
หลกัจรรยาบรรณใน
การด�าเนนิธรุกจิ



หน้า 2        หลักจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทแอ๊บบอต

เรยีน เพื�อนรว่มงานทุกท่าน
วตัถุประสงคข์องเราในฐานะของบรษัิทนั�นมีความตรงไป
ตรงมาและสําคญัยิ�ง คอื เราจะทาํให้สิ�งตา่ง ๆ  ดขึี �น ชัดเจน 
และเรยีบง่าย   

เราสรา้งเทคโนโลยีที�จะเปลี�ยนแปลงชีวติเพื�อช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพที�ดขีึ �น 

และสมบูรณ์ขึ �น  นับเป็นเกียรตทิี�เราไดท้ํางานนี� 

และเราจําเป็นตอ้งทํางานนี�ดว้ยวธิีการที�สอดคล้องกับความดงีามแห่งเจตนาของเรา 

และดว้ยจรยิธรรมในการดาํเนินธุรกิจขั �นสูงสุด

เพื�อช่วยให้เราทําเช่นนั�นได ้Abbott จะปฏิบัตติามหลักจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ  

หลักจรรยาบรรณของเราจะอธิบายถึงคณุคา่และหลักการของเรา ดงันั�นพนักงานของ 

Abbott ทั�วโลกจะไดเ้ข้าใจถึงความคาดหวงัและข้อกําหนดตา่ง ๆ 

ที�จะเป็นแนวทางในการดาํเนินการในนามของ Abbott



หน้า 3        หลักจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทแอ๊บบอต

ข้อความที�เป็นหลักพื �นฐานของหลักจรรยาบรรณนี�มีความชัดเจน 

สิ�งนี�ขึ �นอยู่กับพวกเราในฐานะพนักงานของ Abbott 

ที�จะยึดมั�นในการปฏิบัตติามมาตรฐานในระดบัสูงสุด 

ที�จะดาํเนินชีวติตามแบบอย่างที�ดทีี�สุดของเรา 

และดาํเนินธุรกิจของเราดว้ยความซื�อตรงขั �นสูงสุดตลอดเวลา 

หลักจรรยาบรรณของเราจะคอยช่วยเหลือให้เราดาํเนินการดงักล่าวและปกป้องสินทรพัย์ที�

มีคา่ที�สุดของเราในฐานะองคก์ร นั�นคอืชื�อเสียงของเรา

ขอขอบคณุที�คณุให้ความสนใจกับหลักจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของเรา 

และขอบคณุที�คณุใช้หลักจรรยาบรรณในการช่วยตดัสินใจที�ดทีี�สุดเกี�ยวกับงานที�สําคญั 

และทุกสิ�งที�คณุทําให้ Abbott เป็นบรษัิทที�ดแีละยอดเยี�ยม

ขอแสดงความนับถือ

Robert B. Ford 

ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายบรหิาร

ข้อความที�เป็นหลักพื �นฐา
นของหลักจรรยาบรรณนี�มี
ความชัดเจน 
สิ�งนี�ขึ �นอยู่กับพวกเราในฐา
นะพนักงานของ Abbott 
ที�จะยึดมั�นในการปฏิบัตติา
มมาตรฐานในระดบัสูงสุด



หน้า 4        หลักจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทแอ๊บบอต

หลักจรรยาบรรณของเรา
ในภาคปฏิบัติ

ความซื่อสตัย์ ความเป็นธรรม 
และคณุธรรม

การตัดสินใจ

ลูกค้าของเรา

ผูป่้วยและผูบ้รโิภค

ดลุยพนิจิของบคุลากรทางการ
แพทย์

ผลิตภัณฑ์ของเรา

คณุภาพของผลติภณัฑ์

การสง่เสริมการขายผลติภณัฑ์

วิทยาศาสตร์ที่ก้าวล�้ า

นวตักรรม

วทิยาศาสตร์ทีก่า้วล�้า

บุคลากรของเรา

การท�างานร่วมกนั

การตดิตอ่ซึ่งกนัและกนัของเรา

การรายงานขอ้กงัวล

โอกาสทีเ่ทา่เทยีม

การปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม

สภาพแวดลอ้มในการท�างาน

ชุมชนของเรา

การมสี่วนร่วมในชมุชน

การสนับสนนุทางการเมอืง

ความรับผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม

วิธีด�าเนินงานของเรา

การตดิตอ่ธุรกจิอยา่งเป็นธรรม

การหลกีเลีย่งผลประโยชนท์บั
ซอ้น

การปกป้องทรัพยส์ินและชื่อ
เสยีงของบริษทัแอบ๊บอต

ขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั

การตอ่ตา้นการใหส้ินบน

ของก�านลั การเลีย้งอาหาร 
และการเลีย้งรับรอง

สมดุบญัชแีละบนัทกึขอ้มลูที่
ถกูตอ้ง

การปฏบิตัติามกฎหมาย

การแขง่ขนัทางการคา้ทีเ่ป็น
ธรรม

การน�าไปปรับใช้

การละเวน้และการแกไ้ข

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

AID เพื่อการตดัสินใจ

รายงานขอ้กงัวล

แหลง่ขอ้มลูทีส่�าคญัอื่นๆ

สารบัญ
1

2

3

4

7

8

5

6



หน้า 5        หลักจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทแอ๊บบอต

หลักจรรยา
บรรณของเราใน
ภาคปฏิบัติ
ค�ามัน่สญัญาของบริษทัของเราก็
คอื ค�ามัน่สญัญาทีว่า่งานของเรา
มุง่เนน้เพื่อสุขภาพและชวีติทีด่ี
ของผูค้น และเราท�าตามค�ามัน่ดงั
กลา่วโดยการปฏบิตังิานในแตล่ะ
วนัและทกุๆ วนั
ในส่วนนี้
ความซื่อสตัย์ ความเป็นธรรม และคณุธรรม

การตดัสินใจ

1



หน้า 6        หลักจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทแอ๊บบอต

หลักจรรยาบรรณของเราในภาคปฏิบั ติ

ความซื่ อสัตย์  ความเป็นธรรม และคุณธรรม

ทกุคนทีท่�างานใหแ้กบ่ริษทัแอบ๊บอตในทกุระดบัขององคก์ร มหีนา้ทีต่อ้ง
สนับสนนุคา่นยิมของบริษทัแอบ๊บอต (บกุเบกิ มุง่มัน่สูค่วามส�าเร็จ ใสใ่จ
ดแูล และยนืหยดั) รวมทัง้ตอ้งปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความซื่อสตัย์ เป็นธรรม 
และมคีณุธรรม ความส�าเร็จในระยะยาวของบริษทัแอบ๊บอต ขึ้นอยูก่บั
ทางเลอืกทีเ่ราตดัสินใจในทกุๆ วนั พวกเราทกุคนมคีวามรับผดิชอบใน
การท�าความเขา้ใจวา่ หลกัจรรยาบรรณนีจ้ะน�าไปปรับใชก้บัการท�างาน
และการตดัสินใจของเราอยา่งไร,  การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยสอดคลอ้งกบัหลกั
จรรยาบรรณนีต้ลอดเวลา และการสง่เสริมใหบ้คุคลอื่นทีป่ฏบิตังิานในนาม
ของบริษทัแอบ๊บอต ปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณนีด้ว้ย สาระส�าคญัพื้น
ฐานทีห่ลกัจรรยาบรรณตอ้งการจะบอกเรานัน้เป็นสิง่ทีต่รงไปตรงมา นัน่
คอื พวกเราแตล่ะคนในฐานะพนกังานของบริษทัแอบ๊บอต มหีนา้ทีพ่ฒันา
ปรับปรงุบริษทัของเราและแบรนดข์องเราดว้ยการปฏบิตัติามมาตรฐาน
สงูสดุในดา้นจรยิธรรม และปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัย์ เป็นธรรม และมี
คณุธรรม

ทกุคนทีท่�างานใหแ้กบ่ริษทัแอบ๊บอตในทกุระดบั
ขององคก์ร มหีนา้ทีต่อ้งสนบัสนนุคา่นยิมของ
บริษทัแอบ๊บอต  รวมทัง้ตอ้งปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ย

ความซื่อสตัย์ เป็นธรรม และมคีณุธรรม



หน้า 7        หลักจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทแอ๊บบอต

หลักจรรยาบรรณของเราในภาคปฏิบั ติ

การตัดสินใจ

บริษทัแอบ๊บอตเป็นบริษทัระดบัโลก เราด�าเนนิธุรกจิในประเทศตา่งๆ กวา่ 
150 ประเทศทัว่โลก และพนกังานของเราเป็นพลเมอืงของหลายประเทศ
โดยมวีฒันธรรมความเชื่อทีแ่ตกตา่งหลากหลาย เราตอ้งตระหนกัวา่การ
กระท�าและการตดัสินใจของเรามผีลกระทบไปทัว่โลก และตระหนกัวา่
บริษทัแอบ๊บอตอยูภ่ายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้ก�าหนดอื่นๆ มากมาย 
ทีแ่ตกตา่งกนัไปในแตล่ะประเทศทีเ่ราเขา้ไปด�าเนนิธุรกจิ

ในบางครัง้ เราแตล่ะคนอาจตอ้งเผชญิสถานการณท์ีเ่ป็นเรื่องใหมท่ีย่าก
จะระบวุา่ควรด�าเนนิการอยา่งไรจงึจะถกูตอ้ง เราทกุคนไดร้ับการคาดหวงั
วา่จะท�าความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการตา่งๆ ของบริษทัแอบ๊บอตทีก่ลา่วถงึ
ในหลกัจรรยาบรรณนี ้รวมทัง้นโยบายและขัน้ตอนปฏบิตัขิองบริษทัแอบ๊
บอตทีเ่กีย่วขอ้งกบังานของคณุ ทีบ่ริษทัแอบ๊บอต เรามแีหลง่ขอ้มลูอา้งองิ
เพิม่เตมิมากมายทีพ่ร้อมใหค้�าแนะน�าและแนวทางแกค่ณุ อาทเิช่น

เพื่อนร่วมงาน

ผูจ้ดัการและหวัหนา้งาน

ส�านกังานจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ

ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์

ฝ่ายกฎหมาย

เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัชอ่งทาง
ตา่งๆ ทีม่ใีหบ้ริการส�าหรับการถาม
ค�าถามและแจง้ขอ้กงัวลในส่วน 
รายงานขอ้กงัวล



หน้า 8        หลักจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทแอ๊บบอต

หลักจรรยาบรรณของเราในภาคปฏิบั ติ

หากคณุไมแ่นใ่จวา่ควรจะด�าเนนิ
การอยา่งไรจงึจะถกูตอ้ง ใหท้�าตาม
ขัน้ตอนทีร่ะบไุวใ้นส่วน AID เพื่อ
การตดัสินใจ

เราตอ้งตระหนกัถงึผลกระทบในทัว่โลกซึ่งมาจาก
การกระท�าและการตดัสินใจของเรา

การตัดสินใจ

แหลง่ขอ้มลูอา้งองิเหลา่นีจ้ะชว่ยใหแ้นวทางในการตดัสินใจ นอกจากนี ้ยงั
มี AID เพื่อการตดัสินใจของเราทีจ่ะชว่ยใหค้ณุสามารถรับมอืกบัประเดน็
ปัญหาตา่งๆ เมื่อไมส่ามารถหาแนวทางทีด่ทีีส่ดุไดอ้ยา่งชดัเจน เครื่องมอืนี้
จะใหแ้นวทางในการคดิทบทวนเกีย่วกบัทางเลอืกตา่งๆ และผลกระทบที่
ตามมาในการตดัสินใจทีเ่ราอาจตอ้งเผชญิในการท�างาน

นอกจากนี ้ยงัมกีารใหค้วามชว่ยเหลอืเพื่อใหพ้นกังานแนใ่จวา่ตนเองเขา้ใจ
ขอ้ก�าหนดของหลกัจรรยาบรรณนีอ้ยา่งถกูตอ้ง ความชว่ยเหลอืทัว่ไปและ
ขอ้มลูการตดิตอ่บคุลากรของส�านกังานจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎ
ระเบยีบในประเทศหรือในภมูภิาคของคณุจะปรากฏอยูบ่น เวบ็ไซต์ OEC  
(abbott.sharepoint.com/sites/abbottworld/EthicsCompliance).



