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เรียนผู้ ให้บริการทุกท่ าน:

The Estée Lauder Companies Inc. และบริษัทสาขา (“ELC”, “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) มุ่ งมั่ นท่ี จะ  
“ส่มอบสิ่ งท่ี ดี ท่ี สุดให้ กับทุกคนท่ี เราได้สัมผัส” ในฐานะท่ี ท่ านคือส่วนหน่ึ งของความมุ่ งมั่ นน้ี  เราจำ าเป็นต้องขอให้ผู้ ให้
บริการของเราปฏิบั ติตามหลักจรรยาบรรณของผู้ ให้บริการท่ี กำ าหนดไว้อย่ างสมบูรณ์

ELC ก่อต้ั งขึ้ นบนหลักการของจริยธรรมท่ี แน่วแน่  ความซื่ อสัตย์  ความยุ ติธรรม ความหลากหลายและความไว้วางใจ 
เง่ื อนไขในการทำ าธุ รกิจกับ ELC ก็ คือ เราคาดหวังว่ าผู้ ให้บริการของเราจะเคารพในหลักการของบริษัทของเรา 
และความมุ่ งมั่ นของเราท่ี จะดำ าเนินธุรกิจในฐานะพลเมืององค์กรท่ี มีความรับผิดชอบและยั่ งยืน ในการเป็นหุ้ นส่ วน
กับผู้ ให้บริการของเราและทุกคนท่ี เราได้สัมผัส เรามุ่ งมั่ นท่ี จะปฏิบั ติตามกฎหมาย จริยธรรม 
แนวทางปฏิบั ติทางธุรกิจ และการสนับสนุนวัฒนธรรมของเราในการเคารพผู้ คนและสิ่ งแวดล้อม และการสร้าง
อิทธิพลในเชิงบวกให้แก่ ชุมชนท่ี เราให้บริการและจากแหล่งท่ี เราจัดหาทรัพยากร

เรามุ่ งมั่ นท่ี จะพัฒนาความสัมพันธ์ ท่ี ยั่ งยืน ไว้วางใจกัน และได้ รับประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ให้บริการท่ี มีหลักการอันเข้
แข็งเดียวกัน และผู้ ท่ี แสดงให้ เห็นถึงความมุ่ งมั่ นเดียวกันในการดำ าเนินธุรกิจอย่ างรับผิดชอบและมีจริยธรรมในทุก
แง่ มุมของธุรกิจ

เราตระหนักดี ว่ าผู้ ให้บริการของเราดำ าเนินงานในสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและวัฒนธรรมท่ี หลากหลายท่ั วโลก 
จรรยาบรรณของผู้ ให้บริการน้ี  (“จรรยาบรรณของผู้ ให้บริการ”) ได้ ระบุข้อกำ าหนดพื้ นฐานท่ี เรา 

คาดหวังจากผู้ ให้บริการ รวมถึงผู้ ขาย ผู้ ให้การบริการ ผู้ รับเหมาอิสระ และท่ี ปรึกษา (เรียกรวมกันว่ า “ผู้ ให้บริการ
ของ ELC”)  ซึ่ งเป็นเง่ื อนไขในการร่วมมือทางธุรกิจกับ ELC

จรรยาบรรณของผู้ ให้บริการน้ี ยึดจากมาตรฐานซึ่ งเป็นท่ี ยอมรับในระดับสากล รวมถึง 
ปฏิญญาสากลว่ าด้ วยสิทธิมนุษยชน และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่ างประเทศ จรรยาบรรณของผู้ ให้บริการซึ่ ง
มี รายละเอียดเพิ่ มเติมในท่ี น้ี  ประกอบด้ วยหลักการสำ าคัญต่อไปน้ี :

1. ดำ าเนินธุรกิจอย่ างถูกกฎหมายและถูกจริยธรรม

2. สนับสนุนสถานท่ี ทำ างานท่ี เคารพกันและกัน ยุ ติธรรมและยอมรับความแตกต่าง

3. จัดหาสถานท่ี ทำ างานท่ี ปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพท่ี ดี  และปกป้องสิ่ งแวดล้อมและชุมชน

เราเชื่ ออย่ างจริงจังว่ าด้ วยการดำ าเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณของผู้ ให้บริการน้ี  เราทุกคนล้ วนมีส่ วนช่วยใน 
ทาบวกต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมสำ าหรับผู้ คนในปัจจุบันและอนาคต เรา 
ขอขอบคุณสำ าหรับการสนับสนุนอย่ างเต็มท่ี  และเราหวังว่ าจะได้สร้างเสริมการเติบโตและความยั่ งยืนสำ าหรับทุกคน
สืบต่อไป ขอแสดงความนับถือ

