
หลกัจรรยาบรรณ       1 

หลกัจรรยาบรรณของ Organon 

ที่ Organon หลกัจรรยาบรรณของเราเป็นมากกวา่ 

ค าพูดบนหนา้กระดาษ น่ีเป็นสิง่ทีก่ าหนดวธิกีารท างานของเรา 

เรามุง่มั่นทีจ่ะได ้รับและรักษาความไวว้างใจ 
จากผูป่้ วยของเรา ลกูค ้าของเรา นักลงทนุของเรา
พันธมติรของเรา และชมุชนของเราทั่วโลก 

หลักจรรยาบรรณของเราชว่ยให ้เราได  ้
รับความไวว้างใจดังกลา่ว: เราท าหนา้ทีอ่ยา่งตรงไปตรงมา 

เราปฏิบ ัตอิย่างโปร่งใส 

และเรามุ่งม่ันตามมาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุด
ในทุกสิ่งที่ เราท าทุกๆ วนั

เรามุง่มั่นทีจ่ะสรา้งสถานทีท่ างานทีเ่รามคีวามภาคภมูใิจในการท างาน 

เราใหค้วามส าคัญกบัความหลากหลายและการนับรวมทกุกลุม่คน 

แมว้า่เราจะพูดกนัหลายภาษาและเป็นตัวแทนจากหลายวัฒนธรรม 

แตเ่ราลว้นเป็นหนึง่เดยีวกนัในการขับเคลือ่นเพือ่สง่มอบโลกแหง่ความแตกตา่งในสขุภาพของสตร ี
เราปฏบิัตติอ่ทกุคนทีเ่รามปีฏสิมัพันธด์ว้ยอยา่งมศีลีธรรมและมศีกัดิศ์ร ี 

พนักงาน พันธมิตร และซัพพลายเออร์ของ Organon ทุกราย 

มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของเรา

และมาตรฐานด ้านจริยธรรมระดับสูงในหลักจรรยาบรรณของเรา 
เราทุกคนต ้องรับผิดชอบในการท าสิ่งที่ถูกต ้อง เราจะบรรลุพันธกิจได ้
ก็ต่อเมื่อเราทุกคนร่วมมือกัน       
หากท่านมีข ้อสงสยั โปรดขอค าแนะน า

หลกัจรรยาบรรณของเรา 

เราท าหนา้ทีอ่ย่างตรงไปตรงมา 

เราปฏิบัติอยางโปรงใส  

และเรามุงม่นัตามมาตรฐานทาง

จรธิรรมสูงสุดในทุกสิ่งที่
เราทาํทกุๆ วัน
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เราคอืใคร: 

พนัธกจิของเรา 

สง่มอบยาและวธิแีก ้ปัญหาทีม่ปีระสทิธภิาพ
เพือ่วันแหง่สขุภาพทีด่ขี ึน้ 

วสิยัทศันข์องเรา 

ทกุวนัจะเป็นวันทีด่กีวา่เดมิและมสีขุภาพ 

แข็งแรงกวา่เดมิส าหรับสตรทีกุคน  

วฒันธรรมของเรา 

มรดกแห่งความมุ่งมั่นของ Organon

และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรต ่อสุขภาพของสตรี
และความทุ่มเทอย่างแน่วแนข่องเราต ่อความซื่อสัตยส์ุจริต
ตลอดจนมาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูง 

เป็นแรงบันดาลใจให้แก่เราในทุกสิ่งที่เราทําไม่ใช่แค่การกระทําของเราเทา่นั้นทีส่ําคัญ 
แตว่ิธีการที่เราท านั้นก็ส าคัญมากพอๆ กัน

ความซื่อสัตย ์สุจริตเป็นรากฐานส าหรับทุกสิ่งที่เราท า
เราทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมวัฒนธรรมของพฤติกรรมด ้านจริยธรรม
เรารูว้่าการท าสิ่งต่างๆ ให้ถูกต้องเป็นวิธีการเดียว