หน้า 9        หลักจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทแอ๊บบอต

ลูกค้าของเรา
เราปรับปรงุสุขภาพของผูป่้วย ผู้
บรโิภค และชมุชน.
ในส่วนนี้
ผูป่้วยและผูบ้รโิภค

ดลุยพนิจิของบคุลากรทางการแพทย์

2



หน้า 10     หลักจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทแอ๊บบอต

ลูกค้าของเรา

ผู้ ป่วยและผู้บริโภค

เราใหค้วามส�าคญักบัสุขภาพและความเป็นอยู่
ทีด่ขีองผูป่้วยและผูบ้รโิภค
เรามุง่มัน่ทีจ่ะชว่ยเหลอืผูค้นใหม้ชีวีติทีม่สีุขภาพดยีิง่ขึ้น ในแตล่ะวนัและ
ทกุๆ วนั เรามโีอกาสทีจ่ะปรับปรงุคณุภาพชวีติของผูค้นและสร้างสงัคมที่
มสีุขภาพดยีิง่ขึ้นผา่นการท�างานของเรา การใสใ่จดแูลผูค้นคอืรากฐานของ
สิง่ทีเ่ราท�า และเป็นทัง้สิทธิพเิศษทีส่�าคญัอยา่งยิง่และความรับผดิชอบอนั
ยิง่ใหญ่

ดุลยพินิจของบุคลากรทางการแพทย์

เราเคารพในความเชีย่วชาญของบคุลากร
ทางการแพทย์ ซึ่งใหแ้นวทางเกีย่วกบัทาง
เลอืกการรักษาสุขภาพและการใช้ชวีติอยา่งมี
สุขภาพดี
บคุลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นกัวจิยั หรือ
พนกังานหอ้งปฏบิตักิาร ตอ้งพจิารณาตดัสินอยา่งเป็นอสิระในการตดัสิน
ใจเลอืกวธิีการรักษาทีด่ทีีส่ดุส�าหรับผูป่้วยบนพื้นฐานของความรู้ความ
เชีย่วชาญและประสบการณ์การฝึกอบรมของตน เรามุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิงาน
ร่วมกบับคุลากรทางการแพทยใ์นการใหข้อ้มลูแกพ่วกเขาอยา่งถกูตอ้งและ
ทนัเวลา เพื่อชว่ยใหพ้วกเขาสามารถตดัสินใจและใหค้�าปรึกษาทีเ่หมาะสม
แกผู่ป่้วยทีพ่วกเขาดแูลอยู่ เราสามารถบรรลพุนัธกจิของเราในการใหก้าร
สนับสนนุดา้นสุขภาพโดยการท�างานร่วมกนัอยา่งแทจ้รงิเช่นนี้

เรยีนรูเ้พิ�มเตมิเกี�ยวกับพันธะหน้า

ที�ของเราที�มีตอ่ผูป่้วยและผูบ้ริโภคไ

ดจ้ากเวบ็ไซต ์Abbott ของเรา
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ผลิตภัณฑ์ของ
เรา
เราสัง่สมชื่อเสยีงทีด่ขีอง
บริษทัแอบ๊บอตโดยการสง่มอบ
ผลติภณัฑท์ีม่คีณุภาพสงูอยา่งตอ่
เนื่อง.
ในส่วนนี้
คณุภาพของผลติภณัฑ์

การสง่เสริมการขายผลติภณัฑ์
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ผลิตภัณฑ์ของเรา

คุณภาพของผลิตภัณฑ์

เราผลติและสง่มอบผลติภณัฑท์ีป่ลอดภยัและ
มปีระสิทธผิลซึ่งผูค้นใหค้วามไวว้างใจ
เราพยายามทีจ่ะรักษามาตรฐานสงูสดุในดา้นคณุภาพทัว่ทัง้ธุรกจิของเรา 
ความพยายามนีเ้ริ่มตน้ดว้ยการแสวงหาวตัถดุบิและการผลติผลติภณัฑ์
ของเรา และกา้วตอ่ไปยงัวธิีการวางตลาด จ�าหนา่ย และจดัสง่ผลติภณัฑ์
ของเรา รวมถงึการด�าเนนิการผา่นคูค่า้ทางธุรกจิของเรา ทัง้นี ้การสง่มอบ
คณุภาพทีด่เียีย่มคอืขอ้บงัคบัส�าหรับทกุขัน้ตอนตลอดแนวทางนี ้พนัธกจิ
ของเราทีม่ตีอ่สุขภาพและความปลอดภยัของผูค้นทีใ่ชผ้ลติภณัฑข์องเรา 
เป็นหวัใจหลกัของทกุสิง่ทีเ่รากระท�าเสมอ

เรยีนรูเ้พิ�มเตมิเกี�ยวกับผลิต

ภัณฑ์ของเราไดจ้ากเวบ็ไซต ์

Abbott ของเรา

ฉนัจะท�าอย่างไรหากมใีคร
มาบอกฉนัเกีย่วกบัปัญหาเรื่อง
คณุภาพของผลติภณัฑ์
ถาม ฉนัจะท�าอยา่งไรหากมใีครมาบอกฉนัเกีย่วกบัปัญหาเรื่อง
คณุภาพของผลติภณัฑ์

ตอบ หากเราตระหนกัถงึผลลพัธ์ทีไ่มพ่งึประสงคต์อ่ผูใ้ชซ้ึ่งเกดิ
ขึ้นในขณะทีใ่ชผ้ลติภณัฑข์องแอบ๊บอต เราตอ้งรายงานเรื่องนีต้อ่
บคุคลหรือกลุม่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งในบริษทัแอบ๊บอต 
 เราตอ้งรายงานเหตกุารณไ์มพ่งึประสงคท์ีเ่กดิขึ้นกบัผลติภณัฑ์
ใดๆ ของเราในกรอบเวลาทีก่�าหนดไวต้ามขัน้ตอนของแผนกของเรา 
แมว้า่เราจะไมแ่นใ่จวา่มคีวามสัมพนัธใ์นเชงิสาเหตแุละผลระหวา่ง
ผลติภณัฑแ์ละ "เหตกุารณ"์ นัน้หรือไมก่ต็าม
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ผลิตภัณฑ์ของเรา

คุณภาพของผลิตภัณฑ์

เรามุง่มัน่ทีจ่ะระบุ ประเมนิ และแกไ้ขปัญหาดา้นความปลอดภยัของ
ผลติภณัฑอ์ยา่งทนัทว่งทเีสมอ เราใหข้อ้มลูทีจ่�าเป็นแกบ่คุลากรทางการ
แพทยแ์ละสถาบนัทางการแพทยเ์พื่อใหพ้วกเขาใชผ้ลติภณัฑข์องแอบ๊บอต
ไดอ้ยา่งปลอดภยัและมปีระสิทธภิาพ และเราสื่อสารกบัหนว่ยงานก�ากบั
ดแูลหรือองคก์รการแพทยส์าธารณะในกรณีมขีอ้กงัวลดา้นความปลอดภยั
ทีอ่าจเกดิขึ้น

เราด�าเนนิการเพื่อป้องกนัการปลอมแปลง การน�าไปปรับเปลีย่นอยา่งผดิ
กฎหมาย และการโจรกรรมผลติภณัฑข์องเรา เราปฏบิตัติามขอ้บงัคบั
ดา้นการคา้ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด เช่น มาตรการควบคมุการน�าเขา้และสง่
ออกทีอ่อกโดยรัฐบาลรัฐบาลประเทศตา่งๆ เพื่อจดุประสงคด์า้นนโยบาย
ตา่งประเทศและเหตผุลดา้นความมัน่คงของประเทศ ขอ้บงัคบัดา้นการคา้ 
ไดแ้ก่ การคว�่าบาตร ขอ้จ�ากดัในการสง่ออกผลติภณัฑบ์างอยา่ง และขอ้
หา้มด�าเนนิธุรกจิกบับคุคลบางคน กลุม่บางกลุม่ หรือองคก์รบางแหง่

การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์

เราสง่เสริมการขายและจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์
ของเราดว้ยความซื่อสตัยแ์ละมคีณุธรรม
ค�าแถลงของเราเกีย่วกบัผลติภณัฑข์องเรา (ในเอกสารและสื่อทัง้หมด) จะ
ตอ้งไดร้ับการปรับใหเ้หมาะสม และเป็นความจรงิและสอดคลอ้งกบัฉลาก
ทีไ่ดร้ับการอนุมตัิ ในการสง่เสริมการขายผลติภณัฑข์องเรา เราใหข้อ้มลู
ทีส่อดคลอ้งกบัหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ การน�าไปสูเ่วชปฏบิตัิ และขอ้
ก�าหนดการตดิฉลากผลติภณัฑท์ีไ่ดร้ับการอนุมตัใินประเทศตา่งๆ ทีเ่รา
เขา้ไปด�าเนนิธุรกจิ

เรยีนรูเ้พิ�มเตมิเกี�ยวกับกฎหมายว่

าดว้ยความปลอดภัยดา้นอาหาร 

เวชภัณฑ์ 

และเครื�องสําอางของสหรฐัอเมรกิ

าไดจ้าก fda.gov

เรยีนรูเ้พิ�มเตมิเกี�ยวกับขั �นตอนป

ฏิบัตดิา้นคณุภาพไดจ้ากพอรทั์ล

นโยบายคณุภาพและระเบียบข้อ

บังคบัของ Abbott



หน้า 14     หลักจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทแอ๊บบอต

ผลิตภัณฑ์ของเรา

คุณภาพของผลิตภัณฑ์

เราสง่เสริมการขายผลติภณัฑข์องเราเพื่อจดุ
ประสงคก์ารใชง้านทีไ่ดก้�าหนดไวแ้ละไดร้ับ
อนุมตัแิลว้
กจิกรรมตา่งๆ ของบริษทัแอบ๊บอตสอดคลอ้งกบัใบอนญุาตขอ้บงัคบัและ
การอนุมตัทิีไ่ดร้ับจากหนว่ยงานของรัฐบาล เช่น กระทรวงสาธารณสุข 
หรือองคก์ารอาหารและยา เพื่อสง่เสริมการขาย จ�าหนา่ย และน�าเขา้
เวชภณัฑ์ อปุกรณ์การแพทย์ และผลติภณัฑอ์ื่นๆ เราปฏบิตัติามกฎหมาย
และขอ้บงัคบัของแตล่ะประเทศทีก่�ากบัดแูลแนวทาง สถานที่ และเวลา
ทีเ่ราไดร้ับอนญุาตใหท้�าการสง่เสริมการขายผลติภณัฑข์องเรา เช่น 
กฎหมายวา่ดว้ยความปลอดภยัดา้นอาหาร ยา และเครื่องส�าอางของ
สหรัฐอเมริกา (United States Federal Food, Drug, and Cosmetic 
Act) เรารักษาและปฏบิตัติามนโยบายและขัน้ตอนปฏบิตัภิายในองคก์รที่
ออกแบบมาเพื่อรับรองถงึการปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดดงักลา่วและโดยค�านึง
ถงึโปรแกรมดา้นการดแูลสุขภาพของรัฐบาล

นโยบายของบริษัทแอบ๊บอตเกีย่วกบัการส่ง
เสริมการขายผลติภณัฑน์ัน้เป็นอย่างไร
ถาม นโยบายและขัน้ตอนปฏบิตัขิอง
บริษัทแอบ๊บอตไดก้�าหนดไวอ้ยา่งไรใน
เรื่องการสง่เสรมิการขายผลติภณัฑ์

ตอบ หนึ่งในหลกัการส�าคญัทีเ่ป็นสากล
เกีย่วกบัการสง่เสริมการขายผลติภณัฑก์็
คอื เราจะไมส่ง่เสริมการขายหรือจ�าหนา่ย
ลว่งหนา้ส�าหรับผลติภณัฑท์ีย่งัไมไ่ดร้ับ
อนุมตัหิรือยงัไมผ่า่นขัน้ตอนขององคก์ร
ก�ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้งในเรื่องเกีย่วกบั

สถานทีห่รือการใชผ้ลติภณัฑด์งักลา่ว หาก
บคุลากรทางการแพทยส์อบถามถงึการใช้
ผลติภณัฑข์องแอบ๊บอตทีอ่ยูน่อกเหนอืจาก
ขอ้บง่ชีใ้นฉลากยาทีไ่ดร้ับอนุมตัิ (บางครัง้
เรยีกวา่ "การใชย้าทีน่อกเหนอืจากขอ้บง่ชี้
ในฉลากยา" (Off-label)) ควรสง่ค�าถามดงั
กลา่วไปทีส่่วนงานทีไ่ดร้ับมอบหมายใหต้อบ
ค�าถามเหลา่นัน้ในแผนกของคณุโดยตรง 
ซึ่งมกัจะอยูใ่นส่วนกจิการทางการแพทย์ 
(Medical Affairs)
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วิทยาศาสตร์ที่
ก้าวล�้า
เราพฒันาปรับปรงุวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวตักรรมดา้น
ผลติภณัฑเ์พื่อสรรสร้างอนาคต
แหง่การมสีุขภาพทีด่ยีิง่ขึ้น.
ในส่วนนี้
นวตักรรม

วทิยาศาสตร์ทีก่า้วล�้า
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วิทยาศาสตร์ที่ก้าวล�้า

นวัตกรรม

เราสร้างนวตักรรมและพฒันาโซลชูันการดแูล
สุขภาพและนวตักรรมดา้นผลติภณัฑท์ีช่ว่ย
ปรับปรงุผลลพัธด์า้นสุขภาพในทีต่า่งๆ ทัว่
โลก
เราตอบสนองความตอ้งการของมนษุยโ์ดยการบกุเบกิการรักษาโรคและ
ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นนวตักรรม, อปุกรณ์การแพทยส์�าหรับการชว่ยชวีติ และ
แนวทางใหม่ๆ  ในการดแูลจดัการสุขภาพ เราพฒันาปรับปรงุวทิยาศาสตร์
ทีก่า้วหนา้ เทคโนโลยี และนวตักรรมดา้นผลติภณัฑเ์พื่อสง่เสริมการดแูล
สุขภาพใหด้ยีิง่ขึ้น สุขภาพทีด่คีอืกญุแจส�าคญัส�าหรับลกูคา้ของเราใน
การใชศ้กัยภาพของพวกเขาใหไ้ดอ้ยา่งเตม็ที่ เราสนับสนนุผูป่้วยและผู้
บรโิภคในการดแูลสุขภาพทีด่ไีปจนตลอดชวีติ โดยการจดัหาผลติภณัฑท์ี่
เป็นนวตักรรมซึ่งออกแบบมาเพื่อชว่ยใหผู้ค้นสามารถใช้ชวีติไดอ้ยา่งเตม็
ทีแ่ละมสีุขภาพดเียีย่มเทา่ทีท่�าได้ เราเนน้ทีน่วตักรรมของผลติภณัฑซ์ึ่ง
เปลีย่นแปลงคณุภาพชวีติผูค้นใหด้ยีิง่ขึ้น

เราสง่เสริมวฒันธรรมการสร้างนวตักรรม 
แสวงหาความเป็นไปไดใ้หม่ๆ  และวางแผน
เพื่อรับมอืกบัเหตกุารณท์ีอ่าจเกดิขึ้น
แรงผลกัดนัทีมุ่ง่มัน่อยา่งไมล่ดละของเราเพื่อมุง่สู่นวตักรรมและความ
เป็นไปไดใ้หม่ๆ  นัน้มาพร้อมกบัความเสีย่ง แมเ้ราจะยอมรับความเสีย่งที่
ประเมนิไว้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัหลกัจรรยาบรรณนีแ้ละนโยบายของเรา แต่
เรากค็วรใชค้วามพยายามทกุครัง้ในการลดความเสีย่งเอาไวล้ว่งหนา้ โดย
พจิารณาถงึผลลพัธ์ทีอ่าจเกดิขึ้น และวางแผนอยา่งเหมาะสม

หากคณุไมแ่นใ่จวา่ควรจะด�าเนนิ
การอยา่งไรจงึจะถกูตอ้ง ใหท้�าตาม
ขัน้ตอนทีร่ะบไุวใ้นส่วน AID เพื่อ
การตดัสินใจ
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วิทยาศาสตร์ที่ก้าวล�้า

วิทยาศาสตร์ที่ก้าวล�้ า

เราด�าเนนิการวจิยัเพื่อใหไ้ดม้าและจดัหาขอ้มลู
ทีถ่กูตอ้งและเป็นกลางซึ่งจะชว่ยสร้างความ
กา้วหน้าในทางวทิยาศาสตร์
เราด�าเนนิการวจิยัเพื่อพฒันาปรับปรงุวทิยาศาสตร์ทีอ่ยูเ่บื้องหลงัผลติ
ภณัพข์องเรา กลา่วคอื เพื่อพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ  ปรับปรงุวธิีการรักษา
ในปัจจบุนั และพฒันาแนวทางการดแูลสุขภาพ