 

Roberto Magaña
Senior Vice President and Chief Procurement Officer
The Estée Lauder Companies Inc.
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เอกสารฉบับนี้ จะใช้แทนจรรยาบรรณของผู้ ให้บริการของ ELC ทุกฉบับท่ีมีมาก่อน

ดำาเนินธุรกิจอยา่งถกูกฎหมายและถกูจรยิธรรม
1.1 การปฏิบติัตามกฎหมาย

ELC มุง่มัน่ท่ีจะดำาเนินธุรกิจตามมาตรฐานจรยิธรรมทางธุรกิจขัน้สงูสดุ และเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคับท่ีบงัคับใชใ้นประเทศท่ี
เราดำาเนินธุรกิจ เรามุง่มัน่ท่ีจะปฏิบติัตามหรอืทำาใหด้ยีิง่กวา่ขอ้กำาหนดของกฎหมายและขอ้บงัคับดา้นสิง่แวดลอ้ม สขุภาพและความ
ปลอดภัย มาตรฐานขององค์กรและมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีมผีลบงัคับใชส้ำาหรบั ELC  เราคาดหวงัใหผู้้ใหบ้รกิารของ ELC ปฏิบติัเชน่
เดยีวกัน ในกรณีท่ีกฎหมายท่ีบงัคับใชข้ดัแยง้กับบทบญัญัติในจรรยาบรรณของผู้ใหบ้รกิารน้ี ELC คาดหวงัวา่ผู้ใหบ้รกิารของเราจะ
ปฏิบติัตามกฎหมาย ในขณะท่ีพยายามปฏิบติัตามหลกัการพื้นฐานของมาตรฐานแต่ละขอ้ในจรรยาบรรณของผู้ใหบ้รกิารน้ี

1.2 การต่อต้านการติดสนิบนและการคอรปัชัน่

ผู้ใหบ้รกิารของ ELC และเจา้หน้าท่ี ผู้บรหิารและพนักงานของพวกเขาจะต้องปฏิบติัตามมาตรฐานทางจรยิธรรมขัน้สงูสดุในการ
ดำาเนินธุรกิจ และจะต้องไมท่ำาการติดสนิบนหรอืคอรปัชัน่ในรูปแบบใด ๆ ไมว่า่โดยตรงหรอืผ่านบุคคลท่ีสาม เราคาดหวงัวา่ผู้ใหบ้รกิาร
ของ ELC จะสง่เสรมิการต่อต้านการติดสนิบนและต่อต้านการคอรปัชัน่ในองค์กรของพวกเขาผ่านการสรา้งมาตรฐานของตัวเอง ซึ่ง
ควรไดร้บัการออกแบบมาเพื่ออำานวยความสะดวกในการปฏิบติัตามขอ้กำาหนดทางกฎหมาย รวมถึงพระราชบญัญัติวา่ดว้ยการกระทำา
อันเป็นการคอรปัชัน่ในต่างประเทศของสหรฐัอเมรกิา

1.3 ของขวญั การเล้ียงรบัรองและความบนัเทิงท่ีไมเ่หมาะสม

ผู้ใหบ้รกิารของ ELC จะต้องไมใ่หข้องขวญัหรอืการเลีย้งรบัรองแก่พนักงานหรอืตัวแทนของ ELC ท่ีอาจสรา้งความขดัแยง้ทางผ
ประโยชน์ หรอืการปรากฏของความขดัแยง้ ของกำานัลและการต้อนรบัตามมารยาทอาจไดร้บัอนุญาต ตราบใดท่ีไมใ่ชข่องเพื่อกา 
รแลกเปลีย่น มมูีลค่าไมส่งูมาก ไมบ่อ่ยครัง้ ไมม่กีารเชญิชวน และมอบในโอกาส 
ตามเทศกาล สมเหตสุมผลและตามธรรมเนียมในธุรกิจของเรา และไดร้บัอนุญาตตามจรรยาบรรณของ ELC นโยบายขององค์กรผู้
ใหบ้รกิารของ ELC และเป็นไปตามกฎหมายท้องถ่ิน เงินสดและสิง่ท่ีมมูีลค่าเทียบเท่าเงินสดเชน่บตัรกำานัลและเชก็ของขวญัน้ันไมไ่ด้
รบัอนุญาตใหส้ง่มอบเดด็ขาด ของขวญัในรูปแบบของบตัรเพื่อชมความบนัเทิงในลกัษณะใด ๆ (โรงละคร การแขง่ขนักีฬา ฯลฯ ) น้ัน
จำาเป็นต้องใหผู้้ท่ีมอบบตัรเขา้ชมงานน้ันกับผู้ไดร้บับตัรดว้ย

