เมือ
่

มีคำ
� ถาม
เกีย
่ วก ับจริยธรรม
ค�ำตอบของเรา
มีเพียง
อย่างเดียว

ล ักยึดมน
่ั
ในหล ักการ

คือบรรท ัดฐาน
ของเรา

ห ลั ก ป ฏิ บั ติ

ยึดมั่นในหลักการของเรา
ความส�ำเร็จของ Baxter เป็ นผลมาจากความน่าเชื่อถือของบุคลากรใรเรื่องผลการปฏิบัติ
งานและการยึดมัน
่ ในหลักการ ผู้ป่วย แพทย์ ลูกค้า หน่วยงานก�ำกับดูแล นักลงทุน และ
พนักงานของเราไว้วางใจว่าเราจะยึดมัน
่ ในหลักการส�ำหรับการท�ำงานในแต่ละวัน
ยึดมน
่ ั ในหล ักการในการท�ำงานของเรา
ยึดมน
่ ั ในหล ักการด้านการวิจัยและพัฒนา
ยึดมน
่ ั ในหล ักการด้านการผลิต
ยึดมน
่ ั ในหล ักการในผลิตภัณฑ์ของเรา
ยึดมน
่ ั ในหล ักการด้านการขายและการตลาด
ยึดมน
่ ั ในหล ักการด้านความสัมพันธ์ในชุมชน
ที่ Baxter การยึดมัน
่ ในหลักการหมายถึงความซื่อสัตย์และความยุติธรรม เรารักษาค�ำมัน
่
สัญญา เราสนับสนุนการตัง้ ค�ำถาม เราเล็งเห็นความส�ำคัญของการปรึกษาหารือ และเรา
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ยึดมั่นในหลักการคือบรรทัดฐานของเรา ยึดมั่นในหลักการคือสิ่งส�ำคัญ

การยึดมั่นในจริยธรรมและปฏิบัติตามกฎระเบียบในทุก
สิ่งที่เราท�ำ
ภารกิจของBAXTERไม่ซับซ้อน นั่ นคือ การช่วยและรักษาชีวิตของผู้ป่วยให้ยืนยาว

เราท�ำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในทุกวันโดยการส่งเสริมจุดแข็งที่เรามีให้โดดเด่นยิ่งขึ้น

รวมทัง้ การน� ำเสนอพอร์ตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายด้านการแพทย์ที่จำ� เป็ น รักษา
ความเป็ นผู้น�ำในตลาดกับแฟรนไชส์ต่าง ๆ ของเรา และการประชาสัมพันธ์

ธุรกิจของเราให้เป็ นที่รู้จักในระดับสากลในกว่า 100 ประเทศ รวมทัง้ การรักษา
ชื่อเสียงของเราที่สงั ่ สมมานับทศวรรษในฐานะแบรนด์ผลิตภัณฑ์ด้านการ
แพทย์ที่ได้รับความไว้วางใจ

ผู้ป่วย ลูกค้า นักลงทุน หน่วยงานก�ำกับดูแล และพนักงานของเราให้ความ
ไว้วางใจแก่เราในการตอบสนองมาตรฐานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ

ระเบียบทางธุรกิจในระดับสูงสุด ด้วยเหตุนี้หลักเกณฑ์การท�ำงานเบื้องต้นซึ่ง
เป็ นปณิธานด้านวัฒนธรรมของเราจึงเป็ น 'การยึดมัน
่ ในจริยธรรมและการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบในทุกสิ่งที่เราท�ำ' ผู้เกี่ยวข้องในการด�ำเนินงานของเรา
ในระดับสากลคาดหวังให้เรายึดมัน
่ และปฏิบัติตนภายใต้มาตรฐานเดียวกันนี้
กับผู้อ่ น
ื อย่างไม่เสื่อมคลาย

ทุกคนที่ Baxter มีหน้ าที่ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านจริยธรรมของเรา และ

ด�ำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง พนักงานทุกคนจะต้องถามค�ำถามและแจ้งข้อ

กังวลต่าง ๆ ที่มีเพื่อให้แน่ใจว่าเราก�ำลังปฏิบัติหน้ าที่ได้อย่างถูกต้องด้วย

ความมัน
่ ใจ ผู้บังคับบัญชาทุกคนก็จะต้องส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ

ถามค�ำถามหรือแจ้งข้อกังวล และมีการจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง
ศึกษาหลักปฏิบัติให้คุ้นเคย พยายามค้นหาค�ำตอบ หากมีข้อสงสัยขึ้น ยึดมัน
่

ในจริยธรรมและปฏิบัติตามกฎระเบียบในทุกสิ่งที่เราท�ำ เพื่อให้เราแข็งแกร่ง

และพร้อมแข่งขันในระยะยาวอย่างยัง่ ยืน

JOSÉ (JOE) ALMEIDA CHAIRMAN (ประธานบริษท
ั ) และ CHIEF EXECUTIVE OFFICER
(ประธานเจ้าหน้ าที่ฝ่ายบริหาร)
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หลักปฏิบัติของเราแบ่งออกเป็ น4ส่วนหลักๆ ได้แก่
บริษ ัทของเราประกอบด้วยหลักเกณฑ์ควบคุมส�ำหรับพนักงานทุกคน
ผลิตภ ัณฑ์ของเราประกอบด้วยหลักเกณฑ์ควบคุมการวิจัย การพัฒนา
และการผลิตสินค้าของเรา

ลูกค้าของเราประกอบด้วยหลักเกณฑ์ควบคุมด้านการขายและการตลาด
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา

โลกของเราประกอบด้วยหลักเกณฑ์ควบคุมความสัมพันธ์ของเรากับนัก
ลงทุน หน่วยงานก�ำกับดูแล และฝ่ ายอื่นๆภายนอกบริษท
ั

สารบัญ
จดหมายจาก CEO...................................... 4
บริษ ัทของเรา............................................. 6
ความคาดหวังทั่วไป................................... 7
แนวทางการจ้างงาน................................... 8
สินทรัพย์และทรัพย์สินของ Baxter............ 9

บันทึกข้อมูลทางธุรกิจที่ถูกต้อง............... 10
ผลประโยชน์ ทับซ้อน................................ 11
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว...................... 12
การจัดหาของขวัญ
และสิ่งบันเทิงของพนั กงาน...................... 13
ผลิตภ ัณฑ์ของเรา.................................... 15
จริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ....16

การปกป้ องผู้ป่วยและ
การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ........................ 17
สิ่งแวดล้อม
สวัสดิภาพและความปลอดภัย.................. 18
ซัพพลายเออร์.......................................... 19
ลูกค้าของเรา............................................ 20
ความสัมพันธ์กับบุคลากรทางการแพทย์.. 21
การติดต่อกับผู้ป่วย.................................. 22
โฆษณาและการส่งเสริมการขาย............... 23
ห้ามกระท�ำการต่างๆที่เป็ นการคอรัปชั่น.. 24
การแข่งขันที่เป็ นธรรม
และต่อต้านการผูกขาด............................ 25
ข้อตกลงทางการค้า.................................. 26
ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ............................. 27

กล่องเครื่องมือของคุณ

นอกเหนือจากกฎพื้นฐานที่ระบุไว้ใน

หลักเกณฑ์การด�ำเนินงานแล้ว เราได้
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มีหน้าทีป
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ความคาดหวังทัว
่ ไป

8

แนวทางการจ้างงาน

9

สินทรัพย์และทรัพย์สินของ Baxter

10 บันทึกข้อมูลทางธุรกิจที่ถูกต้อง
11 ผลประโยชน์ทับซ้อน
12 การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว
13 ของขวัญและการเลีย
้ งรับรอง
ส�ำหรับพนักงาน

พน ักงาน ไม่วา
่ เรือ
่ งเล็กหรือเรือ
่ ง
่ เสียง
ใหญ่ ย่อมจะส่งผลต่อชือ
ของ BAXTER

ความคาดหวังทั่วไป
ชื่อเสียงของBaxterขึ้นอยู่กับการด�ำเนิน
ธุรกิจของบุคลากรของเรา การติดต่อ
สื่อสารทุกอย่างกับผุ้เกี่ยวข้องในการ
ด�ำเนินงานเปิ ดโอกาสให้เราได้แสดงให้
เห็นว่าการยึดมัน
่ ในหลักการมีความส�ำคัญ
อย่างมากต่อความส�ำเร็จทางธุรกิจของเรา
เพราะ "ยึดมัน
่ ในหลักการคือบรรทัดฐาน
ของเรา"
เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานของเรา
เพราะคนอื่นๆ ประพฤติตนในลักษณะที่
แตกต่างกัน เราไม่ยอมผ่อนปรน
มาตรฐานของเราเพื่อตอบสนองเป้ าหมาย
ทางการเงิน

การด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมถือเป็ น
ส่วนหนึ่งในงานของทุก ๆ คน:
หน้ าที่ความรับผิดชอบของพนั กงาน

✜✜ เข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานทัง้ หมด
ที่ระบุไว้ในหลักปฏิบัติตามที่มีผล
บังคับใช้ กับงานของ ท่านที่ Baxter
✜✜ ป้ องกันการละเมิดกฎระเบียบและ
ปกป้ องชื่อเสียงของ Baxter ด้วยการ
สนับสนุนพฤติกรรมที่ถูกต้องตามหลัก
จริยธรรม
✜✜ ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาของท่าน
ฝ่ ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ฝ่ ายกฎหมายหรือผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน เมื่อมีข้อสงสัยในเรื่องการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง
✜✜ หากท่านเชื่อหรือสงสัยว่ามีการ
ละเมิดกฎระเบียบเกิดขึ้น ให้รายงาน
สถานการณ์ทันที ผ่านทางช่องทางที่
ระบุ ในหลักปฏิบัติ รวมทัง้
สายด่วนด้านจริยธรรมและการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Ethics and
Compliance Helpline)
✜✜ ให้ความร่วมอย่างซื่อสัตย์และเต็มที่
ในการสืบสวน กรณีละเมิดหลักปฏิบัติ
หรือนโยบายและกระบวนการของ
Baxter
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� ค ัญ
หล ักการทีส
่ ำ
หน้ าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติมของผู้
บริหาร

✜✜ กระตุ้นให้บุคคลที่คุณติดต่อพูดคุยด้วย
มีความมุ่งมัน
่ ที่จะปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อตรง
✜✜ สร้างสภาพแวดล้อมที่ เปิ ดกว้าง
ส�ำหรับการช่วยเหลือและสนับสนุนให้
ผู้อ่ น
ื ตัง้ ค�ำถามโดยปราศจาก ความ
ลังเลในเรื่องการควบคุมมาตรฐาน
เนื่องจากมาตรฐานและนโยบายหรือ
กระบวนการที่เกี่ยวข้องอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา เราจึงมีหน้ าที่
ในการศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขทาง
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน
นโยบายและกระบวนการที่มีผลกับการ
ท�ำงานของเรา เอกสารชุดล่าสุดนี้มีอยู่
ที่โฮมเพจ Ethics and Compliance
(จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
บนไซต์อินทราเน็ตของ Baxter