เมื่อเราท�าการวจิยั เรามุง่มัน่ทีจ่ะรักษาผูเ้ขา้ร่วมการวจิยันัน้อยา่งให้
เกยีรตแิละมศีกัดิศ์รี และเพื่อปกป้องพวกเขาจากความเสีย่งทีไ่มจ่�าเป็น 
เราตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ผูป่้วยทีเ่ขา้ร่วมในการวจิยั เขา้ใจถงึลกัษณะและ
จดุประสงคข์องการวจิยัและความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง การไดร้ับความยนิยอม
เพื่อแจง้ใหท้ราบจากผูเ้ขา้ร่วมการวจิยัถอืเป็นส่วนส�าคญัของกระบวนการ
วจิยัของเรา

เราใหค้วามส�าคญักบัความโปรง่ใสในการวจิยัทางวทิยาศาสตร์ และจะ
ไมพ่ยายามโน้มนา้วอยา่งไมเ่หมาะสมเพื่อใหเ้กดิผลลพัธ์หรือรายงานการ
วจิยัใดๆ ทีด่�าเนนิการโดยผูว้จิยัทางคลนิกิหรือนกัวจิยัอื่นๆ เราตระหนกั
ถงึความส�าคญัของการตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ขอ้มลูจากการศกึษาวจิยัและ
การวเิคราะหท์ีเ่กีย่วขอ้งนัน้ถกูตอ้งแมน่ย�า เรามุง่มัน่ทีจ่ะมอบผลการวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑข์องเราในลกัษณะทีถ่กูตอ้งและทนัเวลา ไมว่า่
ผลลพัธ์ทีไ่ดจ้ะเป็นเชงิบวกหรือเชงิลบกต็าม

เมื่อการวจิยัด�าเนนิการเสร็จสิ้นส�าหรับบริษทัแอบ๊บอตหรือไดร้ับการตี
พมิพใ์นนามของเรา เราจะคดัเลอืกหุน้ส่วนทีม่ปีระวตัคิวามเป็นมาใน
ทางการแพทยแ์ละทางวทิยาศาสตร์ทีด่ี เรามมีาตรฐานสงูส�าหรับการคดั
เลอืกหุน้ส่วนเหลา่นี ้เช่น คาดหวงัวา่ผูว้จิยัจะตอ้งเปิดเผยถงึความสัมพนัธ์
ของตนกบับริษทัแอบ๊บอตอยา่งเหมาะสม เมื่อเราเป็นหุน้ส่วนกบันกั
วทิยาศาสตร์หรือผูเ้ชีย่วชาญในการรักษาอื่นๆ ทีเ่กีย่วพนักบัการวจิยัและ
งานดา้นการพฒันา เรามุง่มัน่ทีจ่ะเปิดเผยถงึความสัมพนัธ์ทางการเงนิและ
ความสัมพนัธ์อื่นๆ อยา่งถกูตอ้งและครบถว้นสมบรูณ์

เมื่อเราท�าการวจิยั 
เรามุง่มัน่ทีจ่ะรักษาผู้
เขา้ร่วมการวจิยันัน้
อยา่งใหเ้กยีรตแิละ
มศีกัดิศ์รี และเพื่อ
ปกป้องพวกเขาจาก
ความเสีย่งทีไ่มจ่�าเป็น
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บุคลากรของเรา
เราใหค้วามส�าคญักบัมมุมองที่
หลากหลายในฐานะแหลง่ทีม่าของ
ความแขง็แกรง่.
ในส่วนนี้
การท�างานร่วมกนั

การตดิตอ่ซึ่งกนัและกนัของเรา

การรายงานขอ้กงัวล

โอกาสทีเ่ทา่เทยีม

การปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม

สภาพแวดลอ้มในการท�างาน

5
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บุคลากรของเรา

การท�างานร่วมกัน

เราสง่เสริมวฒันธรรมการเปิดกวา้ง โดย
ยอมรับความหลากหลายทางความคิดและการ
ท�างานร่วมกนัเพื่อผลกัดนันวตักรรม
เราตอบรับความหลากหลายเพราะเราเชื่อวา่สิง่นีจ้ะกอ่ใหเ้กดิความคดิ
สร้างสรรค์ นวตักรรม และพลงัความมชีวีติชวีา เราเชื่อวา่การสร้างความ
แตกตา่งและการตอบสนองความตอ้งการดา้นสุขภาพทีเ่ปลีย่นแปลงไป
และมหีลากหลายรูปแบบตอ้งการแรงขบัเคลื่อนทีไ่มห่ยดุนิ่งและแนวทาง
ในการท�างานร่วมกนั การรับฟังเพื่อนร่วมงานของเรา และการด�าเนนิการ
ใหแ้นใ่จวา่ทกุเสยีงลว้นไดร้ับการใหค้วามส�าคญั

การติดต่อซึ่ งกันและกันของเรา

เราทกุคนลว้นมคีวามรับผดิชอบในการปฏบิตัติามคา่นยิมของเราในทกุๆ 
วนั โดยการสนับสนนุและแสดงออกถงึพฤตกิรรมทีม่จีรยิธรรม ถอืวา่เรา
ไดส้ร้างผลกระทบทีด่ตีอ่วฒันธรรมของบริษทัแอบ๊บอต เราทกุคนมคีวาม
รับผดิชอบในการท�าความเขา้ใจวา่ หลกัจรรยาบรรณนีจ้ะน�ามาปรับใชก้บั
การท�างานของเราและบทบาททีเ่ราด�าเนนิการในบริษทัอยา่งไร

บรรดาผูจ้ดัการและหวัหนา้งาน ในฐานะผูน้�าในองคก์ร ตอ้งแสดงถงึความ
มุง่มัน่อยา่งแรงกลา้ตอ่คา่นยิมของเราและแสดงความเป็นผูน้�าดว้ยการ
ประพฤตตินเป็นแบบอยา่ง พวกเขาตอ้งสง่เสริมและสนับสนนุพฤตกิรรม
ทีม่จีรยิธรรมของพนกังานเสมอ ผูจ้ดัการตอ้งชว่ยด�าเนนิการใหแ้นใ่จวา่
พนกังานเขา้ใจถงึความรับผดิชอบของตนในการปฏบิตัติามหลกัจรรยา
บรรณนี ้และตอ้งสง่เสริมสภาพแวดลอ้มในการท�างานทีช่ว่ยใหพ้นกังาน
รู้สึกสะดวกใจทีจ่ะถามค�าถามและแสดงขอ้กงัวลใดๆ โดยไมต่อ้งกลวัการ
ถกูตอบโต้

เราทกุคนลว้นมคีวาม
รับผดิชอบในการ
ปฏบิตัติามคา่นยิม
ของเราในทกุๆ วนั
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บุคลากรของเรา

เพราะเหตุ
ใดฉนัจึงควร
รายงานขอ้
กังวล
ถาม เพราะเหตใุดฉนัจงึควร
รายงานขอ้กงัวล

ตอบ เราทกุคนลว้นมคีวาม
รับผดิชอบในการปฏบิตัติาม
คา่นยิมของเราในทกุๆ วนั ซึ่ง
รวมถงึการสนทนาอย่างเปิด
เผยโดยการถามค�าถามเมื่อเรา
ไมท่ราบวา่ควรท�าอยา่งไรและ
การรายงานขอ้กงัวลทีเ่กีย่วกบั
กจิกรรมทางธุรกจิของเรา 
 การแจง้ขอ้กงัวลเกีย่วกบั
การไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบ
เป็นการท�าตามความมุง่มัน่ของ
เราในการด�าเนนิการอยา่งมี
จรยิธรรมในทกุๆ ดา้นของธุรกจิ 
และสง่เสริมวฒันธรรมการ
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ การกระ
ท�าของคณุสามารถสร้างความ
แตกตา่งขึ้นได้

การรายงานข้อกังวล

เราจะสอบถามเมื่อใดกต็ามทีท่างเลอืกหรอื
การด�าเนนิการทีเ่กีย่วกบัการท�างานของเรา
มคีวามไมช่ดัเจนหรอืดเูหมอืนไมถ่กูตอ้ง และ
เราจะแจง้ขอ้กงัวลและรายงานการละเมดิใดๆ 
ตอ่หลกัจรรยาบรรณนี้
เราแตล่ะคนมคีวามรับผดิชอบทีจ่ะตอ้งสอบถามเมื่อใดกต็ามทีเ่รารู้สึกวา่
ค�าสัง่นัน้ไมช่ดัเจน และมหีนา้ทีค่ดัคา้นและรายงานการด�าเนนิการทาง
ธุรกจิทีน่า่สงสยัวา่ผดิจรยิธรรม การละเมดิหลกัจรรยาบรรณนี ้หรือการ
ละเมดินโยบายหรือขัน้ตอนปฏบิตัขิองเรา

การถามค�าถาม การรายงานขอ้กงัวล และการสอบถามอยา่งกระตอืรือร้น
เพื่อความกระจา่งเกีย่วกบัทางเลอืกหรือการด�าเนนิการตา่งๆ ของเรา จะ
ชว่ยใหเ้ราสามารถระบแุละหลกีเลีย่งปัญหาตา่งๆ ไดอ้ยา่งมปีระสิทธภิาพ
มากขึ้น เมื่อมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัทางเลอืกทีถ่กูตอ้ง การด�าเนนิการ หรือ
การละเมดิทีอ่าจเกดิขึ้น พนกังานควรปรึกษาผูจ้ดัการ หรือส�านกังาน
จรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ

ผูจ้ดัการและหวัหนา้งานมคีวามรับผดิชอบพื้นฐานในการแสดงความ
เป็นผูน้�าดว้ยการประพฤตตินเป็นแบบอยา่ง และด�าเนนิการใหแ้นใ่จวา่
พนกังานเขา้ใจและมสี�านกึรับผดิชอบตอ่หลกัจรรยาบรรณ บรรดาผูท้ี่
อยูใ่นบทบาทผูน้�าจะมคีวามรับผดิชอบสงูกวา่ในการท�าความเขา้ใจและ
สื่อสารถงึความคาดหวงัของบริษทัแอบ๊บอต และควรตดิตอ่กบัส�านกังาน
จรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบในเรื่องเกีย่วกบัการละเมดิหลกั
จรรยาบรรณทีอ่าจเกดิขึ้น

การรายงานทัง้หมดเกีย่วกบัการละเมดิหลกัจรรยาบรรณทีอ่าจเกดิขึ้น จะ
ไดร้ับการพจิารณาอยา่งจรงิจงัและด�าเนนิการอยา่งเหมาะสมตามขัน้ตอน
การตดิตามผล เช่น การสืบสวนสอบสวน การแกไ้ขเยยีวยา และมาตรการ
แกไ้ขหากจ�าเป็น เพื่อด�าเนนิการกบัประเดน็ปัญหา เรยีนรู้จากความผดิ
พลาด และหลกีเลีย่งมใิหเ้กดิเหตกุารณน์ัน้ขึ้นอกี ส�านกังานจรยิธรรม
และการปฏบิตัติามกฎระเบยีบจะก�ากบัดแูลการสืบสวนสอบสวนกรณีการ
ละเมดิหลกัจรรยาบรรณตามทีถ่กูกลา่วหา คณุไมค่วรด�าเนนิการสืบสวน
สอบสวนดว้ยตนเอง พวกเราแตล่ะคนไดร้ับการก�าหนดวา่ตอ้งใหค้วาม
ร่วมมอืและรักษาความลบัของการสืบสวนสอบสวนใดๆ ดงักลา่ว
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บุคลากรของเรา

การรายงานข้อกังวล

มาตรการแกไ้ขทีเ่กีย่วกบัการละเมดิหลกัจรรยาบรรณอาจรวมถงึการ
ด�าเนนิการทางวนิยั (ซึ่งโทษสงูสดุคอืการยตุกิารวา่จา้ง) หรือการด�าเนนิ
การตามกฎหมายส�าหรับ:

การอนุมตัหิรือการมสี่วนร่วมในการละเมดิใดๆ

การปฏเิสธทีจ่ะใหค้วามร่วมมอืในการสืบสวนสอบสวน
กรณีการละเมดิทีถ่กูกลา่วหา

การไม่ท�าการตรวจหาและรายงานการละเมดิโดย
หวัหนา้ของผูล้ะเมดิ หากการไมป่ฏบิตัดิงักลา่วแสดง
ใหเ้หน็ถงึการก�ากบัดแูลทีไ่มเ่พยีงพอหรือการขาดการ
ก�ากบัดแูล

การรายงานขอ้กงัวลทีเ่ป็นเทจ็โดยเจตนา หรือมจีดุ
ประสงคท์ีจ่ะขม่ขู่ คกุคาม หรือตอบโตบ้คุคลใดๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบริษทัแอบ๊บอต

การตอบโต้ เช่น โดยการขม่ขู่ คกุคาม ลว่งละเมดิ 
หรือใส่ร้ายบคุคลใดๆ ทีไ่ดร้ายงานโดยสุจรติใจถงึการ
ละเมดิหรือกรณทีีอ่าจเกดิการละเมดิขึ้น

เรยีนรูเ้พิ�มเตมิเกี�ยวกับนโยบายและ

ขั �นตอนปฏิบัตทีิ�เกี�ยวข้องกับสํานักง

านจรยิธรรมและการปฏิบัตติามกฎร

ะเบียบไดจ้าก iComply
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บุคลากรของเรา

การรายงานข้อกังวล

บริษทัจะไมย่อมใหม้กีารตอบโตใ้ดๆ ตอ่บคุคลใดกต็ามทีแ่จง้ขอ้กงัวลเกีย่ว
กบักจิกรรมทางธุรกจิทีอ่าจไมส่อดคลอ้งกบัหลกัจรรยาบรรณ ควรรายงาน
การตอบโตก้ารกลา่วหานัน้ไปทีส่�านกังานจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎ
ระเบยีบหรือฝ่ายทรัพยากรมนษุย์

ความมุง่มัน่ในงานของเราจะเป็นสิง่ขบัเคลื่อนใหเ้ราไมเ่พยีงแตป่ฏบิตัติาม
ขอ้ความของกฎหมายทีน่�ามาใชก้บังานของเราเทา่นัน้ หากยงัใหค้วาม
ส�าคญักบัความคาดหวงัดา้นจรยิธรรมทีม่าพร้อมกบัความเป็นผูน้�าในธุรกจิ
เช่นบริษทัของเราอกีดว้ย

เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัชอ่งทาง
ตา่งๆ ทีม่ใีหบ้ริการส�าหรับการถาม
ค�าถามและแจง้ขอ้กงัวลในส่วน 
รายงานขอ้กงัวล

ท�าอย่างไรหากฉนัตอ้ง
เผชญิกบัการถกูตอบโต้
ถาม ท�าอยา่งไรหากฉนัตอ้งเผชญิกบัการถกู
ตอบโต้

ตอบ บริษทัหา้มอยา่งเดด็ขาดมใิหม้กีารตอบโต้
ใดๆ ตอ่บคุคลใดกต็ามทีแ่จง้ขอ้กงัวล การร้อง
เรยีนโดยสุจรติใจจะไมท่�าใหค้ณุตอ้งถกูลงโทษ
ใดๆ โดยไมค่�านึงวา่ขอ้ร้องเรยีนทีค่ณุแจง้ไปนัน้
เมื่อพสิูจนแ์ลว้จะเป็นจรงิตามนัน้หรือไมก่ต็าม 
หากคณุเชื่อวา่คณุก�าลงัถกูด�าเนนิการตอบโต้
ไมว่า่ในรูปแบบใดๆ โปรดรายงานเรื่องนีเ้พื่อที่
บริษทัจะสามารถด�าเนนิการสืบสวนสอบสวน
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บุคลากรของเรา

โอกาสที่เท่าเทียม

เรามอบโอกาสทีเ่ทา่เทยีมใหแ้กพ่นกังานทกุ
คน
เราพจิารณาตดัสินใจเกีย่วกบัการวา่จา้งบนพื้นฐานของความจ�าเป็นทาง
ธุรกจิ ทกัษะ ประสบการณ์ และผลการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง บริษทัแอบ๊
บอตหา้มมใิหม้กีารเลอืกปฏบิตับินพื้นฐานของเชื้อชาติ สผีวิ ศาสนา หลกั
ความเชื่อ อายุ เพศ ชาตกิ�าเนดิ เอกลกัษณท์างเพศหรือการแสดงออก
ทางเพศ รสนยิมทางเพศ ความพกิาร สถานภาพสมรส สถานภาพการ
เป็นทหารผา่นศกึหรือสถานภาพทางทหาร พนัธุกรรมหรือสถานภาพการ
เป็นพลเมอืง หรือสถานภาพอื่นๆ ทีไ่ดร้ับการคุม้ครองตามกฎหมาย เรา
มุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมายทีส่ง่ผลกระทบตอ่ความสัมพนัธ์ของเรากบั
พนกังานของเราทัว่โลก

การปฏิบัติที่ เ ป็นธรรม

เราพยายามทีจ่ะด�าเนนิการใหแ้นใ่จวา่ ทกุคน
ทีท่�างานทีบ่ริษทัแอบ๊บอตจะรู้สึกไดร้ับการ
ตอ้นรับ การสนบัสนนุ และแรงบนัดาลใจทีจ่ะ
ประสบความส�าเร็จ
บริษทัแอบ๊บอตใสใ่จและใหค้วามส�าคญักบัสุขภาพและความเป็นอยูท่ีด่ขีอง
พนกังานของเราทัว่โลก ทกุคนทีท่�างานทีบ่ริษทัแอบ๊บอตควรอยูใ่นสภาพ
แวดลอ้มทีเ่ป็นมอือาชีพ ปราศจากการขม่ขูแ่ละการลว่งละเมดิ บริษทัแอบ๊
บอตสง่เสริมการแสดงความคดิเหน็ของพนกังานในลกัษณะทีช่ว่ยสร้าง
บรรยากาศของความหลากหลายและการยอมรับความหลากหลายในที่
ท�างาน และสง่เสริมใหท้ีท่�างานปราศจากพฤตกิรรมทีส่ร้างความแตกแยก
ของพนกังาน

เรยีนรูเ้พิ�มเตมิเกี�ยวกับโปรแกรมคว

ามหลากหลายและการยอมรบัความ

หลากหลายของเราไดจ้ากเวบ็ไซต ์

Abbott ของเรา 
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บุคลากรของเรา

การปฏิบัติที่ เ ป็นธรรม

เราปฏบิตัติอ่พนกังานทกุคนอยา่งใหเ้กยีรติ
และเคารพในศกัดิศ์รี
การใหเ้กยีรตคินอื่นของเราแสดงออกในการกระท�าทกุอยา่งของเรา และ
วธิีทีเ่ราตดิตอ่สัมพนัธ์กบัทกุๆ คนทีเ่ราพบเจอในการท�างาน เพื่อตอบ
สนองความมุง่มัน่ของเราทีม่ตีอ่กนัและกนั และเพื่อดงึดดู บม่เพาะ และ
รักษาไวซ้ึ่งบคุลากรทีม่ศีกัยภาพจากทัว่โลก จงึเป็นเรื่องส�าคญัอยา่งยิง่ที่
เราจะตอ้งมสีภาพแวดลอ้มการท�างานทีอ่ยูบ่นพื้นฐานของความไวว้างใจ
และการใหเ้กยีรตซิึ่งกนัและกนั รวมถงึการยดึมัน่ในหลกัการตา่งๆ ทีร่ะบุ
ไวใ้นหลกัจรรยาบรรณนี ้เราตอ้งปฏบิตัติอ่คนอื่นๆ อยา่งเทา่เทยีมและไม่
เอาเปรยีบผูอ้ื่นผา่นการชกัใยเบื้องหลงั การใหข้อ้มลูเทจ็ หรือการปกปิด
ความจรงิใดๆ

สภาพแวดล้อมในการท�างาน

เราใหค้วามส�าคญักบัการสร้างความมัน่ใจ
วา่ทีท่�างานของเราอยูใ่นสภาพทีป่ลอดภยัและ
เหมาะสมส�าหรับพนกังานและบคุคลอื่นๆ ที่
ท�างานใหแ้กเ่รา
หากพบเหน็อบุตัเิหตแุละสถานการณท์ีไ่มป่ลอดภยั ตอ้งรายงานตอ่ฝ่าย
บริหารทนัที นอกจากนี ้เรายงัด�าเนนิการเพื่อป้องกนัและหา้มมใิหม้สีภาวะ
ดา้นแรงงานทีผ่ดิกฎหมายและไมเ่หมาะสม และการปฏบิตัติอ่คนอื่นๆ 
อยา่งทารุณโหดร้ายหรือขาดมนษุยธรรม ซึ่งเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมทาง
ธุรกจิของเราในทัว่โลก

ดนูโยบายการล่วงละเมิดในสถานที�

ทาํงานของเราสําหรบัข้อมูลเพิ�มเตมิ

เรยีนรูเ้พิ�มเตมิเกี�ยวกับโปรแกร

มดา้นสิ�งแวดล้อม สุขภาพ 

และความปลอดภัยของเราไดจ้า

กพอรทั์ลสิ�งแวดล้อม สุขภาพ 

และความปลอดภัยของเรา
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ชุมชนของเรา
เราสร้างความเชื่อมัน่ในบริษทัแอบ๊
บอตในฐานะพลเมอืงของชมุชน
ทอ้งถิน่แตล่ะแหง่และพลเมอืงโลก.
ในส่วนนี้
การมสี่วนร่วมในชมุชน

การสนับสนนุทางการเมือง

ความรับผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม
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ชุมชนของเรา

การมีส่วนร่วมในชุมชน

เราพยายามทีจ่ะสง่เสริมความเป็นอยูท่ีด่ขีอง
ชมุชนผา่นทางผลติภณัฑแ์ละการท�างานของ
เรา
เรามปีระวตัคิวามเป็นมาทีโ่ดดเดน่ในการสนับสนนุชมุชนตา่งๆ ทีเ่รา
พ�านกัอาศยัและด�าเนนิงาน เราเชื่อวา่ดว้ยการมสีุขภาพทีด่ี ชมุชนตา่งๆ 
สามารถทีจ่ะเจริญงอกงามได้ เราไดต้อบแทนกลบัคนืสู่ชมุชนและเพื่อน
บา้นของเราผา่นการด�าเนนิงานของเรา ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ และการ
สนับสนนุกลุม่ตา่งๆ ในชมุชนและองคก์รการกศุล  ในชมุชนตา่งๆ ไมว่า่
เลก็หรือใหญท่ีเ่ราเขา้ไปด�าเนนิธุรกจิ บริษทัแอบ๊บอตพยายามทีจ่ะสร้าง
ความแตกตา่งในเชงิบวกทีย่ัง่ยนืใหแ้ก่ชวีติของผูค้น

การสนับสนุนทางการเมือง

เราสง่เสริมการมสี่วนร่วมอยา่งเหมาะสมใน
กระบวนการทางการเมอืงและสนบัสนนุการมี
ส่วนร่วมในชมุชน
บริษทัแอบ๊บอตด�าเนนิการเพื่อสนับสนนุนโยบายสาธารณะทีส่อดคลอ้ง
กบัพนัธกจิและคา่นยิมของเรา และอาจใหก้ารสนับสนนุแกผู่ส้มคัรชงิ
ต�าแหน่งทางการเมอืงหรือกลุม่ผลประโยชนต์า่งๆ หากเหมาะสม กฎหมาย
ทีเ่กีย่วกบัการสนับสนนุทางการเมอืงโดยบริษทัตา่งๆ นัน้เป็นเรื่องซับซอ้น 
ดงันัน้ จงึเป็นเรื่องส�าคญัทีก่ารสนับสนนุดา้นเงนิทนุของบริษทัแอบ๊บอต 
และการสนับสนนุอื่นใดทีจ่ดัหาใหใ้นนามของบริษทัแอบ๊บอตนัน้จะตอ้ง
ด�าเนนิการหลงัจากทีไ่ดป้รึกษาฝ่ายกฎหมายแลว้เทา่นัน้

เรยีนรูเ้พิ�มเตมิเกี�ยวกับโปรแกรมพ

ลเมืองระดบัโลกของเราไดจ้ากเวบ็ไ

ซต ์Abbott ของเรา

Abbott มีวธีิการพิจารณาอย่างไรวา่จะสนั บสนุ นโครงการด้านกา 
รกุศลโครงการใดบ้าง
ถาม Abbott มีวิธีการพิจารณาอย่ างไรว่ าจะสนับสนุนโครงการด้ านการกุศลโครงการใดบ้ าง

ตอบ เ ราต้ องการมีส่ วนช่ วยในการสร้ างชุมชนทั�วโลกที�น่าอยู่ มากขึ�นโดยการสนบัสนุนความคิดที�ช่ วยขยายโอกาสการเข้ าถึงการด

ูแลสุขภาพ เ สริมสร้ างความแข็งแกร่ งของชุมชนที�เราอาศัยอยู่ และดําเนนิธุรกิจ 
และส่ งเสริมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ และทางการแพทย์  
Abbott และ Abbott Fund จะไม่ให้ การสนบัสนุนด้ านการกุศลแก่ องค์ กรที�เลือกปฏิบัติบนพื�นฐานของเชื�อชาติ ศาสนา เ พศ อายุ 
รสนยิมทางเพศ อัตลักษณท์างเพศ ชาติกําเนดิ ชาติพันธุ์  บรรพบุรุษ สถานภาพสมรส ความพิการ สถานภาพการเป ็นทหารผ่ านศึก 
การสังกัดพรรคการเมือง สถานะการติดเชื�อ HIV/AIDS หรือสถานภาพใดๆ ที� ได้ รับการคุ้ มครองตามกฎหมาย
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ชุมชนของเรา

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

เรามสี่วนร่วมในการพฒันาทีย่ัง่ยนืและ
พยายามลดผลกระทบของเราทีม่ตีอ่สิง่
แวดล้อม
เรามุง่มัน่ทีจ่ะลดผลกระทบของเราตอ่สิง่แวดลอ้มในทัว่โลก โดยเริ่มจาก
การแสวงหาวตัถดุบิอยา่งมคีวามรับผดิชอบไปจนถงึการผลติ การจดั
จ�าหนา่ย และการใชผ้ลติภณัฑข์องเรา

เราด�าเนนิการเพื่อลดการใช้พลงังานและการใชท้รัพยากรธรรมชาตอิื่นๆ 
เราสนับสนนุโครงการทีส่ร้างพลงังานจากแหลง่พลงังานทดแทนในที่
ท�างานและในชมุชนของเรา เรามองหาวธิีการลดผลกระทบจากการด�าเนนิ
งานของเราทีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม เช่น โดยการรไีซเคลิและลดปริมาณขยะ 
รวมถงึกจิกรรมอื่นๆ ทีช่ว่ยลดความเสีย่งตอ่สิง่แวดลอ้ม เราปฏบิตัติาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัดา้นสิง่แวดลอ้มทีใ่ช้บงัคบักบัการด�าเนนิงานของเรา

เรยีนรูเ้พิ�มเตมิเกี�ยวกับโปรแกร

มดา้นสิ�งแวดล้อมของเราไดจ้าก

พอรทั์ลสิ�งแวดล้อม สุขภาพ 

และความปลอดภัยของเรา
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วิธีด�าเนินงาน
ของเรา
เราท�างานร่วมกนัโดยมสี�านกึ
ความรับผดิชอบและการปฏบิตัิ
ตามคา่นยิมของบริษทัแอบ๊บอต.

