ระเบียบปฏิบัติของ BD

a
ตามที
่ได้แก้ไขและระบุซ�ำ้ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

เรียน พนักงาน BD:
สภาพแวดล้อมในการทำ�งานของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว บริษท
ั หลายแห่งต่างกระตือรือร้นในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติใหม่ๆ ของแนวทางปฏิบัติในอุตสาหกรรม
BD ปฏิบัติตนด้วยมาตรฐานสูงสุดของการดำ�เนินธุรกิจเสมอ พันธกิจของเราครอบคลุมเกินกว่าการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งรวม
ถึง ความเชื่อมัน
่ ของบริษท
ั ที่ว่า วิธีที่ดีที่สุดในการเป็ นบริษท
ั ที่ยิ่งใหญ่ และการมอบสิ่งที่มีคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น
และชุมชนของเรา คือ การดำ�เนินธุรกิจและพฤติกรรมส่วนตัวในที่ทำ�งานที่ยุติธรรม ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม การกระทำ�ด้วย
ความซื่อสัตย์มีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อความสำ�เร็จและชื่อเสียงของ BD
ค่านิยมหลักของ BD แสดงถึงแนวทางเบื้องต้นของเรา นัน
่ คือ “เราทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง” ระเบียบปฏิบัตินี้ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อ
กำ�หนดและอธิบายถึงความคาดหวังของ BD เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรมในส่วนของพนักงานทุกคน อันที่
จริงแล้วนี่คือหน้ าที่รับผิดชอบเพื่อคงสภาพการจ้างงานให้อยู่ต่อไป ข้อสรุปสำ�คัญได้กำ�หนดว่า เราจะไม่ลดค่านิยม BD ของเราลง
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ระเบียบปฏิบัตินี้จะให้ข้อมูลและแนวทางเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อาจเป็ นปั ญหาท้าทายสำ�หรับ
เราในการติดต่อธุรกิจ
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หรือหากคุณพบว่าระเบียบปฏิบัติบางส่วนไม่ชัดเจน หรือคุณมีข้อ
สงสัยเกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจ หรือปั ญหาในเรื่องการปฏิบัติตาม คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้:
• คุณควรรู้สึกสบายใจเมื่อพูดคุยถึงข้อกังวลของคุณกับหัวหน้ างาน
• คุณสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล
•ค
 ุณสามารถติดต่อ สายด่วนจริยธรรม ที่เป็ นความลับของ BD ตามที่ได้อธิบายไว้ในระเบียบปฏิบัติในส่วนที่ได้รับอนุญาต
จากกฎหมายและข้อบังคับของท้องถิ่น โปรดดูหมายเลขสายด่วนจริยธรรมของ BD ได้ที่ตอนท้ายของระเบียบปฏิบัติ
ในส่วนรายการหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเรียงตามประเทศและคำ�แนะนำ �ในการโทร มีบริการแปลภาษาด้วย
• คุณสามารถส่งอีเมลไปที่ Ethics_Office@BD.com
•ค
ณ
ุ สามารถติดต่อตัวแทนทีมงานฝ่ ายกำ�กับดูแลกฎระเบียบและจริยธรรม ซึง่ รวมถึงผอ
ู้ �ำ นวยการฝ่ ายจริยธรรม, Aaron Pettit
หรือ Patti Russell
• หากคุณต้องการรายงานข้อร้องเรียนหรือข้อกังวลเกีย
่ วกับปั ญหาด้านการทำ�บัญชี การควบคุมบัญชีภายใน หรือการตรวจ
สอบ คุณสามารถทำ�ได้โดยโทรมาทีส
่ ายด่วนจริยธรรมของ BD ตามทีไ่ ด้กล่าวไปข้างต้น หรือส่งข้อร้องเรียนหรือข้อกังวล
ของคุณมาทางไปรษณียท
์ :ี่ Director, Ethics, 1 Becton Drive, MC089, Franklin Lakes, New Jersey 07417
โปรดสละเวลาอ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดและครบถ้วน พฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม คือ งานของพนักงานทุกคนที่
BD เนื่องจากค่านิยมหลักของเราระบุว่า: “เรายอมรับความรับผิดชอบส่วนบุคคล” และ “เราทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง” นับตัง้ แต่ปีคศ.
1897 BD ได้สร้างชื่อเสียงมาจากคุณภาพ ความซื่อสัตย์ และความเป็ นมิตรซึ่งเป็ นรากฐานสำ�คัญต่อความสำ�เร็จของเรา การรักษา
สินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดนี้ เป็ นสิ่งสำ�คัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อความก้าวหน้ าอย่างต่อเนื่องของเรา และต่อความรับผิดชอบที่เราได้แบ่งปั น
ร่วมกัน
ขอขอบคุณสำ�หรับพันธกิจอย่างต่อเนื่องของคุณในการดำ�รงอยู่ในค่านิยมหลักของ BD
ขอแสดงความนับถือ

วินเซนต์ เอ ฟอร์เลนซ่า (Vincent A. Forlenza)
ประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร และประธานบริษท
ั
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เอกสารที่มีการปรับปรุงอยู่เสมอ

		

ไม่มีการโต้ตอบ

บทนำ�
ขอบเขต

ระเบียบปฏิบัตินี้บังคับใช้กับผู้บริหาร เจ้าหน้ าที่ และพนักงานทุกคนของ BD

นโยบายเบือ
้ งต้นของเรา: “เราทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง”

นโยบายของ BD กำ�หนดให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ทัว
่ โลก และนอกจากนัน
้ คือ การปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์และมีจริยธรรมตลอดเวลา คุณไม่ควร “ตัง้ สมมุติฐาน”
หรือ “ตีความเอาเองจากข้อความ” ว่า BD ต้องการให้คุณละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับ หรือปฏิบัติตนอย่างไม่มี
จริยธรรมในการทำ�งานของคุณ แม้ว่าหัวหน้ างานจะขอร้องหรือสัง่ ให้กระทำ�การดังกล่าวก็ตาม
BD แสวงหาผู้เชี่ยวชาญ บุคคลที่มีความสามารถซึ่งจะช่วยทำ�การตัดสินใจอย่างถูกต้องในสถานการณ์ที่ยาก
ลำ�บากเสมอ วิธีการดำ�เนินธุรกิจของเรา และวิธีการที่เราปฏิบัติต่อผู้อ่ น
ื จะเป็ นตัวกำ�หนดคำ�นิยามของ BD ให้
โลกได้รับทราบ เป็ นเรื่องสำ�คัญที่ BD จะเป็ นที่รู้จักจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความซื่อสัตย์ของบุคลากร และ
มาตรฐานการดำ�เนินธุรกิจที่สูง
เรื่องนี ม
้ ีความสำ�คัญอย่างมากต่อ:
• ผู้ป่วยที่จะได้รับการรักษาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา
• ลูกค้าที่เราให้บริการและผู้จัดหาที่เราทำ�ธุรกิจด้วย
• เพื่อนร่วมงานของเราทัว
่ โลก
• ผู้ถือหุ้นที่ลงเงินของพวกเขากับบริษท
ั ของเรา
• ชุมชนที่เราอาศัยและทำ�งานอยู่
เราคือบริษท
ั ระดับโลก และโลกก็เติบโตโดยมีความซับซ้อนมากขึ้นทุกวัน จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการตัดสินใจ
ในสิ่งที่ “ถูกต้อง” กฎหมายและการดำ�เนินธุรกิจมีความแตกต่างกันไปในประเทศต่างๆ ระเบียบปฏิบัติของ BD
(“ระเบียบปฏิบัติ”) อธิบายความคาดหวังเบื้องต้นของ BD สำ�หรับความประพฤติในด้านวิชาชีพและส่วนตัวที่
บุคลากรของเราทุกคนทัว
่ โลกควรปฏิบัติตาม ไม่มีเอกสารใดที่สามารถอธิบายปั ญหาหรือสถานการณ์ยากลำ�บาก
ทุกอย่างที่คุณอาจต้องพบในการทำ�งานของคุณ แต่ค่านิยมหลักของ BD ระเบียบปฏิบัติ ผู้บริหาร และทรัพยากร
ที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ได้แก่ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ ายกฎหมาย ฝ่ ายระเบียบข้อบังคับ และสำ�นักงานจริยธรรม
จะสามารถเป็ นเข็มทิศเพื่อช่วยเหลือคุณในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม
เนื่องจากประเด็นดังกล่าวมีความสำ�คัญ เราจึงได้จัดตัง้ สำ�นักงานจริยธรรมไว้เป็ นทรัพยากรให้คุณสามารถติดต่อ
เพื่อแจ้งปั ญหาหรือขอคำ�แนะนำ �โดยเฉพาะ เพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือแก่คุณเพิ่มเติม BD ยังได้จัดเตรียม
สายด่วนจริยธรรม ไว้ด้วย (ดูหัวข้อ “การรายงานปั ญหาและข้อกังวล” ในหน้ า 8)

2

บอกข้อกังวล ถามคำ�ถาม หาคำ�แนะนำ�

บทนำ�
เงื่อนไขการจ้างงาน

ผู้บริหาร เจ้าหน้ าที่ และพนักงานทุกคนมีหน้ าที่ในการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัตินี้ ทีมผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะ
กำ�หนดมาตรการลงโทษในกรณีที่มีการฝ่ าฝื นระเบียบปฏิบัติ ในกรณีที่มีการฝ่ าฝื นโดยผู้อำ�นวยการหรือเจ้าหน้ าที่
ระดับบริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็ นผู้ทำ�การตัดสินใจดังกล่าว การเคารพและการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
ระเบียบปฏิบัติคือเงื่อนไขในการจ้างงานของคุณกับ BD อาชีพของคุณจะไม่สามารถก้าวหน้ าไปกับ BD ได้หากคุณ
ฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์เหล่านี้ แต่คุณสามารถหยุดยัง้ มันได้ พนักงานคนใดที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานของการ
ดำ�เนินธุรกิจตามที่อธิบายไว้ในระเบียบปฏิบัติ นอกจากนี้ผู้จัดการหรือหัวหน้ างานคนใดที่พยายามทำ�โทษพนักงาน
ที่แจ้งข้อสงสัยหรือพยายามปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของระเบียบปฏิบัติจะถูกลงโทษทางวินัย การลงโทษทางวินัยดัง
กล่าวจะมีข้ น
ึ อย่างเหมาะสม เพื่อหยุดยัง้ การกระทำ�ผิดและเพื่อส่งเสริมให้มีการกระทำ�ตามระเบียบปฏิบัติ ซึ่งอาจ
รวมถึงแต่ไม่จำ�กัดอยู่เพียง การแก้ไขปั ญหาและการเลิกจ้างงานของบุคคลนัน
้ ๆ

ไม่มีหน้ าที่รับผิดชอบต่อการจ้างงาน

ไม่มีส่วนใดในระเบียบปฏิบัตินี้ ในนโยบายและขัน
้ ตอนดำ�เนินงานใดๆ ของบริษท
ั หรือในการสื่อสารที่เกี่ยว
ข้องอื่นๆ (ทัง้ ทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร) ที่ทำ�ให้เกิดหรือแสดงเป็ นนัยว่ามีการสัญญาหรือมีการทำ�สัญญาจ้าง
งานในช่วงระยะเวลาใดโดยเฉพาะ ตามที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

พฤติกรรมที่มีจริยธรรมมีความหมายมากกว่าการปฏิบัติตามกฎหมาย แต่นี่คือจุดเริ่มต้น พวกเราทุกคนต้องศึกษา
กฎหมายเบื้องต้นและข้อกำ�หนดที่ใช้บังคับที่เกี่ยวกับงานของเรา เนื่องจากการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
ดังกล่าวเป็ นความรับผิดชอบของพนักงานและผู้บริหารของ BD ทุกคน ห้ามมิให้พนักงาน เจ้าหน้ าที่ หรือผู้บริหาร
ของ BD กระทำ�สิ่งที่ผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรม หรือสัง่ ให้ผู้อ่ น
ื กระทำ�การดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

เอกสารที่มีการปรับปรุงอยู่เสมอ

หากมีสิ่งใดในระเบียบปฏิบัติที่คุณยังไม่เข้าใจ หรือคุณคิดว่ามีเนื้อหาสำ�คัญที่ยังไม่ได้พูดคุย โปรดแจ้งให้บริษท
ั
ทราบด้วยวิธีที่คุณสะดวกที่สุด วิธีต่างๆ ที่คุณสามารถทำ�ได้จะมีอธิบายในหัวข้อ “การรายงานปั ญหาและข้อ
กังวล” จะมีการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติและเอกสารประกอบเป็ นระยะเพื่อให้ทันต่อการพัฒนาต่างๆ ทัง้ ภายในและ
ภายนอก BD

ไม่มีการโต้ตอบ

เราคาดหวังให้พนักงานของ BD รายงานข้อสงสัยหรือข้อกังวลทัง้ หมดเกี่ยวกับประเด็นด้านกฎหมายและ
จริยธรรม หรือการฝ่ าฝื นระเบียบปฏิบัตินี้ หรือนโยบายอื่นๆ ของบริษท
ั และกระทำ�การดังกล่าวโดยไม่ต้องกลัวว่า
พวกเขาจะได้รับโทษทางวินัยหรือสูญเสียงาน ตราบเท่าที่พวกเขากระทำ�ด้วยความบริสุทธิใ์ จ “ความบริสุทธิใ์ จ”
ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเป็ นฝ่ ายถูก แต่หมายถึงการที่คุณบอกความจริงตามที่คุณทราบและเชื่อ BD ห้ามมิให้
มีการโต้ตอบทุกชนิดต่อพนักงานที่รายงานข้อสงสัยหรือข้อกังวลด้วยความบริสุทธิใ์ จ พนักงานของ BD ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบดังกล่าวอาจได้รับโทษทางวินัยที่อาจรวมถึง แต่ไม่จำ�กัดอยู่เพียงการเลิกจ้าง
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ข้อมูลเบือ
้ งต้น
5

ค่านิ ยมของ BD

		

เราทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง

		

เรามีความรับผิดชอบส่วนบุคคล

		เราเตรียมการล่วงหน้ าและจัดการกับปั ญหา
ท้าทายของผู้ป่วยและลูกค้าทั่วโลก
		

เราสร้างนวัตกรรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง

		

เราให้ความเคารพ ร่วมมือ ท้าทาย และมีความใส่ใจซึ่งกันและกัน

6

ความคาดหวัง

		

ความคาดหวังสำ�หรับพนั กงาน

		

ความคาดหวังเพิ่มเติมสำ�หรับผู้จัดการที่กำ�กับดูแลพนั กงาน

7	การรายงานปั ญหาและข้อกังวล
		
8

เรื่องเกี่ยวกับบัญชีและการตรวจสอบ
สำ�นั กงานจริยธรรมและสายด่วนจริยธรรมของ BD

		

การนำ�ระเบียบปฏิบัตินีไ้ ปใช้อย่างเท่าเทียมกัน

		

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและจริยธรรมในระบบอินทราเน็ ตของ BD

9

การยกเว้นและการปรับปรุงแก้ไข

		การฝึ กอบรม
		

4

การรับรองตามกำ�หนดเวลา

ข้อมูลเบือ
้ งต้น
ค่านิยมของ BD

เราทำ�ในสิง่ ทีถ
่ ก
ู ต้อง

เรามีความมงุ่ มัน
่ เพื่อรักษามาตรฐานสูงสุดด้านความเป็ นเลิศในทุกสิง่ ทีเ่ ราทำ� ไม่วา่ จะกระทำ�ในนามของลูกค้า ผถ
ู้ อ
ื หน
ุ้
ชุมชน และตัวของเราเอง เรามีความภาคภูมใิ จในการทำ�งานกับบริษท
ั ด้านการดูแลสุขภาพซึ่งมีผลิตภัณฑ์และบริการที่
สร้างความแตกต่างให้กบ
ั ชีวต
ิ ของผค
ู้ น เราได้รบ
ั ความรส
ู้ ก
ึ ถึงความสำ�เร็จอย่างสูงสุดจากการกระทำ�ในสิง่ ทีถ
่ ก
ู ต้อง ไม่ใช่
สิง่ ทีใ่ ห้ผลประโยชน์ เราจะไม่ลดมาตรฐานด้านจริยธรรมระดับสูงของเรา เพื่อให้บรรลุวต
ั ถุประสงค์ทก
ี่ �ำ หนดไว้ เรามีความ
น่าเชื่อถือ ซื่อสัตย์ และไว้ใจได้ส�ำ หรับการดำ�เนินธุรกิจทัง้ หมดของเรา เรารักษาสัญญาของเรา และหากเราทำ�ในสิง่ ทีผ
่ ด
ิ
พลาด เราจะแก้ไขให้ถก
ู ต้อง

เรามีความรับผิดชอบส่วนบุคคล
การเปลีย
่ นแปลงไม่เคยเป็ นเรื่องง่าย และแม้วา่ เราจะพยายามอย่างดีทส
ี่ ด
ุ แล้ว แต่ทก
ุ สิง่ อาจไม่ราบรื่นเสมอไป การมี
ความรับผิดชอบส่วนบุคคล หมายถึง เรามีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของเรา แม้วา่ เราจะทำ�ในสิง่ ทีผ
่ ด
ิ พลาด และจะ
ไม่กล่าวโทษใครหรือมีขอ
้ แก้ตว
ั เราถือว่าชื่อเสียงของบริษท
ั เป็ นชื่อเสียงของเราเอง และพยายามใช้เวลาและทรัพยากร
ของบริษท
ั อย่างชาญฉลาด เราคาดหวังทีจ
่ ะเข้าถึงเครื่องมือและข้อมูลทีจ
่ �ำ เป็ นสำ�หรับการมีสว
่ นร่วมในการตัดสินใจทีจ
่ ะ
สะท้อนถึงความมีช่ อ
ื เสียงทัง้ ในภาพรวมหรือส่วนบุคคล

เราเตรียมการล่วงหน้ าและจัดการกับปั ญหาท้าทายของผป
ู้ ่ วยและ
ลูกค้าทัว
่ โลก
แค่การตอบสนองต่อปั ญหาของลูกค้าเท่านัน
้ ยังไม่เพียงพอ แต่เราต้องทราบความต้องการของลูกค้าด้วย หรือทำ�ให้ดก
ี ว่าที่
พวกเขาคาดคิด เพื่อให้เราสามารถทำ�งานในเชิงรุกได้ การคิดถึงลูกค้าในองค์รวม ซึ่งรวมถึง ผป
ู้ ่ วยทีพ
่ วกเขาให้บริการจะ
ช่วยให้เราสามารถให้บริการลูกค้าของเราได้ดย
ี งิ่ ขึ้น เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาเกีย
่ วกับการดูแลสุขภาพทีเ่ ร่งด่วนมากทีส
่ ด
ุ
สำ�หรับพวกเขา