พนักงานของ Baxter ที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน
นโยบาย และระเบียบการที่มีผลบังคับใช้
จะต้องถูกลงโทษทางวินัยจนอาจถึงขัน
้
เลิกจ้าง

การยึดมน
่ ั ในหล ักการและการปฏิบ ัติตามกฎ
ระเบียบ
โดยส่วนตัวแล้ว พนั กงานของ Baxter มีหน้ าที่ทำ� งาน
ให้บรรลุเป้ าหมายด้วยการยึดมั่นในหลักการและ
เป็ นไปตามนโยบายของ Baxter และข้อก�ำหนดทาง
กฎหมาย

่ สารอย่างเปิ ดเผย
การสือ

พนั กงานของ Baxter มีหน้ าที่สนั บสนุนการพูดคุย
อย่างเปิ ดเผย ซื่อสัตย์ และตรงไปตรงมา เกี่ยว
กับประเด็นปั ญหาเรื่องการควบคุมมาตรฐาน
ภายใต้นโยบายของ Baxter หรือข้อก�ำหนดทาง
กฎหมาย

การตงค�
ั้ ำถาม

พนั กงานของ Baxter มีหน้ าที่ตง
ั ้ ค�ำถามและ
ค้นหาค�ำตอบเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐาน
ภายใต้นโยบายของ Baxter หรือข้อก�ำหนด
ทางกฎหมาย เมื่อมีปัญหาเกิดขึน
้

การรายงานเกีย
่ วก ับการละเมิด

พนั กงานของ Baxter จะต้องรายงานเกี่ยว
กับการละเมิดนโยบายของBaxter หรือข้อ
ก�ำหนดทางกฎหมายที่เกิดขึน
้ แก่ผู้บริหาร ฝ่ าย
กฎหมาย ฝ่ ายการเงิน ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
หรือสายให้ความช่วยเหลือด้านจริยธรรมและ
การปฎิบัติตามกฎระเบียบ

ความร่วมมือ

พนั กงานของ Baxter จะต้องให้ความช่วย
เหลืออย่างเต็มที่ในการตรวจสอบ การ
ประเมินความสอดคล้องตามกฎระเบียบ หรือ
การสอบถามพนั กงาน โดยจะต้องให้ข้อมูลที่ถูก
ต้อง ตรงไปตรงมา และครบถ้วนสมบูรณ์

การไม่ตอบโต้

พนั กงานของ Baxter จะต้องไม่ลงโทษหรือ
ตอบโต้ต่อบุคคลใดก็ตามที่รายงานปั ญหาโดย
สุจริตใจในเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายของ
Baxter หรือข้อก�ำหนดทางกฎหมาย

แนวทางการจ้างงาน
จุดแข็งที่สำ� คัญที่สุดประการหนึ่งของ
Baxter ก็คือ ทุ่มเท และมีความหลาก
หลาย พนักงานของBaxter จะต้องปฏิบัติ
ต่อกันอย่างเคารพ และให้เกียรติซ่ งึ กัน
และกัน
ความหลากหลาย
และการไม่เลือกปฏิบัติ

Baxter มุ่งมัน
่ ดึงดูด สร้างแรงจูงใจและ
รักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่หลาก
หลายและเปิ ดโอกาสในการมีส่วนร่วม
ภายใต้ปณิธานดังกล่าวนี้ นโยบายของเรา
จึงห้ามไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติเนืองจาก
สาเหตุด้านเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ถิ่น
ที่มา อายุ ความพิการ ความโน้ มเอียงทาง
เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออก
ทหารผ่านศึกหรือสถานะอื่นใดที่กฎหมาย
ให้ความคุ้มครองไว้
การล่วงละเมิด

Baxter จัดเตรียมสถานที่ท�ำงานที่
ปลอดภัย Baxter ไม่ยอมรับการล่วง
ละเมิดหรือการข่มขู่โดยวาจาหรือโดย
การกระท�ำ

กล่องเครือ
่ งมือของคุณ
สารเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

พนักงานของ Baxter จะต้องไม่ครอบ
ครอง ใช้งานหรือจ�ำหน่ายสารเสพติดที่ผิด
กฎหมายในพื้นที่ของ Baxter หรือปฏิบัติ
์ องเครื่องดื่ม
งานขณะอยู่ภายใต้ฤทธิข
แอลกอฮอล์ หรือยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย
Baxterอาจก�ำหนดให้พนักงานเข้ารับ

การตรวจหาสารเสพติดหรือแอลกอฮอ
์ อง
ล์ และปฏิบัติงานโดยไม่อยู่ในฤทธิข
แอลกอฮอล์
อายุขน
ั ้ ต�่ำส�ำหรับการจ้างงาน

พนักงานประจ�ำจะต้องมีอายุอย่างน้ อย
18 ปี Baxter ไม่ได้ผลิตหรือจัดจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้แรงงานเด็กที่ถูก
บังคับหรือมีสัญญาผูกมัด
พนักงานควรรายงานเรื่องการละเมิด
มาตรฐานดังกล่าวให้แก่ผู้บังคับบัญชา
เจ้าหน้ าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ าย
กฎหมาย ฝ่ ายจริยธรรมและการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ หรือผู้บังคับบัญชาที่
เกี่ยวข้อง

ถามตอบ

เพื่อนร่วมงานของผม/ดิฉันล้อเลียนเกี่ยวกับ
เชื้อชาติและความโน้ มเอียงทางเพศของพนักงานอีกคน
หนึ่ง เขาท�ำอย่างนัน
้ ได้ไหม
ไม่ได้ พฤติกรรมนี ข
้ ัดกับมาตรฐานของเรา ขอให้ผู้บังคับบัญชาของคุณหรือเจ้าหน้ าที่

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลแก้ไขสถานการณ์ นี ้

หัวหน้ างานประจ�ำกะของผม/ดิฉันดื่มเบียร์สองสามแก้วระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน
การกระท�ำเช่นนัน
้ จะก่อให้เกิดปั ญหาหรือไม่
การดื่มสุราจะบั่นทอนประสิทธิภาพในการใช้วิจารณญาณ และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในที่

ท�ำงาน ห้ามพนั กงานดื่มสุราในที่ท�ำงานเป็ นอันขาด ยกเว้นในกรณี ท่ไี ด้รับอนุญาตอย่าง ชัดเจน
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นโยบาย
• โอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน

• ข้อห้ามการใช้ยาเสพติดและการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

• การห้ามการล่วงละเมิดในสถานที่ทำ� งาน
ั ้ ต�่ำส�ำหรับการจ้างงาน/
• อายุขน
การใช้แรงงานเด็ก

แหล่งข้อมูล
• ไซต์อินทราเน็ ตส�ำหรับนโยบายของ
บริษัท

• ไซต์อินทราเน็ ตส�ำหรับนโยบายของฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล

• ไซต์อินทราเน็ ตของ Baxter ด้านการเปิ ด
โอกาสการมีส่วนร่วมและการยอมรับ
ความหลากหลายในระดับสากล
• Baxter HR Center (ศูนย์ HR ของ
Baxter) ที่ BaxHR4U@baxter.com หรือ
(ในสหรัฐฯ และเปอร์โตริโก) โทรติดต่อ
1-877-BaxHR4U (1-877-229-4748)

ข้อมูลติดต่อ
• ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
• ฝ่ ายกฎหมาย

• ฝ่ ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ

สินทรัพย์และทรัพย์สินของ Baxter

กล่องเครือ
่ งมือของคุณ

พนักงานของ Baxter จะต้องสงวน รักษา
และปกป้ องทรัพย์สินทางกายภาพ ทรัพย์สิน
ทางปั ญญา และสินทรัพย์ทางการเงินของ
Baxter

ผลิตภัณฑ์

ทรัพย์สินทางปั ญญาและข้อมูลที่เป็ น
ความลับ

ทรัพย์สินทางกายภาพ และสินค้าคงคลัง

ทรัพย์สินทางปั ญญาและข้อมูลลับของ
Baxter ถือเป็ นทรัพย์สินที่มีค่ายิ่ง พนักงาน
จะต้องด�ำเนินตามขัน
้ ตอนที่เหมาะสมเพื่อ
สร้างความคุ้มค่าและดูแลความปลอดภัยของ
ทรัพยากรข้อมูลเหล่านี้
ตัวอย่างเช่น พนักงานจะต้องเก็บรักษาความ
ลับเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ Baxter จะขอจดสิทธิ
บัตรหรือก�ำลังขอจดสิทธิบัตร รวมถึงแผนการ
ของบริษท
ั ในการใช้เครื่องหมายการค้าหรือ
เครื่องหมายบริการ และกลยุทธ์ใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครอง
์ อง Baxter ความลับ
ลิขสิทธิ ์ เพื่อรักษาสิทธิข
ทางการค้าของบริษท
ั จะต้องได้รับการปกป้ อง
อย่างเต็มที่

ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับออกไปนอก
Baxter โดยไม่ได้ท�ำข้อตกลงการปกปิ ดข้อมูล
ที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ ายกฎหมาย ข้อผูกมัด
เรื่องการเก็บรักษาความลับจะยังคงอยู่ต่อไป
แม้กระทัง่ หลังจากที่คุณออกจาก Baxter แล้ว
ในหลายกรณี ข้อมูลลับยังคงถือเป็ นข้อมูลที่
เปิ ดเผยได้ภายในเฉพาะ Baxter เท่านัน
้ การ
เปิ ดเผยข้อมูลให้จ�ำกัดเฉพาะกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
และข้อมูลจะต้องดูแลความปลอดภัยและ
จ�ำกัดการสืบค้นโดยบุคคลอื่นอย่างเคร่งครัด
ข้อมูลทางการเงินของ Baxter ถือเป็ นความ
ลับ และไม่ควรเปิ ดเผยออกไปนอกบริษท
ั โดย
ไม่ได้รับอนุญาต
หากมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับของ
Baxter โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะตัง้ ใจ
หรือไม่ตงั ้ ใจก็ตาม จะต้องรีบรายงานให้ฝ่าย
กฎหมายรับทราบในทันที

นโยบาย

ท่านจะต้องปกป้ อง จัดเก็บและขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในส่วน
งานของคุณ

••นโยบายอ�ำนาจการอนุมัติ

••รายงานค่าใช้จ่ายส่วนกลาง: การปลอมแปลงรายงานค่า
ใช้จ่าย การใช้งานในทางที่ผิด และการบิดเบือน
••นโยบายการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี ในระดับสากล

อุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ จะ
ต้องได้รับการดูแลรักษาและคุ้มครองอย่าง
เหมาะสมเพื่อป้ องกันการโจรกรรมและการใช้
งานในทางที่ผิด ทรัพย์สินของ Baxter มีไว้ใช้
ั เท่านัน
้ นอกเสียจาก
งานเพื่อธุรกิจของบริษท
ว่าจะได้รับการอนุมัติโดยผู้บริหารในระดับที่
เหมาะสมให้ด�ำเนินการเป็ นอย่างอื่น
อุปกรณ์ พกพา สื่อบันทึกข้อมูล ิเล็กทรอ
นิ กส์ อินเทอร์เน็ ตและการใช้งานอีเมล

สิ่งเหล่านี้คือเครื่องมือที่ส�ำคัญส�ำหรับธุรกิจ
ของเรา พนักงานของ Baxter จะต้องด�ำเนิน
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้ องเครื่องมือ
เหล่านี้
ใช้ความระมัดระวังเพื่อปกป้ องข้อมูลลับทาง
ธุรกิจและอุปกรณ์พกพา เช่น คอมพิวเตอร์
โน้ ตบุ๊ก ไดร์ฟต่อพ่วง โทรศัพท์มือถือ หรือ
อุปกรณ์ใกล้เคียงกันเพื่อไม่ให้ถูกขโมยหรือ
สืบค้นโดยไม่ได้รับอนุญาต
✜✜ เข้ารหัสข้อมูลหรือป้ องกันด้วยรหัสผ่าน
✜✜ เก็บอุปกรณ์พกพาไว้กับตัวหรือล็อคเก็บไว้
ในระหว่างการเดินทาง
✜✜ ปกป้ องข้อมูลที่เป็ นความลับ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ Baxter
✜✜ ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นว่าด้วยการ
ปกป้ องข้อมูล
✜✜ ใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อจุดประสงค์ทาง
ธุรกิจเป็ นหลัก อนุญาตให้ใช้งานเพื่อธุระ
ส่วนตัวได้เป็ นครัง้ คราวเท่านัน
้ และ
✜✜ ใช้ชุดเครื่องมือเหล่านี้ภายใต้นโยบาย
กลางการใช้ ข้อมูลและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ของ Baxter
Baxter ตรวจสอบดูแลการสื่อสารผ่า
นระบบ อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎห
มายที่เกี่ยวข้อง

••นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลและความปลอดภัย

แหล่งข้อมูล
••คู่มือนโยบายและระเบียบการด้านการเงิน

••ไซต์อินทราเน็ ตส�ำหรับนโยบายของบริษัท
••ไซต์อินทราเน็ ตทรัพย์สินทางปั ญญา

••ไซต์อินทราเน็ ตด้านการปกป้ องข้อมูล
••ไซต์อินทราเน็ ตฝ่ ายกฎหมาย
••ไซต์อินทราเน็ ตฝ่ ายการเงิน

••ไซต์อินทราเน็ ตด้านสวัสดิภาพ
และความปลอดภัยขององค์กร

••กระบวนการแจ้งเหตุอุปกรณ์ หรือข้อมูล
สูญหายหรือถูกโจรกรรม

••ข้อตกลงด้านการประมวลผลข้อมูล เช่น ข้อ
ตกลงของผู้ปฏิบัติงานทางธุรกิจ ข้อตกลงด้าน
การประมวลผลย่อย และไซต์อินทราเน็ ตด้าน
ความเป็ นส่วนตัวกลางของ Baxter

ข้อมูลติดต่อ
••ฝ่ ายกฎหมาย

••ฝ่ ายความมั่นคงของบริษัท

••ฝ่ ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

••ฝ่ ายบริการและให้ความช่วยเหลือด้านไอทีท่ว
ั โลก
(IT Global Help Desk Services)

ถาม-ตอบ

ผม/ดิฉันสงสัยว่าอดีตเพื่อนร่วมงานซึ่งตอนนี้ท�ำงาน
ให้กับบริษท
ั คู่แข่ง อาจเปิ ดเผยข้อมูลการตลาดของ
Baxter ให้แก่นายจ้างใหม่ ผม/ดิฉันควรด�ำเนินการ
อย่างไร
หากท่านทราบว่าใครบางคนใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูล

ทรัพย์สินทางปั ญญา หรือข้อมูลที่เป็ นความลับของBaxter

อย่างไม่เหมาะสม หรือมีเหตุให้เชื่อว่าเกิดเหตุนีข
้ น
ึ ้ ให้แจ้ง

ข้อสังเกตของท่านกับเจ้าหน้ าที่ฝ่ายกฎหมายโดยเร็ว

ฉันท�ำโน้ ตบุ๊กที่มีข้อมูลทางธุรกิจของ Baxter หาย ควรท�ำ
อย่างไร
แจ้งผู้บังคับบัญชาของท่าน ฝ่ ายบริการและให้ความช่วยเหลือ

ด้านไอทีท่ัวโลก (IT Global Help Desk Services)ฝ่ ายความมั่นคง

และสายด่วนจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Ethics and
Compliance Helpline)
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บันทึกข้อมูลทางธุรกิจที่ถูกต้อง
ธุรกิจของ Baxter อยู่ภายใต้การควบคุม
ดูแลอย่างเข้มงวด หลาย ๆ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ ภายในและภายนอก Baxter ต้องพึ่งพา
ระเบียนข้อมูลธุรกิจที่ครบถ้วนสมบูรณ์
ระเบียนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะท�ำให้บริษท
ั ตก
อยู่ในภาวะเสี่ยงทางกฎหมาย ทัง้ ยังบัน
่ ทอน
ความได้เปรียบด้านการแข่งขันของเรา
พนักงานของ Baxter จะต้องระเบียนข้อมูล
อย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ และ
เป็ นไปตามข้อก�ำหนดของ Baxter ข้อมูล
ต้นฉบับ (ผลจากการสังเกตการณ์และการ
ด�ำเนินการที่เกิดขึ้น) จะต้องได้รับการบันทึก
อย่างชัดเจน ตามที่มีการสังเกตการณ์ในครัง้
แรก และห้ามสรุปคละรวม (ในลักษณะที่
ไม่เป็ นไปตามข้อก�ำหนด) คาดเดา หรือปรับ
เปลี่ยนในลักษณะใด ๆ ควรระมัดระวังเป็ น
พิเศษต่อระเบียนข้อมูลต่อไปนี้ ไม่ว่าจะเป็ น
เอกสารในรูปแบบเอกสารจัดพิมพ์หรือรูป
แบบอิเล็กทรอนิกส์:
✜✜ บันทึกข้อมูลด้านการเงินรวมถึงงบการ
เงิน รายการข้อมูลด้านบัญชี และราย
ละเอียดสนับสนุน

ถามตอบ

✜✜ บันทึกข้อมูลการผลิตและการวิจัย รวม
ถึงข้อมูลการผลิต ระเบียบข้อมูลเรื่อง
คุณภาพ และผลการทดสอบงานวิจัย
✜✜ บันทึกข้อมูลที่น�ำส่งให้แก่หน่วยงาน
ราชการตามที่ก�ำหนด และ
✜✜ บันทึกข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
รวมถึงบันทึกเวลาและค่าใช้จ่ายทาง
ธุรกิจ
การจัดระเบียบบันทึกข้อมูล

จ�ำเป็ นต้องมีการดูและรักษาบันทึกข้อมูล
อย่างจริงจังเพื่อการด�ำเนินธุรกิจของเรา
ส่วนบันทึกข้อมูลที่ไม่จำ� เป็ นต้องใช้อีกต่อไป
ก็จะถูกก�ำจัดอย่างสม�่ำเสมอเพื่อปรับปรุงการ
ด�ำเนินงานของเรา
เพื่อจัดการบันทึกข้อมูลอย่างเหมาะสม
พนักงานของ Baxter จะต้อง
✜✜ การดูแลรักษาบันทึกข้อมูลตามนโยบาย
การจัดการบันทึกข้อมูลหรือ ระบบ
ควบคุมคุณภาพส�ำหรับธุรกิจ พื้นที่หรือ
หน่วยงานของตน

✜✜ ตรวจสอบเอกสารที่อยู่ภ่ยใต้การควบคุม
ดูแลอย่างน้ อยเป็ นประจ�ำทุกปี เพื่อให้
แน่ใจว่าไม่มีการจัดท�ำหรือเก็บรักษา
บันทึกข้อมูลที่ไม่จำ� เป็ น และ
✜✜ เก็บรักษาเอกสารทัง้ หมดส�ำหรับการฟ้ อง
ร้องด�ำเนินคดีที่ค้างอยู่หรือคาดว่าจะเกิด
ขึ้น และการตรวจสอบหรือการสอบสวน
ของรัฐบาล

ผม/ดิฉันเป็ นกังวลว่ารายงานยอดขายราย
ไตรมาสส�ำหรับภูมิภาคของผม/ดิฉัน อาจไม่ถูกต้อง
ควรท�ำอย่างไร

พูดคุยอย่างเปิ ดเผยกับผู้บังคับบัญชาของคุณ หากยังคงรู้สึกไม่สบายใจ โปรดติดต่อ

เจ้าหน้ าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท หรือฝ่ ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ผม/ฉันสงสัยว่าเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งบันทึกค่าที่ไม่ถูกต้องลงในเอกสารควบคุมคุณภาพ
แต่ผม/ดิฉันไม่มีหลักฐาน ผม/ดิฉันควรรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่
ควร คุณจะต้องแจ้งเรื่องนี ใ้ ห้ผู้บังคับบัญชาของคุณทราบในทันที ทัง้ นี จ
้ �ำเป็ นอย่างยิ่งที่บันทึก

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพจะต้องมีความถูกต้องสมบูรณ์ เพราะบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจส่ง
ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ของเรา และท�ำให้บริษัทต้องรับผิดชอบโดยไม่จ�ำเป็ น
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กล่องเครือ
่ งมือของคุณ
นโยบาย
• คู่มือนโยบายและระเบียบการด้านการเงิน

• ขอส�ำเนานโยบายการจัดการบันทึกข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องจากเจ้าหน้ าที่ในกลุ่มธุรกิจหรือ
หน่ วยงานของท่าน หรือศึกษานโยบายการ
จัดการบันทึกข้อมูลส่วนกลาง

แหล่งข้อมูล
• ไซต์อินทราเน็ ตส�ำหรับนโยบายของบริษัท
• ไซต์อินทราเน็ ตฝ่ ายการเงิน

• ไซต์อินทราเน็ ตฝ่ ายกฎหมาย

ข้อมูลติดต่อ
• เจ้าหน้ าที่ฝ่ายการเงินของหน่ วยธุรกิจ
• ฝ่ ายกฎหมาย

• ฝ่ ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ

รายการตรวจสอบ

✓✓ การแสดงข้อมูลต้นฉบับมีความถูกต้อง
100%
✓✓ ตรวจสอบว่าข้อมูล มีความครบถ้วน
สมบูรณ์

✓✓ การจัดท�ำเอกสารเป็ นไปตามนโยบาย
ระเบียบการ กฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มี
ผลบังคับใช้

ผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจเกิดขึ้นหาก
กิจการส่วนตัวของพนักงานหรือผู้รับ
เหมามีผลแทรกแซงกับผลประโยชน์ของ
Baxter พนักงานจะต้องท�ำงานอย่างเป็ นก
ลางและมีประสิทธิภาพให้กับ Baxter
ผลประโยชน์ ทับซ้อนทางการเงิน

อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณหรือญาตีผลประโยชน์
ทางการเงิน ท�ำงานหรือมีต�ำแหน่งบริหาร
ในบริษท
ั คู่แข่งของ Baxter ซัพพลาย
เออร์ ตัวแทนจ�ำหน่าย หน่วยงานด้าน
สุขภาพหรือผู้ให้บริการของบริษท
ั
ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจเกิดขึ้นหากคุณ
หรือญาติพี่น้องมี “การลงทุนด้านการเงิน
ที่ส�ำคัญ” ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ใน
บริษท
ั ใด ๆ ที่เป็ นคู่แข่ง ท�ำธุรกิจร่วมกับ
หรือพยายามที่จะท�ำธุรกิจกับ Baxter
“การลงทุนด้านการเงินที่ส�ำคัญ” หมายถึง
กรณีต่อไปนี้
✜✜ พนักงานหรือญาติพี่น้องครอบครอง
มากกว่า 1% ของทุนที่ช�ำระแล้วของ
องค์กรธุรกิจ และ/หรือ
✜✜ การลงทุนมีมูลค่ามากกว่า 5% ของ
สินทรัพย์ทงั ้ หมดของพนักงานหรือ
ญาติพี่น้อง
ผลประโยชน์ ทับซ้อนภายใน

อาจเกิดขึ้นหากคุณหรือสมาชิกใน
ครอบครัว คู่สมรสเพศเดียวกัน หรือ
บุคคลที่คุณมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
(i) ท�ำงานในแผนกเดียวกัน
(ii) อยู่ในสายบังคับบัญชาร่วมกัน (iii)
เป็ นทีมงานบริหารเดียวกันหรือ (iv) มี
อิทธิพลกดดันหรืออ�ำนาจในการตัดสิน
ใจเกี่ยวกับหน้ าที่การงานของกันและกัน
เปิ ดเผยเรื่องความสัมพันธ์ดังกล่าวให้ผู้
บังคับบัญชาของคุณรับทราบเพื่อระบุว่ามี
ความขัดแย้งหรือไม่ และควรท�ำอย่างไร
เกี่ยวกับเรื่องนี้
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กล่องเครือ
่ งมือของคุณ
ผลประโยชน์ ทับซ้อน

อาจเกิดขึ้นหากคุณท�ำงานเพิ่มเติมหรือมี
ธุรกิจเสริมซึ่งอาจขัดแย้งกับหน้ าที่ความ
รับผิดชอบที่คุณมีต่อ Baxter
ผลประโยชน์ ทับซ้อนเกี่ยวกับโอกาส
ทางธุรกิจของบริษัทอาจเกิดขึ้นหากคุณ
ใช้โอกาสเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเนื่องจาก
ข้อมูลที่ได้รับผ่านทาง Baxter พนักงาน
จะต้องไม่ใช้โอกาสที่ตนเองค้นพบหรือ
เกิดขึ้นโดยใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล หรือ
ต�ำแหน่งงานของ Baxter เพื่อประโยชน์

ส่วนตัว พนักงานจะต้องไม่แข่งขันกับ
Baxter และโดยทัว
่ ไปแล้วคุณมีหน้ าที่ที่
จะต้องรักษาผลประโยชน์ที่ถูกต้องเหมาะ
สมของ Baxter เมื่อมีโอกาสเกิดขึ้น
ในทุกสถานการณ์ พนักงานของ Baxter
จะต้องเปิ ดเผยให้ผู้บริหารรับทราบเกี่ยว
กับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจริงหรือดู
เหมือนว่าอาจเกิดขึ้น เมื่อผู้บริหารของ
Baxter รับรองว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน
เกิดขึ้นจริงหรือดูเหมือนว่าอาจเกิดขึ้น ก็
จะต้องบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับรองดังกล่าวไว้เป็ นเอกสารหลักฐาน

นโยบาย
••ผลประโยชน์ ทับซ้อน

••นโยบายการว่าจ้างญาติพ่น
ี ้ อง

แหล่งข้อมูล
••ไซต์อินทราเน็ ตส�ำหรับนโยบายของบริษัท

ข้อมูลติดต่อ
••ผู้บังคับบัญชาของท่าน
••ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
••ฝ่ ายกฎหมาย

••ฝ่ ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

รายการตรวจสอบ
✓✓คุณหรือสมาชิกครอบคร ัวของคุณมีผล
ประโยชน์ดา้ นการเงิน ครอบครอง ควบคุม
ดูแล หรือท�ำงานให้ก ับซ ัพพลายเออร์ ที่
ปรึกษา ต ัวแทนจ�ำหน่าย หรือบุคคล
ภายนอกอืน
่ ๆ ซึง่ ท�ำธุรกิจหรือพยายามที่
จะท�ำธุรกิจก ับ Baxter หรือไม่
ิ ก ับคุณ
✓✓คนอืน
่ ๆ ทีม
่ ค
ี วามส ัมพ ันธ์ใกล้ชด
ท�ำงานให้ก ับซ ัพพลายเออร์ ทีป
่ รึกษา
ต ัวแทนจ�ำหน่าย หรือบุคคลภายนอกอืน
่ ๆ
ซึง่ ท�ำธุรกิจหรือพยายามทีจ
่ ะท�ำธุรกิจก ับ
Baxter หรือไม่
✓✓คุณหรือสมาชิกครอบคร ัวของคุณมีผล
� ค ัญหรือท�ำงาน
ประโยชน์ดา้ นการเงินทีส
่ ำ
ให้ก ับคูแ
่ ข่งของ Baxter หรือไม่
หากคุณตอบว่า ใช่ ส�ำหร ับค�ำถามข้อใดข้อหนึง่
ข้างต้น คุณอาจมีผลประโยชน์ท ับซ้อนซึง่ จะ
ต้องได้ร ับการเปิ ดเผย พูดคุยก ับผูบ
้ ังค ับบ ัญชา
และจ ัดท�ำเป็นเอกสารก�ำก ับไว้อย่างเหมาะสม

ถาม-ตอบ

ลูกพี่ลูกน้ องของผู้บังคับบัญชาของฉัน
คือผู้จัดการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ควรท�ำอย่างไร
แจ้งผู้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาของคุณ หรือฝ่ าย

จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ บุคคลเหล่า

นี ส
้ ามารถระบุว่าจ�ำเป็ นต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลหรือขอ

การรับรองใดหรือไม่

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว
Baxter เคารพในความเป็ นส่วนตัวของ
ผู้ป่วย พนักงานและลูกค้า นโยบาย
ความเป็ นส่วนตัวกลางของบริษท
ั นี้ระบุ
มาตรฐานความเป็ นส่วนตัวและค�ำแนะน� ำ
ในการปฏิบัติงานของ Baxter ทัว
่ ไปเพื่อ
ให้สอดรับกับมาตรการควบคุมเพื่อปกป้ อง
ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของผู้ป่วย
พนักงานทุกคนของ Baxter จะต้องผ่าน
การฝึ กอบรมออนไลน์เกี่ยวกับนโยบายนี้
ตัวอย่างข้อมูลประวัติการแพทย์ท่ไี ด้
รับความคุ้มครองของผู้ป่วย (PHI)
และข้อมูลส่วนบุคคล (PI) ได้แก่
✜✜ ชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
ข้อมูลการช�ำระเงินของผู้ป่วย

พนั กงาน พันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้
บริการของ Baxter จะต้องปกป้ อง PHI
และ PI ดังนี ้
✜✜ ศึกษาข้อก�ำหนดทางกฎหมายและ
สัญญาข้อตกลงในการใช้ PHI และ PI
✜✜ จัดเก็บ ใช้งานและเปิ ดเผย PHI และ
PI ภายใต้กฎหมายปกป้ องความเป็ น
ส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง และ
✜✜ ปกป้ อง PHI และ PI โดยใช้เครื่อง
มือที่ผ่านการรับรองโดยฝ่ าย IT
ของ Baxter เช่น BaxSecure,
GlobalScape และเทคโนโลยีการ
เข้ารหัส

✜✜ อุปกรณ์การแพทย์ที่ประมวลผลข้อมูล
ประวัติการแพทย์ของผู้ป่วย รหัส
อุปกรณ์ ที่อยู่ IP และที่อยู่ทางเว็บ
✜✜ ชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
อีเมล รหัสประจ�ำตัว เช่น SSN ของ
พนักงาน

กล่องเครือ
่ งมือของคุณ
นโยบาย
• นโยบายความเป็ นส่วนตัวกลาง

• นโยบายเกี่ยวกับข้อมูล
และความปลอดภัยในระดับสากล

แหล่งข้อมูล
• กระบวนการแจ้งเหตุอุปกรณ์
และข้อมูลสูญหายหรือถูกโจรกรรม

• ไซต์อินทราเน็ ตความเป็ นส่วนตัวกลาง

• ไซต์อินทราเน็ ตความปลอดภัยของอุปกรณ์
ทางการแพทย์
• ไซต์อินทราเน็ ตความปลอดภัยของข้อมูล

ข้อมูลติดต่อ
• Privacy@Baxter.com

• สายด่วนให้บริการ (GHDS) 1.888.661.4437
ภายในสหรัฐฯ หรือ 1.512.891.2072 ภายนอก
สหรัฐฯ
• ฝ่ ายความปลอดภัยด้าน IT ที่ Baxter
• ความปลอดภัยขององค์กรที่ Baxter

แนวทางการต ัดสินใจ
รวบรวม จ ัดเก็บ ใช้งานและเปิ ดเผยข้อมูลส�ำหร ับ
PHI และ PI โดยพิจารณาตามหล ักเกณฑ์ตอ
่
ไปนี้
• ฉ ันมีเจ้าหน้าทีป
่ ระสานงานด้านกฎหมายการ
ประมวลผลข้อมูลทีเ่ หมาะสมหรือไม่ กรุณา
ขอค�ำแนะน�ำจากทีป
่ รึกษาด้านกฎหมายของ
Baxter
• ฉ ันควรแจ้งให้บค
ุ คลทีเ่ กีย
่ วข้องทราบหรือไม่
กรุณาติดต่อ HR (ส�ำหร ับพน ักงาน) หรือฝ่าย
การตลาดของ Baxter (ส�ำหร ับผูป
้ ่ วย)

ถามตอบ

ควรมีการด�ำเนินขัน
้ ตอนใดเมื่อPHIหรือPI
สูญหาย หรือถูกโจรกรรม

แจ้งผู้บังคับบัญชาของท่าน สานด่วนของ Baxter และ
Privacy@baxter.com ในทันที

โครงการของฉันต้องมีการโอนข้อมูลระหว่างประเทศ ฉันต้องขออนุญาตจากหน่วยงานปกป้ องข้อมูล
ในพื้นที่หรือไม่
ข้อบังคับด้านความเป็ นส่วนตัวในประเทศต่าง ๆ ก�ำหนดมาตรการควบคุมความเป็ นส่วนตัวไว้เป็ นการ