ในส่วนนี้
การตดิตอ่ธุรกจิอยา่งเป็นธรรม

การหลกีเลีย่งผลประโยชนท์บัซอ้น

การปกป้องทรัพยส์ินและชื่อเสยีง
ของบริษทัแอบ๊บอต

ขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั

การตอ่ตา้นการใหส้ินบน

ของก�านลั การเลีย้งอาหาร และ
การเลีย้งรับรอง

สมดุบญัชแีละบนัทกึขอ้มลูทีถ่กู
ตอ้ง

การปฏบิตัติามกฎหมาย

การแขง่ขนัทางการคา้ทีเ่ป็นธรรม

การน�าไปปรับใช้

การละเวน้และการแกไ้ข
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วิธีด�ำเนินงำนของเรำ

การติดต่อธุ รกิจอย่างเป็นธรรม

เราด�าเนนิธุรกจิอยา่งซื่อสตัยแ์ละมจีรยิธรรม 
และพยายามท�าอยา่งทีเ่ราไดก้ลา่วไว้ โดย
ครอบคลมุในทกุๆ เรื่องของการท�างานของเรา
เราแตล่ะคนมสี�านกึรับผดิชอบในการท�างานของเราและการตดัสินใจ
ภายในขอบเขตของบทบาทและความรับผดิชอบของเรา

ในการตดิตอ่พดูคยุเชงิวชิาชีพระหวา่งเรากบัทกุคนทีเ่ราพบเจอในการ
ท�างาน ซึ่งไดแ้ก่ เพื่อนร่วมงาน ลกูคา้ ซัพพลายเออร์ บคุลากรทางการ
แพทย์ คูแ่ขง่ และบคุคลอื่นๆ เราตอ้งด�าเนนิการอยา่งเป็นธรรมและตรงไป
ตรงมาเกีย่วกบัวธิีการด�าเนนิธุรกจิของบริษทัแอบ๊บอต หลกัการของการ
ตดิตอ่ธุรกจิอยา่งเป็นธรรมนัน้เป็นเรื่องส�าคญัอยา่งยิง่

การหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

เราระบแุละแกไ้ขผลประโยชนท์บัซอ้นใดๆ 
กอ่นทีจ่ะด�าเนนิการตอ่
ผลประโยชนท์บัซอ้นจะเกดิขึ้นเมื่อผลประโยชน์ส่วนตวัของพนกังาน
บริษทัแอบ๊บอตรบกวนหรือถกูมองวา่ขดัตอ่ผลประโยชนข์องบริษทัแอบ๊
บอต การตดัสินใจทางธุรกจิควรพจิารณาจากความจ�าเป็นของบริษทั
แอบ๊บอต มใิช่พจิารณาจากผลประโยชนท์ีเ่ป็นไปไดใ้นแงส่่วนตวัหรือผล
ประโยชนข์องครอบครัวหรือเพื่อนฝงู พวกเราแตล่ะคนไดร้ับการคาด
หวงัวา่จะใชว้จิารณญาณทีด่แีละหลกีเลีย่งสถานการณท์ีอ่าจน�าไปสูผ่ล
ประโยชนท์บัซอ้นทีเ่กดิขึ้นจรงิหรือถกูมองวา่อาจเกดิขึ้น

หากคณุไมแ่นใ่จวา่ควรจะด�าเนนิ
การอยา่งไรจงึจะถกูตอ้ง ใหท้�าตาม
ขัน้ตอนทีร่ะบไุวใ้นส่วน AID เพื่อ
การตดัสินใจ
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การหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

หากมกีารกระท�า ผลประโยชน์ หรือความสัมพนัธใ์นเชงิแขง่ขนัทีอ่าจเป็น
อปุสรรคตอ่การท�างานของคณุอยา่งเป็นกลางและมปีระสิทธภิาพ หรือหาก
คณุหรือสมาชกิในครอบครัวคณุอาจไดร้ับผลประโยชน์ส่วนตวัทีไ่มเ่หมาะ
สมอนัเป็นผลมาจากต�าแหน่งหรือความสัมพนัธ์ของคณุกบับริษทัแอบ๊บอต 
คณุตอ้งเปิดเผยกรณีผลประโยชนท์บัซอ้นทีอ่าจเกดิขึ้นดงักลา่วโดยเป็นไป
ตามแนวทางวา่ดว้ยผลประโยชนท์บัซอ้นของบริษทัแอบ๊บอต และคณุควร
ถอนตวัออกจากสถานการณต์า่งๆ ทีซ่ึ่งผลประโยชนท์บัซอ้นนัน้อาจสง่ผล
ตอ่การพจิารณาตดัสินทางธุรกจิของคณุ

เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัวธิีการหลกี
เลีย่ง หรือเปิดเผย และจดัการผล
ประโยชนท์บัซอ้นทีอ่าจเกดิขึ้น: 
speakup.abbott.com

ฉนัสามารถรับงานนอกบริษัทแอบ๊บอตได้
หรือไม่
ถาม ฉนัท�างานในฝ่ายการเงนิ และ
ดว้ยประวตักิารศกึษาของฉนั ฉนัจงึ
มกัไดร้ับการตดิตอ่จากแวดวงการ
ศกึษาอยูเ่สมอๆ โดยทางมหาวทิยาลยั
แหง่หนึ่งไดต้ดิตอ่ฉนัใหไ้ปสอนในชัน้
เรยีนการวเิคราะหแ์ละการประเมนิ
งบการเงนิ ฉนัไดป้รกึษาผูจ้ดัการ
ของฉนั และเราเหน็ตรงกนัวา่งาน
นีไ้มเ่กีย่วขอ้งกบัหนา้ทีก่ารท�างาน
ของฉนัทีบ่ริษัทแอบ๊บอตโดยสิน้เชงิ 
และตารางการสอนกไ็มร่บกวนการ
ท�างานของฉนัทีแ่อบ๊บอต รวมทัง้ไม่
ไดก้�าหนดวา่ฉนัตอ้งเปิดเผยขอ้มลูที่

เป็นความลบัใดๆ ของบริษัทแอบ๊บอต 
กรณนีีถ้อืเป็นผลประโยชนท์บัซอ้น
หรอืไม่

ตอบ เนื่องจากการท�างานนอกอาจท�าให้
เกดิผลประโยชนท์บัซอ้นได้ คณุท�าถกู
ตอ้งแลว้ทีเ่ปิดเผยถงึกรณทีีอ่าจเกดิผล
ประโยชนท์บัซอ้นนีแ้ละปรึกษาหารือ
กบัผูจ้ดัการของคณุ หลงัจากทีค่ณุได้
ปรึกษาผูจ้ดัการของคณุ ท�าการประเมนิ
สถานการณร์่วมกนั และตดัสินวา่งานใหม่
นีไ้มส่ง่ผลกระทบตอ่การปฏบิตัหินา้ทีท่ี่
บริษทัแอบ๊บอต สถานการณน์ีจ้งึไมถ่อืวา่
เป็นผลประโยชนท์บัซอ้น
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เราใหค้วามส�าคญักบัผลประโยชนข์องบริษทั
แอบ๊บอตเหนอืผลประโยชนส์่วนบคุคลเมื่อจะ
ท�าการตดัสินใจใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท�างาน
ของเรา
ผลประโยชนข์ององคก์รทีม่ขีนาดใหญก่วา่ตอ้งมคีวามส�าคญัเหนอืผล
ประโยชนข์องแผนก กลุม่การท�างาน หรือบคุคล หากอยูใ่นบริบทของการ
ท�างานของเรา

ต�าแหน่งของเราในบริษทัแอบ๊บอตและโอกาสตา่งๆ เช่น ขอ้ตกลงทาง
ธุรกจิหรือผลประโยชนท์างการเงนิกบัภายนอก ซึ่งเกดิขึ้นจากการท�างาน 
ควรน�ามาใชเ้พื่อประโยชนข์องบริษทัแอบ๊บอตเทา่นัน้ และไมใ่ชเ่พื่อผล
ประโยชน์ส่วนบคุคล เราไมค่วรแขง่ขนักบับริษทัแอบ๊บอตหรือชว่ย
เหลอืบคุคลหรือธุรกจิอื่นๆ ในการท�าเช่นนัน้ เป้าหมายส�าคญัของเราตอ้ง
เป็นการท�าใหผ้ลประโยชนข์องบริษทังอกเงยเมื่อมโีอกาส
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การปกป้องทรัพย์สินและชื่ อเสียงของบริษัทแอ๊บบอต

เราเป็นผูด้แูลบริษทัของเราจากการท�างาน
ของเรา
เรามคีวามรับผดิชอบทีจ่ะตอ้งปกป้องและใชส้ินทรัพยข์องบริษทัแอบ๊บอต 
(ตัง้แตท่รัพยส์ินทางกายภาพ เช่น ยานยนตแ์ละอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ ไป
จนถงึทรัพยส์ินทางปัญญา ความลบัทางการคา้ และความรู้ความช�านาญ) 
ดว้ยความระมดัระวงัและตอ้งแนใ่จวา่เป็นการใชอ้ยา่งเหมาะสมและมี
ประสิทธภิาพ เราทกุคนตอ้งใชว้จิารณญาณทีด่ใีนการด�าเนนิการใหแ้นใ่จวา่
สินทรัพยข์องบริษทัแอบ๊บอตจะไมสู่ญหาย ถกูขโมย ถกูน�าไปใชอ้ยา่งไม่
เหมาะสม หรือสูญเปลา่

ชื่อเสยีงของบริษทัแอบ๊บอตนับเป็นหนึ่งในสินทรัพยท์ีม่คีา่มากทีส่ดุ เรา
แตล่ะคนมคีวามรับผดิชอบในการสง่เสริมและปกป้องชื่อเสยีงของบริษทั
แอบ๊บอต เราแตล่ะคนมคีวามรับผดิชอบส่วนบคุคลตอ่ทศันะหรือเนื้อหา
ใดๆ ทีเ่ผยแพร่หรือแบง่ปันกบัคนอื่นๆ นอกบริษทัของเรา

ดนูโยบายสื�อสังคมภายนอกของเรา

สําหรบัรายละเอียดเพิ�มเตมิ

ฉนัสามารถใชค้อมพิวเตอร์ที่
ท�างานเพื่อจดุประสงคส์ว่นตัวได้
หรือไม่
ถาม ฉนัสามารถใชค้อมพวิเตอร์ทีท่�างานของฉนัในการซือ้
สนิคา้ออนไลนใ์นชว่งวนัหยดุเทศกาลไดห้รอืไม่

ตอบ บริษทัแอบ๊บอตมนีโยบายอนญุาตใหพ้นกังานใชค้อมพวิเตอร์
ของบริษทัเพื่อการใชง้านส่วนตวัในกรณนีีไ้ดต้ราบเทา่ทีใ่ชเ้ป็นครัง้
คราวและไมก่ระทบตอ่ความรับผดิชอบในการท�างาน ส�าหรับขอ้มลู
เพิม่เตมิ โปรดดนูโยบายการใชอ้ปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ของบริษทั
แอบ๊บอต
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การปกป้องทรัพย์สินและชื่ อเสียงของบริษัทแอ๊บบอต

ในการตดิตอ่กบัภายนอก เราจ�าเป็นตอ้งระมดัระวงัวา่เราอาจถกูระบวุา่
เป็นส่วนหนึ่งของบริษทัแอบ๊บอตหรือไม่ และพจิารณาวา่ขอ้ความใดๆ ที่
เกีย่วกบัการท�างานของเราอาจสะทอ้นถงึบริษทัไดอ้ยา่งไร สิง่นี้ส�าคญั
อยา่งยิง่ในสภาพแวดลอ้มของโซเชยีลมเีดยีซึ่งมลีกัษณะการตดิตอ่สื่อสาร
กนัอยา่งรวดเร็วและไมห่ยดุนิ่ง และอาจปรากฏใหเ้หน็ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
การสื่อสารอยา่งไมร่ะมดัระวงัอาจกอ่ใหเ้กดิความเสีย่งทีม่นียัส�าคญัตอ่ชื่อ
เสยีงของบริษทัแอบ๊บอต เราทกุคนมคีวามรับผดิชอบในการใชก้ลยทุธ์
การสื่อสารอยา่งระมดัระวงัในการสื่อสารตา่งๆ ของเราและเราตอ้งปกป้อง
ขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของบริษทัแอบ๊บอต

ข้อมูลที่ เ ป็นความลับ

เราเคารพและปกป้องขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั 
รวมถงึขอ้มลูส่วนบคุคล
หนึ่งในสินทรัพยท์ีม่คีา่มากทีส่ดุของบริษทัแอบ๊บอตกค็อื ขอ้มลูทีเ่ป็น
ความลบัของบริษทั ขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั หมายถงึ ขอ้มลูทีย่งัไมเ่ปิดเผย
ตอ่สาธารณะซึ่งไดแ้ก่ โครงการวจิยัและพฒันา ความลบัทางการคา้ แผน
ธุรกจิ สตูรและกระบวนการผลติ เงื่อนไขสัญญากบัซัพพลายเออร์หรือ
ลกูคา้ การก�าหนดราคา ยอดขาย การประมลู การเสนอราคา เอกสาร
เสนอราคา การตอบสนองตอ่ค�าขอเอกสารเสนอราคาประมลู และผล
ประกอบการทางการเงนิทีไ่มเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ หรือขอ้มลูอื่นใดทีอ่าจ
น�าไปใชโ้ดยคูแ่ขง่ของบริษทัแอบ๊บอต หรือเป็นอนัตรายตอ่บริษทัแอบ๊บอต
หากมกีารเปิดเผย พวกเราแตล่ะคนตอ้งคอยเฝ้าระวงัเพื่อปกป้องขอ้มลูที่
เป็นความลบัและป้องกนัการเปิดเผยหรือการใชง้านโดยไมไ่ดร้ับอนญุาต 
ไมค่วรแบง่ปันขอ้มลูทีเ่ป็นความลบักบัคูแ่ขง่ ขอ้ผกูพนัเหลา่นีอ้าจมผีลใช้
บงัคบัหลงัจากทีพ่นกังานพน้สภาพการเป็นพนกังานของบริษทัแอบ๊บอต
แล้ว

ดนูโยบายการใช้เทคโนโลยีที�ยอมรบัไ

ดข้องเราสําหรบัรายละเอียดเพิ�มเตมิ
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ข้อมูลที่ เ ป็นความลับ

ในท�านองเดยีวกนั เราเคารพในสิทธใินทรัพยส์ินทางปัญญาของผูอ้ื่น และ
จะไมแ่สวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของผูอ้ื่นดว้ยวธิีการทีไ่มถ่กูตอ้งหรือไม่
น�าไปใชอ้ยา่งไมเ่หมาะสม

การน�าขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัเฉพาะไปใชอ้ยา่งไมเ่หมาะสมถอืเป็นขอ้หา้ม
ตามกฎหมาย เช่น กฎหมายทีห่า้มการซื้อขายหลกัทรัพยโ์ดยอาศยัขอ้มลู
ภายใน หรือขอ้มลูทีไ่มเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ การใชข้อ้มลูภายในเพื่อซื้อ
ขายหลกัทรัพยน์ัน้เป็นสิง่ทีผ่ดิหลกัจรยิธรรมและผดิกฎหมาย และเราจะ
ตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูดงักลา่วในการตดัสินใจซื้อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัแอบ๊
บอต หรือของบริษทัอื่นๆ ทีท่�าธุรกจิหรือคาดหมายวา่จะไดท้�าธุรกจิร่วม
กบับริษทัแอบ๊บอต

