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จรรยาบรรณการ
ปฏิบัติงานสำาหรับ
พันธมิตรทางธุรกิจ
ของ Organon
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Organon มุง่มั�นตอ่ความยั�งยนืในทกุกจิกรรมธรุกจิ 
และมเีป้าหมายในการใชแ้ละปฏบิตัติามมาตรฐาน 
ระดบัสงูสดุดา้นจรยิธรรม สงัคม และสิ�งแวดลอ้ม 
เราตระหนักวา่พันธมติรทางธรุกจิของเรามบีทบาทสําคญั 
ในความสําเร็จโดยรวมของเรา

ดงันั�น Organon จงึมุง่มั�นในการดําเนนิธรุกจิกบับคุคลและ 
องคก์รที�มคีวามมุง่มั�นในมาตรฐานดา้นจรยิธรรมระดบั 
สงูสดุเชน่เดยีวกบัเรา และผูท้ี�ดําเนนิการในลกัษณะที�ม ี
ความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิ�งแวดลอ้ม

เพื�อสง่เสรมิมาตรฐานที�เรามุง่มั�น Organon 
ไดพั้ฒนาจรรยาบรรณการปฏบิตังิานสําหรับพันธมติรทาง 
ธรุกจิซึ�งอยูบ่นพื�นฐานของหลกัการของอตุสาหกรรม 
เภสชัภณัฑว์า่ดว้ยแนวคดิรเิริ�มดา้นหว่งโซอ่ปุทานใน 
เภสชัภณัฑ ์(PSCI), หลกั 10 ประการของ United 
Nations Global Compact และจรรยาบรรณ 
การปฏบิตังิานของเรา
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ความคาดหวัง

Organon กําหนดมาตรฐานระดบัสงูสําหรับการดําเนนิธรุกจิ 
อยา่งมจีรยิธรรมและสอดคลอ้งกบักฎหมายเราคาดหวงั 
ความมุง่มั�นในระดบัเดยีวกนัจากพันธมติรทางธรุกจิของเรา 
จรรยาบรรณการปฏบิตังิานสําหรับพันธมติรทางธรุกจินี� 
นําเสนอหลกัการพื�นฐานสําหรับพันธมติรทางธรุกจิใน 
การตดิตอ่กบั Organon เราพจิารณาหลกัการเหลา่นี� 
ในการคดัเลอืกพันธมติรทางธรุกจิและตรวจสอบพันธมติร 
ทางธรุกจิสําหรับการปฏบิตัติามหลกัการเหลา่นี�

เราคาดหวงัใหพ้นัธมติรทางธรุกจิ …
• ยดึมั�นในหลกัการดา้นจรยิธรรมและแนวทาง

ปฏบิตัทิางธรุกจิสําหรับแรงงาน สิ�งแวดลอ้ม
สขุภาพ และความปลอดภยั และระบบ
การจัดการอยา่งเครง่ครัด

• ผสาน รวมสื�อสารและปรับใชห้ลกัการเหลา่นี�

• ดําเนนิการโดยปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ
และขอ้บงัคบัที�มผีลบงัคบัใชท้ั �งหมด

• ผสานรวมหลกัการเขา้กบัแนวทางการปรับปรงุ
อยา่งตอ่เนื�องซึ�งจะสง่เสรมิผลการปฏบิตังิาน
ตอ่ไป

ประเด็นสาํคญั: 
พันธมติรทางธรุกจิรวมถงึบคุคลหรอืองคก์รที�ใหบ้รกิารจัดหา 
วตัถดุบิ สารออกฤทธิ� สว่นประกอบ สนิคา้สําเร็จรปู หรอื 
ผลติภณัฑอ์ื�นๆใหแ้ก ่Organon ปฏบิตักิารในเครอืบรษัิทยอ่ย 
และแผนกของบรษัิท

หลกัการเหลา่นี�ไมไ่ดม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อแทนที� ใชแ้ทนหรอื 
คดัคา้นขอ้กําหนดทางกฎหมาย หรอืขอ้บงัคบั ที�มผีลบงัคบัใช ้
หรอืขอ้ผกูพันตามสญัญากบั Organon ปฏบิตักิารใน 
เครอืบรษัิทยอ่ย และแผนกของบรษัิท

การพจิารณาวธิตีอบสนองและแสดงใหเ้ห็นถงึการปฏบิตัติาม 
หลกัการและมาตรฐานตามที�ระบใุนจรรยาบรรณการปฏบิตังิาน
สําหรับพันธมติรทางธรุกจินี�ข ึ�นอยูก่บัพันธมติรทางธรุกจิแตล่ะ
ราย หากระบไุวใ้นสญัญา Organon ตอ้งรักษาสทิธิ�ในการ 
ตรวจสอบและสอบสวนเพื�อตรวจยนืยนัการปฏบิตัติาม 
กฎระเบยีบ

Organon ตอ้งการการรับรองวา่มกีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 
การปฏบิตังิานสําหรับพันธมติรทางธรุกจินี�โดยการกําหนดให ้
พันธมติรดําเนนิการประเมนิความเสี�ยงบางประการซึ�งถอืเป็น 
สว่นหนึ�งของการคดักรองเบื�องตน้เพื�อคดัเลอืกพันธมติรทาง 
ธรุกจิใหม ่Organon อาจตอ้งการการรับรองเพิ�มเตมิวา่ 
มกีารปฏบิตัติามกฎระเบยีบโดยรอ้งขอการนัดตรวจสถานที�

คําแนะนําเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัวธิตีอบสนองความคาดหวงัเหลา่นี� 
อาจดไูดจ้ากลงิคต์อ่ไปนี�:
http://pscinitiative.org  
https://www.unglobalcompact.org
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ที� Organon จรรยาบรรณการปฏบิตังิานของเราเป็นพื�นฐานความสําเร็จของเราเสมอ 
เราเชื�อวา่สงัคมและธรุกจิจะไดรั้บการตอบสนองอยา่งที�ดทีี�สดุ จากพฤตกิรรมและ 
แนวทางปฏบิตัทิางธรุกจิที�มคีวามรับผดิชอบ พื�นฐานความเชื�อถอืนี�มาจาก 
ความเขา้ใจวา่อยา่งนอ้ยที�สดุธรุกจิตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัที�มผีล 
บงัคบัใชท้ั �งหมด เรายงัคงระมดัระวงัความแตกตา่งทางวฒันธรรมและความทา้ทาย 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการตคีวามและการปรับใชห้ลกัการเหลา่นี�ทั�วโลก แตข่ณะเดยีวกนั 
เราเชื�อวา่สิ�งที�คาดหวงัคอืสิ�งที�เกดิขึ�นไดท้กุหนแหง่

เราเชื�อมั�นในการพัฒนา 
ความสมัพันธท์ี�มผีลประโยชน์
รว่มกนักบัพันธมติรทางธรุกจิ
ของเราซึ�งสรา้งขึ�นบนพื�นฐาน

ของความไวว้างใจและ 
ความเคารพ

เราดําเนนิธรุกจิดว้ย 
ความซื�อสตัยเ์ราปฏบิตัติาม 
กฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบั 

ที�มผีลบงัคบัใชท้ั �งหมด 
ในประเทศที�เราดําเนนิการ

เราตอ้งการสรา้งผลกระทบ 
ในเชงิบวกตอ่ชวีติของ 

พนักงานของเราและ ครอบครัว 
และชมุชน ที�เราดําเนนิการ

เราคาดหวงัใหบ้รษัิทใน 
เครอืขา่ยพันธมติรทางธรุกจิ 

ของเราในสิ�งเดยีวกนั
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แรงงานและสิทธิมนุษยชน

เสรภีาพในการสมคัรใจทาํงาน
พันธมติรทางธรุกจิตอ้งไมก่ระทําสิ�งตอ่ไปนี�: 
(i) ใชแ้รงงานบงัคบัหรอืแรงงานที�ไมส่มคัรใจไมว่า่
รปูแบบใดๆ ซึ�งรวมถงึแรงงานผกูมดั แรงงานนักโทษ
หรอืแรงงานขดัหนี� หรอื
(ii) มสีว่นรว่มหรอืสนับสนุนการคา้ทาส หรอืการลกัลอบ
คา้มนุษยไ์มว่า่รปูแบบใดๆ การทํางานทั �งหมดตอ้ง
เป็นความสมคัรใจ และพนักงานตอ้งมอีสิระในการลางาน
หรอืยกเลกิการจา้งงานไดท้กุเมื�อ หา้มกําหนดขอ้จํากดัที�
ไมม่เีหตผุลกบัเสรภีาพในการเคลื�อนไหวของพนักงาน

แรงงานเด็กและแรงงานผูเ้ยาว ์
พันธมติรทางธรุกจิตอ้งไมใ่ชแ้รงงานเด็ก อนุญาตการวา่จา้ง 
แรงงานผูเ้ยาวท์ี�อายตํุ�ากวา่ 18 ปี ในกรณีตอ่ไปนี�เทา่นั�น:
(i) สําหรับการทํางานที�ไมเ่ป็นอนัตราย และ
(ii) หากบคุคลนั�นมอีายเุกนิเกณฑอ์ายทุี�กฎหมาย
ของประเทศนั�นอนุญาตใหจ้า้งงานไดห้รอืเกณฑอ์ายทุี�
กําหนดสําหรับการสําเร็จการศกึษาภาคบงัคบั

แนวทางปฏบิตัใินการจา้งงาน
พันธมติรทางธรุกจิตอ้งใชบ้รษัิทสรรหาบคุลากร (ตวัแทน) 
ที�ปฏบิตัติามกฎหมายแรงงานในทอ้งถิ�นเทา่นั�น 
พันธมติรและบรษัิทสรรหาบคุลากร พี�ดําเนนิการในนาม 
ของพันธมติรเหลา่นั�นจะตอ้งไม:่ 
(i) ยบัยั �งหรอืขดัขวางไมใ่หพ้นักงานเขา้ถงึเอกสาร
แสดงตวัตนหรอืเอกสารการเขา้เมอืงของตนเอง เชน่
หนังสอืเดนิทาง ใบอนุญาตทํางาน หรอืใบอนุญาตขบัขี�
หรอื (ii) เรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมการรับสมคัรพนักงาน
หรอืคา่ธรรมเนยีมการสรรหางานที�เหมาะสมใหพ้นักงาน
หรอืกําหนดใหพ้นักงานฝากเงนิ หรอืเขา้รว่มโปรแกรม
ออมทรัพย ์(เวน้แตก่ฎหมายกําหนด) เมื�อ Organon
กําหนด หากพันธมติรมพีนักงานที�ไมใ่ชพ่ลเมอืงของ
ประเทศที�พนักงานทํางานอยูพั่นธมติรตอ้งจัดการ
การเดนิทางกลบั (หรอืชาํระคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางกลบั)
เมื�อสิ�นสดุระยะเวลาการจา้งงานของพนักงานผูนั้�น