เราสร้างนวัตกรรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
นวัตกรรมไม่ได้จ�ำ กัดเฉพาะ R&D และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือไม่ใช่เพียงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทีจ
่ �ำ กัดอยเู่ ฉพาะ
ทีมงานฝ่ ายผลิตและฝ่ ายปฏิบต
ั ก
ิ ารของเรา เราทุกคนมีหน้ าทีร่ บ
ั ผิดชอบในการแสวงหาวิธแ
ี ก้ไขปั ญหาทีเ่ ป็ นนวัตกรรม
สำ�หรับความท้าทายของเรา และไม่คด
ิ ว่าเป็ นเรื่องที่ “ดีพอแล้ว” แต่ตอ
้ งพยายามหาทางปรับปรุงและทำ�ให้ดข
ี ้น
ึ ในทุกๆ
ครัง้ เราเรียนรถ
ู้ งึ ความก้าวหน้ าของเราและเรียนรจ
ู้ ากผอ
ู้ ่ น
ื และตัวของเราเองถึงวิธก
ี ารทำ�สิง่ ต่างๆ ให้มป
ี ระสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น

เราให้ความเคารพ ร่วมมือ ท้าทาย และมีความใส่ใจซึง่ กันและกัน
เราประพฤติตนโดยให้ความเคารพต่อผอ
ู้ ่ น
ื และต่อบุคคลทีเ่ ราติดต่อด้วย เราให้ความร่วมมือและท้าทายซึ่งกันและกัน
พัฒนาหลักปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ท
ี ว
ั ่ ทัง้ องค์กร เราแสดงให้เห็นถึงความตรงไปตรงมาอย่างสร้างสรรค์ดว
้ ยการแสดงความไม่เห็นด้วย
อย่างเปิ ดเผยและจัดการกับผท
ู้ ม
ี่ ค
ี วามเห็นต่างอย่างมืออาชีพ เราเอาใจใส่ผค
ู้ นในฐานะปั จเจกบุคคลและส่งเสริมสภาพ
แวดล้อมในการทำ�งานทีม
่ เี อกภาพซึ่งให้ความสำ�คัญ ชื่นชม และต่อยอดความหลากหลายให้เกิดประโยชน์
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ข้อมูลเบือ
้ งต้น
ความคาดหวัง

ความคาดหวังสำ�หรับพนั กงาน

พนักงานของ BD ทุกคนมีหน้ าที่รับผิดชอบต่อการดำ�รงอยู่ในค่านิยมหลักของ BD นอกจากนี้ พนักงานยังได้
รับการคาดหวังให้ทำ�ตามระเบียบปฏิบัติ นโยบายและขัน
้ ตอนดำ�เนินงานของ BD รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ หมด
เป็ นหน้ าที่ของคุณที่จะต้องรายงานสถานการณ์ที่อาจเกี่ยวข้องกับการฝ่ าฝื นระเบียบปฏิบัติ นโยบายและขัน
้ ตอน
ดำ�เนินงาน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง สถานการณ์ที่คุณถูกขอให้ทำ�สิ่งที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม
จึงเป็ นเรื่องสำ�คัญอย่างยิ่งที่พนักงานจะต้องเข้าใจถึงความสำ�คัญในการ “ทำ�สิ่งที่ถูกต้อง” เสมอ
หากคุณไม่แน่ใจบางสิ่งหรือมีข้อสงสัย เป็ นหน้ าที่ของคุณในการขอคำ�แนะนำ �จากหัวหน้ างาน ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
หรือสำ�นักงานจริยธรรมของ BD

ความคาดหวังเพิ่มเติมสำ�หรับผู้จัดการที่กำ�กับดูแลพนั กงาน
ในฐานะผู้จัดการที่กำ�กับดูแลพนักงาน คุณจึงมีหน้ าที่รับผิดชอบเพิ่มเติม
ซึ่งรวมถึง:
• การทำ�ให้ดูเป็ นตัวอย่างทัง้ ด้านคำ�พูดและการกระทำ�
•ก
 ารตรวจสอบให้มน
ั ่ ใจว่าพนักงานที่คุณดูแลอยู่มีความเข้าใจต่อหน้ าที่รับผิดชอบของพวกเขาภายใต้
ระเบียบปฏิบัติ นโยบายและขัน
้ ตอนดำ�เนินงานของ BD และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
•ก
 ารพูดคุยเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ และย�้ำให้เห็นถึงความส�ำคัญของการกระท�ำที่มีจริยธรรม และการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
•ก
 ารสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานรู้สึกสบายใจที่จะสอบถามข้อสงสัยหรือแจ้งปั ญหา
•ก
 ารพิจารณาสิ่งที่จะดำ�เนินการโดยให้สัมพันธ์กับระเบียบปฏิบัติ นโยบายและขัน
้ ตอนดำ�เนินงานของ
BD เมื่อประเมินผลการทำ�งานของพนักงาน
•ก
 ารตรวจสอบให้มน
ั ่ ใจว่าพนักงานมีความเข้าใจว่า เป็ นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ในการบรรลุเป้ าหมายทาง
ธุรกิจโดยต้องแลกมากับการกระทำ�ที่ไม่มีจริยธรรม หรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ นโยบาย
และขัน
้ ตอนดำ�เนินงานของ BD หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• การรายงานข้อกังวลหรือการฝ่ าฝื นที่คุณสงสัยหรือพบเห็น
•อ
 ย่าพยายามระบุตัวพนักงานที่อาจมีส่วนร่วมในการสืบสวนภายใน หรือโต้ตอบพนักงานที่มีส่วนร่วม
ดังกล่าว
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ข้อมูลเบือ
้ งต้น
การรายงานปั ญหาและข้อกังวล
BD ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในระเบียบปฏิบัตินี้โดยปราศจากความช่วยเหลือของคุณ สถานการณ์ที่อาจ
เป็ นการฝ่ าฝื นทางจริยธรรม กฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัตินี้อาจไม่ชัดเจนเสมอไป และอาจทำ�ให้คุณต้องตัดสินใจ
อย่างยากลำ�บาก นอกจากนี้ คุณอาจมีข้อสงสัยหรือพบกับสถานการณ์ที่ไม่ครอบคลุมอยู่ในระเบียบปฏิบัตินี้ หาก
คุณรู้สึกว่าถูกกดดันให้ต้องกระทำ�สิ่งที่ฝ่าฝื นกฎหมาย หรือพบสิ่งที่ทำ�ให้คุณกังวล โปรดรายงานเรื่องนี้ให้ BD
ทราบ โดยทั่วไป คุณสามารถรายงานผ่านหัวหน้ างานของคุณ ผู้บริหารในพืน
้ ที่ของคุณ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล สำ�นั กงานจริยธรรมของ BD หรือเจ้าหน้ าที่ขององค์กร
ควรรายงานข้อกังวัลเกี่ยวกับการฝ่ าฝื นระเบียบปฏิบัตินี้ของ CEO หรือเจ้าหน้ าที่ระดับบริหาร หรือเจ้าหน้ าที่ด้าน
การเงินอาวุโสแก่ที่ปรึกษาทัว
่ ไปทันที หากที่ปรึกษาทัว
่ ไปไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างน่าพึงพอใจ หลังจากที่
ปรึกษากับ CEO และ CFO แล้ว (โดยที่บุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็ นผู้ถูกกล่าวหา) หรือหากที่ปรึกษาทัว
่ ไปเชื่อว่ามี
การฝ่ าฝื นระเบียบปฏิบัตินี้ ที่ปรึกษาทัว
่ ไปจะส่งเรื่องนี้ไปยังคณะกรรมการฝ่ ายตรวจสอบ (ยกเว้นเรื่องดังกล่าว
เกี่ยวข้องกับผู้อำ�นวยการบริหาร ในกรณีนี้จะมีการส่งเรื่องไปยังฝ่ ายกำ�กับดูแลกิจการ และคณะกรรมการที่ทีมผู้
บริหารเสนอชื่อ)
ควรรายงานข้อกังวัลเกี่ยวกับการฝ่ าฝื นระเบียบปฏิบัตินี้ของผู้อำ�นวยการที่ไม่ใช่ระดับบริหารของ BD แก่ที่ปรึกษา
ทัว
่ ไปทันที ซึ่งเขาจะรายงานเรื่องนี้แก่ฝ่ายกำ�กับดูแลกิจการ คณะกรรมการที่ทีมผู้บริหารเสนอชื่อ และประธาน
กรรมการ

เรื่องเกี่ยวกับบัญชีและการตรวจสอบ

ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนหรือข้อกังวลเกี่ยวกับปั ญหาด้านบัญชี การควบคุมบัญชีภายใน หรือการตรวจสอบ คุณควร
รายงานต่อผู้อำ�นวยการฝ่ ายจริยธรรม และ/หรือที่ปรึกษาทัว
่ ไปทันที คุณสามารถรายงานทางไปรษณีย์ได้ตามที่
อยู่นี้: Director, Ethics, 1 Becton Drive, Franklin Lakes, NJ 07417 หรือโทรมาที่สายด่วนจริยธรรมของ BD
ซึ่งเป็ นบริการโทรฟรีขององค์กรอิสระที่ให้บริการ 7 วันต่อสัปดาห์ 24 ชัว
่ โมงต่อวัน โปรดดูหมายเลขสายด่วน
จริยธรรมของ BD ได้ที่ตอนท้ายของระเบียบปฏิบัติ ในส่วนรายการหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเรียงตามประเทศและ
คำ�แนะนำ �ในการโทร มีบริการแปลภาษาด้วย
ผู้อำ�นวยการฝ่ ายจริยธรรม และที่ปรึกษาทัว
่ ไป พร้อมด้วยแผนกตรวจสอบภายในจะสืบสวนเรื่องดังกล่าวและ
รายงานการสืบสวนนี้ หากพวกเขาไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างน่าพอใจ (หรือหากแก้ไขแล้ว แต่ปัญหายังคงมี
อยู่) จะมีการรายงานเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบริหารตามขัน
้ ตอนที่กำ�หนด
ไว้โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
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ข้อมูลเบือ
้ งต้น
การรายงานปั ญหาและข้อกังวล
สำ�นั กงานจริยธรรมและสายด่วนจริยธรรมของ BD

สมมุตว
ิ า่

หากฉั นรายงานข้อ
กังวล จะเกิดปั ญหา
กับฉั นหรือไม่

ไม่
คุณจะไม่ได้รับโทษ
ทางวินัยสำ�หรับการ
รายงานปั ญหาอย่าง
บริสุทธิใ์ จ ในฐานะ
พนักงานของ BD คุณ
จะต้องรายงานการ
ฝ่ าฝื นระเบียบปฏิบัติ
นโยบาย หรือกฎหมาย

ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น BD ได้จัดทำ� สายด่วนจริยธรรม ที่ดำ�เนินการโดยผู้ให้บริการอิสระที่จะให้บริการ
แก่พนักงานทุกคนทัว
่ โลก 7 วันต่อสัปดาห์ 24 ชัว
่ โมงต่อวัน ข้อร้องเรียนผ่านสายด่วนทัง้ หมดจะถูกส่งไปยัง
สำ�นักงานจริยธรรมของ BD ภายใน 24 ชัว
่ โมง (ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะมีการส่งเรื่องทันที) สำ�นักงาน
จริยธรรมของ BD จะตอบข้อสงสัยโดยตรง หรือส่งไปยังผู้เกี่ยวข้องที่เหมาะสม เพื่อให้บริษท
ั สามารถติดตามผล
และตอบกลับได้ จะไม่มีการดำ�เนินการใดๆ กับคุณในการแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ BD ทราบ ไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมา
อย่างไร คุณสามารถแจ้งข้อสงสัยได้โดยไม่ต้องบอกชื่อ หากคุณต้องการ และหากกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต
ในบางประเทศไม่อนุญาตให้มีการรายงานโดยไม่เปิ ดเผยชื่อ หรือจำ�กัดประเภทการรายงานที่สายด่วนจริยธรรม
สามารถยอมรับได้ ดังนัน
้ โปรดศึกษากฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในประเทศของคุณ
โปรดดูหมายเลขสายด่วนจริยธรรมของ BD ได้ที่ตอนท้ายของระเบียบปฏิบัติ ในส่วนรายการหมายเลขโทรศัพท์
ที่จัดเรียงตามประเทศและคำ�แนะนำ �ในการโทร มีบริการแปลภาษาด้วย ข้อร้องเรียนทัง้ หมดจะถูกเก็บเป็ นความ
ลับอย่างเข้มงวด คุณสามารถติดตามสถานะข้อร้องเรียนของคุณได้ผ่านทาง สายด่วน

สายด่วนจริยธรรม

Ethics_Office@bd.com

ส�ำนั กงานจริยธรรมของ BD
1 Becton Drive, MC089

Franklin Lakes, NJ 07417

การนำ�ระเบียบปฏิบัตินีไ้ ปใช้อย่างเท่าเทียมกัน

BD ตระหนักถึงความจำ�เป็ นในการใช้ระเบียบปฏิบัตินี้ต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน ที่ปรึกษาทัว
่ ไป
พร้อมด้วยประธานฝ่ ายจริยธรรม และเจ้าหน้ าที่ฝ่ายควบคุมกฎระเบียบจะมีอำ�นาจและความรับผิดชอบหลักในการ
บังคับใช้ระเบียบปฏิบัตินี้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของฝ่ ายตรวจสอบ หรือฝ่ ายกำ�กับดูแลกิจการ และคณะ
กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการบริหารตามที่อธิบายไว้ในระเบียบปฏิบัติ

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและจริยธรรมในระบบอินทราเน็ ตของ BD

แผนกควบคุมกฎระเบียบและจริยธรรมของ BD ดูแลระบบอินทราเน็ตของ BD ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
นโยบายและแนวทางตามที่อธิบายในระเบียบปฏิบัตินี้ ซึ่งจะรวมถึง ข้อมูลอ้างอิงสำ�หรับเอกสารนโยบายที่มีราย
ละเอียดเพิ่มเติม ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อ่ น
ื ที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ “คำ�ถามและคำ�ตอบ” ที่ระบุถึงสถานการณ์หรือ
ข้อกังวลที่เกิดขึ้นบ่อย
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ข้อมูลเบือ
้ งต้น
การรายงานปั ญหาและข้อกังวล
การยกเว้นและการปรับปรุงแก้ไข

การปรับปรุงแก้ไขระเบียบปฏิบัติต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร อย่างไรก็ตาม การนำ �ระเบียบปฏิบัติ
ไปใช้ในประเทศหนึ่งประเทศขึ้นไปนอกเหนือจากสหรัฐฯ อาจมีการปรับปรุงแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
กับสถานการณ์หรือข้อกำ�หนดในประเทศดังกล่าว โดยได้รับการอนุมัติของประธานฝ่ ายจริยธรรม เจ้าหน้ าที่ฝ่าย
ควบคุมกฎระเบียบ และที่ปรึกษาทัว
่ ไป
การยกเว้นเงื่อนไขระเบียบปฏิบัติหนึ่งข้อหรือมากกว่าที่เกี่ยวกับพนักงานหรือกลุ่มพนักงานจะต้องได้รับอนุมัติ
จากประธานฝ่ ายจริยธรรม และเจ้าหน้ าที่ฝ่ายควบคุมกฎระเบียบโดยได้รับคำ�ปรึกษาจากที่ปรึกษาทัว
่ ไปเท่านัน
้
อย่างไรก็ตามที่กล่าวมาแล้ว การยกเว้นและการปรับปรุงแก้ไขเงื่อนไขในระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับเจ้าหน้ าที่ระดับ
บริหารหรือผู้อำ�นวยการต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการที่มีอำ�นาจในการอนุญาต
การยกเว้นดังกล่าวเท่านัน
้ และจะต้องเปิ ดเผยให้ผู้ถือหุ้นของ BD ทราบทันที

การฝึ กอบรม

ตามที่คุณได้เห็นจากข้อมูลในระเบียบปฏิบัตินี้ เฉพาะสามัญสำ�นึกและความตัง้ ใจดีของคุณอย่างเดียวไม่สามารถ
สร้างความมัน
่ ใจได้เสมอไปว่าคุณจะปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมและเป็ นไปตามกฎหมาย นี่คือเหตุผลว่าทำ�ไม BD
จึงเสนอการฝึ กอบรมให้แก่พนักงานทุกคนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในระเบียบปฏิบัติ และให้แก่บางคนเกี่ยวกับเนื้อหา
ที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งเกี่ยวข้องกับงานที่เจาะจง เช่น การต่อต้านการผูกขาด ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
การต่อต้านการทุจริต การจ้างงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับอุปกรณ์ นอกจากนี้ BD ยังจัดเตรียมการฝึ กอบรมเกี่ยว
กับวิธีการใช้หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการใช้เหตุผลตามหลักจริยธรรม เพื่อช่วยจัดการกับปั ญหาด้านจริยธรรมใน
ที่ทำ�งาน พูดคุยถึงปั ญหาและแก้ไขปั ญหาดังกล่าวร่วมกับพนักงาน สามารถเข้ารับการฝึ กอบรมนี้ผ่านทางระบบ
จัดการการเรียนรู้ของ BD, C2C หรือผ่านทางฝ่ ายทรัพยากรบุคคลในพื้นที่
เราทุกคนมีความต้องการมากมายในเวลาที่เรามีอยู่ แต่การฝึ กอบรมนี้จะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อคุณได้มาเข้าร่วม
เท่านัน
้ การเข้ารับฝึ กอบรมดังกล่าวจะทำ�ให้คุณมีความเข้าใจที่ดีข้ น
ึ เกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังจากคุณ และการกระทำ�
อย่างเหมาะสม
หากคุณเป็ นผู้จัดการ คุณมีหน้ าที่ตรวจสอบเพื่อให้มน
ั ่ ใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณได้เข้าร่วมหลักสูตรการฝึ ก
อบรมต่างๆ ความเข้าใจที่ว่า การฝึ กอบรมเกี่ยวกับจริยธรรม หรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการประเมินผล
การทำ�งานไม่ได้ “เป็ นไปในทิศทางเดียวกับตัวเลขบรรทัดสุดท้าย” อาจไม่ผิดนัก การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานใน
ระเบียบปฏิบัติอาจทำ�ให้ BD มีปัญหาด้านการเงิน ทำ�ให้บุคคลต้องพบกับปั ญหา และทำ�ลายหนึ่งในทรัพย์สินที่มีค่า
มากที่สุดของ BD นัน
่ คือ ชื่อเสียงของเรา

การรับรองตามกำ�หนดเวลา

BD กำ�หนดให้พนักงานเข้าร่วมในการฝึ กอบรมเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติทุกปี ในฐานะที่เป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
พนักงานต้องรับรองว่าพวกเขามีความเข้าใจและจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของระเบียบปฏิบัติ รวมถึงนโยบายและ
ขัน
้ ตอนดำ�เนินงานของ BD ที่เกี่ยวข้อง
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เราทำ�
ในสิ่ง

ที่ถูกต้อง

ผลประโยชน์ทบ
ั ซ้อน
13

การลงทุนและผลประโยชน์ ทางการเงิน
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การซือ
้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงใน

		ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสมาชิกในครอบครัวหรือญาติ
15

การทำ�งานภายนอก

		การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ
และอาสาสมัคร
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บริษัทในเครือภายนอก

		