ดนูโยบายการซื �อขายหลักทรพัย์ โ

ดยใช้ข้อมูลภายในของเราสําหรบั

รายละเอียดเพิ�มเตมิ

ฉนัจะท�าอย่างไรถ้าฉนั
ส่งขอ้มลูบางอย่างไปให้
ผูร้ับผดิคน
ถาม ฉนัจะท�าอยา่งไรถา้ฉนัเผลอสง่รายชื่อ
ผูป่้วยและทีอ่ยูอ่เีมลของพวกเขาไปยงัทีอ่ยู่
อเีมลของบคุคลภายนอกซึ่งไมใ่ชผู่ร้ับทีฉ่นั
ตัง้ใจจะสง่ให้

ตอบ ชื่อผูป่้วยและขอ้มลูอื่นๆ เกีย่วกบัผูป่้วย
ถอืวา่เป็นขอ้มลูทีล่ะเอยีดออ่นซึ่งเราจ�าเป็นตอ้ง
ปกป้อง หากเกดิกรณีดงักลา่วขึ้นไมว่า่ดว้ยเหตุ
ใด คณุควรปฏบิตัติามกระบวนการภายในใน
การแจง้ใหผู้ม้สี่วนไดส้่วนเสยีภายในทีเ่กีย่วขอ้ง
ทราบถงึเหตกุารณน์ี ้คณุควรตดิตอ่ฝ่ายบริการ
สากล (Global Service Desk) ของบริษทัแอบ๊
บอตเพื่อรายงานเรื่องนี้
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ข้อมูลที่ เ ป็นความลับ

เราเคารพในความเป็นส่วนตวัของบรรดาผูท้ีไ่วว้างใจและใหข้อ้มลูส่วน
บคุคลแกเ่รา รวมถงึเพื่อนร่วมงานของเราและบรรดาผูท้ีแ่นะน�า สัง่ยา 
และใชผ้ลติภณัฑข์องเรา เมื่อเราเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลในการ
ด�าเนนิธุรกจิ เราแจง้ตอ่ผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มลูเหลา่นัน้อยา่งเหมาะสมเกีย่ว
กบัวธิีการน�าไปใชแ้ละตอ้งไดร้ับค�ายนิยอมหรือการอนญุาตอยา่งถกูตอ้ง 
เราจะไมน่�าขอ้มลูส่วนบคุคลไปขายหรือเสาะหามาจากแหลง่ทีไ่มไ่ดร้ับ
อนญุาต

เราปกป้องขอ้มลูส่วนบคุคลและขอ้มลูทีล่ะเอยีดออ่นมใิหถ้กูเปิดเผยและน�า
ไปใชโ้ดยไมไ่ดร้ับอนญุาต หลายประเทศมขีอ้บงัคบัทีเ่ขม้งวดซึ่งก�าหนดให้
บริษทัตา่งๆ ตอ้งปกป้องขอ้มลูส่วนบคุคลทีเ่กบ็รวบรวมและใชง้านในการ
ด�าเนนิธุรกจิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มลูส่วนบคุคลในหมวดหมูท่ีล่ะเอยีด
ออ่นทีส่ดุ และเรามุง่มัน่ทีจ่ะศกึษาท�าความเขา้ใจและปฏบิตัติามขอ้ก�าหนด
เหลา่นี้

ฉนัจะตอบสนองตอ่
ค�าขอจากสื่อหรือบคุคล
ทั่วไปอย่างไร
ถาม ฉนัควรท�าอยา่งไรหากไดร้ับโทรศพัทห์รอื
ค�าขอทางออนไลนจ์ากใครคนหนึ่งทีส่อบถาม
ฉนัเกีย่วกบัขา่วลา่สดุของบริษัทแอบ๊บอต 
บคุคลทีโ่ทรหาฉนัดเูหมอืนจะเป็นมอือาชพี
มากๆ และระบวุา่เขาก�าลงัท�าการส�ารวจทีเ่ป็น
ทางการในอตุสาหกรรมการดแูลสขุภาพเพื่อ
ทราบถงึพฒันาการลา่สดุของอตุสาหกรรมนี ้
ฉนัสามารถเขา้ร่วมตอบแบบส�ารวจนีไ้ดห้รอืไม่

ตอบ การใหข้อ้มลูทีย่งัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ

เกีย่วกบัธุรกจิของบริษทัแอบ๊บอตอาจกอ่ใหเ้กดิ
ปัญหาได้ บางคนทีต่ดิตอ่บริษทัแอบ๊บอตเพื่อขอ
ขอ้มลูในลกัษณะนีก้�าลงัพยายามจะปะตดิปะตอ่
ขอ้มลูจากหลายๆ แหลง่เขา้ดว้ยกนัเพื่อใหไ้ดม้มุ
มองภายในเชงิลกึเกีย่วกบัสถานการณท์ีเ่กดิขึ้นใน
บริษทัของเรา คณุควรเกบ็รักษาขอ้มลูเกีย่วกบัการ
ท�างานของคณุไวเ้ป็นความลบั จนกวา่บริษทัแอบ๊
บอตพร้อมทีจ่ะเปิดเผยผลประกอบการของบริษทั
หรือขอ้มลูอื่นเกีย่วกบัธุรกจิของเรา ตอ้งแนใ่จวา่
คณุทราบวา่อะไรคอืขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัและอะไร
คอืขอ้มลูทีไ่มเ่ป็นความลบั เนื่องจากขอ้มลูนัน้
เกีย่วขอ้งกบังานของคณุ หากคณุมขีอ้สงสยั โปรด
ตดิตอ่ผูจ้ดัการของคณุ, OEC หรือฝ่ายกฎหมาย 
สง่ตอ่การสอบถามจากสื่อมายงัฝ่ายประชาสัมพนัธ์

เรยีนรูเ้พิ�มเตมิเกี�ยวกับข้อกาํหนดค

วามเป็นส่วนตวัและการคุม้ครองข้อ

มูลไดจ้ากพอรทั์ลความเป็นส่วนตวั

ทั�วโลกของเรา
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การต่อต้านการให้สินบน

เราตอ่ตา้นการฉ้อโกง การใหส้ินบน และการ
ทจุรติอยา่งจรงิจงั เราไดธุ้รกจิมาดว้ยวธิีการ
ทีถ่กูตอ้ง
ในฐานะผูป่้วย สมาชกิในครอบครัว และผูใ้หก้ารดแูลผูป่้วย เราตอ้งการให้
แพทย์ พยาบาล และเภสัชกรของเราแนะน�าผลติภณัพแ์ละการรักษาทีจ่ะ
ตอบสนองความตอ้งการของเราไดด้ทีีส่ดุ โดยใชด้ลุยพนิจิของผูเ้ชีย่วชาญ
มอือาชีพ ผูป่้วยและผูบ้รโิภคควรจะสามารถไวว้างใจในดลุยพนิจิทีเ่ป็น
อสิระของทีป่รึกษาทางการแพทยข์องตน โดยไมต่อ้งกงัวลวา่ดลุยพนิจิดงั
กลา่วอาจไดร้ับการโน้มนา้วอยา่งไมเ่หมาะสมโดยเงนิจงูใจจากบริษทัตา่งๆ 
ทีพ่ยายามจะสง่เสริมการขายผลติภณัฑข์องตน

ในฐานะพลเมอืง เราตอ้งการใหข้า้ราชการของเราท�าการตดัสินใจที่
ตอบสนองผลประโยชน์สงูสดุของประชาชน การตดัสินใจดงักลา่วของ
รัฐบาลไมค่วรไดร้ับการโน้มนา้วอยา่งไมเ่หมาะสมจากบริษทัทีพ่ยายามหา
ประโยชนใ์หแ้กอ่งคก์รของตนโดยการใหเ้งนิจงูใจแกข่า้ราชการ

เมื่อเราวางตลาดและจ�าหนา่ยผลติภณัฑข์องเรา เราใหค้วามรูแ้ละแจง้ตอ่
บคุลากรทางการแพทย์ แตเ่ราไมไ่ดแ้ทรกแซงการใชด้ลุยพนิจิโดยอสิระ
และเป็นมอือาชีพของพวกเขา บริษทัไมอ่นญุาตใหเ้สนอหรือจดัหาสิง่ของ
ใดๆ ทีใ่หป้ระโยชนโ์ดยตรงหรือโดยออ้มแกข่า้ราชการ บคุลากรทางการ
แพทย์ (เช่น แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นกัวจิยั หรือพนกังานหอ้งปฏบิตัิ
การ) หรือบคุคลอื่นใด เพื่อท�าการขายหรือท�าใหบ้ริษทัแอบ๊บอตมขีอ้ได้
เปรยีบทางธุรกจิ ในท�านองเดยีวกนั บริษทัไมย่อมรับการจดัหาของมคีา่ใน
ฐานะ "รางวลั" เพื่อตอบแทนความสัมพนัธใ์นอดตีหรือในปัจจบุนักบับริษทั
แอบ๊บอต

สิ่งใดที่ถอืว่าเป็น 
“สิ่งของที่มีมลูค่า”? 
ถาม สิง่ใดทีถ่อืวา่เป็น “สิง่ของทีม่มีลูคา่”?

ตอบ ผลประโยชนอ์ยา่งไมเ่หมาะสมอาจมไีดห้ลาย
รูปแบบ ซึ่งรวมถงึ แตไ่มจ่�ากดัเพยีง เงนิสด บตัร
ของขวญั 

ของก�านลั คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง ความบนัเทงิ 
การสนับสนนุ ขอ้ตกลงการใหค้�าปรึกษาทีไ่มม่ี
อยูจ่รงิ โอกาสในการท�างาน คา่นายหนา้ทีส่งูเกนิ

จรงิ ส่วนลดหรือเงนิคนืทีไ่มไ่ดร้ับอนญุาต หรือการ
บริจาคทางการเมอืงหรือเพื่อการกศุล หากทา่นมี
ขอ้สงสยัใดๆ กรุณาตดิตอ่ผูจ้ดัการของทา่น OEC 
หรือฝ่ายกฎหมาย
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อะไรคอืความแตกต่างระหว่างสินบนกับการจ่าย
เงินที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อใหไ้ด้รับบริการรวดเร็ว
ขึน้
ถาม ฉนัจะทราบถงึความแตกตา่งระหวา่ง
สนิบนกบัการจา่ยเงนิทีช่อบดว้ยกฎหมายเพื่อ
ใหไ้ดร้ับบรกิารทีเ่ร็วขึน้ไดอ้ยา่งไร ตวัอยา่งเชน่ 
เมื่อฉนัตอ้งการขอวซี่าหรอืเดนิพธิกีารศลุกากร 
"แบบดว่น"

ตอบ ความแตกตา่งบางอยา่งไดแ้ก่ จ�านวนเงนิใน
เอกสาร และทางเลอืกเดยีวกนันี้มใีหบ้ริการแก่
ผูย้ื่นความจ�านงทกุคนหรือไม่ โดยปกตแิลว้ คา่
ธรรมเนยีมส�าหรับทางเลอืก "แบบดว่น" ทีช่อบ
ดว้ยกฎหมายจะเผยแพร่ (โดยมคีา่ธรรมเนยีมที่

ก�าหนดไว)้ และระบไุวใ้นเอกสารมาตรฐานทีช่ดัเจน 
เช่น แบบฟอร์มยื่นความจ�านง และใบเสร็จรับเงนิ
คา่ธรรมเนยีมทีอ่อกโดยองคก์รนัน้ๆ นโยบายและ
ขัน้ตอนปฏบิตัขิองบริษทัแอบ๊บอตไมอ่นญุาตใหม้ี
การจา่ยเงนิ "คา่อ�านวยความสะดวก" ซึ่งแตกตา่ง
จากทางเลอืก  "แบบดว่น" ทีช่อบดว้ยกฎหมาย
ดงักลา่ว หากคณุไมแ่นใ่จวา่การช�าระเงนิเพื่อให้
ไดร้ับบริการทีร่วดเร็วขึ้นนัน้จะไดร้ับอนญุาตหรือ
ไม่ คณุควรตดิตอ่ผูจ้ดัการของคณุ, OEC หรือฝ่าย
กฎหมาย

การต่อต้านการให้สินบน

กฎหมายตอ่ตา้นการใหส้ินบน กฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติ และกฎหมาย 
“ตอ่ตา้นการใหอ้ามสิสินจา้ง” ลว้นเป็นการเนน้ย�้าถงึความจ�าเป็นทีเ่ราตอ้ง
แสดงใหเ้หน็ถงึความมุง่มัน่ทีจ่ะป้องกนัไมใ่หม้กีารโน้มนา้วอยา่งไมเ่หมาะ
สมตอ่การท�าธุรกรรมในการตดิตอ่ธุรกจิทัง้หมดของเรา กฎหมายตอ่ตา้น
การทจุรติในตา่งประเทศของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
อาจมผีลบงัคบัใชก้บักจิกรรมของบริษทัแอบ๊บอตทัว่โลก และการใหส้ินบน
นัน้เป็นการกระท�าทีผ่ดิกฎหมายในทกุๆ ที่

ทกุคนทีบ่ริษทัแอบ๊บอตตอ้งรเิริ่มบริหารจดัการความสัมพนัธ์กบัผูใ้ห้
บริการ (เช่น ตวัแทนจ�าหนา่ย ทีป่รึกษา วทิยากร หรือผูส้ง่เสริมการขาย) 
เพื่อใหแ้นใ่จวา่บริการตา่งๆ ทีด่�าเนนิการในนามของบริษทัแอบ๊บอตได้
ด�าเนนิการโดยเป็นไปตามความคาดหวงัของเราและสอดคลอ้งกบักฎหมาย
และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง เราตอ้งท�าการสอบทานธุรกจิเมื่อจะคดัเลอืกผูใ้ห้
บริการ จา่ยคา่บริการตามมลูคา่ตลาดทีเ่ป็นธรรม และจดัท�าเอกสารการ
ช�าระเงนิส�าหรับบริการไวอ้ยา่งถกูตอ้ง คา่ปรับ คา่ธรรมเนยีม และคา่ใชจ้า่
ยอื่นๆ ในลกัษณะนี้