การเปิดเผยขอ้มลูพนกังาน
พันธมติรทางธรุกจิตอ้งไมใ่ชแ้นวทางการสรรหาบคุลากรที� 
ทําใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ หรอืมกีารฉอ้โกง และตอ้งเปิดเผย 
ขอ้มลูทั �งหมดเกี�ยวกบัขอ้กําหนดและเงื�อนไขที�สําคญัในการ 
สรา้งงานใหพ้นักงานทราบ ซึ�งรวมถงึคา่จา้ง และผลประโยชน ์
ตําแหน่งที�ตั �งในการทํางาน สภาพความเป็นอยู ่ที�พักอาศยั 
และคา่ใชจ้า่ยที�เกี�ยวขอ้ง (หากมกีารจัดหาหรอืการจัดการ 
ที�พักอาศยัให)้ และคา่ใชจ้า่ยที�สําคญัใดๆ ที�จะเรยีกเกบ็ 
(หากม)ี หากกฎหมายกําหนดหรอืหาก Organon รอ้งขอ 
พันธมติรจะตอ้งจัดทํา ขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหแ้ก ่
พนักงานในภาษาทอ้งถิ�นของพนักงานซึ�งรวมถงึขอ้มลูขั �นตํ�า 
ทั �งหมดที�กฎหมายกําหนด

การปฏบิตัอิยา่งเป็นธรรม
พันธมติรทางธรุกจิตอ้งจัดหาสถานที�ทํางานที�ปราศจาก 
ความรนุแรงและการปฏบิตัทิี�ไรม้นุษยธรรม ซึ�งรวมถงึการ 
ลว่งละเมดิทางเพศ การทารณุกรรมทางเพศ การลงโทษ 
ทางรา่งกาย การบบีบงัคบัทางจติใจหรอืรา่งกาย หรอืการ 
ลว่งละเมดิทางวาจาตอ่พนักงาน นอกจากนี�พันธมติรยงัตอ้ง 
จัดหาสถานที�ทํางานที�ปราศจากการลว่งละเมดิและการเลอืก 
ปฏบิตั ิไมอ่นุญาตการเลอืกปฏบิตัดิว้ยเหตผุลตา่งๆ เชน่ 
เชื�อชาต ิสผีวิ เพศ อาย ุศาสนา สญัชาตกํิาเนดิ บรรพบรุษุ 
ชาตพัินธุค์วามทพุพลภาพ รสนยิมทางเพศ อตัลกัษณท์างเพศ 
การแสดงออกทางเพศ ขอ้มลูทางพันธกุรรม สถานะสญัชาต ิ
สถานะสมรส สถานภาพทางการทหาร/ทหารผา่นศกึ หรอื 
ลกัษณะอื�นๆ ที�ไดรั้บความคุม้ครองจากกฎหมายที�มผีล 
บงัคบัใชโ้ดยเด็ดขาด

พันธมติรทางธรุกจิตอ้งสง่เสรมิสทิธิ
มนุษยชนของพนักงาน และปฏบิตั ิ
ตอ่พนักงานอยา่งใหเ้กยีรต ิและ 
ดว้ยความเคารพ
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คา่จา้ง ผลประโยชน ์และช ั�วโมงการทาํงาน
พันธมติรทางธรุกจิตอ้งจา่ยเงนิใหพ้นักงานตามกฎหมาย
คา่จา้งที�มผีลบงัคบัใช ้ซึ�งรวมถงึอตัราคา่จา้งขั �นตํ�า 
ชั�วโมงการทํางานลว่งเวลา และผลประโยชนภ์าคบงัคบั 
ที�นายจา้งตอ้งจา่ยใหพ้นักงานพันธมติรตอ้งสื�อสารกบั 
พนักงานอยา่งชดัเจนและโดยทนัทเีกี�ยวกบัสิ�งตอ่ไปนี�:
(i) ฐานการคํานวณคา่ตอบแทนที�พนักงานจะไดรั้บ และ
(ii) อาจมกีารรอ้งขอการทํางานลว่งเวลาหรอืไม่
และการทํางานลว่งเวลาดงักลา่วไดรั้บคา่จา้งหรอืไม่

เสรภีาพในการสมาคม
สง่เสรมิการสื�อสารอยา่งเปิดกวา้งและการมสีว่นรว่มกบั 
พนักงาน (และ/หรอืเจา้หนา้ที�ของสหภาพแรงงานที� 
ไดรั้บมอบหมาย) โดยตรง เพื�อแกไ้ขปัญหาในสถานที� 
ทํางานและคา่ตอบแทน พันธมติรตอ้งเคารพสทิธิ�ของ 
พนักงานตามที�กฎหมายทอ้งถิ�น กําหนดสําหรับการสมาคม 
อยา่งเสรกีารเขา้รว่มหรอืไมเ่ขา้รว่ม สหภาพแรงงาน 
การหาตวัแทนและเขา้รว่มสภาแรงงาน พนักงานตอ้ง 
สามารถสื�อสารกบัผูจั้ดการไดอ้ยา่งเปิดกวา้งเกี�ยวกบัสภาพ
การทํางานโดยปราศจากการขูต่อบโต ้การคกุคาม 
หรอืการลว่งละเมดิ