โอกาสขององค์กร

ผลประโยชน์ทบ
ั ซ้อน
คุณควรหลีกเลีย
่ งผลประโยชน์ ทบ
ั ซ้อน หมายความว่า คุณควรหลีกเลีย
่ งสถานการณ์ ทอ
่ี าจบีบบังคับให้คณ
ุ
ต้องเลือกระหว่างผลประโยชน์ สว
่ นตัว ทางธุรกิจ หรือทางด้านการเงินของคุณ กับผลประโยชน์ ของ BD
ต่อไปนี้คือหลักเกณฑ์เบื้องต้นบางอย่างที่จะเป็ นแนวทางในการปฏิบัติของคุณเกี่ยวกับสิ่งนี้:
• เราดำ�เนินการเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของ BD เสมอ
• เราไม่ยอมให้ผลประโยชน์ทางการเงินส่วนบุคคลมาลดทอน หรือทำ�ให้ความภักดีและความทุ่มเทต่อ
ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของ BD ดูลดทอนลงไป
• เราเปิ ดเผยประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ขอคำ�แนะนำ � และทำ�ผิดพลาดด้วยความระมัดระวังที่สุด
หลายครัง้ ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็ นไปได้หรือดูเหมือนเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น แม้ว่าคุณจะ
พยายามดีที่สุดแล้วก็ตาม ตัวอย่างเช่น คู่สมรสของคุณอาจทำ�งานให้กับบริษท
ั คู่แข่ง หรือญาติอาจได้งานในบริษท
ั
ผู้จัดหาบริษท
ั หนึ่งของ BD สถานการณ์ดังกล่าวอาจไม่ใช่ปัญหา ตราบเท่าที่คุณเปิ ดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่มี
โอกาสเกิดขึ้น เพื่อให้ BD มีข้อมูลในการตัดสินใจว่าเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นจริงหรือเป็ นกรณีที่มีโอกาสเกิด
ขึ้น และเพื่อจัดการกับปั ญหาดังกล่าว
นอกจากนี้ CEO และเจ้าหน้ าที่ระดับบริหาร และเจ้าหน้ าที่ฝ่ายการเงินระดับสูงแต่ละคนต้องเปิ ดเผยการทำ�
ธุรกรรมหรือความสัมพันธ์ใดๆ ต่อที่ปรึกษาทัว
่ ไป ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น ผ่านความสัมพันธ์ทางครอบครัว)
เพื่อพิจารณาว่าเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นจริงหรือเป็ นกรณีที่มีโอกาสเกิดขึ้น และที่ปรึกษาทัว
่ ไปจะดำ�เนินการ
เพื่อแก้ไขปั ญหาผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าวโดยได้รับคำ�ปรึกษาจาก CEO และ CFO (โดยที่บุคคลดังกล่าวไม่
ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำ�ธุรกรรมหรือความสัมพันธ์นัน
้ ) หากไม่สามารถแก้ไขปั ญหาผลประโยชน์ทับซ้อนดัง
กล่าวได้อย่างน่าพึงพอใจ จะส่งปั ญหานี้ต่อไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบริหารเพื่อดำ�เนินการ
แก้ไข ยกเว้นในกรณีที่เป็ นผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับผู้อำ�นวยการฝ่ ายบริหาร ซึ่งในกรณีนี้จะส่งต่อไปที่
ฝ่ ายกำ�กับดูแลกิจการและคณะกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการบริหาร
ในกรณีที่ผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว (หรือดูเหมือนจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น) เกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาทัว
่ ไป
ที่ปรึกษาทัว
่ ไปจะต้องเปิ ดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนต่อทัง้ CEO และ CFO (โดยที่บุคคลดังกล่าวไม่ได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทำ�ธุรกรรมหรือความสัมพันธ์นัน
้ ) หาก CEO และ CFO ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาผลประโยชน์ทับ
ซ้อนดังกล่าวได้อย่างน่าพึงพอใจ จะส่งปั ญหานี้ต่อไปยังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดำ�เนินการแก้ไข นอกจากนี้
หาก CEO และ CFO มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำ�ธุรกรรมหรือความสัมพันธ์นัน
้ ที่ปรึกษาทัว
่ ไปจะต้องส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
ในกรณีที่ผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว (หรือดูเหมือนจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น) เกี่ยวข้องกับผู้อำ�นวยการที่
ไม่ใช่ระดับผู้บริหาร จะส่งเรื่องผู้อำ�นวยการดังกล่าวไปยังฝ่ ายกำ�กับดูแลกิจการ คณะกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ
และประธานกรรมการโดยตรง
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บอกข้อกังวล ถามคำ�ถาม หาคำ�แนะนำ�

ผลประโยชน์ทบ
ั ซ้อน
การลงทุนและผลประโยชน์ ทางการเงิน

คุณสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ของ BD ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถลงทุนหรือมีผลประโยชน์ทางการเงินใน
องค์กรธุรกิจอื่นๆ (ซึ่งรวมถึงบริษท
ั มหาชน หรือบริษท
ั เอกชน หรือองค์กรในรูปแบบอื่น) โดยมีข้อกำ�จัดบาง
ประการ

ตามกฎทั่วไป ไม่อนุญาตให้คุณหรือสมาชิกโดยตรงในครอบครัวของคุณลงทุนหรือมีผล
ประโยชน์ ทางการเงินในองค์กรที่กระทำ� หรือมีแนวโน้ มที่จะกระทำ�สิ่งต่อไปนี :้
• แข่งขันหรือซื้อสินค้าจาก BD หรือเป็ นตัวแทนจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา
• จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ BD
• เป็ นผู้ร่วมค้าหรือหุ้นส่วนอื่นๆ ของธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถลงทุนในองค์กรดังกล่าวได้ในกรณี ต่อไปนี :้

1

คุณลงทุนผ่านกองทุนรวม
หรือกองทุนลักษณะเดียวกัน
และคุณไม่มีอิทธิพลในการ
ติดสินใจด้านการลงทุนอย่าง
เฉพาะเจาะจง

-หรือ-

2

การลงทุนของคุณมีจำ�นวน
ไม่มากและทำ�อยู่เป็ นประจำ�
(เช่น น้ อยกว่า 1% ของหลัก
ทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษท
ั
หรือคุณซื้อผลประโยชน์ใน
ธุรกรรมที่เกิดจากการกระทำ�
ของคู่สัญญาที่เป็ นอิสระต่อ
กัน และคุณไม่ได้เข้าร่วมหรือ
มีอิทธิพลในความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับ BD หรือมีข้อมูล
วงในของกิจกรรมหรือความ
สัมพันธ์กับ BD)

3

ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของ
บริษท
ั ได้ตัดสินก่อนหน้ านี้
ว่า ผลประโยชน์ทางการเงิน
นี้ไม่ได้ลดทอนหรือดูเหมือน
ลดทอนความภักดีและความ
ทุ่มเทของคุณที่มีต่อผล
ประโยชน์สูงสุดของ BD

-หรือ-

ห้ามมิให้คุณทำ�ตัวเป็ นนายหน้ า ผู้ค้นหา หรือคนกลางให้แก่บุคคลภายนอกในการ
ทำ�ธุรกรรมใดๆ กับ BD

13

ผลประโยชน์ทบ
ั ซ้อน
การซือ
้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงใน

ห้ามมิให้คุณขายหรือซื้อหลักทรัพ์ของ BD โดยอาศัยข้อมูลที่มีนัยสำ�คัญเกี่ยวกับ BD ที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ

หรือขายหรือซื้อหลักทรัพย์ของบริษท
ั อื่นโดยอาศัยข้อมูลที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะที่คุณทราบ เนื่องจากคุณทำ�งาน
ให้กับ BD นอกจากนี้ ห้ามมิให้คุณให้ข้อมูล “วงใน” แก่บุคคลอื่นใดที่จะทำ�ให้พวกเขาได้รับกำ�ไรจากข้อมูลดัง
กล่าว ซึ่งรวมถึง การถ่ายโอนเงินลงทุนเข้าหรือออกจากกองทุนหุ้นของ BD ในโปรแกรม SIP

ข้อมูล “วงใน” ดังกล่าวอาจรวมถึง ความรู้เกี่ยวกับ:
• ผลประกอบการหรือการวางแผนทางการเงินที่ยังไม่เปิ ดเผย
• แผนธุรกิจที่เป็ นความลับ
• ธุรกรรมทางธุรกิจ การซื้อกิจการ หรือการขายกิจการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
• ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการอนุมัติ/รออนุมัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา
• การเผยแพร่ที่เป็ นการคาดการณ์ทงั ้ ในด้านบวกและด้านลบ
การฝ่ าฝื นข้อกำ�หนดทางกฎหมายเหล่านี้อาจทำ�ให้คุณได้รับโทษปรับเป็ นเงินจำ�นวนมาก และอาจได้รับโทษ
ทางอาญา ซึ่งรวมถึงการจำ�คุกด้วย BD ได้กำ�หนด “ช่วงห้ามซื้อขายหลักทรัพย์” ไว้โดยเฉพาะ เพื่อห้ามการทำ�
ธุรกรรมส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ BD หรือการดำ�เนินการใช้สิทธิซ้ อ
ื หุ้นของ BD
หรือจ่ายสวัสดิการในรูปของหุ้น และพนักงานทุกคนควรปฏิบัติตาม หากคุณต้องการคำ�แนะนำ �ในเรื่องนี้ คุณควร
ปรึกษาสำ�นักงานเลขานุการองค์กร
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำ�กัดเหล่านี้จะมีอยู่ในนโยบายของ BD เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูล
วงใน และการทำ�ธุรกรรมด้านหลักทรัพย์โดยจะมีอยู่ในไซต์อินทราเน็ตของ BD

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสมาชิกในครอบครัวหรือญาติ

สมาชิกในครอบครัวหรือญาติของคุณอาจทำ�งาน หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ BD
หากมีจริง คุณควรปฏิบัติตามกฎเหล่านี :้

•ค
 ุณไม่ควรกำ�กับดูแล มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจ้างงานหรือการเลื่อนตำ�แหน่ง การให้ค่าตอบแทน การมอบ
หมายงาน หรือการประเมินผลการทำ�งานของสมาชิกในครอบครัวหรือญาติที่ทำ�งานให้แก่ BD
•ค
ณ
ุ ต้องเปิ ดเผยและรายงานต่อหัวหน้ างานของคุณเกีย
่ วกับการตัดสินใจต่างๆ ภายในขอบเขตความรับผิด
ชอบของคุณทีม
่ ผ
ี ลต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจของ BD กับองค์กรทีจ
่ า้ งงานสมาชิกในครอบครัวหรือญาติ
•ค
 ุณไม่ควรเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับหรือยอมรับข้อมูลที่เป็ นความลับจากสมาชิกในครอบครัวหรือ
ญาติ
•ห
 ากมีความจำ�เป็ นทางธุรกิจที่ต้องเปิ ดเผย พนักงานควรขอคำ�อนุมัติจากฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและผู้
บริหารในพื้นที่ก่อน
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ผลประโยชน์ทบ
ั ซ้อน
การทำ�งานภายนอก

คุณสามารถทำ�งานภายนอก BD ได้ อย่างไรก็ตาม:
•ค
 ุณไม่สามารถทำ�งานในฐานะเจ้าของ พนักงาน หรือที่ปรึกษาให้กับองค์กรที่แข่งขันหรือซื้อสินค้าจาก BD
หรือเป็ นตัวแทนจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา หรือมีความเป็ นไปได้ที่จะทำ�เช่นนัน
้ หรือเป็ นผู้ร่วมค้าหรือ
หุ้นส่วนธุรกิจอื่น หรือเป็ นองค์กรที่ขายสินค้าให้ BD หรือมีความเป็ นไปได้ที่จะทำ�เช่นนัน
้
•ค
 ุณควรเปิ ดเผยงานภายนอกของคุณให้ผู้จัดการทราบล่วงหน้ า และงานดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อการใช้
เวลาและความพยายามที่ต้องการต่อความรับผิดชอบของคุณที่ BD
• คุณไม่สามารถใช้อาคารสถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ หรือบริการของ BD เพื่อสนับสนุนการทำ�งานภายนอก

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะและอาสาสมัคร

คุณสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมสาธารณะและอาสาสมัครที่คุณเลือกได้ ตราบเท่าที่คุณทำ�โดยใช้เวลาและใช้
ทรัพยากรของคุณ และกิจการดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจริงหรือที่มีความเป็ นไปได้กับหน้ าที่รับ
ผิดชอบของคุณในฐานะพนักงานของ BD

บริษัทในเครือภายนอก

คุณสามารถทำ�งานในฐานะผู้อำ�นวยการ ผู้จัดการทรัพย์สิน หรือตำ�แหน่งในลักษณะเดียวกันให้แก่องค์กรภายนอก
ซึ่งรวมถึง องค์กรที่แสวงหาผลกำ�ไรและไม่แสวงหาผลกำ�ไร และสมาคมวิชาชีพหรือสมาคมการค้า โดยได้รับการ
อนุมัติล่วงหน้ าจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

โอกาสขององค์กร

ห้ามมิให้คณ
ุ ใช้โอกาสทางธุรกิจสำ�หรับตนเอง หรือสำ�หรับองค์กรทีค
่ ณ
ุ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีเ่ กิดขึ้นจากการใช้
ทรัพย์สน
ิ ข้อมูล หรือตำ�แหน่งของ BD คุณต้องไม่ใช้ทรัพย์สน
ิ ข้อมูล หรือตำ�แหน่งของคุณใน BD เพื่อประโยชน์
ของตัวคุณเอง และต้องไม่เป็ นการแข่งขันกับ BD ซึ่งรวมถึงการมีสว
่ นเกีย
่ วข้องกับธุรกิจในสายงานเดียวกับ BD
หรือในกรณีทค
ี่ ณ
ุ พลาดโอกาสในการขายหรือการสัง่ ซื้อผลิตภัณฑ์ บริการ หรือผลประโยชน์ไปจาก BD
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บอกข้อกังวล ถามคำ�ถาม หาคำ�แนะนำ�

เราสร้าง
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เนื่ อง
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ั
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ความรุนแรงในที่ทำ�งาน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สื่อสังคมออนไลน์

		การเข้าถึงของบริษัท/ความเป็ นส่วนตัวสำ�หรับข้อมูลของลูกค้าและพนั กงาน
22

17

สิทธิมนุษยชน

ความซื่อสัตย์ภายในบริษท
ั
ปั ญหาในทีท
่ ำ�งาน
ความหลากหลาย

สมมุตว
ิ า่

ฉั นได้รับมอบหมาย
งานในโครงการที่
สมาชิกในทีมทุกคน
เป็ นผู้ชาย พนั กงาน
หญิงที่ฝึกหัดในช่วง
ฤดูร้อนเพิ่งได้ร่วม
งานกับเรา และเมื่อ
ไม่นานมานี ้ เธอได้
รายงานว่ามีสมาชิก
คนหนึ่ งในทีมได้
ชวนเธอไปเที่ยวและ
ส่งข้อความหาเธอ
บ่อยๆ เธออยากให้
พฤติกรรมนี ห
้ ยุด
ลง แต่ไม่ต้องการ
ให้กระทบกับการ
ฝึ กงานของเธอ ฉั น
สามารถทำ�สิ่งใดใน
นามของเธอได้หรือ
ไม่

ได้่
คุณควรรายงาน
สถานการณ์นัน
้ ต่อ
หัวหน้ างานของ
คุณ หรือหุ้นส่วนฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล และ
พวกเขาจะดำ�เนินการ
ตามความเหมาะสม
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ที่ BD เรายอมรับความหลากหลายของบุคคลที่ประกอบกันเป็ นบริษท
ั ของเรา และโลกที่เราให้บริการ ในขณะที่
เรากำ�ลังทำ�ตามเป้ าหมายของเราในการช่วยเหลือทุกคนให้มีชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดี เรามีวัฒนธรรมของการรวม
เป็ นหนึ่งเดียวที่ยินดีต้อนรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ลักษณะส่วนบุคคล
รสนิยมทางเพศ ลักษณะภายนอกและสิ่งที่ครอบครอง รวมถึงบุคคลที่มีความหลากหลายทางด้านความคิดเห็น
มุมมอง รูปแบบการดำ�เนินชีวิต แนวความคิด ความเชื่อ และสิ่งที่เป็ นอยู่ ในขณะที่ BD มีความมุ่งมัน
่ ที่จะเป็ น
บริษท
ั ที่ยอดเยี่ยม เราเคารพแต่ละบุคคล เนื่องจากเรายกย่องความหลากหลายที่สมบูรณ์ของเรา ด้วยการมองหา
วิธีการปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ดีข้ น
ึ เสมอ จึงทำ�ให้ BD มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนมุม
มองและความคิดที่แตกต่างกัน ในขณะที่พยายามไปให้ถึงเป้ าหมายร่วมกัน ความแตกต่างของเราสร้างรากฐานที่
เข้มแข็งให้แก่เรา

โอกาสในการจ้างงานอย่างเท่าเทียม

นโยบายของ BD ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่ผู้สมัครและพนักงานทุกคนโดยไม่คำ�นึงถึงเชื้อชาติ สีผิว เพศ
เอกลักษณ์ทางเพศ ลัทธิความเชื่อ ศาสนา สถานะความเป็ นพลเมือง ชาติกำ�เนิด ความทุพพลภาพ สถานะการ
เป็ นทหารผ่านศึก การมีคุณสมบัติทางการทหาร การเบี่ยงเบนทางความชอบหรือทางเพศ ข้อมูลหรือการไร้ความ
สามารถทางพันธุกรรม หรือสถานะใดๆ ของกลุ่มที่ได้รับการคุ้มครองที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เราไม่ยอมรับการปฏิบัติ
อย่างไม่เหมาะสมหรือการเลือกปฏิบัติต่อพนักงานที่เป็ นเพื่อนร่วมงาน และเราคาดหวังให้ผู้จัดจำ�หน่ายและแขก
ทุกคนที่เยี่ยมชมอาคารสถานที่ของเราปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมเช่นกัน หากคุณมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับ
งานหรือที่ทำ�งานของคุณ โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

การล่วงละเมิด

เป็ นนโยบายของ BD ในการดูแลให้สถานที่ทำ�งานปราศจากการล่วงละเมิด เราจะไม่ทนต่อการล่วงละเมิดของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงเพราะเชื้อชาติ สีผิว เพศ เอกลักษณ์ทางเพศ ลัทธิความเชื่อ ศาสนา สถานะความเป็ น
พลเมือง ชาติกำ�เนิด ความทุพพลภาพ สถานะการเป็ นทหารผ่านศึก การมีคุณสมบัติทางการทหาร การเบี่ยงเบน
ทางความชอบหรือทางเพศ ข้อมูลหรือการไร้ความสามารถทางพันธุกรรม หรือสถานะใดๆ ของกลุ่มที่ได้รับการ
คุ้มครองที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของคนๆ นัน
้ ห้ามมิให้เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ผู้จำ�หน่าย ตัวแทน หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ
ทำ�การล่วงละเมิด การล่วงละเมิดรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดอยู่เพียงทางวาจา ทางสายตา ทางร่างกาย และการคุกคาม
ทางเพศ ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายของ BD เรื่องการล่วงละเมิด พนักงานที่มีส่วนร่วมในการละเมิดรูปแบบใดๆ
ก็ตามจะต้องได้รับโทษทางวินัย สูงสุดรวมถึงการเลิกจ้าง
หากคุณเชื่อว่าคุณถูกล่วงละเมิด หรือได้พบเห็นบุคคลอื่นถูกล่วงละเมิด คุณต้องรายงานเรื่องดังกล่าวต่อหัวหน้ า
งานหรือฝ่ ายทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ทันที และคุณสามารถโทรมายัง สายด่วนจริยธรรมของ BD ได้อีกด้วย จะมี
การสืบสวนรายงานเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทัง้ หมด และจะมีการด�ำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสมเพื่อยุติการ
ล่วงละเมิดดังกล่าว รวมถึงป้ องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้�ำอีก BD ห้ามมิให้มีการโต้ตอบต่อบุคคลที่รายงานการล่วง
ละเมิดอย่างบริสุทธิใ์ จ หรือให้ความร่วมมือในการสืบสวน