เรยีนรูเ้พิ�มเตมิเกี�ยวกับกฎหมาย

ตอ่ตา้นการตดิสินบนและตอ่ตา้

นการทุจรติไดจ้ากพอรทั์ลการต่

อตา้นการทุจรติของเรา
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เราตอ้งไมเ่สนอหรอืจดัหาสิง่ของทีใ่หป้ระโยชน์
โดยตรงหรอืโดยออ้มแกบ่คุคลใดๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่ง

ขอ้ไดเ้ปรยีบทางธุรกจิ

ฉนัสามารถปฏบิตัติาม
ธรรมเนยีมในเชิงวฒันธรรมแก่
บคุลากรทางการแพทยไ์ดห้รือไม่
ถาม ในชว่งวนัหยดุประจ�าชาตหิรอืวนัหยดุทางศาสนา เรา
สามารถมอบของขวญัตามธรรมเนยีมปฏบิตัทิางวฒันธรรม
ใหแ้กบ่คุลากรทางการแพทยไ์ดห้รอืไม่

ตอบ การมอบของขวญัตามธรรมเนยีมปฏบิตัทิางวฒันธรรมที่
เกีย่วขอ้งกบัวนัหยดุประจ�าชาตหิรือวนัหยดุทางศาสนาอาจท�าได้
ในหลายๆ ประเทศ โดยมเีงื่อนไขวา่ขัน้ตอนปฏบิตัขิองพื้นทีน่ัน้
อนญุาตใหท้�าไดแ้ละไมเ่กนิวงเงนิสงูสดุทีก่�าหนดไว้ คณุควรตรวจ
สอบขัน้ตอน OEC ในพื้นทีข่องคณุเพื่อระบวุา่ของใดทีส่ามารถมอบ
ใหไ้ด้ (ถา้ม)ี

ของก�านัล การเลี้ยงอาหาร และการเลี้ยงรั บรอง

เนื่องจากหลกัการในการตอ่ตา้นการใหส้ินบนนัน้ก�าหนดวา่ เราตอ้งไม่
เสนอหรือมอบสิง่ของใดเพื่อใหป้ระโยชนท์างตรงหรือทางออ้มแกบ่คุคล
ใดๆ เพื่อใหม้ขีอ้ไดเ้ปรยีบทางธุรกจิ โดยเราไดก้�าหนดขอบเขตจ�ากดัเกีย่ว
กบัของก�านลั การเลีย้งอาหาร และการเลีย้งรับรองเอาไว้ นโยบายและ
ขัน้ตอนของเราทีเ่กีย่วกบัขอ้จ�ากดัและการรายงานในเรื่องการใหเ้พื่อให้
จดจ�าแบรนดส์ินคา้ ของก�านลั ธรรมเนยีมปฏบิตัทิางวฒันธรรม การเลีย้ง
อาหารและการตอ้นรับเพื่อชว่ยใหแ้นใ่จวา่เราจะไมใ่หป้ระโยชนใ์ดๆ ทีอ่าจ
สง่ผลตอ่การใชด้ลุยพนิจิอยา่งเป็นมอือาชีพ
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ของก�านัล การเลี้ยงอาหาร และการเลี้ยงรั บรอง

ฉนัสามารถรับของขวญัจากซัพพลายเออรไ์ดห้รือไม่
ถาม ฉนัไดร้ับของขวญัจากซัพพลายเออรใ์น
ชว่งวนัหยดุเทศกาล และฉนัไมแ่นใ่จวา่ฉนั
สามารถรับของขวญันัน้ไดห้รอืไม่ ฉนัควรท�า
อยา่งไร

ตอบ ขึ้นอยูก่บัลกัษณะของของขวญั มลูคา่ และ
วฒันธรรมของประเทศนัน้ หากของขวญัทีค่ณุได้
รับมมีลูคา่สงู คณุกไ็มค่วรรับของสิง่นัน้ และคนื
ของขวญันัน้แกซ่ัพพลายเออรโ์ดยอธิบายวา่นโย
บายของบริษทัเราไมอ่นญุาตใหพ้นกังานรับของ

ขวญัราคาแพง ในอกีแงห่นึ่ง หากของขวญันัน้มี
มลูคา่ไมส่งูนกัและเมื่อพจิารณาตามสมควรแลว้
จดัวา่เป็นไปตามวฒันธรรมของประเทศนัน้ คณุก็
สามารถรับของขวญันัน้ได้ และทางทีด่ทีีส่ดุคอืแบง่
ปันของขวญันัน้กบัพนกังานในฝ่าย หากสามารถ
ท�าได้ ในทัง้สองกรณี ความโปรง่ใสคอืกญุแจส�าคญั
ในสถานการณ์ดงักลา่ว ดงันัน้ คณุควรแจง้ให้
ผูจ้ดัการของคณุทราบเรื่องนี ้และหากคณุยงัมี
ค�าถามเพิม่เตมิใดๆ คณุควรตดิตอ่ฝ่ายจดัซื้อของ
บริษทัแอ๊บบอต

ฉนัสามารถพาบคุลากรทางการแพทยอ์อกไปรับ
ประทานอาหารเพื่อพูดคยุธุรกิจได้หรือไม่
ถาม ในขณะทีต่วัแทนขายไปพบบคุลากร
ทางการแพทยเ์พื่อตดิตอ่ธรุกจิ ตวัแทนขายได้
รับค�าชวนจากบคุลากรทางการแพทยท์า่นนัน้
วา่ จะคยุเรื่องนีไ้ปดว้ยในระหวา่งทานอาหาร
กลางวนัไดห้รอืไม่ การกระท�านีไ้ดร้ับอนญุาต
หรอืไมภ่ายใตห้ลกัจรรยาบรรณทางธรุกจิ

ตอบ ในประเทศส่วนใหญ่ การทานอาหารกบั
บคุลากรทางการแพทยพ์ร้อมกบัสนทนาทางธุรกจิ
ไปดว้ยนัน้ เป็นสิง่ทีท่�าได้ คณุควรตรวจสอบขัน้
ตอนด�าเนนิการ OEC ในพื้นทีข่องคณุเพื่อทราบขอ้
ก�าหนดและวงเงนิสงูสดุทีอ่นญุาต
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ฉนัจะท�าอย่างไรหาก
ฉนัทราบว่ามคีวามผิด
ปกติทางการเงินเกิดขึน้

ถาม ฉนัจะท�าอยา่งไรหากฉนัทราบวา่มบีางคน
สร้างบญัชตีา่งหาก "ทีไ่มเ่ป็นทางการ" ขึน้มา
ซึ่งไมไ่ดม้กีารรายงานตอ่ฝ่ายการเงนิ

ตอบ คณุควรรายงานเรื่องนีต้อ่ OEC, ฝ่าย
กฎหมาย หรือฝ่ายการเงนิเพื่อใหม้กีารตรวจสอบ

สมุดบัญชีและบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง

เราตรวจวดัความส�าเร็จอยา่งถกูตอ้ง
สมดุบญัชกีารเงนิของเรา บนัทกึภายในและเอกสารภายในตา่งๆ รวมถงึ
รายงานการเงนิทีเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะตอ้งแสดงถงึสาระส�าคญัและขอ้เทจ็
จรงิของการกระท�าของเราอยา่งถกูตอ้ง เมื่อเราวดัผลหรืออธิบายถงึความ
ส�าเร็จ ความลม้เหลว และกจิวตัรการปฏบิตังิานของเรา ขอ้เทจ็จรงิเหลา่
นัน้ตอ้งแสดงในบริบททีเ่พยีงพอและมหีลกัฐานสนับสนนุมากพอเพื่อให้
เขา้ใจถงึลกัษณะทีแ่ทจ้รงิของกจิกรรมหรือธุรกรรมของเรา บนัทกึขอ้มลู
ทางการเงนิของเราตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานบญัชี กฎหมาย และขอ้บงัคบั
ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้นโยบาย ขัน้ตอน และมาตรการควบคมุของบริษทั
แอ๊บบอต

เมื่อเรารายงานขอ้มลู เช่น ราคา หรือการช�าระเงนิและสิง่ของมคีา่ทีจ่ดัหา
ใหแ้กแ่พทยแ์ละลกูคา้อื่นๆ ขอ้มลูนัน้ตอ้งถกูตอ้งและครบถว้นสมบรูณ์ 
รัฐบาลในหลายประเทศทัว่โลกมกีฎหมายทีเ่ขม้งวดเกีย่วกบัการรายงาน
เรื่องราคาและการรายงานถงึการช�าระเงนิบางอยา่งใหแ้กบ่คุลากรทางการ
แพทย์ กฎหมายเหลา่นีช้ว่ยปกป้องผูจ้า่ยภาษี ซึ่งในทีส่ดุเป็นผูจ้า่ยใหก้บั
การซื้อทัง้หมดหรือบางส่วนภายในระบบการดแูลสุขภาพ บริษทัแอบ๊บอ
ตมุง่มัน่ทีจ่ะตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ เราใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้งเพื่อใหร้ัฐบาล ผูร้ับ
ประกนัภยั และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอื่นๆ จะท�าการตดัสินใจอยา่งมขีอ้มลู
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เรยีนรูเ้พิ�มเตมิเกี�ยวกับนโยบายอ

งคก์รของเราไดจ้ากพอรทั์ลนโยบ

ายสากลของเรา

ฉนัจะตอ้ง
ปฏบิตัติาม
กฎหมายใด
ถาม มกีฎหมายหลายฉบบั
ทั่วโลกและในประเทศของ
ฉนั ฉนัจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่
กฎหมายใดทีฉ่นัจ�าเป็นจะ
ตอ้งปฏบิตัติามและกฎหมาย
นัน้ระบวุา่อะไร

ตอบ นโยบายและขัน้ตอน
ปฏบิตัขิองบริษทัแอบ๊บอตจะ
ไดร้ับการปรับปรงุเป็นประจ�า
เพื่อแสดงถงึการแกไ้ขปรับปรงุ
กฎหมายทีถ่กูตอ้ง ตรวจดู
ใหแ้นใ่จวา่คณุปฏบิตัติาม
นโยบายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
และสอบถาม OEC หรือฝ่าย
กฎหมายหากคณุมขีอ้สงสยั

การปฏิบัติตามกฎหมาย

เราปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ
ขอ้ก�าหนดทัง้หมดของบริษทัแอบ๊บอตที่
เกีย่วขอ้งกบังานของเรา
พนกังานบริษทัแอบ๊บอตทกุคนไดร้ับการคาดหวงัวา่จะปฏบิตัติามกฎหมาย
และนโยบายของบริษทัแอบ๊บอต ทัง้หมด รวมถงึขัน้ตอนปฏบิตัิ หลกัการ 
และมาตรฐานตา่งๆ รวมถงึหลกัจรรยาบรรณนี ้นีเ่ป็นความคาดหวงัพื้น
ฐานและเงื่อนไขในการวา่จา้ง นโยบายและขัน้ตอนปฏบิตัขิองบริษทัแอบ๊
บอตครอบคลมุหวัขอ้ตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตังิานในส่วนตา่งๆ ทีส่�าคญั
ของเรา รวมถงึการปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการดแูลสุขภาพ คณุภาพ 
ระบบวศิวกรรม ศลุกากรและการคา้ การเงนิ ความปลอดภยั การจดั
ซื้อ ทรัพยากรมนษุย์ และระบบสารสนเทศ เพื่อชว่ยใหแ้นใ่จวา่เราปฏบิตัิ
ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่งๆ ทีก่�ากบัดแูลธุรกจิของเรา นโยบายและ
ขัน้ตอนปฏบิตัดิงักลา่วชว่ยใหเ้ราสามารถตรวจหา แกไ้ข และป้องกนัการ
ด�าเนนิการทีไ่มป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบ

ในฐานะพนกังานของบริษทัระดบัโลก เราตอ้งระลกึไวเ้สมอวา่กฎหมาย
ของประเทศหนึ่งๆ อาจใช้บงัคบักบัแนวทางการท�างานของเราในประเท
ศอื่นๆ เราตอ้งนกึถงึขอ้ก�าหนดของแตล่ะพื้นที่ และขอแนวทางจากฝ่าย
กฎหมายหรือส�านกังานจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบเมื่อใด
กต็ามทีเ่รามขีอ้สงสยัวา่ขอ้ก�าหนดใดจะมผีลใช้บงัคบั
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การแข่งขันทางการค้าที่ เ ป็นธรรม

เราด�าเนนิการใหแ้นใ่จวา่การตดิตอ่ใดๆ ของ
เรากบัคูแ่ขง่นัน้ตอ้งเป็นไปอยา่งเหมาะสม
เราตอ้งแขง่ขนัอยา่งจรงิจงัในตลาดเป้าหมายเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของลกูคา้ของเราใหด้ทีีส่ดุและเพิม่มลูคา่ส�าหรับผูถ้อืหุน้ ในการด�าเนนิ
การดงักลา่ว เราจะตอ้งไมเ่ขา้ร่วมในขอ้ตกลงหรือการด�าเนนิการใดๆ ที่
เป็นการจ�ากดัการแขง่ขนัอยา่งไมเ่ป็นธรรม เรามุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัติาม
กฎหมายวา่ดว้ยการแขง่ขนัทางการคา้ในทกุๆ ประเทศทีเ่ราเขา้ไปด�าเนนิ
ธุรกจิ กฎหมายเหลา่นีห้า้มมใิหจ้ดัท�าขอ้ตกลงทีเ่ป็นการก�าจดัหรือเป็น
อปุสรรคตอ่การแขง่ขนัและมผีลใช้บงัคบักบัส่วนตา่งๆ ของธุรกจิของเรา 
รวมถงึความสัมพนัธ์กบัคูแ่ขง่ ราคาและเงื่อนไขการขายใหแ้กต่วัแทน
จ�าหนา่ยและลกูคา้อื่นๆ และการท�าตลาดและแนวทางปฏบิตัดิา้นการ
คา้ กฎหมายวา่ดว้ยการแขง่ขนัทางการคา้มคีวามซับซอ้นมากและมบีท
ลงโทษตอ่การละเมดิซึ่งอาจรวมถงึการปรับเงนิเป็นจ�านวนมหาศาลและ
แมก้ระทัง่โทษจ�าคกุ จงึเป็นเรื่องส�าคญัทีค่ณุจะตอ้งไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งใน
กจิกรรมใดๆ ทีอ่าจถกูมองวา่เป็นการตอ่ตา้นการแขง่ขนั และควรปรึกษา
กบัฝ่ายกฎหมายหรือส�านกังานจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
หากคณุมขีอ้สงสยัใดๆ

เราตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเสมอเมื่อตดิตอ่กบัคูแ่ขง่ คณุไมค่วรพดูคยุ
เกีย่วกบัหวัขอ้ทางธุรกจิทีล่ะเอยีดออ่นกบัคูแ่ขง่ เช่น ราคา เงื่อนไขการ
ขาย แผนธุรกจิหรือแผนการตลาด ส่วนตา่งก�าไร ตน้ทนุ ความสามารถ
ในการผลติ ระดบัสินคา้คงคลงั หรือส่วนลด คณุควรปรึกษาฝ่ายกฎหมาย
หรือส�านกังานจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบเพื่อขอค�าแนะน�า
ทางกฎหมายทีเ่ฉพาะเจาะจง ซึ่งเกีย่วกบัการตดิตอ่ของคณุกบัคูแ่ขง่ และ
ท�าการรายงานการสนทนาใดๆ ทีไ่มเ่หมาะสมระหวา่งคณุกบัคูแ่ขง่
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วิธีด�ำเนินงำนของเรำ

การน�าไปปรับใช้

หลกัจรรยาบรรณนี้มผีลใช้บงัคบักบัเจา้หนา้ทีแ่ละพนกังานทกุคนของ
บริษทัแอบ๊บอตในทกุๆ พื้นทีท่ัว่โลกซึ่งฝ่ายงานและบริษทัในเครือของ
บริษทัแอบ๊บอตไดเ้ขา้ไปด�าเนนิธุรกจิ เอกสารนีร้ะบถุงึการด�าเนนิการที่
บริษทัคาดหวงัจากพวกเราทกุคน รวมถงึองคก์รภายนอกทีด่�าเนนิการใน
นามของบริษทัแอบ๊บอต ไมว่า่พวกเขาจะด�าเนนิธุรกจิเพื่อบริษทัแอบ๊บอต
เมื่อใดกต็าม เอกสารนีไ้มใ่ชส่ัญญาวา่จา้ง

การละเว้นและการแก้ไข

บริษทัแอบ๊บอตจะเปิดเผยตอ่สาธารณะภายในขอบเขตทีก่ฎหมาย กฎ
ระเบยีบ และขอ้บงัคบัตา่งๆ ทีใ่ช้บงัคบัอนญุาตใหท้�าได้ ถงึการละเวน้หรือ
การแกไ้ขหลกัจรรยาบรรณนี้

การละเวน้ใดๆ ในหลกัจรรยาบรรณส�าหรับบคุคลทีอ่ยูภ่ายใตห้ลกัจรรยา
บรรณนีต้อ้งด�าเนนิการโดยประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร (หรือผูไ้ดร้ับการแตง่
ตัง้) เวน้แตก่ารละเวน้ดงักลา่วเป็นไปเพื่อเจา้หนา้ทีบ่ริหารซึ่งมขีอ้ก�าหนด
วา่จะตอ้งไดร้ับอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
ของคณะกรรมการบริษัทแอบ๊บอต

หลกัจรรยาบรรณนีม้ผีลบงัคบัใชก้บัเจา้หนา้ทีแ่ละ
พนกังานทกุคนของบริษทัแอบ๊บอตทัว่โลก
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แหล่งข้อมูล
อ้างอิง
ในส่วนนี้
AID เพื่อการตดัสินใจ

รายงานขอ้กงัวล

แหลง่ขอ้มลูทีส่�าคญัอื่นๆ
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AID เพื่อการตัดสินใจ
ในบางครัง้คณุอาจตอ้งเผชญิกบัสถานการณท์ีย่ากจะระบวุา่ควร
ด�าเนนิการอยา่งไรจงึจะถกูตอ้ง AID เพื่อการตดัสินใจของเรา
จะชว่ยใหค้ณุสามารถถามค�าถามทีเ่หมาะสมเพื่อระบแุนวทาง
ด�าเนนิการทีส่ง่เสริมคา่นยิมของบริษทัแอบ๊บอต

A ASSESS (ประเมนิ) 
แนวทางด�าเนนิการ

การกระท�านีช้อบดว้ยกฎหมายหรือไม่

การกระท�านี้สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัแอบ๊บอต
หรือไม่

การกระท�านี้สอดคลอ้งกบัคา่นยิมและวฒันธรรมของ
บริษทัแอบ๊บอตหรือไม่

อา่น AID เพื่อการตดัสินใจของเราในรูปแบบเชงิโตต้อบ:  
abbott.sharepoint.com/sites/abbottworld/EthicsCompliance/cobc/Pages/Decision-Making-Aid.

aspx

D DECIDE (ตดัสนิใจ) หากคณุรู้สึกมัน่ใจวา่การตดัสินใจของคณุสมดลุกบัผล
ประโยชนข์องผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทัง้หมด คณุสามารถ
ด�าเนนิการตอ่ได้

หากคณุยงัคงไมแ่นใ่จเกีย่วกบัความถกูตอ้งเหมาะสม
ของการด�าเนนิการ ใหพ้จิารณาทางเลอืกอื่น, ปรึกษา
ผูจ้ดัการของคณุ ส�านกังานจรยิธรรมและการปฏบิตัิ
ตามกฎระเบยีบ, ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ และ/หรือฝ่าย
กฎหมาย

I ประเมินผลกระทบทีอ่าจ
เกดิขึน้ IMPACT (ผลกระ
ทบ)

การกระท�านีจ้ะสง่ผลกระทบตอ่ผูป่้วยและผูบ้รโิภคของ
บริษทัแอบ๊บอตอยา่งไร

การกระท�านี้สง่ผลกระทบตอ่ชื่อเสยีงของบริษทัแอบ๊
บอตหรือไม่ คณุจะกงัวลใจหรือไมห่ากการกระท�านี้
ปรากฏเป็นขา่วหรือหวัขา่วหนังสอืพมิพ์

การกระท�านีอ้าจสง่ผลกระทบตอ่ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอื่น
ใดของบริษทัแอบ๊บอตหรือไม่
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รายงานข้อกังวล
เราเสนอชอ่งทางตา่งๆ ทีค่ณุสามารถถามค�าถามและแจง้
ขอ้กงัวล หากตอ้งการทราบเพิม่เตมิเกีย่วกบัโปรแกรมการ
รายงานของเรา โปรดไปที่ speakup.abbott.com  

การถามค�าถาม

หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัขอ้ผกูพนัใดๆ ของคณุ โปรดปรึกษาผูจ้ดัการของคณุ, 
ส�านกังานจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ (OEC), ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ หรือ
ฝ่ายกฎหมาย

การแจ้งข้อกังวล

โปรดไปทีบ่ริการสายดว่นดา้นจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ (Ethics and 
Compliance Helpline) ทีม่ใีหบ้ริการแบบหลายภาษาในทัว่โลกตลอด 24 ชัว่โมง 7 วนั
ตอ่สัปดาห์ ซึ่งเปิดโอกาสใหค้ณุแจง้ขอ้กงัวลเกีย่วกบัการละเมดิคา่นยิมและมาตรฐาน
แนวทางปฏบิตัขิองบริษทัทีอ่าจเกดิขึ้น (speakup.abbott.com).

นอกจากนี ้คณุยงัสามารถรายงานการละเมดิทีอ่าจเกดิขึ้นดว้ยการสง่อเีมลไปที่ 
investigations@abbott.com 
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ผู้จัดการหรือหัวหน้างาน

หากคณุมขีอ้สงสยัวา่หลกัจรรยาบรรณในการด�าเนนิธุรกจิมผีลใช้บงัคบักบับทบาทงาน
ทีเ่ฉพาะเจาะจงของคณุอยา่งไร คณุควรเริ่มตน้ดว้ยการสอบถามผูจ้ดัการโดยตรงหรือ
หวัหนา้งานโดยตรงของคณุ

พอร์ทัลนโยบายองค์กรของบริษัทแอ๊บบอต (ABBOtt CORPORAtE 
POLICy PORtAL)

หากตอ้งการทราบนโยบายและขัน้ตอนปฏบิตัขิององคก์รของเราทีม่ผีลใช้บงัคบัทัว่ทัง้
บริษทั โปรดไปที่ พอร์ทลันโยบายองคก์รของบริษทัแอบ๊บอต (Abbott Corporate 
Policy Portal)  (abbott.sharepoint.com/sites/abbottworld/GlobalPolicy).

ส� านักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (OEC)

OEC เป็นแหลง่ขอ้มลูอา้งองิขององคก์รทีพ่รอ้มใหบ้ริการในการตอบค�าถามหรอืขอ้
กงัวลของคณุเกีย่วกบัคา่นยิมและมาตรฐานแนวทางปฏบิตัขิองบริษทั

เวบ็ไซต ์OEC– โปรดดทูี ่เวบ็ไซต ์OEC หากตอ้งการทราบค�าตอบส�าหรับค�าถามตา่งๆ 
เกีย่วกบัจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ โดยสามารถเขา้ดนูโยบายและขัน้
ตอนปฏบิตัขิอง OEC ของเราในบางประเทศและในระดบัโลกไดจ้ากเวบ็ไซตน์ี ้(abbott.
sharepoint.com/sites/abbottworld/EthicsCompliance).

บคุคลทีต่ดิตอ่ของ OEC– บริษทัสง่เสริมใหค้ณุตดิตอ่กบั OEC ไดต้ลอดเวลาเมื่อมขีอ้
สงสยัเกีย่วกบัจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ หรือเพื่อปรึกษาขอ้กงัวลใดๆ 
เกีย่วกบัการละเมดิมาตรฐาน กฎหมาย หรือขอ้บงัคบัทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรของเรา
ซึ่งอาจเกดิขึ้น

 OEC ของบริษทั (Corporate OEC)– โทร 1-224-667-5210 หรือสง่อเีมลไป
ที่ oec@abbott.com หากมขีอ้สงสยัใดๆ เกีย่วกบัจรยิธรรมและการปฏบิตัติาม
กฎระเบยีบทีบ่ริษทัแอบ๊บอต

OEC ระดบัแผนกหรือระดบัประเทศ– ตวัแทน OEC ระดบัแผนกหรือระดบั
ประเทศสามารถใหค้�าแนะน�าเพิม่เตมิเกีย่วกบันโยบาย ขัน้ตอนปฏบิตัิ และ
แนวทางเฉพาะของแตล่ะแผนกหรือแตล่ะประเทศแกค่ณุได้ (icomply.abbott.
com/Apps/ComplianceContacts).

แหล่งข้อมูลที่ส�าคัญอื่นๆ
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บริการสายดว่นดา้นจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ (Ethics 
and Compliance Helpline)- โปรดไปที่ บริการสายดว่นดา้นจรยิธรรม
และการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ทีม่ใีหบ้ริการแบบหลายภาษาทัว่โลก
ตลอด 24 ชัว่โมง 7 วนัตอ่สัปดาห์ ซึ่งเปิดโอกาสใหค้ณุแจง้ขอ้กงัวลเกีย่ว
กบัการละเมดิคา่นยิมและมาตรฐานแนวทางปฏบิตัขิองบริษทัทีอ่าจเกดิ
ขึ้น นอกจากนี ้คณุยงัสามารถรายงานการละเมดิทีอ่าจเกดิขึ้นดว้ยการสง่
อเีมลไปที่ investigations@abbott.com   (speakup.abbott.com).

บริษทัแอบ๊บอตไมอ่นญุาตใหม้กีารตอบโตใ้ดๆ ตอ่บคุคลทีร่ายงาน
โดยสุจรติใจถงึกรณีการละเมดิมาตรฐานทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรที่
อาจเกดิขึ้น ในการรายงานโดยสุจรติใจนี ้อนญุาตใหผู้ร้ายงานไม่
ตอ้งระบชุื่อ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่จะไมถ่กูด�าเนนิการตอบโตแ้ละสามารถ
มัน่ใจไดถ้งึการรักษาขอ้มลูไวเ้ป็นความลบั

iComply– โปรดไปที่ iComply เพื่อเขา้ถงึแอปพลเิคชัน่และแหลง่ขอ้มลู
อา้งองิตา่งๆ เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ซึ่งน�าไปสู่การตดิตอ่กบั
บคุลากรทางการแพทยแ์ละองคก์รดา้นการดแูลสุขภาพ รวมถงึบคุคล
ภายนอก (icomply.abbott.com).

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ส�าหรับประเดน็ปัญหาเกีย่วกบัพนกังาน เช่น ขอ้กงัวลเกีย่วกบัการบริหาร
และ/หรือพนกังานอื่นๆ โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีฝ่่ายทรัพยากรมนษุยใ์น
ประเทศของคณุ (myhr.abbott.com).

ฝ่ายกฎหมาย

หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบักฎหมาย ขอ้บงัคบั และแนวทางปฏบิตัทิาง
ธุรกจิอยา่งถกูตอ้ง ฝ่ายกฎหมายสามารถชว่ยเหลอืคณุได้ (abbott.
sharepoint.com/sites/abbottworld/Legal).

แหล่งข้อมูลที่ส�าคัญอื่นๆ
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แหล่งข้อมูลอ้างอิงอื่ นๆ

มแีหลง่ขอ้มลูอา้งองิอื่นๆ ทีพ่ร้อมใหบ้ริการส�าหรับคณุ

ฝ่ายการเงนิ –หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการบญัชีหรือการเงนิ โปรดตดิตอ่ฝ่ายการ
เงนิในประเทศของคณุ

ฝ่ายตรวจสอบระดบัองคก์ร (Corporate Audit) –หากคณุมขีอ้กงัวลทีเ่ฉพาะเจาะจง
เกีย่วกบัการบญัชี การควบคมุบญัชภีายใน หรือการตรวจสอบ โปรดรายงานตอ่ฝ่าย
ตรวจสอบระดบัองคก์รหรือ OEC ทนัที

ฝ่ายคณุภาพและควบคมุขอ้บงัคบัของบริษทัแอบ๊บอต –หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่ว
กบัคณุภาพและความปลอดภยัของผลติภณัฑข์องเรา โปรดตดิตอ่ฝ่ายคณุภาพและ
ควบคมุขอ้บงัคบัในประเทศของคณุ

อาชวีอนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้มสากล –โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีฝ่่ายอาชวี
อนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้มสากลหากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัสถานที่
ท�างานจรงิและอนัตรายทีอ่าจเกดิขึ้น

บริการจดัซื้อสากล –หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัความสัมพนัธ์กบัซัพพลายเออร์ 
โปรดตดิตอ่ฝ่ายบริการจดัซื้อสากล

แหล่งข้อมูลที่ส�าคัญอื่นๆ