การคุม้ครองขอ้มลูและความเป็นสว่นตวั
พันธมติรทางธรุกจิตอ้งเคารพบคุคลในลกัษณะที�สอดคลอ้ง
กบัสทิธิ�ในการคุม้ครองขอ้มลู และความเป็นสว่นตวั 
และตอ้งใชข้อ้มลูเกี�ยวกบับคุคลสําหรับวตัถปุระสงคท์าง 
ธรุกจิที�จําเป็นอยา่งเหมาะสมและปกป้องขอ้มลูจากการ 
นําไปใชใ้นทางที�ผดิเพื�อป้องกนัอนัตรายตอ่บคุคลนั�น เชน่ 
การเลอืกปฏบิตั ิการทําใหเ้สื�อมเสยีชื�อเสยีง 
หรอืความเสยีหายอื�นๆ ตอ่ชื�อเสยีงและศกัดิ�ศรสีว่นตวั 
ผลกระทบตอ่ความสมบรูณท์างกาย การฉอ้โกง 
การสญูเสยีทางการเงนิ หรอืการขโมยอตัลกัษณเ์สมอ

พฤตกิรรมการคา้ประเวณีี
สําหรับพนักงานที�ดําเนนิธรุกจิใหก้บัหรอืในนามของ 
Organon หรอืทํางานในโครงการหรอืผลติภณัฑข์อง 
Organon พันธมติรทางธรุกจิตอ้งหา้มพนักงานเหลา่นั�น 
จากการมสีว่นรว่มในพฤตกิรรมการคา้ประเวณี (เชน่ 
การเชื�อเชญิผูใ้หบ้รกิารทางเพศ) ในขณะที�ทําธรุกจิ 
ใหพั้นธมติร/บรษัิท ซึ�งรวมถงึการประชมุกบัเพื�อนรว่มงาน 
ภายใน ลกูคา้ พันธมติรทางธรุกจิภายนอกอื�นๆ

แรงงานและสิทธิมนุษยชน

พันธมติรทางธรุกจิตอ้งสง่เสรมิสทิธมินุษยชน 
ของพนักงาน และปฏบิตัติอ่พนักงานอยา่ง 
ใหเ้กยีรต ิและดว้ยความเคารพ
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การปกป้องพนกังาน
พันธมติรทางธรุกจิตอ้งปกป้องพนักงานจากการสมัผัส 
อนัตรายจากสารเคม ีอนัตรายทางชวีภาพและกายภาพ 
ตลอดจนถงึงานที�มขีอ้เรยีกรอ้งทางกายภาพสงูในสถานที� 
ทํางานและในที�พักอาศยัที�บรษัิทจัดใหใ้นระดบัที�มากเกนิไป

ความปลอดภยัในกระบวนการ
พันธมติรทางธรุกจิตอ้งมโีปรแกรมป้องกนัหรอืบรรเทา 
เหตกุารณร์า้ยแรงที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิานและ 
กระบวนการตา่งๆ โดยโปรแกรมดงักลา่วจะตอ้งเหมาะสม 
กบัความเสี�ยงของสถานประกอบการ

การเตรยีมความพรอ้มและการรบัมอืเหตฉุุกเฉนิ
พันธมติรทางธรุกจิตอ้งระบแุละประเมนิสถานการณฉุ์กเฉนิ 
ในสถานที�ทํางานและที�พักอาศยัที�บรษัิทจัดให ้และลด 
ผลกระทบใหเ้หลอืนอ้ยที�สดุดว้ยการป้องกนัและดําเนนิการ
แผนฉุกเฉนิและขั �นตอนดําเนนิการเพื�อรับมอืสถานการณ ์
ฉุกเฉนิ

ขอ้มลูความเป็นอนัตราย
ตอ้งมขีอ้มลูความปลอดภยัเกี�ยวกบัวสัดอุนัตราย รวมถงึ 
สารประกอบทางเภสชักรรมและสารตวักลางทางเภสชักรรม
เพื�อใหค้วามรู ้ฝึกอบรม และปกป้องอนัตรายใหแ้กพ่นักงาน

มาตรฐานที�พกัอาศยั
พันธมติรทางธรุกจิที�จัดหาที�พักอาศยัหรอืที�พักใหแ้ก ่
พนักงานจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ที�พักอาศยัเหลา่นั�น 
สอดคลอ้งตามมาตรฐานดา้นความปลอดภยัและที�พักอาศยั
ในทอ้งถิ�น (ในประเทศ)

ความย ั�งยนืดา้นสิ�งแวดลอ้ม
พันธมติรทางธรุกจิถกูคาดหมายวา่จะอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละมสีว่นรว่มในกจิกรรมเพื�อลดการใชนํ้�า 

พลงังาน และการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก พันธมติรตอ้งม ี
ระบบในการระบปุรมิาณนํ�าและพลงังานที�ใชร้วมถงึ 
กา๊ซเรอืนกระจกที�เกดิจากการดําเนนิงานของตนเอง

การอนญุาตดา้นสิ�งแวดลอ้ม
พันธมติรทางธรุกจิตอ้งปฏบิตัติามขอ้บงัคบัดา้นสิ�งแวดลอ้ม 
ที�มผีลบงัคบัใชท้ั �งหมด ตอ้งไดรั้บอนุญาตใบรับรอง 
การลงทะเบยีนขอ้มลู และขอ้จํากดัดา้นสิ�งแวดลอ้มที� 
จําเป็นทั �งหมด และตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดในการดําเนนิงาน 
และการรายงานของใบอนุญาต ใบรับรอง การลงทะเบยีนขอ้มลู 
และขอ้จํากดัเหลา่นั�น