วัฒนธรรมของเราก าหนดโดยค่านิยมหลักของเราเช่นกัน: 

• ความถกูตอ้งและความโปรง่ใส: เป็นตวัของตัวเอง

• การเพิม่ขดีความสามารถ ความรับผดิชอบ และความซือ่สตัยส์จุรติ:

มสีิง่นีอ้ยูใ่นตัวเรา

• การท างานรว่มกนั: เจรญิเตบิโตรว่มกนั

• ความหลากหลายและการนับรวมทกุกลุม่คน: เราทกุคนเป็นสว่นหนึง่ในนี้

• แรงผลักดัน: จดุประกายในตวัคณุ และ

• มแีนวคดิของผูป้ระกอบการ: ท าตอ่ไปโดยไมห่ยดุยัง้
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วฒันธรรมของเราที่ด าเนินตอ่ไป 

ความถูกต้องและความโปร่งใส: เป็ นตัวของตัวเอง

เราส่งเสริมการสื่อสารที่เปดิเผยและตรงไปตรงมา 
และการพูดคุยด ้วยความเคารพในทุกระดับของบริษัท 

เราสร้างความไว้วางใจผ่านความโปร่งใสและความถูกต ้อง 
เราเป ิดรับข้อมูลเกี่ยวกับจุดด้อยและการพัฒนาของเรา  

การเพิ่มขีดความสามารถ ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต: 

มีสิ่งนี้อยู่ในตัวเรา  

เราตัดสินใจอยา่งชาญฉลาดและมีข้อมูลในระดับที่เหมาะสมของบริษัท 

เรารับผิดชอบต่อการตัดสินใจของเราแมว้่าจะไมเป็นไปตามแผนที่วางไว้ก็ตาม 
เมื่อเราท าผิด เรารับผิดและเรียนรูจ้ากความผิดนั้น 

เราไม่ประนีประนอมตอ่มาตรฐานด ้านจริยธรรมระดับสูงของเราเพื่อให ้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 
เราทราบดีว่าทุกสิ่งที่เราท าคือการสื่อสารถึงสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เราให้คุณค่า

การท างานร่วมกัน: เจริญเติบโตร่วมกัน

เราสร้างทีมประสิทธิภาพสูงที่ท างานรว่มกันทั่วทั้งองค์กรเราช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เราท างานรว่มกันเพื่อขจัดการท างานที่ไม่จ าเปน็ ไม่ตรงแนวเดียวกันหรือซ ้ากัน เราใช้ข้อมูล 

เครื่องมือ และล าดับความส าคัญร่วมกันเพื่อให้ เกิดความคล ่องตัว และความสามารถในการปรับตัว 
เราทราบว่าความเป็นหนึ่งเดียวทั้งมวลมีค ่ามากกว่าการรวมส่วนตา่งๆ
และเราสามารถรว่มกันท าได้และจะประสบความส าเร็จมากขึ้น  

ความหลากหลายและการนบัรวมทกุกลุม่คน: 

เราทกุคนเป็นสว่นหนึง่ในนี ้ 

เราเป็นบรษัิททีแ่ข็งแกรง่ขึน้ ตอบสนองมากขึน้ 

และเป็นผูป้ระกอบการมากขึน้ 

เมือ่รับฟังเสยีงทัง้หมดไมว่า่ผูพู้ดจะมี
ลักษณะอยา่งไร พวกเขารักใคร 
พวกเขาอธษิฐานถงึพระเจา้องคใ์ด หรอืพวกเขามาจากทีใ่ด 

แรงผลกัดนัและมแีนวคดิของผูป้ระกอบการ: 

จดุประกายในตวัคณุ  

เรามสีว่นรว่มและสรา้งสรรค ์

เราจะคงความมุง่มั่นเพือ่วัตถปุระสงคข์องเราและสิง่ทีเ่ราท า 
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ท าตอ่ไปโดยไมห่ยดุย ัง้