ความซื่อสัตย์ภายในบริษท
ั
ปั ญหาในทีท
่ ำ�งาน
ความรุนแรงในที่ทำ�งาน

BD มีหน้ าที่ดูแลรักษาให้สภาพแวดล้อมในที่ทำ�งานปราศจากความรุนแรง การคุกคามโดยใช้ความรุนแรง การล่วง
ละเมิด การข่มขู่ หรือพฤติกรรมที่ก้าวร้าวอื่นๆ
ความรุนแรง การคุกคามโดยใช้ความรุนแรง การล่วงละเมิด การข่มขู่ หรือพฤติกรรมที่ก้าวร้าวอื่นๆ ในที่ทำ�งาน
ของเราเป็ นสิ่งต้องห้าม จะมีการจัดการกับรายงานเหตุการณ์ทงั ้ หมดอย่างเข้มงวด และจะดำ�เนินการโดยทันที
ตามความเหมาะสม พฤติกรรมดังกล่าวอาจรวมถึงคำ�พูดทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร การแสดงท่าทาง หรือการ
แสดงออกที่ส่ อ
ื สารถึงการคุกคามให้หวาดกลัวทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม บุคคลที่กระทำ�การดังกล่าวอาจถูกย้ายออก
นอกสถานที่ และอาจได้รับโทษทางวินัย (สูงสุดถึงเลิกจ้าง) โทษทางอาญา หรือทัง้ สองกรณี เราจะไม่ยอมให้มีการ
โต้ตอบต่อบุคคลที่รายงานเหตุการณ์นัน
้
เราต้องการความร่วมมือของคุณในการรักษาสภาพแวดล้อมการทำ�งานให้มีความปลอดภัย อย่าเพิกเฉยต่อ
ความรุนแรง การคุกคาม การล่วงละเมิด การข่มขู่ หรือพฤติกรรมที่ก้าวร้าวอื่นๆ หากคุณสังเกตพบหรือเจอ
พฤติกรรมดังกล่าวโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ งในสถานที่ของ BD ไม่ว่าบุคคลผู้นัน
้ จะเป็ นพนั กงานของ BD
หรือไม่ ให้รายงานเหตุการณ์ ดังกล่าวต่อหัวหน้ างาน ผู้จัดการ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรือเจ้า
หน้ าที่รักษาความปลอดภัย (ถ้ามี) ทันที พนักงานที่ได้รับรายงานดังกล่าวควรขอคำ�แนะนำ �จากผู้เชี่ยวชาญฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล หรือเจ้าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตามความเหมาะสม

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่ระบุไว้ในนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง BD สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ BD
อย่างมีความรับผิดชอบ (เช่น คอมพิวเตอร์ เครือข่าย โทรศัพท์ อุปกรณ์มือถือ อีเมล อินเทอร์เน็ต) เนื่องจากนี่
คือเครื่องมือทางธุรกิจที่มีค่าและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ในการใช้งานเครื่องมือเหล่านี้ เท่ากับคุณมีหน้ าที่
ความรับผิดชอบในการปกป้ องข้อมูลและเทคโนโลยีของ BD ไม่ให้สูญหาย เสียหาย และการเข้าถึงโดยไม่ได้รับ
อนุญาต แนวทางต่อไปนี้จะบังคับใช้กับการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว:
การใช้งานที่ได้รับอนุญาต: จะต้องใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของ BD เฉพาะในกิจกรรมทางธุรกิจ
เท่านั น
้ อย่างไรก็ตาม อนุญาตให้มีการใช้งานส่วนบุคคลได้อย่างมีข้อจำ�กัด ในกรณี ท่ก
ี ารใช้งาน:
• ใช้เวลาและทรัพยากรให้น้อยที่สุด
• ไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำ�งานหรือข้อกำ�หนดในการทำ�งานของคุณหรือของเพื่อนร่วมงาน
• ไม่กระทบต่อกิจกรรมใดๆ ทางธุรกิจ
• ไม่ทำ�ให้ BD มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่ไม่สามารถยอมรับได้
• ไม่ทำ�ลายภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ BD
การใช้งานส่วนตัวใดๆ ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายของ BD ทัง้ หมด ซึ่งรวมถึง
นโยบายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางข้อมูลของ BD
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บอกข้อกังวล ถามคำ�ถาม หาคำ�แนะนำ�

ความซื่อสัตย์ภายในบริษท
ั
ปั ญหาในทีท
่ ำ�งาน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สมมุตว
ิ า่

ฉั นต้องการ
เข้าถึงไฟล์และ
คอมพิวเตอร์ของฉั น
แบบระยะไกล ฉั น
สามารถใช้บริการที่
ได้ยินจากโฆษณา
ในวิทยุเพื่อเข้าถึง
คอมพิวเตอร์ของฉั น
ได้หรือไม่

ไม่ได้
การใช้การเข้าถึงระยะ
ไกลหรือซอฟต์แวร์
การแชร์ไฟล์โดยไม่
ได้รับอนุญาต เป็ น
ความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยอย่างมาก
และเป็ นการฝ่ าฝื นที่
ร้ายแรงต่อมาตรฐาน
และนโยบายด้านความ
ปลอดภัยทางข้อมูล
ของ BD
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กิจกรรมต้องห้าม: การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ BD ที่เป็ นสิ่งต้องห้ามรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดอยู่เพียง การล่วง
ละเมิด การขโมย ความพยายามเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความพยายามในการทดสอบ ค้นหา ใช้
ทางลัดหรือฝ่ าฝื นมาตรการด้านความปลอดภัยของระบบหรือเครือข่ายภายในหรือภายนอกใดๆ ของ BD ความ
พยายามในการขัดขวางการส่งข้อมูลผ่านการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้ า และ
การฝ่ าฝื นกฎหมายใดๆ นอกจากนี้ คุณต้องไม่ส่ง คัดลอก หรือจัดเก็บข้อมูลที่ดูหมิ่น น่ารังเกียจ ลามกอนาจาร
หรือแสดงออกทางเพศ หรือข้อมูลที่เป็ นการทำ�ให้เสื่อมเสีย ถูกตำ�หนิติเตียน หรือดูก้าวร้าว การใช้บริการอีเมล
หรือไฟล์ส่วนตัวเพื่อดำ�เนินธุรกิจของ BD การดาวน์โหลดหรือการติดตัง้ ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีใบ
อนุญาตใช้งานสำ�หรับ BD การดาวน์โหลดหรือการจัดเก็บข้อมูล ได้แก่ เพลง วิดีโอ หรือเอกสารที่เป็ นการละเมิด
กฎหมายลิขสิทธิ ์ การใช้ซอฟต์แวร์การแชร์ไฟล์ หรือการส่งไฟล์ภายนอก การเข้าถึงระยะไกล การบริการโฮสต์
หรือการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ ายรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของ BD หรือการเล่นเกมหรือกิจ
กรรมอื่นๆ ที่อาจทำ�ให้ระบบเครือข่ายหนาแน่น หรือกระทบต่อการทำ�งานของเครือข่ายและระบบของ BD
ความลับของข้อมูล: ควรด�ำเนินการด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับการส่งข้อมูลที่เป็ นความลับ และ/หรือข้อมูล
ที่เป็ นสิทธิพิเศษ คุณมีหน้ าที่ในการดูแลรักษาความลับของการสื่อสารและข้อมูลที่เป็ นความลับหรือที่เป็ นสิทธิ
พิเศษ การถ่ายทอดข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนควรจ�ำกัดเฉพาะผู้ที่จ�ำเป็ นต้องทราบเท่านัน
้ ต้องไม่โพสต์ข้อมูลที่
เป็ นความลับหรือที่เป็ นสิทธิพิเศษลงในอินเทอร์เน็ต หรือท�ำให้เข้าถึงได้นอกเหนือจากผู้รับที่ได้รับอนุญาตและที่
ก�ำหนดไว้เท่านัน
้ ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม เมื่อมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ BD คุณต้องดูแลรักษาความลับของ
“ข้อมูลที่ส�ำคัญที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ” ตามที่ระบุไว้ในนโยบายของบริษท
ั ด้านการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้
ข้อมูลวงในและการท�ำธุรกรรมด้านหลักทรัพย์
การนำ�เสนอต่อสาธารณะ: ห้ามมิให้มีการจัดทำ�สื่อโฆษณา โฮมเพจในอินเทอร์เน็ต การโพสต์ในกระดานข่าว
อิเล็กทรอนิกส์ อีเมล หรือการนำ �เสนอใดๆ ต่อสาธารณะชนเกี่ยวกับ BD โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้ าจากหัวหน้ า
แผนกที่เกี่ยวข้องในฝ่ ายทรัพย์สินทางปั ญญา กลุ่มกฎหมาย ฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายการแพทย์ ฝ่ ายบริการลูกค้า ฝ่ าย
นักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ ายการสื่อสารองค์กร และ/หรือฝ่ ายประชาสัมพันธ์
การรายงานเหตุการณ์ และความปลอดภัย: คุณต้องรายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของข้อมูล การเข้า
ถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเตือน ช่องโหว่ที่ต้องสงสัย และกิจกรรมลักษณะเดียวกันทัง้ หมดต่อฝ่ ายรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลทัว
่ โลก

ความซื่อสัตย์ภายในบริษท
ั
ปั ญหาในทีท
่ ำ�งาน
สื่อสังคมออนไลน์

สมมุตว
ิ า่

ฉั นเพิ่งอ่านโพสต์
ในบล็อกที่วิพากษ์
วิจารณ์ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่ ง
ของเราอย่างไม่เป็ น
ธรรม ฉั นควรโพสต์
ตอบความคิดเห็น
นั น
้ เพื่อแก้ไขข้อมูลที่
ไม่ถูกต้องหรือไม่

ไม่ควร
คุณอาจเจอโพสต์ใน
เชิงลบหรือในเชิงดู
หมิ่นโดยบังเอิญเกี่ยว
กับ BD หรือผลิตภัณฑ์
ของเรา หลีกเลี่ยงสิ่ง
ล่อใจให้โต้ตอบ ยกเว้น
แต่ว่าคุณเป็ นโฆษก
ของบริษท
ั ที่ได้รับ
อนุญาต อย่างไรก็ตาม
เป็ นสิ่งสำ�คัญที่คุณต้อง
ส่งต่อโพสต์เกี่ยวกับ
BD หรือผลิตภัณฑ์
ของเรา (ซึ่งรวมถึง
ความคิดเห็นในเชิงลบ
หรือข้อร้องเรียนเกี่ยว
กับผลิตภัณฑ์ของเรา)
มายังฝ่ ายการสื่อสาร
องค์กรที่
social.media@bd.com
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BD เคารพสิทธิของพนักงานของเราในการใช้เครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบของการแสดงตัวตนของ
ตนเอง สำ�หรับการสร้างเครือข่ายและการวิจัย และสำ�หรับประโยชน์ของ BD เพิ่มเติมในบางกรณี อย่างไรก็ตาม
เมื่อเข้าร่วมในระบบปฏิบัติการของสื่อสังคมออนไลน์หรือการสนทนาออนไลน์ที่อ้างอิงถึง BD (หรือความสัมพันธ์
ของคุณกับ BD) คุณควรดำ�เนินขัน
้ ตอนที่เหมาะสมเพื่อให้มน
ั ่ ใจว่าคุณไม่ได้ถูกมองว่ากำ�ลังพูดหรือกระทำ�การใน
นามของ BD เฉพาะโฆษกของสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับมอบหมายซึ่งได้รับการฝึ กอบรมเป็ นพิเศษและได้รับการ
รับรองเท่านัน
้ ที่สามารถพูดในนามของ BD ในกระทู้ของสื่อสังคมออนไลน์ได้ นอกจากนี้ โปรดจำ�ไว้ว่ากฎเกณฑ์
และนโยบายของ BD เดียวกันทัง้ หมดที่บังคับใชักับสื่อรูปแบบเดิม (ทีวี นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ) จะบังคับใช้
กับสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook, Twitter, Orkut, Qzone ฯลฯ) อีกด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในแนวทางด้านสื่อ
สังคมออนไลน์ของ BD

การเข้าถึงของบริษัท/ความเป็ นส่วนตัวส�ำหรับข้อมูลของลูกค้าและพนั กงาน

ในการด�ำเนินธุรกิจของเรา เราจ�ำเป็ นต้องเข้าถึงและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ เกี่ยวกับพนักงาน หุ้น
ส่วนธุรกิจ ลูกค้า และผู้ป่วยของเรา BD มีความมุ่งมัน
่ ในการปกป้ องและรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลใดๆ ที่สามารถน�ำมาใช้้่เดี่ยวๆ หรือใช้ร่วมกับข้อมูลที่เข้าถึงได้อ่ น
ื ๆ เพื่อระบุตัวบุคคล
เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขประจ�ำตัวบุคคล หรือวันเกิด ไม่ว่าจะจัดเก็บในรูปแบบใด
BD ต้องปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบด้วยมาตรการป้ องกันที่เหมาะสมซึ่งออกแบบมาเพื่อรักษา
ความลับ ความสมบูรณ์ และความแม่นยำ�ของข้อมูล BD ต้องจำ�กัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงใช้หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวตามความจำ�เป็ นของวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล หรือเพื่อดำ�เนินธุรกรรมที่ลูกค้าร้องขอให้แล้วเสร็จ หรือเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ BD BD
ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำ�เป็ นเท่านัน
้ BD ต้องมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก หาก
เป็ นสิ่งจำ�เป็ นตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เหมาะสมและได้รับอนุญาตแล้ว และหากจำ�เป็ นต้องมอบข้อมูลดังกล่าว
BD ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลภายนอกมีภาระหน้ าที่ตามสัญญาในการปกป้ องข้อมูลนัน
้ ๆ การเก็บรวบรวม
การดูแลรักษา และการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็ นไปตามข้อกำ�หนดทางกฎหมายทัง้ หมดของเขตอำ�นาจที่เรา
ปฏิบัติงาน
BD ควรใช้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษในการปกป้ องข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วย ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยว
กับสภาวะทางกายภาพและจิตใจ การจัดหาบริการด้านการดูแลสุขภาพ หรือการชำ�ระเงินค่าบริการด้านสุขภาพที่
สามารถเชื่อมโยงกับตัวบุคคลอย่างเฉพาะเจาะจง BD สามารถใช้งาน เข้าถึง หรือเปิ ดเผยข้อมูลของผู้ป่วยได้ก็ต่อ
เมื่อ BD ได้รับอนุญาตให้กระทำ�ดังกล่าวจากผู้ป่วย และ/หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพของพวกเขา
BD จะอนุญาตให้บุคคลต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาเองตามความเหมาะสม พนักงานที่
ต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองควรติดต่อตัวแทนฝ่ ายทรัพยากรบุคคลในพื้นที่

ความซื่อสัตย์ภายในบริษท
ั
ปั ญหาในทีท
่ ำ�งาน
สิทธิมนุษยชน

์ รี เรามุ่งมัน
BD เชื่อมัน
่ ว่าคนทุกคนควรได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและมีศักดิศ
่ ที่จะดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์นี้ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านการจ้างงานและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องทุกแห่งที่เรา
ดำ�เนินงาน
ในการดำ�เนิ นงานทัง้ หมดของเรา:
• เราไม่ใช้แรงงานเด็ก
• เราไม่ใช่แรงงานทีถ
่ ก
ู บังคับ แรงงานทีถ
่ ก
ู จำ�คุก แรงงานทาส แรงงานขัดดอก หรือแรงงานทีไ่ ม่สมัครใจ
• เราห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติในขัน
้ ตอนการสรรหาและการจ้างงานของเรา
• เราห้ามมิให้มีการคุกคาม หรือการข่มเหงทางร่างกาย และการล่วงละเมิดพนักงาน
• เราจัดหาสถานที่ทำ�งานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยสำ�หรับพนักงานของเรา
• เราสนับสนุนเสรีภาพของพนักงานและสิทธิของคนงานและนายจ้างในการเจรจาต่อรองร่วมกัน
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เรามีความ
รับผิดชอบ
ส่วนบุคคล

ความซื่อสัตย์ในการติดต่อกับผอ
ู้ ่น
ื
25	การดำ�เนิ นงานอย่างเป็ นธรรม มารยาททางธุรกิจ และ
ความโปร่งใส
26 ความสัมพันธ์กบ
ั ผจ
ู้ ด
ั หา/ลูกค้า
		

ส่วนลด ส่วนลดทางการค้า เครดิต และเงินสนั บสนุน

		

การบริจาคและเงินช่วยเหลือทางการกุศล

27

นโยบายการจัดซือ
้ และความสัมพันธ์กบ
ั ผจ
ู้ ด
ั หา

28 การติดต่อกับหน่ วยงานของรัฐและเจ้าหน้ าทีข
่ องรัฐ

		พระราชบัญญัตป
ิ ้ องกันการให้สน
ิ บนแก่ขา้ ราชการต่างประเทศ (“FCPA”) และ
กฎหมายต่อต้านการทุจริตอื่นๆ
		

29
30

		
		
		

31

การช�ำระเงินและการเบิกเงินคืนแก่เจ้าหน้ าทีข
่ องรัฐ
ความแม่นย�ำของหนั งสือส�ำคัญและบันทึกข้อมูล
การทำ�งานของตัวแทนและผท
ู้ ำ�หน้ าทีแ
่ ทน
กิจกรรมทางการเมือง

การบริจาคให้การรณรงค์ทางการเมือง
กิจกรรมการล็อบบี ้

ภาษี ภาษีศล
ุ กากร และภาษีอากร

31 ความสัมพันธ์กบ
ั คแ
ู่ ข่ง
		
		

กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันและต่อต้านการผูกขาด
ข้อมูลการแข่งขัน

32 กฎหมายว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
		
		

33

		

กฎหมายว่าด้วยการนำ�เข้าและภาษีศล
ุ กากร

การควบคุมการส่งออก การบังคับตามกฎหมายระหว่างประเทศ และบุคคลต้องห้าม
กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการคว่ำ�บาตร
การเปลีย
่ นเส้นทาง

34 การป้ องกันและการใช้ทรัพย์สน
ิ ของบริษท
ั อย่างเหมาะสม
34 ทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญาและข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับ
35 คุณภาพและข้อกำ�หนดสำ�หรับผลิตภัณฑ์ของ BD
36 สภาพแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย
37 ความแม่นยำ�ของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น
24