เฉพาะก่อนหรือระหว่างมีการโอนข้อมูล กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้ าที่

ฝ่ ายความเป็ นส่วนตัว ผู้จัดการฝ่ ายความเป็ นส่วนตัวประจ�ำภูมิภาค หรือผู้ก�ำกับดูแลด้านความเป็ นส่วน
ตัวในพืน
้ ที่

ฉันมีโครงการที่มีข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วยและข้อมูลการวิเคราะห์หรือข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ด้วย
ฉันต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใดหรือขออนุญาตในการใช้ข้อมูลหรือไม่
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หัวหน้ าสายงานแฟรนไชส์กลางของแฟรนไชส์ท่เี กี่ยวข้องจะเป็ นผู้รับรองโครงการที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลซึ่ง

ครอบคลุมข้อมูล PHI/PI กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากส�ำนั กงานความเป็ นส่วนตัวกลาง

• ฉ ันต้องขออนุญาตจากหน่วยงานปกป้อง
้ ทีห
ข้อมูลในพืน
่ รือไม่ กรุณาขอค�ำแนะน�ำจาก
้ ที่
ทีป
่ รึกษาด้านกฎหมายของ Baxter ในพืน
• ฉ ันผ่านการประเมินด้านความปลอดภ ัย
ตามความเหมาะสมหรือไม่ กรุณาติดต่อทีม
งานความปลอดภ ัยด้าน IT

ของขวัญและการเลี้ยงรับรองส�ำหรับ
พนักงาน
ในหลาย ๆ วัฒนธรรม การแสดงน�้ ำใจ
เช่น การมอบของขวัญเล็ก ๆ น้ อย ๆ และ
การเลีย
้ งรับรอง ถือเป็ นส่วนส�ำคัญในการ
ด�ำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ดี การมอบหรือรับ
ของขวัญและการเลีย
้ งรับรองที่ไม่เหมาะ
สมอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ
และชื่อเสียงของ Baxter และอาจขัดต่อ
กฎหมาย

สิ่งที่คุณไม่สามารถรับได้

สิ่งที่ท่านสามารถรับได้

✜✜ “รางวัล” ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรธุรกิจ และ

โดยทัว
่ ไปแล้ว ท่านสามารถยอมรับของ
ขวัญเล็กๆ น้ อยๆที่มีมูลค่าต�่ำ (modest
gift) การเลีย
้ งรับรอง หรือการแสดงน�้ ำใจ
ในลักษณะอิ่นๆ ในทางธุรกิจ ถ้าหากของ
ขวัญหรือการเลีย
้ งรับรองดังกล่าวช่วยส่ง
เสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การเมือง
หรือสังคม พนักงานของ Baxter สามารถ
รับการการจัดเลีย
้ งอาหาร สิ่งบันเทิงหรือ
ของก�ำนัลเล็กน้ อยหากไม่ได้มอบให้เพื่อ
กดดันการตัดสินใจหรือจัดหาให้ระหว่าง
การจัดซื้อหรือท�ำสัญญาข้อตกลงเพื่อ
เป็ นการกดดันให้มีข้อตกลงการจัดซื้อ
(ทัง้ โดยแจ้งหรือโดยนัย)
ในบางสถานการณ์ พนักงานของ Baxter
สามารถยอมรับของขวัญมูลค่าสูงส�ำหรับ
บริษท
ั เพื่อปฏิบัติตามธรรมเนียมท้อง
ถิ่น ซึ่งเป็ นสิ่งที่ยอมรับได้ถ้าหากของขวัญ
นัน
้ กลายเป็ นทรัพย์สินของ Baxter และ
มีการลงรายการในบัญชีและจัดเก็บอย่าง
เหมาะสม

✜✜ แพคเกจท่องเที่ยว การเดินทาง หรือ
ที่พักที่หรูหราฟุ่มเฟื อย ในระหว่าง
การจัดกิจกรรมที่ซัพพลายเออร์เป็ นผู้
สนับสนุน
๋ ชมกีฬาหรือการแสดง โดยที่ผู้มอบ
✜✜ ตัว
ไม่ได้เข้าชมด้วย

✜✜ ของขวัญที่มีมูลค่าสูงมากจนคุณไม่
สามารถมอบของขวัญตอบแทนที่มี
มูลค่าเทียบเท่า
นอกจากนี้ พนักงานของ Baxter จะต้อง
ไม่เชิญชวนหรือขอร้องให้ซัพพลายเออร์
หรือคู่ค้าอื่น ๆ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการ
กุศล

ิ ใจ
แนวทางการต ัดสน
เมือ
่ เจ้าหน้าทีข
่ องร ัฐ เช่น แพทย์ บุคลากรทางการ
้ จ ัดจ้าง ฯลฯ มีสว่ น
่ วชาญด้านการจ ัดซือ
แพทย์ ผูเ้ ชีย
เกีย
่ วข้อง ให้ขอค�ำแนะน�ำจากทีป
่ รึกษาทางกฎหมาย
ก่อนทีจ
่ ะด�ำเนินกิจกรรมทีเ่ กีย
่ วข้องก ับของขว ัญและ
้ งร ับรอง
การเลีย
ส�ำหร ับบุคคลอืน
่ ๆ ทงหมด
ั้
โดยทว่ ั ไปแล้วอนุญาต
้ ง
ให้แลกเปลีย
่ นของขว ัญเล็ก ๆ น้อย ๆ การเลีย
ร ับรอง หรือการแสดงน�ำ้ ใจในล ักษณะอืน
่ ๆ ในทาง
ธุรกิจ ถ้าหาก:
••สามารถกระท�ำได้ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ
และมาตรฐานอุตสาหกรรมทีม
่ ผ
ี ลบ ังค ับใช้
••มีเหตุผลทีเ่ หมาะสมส�ำหร ับการมอบของขว ัญ
้ งร ับรอง
หรือการเลีย
••ช่วยส่งเสริมความส ัมพ ันธ์ทางธุรกิจ การเมือง
หรือส ังคมอย่างถูกต้องเหมาะสม
••คุณได้ร ับอนุญาตให้จ ัดหาสิง่ ตอบแทนตาม
สมควรจากทีไ่ ด้ร ับมาก่อนโดยมีมล
ู ค่าเท่า
เทียมก ัน
้ หรือ
••คุณไม่ได้เกีย
่ วข้องในการต ัดสินใจซือ
้ จ ัดจ้างในปัจจุบ ัน
กระบวนการจ ัดซือ
่ ผลกระทบต่อความสามารถของคุณใน
••ไม่สง
การส่งเสริมผลประโยชน์ให้แก่ Baxter และ
••ไม่ถก
ู มองว่าเป็นการเสนอหรือร ับสินบนหรือ
เงินให้เปล่า

ถาม-ตอบ

๋ ชมกีฬาสี่ใบที่เขาไม่
ซัพพลายเออร์มอบตัว
สามารถ ไปชมได้ให้แก่ฉัน สามารถรับได้
หรือไม่
ไม่ได้ การเข้าชมกีฬาโดยที่ซัพพลายเออร์ไม่ได้

เข้าร่วมด้วยไม่ถือเป็ นโอกาสในการสร้างความ

สัมพันธ์ทางธุรกิจที่ถูกต้องเหมาะสม

ฉันจะสามารถเข้าชมพร้อมกับผู้ให้บริการดังกล่าว
ได้หรือไม่
คุณสามารถเข้าร่วมได้ หากตั๋วมีราคาไม่สูงเกินไป

และมีเหตุผลเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

และเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับงาน และผู้ให้บริการ ไม่ได้จัด

ให้เพื่อตอบแทนจากการให้เสนอราคาใด ๆ ตรวจสอบ

นโยบายการจัดหาของขวัญและสิ่งบันเทิง ของหน่ วย

ธุรกิจของคุณเพื่อพิจารณาขัน
้ ตอนที่ก�ำหนด
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กล่องเครือ
่ งมือของคุณ
สิ่งที่ท่านสามารถให้ได้

ในอุตสาหกรรมของเรา อาจมีหลักเกณฑ์
ควบคุมเรื่องการจัดหาของก�ำนัลหรือสิ่งมีมูลค่า
เช่น การจัดเลีย
้ งอาหาร สิ่งบันเทิง สินค้าฟรี
ให้แก่แพทย์ เจ้าหน้ าที่โรงพยาบาล พันธมิตร
ทางธุรกิจและเจ้าหน้ าที่ของรัฐ กิจกรรม
เหล่านี้ทงั ้ หมดจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐาน

ความสัมพันธ์กับบุคลากรทางการแพทย์และ
มาตรฐานการห้ามการทุจริตตามที่ระบุใน หัวข้อ
'ลูกค้าของเรา'ในหลักปฏิบัตินี้
หากคุณมอบของขวัญให้แก่บุคลากร
ทางการแพทย์ในสหรัฐฯ:
ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายสากลว่าด้วยการ
ปฏิสัมพันธ์ (Global Interactions Policy)

เงินให้เปล่าและค่าใช้จ่ายทางการเงินส�ำหรับ
บุคลากรทางการแพทย์ค่าใช้จ่ายส�ำหรัลบุคลากร
ทางการแพทย์ที่อาศัยหรือปฏิบัติหน้ าที่ใน
ประเทศเหล่านี้
เมื่อแลกเปลี่ยนของขวัญหรือการเลี ้ยง
รับรองกับคู่ค้าที่ไม่ใช่เจ้าหน้ าที่รัฐ พนั กงาน
ของ Baxter จะต้อง:

✜✜ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับในท้องถิ่น
หรือ นโยบายของหน่วยธุรกิจหรือเขตพื้นที่
ที่เข้มงวดมากกว่า
✜✜ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าของขวัญมีมูลค่าที่สม
เหตุสมผล มีความเหมาะสมและถูกต้องตาม
ธรรมเนียม

หากคุณจัดหาของก�ำนั ลให้แก่บุคลากร
ทางการแพทย์ภายนอกสหรัฐฯ:

✜✜ ปฏิบัติตามนโยบายด้านของก�ำนัลของ
หน่วยงานผู้รับ

ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายสากลเรื่องการ
จัดหาของขวัญและของก�ำนัล

✜✜ ไม่แลกเปลี่ยนเงินสด บัตรก�ำนัล หรือสิ่ง
เทียบเท่าเงินสด
✜✜ หลีกเลี่ยงกรณีที่ดูเหมือนว่ามีการให้หรือรับ
สินบนหรือเงินตอบแทนที่ไม่เหมาะสม
✜✜ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจท�ำให้ได้รับความ
อับอาย และด�ำเนินการเสมือนว่าบุคคล
ทัว
่ ไปมองเห็นการแลกเปลี่ยนนี้และ