เรารับความเสีย่งอยา่งชาญฉลาด ด าเนนิการดว้ยความเรง่ดว่น 

และท าใหว้ธิกีารท างานงา่ยขึน้ เราจะมลีกัษณะของผูป้ระกอบการและมคีวามยดืหยุน่
โนม้น าสูค่วามทา้ทาย และยอมรบัการเปลีย่นแปลง 

ความมุง่ม ัน่ของเรา 

เรายดึมัน่ในผลประโยชนส์งูสดุ

ของผูม้สีว่นได ้สว่นเสยีของเรา 
ผูค้นและชมุชนในวงกว ้างทีเ่ราสมัผัสชวีติ

ผูป่้ วยและลูกคา้ของเรา 

การใหบ้รกิารแกผู่ป่้วยและลกูคา้ของเราคอืเอกสทิธิ� 
และความรับผดิชอบของเรา 
เราทุม่เทเพื�อใหไ้ด้รั้บความไวว้างใจจากผูป่้วย
และลกูคา้ของเราทกุวนั 

พนักงานของเรา 

เรามุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งสถานทีท่ างานทีเ่ราภาคภมูใิจ 

สถานทีท่ างานทีส่รา้งแรงบนัดาลใจใหเ้กดิแรงผลักดัน การท างานรว่มกนั 

การนับรวมทกุกลุม่คน และความเคารพ 

ทีซ่ ึง่พวกเราทกุคนพยายามท าในสิง่ทีถ่กูตอ้ง 

ผูถ้อืหุน้ของเรา 

ผูถ้อืหุน้ของเราไดใ้หค้วามไวว้างใจแกเ่ราดว้ยเงนิทีห่ามาไดย้าก 

ในทางกลบักนัเราเป็นหนี้ในการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

ขอ้มลูผลการปฏบิัตงิานทีซ่ือ่สตัย ์ถกูตอ้งและทันทว่งท ี

และการเปิดเผยขอ้มลูทีช่ดัเจนในรายงานและการสือ่สารสาธารณะ 
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ซพัพลายเออรแ์ละผูจ้ดัจ าหนา่ยของเรา 

เราใหค้วามส าคัญกบัซพัพลายเออรข์องเรา และท างานเพือ่ปฏบิัตติอ่พวกเขาดว้ยความซือ่สตัย ์

ความโปรง่ใส และความเคารพเสมอ เราคาดหวังวา่พวกเขาจะใชห้ลักจรรยาบรรณของเรารว่มกนั 

และด าเนนิการโดยซือ่สตัยส์จุรติทกุวันในงานทีพ่วกเขาด าเนนิการในนามของเรา 

ชุมชนและสังคมของเรา 

ชมุชนของเราคอืเพื�อนบา้นของเราที�ไวว้างใจให ้
เราเป็นพลเมอืงขององคก์รที�ด ีเราตระหนักถงึความรับผดิชอบของเรา 
ในการดําเนนิธรุกจิอยา่งปลอดภยัและยั�งยนืตอ่สิ�งแวดลอ้ม
เราปฏบิัตติามขอ้ความทีร่ะบแุละจติวญิญาณของกฎหมาย 

กฎระเบยีบและขอ้บังคับทัง้หมดทีใ่ชก้บัธรุกจิของเรา  

เราเขา้ใจดวีา่การใหอ้นาคตทีม่สีขุภาพดขีึน้ส าหรับสตร ี
หมายถงึการใหอ้นาคตทีม่สีขุภาพดขีึน้ตอ่ครอบครวัและชมุชนของพวกเขา 
ทั่วโลกเชน่กนั 

ความรบัผดิชอบของเรา 

เรามหีนา้ทีร่ับผดิชอบตอ่การตัดสนิใจทีเ่ราท าและพฤตกิรรมทีต่ามมา 
เรามหีนา้ทีร่ับผดิชอบในการตระหนักถงึผลกระทบที ่
อาจเกดิขึน้จากการตัดสนิใจและการด าเนนิการเหลา่นัน้ 