1.4 ความลับและความเป็นสว่นตัว

ผู้ใหบ้รกิารของ ELC ต้องเคารพและปกป้องขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของ ELC (รวมถึงขอ้มูลสว่นบุคคล) ผู้ใหบ้รกิารของ ELCต้องใช้
ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของ ELC เพื่อจุดประสงค์ท่ีระบุไวเ้ท่าน้ัน ผู้ใหบ้รกิารของ ELC ต้องแจง้ให ้ELC ทราบโดยทันทีถ้าหากพวกเขา
ไดร้บัรูถึ้งการเปิดเผยอันไมเ่หมาะสม ไมว่า่โดยเจตนาหรอืไมเ่จตนาสำาหรบัขอ้มูลลบัของ ELC ผู้ใหบ้รกิารของ ELC ต้องปฏิบติัตาม
กฎหมายและขอ้บงัคับท่ีเก่ียวขอ้งกับการป้องกันและการใชข้อ้มูลสว่นบุคคล

1.5 การแขง่ขนัท่ียุติธรรม

ผู้ใหบ้รกิารของ ELC ต้องดำาเนินธุรกิจดว้ยความยุติธรรมและมจีรยิธรรม และปฏิบติัตามกฎหมายการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรมและ
กฎหมายต่อต้านการผูกขาด
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เอกสารฉบับนี้ จะมีผลแทนจรรยาบรรณของผู้ ให้บริการของ ELC ทุกฉบับท่ีมีมาก่อน
1ตามท่ี ใช้ในจรรยาบรรณของผู้ ให้บริการนี้  “คนงาน” หรือ “พนักงาน” ของผู้ ให้บริการของ ELC จะหมายรวมถึง
พนักงานทั้งหมดของผู้ ให้บริการของ ELC ดังกล่าว รวมถึงพนักงานประจำาหรือพนักงานนอกเวลา และคนงาน
ซึ่ งได้รับว่าจ้างจากภายนอก จ้างเป็นสัญญาหรือตามฤดูกาล

สนับสนุนสถานท่ีทำางานท่ีเคารพกันและกัน ยุติธรรมและยอมรบัความ
แตกต่าง
2.1 แรงงานเด็กและเยาวชน

 ผู้ใหบ้รกิารของ ELC จะต้องไมใ่ชแ้รงงานเดก็ คำาวา่ “เดก็” หมายถึงบุคคลซึ่งถกูวา่จา้งท่ีมอีายุต่ำากวา่ 15 ปี 
(หรอื 14 ในกรณีท่ีกฎหมายของประเทศน้ันอนุญาต) หรอืต่ำากวา่อายุขัน้ต่ำาสำาหรบัการจา้งงานในประเทศ แลว้แต่วา่อายุใดจะสงูกวา่
 ผู้ใหบ้รกิารของ ELC ท่ีใชแ้รงงานเยาวชน (แรงงานท่ีอายุสงูกวา่ขัน้ต่ำาของการจา้งงาน แต่ต่ำากวา่ 18 ปี) จะต้องปฏิบติัตามกฎหมาย
และขอ้บงัคับท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกับชัว่โมงการทำางาน การจา่ยเงินชดเชย และต้องหลกีเลีย่งเง่ือนไขหรอืขอ้จำากัดท่ีอาจเป็นอันตรายต่อ
ศีลธรรม สขุภาพ ความปลอดภัย และพฒันาการของพวกเขา

