้�ไปบอก
น้ ้องเขยของคุุณ อย่่างไรน้ ้องเขยก็็เป็็ นครอบครััว จึึงทำำ�
เช่่นนั้้�นได้ ้ใช่่หรืือไม่่

คำำ�ตอบ: ไม่่ได้ ้ การเปิิ ดเผยข้ ้อมููลที่่ไ
� ม่่ได้ ้เปิิ ดเผยต่่อสาธารณะที่่�มี ี

สาระสำำ�คััญซึ่่�งอาจทำำ�ให้ ้ราคาหุ้้�นของเราเพิ่่�มขึ้้น
� หรืือลด
ลงอาจถืือเป็็ น “การให้ ้ข้ ้อมููล” และเป็็ นการละเมิิดนโยบาย
ของเรา (และอาจเป็็ นการละเมิิดกฎหมาย) ดัังนั้้�นจงระวััง
อย่่าเปิิ ดเผยข้ ้อมููลที่่เ� ป็็ นความลัับก่่อนที่่�เราจะได้ ้ประกาศ
ต่่อสาธารณะ ไม่่ว่า่ จะเป็็ นข่่าวเกี่่�ยวกัับการเข้ ้าซื้้�อกิิจการ
ตััวเลขยอดขายรายไตรมาส หรืือการพััฒนาครั้้�งใหม่่ที่่น่
� ่า
ทึ่่�งในธุุรกิิจของเรา
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การละเว้ ้น

การละเว้ ้นข้ ้อกำำ�หนดใดๆ ในหลัักจรรยาบรรณของเราสำำ�หรัับเจ้ ้าหน้ ้าที่่�หรืือกรรมการบริิษัั ทอาจกระทำำ�ได้ ้โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่่�มาจากคณะกรรมการบริิหารเท่่านั้้�น โดยการละเว้ ้นสำำ�หรัับบุุคคลอื่่น
� ใดจะต้ ้องได้ ้รัับการอนุุมััติจิ าก CEO ของ
La-Z-Boy Incorporated

พููดออกมาหากคุุณต้ ้องการความช่ว่ ย
เหลืือ
จำำ�ไว้ ้ว่่าการแสดงความคิิดเห็็นของคุุณเป็็ นองค์์ประกอบสำำ�คััญในการปฏิิบััติ ิ
อย่่างซื่่�อตรงและตามหลัักจรรยาบรรณของเรา เตรีียมพร้ ้อมที่่�จะพููดออกมา
ในทัันทีีเมื่่�อเกิิดคำำ�ถามหรืือข้ ้อกัังวล
•

ให้ ้เริ่่�มจากการพููดคุุยกัับหั ัวหน้้างานของคุุณ หากรู้้�สึึกสบายใจที่่�จะทำำ�
เช่่นนั้้�น โดยเฉพาะเมื่่�อเป็็ นประเด็็นปััญหาเกี่่�ยวกัับงานประจำำ�วััน

•

หากรู้้�สึึกอึึดอััดที่่�จะพููดคุุยกัับหััวหน้ ้างานของคุุณโดยตรง คุุณสามารถ
“ข้ ้ามสาย” ไปพููดคุุยกัับผู้้�จั ัดการอาวุุโส หรืือฝ่่ายทรั ัพยากรบุุคคล

•

คุุณยัังสามารถติิดต่่อสายด่่วนจริิยธรรมได้ ้อีีกด้ ้วย รายงานที่่�ส่ง่ ไปยััง
ำ กงานใหญ่่โดยตรงและ
สายด่่วนจะไปถึึงทีีมกำ�กัั
ำ บดููแลของบริิษัั ทที่่�สำ�นัั
� ได้ ้ (สายด่่วน: 1-866-480-6136 หรืือ
สามารถรายงานโดยไม่่ระบุุชื่่อ
https://la-z-boy.alertline.com)

หมายเลขสายด่่วนจริิยธรรมของ La-Z-Boy ระหว่่างประเทศ
แคนาดา

1-866-480-6136

ฮ่่องกง

800-96-1262

ประเทศไทย

001-800-11-002-8075

สหราชอาณาจั ักร

0-800-89-0011 (หรือ 500-89-0011) ตามด ้วย
866-480-6136

สาธารณรั ัฐ
ั
สังคมนิิ
ยมเวีียดนาม

1-228-0288 (หรืือ 1-201-0288) ตามด้ ้วย
855-551-3833

สาธารณรั ัฐจีีน

400-998-5003

ประเทศเม็็กซิโิ ก

001-888-243-8075

เพื่่�อดููนโยบายของบริิษัั ท รวมถึึงหลัักจรรยาบรรณนี้้� โปรดไปที่่�
True Blue หากเชื่่�อมต่่ออิินเทอร์์เน็็ ตในที่่�ทำำ�งานได้ ้ หรืือขอความ
ช่่วยเหลืือจากฝ่่ ายทรััพยากรบุุคคลหรืือฝ่่ ายบริิหารในพื้้�นที่่�
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