และเพือ่มุง่มั่นทีจ่ะเป็นแบบจ าลองบทบาทของความซือ่สตัย ์
สว่นบคุคลกบัเพือ่นรว่มงานของเราทกุวัน เราไมล่ะเมดิกฎหมาย นโยบาย หรอืกระบวนการ 
และเราไมช่ีน้ าหรอืแนะน าผูอ้ืน่วา่ควรท าเชน่นัน้  

เรามุง่มั่นทีจ่ะปฏบิัตติามมาตรฐานสงูสดุของจรยิธรรมและความซือ่สตัย ์

เรามหีนา้ทีร่ับผดิชอบตอ่ผูป่้วยและลกูคา้ของเรา ตอ่ผูจ้ัดจ าหน่ายและซพัพลายเออรข์องเรา 
ตอ่ผูถ้อืหุน้ ตอ่พนักงานของเรา และตอ่ชมุชนทีเ่ราใหบ้รกิารทั่วโลก 

ขึน้อยูก่บัพวกเราทกุคนทีจ่ะรักษาและปรับปรงุชือ่เสยีงของ Organon 

และเพือ่ใหแ้น่ใจวา่เป็นบรษัิททีเ่ราทกุคนสามารถเกดิความภาคภมูใิจได ้ 

เรามหีนา้ทีร่ับผดิชอบในการสง่มอบผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีม่คีณุภาพสงู 

เรามหีนา้ทีร่ับผดิชอบตอ่นโยบายของ Organon ดงัตอ่ไปน้ี หากเรามขีอ้สงสยั 

เรามหีนา้ทีร่ับผดิชอบทีจ่ะขอรับค าแนะน า เรามหีนา้ทีร่ับผดิชอบในการพูดคยุกนั 

หากเราเห็นการด าเนนิการทีล่ม้เหลวในการตอบสนองมาตรฐานดา้นจรยิธรรมสงูของเรา 

เราจะพูดคยุ และในการด าเนนิการดังกลา่วยังคงสรา้งรากฐานทางจรยิธรรมทีแ่ข็งแกรง่ของ 
Organon 
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นโยบายของ Organon 

นโยบายองคก์รของเราเป็นมาตรฐานการปฏบิัติ
ในการมสีว่นรว่มกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

เราใชน้โยบายเหลา่นีใ้นการน าทาง 
การตัดสนิใจทีเ่ราเผชญิทกุวนั 

์

์

์

01 ความปลอดภยัของผู้ป่วย

เรามุ่งมั�นที�จะสรา้งความมั�นใจวา่ลกูคา้และผูป่้วยของเราม ี
ความเชื�อมั�นในความปลอดภยัและประสทิธผิลของผลติภณัฑ ์   
ของเรา 

02 คุณภาพผลิตภัณฑ 

ผลติภณัฑข์องเรามพีรอ้มใหบ้รกิารเสมอเมื�อผูค้นจาํเป็นตอ้งใช ้
และมคีณุภาพในระดบัที�พวกเขาสามารถไวว้างใจได ้

03 การวิจัย

งานวจิยัของเรามแีนวทางที�กาํหนดโดยความมุ่งมั�นของเราที� 

จะรกัษาสขุภาพที�ดขีองมนุษย ์
รวมถงึการพฒันาคณุภาพชวีติใหด้ขีึ �น 

04 การติดต่อลูกค้า การตลาด และแนวปฏิบัติทางธุรกิจ 

เราให้ข้อมูลที�ถูกต้องและสมดุลเกี่ยวกับผลิตภัณฑข์องเรา
และไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที�ให้ประโยชนห์รือโน้มน้าว
ลูกค้าของเราอย่างไม่เหมาะสม 