ขยะและการปลอ่ยมลพษิและกา๊ซเรอืนกระจก
พันธมติรทางธรุกจิตอ้งมรีะบบที�รับประกนัการจัดการ 
การเคลื�อนยา้ย การจัดเกบ็ การรไีซเคลิ การนํากลบัมาใชใ้หม ่
หรอืการจัดการขยะ การปลอ่ยมลพษิและการด์เรอืนกระจก 
และการปลอ่ยนํ�าเสยีอยา่งปลอดภยั ขยะ นํ�าเสยี หรอืการ 
ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกและมลพษิที�มแีนวโนม้สง่ผลกระทบ 
ไมพ่งึประสงคต์อ่สขุภาพของมนุษยห์รอืสิ�งแวดลอ้มตอ้งไดรั้บ 
การจัดการ ควบคมุ และบําบดัอยา่งเหมาะสมกอ่นปลอ่ยสู ่
ส ิ�งแวดลอ้ม

การร ั�วไหลและการปลอ่ยออกสูส่ ิ�งแวดลอ้ม
พันธมติรทางธรุกจิตอ้งมรีะบบที�ป้องกนัและบรรเทาการรั�วไหล 
และการปลอ่ยออกสูส่ ิ�งแวดลอ้มโดยไมต่ั �งใจ

สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ�งแวดล้อม

พันธมติรทางธรุกจิตอ้งจัดหาสภาพแวดลอ้ม 
ในการทํางานที�ปลอดภยัและดตีอ่สขุภาพ

พันธมติรทางธรุกจิตอ้งดําเนนิการอยา่งม ี
ความรับผดิชอบตอ่สิ�งแวดลอ้มและมปีระสทิธภิาพ 
ในการลดผลกระทบไมพ่งึประสงคต์อ่สิ�งแวดลอ้ม 

ใหเ้หลอืนอ้ยที�สดุ 
พันธมติรไดรั้บการสง่เสรมิใหอ้นุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาตเิพื�อหลกีเลี�ยงการใชว้สัดอุนัตรายหาก 

เป็นไปได ้และมสีว่นรว่มในกจิกรรม 
ที�นําวสัดกุลบัมาใชใ้หมแ่ละรไีซเคลิ
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ความมุง่ม ั�นและความรบัผดิชอบ
พันธมติรทางธรุกจิตอ้งแสดงใหเ้ห็นถงึความมุง่มั�นที�มตีอ่ 
แนวคดิที�อธบิายในเอกสารนี� โดยการจัดสรรทรัพยากร 
อยา่งเหมาะสม

ขอ้กาํหนดทางกฎหมายและขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัลกูคา้
พันธมติรทางธรุกจิตอ้งระบแุละปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
และมาตรฐานที�มผีลบงัคบัใชท้ั �งหมด และขอ้กําหนดของลกูคา้ 
ที�เกี�ยวขอ้ง และจัดการชอ่งวา่งที�ระบอุยา่งมคีวามรับผดิชอบ 
และทนัทว่งที

การประเมนิความเสี�ยงและการจดัการความเสี�ยง
พันธมติรทางธรุกจิตอ้งมกีลไกในการประเมนิและจัดการ 
ความเสี�ยงในทกุสว่นที�เอกสารนี�ระบุ

การจดัทาํเอกสาร
พันธมติรทางธรุกจิตอ้งเกบ็รักษาเอกสารที�จําเป็นเพื�อแสดง
ใหเ้ห็นถงึความสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัเหลา่นี� 
และการปฏบิตัติามขอ้บงัคบัที�มผีลบงัคบัใช ้้

การคดัเลอืกและการตรวจสอบซพัพลายเออร์
พันธมติรทางธรุกจิตอ้งใชห้ลกัที�ระบใุนเอกสารนี� ในการ 
คดัเลอืกพันธมติรและซพัพลายเออร ์พันธมติรตอ้งมหีรอื 
กําหนดระบบเพื�อตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
ของซพัพลายเออรแ์ละผูรั้บเหมาชว่งของตน

การฝึกอบรมและความสามารถ
พันธมติรทางธรุกจิตอ้งมโีปรแกรมการฝึกอบรมที�นําเสนอ 
ความรู ้และทกัษะที�จําเป็นสําหรับการจัดการความคาดหวงั 
ที�ระบใุนเอกสารนี� ใหแ้กฝ่่ายบรหิารและพนักงาน 
นอกจากนี�พันธมติรยงัตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฝ่ายบรหิาร
และพนักงานมคีณุสมบตั ิทรัพยากร และอํานาจที�จําเป็น 
สําหรับการตอบสนองความคาดหวงัเหลา่นี�

ความตอ่เนื�องทางธรุกจิ
พันธมติรทางธรุกจิมหีนา้ที�รับผดิชอบในการพัฒนา และ 
ดําเนนิการแผนการดา้นความตอ่เนื�องทางธรุกจิที�เหมาะสม
สําหรับการดําเนนิการที�สนับสนุนธรุกจิของ Organon

การปรบัปรงุอยา่งตอ่เนื�อง
พันธมติรทางธรุกจิถกูคาดหวงัวา่จะปรับปรงุอยา่งตอ่เนื�อง 
โดยการกําหนดวตัถปุระสงคด์า้นผลการปฏบิตังิาน 
การจัดการแผนการดําเนนิการ การแกไ้ขที�จําเป็นสําหรับ 
ขอ้บกพรอ่งที�การประเมนิ สอบสวน และการตรวจสอบ 
การจัดการภายในและ/หรอืภายนอกระบุ