2.2 แรงงานบงัคับและการค้ามนุษย์

ผู้ใหบ้รกิารของ ELC จะต้องไมใ่ชห้รอืไดร้บัประโยชน์จากการค้ามนุษยใ์นรูปแบบใด ๆ หรอืการบงัคับหรอืกดขีแ่รงงานในรูปแบบใด ๆ
 ไมว่า่จะเป็นการขงัคกุ การจบัมดั การทำาสญัญาผูกมดัหรอืรูปแบบอ่ืน นอกจากน้ี หา้มใหม้กีารทำางานลว่งเวลา และพนักงานต้องได้
รบัอนุญาตใหล้าออกจากงานหลงัจากมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหน้าตามสมควร  หา้มใหม้กีารปรบัเงิน การยดึเอกสารระบุตัวตน (เชน่
หนังสอืเดนิทาง) ใบอนุญาตทำางาน ค่าตอบแทน หรอืการขอเงินมดัจำาการจา้งงาน หรอืขอ้ผูกมดัอ่ืน ๆ เพื่อเป็นเง่ือนไขของ 
การจา้งงานท้ังสิน้ 

2.3 การปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่งมมีนุษยธรรมและใหเ้กียรติ

ผู้ใหบ้รกิารของ ELC จะต้องปฏิบติัต่อพนักงานของตนดว้ยความเคารพและใหเ้กียรติ พวกเขาจะต้องไมก่ระทำาการลว่งเลยทางกาย 
วาจา จติใจ หรอืลว่งละเมดิทางเพศ กลัน่แกลง้ หรอืขม่ขูห่รอืประพฤติมชิอบไมว่า่ในรูปแบบใด ๆ

2.4 ชัว่โมงทำางาน

ผู้ใหบ้รกิารของ ELC จะต้องปฏิบติัตามกฎหมายในท้องถ่ิน หรอืขอ้ตกลงท่ีทำารว่มกันสำาหรบัชัว่โมงการทำางาน และหากไมม่กีาร
กำาหนดขดีจำากัดเอาไว ้พวกเขาจะไมใ่หพ้นักงานทำางานนานเกินกวา่ 60 ชัว่โมงต่อสปัดาหเ์ป็นอยา่งมาก นอกจากกรณีมสีถานการณ์
พเิศษ 
พนักงานจะต้องไดร้บัวนัหยุดอยา่งน้อยหน่ึงวนัในเจด็วนั หรอืตามมาตรฐานทางกฎหมายในท้องถ่ิน (แลว้แต่จำานวนใดจะมากกวา่) ได้
รบัชว่งเวลาพกัผ่อนตามท่ีกฎหมายระบุทกุวนั และไมจ่ำาเป็นต้องนำางานกลบัไปทำาท่ีบา้น

2.5 สทิธปิระโยชน์ของค่าจา้งและเง่ือนไขการจา้งงาน
ผู้ใหบ้รกิารของ ELC จะต้องจา่ยค่าแรงแก่พนักงานของตนตามท่ีกำาหนดไวใ้นกฎหมาย ตามท่ีไดท้ำาขอ้ตกลงเป็นสญัญาจา้ง หรอื
ตามค่าแรงขัน้ต่ำาท่ีมผีลบงัคับใชข้องอุตสาหกรรม (แลว้แต่จำานวนใดจะสงูกวา่) เชน่เดยีวกับผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีกำาหนดไวต้าม
กฎหมาย พนักงานจะต้องไมถ่กูลงโทษทางการเงินสำาหรบัความผิดทางวนัิย หรอืสำาหรบัการทำางานท่ีประสทิธภิาพต่ำา หรอืการถกูหกั
เงินค่าผลประโยชน์อยา่งผิดกฎหมาย

2.6 ความเสมอภาค การมสีว่นรว่มและความหลากหลาย

ผู้ใหบ้รกิารของ ELC ควรสง่เสรมิสภาพแวดลอ้มซึ่งปราศจากการเลอืกปฏิบติั และเปิดโอกาสใหท้กุคนมสีว่นรว่มดว้ยความสามารถ 
ความเขม้แขง็และความแตกต่างอันโดดเดน่ของแต่ละคน ผู้ใหบ้รกิารของ ELC จะต้องใหโ้อกาสท่ีเท่าเทียมกันในทกุแง่ของ 
การจา้งงาน และจะต้องไมป่ฏิบติัต่อพนักงานในแนวทางท่ีแสดงออกถึงการดหูมิน่อันผิดกฎหมายในการสรรหาพนักงาน 
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การจา้งงาน การใหค่้าตอบแทน การเลื่อนตำาแหน่ง โอกาสในการรบัการฝึกอบรม การพฒันาทางอาชพี การเกษียณอายุ หรอืการเลกิ
จา้ง การตัดสนิใจจา้งงานใด ๆ จะต้องขึ้นอยูกั่บความสามารถของพนักงาน และไมไ่ดย้ดึจากลกัษณะสว่นบุคคลเชน่เชื้อชาติ ความเชื่อ
 สผีิว ศาสนา เพศ การระบุทางเพศ อายุ ชาติกำาเนิด ความแปลกแยกหรอืสถานะความเป็นพลเมอืง รสนิยมทางเพศ เอกลกัษณ์ทาง
เพศ
หรอืการแสดงออก สถานภาพการสมรส การมคีู่ครองหรอืสถานะครอบครวั ความพกิาร ขอ้มูลทางพนัธุกรรม สถานะทหารผ่านศึก/
ทหารปัจจุบนั สถานะผู้ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครวั ภมูหิลงัทางสงัคม ชนชัน้ สถานะสขุภาพ การต้ังครรภ์ หรอืคณุลกัษณะ
อ่ืน ๆ ท่ีไดร้บัการคุ้มครองตามกฎหมาย  คนงานท่ีมคีณุสมบติั ทักษะ ประสบการณ์และประสทิธภิาพเดยีวกันควรไดร้บัเงินวา่จา้ง
จำานวนเท่ากันสำาหรบังานท่ีเท่าเทียมกัน ตามท่ีกฎหมายท้องถ่ินกำาหนด