ถามตอบ

✜✜ หลีกเลี่ยงการผ่อนปรนการท�ำงาน หรือภาพ
ลักษณ์ที่ทำ� ให้เข้าใจว่ามีการผ่อนปรนการ
ตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของ Baxter

หลังเข้าร่วมงานประชุมทางอุตสาหกรรมฉัน
พบว่าตนเองได้รับกล้องดิจิตอลระดับมืออาชีพ ฉันจะ
เก็บไว้ได้ไหม
ไม่ได้ Baxter ไม่สนั บสนุนให้มีการชิงรางวัล “เช่น การจับรางวัลผู้โชคดี” ซึ่งคัดเลือก

โดยผู้สนั บสนุนที่พยายามกดดันการตัดสินใจหรือเรียกรับผลประโยชน์ ใด ๆ รางวัลใดๆ ที่ได้
รับจากกิจกรรมที่ Baxter เป็ นผู้ออกค่าใช้จ่ายถือเป็ นทรัพย์สินของ Baxter

ผู้ให้บริการเป้ าหมายรายหนึ่งมอบถุงของขวัญให้กับทีมงานคัดสรรแต่ละคน เราจะยอมรับ
ของขวัญนัน
้ ได้หรือไม่
ไม่ได้ คุณไม่สามารถรับของขวัญใดๆ หากตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจซือ
้ หรือ
กระบวนการจัดซือ
้ จัดจ้าง
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นโยบาย
• นโยบายสากลว่าด้วยการปฏิสัมพันธ์
(Global Interactions Policy)
• นโยบายห้ามเชิญชวน
(No Solicitation Policy)
• นโยบายการเดินทางติดต่อธุรกิจ
และการเบิกจ่ายกลางของ Baxter

แหล่งข้อมูล
• ความสัมพันธ์กับบุคลากรทางการแพทย์
และมาตรฐานข้อห้ามการคอรัปชั่น ใน
เอกสารชุดนี ้

• มาตรฐานจริยธรรมด้านการขายกับรัฐบาล
สหรัฐฯ
• กระบวนการเปิ ดเผยข้อมูลผลประโยชน์
ทับซ้อนจากไซต์อินทราเน็ ตฝ่ ายจริธรรม
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
• ไซต์อินทราเน็ ตด้านการขายกับภาครัฐ

• ไซต์อินทราเน็ ตข้อบังคับด้านการแพทย์
และคู่มือหลักเกณฑ์

• ไซต์อินทราเน็ ตส�ำหรับนโยบายของบริษัท
• เว็บไซต์อินทราเน็ ตด้านธรรมาภิบาล

้ และการ
• ไซต์อินทราเน็ ตส�ำหรับการจัดซือ
จัดการซัพพลายเออร์กลาง

• ไซต์อินทราเน็ ตส�ำหรับนโยบายการติดต่อ
กลาง

ข้อมูลติดต่อ
• ฝ่ ายกฎหมาย

• เจ้าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน

• ฝ่ ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ
• รองประธานฝ่ ายจัดซือ
้ กลาง

• มูลนิ ธิระหว่างประเทศของ Baxter
(Baxter International Foundation)

ผล ต
ิ ภณ
ั ฑ ์ ของเรา

ธรรมเนียมปฏิบัตอิ าจแตกต่าง
กันในแต่ละพื้นที่ แต่BAXTER ไม่เคย
ผ่อนปรนปณิธานพื้นฐานของเราใน
การทำ�งานภายใต้หลักการที่ดี เราไม่
ได้โอนอ่อนผ่อนปรนเพื่อที่จะแข่งขัน
ในตลาดใดๆ นี่คือปณิธานที่เราจะยึด

16 จรรยาบรรณเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เพื่อ
สุขภาพ
17 การปกป้ องผู้ป่วยและการผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพ
18 สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
19 ซัพพลายเออร์

มั่นในหลักการอย่างจริงจัง และสิ่ง
นี้ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ของ BAXTER มี
ความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

จรรยาบรรณเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เพื่อ
สุขภาพ
ความเชี่ยวชาญของ Baxter ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ถือเป็ นส่วน
ส�ำคัญในภารกิจของเราในการช่วยและ
รักษาชีวิตผู้ป่วยให้ยืนยาว นอกจากนี้
Baxter ยังรับทราบว่าเราจะต้องพิจารณา
ความเสี่ยงและประโยชน์ต่อผู้ป่วยและ
สังคมอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะตัดสินใจวาง
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์หรือวิธี
การรักษาใด ๆ
งานวิจัยที่ดำ� เนินการโดย Baxter หรืออยู่
ภายใต้การชีน
้ � ำของ Baxter จะต้อง:
✜✜ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
มาตรฐานด้านจริยธรรมและวิชาชีพที่
ได้รับการยอมรับ
✜✜ คุ้มครองชีวิต สุขภาพ ความเป็ นส่วน
ตัว และเกียรติภูมิของผู้ที่เข้าร่วมการ
ศึกษาวิจัยทางคลินิก และ
✜✜ ลดการใช้สัตว์ในงานวิจัยของเราให้
ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ และ
สนับสนุนการใช้งานอย่างถูกท�ำนอง
คลองธรรมและมาตรฐานสูงสุดในการ
ดูแลสัตว์ที่ใช้ในงานวิจัย หากไม่มีทาง
เลือกทางวิทยาศาสตร์อ่ น
ื

กล่องเครือ
่ งมือของคุณ

Baxter มุ่งมัน
่ เปิ ดเผยข้อมูลการวิจัยทาง
คลินิก รวมทัง้ ข้อมูลระเบียบวิธีการวิจัย
และผลการด�ำเนินการไม่ว่าจะเป็ นอย่าง
ไรก็ตามผ่านทะเบียนข้อมูลการวิจัยทาง
คลินิกที่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ
(www.clinicaltrials.gov;
EU PAS Register) ตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด ข้อมูลระเบียบวิธีการวิจัยทาง
คลินิกที่จัดส่งไปยังฐานข้อมูล EudraCT
มีเปิ ดเผยแก่สาธารณะ ผ่านทะเบียน
ข้อมูลการวิจัยทางคลินิกที่
www.clinicaltrialsregister.eu นอกจากนี้
เรายังเปิ ดเผยข้อมูลการวิจัยทางคลินิกนี้
กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ และกับบุคคลทัว
่ ไปผ่านข้อมูล
เผยแพร่ในวารสารที่เกี่ยวข้อง และผลงาน
น� ำเสนอต่าง ๆ ในการประชุมหรืองานด้าน
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รวมทัง้ กับ
กลุ่มผู้วิจัยที่เกี่ยวข้องในโครงการวิจัยทาง
คลินิกของเรา
หลักจรรยาบรรณเหล่านี้มีผลครอบคลุม
การด�ำเนินงานภายใต้การชีน
้ � ำของ Baxter

ผ่านหน่วยงานวิจัย ที่ปรึกษาและผู้ให้
บริการจากภายนอกที่มีสัญญาข้อตกลง
ร่วมกัน

นโยบาย
••การดูแลผู้คน และการใช้สัตว์ทดลอง การทดสอบ
และนโยบายด้านการฝึ กอบรม

แหล่งข้อมูล
••แถลงการณ์ เกี่ยวกับจุดยืนด้านจริยธรรมทาง
ชีวภาพ
••ไซต์อินทราเน็ ตส�ำหรับนโยบายของบริษัท

••ไซต์อินทราเน็ ตส�ำหรับการจัดซือ
้ และการ
จัดการซัพพลายเออร์
••ไซต์อินทราเน็ ตประธานเจ้าหน้ าที่ฝ่าย
วิทยาศาสตร์

ข้อมูลติดต่อ
••ฝ่ ายวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและการปฏิบัติ
การ
••ฝ่ ายกฎหมาย

••ฝ่ ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ

ถาม-ตอบ

เราก�ำลังพิจารณาที่จะด�ำเนินการศึกษา
วิจัยทางคลินิกในระยะที่ 3 (Phase III)
ในประเทศที่เราจะไม่จำ� หน่ายผลิตภัณฑ์
สามารถท�ำได้หรือไม่
ไม่ได้ มาตรฐานสากลควบคุมด้านการวิจัย

ทางคลินิกไม่ส่งเสริมให้มีการวิจัยทางคลินิก

ในตลาดที่จะไม่มีการจ�ำหน่ ายผลิตภัณฑ์ท่ี

เกี่ยวข้องดังกล่าว

จ�ำเป็ นหรือไม่ที่จะต้องมอบหมายให้องค์กรวิจัย
ภายใต้สัญญาท�ำการวิจัยในนามของ Baxter
เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายของ Baxter
จ�ำเป็ น การวิจัยที่ดำ� เนิ นการภายใต้การชี ้น� ำของ

Baxter หรือในนามของ Baxter จะต้องเป็ นไปตาม

นโยบายของ Baxter

เราก�ำลังพิจารณาเรื่องการด�ำเนินโครงการวิจัยทาง
คลินิกในประเทศ และมีการติดต่อขอความช่วยเหลือ
ไปยังหน่วยงานวิจัยทางคลินิกแห่งหนึ่ง เราจะต้องขอ
การรับรองจากภายนอกประเทศหรือไม่
ใช่ หากประเทศดังกล่าวมีความจ�ำเป็ นต้องด�ำเนิ นโครงการ

วิจัยใด ๆ กรุณาติดต่อทีมงานฝ่ ายวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ

และการปฏิบัติการ (LS&O) เรามีกระบวนการ BaxSSR ที่ก�ำหนด
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ไว้ว่าประเทศใดที่จะต้องผ่านขัน
้ ใดบ้าง จากนั น
้ LS&O จะด�ำเนิ น

โครงการวิจัยทางคลินิกหลังจากผ่านการรับรองแล้ว

การปกป้องผู้ป่วยและ การผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพ
การน� ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ยืดอายุผู้ป่วย
ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพคือ
องค์ประกอบที่สำ� คัญสูงสุดในการท�ำงาน
ของเรา ชื่อเสียงของ Baxter เป็ นผลมา
จากความสามารถของเราในการจัดหา
ผลิตภัณฑ์คุณภาพให้แก่ตลาด
เพื่อรักษาความไว้วางใจจากลูกค้า
พนักงานของ Baxter ทุกคนจะต้องแสดง
ให้เห็นถึงความมุ่งมัน
่ อย่างจริงใจด้าน
คุณภาพ
พนักงานของ Baxter จะต้อง:
✜✜ ให้บริการที่มีคุณภาพตามระบบ
ควบคุมคุณภาพกลาง
✜✜ เป็ นผู้น�ำในเรื่องคุณภาพของสินค้าและ
ระบบควบคุมคุณภาพ

✜✜ รายงานปั ญหาเรื่องคุณภาพในทันที

นโยบาย

✜✜ แจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ทัง้ หมดต่อฝ่ ายตรวจสอบติดตาม
ผลิตภัณฑ์ภายในหนึ่งวันท�ำการ