ระบบการจัดการ

พันธมติรทางธรุกจิตอ้งใชร้ะบบการจัดการ 
เพื�ออํานวยความสะดวกในการปรับปรงุ 
อยา่งตอ่เนื�องและปฏบิตัติามความคาดหวงั
ของหลกัการเหลา่นี�
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ความซื�อสตัยท์างธรุกจิ
พันธมติรทางธรุกจิตอ้งไมเ่สนอจา่ยเงนิ ขอหรอืยอมรับ 
สิ�งที�มมีลูคา่ หรอืแสดงทา่ทดีเูหมอืนวา่กําลงัทําเชน่นั�น 
เพื�อใหม้อีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจหรอืการดําเนนิการที� 
เกี�ยวขอ้งกบัธรุกจิของ Organon หรอืกจิกรรมของรัฐบาล 
อยา่งไมเ่หมาะสม พันธมติรตอ้งคงกระบวนการและขั �นตอน 
ดําเนนิการเพื�อป้องกนัและตรวจสอบกจิกรรมการทจุรติ

การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม
พันธมติรทางธรุกจิตอ้งดําเนนิธรุกจิสอดคลอ้งกบัการแขง่ขนั
อยา่งแข็งขนัและเป็นธรรม และสอดคลอ้งกบักฎหมาย 
ตอ่ตา้นการผกูขาดที�มผีลบงัคบัใช ้พันธมติรตอ้งใชแ้นวทาง 
การปฏบิตัทิางธรุกจิที�เป็นธรรม  ซึ�งรวมถงึการโฆษณา 
อยา่งถกูตอ้งและซื�อสตัย์

ความถกูตอ้งของบนัทกึทางธรุกจิ
บญัชแีละบนัทกึทางการเงนิทั �งหมดตอ้งสอดคลอ้งกบั 
หลกัการทางบญัชทีี�ไดรั้บการยอมรับโดยทั�วไป บนัทกึตอ้ง 
ครบถว้นและถกูตอ้งในสาระสําคญัที�เกี�ยวขอ้งทั �งหมด 
บนัทกึตอ้งมคีวามชดัเจนสามารถอา่นได ้โปรง่ใส และ 
แสดงทรุกรรมและการจา่ยเงนิที�เกดิขึ�นจรงิ พันธมติรจะ 
ไมใ่ชก้องทนุที� “ไมม่กีารลงบนัทกึ” หรอืกองทนุที�ม ี
ลกัษณะคลา้ยกนันี�

การปกป้องขอ้มลู
พันธมติรทางธรุกจิตอ้งปกป้องทรัพยส์นิทางปัญญาและ 
ขอ้มลูที�เป็นความลบัของ Organon รวมถงึขอ้มลูสว่นบคุคล 
ใดๆ ที�เกบ็รวบรวม จัดเกบ็ หรอืประมวลผล หรอืขอ้มลูจาก 
Organon และดําเนนิการเพื�อป้องกนัการสญูหาย 
การนําไปใชใ้นทางที�ผดิ การโจรกรรม การเขา้ถงึอยา่ง 
ไมเ่หมาะสม การเปิดเผย หรอืการเปลี�ยนแปลงซึ�งรวมถงึ 
การป้องกนัไมใ่หม้กีารสื�อสารที�ไมไ่ดรั้บอนุญาตและ/หรอื 
การเผยแพรข่อ้มลูที�ไดม้าจาก หรอืในนามของ Organon 
เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตอยา่งชดัแจง้จาก Organon 
พันธมติรตอ้งไมแ่บง่ปันทรัพยส์นิทางปัญญาหรอืขอ้มลู 
ที�เป็นความลบั หรอืขอ้มลูอื�นๆ ที�ตนครอบครองหรอืไดรั้บมา 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัธรุกจิของ Organon

การวจิยัทางคลนิกิ
พันธมติรทางธรุกจิที�เกี�ยวขอ้งในการวจัิยทางคลนิกิในนามของ 
Organon จะตอ้งทําใหแ้น่ใจวา่ปฏบิตัติามขอ้กําหนดทาง 
ขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้งทั �งหมดในประเทศที�ดําเนนิการวจัิยทาง 
คลนิกิและที�ผลติภณัฑข์อง Organon วางจําหน่าย ขึ�นทะเบยีน 
และจัดจําหน่าย พันธมติรตอ้งเคารพและปฏบิตัติามคําแนะนําที� 
เกี�ยวขอ้งกบัการปฏบิตักิารวจัิยทางคลนิกิที�ด ี(GCP) 
ที�ออกโดยหน่วยงานดา้นขอ้บงัคบัในประเทศและทอ้งถิ�น 
รวมถงึคําแนะนําที�เผยแพรโ่ดย  International Conference on 
Harmonization- การปฏบิตักิารวจัิยทางคลนิกิที�ด ี(ICH-GCP) 
ทั �งยงัตอ้งปฏบิตัติามหลกั จรยิธรรมที�ระบอุยูใ่นปฏญิญาเฮลซงิก ิ
พันธมติรทางธรุกจิในการวจัิยทางคลนิกิตอ้งดําเนนิการเพื�อให ้
Organon สามารถรับรูแ้ละตดิตามกจิกรรมการวจัิยทางคลนิกิ 
ที�มอบหมายใหผู้รั้บเหมาชว่งดําเนนิการ