2.7 เสรภีาพในการสมาคม

ผู้ใหบ้รกิารของ ELC จะต้องตระหนักถึงสทิธขิองพนักงานในการรว่มสมาคมอยา่งอิสระ และต้องปฏิบติัตามกฎหมายในท้องถ่ินท่ี
ควบคมุสทิธิข์องพนักงานในการเลอืกหรอืไมเ่ลอืกตัวแทนในท่ีทำางาน

จดัหาสถานท่ีทำางานท่ีปลอดภัย สง่เสรมิสขุภาพท่ีดี และปกป้อง 
สิง่แวดล้อมและชุมชน
3.1 สขุภาพและความปลอดภัย 

ผู้ใหบ้รกิารของ ELC จะต้องปฏิบติัตามและมุง่มัน่ท่ีจะทำาใหด้กีวา่ขอ้กำาหนดของกฎหมายและขอ้บงัคับดา้นความปลอดภัยและสขุภาพ 
ผู้ใหบ้รกิารของ ELC ต้องรกัษาสถานท่ีทำางานใหส้ะอาด มสีขุภาพดแีละปลอดภัย สิง่อำานวยความสะดวกท่ีอยูอ่าศัยใด ๆ จะต้องไดร้บั
การดแูลในแนวทางเดยีวกัน พื้นท่ีทำางานต้องมมีาตรฐานเพื่อป้องกันอุบติัเหต ุการบาดเจบ็และการเจบ็ป่วย และเพื่อใหแ้น่ใจวา่มกีาร
สขุาภิบาลในระดบัท่ีเพยีงพอ ผู้ใหบ้รกิารของ ELC จะต้องลดโอกาสในการบาดเจบ็และเจบ็ป่วยในสถานท่ีทำางาน โดยการกำาจดัหรอืลด
อันตรายจากการทำางาน และใหก้ารฝึกอบรมดา้นสขุภาพและความปลอดภัยแก่พนักงาน

3.2 สิง่แวดล้อม

ผู้ใหบ้รกิารของ ELC จะต้องปฏิบติัตามขอ้กำาหนดท้ังหมดของกฎหมายสิง่แวดลอ้มและขอ้บงัคับท่ีเก่ียวขอ้งกับการพฒันา การผลติ
 และการจดัจำาหน่ายผลติภัณฑ์ของตน ผู้ใหบ้รกิารของ ELC ต้องมุง่มัน่ท่ีจะปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มของระบบนิเวศน์ของตน รวมถึง
การสง่เสรมิโครงการเพื่อความยัง่ยนื เชน่การอนุรกัษ์พลงังานและน้ำ า การป้องกันมลพษิ การลดของเสยี การนำากลบัมาใชซ้้ำาและการ
รไีซเคิล
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การนำาไปปฏิบติัตาม
ELC จะทำ างานร่วมกับผู้ ให้บริการของ ELC ตามความเหมาะสม เพื่ อให้แน่ ใจว่าพวกเขาเข้าใจเจตนาและข้อกำ าหนดของ
จรรยาบรรณของผู้ ให้บริการอย่างสมบูรณ์

ผู้ ให้บริการของ ELC ได้รับการคาดหวังว่าจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการสื่ อสารจรรยาบรรณของผู้ ให้
บริการ ให้ กับพนักงานของพวกเขาตามความเหมาะสม และเปิดโอกาสให้พนักงานถามคำาถามและแจ้งข้อกังวล
 