37 การสื่อสารกับสื่อมวลชนและผล
ู้ งทุน

ความซื่อสัตย์ในการติดต่อกับผอ
ู้ ่น
ื
การดำ�เนิ นงานอย่างเป็ นธรรม มารยาททางธุรกิจ และความ
โปร่งใส
คุณควรติดต่อกับลูกค้า ผู้จ่ายเงิน ผู้จัดหา คู่แข่ง ประชาชนทัว
่ ไป และเพื่อนร่วมงานด้วยกันอย่างเป็ นธรรมตลอด
เวลา และสอดคล้องกับการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ห้ามมิให้ผู้ใดหาประโยชน์อย่างไม่เป็ นธรรมจากบุคคล
ใดๆ ผ่านการยักย้าย การปกปิ ด การละเมิดข้อมูลที่เป็ นสิทธิพิเศษ การนำ �เสนอข้อเท็จจริงอย่างไม่ถูกต้อง หรือ
การติดต่ออื่นๆ อย่างไม่เป็ นธรรม ห้ามมิให้ทำ�การชำ�ระเงินอย่างไม่เหมาะสมทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม
ให้แก่บุคคลใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซ่ งึ ธุรกิจ หรือเพื่อให้ได้รับการดำ�เนินการที่เอื้อ
ประโยชน์ใดๆ คุณอาจได้รับโทษทางวินัย สูงสุดรวมถึงการเลิกจ้าง รวมถึงการต้องโทษทางคดีแพ่ง หรือคดีอาญา
หากมีการฝ่ าฝื นนโยบายนี้
BD ไม่ตอ
้ งการได้ธรุ กิจมาโดยใช้มารยาททางธุรกิจทีไ่ ม่ถก
ู ต้อง คุณไม่ควรจัดหาการเลีย
้ งรับรองหรือของกำ�นัลราคา
แพงให้แก่ผจ
ู้ ด
ั จำ�หน่าย ลูกค้า หรือผอ
ู้ ่ น
ื ทีค
่ ณ
ุ ทำ�ธุรกิจด้วย คุณไม่ควรรับการเลีย
้ งรับรองหรือของกำ�นัลราคาแพง
จากผจ
ู้ ด
ั จำ�หน่าย ลูกค้า หรือผอ
ู้ ่ น
ื ทีค
่ ณ
ุ ทำ�ธุรกิจด้วย คุณต้องไม่จด
ั หาหรือยอมรับสินบน เงินใต้โต๊ะ หรือการชำ�ระ
เงินทีผ
่ ด
ิ กฎหมายอื่นๆ คุณต้องไม่เสนอหรือจัดหาสิง่ มีคา่ ได้แก่ ของกำ�นัล มื้ออาหาร การเดินทาง การเลีย
้ งรับรอง
การให้ค�ำ ปรึกษาหรือการเป็ นวิทยากร การบริจาค เงินสนับสนุน ทุนการศึกษาหรือการช่วยเหลือโดยตรงหรือผ่าน
บุคคลภายนอก เช่น ผแ
ู้ ทนจำ�หน่ายหรือตัวแทนเพื่อสร้างอิทธิพลหรือตอบแทนแก่ลก
ู ค้าใดๆ ซึ่งรวมถึง ผเู้ ชีย
่ วชาญ
ด้านการดูแลสุขภาพและข้าราชการ ในการจัดซื้อ เช่าซื้อ สัง่ จัดเตรียม สัง่ จ่ายยา หรือแนะนำ �ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ของ BD
หลายประเทศที่ BD ทำ�ธุรกิจด้วยมีกฎหมายห้ามมิให้มีการทุจริตและติดสินบน ได้แก่ พระราชบัญญัติป้องกันการ
ให้สินบนแก่ข้าราชการต่างประเทศของสหรัฐฯ และกฎหมายว่าด้วยการติดสินบนของสหราชอาณาจักร และหลาย
ประเทศดังกล่าวยังมีกฎหมาย ข้อกำ�หนด และระเบียบทางอุตสาหกรรมพิเศษที่ควบคุมการดำ�เนินการของบริษท
ั
เทคโนโลยีทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะ ตัวอย่าง เช่น ในสหรัฐฯ การโน้ มน้ าว
ใจผู้รับที่เป็ นผู้ซ้ อ
ื หรือแนะนำ �ผลิตภัณฑ์ของ BD อย่างไม่เหมาะสมซึ่งมีการชำ�ระเงินภายใต้แผนงานดูแลสุขภาพ
ของภาครัฐทัง้ หมดหรือบางส่วนถือเป็ นสิ่งผิดกฎหมาย เพื่อช่วยให้มน
ั ่ ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว BD
จึงได้นำ�เอาระเบียบทางอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งรวมถึง ระเบียบปฏิบัติด้านจริยธรรมของ AdvaMed ในสหรัฐฯ และ
ระเบียบปฏิบัติด้านธุรกิจและจริยธรรมในสหภาพยุโรปมาใช้ นอกจากนี้ BD ยังอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อกำ�หนด
ของเขตอำ�นาจศาลบางแห่งให้ต้องเผยแพร่รายงานการชำ�ระเงินบางประเภทแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ
และพนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายและขัน
้ ตอนการทำ�งานของบริษท
ั ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายว่าด้วยความ
โปร่งใสของธุรกิจ
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บอกข้อกังวล ถามคำ�ถาม หาคำ�แนะนำ�

ความซื่อสัตย์ในการติดต่อกับผอ
ู้ ่น
ื
ความสัมพันธ์กบ
ั ผจ
ู้ ด
ั หา/ลูกค้า
กฎหมาย ข้อบังคับท้องถิ่น และระเบียบปฏิบัติทางอุตสาหกรรมอาจแตกต่างกันไปในประเทศต่างๆ ทัว
่ โลก ดังนัน
้
ผู้บริหารของ BD ในพื้นที่จึงมีหน้ าที่กำ�หนดแนวทางของแต่ละพื้นที่ เพื่อควบคุมกรณีเกี่ยวกับอาหาร การเลีย
้ ง
รับรอง การขนส่ง การจัดหาที่พัก และของกำ�นัล อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์เบือ
้ งต้นต่อไปนี จ
้ ะบังคับใชักับ
การทำ�ธุรกรรมของเรากับลูกค้าและผู้จัดหาทัง้ หมดในทุกประเทศ:
คุณควรปฏิเสธการเสนอให้ของกำ�นัลที่ไม่เหมาะสมอย่างสุภาพ หรือส่งของกำ�นัลที่ไม่เหมาะสมที่คุณได้รับ
กลับอย่างสุภาพ พร้อมด้วยคำ�อธิบายเกี่ยวกับนโยบายของบริษท
ั หากไม่สามารถส่งของกำ�นัลกลับคืนได้ตาม
ธรรมเนียมปฏิบัติในท้องถิ่น คุณควรส่งของกำ�นัลดังกล่าวให้กับ BD เพื่อทำ�การบริจาค และแจ้งผู้ที่ให้ว่าคุณต้อง
ทำ�เช่นนัน
้ พร้อมด้วยคำ�อธิบายเกี่ยวกับนโยบายของบริษท
ั
• เราขายและซื้อผลิตภัณฑ์และบริการโดยพิจารณาจากคุณภาพ ประสิทธิภาพการทำ�งาน และต้นทุนเท่านัน
้
• เราปฏิบัติตามข้อจำ�กัดของกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับมารยาททางธุรกิจที่บังคับใช้กับเรา รวมถึง
บุคคลและองค์กรที่เราติดต่อด้วย
• ของกำ�นัลไม่ควรมีเจตนาเพื่อโน้ มน้ าวหรือทำ�ให้มองว่าเป็ นการโน้ มน้ าวการตัดสินใจทางธุรกิจ
•ห
 ้ามมิให้รับหรือให้ของกำ�นัลที่เป็ นเงินสดหรือเทียบเท่า คุณต้องไม่รับของกำ�นัลหรือผลประโยชน์ส่วนตัว
ที่ไม่เหมาะสมอันเป็ นผลมาจากตำ�แหน่งของคุณที่ BD
•ต
 ามที่ระเบียบปฏิบัติและแนวทางของแต่ละพื้นที่อนุญาต มารยาททางธุรกิจทัง้ หมดต้องมีความพอเหมาะ
มีเหตุผล และเป็ นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติในพื้นที่ การเลีย
้ งรับรองที่มีลักษณะไปในทางเกี่ยวกับเพศถือ
เป็ นสิ่งที่ไม่เหมาะสม

ส่วนลด ส่วนลดทางการค้า เครดิต และเงินสนั บสนุน

สามารถให้ส่วนลด ส่วนลดทางการค้า เครดิต และเงินสนั บสนุนแก่ลูกค้าในกรณี ท่:ี
• เป็ นสิ่งถูกกฎหมาย มีความเหมาะสม เพื่อช่วยให้สามารถแข่งขันได้ มีการจัดทำ�เอกสาร และ
กระทำ�โดยองค์กรที่แสดงในข้อตกลงหรือใบแจ้งหนี้
• กระทำ�ในประเทศที่เป็ นสถานที่ทำ�ธุรกิจขององค์กรนัน
้
• ไ ม่มีการชำ�ระเงินแก่เจ้าหน้ าที่ พนักงาน หรือตัวแทนขององค์กรเป็ นรายบุคคล ข้อควรระวังดัง
กล่าวมีความจำ�เป็ น เพื่อให้มน
ั ่ ใจถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่หลากหลาย เช่น การควบคุม
การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ข้อบังคับด้านภาษี และอื่นๆ ยิ่งไปกว่านัน
้ ในสหรัฐฯ ต้องรายงานการให้
ส่วนลดและส่วนลดทางการค้า และส่วนลดอื่นๆ อาจเป็ นสิ่งผิดกฎหมายภายใต้ข้อบังคับ “Safe
Harbor” ด้านการดูแลทางการแพทย์ที่ได้ออกมาเพื่อหยุดยัง้ การฉ้ อโกงจากการเบิกเงินคืนด้าน
การดูแลสุขภาพของรัฐ คุณไม่ควรมีข้อยกเว้นต่อข้อควรระวังเหล่านี ้ เว้นแต่ว่าคุณได้รับ
การอนุญาตล่วงหน้ าจากฝ่ ายกฎหมายแล้ว
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ความซื่อสัตย์ในการติดต่อกับผอ
ู้ ่น
ื
ความสัมพันธ์กบ
ั ผจ
ู้ ด
ั หา/ลูกค้า
นโยบายการจัดซือ
้ และความสัมพันธ์กับผู้จัดหา

เราติดต่อกับผู้จัดหาหลายราย นโยบายของเราคือ การปฏิบัติต่อผู้จัดหาอย่างเป็ นธรรม และคัดเลือกผู้จัดหาโดย
พิจารณาจากราคา คุณภาพ ประสิทธิภาพในการทำ�งาน และความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขา
รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำ�หนด เพื่อประโยชน์โดยรวมของ BD
ซึ่งหมายความว่าคุณควร:
• หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนจริงหรือที่รับรู้ได้จากการคัดเลือกหรือการติดต่อกับผู้จัดหา
• ปฏิบัติตามนโยบายของบริษท
ั ที่เกี่ยวข้องเสมอ
• ปฏิเสธข้อตกลงเสริม (ได้แก่ ข้อตกลงในการไม่ทำ�ธุรกิจกับผู้จัดหารายอื่น)
• ไม่ควรรับสินบนหรือเงินใต้โต๊ะ
•ป
 กป้ องข้อมูลที่เป็ นความลับของทัง้ BD และของผู้จัดหาอย่างเหมาะสม
• อย่าใช้ผู้จัดหาเป็ นคนกลางเพื่อทำ�การชำ�ระเงินที่ระเบียบปฏิบัตินี้หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องห้ามไว้
•ต
 รวจสอบให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารให้ผู้จัดหาทราบถึงความคาดหวังของ BD ต่อพวกเขา

การดำ�เนิ นธุรกิจอย่างดีงามเท่านั น
้ ที่จะช่วยให้เราสามารถรักษาคุณภาพความสัมพันธ์ของเรา—
และผลิตภัณฑ์ของเราไว้ได้
การบริจาคและเงินช่วยเหลือทางการกุศล

โครงการริเริ่มด้านกองทุนของ BD ที่ส่งเสริมความร่วมมือ สร้างโอกาสสำ�หรับการสร้างสรรค์นวัตกรรม และส่งเสริม
การแบ่งปั นข้อมูล BD สนับสนุนชุมชนแบบไม่แสวงหาผลกำ�ไรด้วยการจัดหาทรัพยากรด้านการเงินให้ BD ทำ�การ
บริจาคเป็ นเงินสดและบริจาคผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลายประเภทให้กับองค์กรที่เหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์
ทางการกุศล การศึกษา และการวิจัย
ตัวอย่างของวัตถุประสงค์ทางการกุศล คือ โครงการที่จัดหาสิ่งจำ�เป็ นด้านการดูแลสุขภาพสำ�หรับผู้ที่ขาดแคลน
สนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำ�ไร (I.R.S. 501©(3-6)) ที่มีวัตถุประสงค์หลักทางการกุศลและทำ�บุญ BD
สนับสนุนให้พนักงานที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการชุมชนและองค์กรการกุศล ในฐานะที่เป็ นส่วนหนึ่งในพันธกิจด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษท
ั
การสนับสนุนเงินทุนในงานวิจัยอิสระทางการแพทย์ที่ให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณค่า ปรับปรุงการดูแลทางคลินิก
นำ �ไปสู่การบำ�บัดรักษาวิธีใหม่ๆ การให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่ดีข้ น
ึ และเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย หรือการให้เงิน
ทุนสนับสนุนความก้าวหน้ าของการศึกษาทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง (CME) หรือการให้ความรู้กับสาธารณชนเกี่ยว
กับหัวข้อด้านสุขภาพที่สำ�คัญ
ห้ามทำ�การบริจาคและให้เงินช่วยเหลือทางการกุศล เพื่อโน้ มน้ าวลูกค้าหรือ HCP (บุคลากรทางการแพทย์) เป็ นการ
ตอบแทนหรือแลกเปลี่ยนสำ�หรับการแนะนำ � สัง่ จ่าย สัง่ ซื้อ หรือซื้อผลิตภัณฑ์ของ BD หรือเพื่อเข้าไปแทรกแซงเกี่ยว
กับสถานะของสูตรยาหรือสัญญาว่าจะกระทำ�การดังกล่าว ต้องไม่มีการเสนอการบริจาคหรือเงินสนับสนุนให้แก่ HCP
เป็ นรายบุคคลไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใดๆ BD ไม่ควรเชิญหรือชำ�ระเงินให้แก่ HCP เพื่อเข้าร่วมในการจัดงานหรือกิจ
กรรมใดๆ ที่ได้รับทุนจากการบริจาคหรือให้เงินสนับสนุนทางการกุศล ต้องมีการจัดทำ�เอกสารสำ�หรับการบริจาคและ
เงินช่วยเหลือทางการกุศลอย่างถูกต้องและเป็ นไปตามนโยบายของ BD รวมถึงกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ปฏิบัติของอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
โปรดปรึกษาฝ่ ายกฎหมายสำ�หรับคำ�แนะนำ �ในด้านเหล่านี้
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ความซื่อสัตย์ในการติดต่อกับผอ
ู้ ่น
ื
การติดต่อกับหน่ วยงานของรัฐและเจ้าหน้ าทีข
่ องรัฐ
การติดต่อกับเจ้าหน้ าที่ของรัฐไม่เหมือนการติดต่อกับภาคเอกชน นี่คือเรื่องจริง ไม่ว่าหน่วยงานรัฐจะทำ�หน้ าที่เป็ น
ลูกค้า ผู้จัดหา หรือผู้กำ�กับดูแล ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐฯ รัฐบาลกลางของสหรัฐฯ ต้องการข้อมูลการเปิ ดเผยด้าน
ราคาอย่างละเอียดเมื่อทำ�การประกวดราคาในสัญญาบางประเภท นี่คือสิ่งที่ลูกค้าในเชิงพาณิชย์ไม่ได้คาดหวังจาก
เรา การไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย มีความถูกต้อง และครบถ้วนอาจทำ�ให้ BD และพนักงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับโทษร้ายแรง โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ติดต่อฝ่ ายขายหน่วยงานรัฐหรือฝ่ ายกฎหมายของ BD ก่อนทำ�สัญญา
กับรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ
มารยาททางธุรกิจหรือการเลีย
้ งรับรองทีอ
่ าจมีความเหมาะสมเมื่อคุณติดต่อธุรกิจกับภาคเอกชน เช่น การจ่ายค่า
อาหารกลางวันหรืออาหารค�่ำ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เหมาะสมหรือไม่ถก
ู กฎหมายเมื่อติดต่อธุรกิจกับเจ้าหน้ าทีข
่ องรัฐ (ทัง้ ใน
ระดับท้องถิน
่ รัฐ รัฐบาลกลาง หรือต่างประเทศ) ดังนัน
้ จึงไม่จ�ำเป็ นต้องพูดอีกว่า ของก�ำนัลและมารยาททีไ่ ม่เหมาะ
สมกับภาคเอกชนนัน
้ ไม่เหมาะสมส�ำหรับเจ้าหน้ าทีข
่ องรัฐด้วยเช่นกัน ในประเทศอื่นนอกจากสหรัฐฯ กฎหมาย ข้อ
บังคับ และระเบียบปฏิบต
ั ข
ิ องอุตสาหกรรมในพื้นทีอ
่ าจแตกต่างกัน ผบ
ู้ ริหารของ BD ในพื้นทีจ
่ งึ มีหน้ าทีก
่ �ำหนด
แนวทางของแต่ละพื้นทีเ่ พื่อควบคุมกรณีเกีย
่ วกับอาหาร การเลีย
้ งรับรอง การขนส่งเดินทาง การจัดหาทีพ
่ ก
ั ของ
ก�ำนัล ข้อตกลงด้านการให้ค�ำปรึกษา และการสนับสนุนทางการศึกษาตามข้อก�ำหนดของท้องถิน
่ เหล่านี้
เราจะไม่เสนอเงิน เสนอประโยชน์ หรือให้โอกาสจ้างงาน หรือให้ของมีค่าอื่นๆ ทัง้ ทางตรงหรือผ่าน
คนกลางต่อเจ้าหน้ าที่ของรัฐ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็ นเอกสิทธิ์หรือข้อมูลในการแข่งขันที่ไม่เปิ ดเผย
หรือเพื่อโน้ มน้ าวหรือตอบแทนการตัดสินใจของเจ้าหน้ าที่

พระราชบัญญัติป้องกันการให้สินบนแก่ข้าราชการต่างประเทศ (“FCPA”) และกฎหมายต่อ
ต้านการทุจริตอื่นๆ

FCPA ซึ่งเป็ นกฎหมายของสหรัฐฯ ถือว่าเป็ นเรื่องผิดกฎหมายสำ�หรับบริษท
ั ในสหรัฐฯ เช่น BD หรือสาขา บริษท
ั
ในเครือ พนักงาน ตัวแทน หรือผู้ทำ�หน้ าที่แทนทัว
่ โลกในการเสนอหรือจ่ายเงินหรือให้สินบนในรูปแบบอื่นแก่เจ้า
หน้ าที่ใดๆ ของรัฐทัว
่ โลกเพื่อให้ได้รับ หรือรักษาธุรกิจ หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ กฎหมายต่อต้านการทุจริต
อื่นๆ ห้ามมิให้เสนอหรือจ่ายเงินหรือให้สินบนในรูปแบบอื่นแก่องค์กรธุรกิจทัว
่ โลก เพื่อเป็ นเหตุให้พวกเขากระทำ�
สิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความรับผิดชอบของงาน หรือเพื่อให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสมแก่ BD นี่คือความ
จริง ไม่ว่าการชำ�ระเงินจะกระทำ�โดยตรงผ่านพนักงานหรือผ่านบุคคลที่ไม่ได้ทำ�งานให้กับ BD นอกจากนี้ FCPA
และกฎหมายต่อต้านการทุจริตอื่นยังถือว่าเป็ นเรื่องผิดกฎหมายในการสร้างสถานการณ์ที่มีการเพิกเฉยอย่าง
จงใจสำ�หรับการชำ�ระเงินที่ผิดกฎหมาย เช่น การให้เงินแก่บุคคลภายนอก หรือคนกลาง และการสัง่ ไม่ให้พวกเขา
บอกคุณว่าเงินจะไปอยู่ที่ไหน โดยปกติแล้วการชำ�ระเงินดังกล่าวยังเป็ นเรื่องผิดกฎหมายของประเทศที่จ่ายหรือ
ยอมรับเงินสินบน