สวสัดภิาพของสตัว ์
ควรปฏบิตัติอ่สตัวด์ว้ยความเคารพและลดความเจ็บปวดและ 
ความเครยีดใหเ้หลอืนอ้ยที�สดุ การทดลองในสตัวค์วรดําเนนิการ 
หลงัจากพจิารณาการทดแทนการทดสอบในสตัว ์ลดจํานวนสตัว ์
ที�ใชห้รอืปรับปรงุแนวทางดําเนนิการเพื�อลดความเจ็บปวดทรมาน 
ควรใชท้างเลอืกอื�นเมื�อใดกต็ามที�มคีวามถกูตอ้งทางวทิยาศาสตร์
และหน่วยงานกํากบัดแูลยอมรับ 

คณุภาพผลติภณัฑ์
พันธมติรทางธรุกจิที�เกี�ยวขอ้งในการจัดหา การผลติ การบรรจ ุ
การทดสอบ การจัดเก็บ และการจัดจําหน่ายวสัด/ุผลติภณัฑ ์
ในนามของ Organon จะตอ้งดําเนนิการใหแ้น่ใจวา่ไดป้ฏบิตัติาม 
ขอ้บงัคบัดา้นคณุภาพ ที�เกี�ยวขอ้ง และขอ้กําหนดของ 
แนวทางปฏบิตัทิี�ดใีนการผลติ (Good Manufacturing Practice 
หรอื GMP) และแนวทางปฏบิตัทิี�ดใีนหอ้งปฏบิตักิาร (Good 
Laboratory Practice หรอื GLP) สําหรับตลาดที�ข ึ�นทะเบยีน 
และจัดจําหน่ายผลติภณัฑนั์�น การจัดทําเอกสารหรอืขอ้มลูที� 
เกี�ยวขอ้งกบักจิกรรมตา่งๆ ที�ดําเนนิการ ซึ�งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดั 
เฉพาะการจัดทําเอกสาร GMP ตอ้งเป็นตน้ฉบบัถกูตอ้ง 
สามารถอา่นได ้มกีารควบคมุ เรยีกคนืได ้และปลอดภยัจาก 
การจัดการหรอืการสญูหายของขอ้มลูทั �งโดยเจตนาหรอืไมเ่จตนา 
พันธมติรจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดในการเก็บรักษาบนัทกึ 
ทั �งหมดที�หน่วยงานกํากบัดแูลในทอ้งถิ�นกําหนด รวมถงึ 
ขอ้กําหนดที�ระบใุนขอ้ตกลงดา้นคณุภาพกบั Organon

แนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมทางธรุกจิ

พันธมติรทางธรุกจิตอ้งดําเนนิธรุกจิ 
และปฏบิตักิารในลกัษณะที�ถกูตอ้ง 
ตามหลกัจรยิธรรมและการดําเนนิการ
ดว้ยความซื�อสตัย์
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การจดัหาทรพัยากรอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ
พันธมติรทางธรุกจิที�มสีว่นรว่มในการผลติหรอือยูใ่นหว่งโซ ่
อปุทานที�มวีตัถดุบิทางตรงของ Organon ตอ้งคงกระบวนการ 
และแนวทางดําเนนิการเพื�อใหแ้น่ใจวา่มกีารจัดหาแรธ่าตอุยา่ง
มคีวามรับผดิชอบ พันธมติรตอ้งพยายามหลกีเลี�ยงการจัดซื�อ 
แรธ่าต ุ(เชน่ ดบีกุ แทนทาลมั ทงัสเตน และทอง) ที�สนับสนุน 
เงนิทนุหรอืกอ่ใหเ้กดิผลประโยชนท์างตรงหรอืทางออ้มแก ่
กลุม่ตดิอาวธุ หรอืผูก้ระทําผดิในการละเมดิสทิธมินุษยชน 
อยา่งรา้ยแรง เมื�อ Organon รอ้งขอ พันธมติรตอ้งใหข้อ้มลูที� 
แสดงแหลง่ที�มาและแหลง่กําเนดิของแรธ่าตทุี�ใช ้

การปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการคา้
พันธมติรทางธรุกจิตอ้งปฏบิตัติามมาตรการควบคมุการนําเขา้ 
และการสง่ออก การควํ�าบาตร และกฎหมายในการปฏบิตัติาม 
กฎระเบยีบดา้นการคา้อื�นๆ ที�มผีลบงัคบัใชข้องประเทศที� 
เกี�ยวขอ้งที�มกีารทําธรุกรรมเกดิขึ�น

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
พันธมติรทางธรุกจิควรหลกีเลี�ยงการปฏสิมัพันธก์บัพนักงานของ 
Organon ที�อาจมคีวามขดัแยง้หรอืดเูหมอืนมคีวามขดัแยง้ 
กบัพนักงานที�ดําเนนิการเพื�อผลประโยชนท์ี�ด ีที�สดุของ 
Organon ตวัอยา่งเชน่ พันธมติรไมค่วรวา่จา้งหรอืชาํระเงนิ 
ใหพ้นักงานของ Organon ในระหวา่งการทําทรุกรรม 
ระหวา่งพันธมติรกบั Organon นอกเหนอืจากการชาํระเงนิ 
ตามสญัญาที�ทํากบั Organon หากพันธมติรหรอืพนักงานของ 
พันธมติรมคีวามสมัพันธก์บัพนักงานของ Organon 
ที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์พันธมติรทางธรุกจิ 
ควรเปิดเผยขอ้เท็จจรงินี�ตอ่ Organon 