ELC จะทำ าการอนุมั ติผู้ ให้บริการรายใหม่หรือโรงงานผลิตใหม่หลังจากผู้ ให้บริการดำาเนินการตามข้อกำ าหนดท่ี ระบุ ไว้ ใน
กระบวนการประเมินจรรยาบรรณของผู้ ให้บริการ ซึ่ งกำ าหนดให้ผู้ ให้บริการของ ELC ท้ั งหมดต้องลงนามใน 
จรรยาบรรณของผู้ ให้บริการ และผู้ ให้บริการของ ELC ท่ี เก่ี ยวข้องต้องทำาแบบประเมินหรือยอมรับการตรวจสอบ ณ
 สถานท่ี ปฏิบั ติงานจริง

ELC ได้ทำ าสัญญากับบุคคลภายนอกเพื่ อดำ าเนินการตรวจสอบ ณ สถานท่ี สำาหรับผู้ ให้บริการของ ELC ท่ี ได้รับการ 
คัดเลือกตามเกณฑ์  เช่นภูมิศาสตร์ ประเภทของวัตถุดิบ และผลกระทบต่อธุรกิจ ELC ยังประเมินผู้ ให้บริการของ ELC 
บางรายจากเกณฑ์ด้ านสิ่ งแวดล้อมและสังคม โดยใช้แพลตฟอร์มการจัดอันดับความยั่ งยืนของบุคคลภายนอกอีกด้วย

หากผู้ ให้บริการของ ELC ดู เหมือนจะไม่ปฏิบั ติตามจรรยาบรรณของผู้ ให้บริการ เราหวังว่าผู้ ให้บริการของ ELC จะให้
ความร่วมมือและมอบข้อมูลเพิ่ มเติมเพื่ อให้ เราตัดสินใจว่า ผู้ ให้บริการของ ELC น้ั นปฏิบั ติตามหรือไม่

ถ้าหากเราพิจารณาว่าผู้ ให้บริการของ ELC ไม่ปฏิบั ติตาม อาจมีการดำาเนินการแก้ไข โดยอาจรวมถึงการยกเลิกการทำ า
ธุรกิจกับ ELC หรือมีการสร้างและบังคับใช้แผนปฏิบั ติการ แก้ ไขท่ี จะต้องดำาเนินการตามภายในระยะเวลาท่ี กำ าหนดไว้
แน่นอน ELC อาจติดตามการดำาเนินการดังกล่าว โดยการติดตามตรวจสอบตามท่ี เห็นสมควร

เพื่ อเรียนรู ้ เพิ่ มเติมเก่ี ยวกับความมุ่ งมั่ นของ ELC ต่อความยั่ งยืน โปรดเยี่ ยมชมรายละเอียดในส่วนของการพัฒนา
อย่างยั่ งยืนท่ี เว็บไซต์องค์กรของเรา   สำาหรับคำ าแนะนำ าเพิ่ มเติม โปรดอ่านแนวทางความยั่ งยืนของผู้ ให้บริการของ
ELC แนวทาง แนวทางความยั่ งยืนของผู้ ให้บริการของ ELC จะมอบแนวทางท่ี ผู้ ให้บริการของ ELC สามารถปฏิบั ติ ได้
โดยอยู่ บนพื้ นฐานของมาตรฐานจรรยาบรรณของผู้ ให้บริการ เพื่ อมุ่ งสู่ แนวทางปฏิบั ติ ท่ี ดี ท่ี สุดและการปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ื อง
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การรบัทราบ
จรรยาบรรณของผูใ้หบ้รกิาร

ฉันรับทราบในนามของผู้ ให้บริการ ว่ าฉันได้ รับ อ่ าน และทำ าความเข้ าใจข้อกำ าหนดท่ี ระบุ ไว้ ในจรรยาบรรณของผู้ ให้
บริการของ The Estée Lauder Companies ฉันขอยืนยัน ในนามของผู้ ให้บริการ ว่ าฉันเป็นผู้ มีอำ านาจลงนามของ
ผู้ ให้บริการ และผู้ ให้บริการจะปฏิบั ติตามจรรยาบรรณของผู้ ให้บริการ และกฎหมายท่ี อ้ างถึงในจรรยาบรรณของผู้ ให้
บริการ

ชื่อของผูใ้หบ้รกิาร 
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