05 การป้องกันการติดสินบนและการทุจริต

เราไม่ใหค้าํสญัญา ขอ้เสนอ การจา่ยเงนิ การรอ้งขอ 
หรอืยอมรบัสิ�งมคีา่ใดๆ 
ที�จะเป็นการโนม้นา้วการตดัสนิใจหรอืการกระทําซึ�งเกี�ยวขอ้งกบั    
ธรุกจิของเรา 

06 การจดัซื �อจดัจา้งและความสมัพนัธ์กบัซพัพลายเออร ์

ดว้ยการตระหนักวา่ซพัพลายเออรข์องเรามบีทบาทสาํคญัใน 
ความสาํเรจ็โดยรวมของเรา เราจงึสรา้งความสมัพนัธท์ี�ดกีบั 
ซพัพลายเออรซ์ ึ�งเป็นผูม้อบคณุคา่โดยรวมที�ดทีี�สดุและเป็นผูท้ี�

มคีวามมุ่งมั�นเชน่เดยีวกบัเราในเร ื�องคณุภาพ ราคา การจดัสง่ 
บรกิาร ความหลากหลาย ชื�อเสยีง และจรยิธรรม 

07 การต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้าที�  
เป็นธรรม

เราแขง่ขนัอยา่งจรงิจงัแตด่ว้ยความยตุธิรรมเพื�อสง่เสรมิตลาด 
แบบเปิดและสรา้งทางเลอืกใหล้กูคา้ โดยพจิารณาจาก 
ประโยชนข์องผลติภณัฑแ์ละบรกิารตา่งๆ ของเรา ตลอดจน 
ความซื�อสตัยแ์ละขอ้ตกลงที�เป็นธรรม  

08 นโยบายการค้าทั�วโลก

เราดําเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบในการเคลื�อนย้ายสินค้า
และบริการข้ามแดนโดยเป็นไปตามข้อบังคับท้องถิ�นและ
ข้อบังคับสากลทางการค้าที�กาํกับดูแลการดําเนินงานของเรา

09 ความซื�อสัตย์ทางการเงิน

ในฐานะผู้ดูแลที่มีความรับผิดชอบ เราเช ื�อวา่ความโปรง่ใสและ
ความซื�อสัตย์ ทางการเงินมีความสําคัญอย่างยิ�งต่อการปกป้อง
สินทรัพยข์องเรา ทําให้มั�นใจถึงพันธกิจและความสําเร็จใน
อนาคตของเรา

ตลอดจนส่งเสริมความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา 

10 ผลประโยชน ์ทับซ้อน

เราตระหนักและเปิดเผยสถานการณต์า่งๆ ที�อาจทําใหถ้กูมอง 
วา่สง่ผลกระทบตอ่การตดัสนิใจทางธรุกจิ หรอือาจโนม้นา้ว 
ธรุกจิของเราอยา่งไม่ถกูตอ้ง และหากจาํเป็นเราจะดาํเนิน 
มาตรการควบคมุเพื�อลดความเสี�ยงใหเ้หลอืนอ้ยที�สดุ 
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นโยบายของ Organon 

นโยบายองคก์รของเราเป็นมาตรฐานการปฏบิัติ
ในการมสีว่นรว่มกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

เราใชน้โยบายเหลา่นีใ้นการน าทาง 
การตัดสนิใจทีเ่ราเผชญิทกุวนั 

11การซื�อขายหลักทรัพย์ โดยอาศัยข้อมูลภายใน

เราไม่ด าเนินการใดๆ ที�จะสั�นคลอนความเช ื�อมั�นของนักลงทุน
เช่น การแบ่งปันข้อมูลภายในที�เกี�ยวกบั Organon

และคู่ค้าของบริษัทหรือแบ่งปัน “ค าแนะน า”

ที�อาจส่งผลอย่างไม่ยุติธรรมต่อการตัดสินใจด้านการลงทุน

12 การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับ Organon

เรามุ่งมั�นที�จะเปิดกว้างและแสดงความโปร่งใสตามความ
เหมาะสมเกี�ยวกับวิธีด าเนินงานของเรา เพื�อรักษาไว้ซึ�งความ
ไว้วางใจและความเช ื�อมั�นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา

13 การจัดการและการปกป้องข้อมูล

เราปกป้องและน ามาตรฐานด้านจริยธรรมระดับสูงมาปรับใช ้

กับการรวบรวม การใช้งาน การจัดการ และการปกป้องข้อมูล 

ที�มีกรรมสิทธิ �ของบริษัท รวมถึงข้อมูลที�ผู้อื�นมอบให้แก่เรา
ด้วยความไว้วางใจ 

14 การเคารพในเรื�องสุขภาพ ความปลอดภัย

และสิ�งแวดล้อม

เรามุ่งมั�นที�จะจัดให้มีสถานที�ทาํงานที�ปลอดภัยและถูก
สุขอนามัยสําหรับพนักงานของเรา โดยลดผลกระทบต่อ  
สิ�งแวดล้อม จากการดาํเนินงานของเราให้เหลือน้อยที�สุด
ตลอดจนเป็นคู่ค้ากับซัพพลายเออรท์ี�ม ีความมุ่งมั�นเช่นเดียวกับ 
เราในด้านความปลอดภัยและการรักษาสิ�งแวดล้อม 

15 การรายงานและการดําเนินการกับการกระที�

ไม่ถูกต้อง 

เราช่วยให้บริษัทสามารถรับมือกับการกระท าที�ไม่ ่ถูกต้องที�

อาจเกิดขึ �นและปกป้องชื�อเสียงของเราด้วยการรายงานเมื�อ

์

พบเห็นหรือสงสัยว่ามีการกระท าที�ไม่ถูกต้องเกิดขึ �น และเรา

จะไม่ยอมให้มีการตอบโต้ใดๆ ต่อบุคคลที�แจ้งข้อกังวลหรือให้
ข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนใดๆ 

16 การจัดการสารเคมีควบคุม 

เราสนับสนุนการใช้สารเคมีควบคุมเพื�อจุดประสงคทางการแพทย ์
วิทยาศาสตร์ และในเชิงพาณิชยท์ี�เหมาะสม ในขณะ

เดียวกันเราก็ด าเนินการดูแลระบบการจัดจ าหน่ายแบบปิดเพื�อ
ให้แน่ใจว่ามีการควบคุมอย่างเหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับการ ได้มา

การผลิต การขนส่ง การจัดเก็บ การใช้งาน การแจกจ่าย 

และการก าจัดทิ �ง

17 ทรัพยากรบุคคลทั�วโลก

เราส่งเสริมวัฒนธรรมการเคารพซึ�งกันและกัน การให้เกียรติ

และความซื�อสัตย์ เพื�อให้เราสามารถดึงดูดและพัฒนาพนักงาน

ที�มีศักยภาพสูง มีส่วนร่วม และมีความหลากหลายซึ�งจะช่วย
ให้เราสามารถส่งมอบผลการด าเนินงานที�ดีเยี่ยมได ้

18 การดูแลและการใช้ประโยชน ์จากสัตว 

เราปฏิบัติต่อสัตวท์ุกตัวด้วยความระมัดระวังอย่างมีมนุษยธรรม
และจะน าสัตว์มาใช้ในการวิจัยต่อเมื�อไม่มีทาง
เลือกอื�นที�สามารถใช้ได้ในทางวิทยาศาสตรเ์ท่านั้น

19 การมีส่วนร่วมในองค์กรการกุศลและการเป็น
อาสาสมัคร 

เราเป็นตัวแทนของการเปลี�ยนแปลงเชิงบวกในเร ื�องการพัฒนา

ด้านการดูแลสุขภาพ การส่งเสริมการศึกษา และการแก้ไข 

ปัญหาทางสังคมที�ส าคัญอย่างยิ�งในทั�วโลก โดยผ่านการมีส่วน

ร่วมและการสนับสนุนองค์กรการกุศลต่างๆ และการเป็น
อาสาสมัครของพนักงาน 