แหล่งข้อมูล

ให้แก่ผู้บังคับบัญชาของคุณและ/หรือ
บุคลากรฝ่ ายคุณภาพที่เกี่ยวข้อง

✜✜ แจ้งอาการไม่พึงประสงค์ทงั ้ หมดจาก
แหล่งที่มาต่างๆ แก่ฝ่ายดูแลความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยส่วนกลางภายใน
หนึ่งวันท�ำการและ
✜✜ ท�ำความเข้าใจ เข้ารับการฝึ กอบรม
และปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงาน
มาตรฐาน (SOP)ในส่วนงานของท่าน
อย่างครบถ้วน

✜✜ ปฏิบัติตามพันธะกรณีที่มี
ต่อหน่วยงานก�ำกับดูแล

ถามตอบ

ฉันเป็ นกังวลว่าพนักงานใหม่คนหนึ่งไม่ได้
ผ่านการตรวจสอบตามที่ก�ำหนดอย่างครบถ้วน ควรท�ำ
อย่างไร
คุณต้องแจ้งให้หัวหน้ างานของและผู้จัดการฝ่ ายควบคุมคุณภาพทราบเกี่ยวกับเรื่องนี ้

ในทันที เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม

ฉันคิดว่าข้อมูลการทดสอบบางอย่างดูน่าสงสัย ผู้บังคับบัญชาของฉันพูดว่าเราสามารถ
จัดการเรื่องนี้ได้ในหน่วยงานของเรา มีใครอีกที่ควรได้รับแจ้งเรื่องนี้
มี ฝ่ ายควบคุมมาตรฐานการควบคุมคุณภาพกลางจะต้องได้รับแจ้งกรณี นีใ้ นทันที
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กล่องเครือ
่ งมือของคุณ
• นโยบายสากลว่าด้วยการปฏิสัมพันธ์
(Global Interactions Policy)

• เงื่อนไขตามคู่มือการควบคุมคุณภาพ
• ไซต์อินทราเน็ ตการควบคุมคุณภาพ

• ไซต์อินทราเน็ ตระเบียบข้อบังคับและการเฝ้ า
ระวังความปลอดภัยจากการใช้ยา
• ไซต์อินทราเน็ ตความซื่อตรงของแบรนด์

• ไซต์อินทราเน็ ตด้านความปลอดภัยของผู้
ป่ วยกลาง

ข้อมูลติดต่อ
• ตัวแทนจัดการคุณภาพ

• ตัวแทนระบบควบคุมคุณภาพ
• ฝ่ ายกฎหมาย

• ฝ่ ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
• การตรวจติดตามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
(ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบต่าง ๆ)
โทรศัพท์: 1-800-437-5176
โทรสาร: 1-224-270-4022 หรือ
อีเมล: corporate_product_complaints_
round_lake@baxter.com

• ฝ่ ายความปลอดภัยของผู้ป่วยกลาง
(ยา/เวชภัณฑ์)
โทรศัพท์: 1-847-948-4977
(เฉพาะในสหรัฐฯ)
ส�ำหรับการแจ้งเหตุนอกสหรัฐฯ กรุณาติดต่อ
ตัวแทน GPS ในพืน
้ ที่ของคุณ หรือติดต่อ
หน่ วยงานส่วนกลางของเราที่
Global_Pharmacovigilance_deerfield@
baxter.com

สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
Baxter มุ่งมัน
่ ที่จะเป็ นผู้น�ำระดับโลกในด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
(EHS) นโยบายEHSของเราได้รับการพัฒนาเพื่อ:
✜✜ ปกป้ องพนักงาน เพื่อนบ้าน และสิ่งแวดล้อม
✜✜ จัดการปั ญหาด้าน EHS รวมทัง้ การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ โดยการใช้มาตรฐาน
และระบบการจัดการที่ดีที่สุด
✜✜ อนุรักษ์ทรัพยากร ลดค่าใช้จ่าย และลดผลกระทบและความเสี่ยงทางด้าน EHS ที่อาจ
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ และการด�ำเนินงานของเรา และ
✜✜ ส่งเสริมแนวทางเพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
เราต้องเข้าใจและปฏิบัติตามข้อก�ำหนด EHS ทัง้ หมดของ Baxter และรัฐบาล เราจะต้อง
ท�ำงานอย่างเหมาะสมเพื่อให้เราและเพื่อนร่วมงานปลอดภัย โดยจะต้องรายงานและรับมือ
กับอุบัติเหตุ เหตุฉุกเฉิน หรือกรณีที่ไม่เป็ นไปตามกฎหมายหรือนโยบายในทันที

กล่องเครือ
่ งมือของคุณ
นโยบาย
••นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย
และ ความยั่งยืน
••คู่มือมาตรฐานด้าน EHS

แหล่งข้อมูล
••ไซต์อินทราเน็ ตด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ
ความปลอดภัย

ข้อมูลติดต่อ
••ผู้จัดการฝ่ าย EHS ในพืน
้ ที่ของคุณ

••ฝ่ ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถาม-ตอบ

ฉันต้องรายงานเรื่องการบาดเจ็บเล็ก ๆ
น้ อย ๆ ที่เกี่ยวกับงาน ซึ่งอาจท�ำลายประวัติ
ความปลอดภัยที่ยาวนานในโรงงานของฉัน
หรือไม่
ใช่ ประสิทธิภาพทางด้าน EHS ควรจะอ้างอิง
จากข้อมูลตามความเป็ นจริง จัดหาความ
ช่วยเหลือทางการแพทย์ทันทีตามความ

เหมาะสม

หากฉันต้องปฏิบัติตามกระบวนการด้าน
ความปลอดภัยเป็ นประจ�ำทุกสัปดาห์และมี
การบันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้ ฉันสามารถเว้นขัน
้
ตอนไปสักสองสัปดาห์ได้หรือไม่หากมัน
่ ใจว่า
ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากครัง้ ก่อนที่ปฏิบัติ
ตามขัน
้ ตอน
ไม่ได้ ระเบียบการที่เป็ นข้อบังคับไม่ใช่ส่ง
ิ ที่คุณ

เลือกจะท�ำหรือไม่ทำ� ก็ได้ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยว

กับกระบวนงาน ให้สอบถามผู้บังคับบัญชาหรือ

ปฏิบัติตามขัน
้ ตอนในการแก้ไขกระบวนการท�ำงาน

ที่เกี่ยวข้อง

ฉันจะสามารถเลื่อนการอัพเกรดอุปกรณ์ราคาแพง
ทางด้านสิ่งแวดล้อมไปจนถึงปี หน้ าได้หรือไม่ เพราะ
ตอนนัน
้ เราจะมีงบประมาณมากขึ้น แต่ก็จะเลยก�ำหนด
เวลาส�ำหรับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด
ไม่ได้ จุดยืนของ Baxter คือการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทาง

กฎหมายอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามคุณสามารถติดต่อ

ฝ่ ายกฎหมายของ Baxterเพื่อพิจารณาทางเลือกอื่นๆ หรือยืด

ก�ำหนดเวลาในการปฏิบัติตามกฏระเบียบ
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ซัพพลายเออร์
Baxter พึ่งพาเครือข่ายซัพพลายเออร์ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า ด้วยเหตุนี้จึง
จ�ำเป็ นอย่างยิ่งที่ซัพพลายเออร์ทุกรายของ Baxter จะต้องมุ่งมัน
่ ที่จะท�ำธุรกิจด้วยการยึดมัน
่ ใน
หลักการเช่นเดียวกับเรา
เมื่อติดต่อหรือท�ำธุรกิจกับซัพพลายเออร์ พนักงานของ Baxter จะต้อง:
✜✜ ระบุข้อก�ำหนดที่ชัดเจนและเปิ ดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเปิ ดกว้างและเป็ นธรรม
✜✜ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซัพพลายเออร์มีช่ อ
ื เสียงและมีคุณสมบัติเหมาะสม
✜✜ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดต่อท�ำธุรกิจกับซัพพลายเออร์ไม่ได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนขึ้น

✜✜ ประเมิน อนุมัติ และท�ำสัญญากับซัพพลายเออร์ก่อนการใช้บริการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ หรือจัด
ซื้อผลิตภัณฑ์จากบุคคลเหล่านี้ภายใต้เงื่อนไขที่ Baxter ก�ำหนด
✜✜ ผนวกรวมมาตรฐานด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบส�ำหรับซัพพลายเออร์ของ
Baxter หรือมาตรฐานด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของซัพพลายเออร์ไว้
ในข้อตกลงที่เป็ นลายลักษณ์อักษร ถ้าหากมาตรฐานดังกล่าวเป็ นไปตามความคาดหวังของ
Baxter
✜✜ ขออนุมัติจากฝ่ ายประชาสัมพันธ์ขององค์กร ก่อนที่จะท�ำการรับรองพันธมิตรทางธุรกิจและ
✜✜ ปฏิบัติตามนโยบายการจัดซื้อส่วนกลาง

กล่องเครือ
่ งมือของคุณ
นโยบาย
• เหตุผลในการศึกษาข้อมูลเบือ
้ งต้นทางคลินิก
จากภายนอก
• การปฏิบัติตามนโยบายภายนอกของ Baxter
• นโยบายห้ามเชิญชวน
(No Solicitation Policy)
• นโยบายการจัดซือ
้ กลาง

แหล่งข้อมูล
• มาตรฐานจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์เพื่อ
สุขภาพ ผลประโยชน์ ทับซ้อน ของขวัญและ
การเลี ้ยงรับรอง และ ข้อห้ามในการคอรัปชั่น
มีระบุไว้ในเอกสารชุดนี ้
• มาตรฐานด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบส�ำหรับซัพพลายเออร์ของ Baxter
• ไซต์สำ� หรับพันธมิตรและซัพพลายเออร์ท่ี
www.baxter.com

• ไซต์อินทราเน็ ตสายการจัดหาและการจัดการ
ด้านการจัดซือ
้ และการจัดการซัพพลายเออร์
ส่วนกลาง
• ไซต์อินทราเน็ ตส�ำหรับนโยบายของบริษัท

• ไซต์อินทราเน็ ตด้านจริยธรรมและการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ
• ไซต์อินเทอร์เน็ ตด้านธรรมาภิบาล

• ไซต์อินทราเน็ ตด้านการวิจัยและพัฒนา

• ไซต์อินทราเน็ ตส�ำหรับเจ้าหน้ าที่ก�ำกับดูแล
ด้านวิทยาศาสตร์ส่วนกลาง

ข้อมูลติดต่อ

ถามตอบ

ฉันรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพและ
แหล่งสินค้าของซัพพลายเออร์ ควรท�ำอย่างไร
แจ้งฝ่ ายบริหารและฝ่ ายควบคุมคุณภาพซัพพลายเออร์กลางทันทีเกี่ยว
กับข้อกังวลที่คุณมี