การชำ�ระเงินและการเบิกเงินคืนแก่เจ้าหน้ าที่ของรัฐ

คุณต้องไม่เสนอเงิน เสนอประโยชน์ หรือให้สิ่งมีค่าอื่นกับเจ้าหน้ าที่ของรัฐ เพื่อโน้ มน้ าวหรือให้รางวัลในการ
ตัดสินใจของเจ้าหน้ าที่ทงั ้ ทางตรงหรือผ่านคนกลาง เมื่อทำ�งานกับฝ่ ายจัดซื้อของรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ ระเบียบ
กำ�หนดให้พนักงานที่มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมหรือยื่นข้อเสนอต้องรับรองว่าพวกเขาไม่ทำ�และจะไม่ ก) พูดคุย
หรือเสนอการจ้างงานในอนาคตให้แก่เจ้าหน้ าที่ฝ่ายจัดซื้อของรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ ข) เสนอ ให้ หรือสัญญาว่า
์ องรัฐบาล หรือ
จะให้ของมีค่าแก่เจ้าหน้ าที่ฝ่ายจัดซื้อ และ ค) ร้องขอหรือรับข้อมูลทางการแข่งขันที่มีกรรมสิทธิข
ข้อมูลการคัดเลือกแหล่งจัดหาของรัฐบาล หรือเพื่อเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
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บอกข้อกังวล ถามคำ�ถาม หาคำ�แนะนำ�

ความซื่อสัตย์ในการติดต่อกับผอ
ู้ ่น
ื
การติดต่อกับหน่ วยงานของรัฐและเจ้าหน้ าทีข
่ องรัฐ
การชำ�ระเงินและการเบิกเงินคืนแก่เจ้าหน้ าที่ของรัฐ

หากคุณได้รับการเรียกร้องเงิน การเอื้อประโยชน์ หรือสิ่งมีค่าใดจากหรือในนามของเจ้าหน้ าที่ของรัฐ เพื่อโน้ มน้ าว
หรือให้รางวัลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้ าที่ผู้นัน
้ ทัง้ ทางตรงหรือผ่านคนกลาง คุณต้องรายงานเรื่องนี้ให้ผู้บริหาร
ระดับสูงในประเทศนัน
้ ทราบทันที
•ค
 �ำ ว่า “เจ้าหน้ าทีข
่ องรัฐ” เป็ นคำ�ทีใ่ ช้กน
ั ในวงกว้างมากภายใต้กฎหมายสหรัฐฯ และกฎหมายท้องถิน
่
ส่วนใหญ่ทใี่ ช้กบ
ั การทุจริตของภาครัฐ โดยทัว่ ไปแล้ว จะรวมถึงเจ้าพนักงานของรัฐ หรือตัวแทน เจ้า
หน้ าทีห
่ รือผส
ู้ มัครทีไ่ ด้รบ
ั การเลือกตัง้ หรือพนักงานของธุรกิจทีร่ ฐ
ั เป็ นเจ้าของทีอ
่ ยใู่ นตำ�แหน่งทีส
่ ามารถ
โน้ มน้ าวการตัดสินใจทางข้อกฎหมายหรือธุรกิจทีส
่ ง่ ผลกระทบต่อ BD หรือบุคคลหรือองค์กรทีอ
่ ยใู่ น
เครือ ซึ่งรวมถึง พนักงานของโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยของรัฐ และ NGO (องค์กรทีไ่ ม่ใช่ภาครัฐ)
•ค
 ุณสามารถจ่ายเงินหรือเบิกเงินคืนให้แก่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้ าที่ของรัฐสำ�หรับค่าใช้จ่ายด้านอาหาร
การเลีย
้ งรับรอง การขนส่ง หรือการจัดหาที่พักที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือการทำ�งาน
ตามสัญญา แต่เฉพาะในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของสหรัฐฯ และกฎหมายท้องถิ่น และอยู่
ภายใต้ข้อจำ�กัดของนโบายท้องถิ่น
• เมื่อติดต่อกับเจ้าหน้ าที่ของรัฐนอกประเทศสหรัฐฯ คุณต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน “หลักเกณฑ์ที่เป็ น
แนวทาง” สำ�หรับการต่อต้านการทุจริต/การต่อต้านการให้สินบนของ BD
• เจ้าหน้ าที่ของรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยความซื่อสัตย์ด้านการจัดซื้อจัดหา
และจะทำ�งานประสานกับสำ�นักงานจริยธรรมกลางในพื้นที่ที่กำ�หนดให้มีการเบิกจ่าย การชำ�ระเงิน
หรือการเบิกเงินคืนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้ าจากฝ่ ายกฎหมายของ BD และสำ�นักงาน
จริยธรรมที่สำ�นักงานของรัฐบาลกลางหรือตัวแทนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
• ใ นสถานการณ์ที่มีข้อจำ�กัดอย่างมาก คุณสามารถปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของเจ้าหน้ าที่ภาครัฐ
สำ�หรับ "การชำ�ระเงินเพื่ออำ�นวยความสะดวกเล็กน้ อย" ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการทำ�งาน

ประจำ�วันตามปกติของเจ้าหน้ าที่ (เช่น การดำ�เนินการคำ�ขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาตขับขี่ วีซ่า
หนังสือเดินทาง หรือพิธีการทางศุลกากร) โดยทัว
่ ไป BD จะไม่อนุญาตให้ทำ�การชำ�ระเงินเพื่ออำ�นวย
ความสะดวกดังกล่าว

คุณสามารถทำ�การ “การชำ�ระเงินเพื่ออำ�นวยความสะดวกเล็กๆ น้ อยๆ” ได้ก็ต่อเมื่อ:
1. ก
 ารชำ�ระเงินนัน
้ ได้รับอนุญาตจากที่ปรึกษาทั่วไปและประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร ของ BD ที่จำ�เป็ นเพื่อ
ปกป้ องผลประโยชน์ของบริษท
ั และได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. การชำ�ระเงินนัน
้ เป็ นประเภททัว
่ ไปและจำ�นวนเงินอยู่ภายใต้ธรรมเนียมและหลักปฏิบัติของท้องถิ่น

3. ม
 ีการรายงานการทำ�ธุรกรรมนัน
้ อย่างถูกต้องในบันทึกข้อมูลของบริษท
ั รวมถึง จำ�นวนเงิน ชื่อและ
ตำ�แหน่งของผู้รับด้วย

4. ต
 ้องได้รับคำ�อนุญาตอย่างเป็ นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้ า ยกเว้นไม่สามารถกระทำ�ได้ในสถานการณ์ดัง
กล่าว

ความแม่นยำ�ของหนั งสือสำ�คัญและบันทึกข้อมูล

ภายใต้ FCPA และกฎหมายต่อต้านการทุจริตอื่น BD ต้องดูแลให้บัญชีและบันทึกทางการเงินมีความถูกต้อง
ซึ่งหมายถึง แม้แต่ในกรณีที่มีการชำ�ระเงินจำ�นวนเล็กน้ อย ต้องมีการแสดงรายการทางการเงินทัง้ หมดเกี่ยวกับ
ลักษณะ จำ�นวนเงิน และวัตถุประสงค์ของเงินทัง้ หมดที่ใช้จ่ายด้วย นอกจากนี้ยังหมายความว่าคุณไม่ควรจัดตัง้
“กองทุนเพื่อติดสินบน” ทุกประเภท หรือเงินกองทุนอื่นๆ ที่ไม่สามารถแสดงในบัญชีของ BD
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ความซื่อสัตย์ในการติดต่อกับผอ
ู้ ่น
ื
การติดต่อกับหน่ วยงานของรัฐและเจ้าหน้ าทีข
่ องรัฐ
การทำ�งานของตัวแทนและผู้ทำ�หน้ าที่แทน

สมมุตว
ิ า่

คุณวางแผนทีจ
่ ะ
ประชุมในช่วงอาหาร
กลางวันกับลูกค้า
ทีท
่ ำ�งานให้กบ
ั โรง
พยาบาลของรัฐ
อาหารมือ
้ นั น
้ ราคา
ไม่แพงและคุณมี
วาระการประชุมทาง
ธุรกิจทีจ
่ ะต้องพูดคุย
คส
ู่ มรสของลูกค้า
ทีไ่ ม่ได้อยใู่ นธุรกิจ
ของเรามาพร้อมกับ
ลูกค้าทีร
่ า้ นอาหาร
ด้วย คุณสามารถจ่าย
ค่าอาหารให้เธอได้
หรือไม่

ไม่ได้
แม้วา่ การรับประทาน
อาหารกับลูกค้าอาจมี
เหตุผลเหมาะสมทาง
ธุรกิจและเป็ นไปตาม
แนวปฏิบต
ั ใิ นท้องถิน
่
แต่การมีคส
ู่ มรสร่วมอยู่
ด้วยถือว่าไม่เหมาะสม

คุณต้องพยายามหลีกเลี่ยงการชำ�ระเงินที่ไม่เหมาะสมแก่เจ้าหน้ าที่ของรัฐหรือตัวแทน โดยตัวแทนหรือผู้กระทำ�การ
แทนในนามของ BD
•ค
 ุณต้องพิจารณาภูมิหลังและคุณสมบัติของตัวแทนหรือผู้กระทำ�การแทนในการขายหรือจัดจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์ของ BD การพิจารณานี้ควรรวมถึง ชื่อเสียงขององค์กรและหลักเกณ์ด้านการดำ�เนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรมและการมีความเชื่อมโยง (ด้านการเงิน ครอบครัว หรืออื่นๆ) กับเจ้าหน้ าที่ของรัฐ
•ค
 ุณต้องกำ�หนดอย่างเป็ นลายลักษณ์อักษรให้ตัวแทนและผู้กระทำ�การแทนปฏิบัติตามข้อกำ�หนดทาง
กฎหมายและนโยบายของบริษท
ั ซึ่งรวมถึง มาตรฐานสำ�หรับการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมในการ
ติดต่อของพวกเขาในนามของ BD สัญญาต้องได้รับอนุมัติจากฝ่ ายกฎหมาย
•ผ
 ู้บริหารระดับสูงในประเทศร่วมกับฝ่ ายกฎหมายควรสอบสวนการทำ�ธุรกรรมหรือการดำ�เนินงานที่ผิด
ปกติ ได้แก่ ระดับค่าคอมมิชชันที่สูงเป็ นพิเศษ การร้องขอให้ชำ�ระเงินในสกุลเงินอื่นหรือในประเทศอื่น
หรือกำ�หนดและจัดทำ�เอกสารหมวดหมู่การเบิกคืนค่าใช้จ่ายอย่างคร่าวๆ เพื่อให้มน
ั ่ ใจว่าวัตถุประสงค์ทาง
ธุรกิจมีความถูกต้อง และมีมาตรการควบคุมอย่างเพียงพอ เพื่อป้ องกันการชำ�ระเงินที่ไม่เหมาะสม

กิจกรรมทางการเมือง

BD สนับสนุนสิทธิของพนักงานแต่ละคนในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง พนักงานของ BD สามารถบริจาค
เงินหรือเวลาส่วนตัวที่ต้องการให้กับกิจกรรมทางการเมือง อย่างไรก็ตาม การเข้าร่วมหรือการบริจาคดังกล่าวต้อง
ไม่ (1) แสดงออกหรือตีความได้ว่ากระทำ�ในนามของ BD หรือ (2) เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้ าที่ในการทำ�งาน
ของพนักงานผู้นัน
้

การบริจาคให้การรณรงค์ทางการเมือง

บริษท
ั ห้ามมิให้ใช้เงินทุนและทรัพย์สินของ BD เพื่อสนับสนุนผู้สมัคร พรรคการเมือง การรณรงค์เพื่อให้ลง
คะแนนเสียง หรือการทำ�ประชามติ เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจาก CEO และที่ปรึกษาทัว
่ ไป หากได้รับอนุมัติ
ข้อยกเว้นอาจเป็ นเฉพาะกรณีของการสนับสนุนเงินโดยไม่คำ�นึงถึงความสัมพันธ์หรือมุมมองทางการเมืองของ
พนักงานแต่ละคนใน BD นอกจากนี้ พนักงานของ BD ต้องไม่ใช้ทรัพยากรของบริษท
ั สนับสนุนความคิดเห็น
เหตุผล หรือผู้สมัครทางการเมืองเป็ นการส่วนตัว และบริษท
ั จะไม่ให้มีการเบิกเงินคืนสำ�หรับค่าใช้จ่ายหรือเงิน
บริจาคส่วนตัวทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ในสหรัฐฯ พนักงานที่มีคุณสมบัติถูกต้องของ BD สามารถบริจาคให้แก่คณะกรรมการดำ�เนินงานทางการเมืองของ
BD (“BDPAC”) (ไม่ได้เป็ นการบังคับ) ซึ่งจะทำ�การบริจาคให้แก่ผู้สมัครในสำ�นักงานกลางโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ตามกฎหมายของ BD PAC

กิจกรรมการล็อบบี ้

BD เข้าร่วมในกิจกรรมการสนับสนุน เพื่อพัฒนาวัตถุประสงค์ของบริษท
ั และไม่ใช่เพื่อความชื่นชอบด้านการเมือง
ส่วนตัวของพนักงาน พนักงานทีไ่ ด้รบ
ั อนุญาตบางคน ได้แก่ สมาชิกของทีมงานฝ่ ายนโยบายสาธารณะทัว่ โลกและ
ฝ่ ายรัฐกิจสัมพันธ์ (PPGR) ของ BD สามารถเข้าร่วมในการล็อบบีแ
้ ละกิจกรรมสนับสนุนในนามของบริษท
ั โดยต้อง
สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย
่ วข้อง พนักงานทีไ่ ม่ได้รบ
ั อนุญาตให้ลอ
็ บบีห
้ รือสนับสนุนกฎหมาย ข้อบังคับ
หรือนโยบายสาธารณะไม่สามารถกระทำ�การดังกล่าวในนามของ BD โดยไม่ได้รบ
ั อนุญาตจากทีป
่ รึกษาทัว่ ไปของ
บริษท
ั เราต้องรายงานกิจกรรมในการล็อบบีแ
้ ละการสนับสนุนทัง้ หมดต่อผม
ู้ อ
ี �ำ นาจทีเ่ หมาะสมตามทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้
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ความซื่อสัตย์ในการติดต่อกับผอ
ู้ ่น
ื
การติดต่อกับหน่ วยงานของรัฐและเจ้าหน้ าทีข
่ องรัฐ
ภาษี ภาษี ศุลกากร และภาษีอากร

สมมุตว
ิ า่

เราเพิง
่ ว่าจ้าง
พนั กงานทีเ่ คยทำ�งาน
ให้กบ
ั คแ
ู่ ข่งรายหนึ่ ง
ของเราเมื่อไม่นาน
มานี ้ ฉั นสามารถ
ถามพนั กงานคนนั น
้
เกีย
่ วกับข้อมูลของ
บริษัทเดิมของเขาได้
หรือไม่

ปรึกษาฝ่ ายกฎหมาย
ก่อนสอบถามพนักงาน
เกี่ยวกับธุรกิจของอดีต
นายจ้าง อย่าสอบถาม
พนักงานที่มาจาก
บริษท
ั คู่แข่งเกี่ยวกับ
ข้อมูลที่ห้ามบุคคลเปิ ด
เผยภายใต้ข้อกำ�หนด
ของกฎหมาย ซึ่งอาจ
หมายถึงความลับ
ทางการค้าหรือข้อมูล
ลับอื่นๆ ของคู่แข่ง

เราเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศต่างๆ ที่เราดำ�เนินงานโดยคำ�นึงถึงระบบการเก็บภาษีสำ�หรับ
กิจกรรมของบริษท
ั รวมถึงภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียม และภาษีอากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำ �เข้าและส่งออก
เราปฏิบัติตามข้อกำ�หนดในการเก็บบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการค้า ซึ่งรวมถึง ข้อตกลงการค้าเสรี
การคืนภาษี การจำ�แนกกลุ่มข้อผูกพัน การตัดสินใจเกี่ยวกับการประเมินราคาและการให้ใบอนุญาต เรามีหน้ าที่รับ
ผิดชอบส่วนตัวในการรายงานและชำ�ระเงินค่าภาษีอย่างถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับการทำ�งานและรายได้ของ BD

ความสัมพันธ์กบ
ั คแ
ู่ ข่ง
การแข่งขันคือหัวใจของธุรกิจ BD แข่งขันโดยการผลิตสินค้าทีเ่ หนือกว่า และขายในราคาทีเ่ ป็ นธรรม รวมถึงมอบสิง่ ที่
มีคา่ ให้แก่ลก
ู ค้าของเรา ตามทีร่ ะบุไว้ในนโยบายของ BD เกีย
่ วกับการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
และการแข่งขัน นโยบายของ BD กำ�หนดให้มก
ี ารปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและการแข่งขัน
ของสหรัฐฯ รวมถึงทุกรัฐ ประเทศ และเขตอำ�นาจศาลทีก
่ ฎหมายดังกล่าวบังคับใช้กบ
ั ธุรกิจของเราอย่างเต็มที่

กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันและต่อต้านการผูกขาด

BD ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันและต่อต้านการผูกขาดทัว
่ โลก กฎหมายเหล่านี้กำ�หนดให้บริษท
ั
ต้องแข่งขันอย่างเป็ นธรรม โดยมีข้อห้ามมิให้ทำ�ข้อตกลงกับคู่แข่งเพื่อควบคุมการค้า หรือลดการแข่งขัน
ได้แก่ ข้อตกลงในการ:
• ตรึง รักษาราคาให้คงที่ หรือควบคุมราคา
• จำ�กัดปริมาณหรือยอดขายของผลิตภัณฑ์
• จัดสรรลูกค้าหรือเขตการขายตามพื้นที่
•ค
 ว�่ำบาตรผู้จัดหาหรือลูกค้าบางราย
นอกจากนี้กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันและต่อต้านการผูกขาดส่วนใหญ่ห้ามการใช้ตำ�แหน่งที่มีอำ�นาจเหนือกว่าใน
ตลาดเพื่อผลักดันให้คู่แข่งออกจากธุรกิจ กฎหมายเหล่านี้ทว
ั ่ โลกไม่ได้มีเนื้อหาเหมือนกันทุกประการ นี่คือเหตุผล
ว่าทำ�ไมคุณควรเข้าร่วมการฝึ กอบรมตามกำ�หนดเวลาที่จะจัดไว้ให้แก่พนักงานที่ควรได้รับการฝึ กอบรมดังกล่าว
หากคุณไม่แน่ใจว่าการกระทำ�อาจก่อให้เกิดปั ญหาด้านการต่อต้านการผูกขาดหรือไม่ คุณควรปรึกษาฝ่ ายกฎหมาย
เพื่อขอคำ�แนะนำ �ก่อน