แนวทางปฏบิตัดิา้นการตลาดและการสง่เสรมิการขาย
สื�อและกจิกรรมการตลาดและการสง่เสรมิการขายทั �งหมด 
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานระดบัสงูดา้นจรยิธรรม การแพทย ์
และวทิยาศาสตร ์และปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัที�มผีล 
บงัคบัใชท้ั �งหมด เมื�อดําเนนิการรว่มกบับคุลากรทางการแพทย ์
ผูป่้วย หรอืบคุลากรทางการแพทยเ์กี�ยวกบัสตัว ์พันธมติรทั �งหมด 
จะตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานการดําเนนิการของอตุสาหกรรมที� 
เกี�ยวขอ้งที�บงัคบัใชก้บัตน เชน่ สหพันธอ์ตุสาหกรรมและสมาคม 
เภสชัภณัฑแ์หง่ยโุรป (European Federation of 
Pharmaceutical Industries & Associations หรอื EFPIA) 
สหพันธผ์ูผ้ลติและสมาคมเภสชัภณัฑร์ะหวา่ง ประเทศ 
(International Federation of Pharmaceutical 
Manufacturers & Associations หรอื IFPMA) 
และสมาคมผูว้จัิยและผูผ้ลติเภสชัภณัฑแ์หง่อเมรกิา 
(Pharmaceutical Research and Manufacturers of 
America หรอื PhRMA)

ของขวญั การเลี�ยงอาหาร ความบนัเทงิ
พันธมติรทางธรุกจิไมค่วรใหข้องขวญั การเลี�ยงอาหาร 
หรอืความบนัเทงิแกพ่นักงานของ Organon ในสถานการณ์ 
ที�อาจมอีทิธพิลหรอืดเูหมอืนมอีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจ 
เกี�ยวกบัพันธมติรทางธรุกจิของพนักงานผูนั้�น

การรว่มมอืกบัหนว่ยงานของรฐั
พันธมติรทางธรุกจิจะใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานสอบสวน
ของรัฐบาลที�มหีนา้ที�บงัคบัใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายและ
ในขอบเขตที�กฎหมายทอ้งถิ�นกําหนด (ซึ�งรวมถงึการจัดการ 
ใหห้น่วยงานเหลา่นั�นเขา้ถงึสิ�งอํานวยความสะดวก และ 
พนักงานอยา่งเหมาะสม หากไดรั้บอนุญาต) เมื�อจําเป็น 
พันธมติรจะตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งทราบหากไดรั้บ
ขอ้มลูที�น่าเชื�อถอืวา่พนักงาน ผูรั้บจา้ง หรอืผูรั้บเหมาชว่ง 
ละเมดิกฎหมายทอ้งถิ�น 

การระบขุอ้กงัวล
พันธมติรทางธรุกจิตอ้งสง่เสรมิใหพ้นักงานทั �งหมดรายงาน 
ขอ้กงัวลหรอืกจิกรรมผดิกฎหมายที�สงสยัโดยปราศจากการ
ขูต่อบโต ้การคกุคาม หรอืการลว่งละเมดิ และจะตอ้ง 
ตรวจสอบและดําเนนิการแกไ้ขหากจําเป็น พันธมติรตอ้งให ้
ขอ้มลูแกพ่นักงานเกี�ยวกบัวธิรีายงานขอ้กงัวลอยา่งเป็น 
ความลบั และตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พนักงานที� 
รายงานไดรั้บการปกป้องจากการตอบโต ้ควรจัดหาชอ่งทาง 
การรายงานแบบไมเ่ปิดเผยชื�อ หากกฎหมายอนุญาต

แนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ
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การแจ้งข้อกังวล
คณุคอืตวัแทนบรษัิทของเรา รว่มปกป้องชื�อเสยีงที�เรา 
พยายามสั�งสมในฐานะบรษัิทที�ดําเนนิงานดว้ย 
ความซื�อสตัยแ์ละรายงานการดําเนนิการใดๆ ที�อาจทําให ้
ชื�อเสยีงของเราตอ้งตกอยูใ่นความเสี�ยง หากคณุพบเห็น 
หรอืสงสยัวา่มกีารดําเนนิการของพนักงานที�ไมถ่กูตอ้ง 
ขดักบัหลกัจรยิธรรม หรอืผดิกฎหมายใดๆ ใหป้รกึษากบั 
ผูจั้ดการของคณุ ฝ่ายงานอื�นๆ ของบรษัิท (เชน่ 
ฝ่ายกํากบัดแูล ฝ่ายกฎหมาย หรอืฝ่ายทรัพยากรบคุคล) 
หรอืตดิตอ่ไปยงั Speak Up ไดท้ี� 
www.organon.com/integrity  เพื�อสอบถามหรอื 
แจง้ขอ้กงัวลของคณุอยา่งเป็นความลบัโดยไมต่อ้ง 
หวาดกลวัวา่จะถกูตอบโตใ้ดๆ

เพื�อยนืหยดัในพันธะหนา้ที�ของบรษัิทที�จะยดึมั�นตอ่ 
จรยิธรรม ความซื�อสตัยส์จุรติ และการปฏบิตัติามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั นโยบายบรษัิท และจรรยาบรรณการปฏบิตังิาน 
ของบรษัิท การกระทําตา่งๆ ที�ไมเ่ป็นไปตามนโยบายนี� 
จะตอ้งไดรั้บการดําเนนิการตาม นโยบายขององคก์ร 15: 
การรายงานและแกปั้ญหา การกระทําผดิ