ข้อมูลการแข่งขัน

ส่วนสำ�คัญของการแข่งขัน คือการทราบว่าคู่แข่งของคุณกำ�ลังทำ�อะไรอยู่ แม้ว่าจะเป็ นเรื่องสำ�คัญที่ต้องทราบเกี่ยว
กับคู่แข่งและอุตสาหกรรมของคุณแต่คุณก็ควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี :้
• ห้ามใช้วิธีการที่ผิดกฎหมาย (ได้แก่ การบุกรุกหรือการขโมย)
•จ
 ะไม่ยอมรับข้อมูลที่ถือว่าเป็ นข้อมูลลับหรือถูกระบุว่าเป็ นข้อมูลลับโดยผู้เป็ นเจ้าของข้อมูลไม่ทราบ
เรื่อง และโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษท
ั
• ห้ามใช้วิธีการที่หลอกลวงหรือไม่ซ่ อ
ื สัตย์
์ องพวกเขา
• ไ ม่ควรว่าจ้างอดีตพนักงานของคู่แข่งเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่เป็ นกรรมสิทธิข
คุณควรปรึกษาฝ่ ายกฎหมายเพื่อขอคำ�แนะนำ �เพิ่มเติมในด้านนี้
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BD มีหน้ าที่ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการส่งออก การน�ำเข้า การส่งกลับออกไป
และการเปลี่ยนเส้นทางผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ สินค้า บริการ และข้อมูลทางเทคนิค ซึ่งรวมถึงกฎหมายน�ำเข้า
และกฎหมายศุลกากร การควบคุมการส่งออก การบังคับตามกฎหมายระหว่างประเทศ รายชื่อต้องห้าม กฎหมาย
ว่าด้วยการต่อต้านการคว�่ำบาตรและการเปลี่ยนเส้นทางการค้าผลิตภัณฑ์ BD ด�ำเนินธุรกิจทัว
่ โลก และกฎหมาย
ของประเทศหรือเขตอ�ำนาจศาลหนึ่งอาจใช้กับการท�ำธุรกรรมหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่อ่ น
ื การไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศอาจท�ำให้ BD และพนักงานได้รับโทษทางแพ่งและทางอาญา ซึ่งรวมถึง
การถูกระงับหรือปฏิเสธสิทธิพิเศษทางการค้า
กฎหมายดังกล่าวจะควบคุมการทำ�ธุรกรรมหรือกิจกรรมทัง้ ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ และจะกำ�กับดูแลการ
ดำ�เนินกิจกรรมของพนักงานและตัวแทนทัง้ ภายในและภายนอกสหรัฐฯ:

กฎหมายว่าด้วยการนำ�เข้าและภาษี ศุลกากร

กฎหมายว่าด้วยการนำ �เข้าและภาษีศุลกากรจะบังคับใช้กับบริษท
ั ในเครือ รวมถึงการทำ�ธุรกรรมของบุคคล
ภายนอก โดยกำ�หนดให้ BD ระบุประเภท มูลค่า และประเทศต้นทางที่ถูกต้องของการนำ �เข้าทัง้ หมด ในฐานะ
ผู้นำ�เข้า BD ต้องแสดงให้เห็นว่าบริษท
ั ใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสม เพื่อให้มน
ั ่ ใจว่าการนำ �เข้าเป็ นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด
การนำ �เข้าคืออะไร สิ่งที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ที่นำ�เข้ามาในประเทศหนึ่งจากประเทศหนึ่ง
การส่งออกคืออะไร สิ่งที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ที่ส่งออกไปจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง นี่คือเรื่อง
จริงโดยไม่คำ�นึงถึงประเภทของสิ่งของ (เช่น สินค้า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ บริการ ได้แก่ การติดตัง้ การ
ดูแลรักษา และการซ่อมแซม และข้อมูลทางเทคนิค ได้แก่ ซอฟต์แวร์) หรือวิธีการขนส่ง (เช่น ไปรษณีย์ การถือ
ไปส่ง และการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์)

การควบคุมการส่งออก การบังคับตามกฎหมายระหว่างประเทศ และบุคคลต้องห้าม

สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และประเทศอื่นๆ ได้กำ�หนดการบังคับตามกฎหมายระหว่างประเทศ และข้อจำ�กัดทางการ
ค้าที่จะจำ�กัดกิจกรรมและการทำ�ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศ สัญชาติที่ระบุไว้ รวมถึงองค์กรและบุคคลอื่นๆ ที่
กำ�หนดไว้ ฝ่ ายกฎหมายต้องพิจารณาเป็ นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่ถูก
บังคับตามกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยการบังคับระหว่างประเทศ คือ กฎหมายควบคุมการส่งออกที่ใช้บังคับการ
ส่งออกและการส่งสินค้า บริการ และเทคโนโลยีกลับคืนไปยังปลายทางและผู้ใช้ที่ระบุ และตามวัตถุประสงค์ที่
กำ�หนด ข้อจำ�กัดเหล่านี้ รวมถึง การห้ามไม่ให้ติดต่อกับบุคคลหรือองค์กรที่อยู่ในรายชื่อต้องห้าม เช่น องค์กร
ก่อการร้ายหรือนักค้ายาเสพติดที่มีการระบุช่ อ
ื นอกจากนี้ ข้อจำ�กัดดังกล่าวยังครอบคลุมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
เช่น การติดตัง้ และการบริการ และมักจะใช้โดยไม่คำ�นึงถึงประเภทของผลิตภัณฑ์หรือสถานที่ต้นกำ�เนิด BD จะ
ไม่ส่งออกหรือขายผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากฝ่ ายกฎหมาย นอกจากนี้อาจต้องได้รับการ
อนุญาต การประกาศ หรือใบอนุญาตจากภาครัฐ
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กฎหมายว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการคว�่ำบาตร

เนื่องจากบริษท
ั ตัง้ อยู่ในสหรัฐฯ ดังนัน
้ การด�ำเนินงานทัง้ หมดของเรา ซึ่งรวมถึง สาขาในต่างประเทศต้องปฏิบต
ั ิ
ตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการคว่ำ� บาตรของสหรัฐฯ ซึ่งโดยทัว
่ ไปแล้วจะห้ามการมีสว
่ นร่วมในการคว�่ำ
บาตรระหว่างประเทศทีไ่ ม่ได้มม
ี าตรการบังคับจากรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึง สันนิบาตอาหรับทีค
่ ว่ำ� บาตรอิสราเอล
ขอบเขตของเงื่อนไขดังกล่าวเป็ นไปอย่างกว้างๆ และมีความซับซ้อนส�ำหรับการห้ามต่อไปนี้ เช่น: (1) การไม่ยอม
ท�ำธุรกิจกับอีกฝ่ ายหนึ่ง (2) การให้ขอ
้ มูลเกีย
่ วกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับอีกฝ่ ายหนึ่ง (3) การจ่ายเงิน การ
ยืนยันหรือการจ่ายเงินตามตราสารเครดิตทีม
่ เี งื่อนไขในการคว่ำ� บาตร และ (4) การเลือกปฏิบต
ั ิ หรือการให้ขอ
้ มูล
เกีย
่ วกับบุคคลหรือบริษท
ั โดยยึดตามเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ถิน
่ ก�ำเนิด หรือสัญชาติ นอกจากนี้ ในบางกรณี แม้วา่ จะ
รับค�ำร้องขอเพื่อขอความร่วมมือในการคว่ำ� บาตร แต่กต
็ อ
้ งรายงานให้รฐ
ั บาลของสหรัฐฯ ทราบ เนื่องด้วยกฎหมาย
ว่าด้วยการต่อต้านการคว�่ำบาตรมีความซับซ้อน ดังนัน
้ ควรส่งค�ำร้องขอทัง้ หมดไปยังฝ่ ายกฎหมายโดยตรง

การเปลี่ยนเส้นทาง

นโยบายการควบคุมกฎระเบียบทางการค้าของผลิตภัณฑ์ BD ห้ามมิให้ทำ�การเปลี่ยนเส้นทางผลิตภัณฑ์ของ BD
ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้า ตัวแทนจำ�หน่าย หรือตัวแทนไม่ยอมทำ�ตามข้อกำ�หนดของตัวแทนของบริษท
ั เกี่ยวกับช่อง
ทาง ประเทศ พื้นที่ ภูมิภาค หรือการใช้การจัดจำ�หน่าย เพื่อนำ �สินค้าที่ซ้ อ
ื มาไปใช้หรือขายต่อ (เช่น เสนอว่าจะมี
การขายผลิตภัณฑ์นัน
้ ในละตินอเมริกาแต่นำ�ไปขายในสหรัฐฯ แทน) การไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดการเปลี่ยนเส้น
ทางจะเป็ นการลดทอนความสามารถของเราในการติดตามผลิตภัณฑ์ของเรา รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดทาง
กฎหมายส่งออกและอื่นๆ ด้วย
BD ได้น�ำขัน
้ ตอนภายในมาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ โปรดติดต่อฝ่ าย

กฎหมายของ BD เพื่อขอค�ำแนะน�ำทุกครัง้ ที่คุณ: (1) มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายการส่งออกและ

ศุลกากร (2) ก�ำลังพิจารณาที่จะร่วมท�ำธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับกฎหมายการควบคุมการส่งออก การบังคับทาง
เศรษฐกิจ หรือรายชื่อต้องห้าม (3) ได้รับการร้องขอให้ร่วมท�ำการคว�่ำบาตร หรือ (4) ทราบถึงการเปลี่ยนเส้นทาง
ของผลิตภัณฑ์ BD
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ู้ ่น
ื
การป้ องกันและการใช้ทรัพย์สน
ิ ของบริษท
ั อย่างเหมาะสม

สมมุตว
ิ า่

วิศวกรฝ่ าย R&D
ของบริษัทรู้สึกตื่น
เต้นเกี่ยวกับการ
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
ใหม่ท่เี ขาทำ�งาน
และได้แบ่งปั น
ข้อมูลที่ไม่เผยแพร่
ต่อสาธารณะกับ
ครอบครัวและเพื่อน
ของเขา

วิศวกรเปิ ดเผยข้อมูล
ที่ไม่เผยแพร่ต่อ
สาธารณะอย่างไม่
เหมาะสม

การป้ องกันทรัพย์สินของ BD ไม่ให้สูญหาย ถูกขโมย หรือใช้งานผิดวัตถุประสงค์ เป็ นหน้ าที่รับผิดชอบของ
พนักงาน เจ้าหน้ าที่ และผู้บริหารของบริษท
ั ทุกคน การที่ทรัพย์สินของ BD สูญหาย ถูกขโมย หรือใช้งานผิด
วัตถุประสงค์จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกำ�ไรของเรา และควรรายงานให้ผู้จัดการ/หัวหน้ างานหรือฝ่ าย
กฎหมายทราบถึงการสูญหาย การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ หรือการขโมยที่ต้องสงสัย
นอกจากการได้รับอนุมัติอย่างถูกต้องแล้ว วัตถุประสงค์เดียวของอุปกรณ์ ยานพาหนะ และวัสดุสน
ิ้ เปลืองของ BD
คือ เพื่อใช้ในการดำ�เนินธุรกิจของเรา และสามารถนำ �ไปใช้ได้เฉพาะในกรณีที่เป็ นไปตามนโยบายของ BD เท่านัน
้

ทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญาและข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับ
เราแต่ละคนมีหน้ าที่ตรวจสอบให้มน
ั ่ ใจว่าทรัพย์สินของบริษท
ั ซึ่งรวมถึง ข้อมูลที่เป็ นความลับจะถูกใช้เพื่อธุรกิจ
ของ BD เท่านัน
้ คุณต้องไม่ใช้สิ่งอำ�นวยความสะดวก ข้อมูล อุปกรณ์ หรือบริการของ BD สำ�หรับวัตถุประสงค์ที่
ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้อง
“ทรัพย์สิน” มีความหมายมากกว่าอาคารสถานที่หรือโต๊ะเก้าอี้ ข้อมูลส่วนใหญ่ที่คุณได้สร้างหรือพัฒนาอันเป็ น
ส่วนหนึ่งจากงานของคุณถือเป็ นกรรมสิทธิ ์ ซึ่งเป็ นทรัพย์สินที่มีค่าของบริษท
ั ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง แผนทาง
เทคนิค กลยุทธ์ การเงิน การจ้างงาน แผนธุรกิจ เอกสาร ฐานข้อมูล หรือภาพวาด ไม่ว่าจะจัดเก็บในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่น ต้องมีการปกป้ องข้อมูลที่เป็ นความลับของเราด้วยความระมัดระวังอย่างสูง
์ องบริษท
์ ี่ผู้อ่ น
คุณต้องไม่แบ่งปั นข้อมูลที่เป็ นกรรมสิทธิข
ั หรือข้อมูลกรรมสิทธิท
ื มอบให้คุณกับคนอื่น ซึ่งรวมถึง
เพื่อนร่วมงาน ยกเว้นในกรณีที่พวกเขาต้องรู้ด้วยเหตุผลที่เหมาะสมทางธุรกิจ การเปิ ดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจ
ท�ำลายมูลค่าของข้อมูล และท�ำให้ผู้อ่ น
ื ที่อยู่นอก BD มีความได้เปรียบอย่างไม่เป็ นธรรม โปรดจ�ำไว้ว่า การเปิ ด
เผยข้อมูลโดยไม่ตงั ้ ใจ (เช่น ผ่านการสนทนาที่ไม่ระมัดระวังในที่สาธารณะ ได้แก่ เครื่องบิน ลิฟต์ ห้องน�้ ำ หรือ
ร้านอาหาร) อาจถือว่าเป็ นการท�ำให้ BD ได้รับความเสียหาย ต้องดูแลรักษาความลับของข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ ์
ทัง้ หมดอย่างเคร่งครัด ยกเว้นได้รับอนุญาตโดย BD หรือกฎหมายก�ำหนด

์ ละความลับทางการค้า จึงเป็ นนโยบายของเราในการ
เนื่องจากเราให้ความสำ�คัญและปกป้ องข้อมูลที่มีกรรมสิทธิแ
เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อ่ น
ื เราเคารพสิทธิบัตร ลิขสิทธิ ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า
หรือทรัพย์สินทางปั ญญาอื่นๆ ที่ถือครองโดยบุคคลอื่น และเราพยายามดำ�เนินการเพื่อให้ได้ใบอนุญาต ถ้าจำ�เป็ น
เพื่อป้ องกันการละเมิดสิทธิดังกล่าวในการดำ�เนินธุรกิจของเรา เราจะไม่ขโมยความคิดหรือเผยแพร่ข้อมูลของผู้
อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง
คุณบางคนอาจมาทำ�งานกับ BD จากบริษท
ั อื่นๆ และบางคนอาจลาออกจาก BD เพื่อทำ�งานให้บุคคลอื่นในระหว่าง
อาชีพการทำ�งานของคุณ หากคุณออกจาก BD คุณต้องไม่นำ�ข้อมูลที่เป็ นความลับจาก BD ไปและเปิ ดเผยให้แก่
นายจ้างใหม่ ในทำ�นองเดียวกัน คุณต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับของนายจ้างเก่าให้ BD ทราบ
คุณควรขอคำ�แนะนำ �จากฝ่ ายกฎหมาย หากมีปัญหาต่างๆ ในเรื่องนี้เกิดขึ้น
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คุณภาพและข้อกำ�หนดสำ�หรับผลิตภัณฑ์ของ BD

สมมุตว
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 ั นทราบมาว่า BD
ฉ
ทำ�การเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับหนึ่ งใน
ผลิตภัณฑ์ทางการ
แพทย์ของเราในปี นี ้
แต่ฉันไม่แน่ ใจว่าเรา
ได้แจ้งหน่ วยงานที่มี
อำ�นาจอย่างเหมาะ
สมหรือไม่ ฉั นควร
ทำ�อย่างไร

BD ต้องปฏิบัติตาม
ข้อกำ�หนด เพื่อ
สื่อสารให้เจ้าหน้ าที่ที่
เกี่ยวข้องในประเทศ
ที่เราทำ�การตลาดและ
ขายผลิตภัณฑ์ทราบ
ถึงความเปลี่ยนแปลง
ของการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ คุณควร
ติดต่อหัวหน้ าฝ่ าย
ระเบียบข้อบังคับเพื่อ
ขอคำ�แนะนำ �
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ในฐานะผู้จัดหาอุปกรณ์การวิเคราะห์ทางการแพทย์ เทคโนโลยีด้านสารละลายทางเส้นเลือดหรือยาสำ�หรับฉีด สิ่ง
สำ�คัญสำ�หรับความรับผิดชอบส่วนบุคคลของพนักงาน BD คือ การทำ�ให้แน่ใจว่าเราทุกคนทราบและปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบที่บังคับใช้กับงานของคุณ ผลิตภัณฑ์จำ�นวนมากที่ BD ผลิตและจำ�หน่ายจะถูกนำ �ไปใช้เพื่อวินิจฉัยและ
รักษาผู้ป่วยทัว
่ โลก ในการช่วยเหลือให้การวินิจฉัยและการรักษาประสบผลสำ�เร็จ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ต้องมีความ
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพทางการแพทย์สำ�หรับการใช้งานที่กำ�หนดไว้ องค์กรอาหารและยาของสหรัฐฯ และ
หน่วยงานลักษณะเดียวกันในประเทศและภูมิภาคอื่นได้จัดทำ�ข้อกำ�หนด เพื่อให้มน
ั ่ ใจถึงความปลอดภัยและความ
มีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ข้อกำ�หนดเหล่านี้มีอำ�นาจบังคับใช้ตามกฎหมายในประเทศส่วนใหญ่
สาธารณชนจะทราบดีว่าเจ้าหน้ าที่ที่บังคับใช้กฎหมายเหล่านี้ออกข้อกำ�หนดเพื่อปกป้ องสุขภาพของประชาชน BD
ทำ�การตลาดและขายผลิตภัณฑ์ทว
ั ่ โลก พนักงานควรมีความรู้และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของแต่ละ
ประเทศ รวมถึงนโยบายภายในที่ควบคุมผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ของเรา
BD เชื่อมัน
่ เสมอว่าการจัดการด้านคุณภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็ นค่านิยมที่สำ�คัญที่สุดของเรา พร้อมด้วย
การปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และการป้ องกันการฝ่ าฝื นกฎระเบียบ
พนั กงานของเราจะช่วยให้ม่น
ั ใจถึงความปลอดภัย คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบโดย:
•ก
 ารปฏิบัติตามข้อกำ�หนดทางกฎหมายและการผลิตสินค้าที่ยอมรับโดยทัว
่ ไป หลักปฏิบัติทางห้อง
ปฏิบัติการและทางคลินิกที่เหมาะสม และข้อกำ�หนดด้านระบบคุณภาพ
•ก
 ารจัดท�ำการวิจัยทางคลินิกของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและกฎหมาย การอ้างอิง
ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง และการสนับสนุนข้ออ้างอิงดังกล่าวด้วยการทดสอบผลิตภัณฑ์และการวิจัย
ทางคลินิกที่เหมาะสม
•ก
 ารตรวจสอบว่าข้อมูลทัง้ หมดที่เราบันทึกภายในหรือส่งไปยังหน่วยงานของรัฐมีความน่าเชื่อถือ
แม่นยำ� และครบถ้วน
•ม
 ีการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมดอย่างถูกต้องตามที่กำ�หนดไว้
•ก
 ารติดฉลาก การโฆษณา และการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของเราอย่างเหมาะสม อย่าส่งเสริมการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ “ไม่มีระบุในฉลาก” หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้รับการอนุมัติ
•ก
 ารรายงานข้อร้องเรียน เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ และตัวชีว
้ ัดอื่นๆ ของปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยการ
สนับสนุนและการใช้เวลาและการแก้ไขอย่างเหมาะสม
การไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อาจทำ�ให้ผู้ป่วยได้รับอันตราย และส่งผลถึง BD และคุณ
ได้รับโทษคดีแพ่ง และโทษทางคดีอาญาอย่างรุนแรง รวมถึงการจำ�คุก หากคุณมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาในด้านนี้
โปรดติดต่อ ฝ่ ายการจัดการคุณภาพขององค์กร หรือ ฝ่ ายระเบียบข้อบังคับขององค์กร หรือเจ้าหน้ าที่ฝ่ายคุณภาพ
หรือฝ่ ายบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคของคุณ (ถ้ามี)
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สภาพแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย
ที่ BD ข้อปฏิบัติด้านสภาพแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยของเราเป็ นรากฐานสำ�คัญในค่านิยมหลักของเรา
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BD มีหน้ าที่รับผิดชอบในการดูแลสภาพแวดล้อมและจัดหาสถานที่ทำ�งานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีให้แก่
พนักงาน พนักงานทุกคนใน BD จะช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้ าหมายเหล่านี้ โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้าน
สภาพแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยของเรา และปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษท
ั ซึ่งรวมถึงการรายงาน
การบาดเจ็บในที่ทำ�งาน การปล่อยมลพิษสู่สภาพแวดล้อม หรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายจากการบาดเจ็บหรือ
การปล่อยมลพิษ
จะมีการเน้ นย�ำ้ เป้ าหมายเหล่านี ใ้ นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยขององค์กรของเรา ที่ระบุว่า
เราจะ:

ฉั นทำ�งานในหน่ วย
งานขนาดเล็กและ
ฉั นทราบว่าปั ญหา
ด้านความปลอดภัย
อาจต้องใช้เงินจำ�นวน
มากในการแก้ไข ฉั น
ควรรายงานปั ญหานี ้
หรือไม่

ใช่
การปกป้ องสภาพ
แวดล้อม สุขอนามัย
และความปลอดภัย
ของมนุษย์ต้องมา
ก่อน พนักงานแต่ละ
คนมีหน้ าที่รายงาน
ปั ญหาก่อนที่จะมีใคร
ได้รับอันตราย หากคุณ
พบสิ่งที่เป็ นอันตราย
ด้านความปลอดภัย
โปรดแจ้งหัวหน้ างาน
ตัวแทนด้านความ
ปลอดภัยในพื้นที่ หรือ
สำ�นักงานจริยธรรม
ของ BD

• จัดหาสถานที่ทำ�งานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัย
•ป
 ฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเป็ นอย่างน้ อยที่สุด และสร้างมาตรฐานของเราให้ครอบคลุม
ในสิ่งที่กฎหมายและข้อบังคับมีไม่เพียงพอหรือไม่มี
• ลดการใช้งานและการปล่อยสารที่เป็ นอันตรายและสนับสนุนการรีไซเคิลทรัพยากร
นอกจากนี้ เรายังทำ�งานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำ�เนินงานของเรา โดยทุกการตัดสินใจของเราจะ
เน้ นที่การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของสังคม และของมนุษย์ของพนักงานของเราและผู้
บริโภคที่เราให้บริการ
พนักงานของเราต้องมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเราด้านการดูแลสถานที่ท�ำงานให้ปลอดจากอันตราย และส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้ อยที่สุด เราจัดเตรียมการฝึ กอบรมและท�ำการประเมินผลอย่างเป็ นระบบเพื่อระบุและจัดการ
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น เราสื่อสารความคาดหวังของเราให้ผู้รับเหมา ผู้จัดหา และหุ้นส่วนอื่นๆ ทราบเพื่อเน้ นย�้ำถึง
ความรับผิดชอบที่มีร่วมกันเหล่านี้
รากฐานสำ�คัญประการหนึ่งของสถานที่ทำ�งานที่ยอดเยี่ยม คือการที่สถานที่ทำ�งานให้ความสำ�คัญสูงสุดต่อการ
ปกป้ องสภาพแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยของมนุษย์ ซึ่งสะท้อนถึงความเคารพต่อบุคคลและโลกที่เป็ น
ธรรมชาติที่ BD ให้ความสำ�คัญ ความเคารพนี้จะสะท้อนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปิ ดเผยต่อการเสนอแนะ แสดงข้อ
กังวล และความคิดเห็นของพนักงานของเราเกี่ยวกับการปรับปรุงที่ทำ�งานให้ดีข้ น
ึ
เราคาดหวังให้การท�ำงานของเราเป็ นไปตามข้อก�ำหนดหรือเกินกว่าข้อก�ำหนดของเขตอ�ำนาจศาลที่เราด�ำเนินงาน
และเราเยี่ยมชมหน่วยงานของเราอย่างสม�่ำเสมอเพื่อประเมินการท�ำงานนี้ เราใช้ระบบการจัดการด้านสภาพแวดล้อม
สุขอนามัย และความปลอดภัย เพื่อช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้ าหมายเหล่านี้ สถานที่หลายแห่งของ BD ได้รับการ
ยกย่องด้านความเป็ นเลิศในเรื่องผลงานด้านสภาพแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย โดยพิสูจน์ได้จากการที่
BD ได้รับใบรับรองตามมาตรฐาน 14001 และ 18001
เราก�ำหนดเป้ าหมาย เพื่อปรับปรุงผลงานด้านความปลอดภัย รวมถึงลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและขยะที่สร้างขึ้น
เราพยายามลดการใช้น้� ำ พลังงาน และวัตถุดิบผ่านทางระบบจัดหาและขจัดสารที่เป็ นปั ญหาในผลิตภัณฑ์ของเรา
เราสื่อสารให้ทราบเกี่ยวกับความคาดหวังด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมแก่ผู้จัดหาทัง้ หมด และได้จัดทำ�คู่มือด้านความ
ยัง่ ยืนทัว
่ ทัง้ บริษท
ั สำ�หรับสินค้าและบริการที่เราจัดหา
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ความซื่อสัตย์ในการติดต่อกับผอ
ู้ ่น
ื
ความแม่นยำ�ของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น

สมมุตว
ิ า่

ผจ
ู้ ด
ั การฝ่ ายขาย
ประมาณการ์วา่ เขา
จะทำ�ยอดไม่ถง
ึ เป้ า
หมายสำ�หรับเดือน
นี ้ เพื่อชดเชยส่วน
ต่าง เขาได้เช่าคลัง
สินค้าภายนอกเพื่อ
รับสินค้า และบันทึก
การจัดส่งไปยังคลัง
สินค้าว่าเป็ นยอดขาย

ผู้จัดการฝ่ ายขายปลอม
แปลงบันทึกข้อมูล
ทางการเงิน

เราทุกคนต้องบันทึกหรือจัดเตรียมข้อมูลบางอย่างระหว่างการทำ�งานของเรา ได้แก่ รายงานทางการเงิน บันทึก
ข้อมูลทางบัญชี แผนธุรกิจ การยื่นเรื่องตามกฎระเบียบ บันทึกข้อมูลด้านคุณภาพ บัญชีค่าใช้จ่าย และอื่นๆ คน
จำ�นวนมากทัง้ ภายในและภายนอก BD พึ่งพารายงานที่มีความน่าเชื่อถือและแม่นยำ� ซึ่งรวมถึง ผู้ตรวจสอบอิสระ
ของเรา เพื่อนร่วมงานของคุณ ผู้ถือหุ้นของเรา หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนของเรา
BD ได้จัดทำ�ขัน
้ ตอนทางการบัญชีเพื่อปกป้ องทรัพย์สินของบริษท
ั และตรวจสอบให้มน
ั ่ ใจว่ารายงานทางการเงิน
ของบริษท
ั มีความแม่นยำ�และน่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก เราอาจมีหน้ าที่สำ�คัญ
ที่เท่าเทียมกันในการรายงานข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างแม่นยำ�ต่อหน่วยงานของรัฐ กลุ่มผู้ลงทุน และอื่นๆ
คุณไม่ควรบิดเบือน และเพื่อนร่วมงานของคุณไม่ควรขอให้คุณบิดเบือนความรับผิดชอบที่มีต่อ BD ในการระบุ
ข้อความที่จำ�เป็ นอย่างน่าเชื่อถือและแม่นยำ�
รายงานและเอกสารของเราจะมีการจัดเก็บหรือส่งไปยังคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
สหรัฐฯ และการสื่อสารต่อสาธารณะอื่นๆ ของเราจะต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เป็ นธรรม แม่นยำ�
เหมาะสมแก่เวลา และเข้าใจง่ายด้วย นโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลของ BD ยังบอกข้อจำ�กัดบางประการเกี่ยวกับผู้
ที่ได้รับอนุญาตให้เปิ ดเผยข้อมูลในนามของ BD ต่อสถาบันทางการเงิน และเงื่อนไขภายใต้ข้อกำ�หนดของการเปิ ด
เผยข้อมูลนี้ สามารถดูสำ�เนาของนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลได้ในเว็บไซต์อินทราเน็ตของ BD

การสื่อสารกับสื่อมวลชนและผล
ู้ งทุน
ชื่อเสียงของ BD ขึ้นอยู่กับการนำ �เสนอข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสมกับเวลา และสอดคล้องกันต่อสาธารณะ ซึ่งรวม
ถึง สื่อ (หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ตหรือผู้รายงานทางวิทยุ วารสารทางการค้า ฯลฯ) ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
และสถาบันทางการเงิน BD อนุญาตเฉพาะพนักงานบางคนในการพูดคุยกับบุคคลเหล่านี้ เนื่องจากการตอบสนอง
ต่อคำ�ร้องขอภายนอกอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพเป็ นสิ่งที่สำ�คัญ ดังนัน
้ ควรส่งคำ�ร้องขอทัง้ หมดไปยังแผนก
ที่เหมาะสมของ BD พนักงานไม่ควรพยายามตอบคำ�ร้องขอจากภายนอก
ควรส่งคำ�ร้องขอใดๆ จากนักลงทุน/นักวิเคราะห์/สถาบันทางการเงินไปยังฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์โดยตรง ควรส่ง
คำ�ถามจากสื่อมวลชนไปยังฝ่ ายการสื่อสารองค์กรทันที
ดูแนวทางสำ�หรับการสื่อสารองค์กรสำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม
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เราให้ความ
เคารพ ร่วมมือ
ท้าทาย และมี
ความใส่ใจซึง่
กันและกัน

จริยธรรม คือ ความรับผิดชอบ
ของทุกคน
รจ
ู้ ก
ั หน้ าทีร
่ บ
ั ผิดชอบของคุณ
•
•
•

ค่านิ ยมของ BD

ระเบียบปฏิบต
ั ข
ิ อง BD

ข้อกำ�หนดทางกฎหมาย

พนักงานทุกคนควรศึกษาให้คุ้นเคยเกี่ยวกับค่านิยมหลัก เงื่อนไขในระเบียบปฏิบัติ และนโยบายอื่นๆ
ของบริษท
ั รวมถึงข้อกำ�หนดทางกฎหมายที่บังคับใช้กับหน้ าที่รับผิดชอบและบทบาทของตนเอง

ขอความช่วยเหลือและคำ�
แนะนำ�จาก:
•
•
•
•

หัวหน้ างานของคุณ

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ผบ
ู้ ริหารในพืน
้ ที่

สำ�นั กงานจริยธรรมของ BD

หากคุณต้องการคำ�แนะนำ �หรือความช่วยเหลือ ให้พูดคุยเรื่องนี้กับเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหารในพื้นที่
ของคุณ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม ได้แก่ ฝ่ ายคุณภาพ หรือฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรือสำ�นักงาน
จริยธรรม ธุรกิจและประเทศหลายแห่งได้กำ�หนดให้มีผู้ติดต่อด้านจริยธรรมในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือและ
ให้คำ�แนะนำ �แก่คุณ

การทำ�ให้ดเู ป็ นตัวอย่าง

เราทุกคนคือผน
ู้ ำ�ในด้านนี ้ บุคคลจะปฏิบต
ั ต
ิ าม
สิง่ ทีเ่ ราทำ� แต่ไม่ใช่สง่ิ ทีเ่ ราพูด
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บอกข้อกังวล ถามคำ�ถาม หาคำ�แนะนำ�

หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนด้านจริยธรรมของ BD
(บริการโทรฟรีตา่ งประเทศ)
สามารถโทรหมายเลขสายด่วนที่แสดงไว้ด้านล่างได้โดยตรง จะแสดงหมายเลขสายด่วนสองหมายเลขในแต่ละประเทศ ซึ่งแต่ละ
หมายเลขจะตรงตามผู้ให้บริการโทรศัพท์ในพื้นที่ภายในประเทศนัน
้ ๆ โดยปกติแล้วแค่หนึ่งหมายเลขก็ใช้งานได้ส�ำหรับผู้โทร
แต่ละคน และผู้โทรควรเลือกหมายเลขที่ตรงกับรูปแบบที่ผู้ให้บริการในพื้นที่ของตนเองใช้งาน

ประเทศ
แคนาดา
จีน
ญี่ปุ่น
		
		
นอรเวย์
เนเธอร์แลนด์
บราซิล
เปอร์โตริโก
โปแลนด์
โปรตุเกส
ฝรัง่ เศส
ฟิ นแลนด์
มาเลเซีย
เม็กซิโก
สเปน
สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐเช็ก
สิงคโปร์
ออสเตรเลีย
อาร์เจนตินา
อิตาลี
แอฟริกาใต้
ฮ่องกง
ฮังการี
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หมายเลข ITFS (โทรฟรีต่างประเทศ)
800-821-5452
กำ�หนดในภายหลัง
0066-33-830437
00531-11-0211
0034-800-600088
800-11688
กำ�หนดในภายหลัง
0800-892-1905
800-821-5452
0-0-800-151-0013
800-8-11289
0800-90-3032
0800-9-15705
1-800-81-6495
001-855-312-8683
900-98-1178
800-821-5452
0808-234-5440
00308-13-2757
800-142-458
800-110-1958
1-800-097-503
0800-444-6698
800-788492
0800-98-8816
800-96-6297
06-800-20-406

หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนด้านจริยธรรมของ BD (โทรศัพท์สายตรง)

ผู้โทรไปยังสายตรงต้องหมุนหมายเลขสำ�หรับประเทศก่อนเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายของ AT&T จากนัน
้ ให้โทรไปยังหมายเลข
สายด่วนสำ�หรับโทรฟรี บริการโทรศัพท์สายตรงไม่ได้เปิ ดให้บริการสำ�หรับทุกสถานที่ภายในประเทศ หมายเหตุ หมายเลข
โทรศัพท์ของ AT&T อาจเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา สำ�หรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับรหัสการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ โปรดดูที่
เว็บไซต์ของ AT&T ที่ http://www.business.att.com/bt/access.isp

ประเทศ
กรีซ
กานา
คอสตาริกา
เคนยา
โครเอเทีย
โคลัมเบีย
ชิลี

ซาอุดิอาระเบีย
แซมเบีย
เดนมาร์ก
ตุรกี
ไต้หวัน
ไทย
นิวซีแลนด์
เนเธอร์แลนด์
บอสเนียเฮอร์เซโกวินา
บังคลาเทศ
เบลเยียม
ปากีสถาน
เปรู
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หมายเลขโทรศัพท์ AT&T
00-800-1311 30
ระงับการให้บริการ
800-228-8288 506 (ภาษาอังกฤษ)
800-228-8288 (ภาษาสเปน)
0-201-602-020 254
0800-220-111 385
01-800-911-0010 57
01-800-911-0011 57 (ภาษาสเปน)
800-360-311 56 (ENTEL)
800-360-312 56 (ENTEL ภาษาสเปน)
800-800-288 56 (Telefonica)
800-225-288 56 (Telmex – 800)
800-228-8288 (ภาษาสเปน)
1-800-10 966
ระงับการให้บริการ
800-100-10 45
0811-288-0001 90
00-801-102-880 886
001-999-111-11 66
1-800-0001-33 66 (ใหม่)
000-911 64
0800-022-9111 31
ผู้โทรสามารถโทรมายังสายโทรฟรีด้วยการ
ติดต่อโอเปอเรเตอร์และขอให้ต่อสายโทรศัพท์
ต่างประเทศ
157-0011 880
0-800-100-10 32
00-800-01-001 92
0-800-70-088 51 (Americatel)
0-800-50-288 51 (Telephonica)
0-800-50-000 51 (Telephonica-ภาษาสเปน)

หมายเลขสายด่วนสำ�หรับโทรฟรี
855-209-1582
704-552-8173
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
704-552-8173

855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582

หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนด้านจริยธรรมของ BD (โทรศัพท์สายตรง) (ต่อ)
ประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์

หมายเลขโทรศัพท์ AT&T
105-11 63 (Bayan)
105-11 63 (Digitel)
105-11 63 (Globe)
105-11 63 (ทางเลือกที่ 2)
105-11 63 (Philcom)
1010-5511-00 63 (PLDT)
105-11 63 (Smart)
ไมโครนีเซีย
288-691 Yap 350
เยอรมัน
0-800-225-5288 49
รัสเซีย
8^10-800-110-1011 7
363-2400 7 (มอสโคว์)
8^495-363-2400 7 (นอกมอสโคว์)
8^812-363-2400 7 (นอกเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
363-2400 7 (เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
ลักเซมเบิร์ก
800-201-11 352
เวียดนาม
1-228-0288 84 (VNPT)
1-201-0288 84 (Viettel)
สวิสเซอร์แลนด์
0-800-890011 41
สวีเดน
020-799-111 46
สาธารณรัฐ
ผู้โทรสามารถโทรมายังสายโทรฟรีด้วยการ
โดมินิกัน
ติดต่อโอเปอเรเตอร์และขอให้ต่อสายโทรศัพท์
ต่างประเทศ
สาธารณรัฐสโลวัก
0-800-000-101 421
สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 8000-021 971
8000-555-66 971
ออสเตรีย
0-800-200-288 43
อินเดีย
000-117 91
อินโดนีเซีย
001-801-10 62
ไอร์แลนด์
1-800-550-000 353
00-800-222-55288 353 (UIFN)
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หมายเลขสายด่วนสำ�หรับโทรฟรี
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
704-552-8173

855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582
855-209-1582

เราเตรียมการ
ล่วงหน้าและ
จัดการกับปั ญหา
ท้าทายของผู้
ป่ วยและลูกค้า
ทัว
่ โลก

ระเบียบปฏิบต
ั ข
ิ อง BD

บอกข้อกังวล ถามคำ�ถาม หาคำ�แนะนำ�
www.bd.com