ฉันจะสามารถจัดส่งรายชื่อซัพพลายเออร์ให้แก่องค์กรการกุศลภายใต้โครงการหาทุนเพื่อการ
กุศลได้หรือไม่
ไม่ได้ รายชื่อซัพพลายเออร์เป็ นสินทรัพย์ท่ม
ี ีค่า และถือเป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผยรายชื่อ

ซัพพลายเออร์ให้แก่บุคคลภายนอก Baxter โดยไม่ได้รับอนุมัติอย่างเฉพาะเจาะจงจากฝ่ ายบริหาร
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• รองประธานฝ่ ายจัดซือ
้ กลาง
และฝ่ ายจัดการซัพพลายเออร์

• ฝ่ ายควบคุมคุณภาพซัพพลายเออร์กลาง
• ฝ่ ายกฎหมาย

• ฝ่ ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ลก
ู ค ้ าของเรา

ภายใต้โครงสร้างการท�ำงาน
ของเรา การท�ำสิง่ ทีถ่ กู ต้องเพือ่
ลูกค้าของเราจะช่วยร ักษาชีวต
ิ ผูป
้ ่ วย
และการท�ำสิง่ ทีไม่
่ ถก
ู ต้องอาจก่อ
ั ันธ์ก ับ
ให้เกิดอ ันตรายได้ ความสมพ
� ค ัญอย่างยิง่ ต่อธุรกิจ
ลูกค้ามีความสำ

21 ความสัมพันธ์กบ
ั บุคลากรทางการแพทย์

ของ BAXTER ด้วยเหตุน ี้ แนวทาง

22 การติดต่อกับผูป
้ ่ วย

ั
ซพพลายเออร์
ของ BAXTER จะต้อง

23 การโฆษณาและส่งเสริมการขาย

ั
ชดเจน
เพือ
่ ช่วยให้พน ักงานส่งมอบ

24 การห้ามการกระท�ำต่างๆทีเ่ ป็ นการคอรัปชัน
่
25 การแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรมและการต่อต้านการผูกขาด
26 การควบคุมมาตรฐานด้านการค้า
27 ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ

การขายและนโยบายเกีย
่ วก ับ
ระบุขอบเขตทางด้านจริยธรรมอย่าง
้ ได้ดว้ ยความซือ
่ ตรง
สินค้าทุกชิน

ความสัมพันธ์กับ
บุคลากรทางการแพทย์
ความสัมพันธ์ระหว่าง Baxter กับบุคลากรทางการแพทย์อยู่ภายใต้เงื่อนไขควบคุมอย่าง
เคร่งครัดทัว
่ โลก บุคลากรทางการแพทย์หมายถึงบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงหรือโดยอ้อมกับการรักษาพยาบาล โดยอาจจัดซื้อ สัง่ เช่า แนะน� ำ หรือใช้
ผลิตภัณฑ์ของ Baxter
กฎระเบียบที่ควบคุมการจ่ายเงินหรือการมอบสิ่งของมีค่า เช่น ของขวัญ อาหาร การเลีย
้ ง
รับรอง รางวัล การเดินทาง หรือทุน มีความซับซ้อนและแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าว ก็อาจส่งผลให้ถูกลงโทษปรับ และบางครัง้ อาจ
มีโทษทางอาญาอีกด้วย ดังนัน
้ จึงจ�ำเป็ นอย่างมากที่คุณจะต้องเข้าใจและปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบทัง้ หมดที่มีผลบังคับใช้อย่างเคร่งครัด
Baxter ได้ก�ำหนดนโยบายที่เฉพาะเจาะจงเพื่อควบคุมการติดต่อกับบุคลากรทางการ
แพทย์ในแต่ละภูมิภาคไว้ เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
จะต้องเป็ นไปตามนโยบายของประเทศหรือภูมิภาคที่บุคลากรทางการแพทย์อาศัยอยู่และ/
หรือให้บริการรักษาพยาบาล
ภายในสหรัฐฯ ดินแดนของสหรัฐฯ และเปอร์โตริโก:

✜✜ การด�ำเนินงานของเราอยู่ภายใต้นโยบายสากลว่าด้วยการปฏิสัมพันธ์
(Global Interactions Policy)และนโยบายระเบียบข้อบังคับส�ำหรับบุคลากรทางการ
แพทย์ในสหรัฐฯ ติดต่อฝ่ ายกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ หรือฝ่ ายจริยธรรมและการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ภายนอกสหรัฐฯ:

✜✜ นโยบายสากลว่าด้วยการปฏิสัมพันธ์ (Global Interactions Policy)มีผลครอบคลุม
กิจกรรมประเภทนี้ ติดต่อขอค�ำแนะน� ำจากเจ้าหน้ าที่ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ ายจริยธรรมและ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือฝ่ ายการเงิน
โดยทัว
่ ไปแล้ว เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์จะต้องเป็ น
ไปตามมาตรฐานต่อไปนี้
✜✜ การช�ำระเงินหรือโอนสิ่งมีมูลค่าใด ๆ ทัง้ หมดจะต้องมีเอกสารก�ำกับไว้อย่างถูกต้อง
และเป็ นไปอย่างโปร่งใส
✜✜ การจ่ายเงินจะต้องไม่เชื่อมโยงโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการขายหรือการตัดสินใจอื่น ๆ
ที่ส่งผลกระทบต่อบริษท
ั หากไม่ได้รับอนุมัติจากฝ่ ายกฎหมาย*
✜✜ เงินที่จ่ายให้จะต้องใช้ส�ำหรับบริการที่ถูกต้องเหมาะสม หรือใช้สนับสนุนงานวิจัยหรือ
การศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อ Baxter หรือวงการวิทยาศาสตร์
โดยรวม
✜✜ Baxter ไม่ได้จ่ายเงินมากเกินกว่ามูลค่าตลาดที่เป็ นธรรมส�ำหรับบริการ หรือมากเกิน
กว่าที่จ�ำเป็ นส�ำหรับการสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางคลินิกและการแพทย์
*บางประเทศนอกสหรัฐฯ อาจอนุญาตให้จ่ายเงินดังกล่าวได้ในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง
โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ ายกฎหมาย

กล่องเครือ
่ งมือของคุณ
นโยบาย
••นโยบายสากลว่าด้วยการปฏิสัมพันธ์
(Global Interactions Policy)
••นโยบายควบคุมด้านการแพทย์ของสหรัฐฯ
••นโยบายการบริจาคผลิตภัณฑ์

แหล่งข้อมูล
••ไซต์อินทราเน็ ตด้านนโยบายสากลว่าด้วยการ
ปฏิสัมพันธ์ (Global Interactions Policy)

••ไซต์อินทราเน็ ตเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับด้านการ
แพทย์ในสหรัฐฯ
••คู่มือระเบียบข้อบังคับด้านการแพทย์ในสหรัฐฯ
••ไซต์อินทราเน็ ตส�ำหรับนโยบายของบริษัท

ข้อมูลติดต่อ
••ฝ่ ายกฎหมายควบคุม

••ที่ปรึกษาด้านกฎหมายในประเทศ

••ที่ปรึกษาด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ
••ฝ่ ายกฎหมาย

ถาม-ตอบ

Baxter จะสามารถว่าจ้างแพทย์เพื่อให้บริการ
ด้านการให้ค�ำปรึกษาในกรณีที่จ�ำเป็ นได้หรือไม่
ได้ ตราบใดที่มีความจ�ำเป็ นอย่างถูกต้องเหมาะ

สมส�ำหรับบริการดังกล่าว โดยแพทย์จะต้องมี

คุณสมบัติท่เี หมาะสมส�ำหรับการให้บริการนั น
้ ๆ

การจ่ายเงินค่าบริการจะต้องไม่มากเกินกว่ามูลค่า

ตลาดที่เป็ นธรรม และจะต้องท�ำข้อตกลงเป็ นลาย

ลักษณ์ อักษรในรูปแบบของสัญญาที่ผ่านการอนุมัติ

จากฝ่ ายกฎหมายของ Baxter และ Baxter จะต้อง

ใช้บริการดังกล่าวอย่างเหมาะสม

แพทย์ที่ซ่ อ
ื สัตย์ “บอกเป็ นนัย” ว่าถ้าหากฉันจ่าย
ค่าที่ปรึกษาให้ เธอก็จะเพิ่มยอดจัดซื้อสินค้าของเรา
ควรท�ำอย่างไร
ปฏิเสธข้อเสนอของแพทย์คนดังกล่าวและแจ้งผู้บังคับ

บัญชาของคุณ Baxter จะจ่ายค่าบริการเฉพาะในกรณี ท่ม
ี ี

ความจ�ำเป็ นอย่างถูกต้องเหมาะสมส�ำหรับบริการดังกล่าว

และจะต้องระบุล่วงหน้ า

ฉันสามารถเชิญบุคลากรด้านการแพทย์ให้เข้าชมการแข่ง
กีฬาร่วมกับฉันได้หรือไม่
ไม่ได้ ไม่อนุญาตให้ด�ำเนิ นกิจกรรมในลักษณะนี ้
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การติดต่อกับผู้ป่วย
Baxter ว่าจ้างบุคลากรทางการแพทย์ประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้ าที่ด้าน
เทคนิค ที่ต้องมีการติดต่อโดยตรงกับผู้ป่วยทัง้ ในคลินิก ศูนย์การศึกษาหรือผ่านการ
ดูแลตามบ้านของผู้ปวย หากพนักงานของเราหรือบุคคลที่ได้รับว่าจ้างโดย Baxter มีการ
ติดต่อกับผู้ป่วย ผู้ป่วยจะต้องได้รับการดูแลเป็ นอย่างดีและให้เกียรติไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ สี
ผิว เพศ อายุ มีความเชือทางศาสนาหรือความโน้ มเอียงทางเพศอย่างไรก็ตาม ไม่แตก
ต่างจากการปฏิบัติของเราที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้หากมีการติดต่อทีบ้านของผู้
ป่ วย เราจะต้องให้ความเคารพแก่ครอบครัว และเพื่อนของผู้ป่วย และดูแลสิ่งของต่าง ๆ
เสมือนกับการปฏิบัติหน้ าที่ในคลินิก
บุคลากรทางการแพทย์ทงั ้ หมดที่ว่าจ้างโดย Baxterที่ข้ น
ึ ทะเบียนบุคลากรทางการ
แพทย์จะต้องปฏิบัติหน้ าที่ภายใต้ข้อปฏิบัติทางวิชาชีพที่มีกับหน่วยงานขึ้นทะเบียน
และภายใต้หลักปฏิบัติของ Baxter พิจารณาตามเกณฑ์ที่เข้มงวดมากกว่า บุคลากร
ของBaxterทัง้ หมดที่ติดต่อกับผู้ป่วยจะต้องดูแลความปลอดภัยของตนเองและของผู้ป่วย
รวมทัง้ สวัสดิภาพต่างๆให้เป็ นไปตามภารกิจของเราเพื่อจัดหาบริการและผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพเพื่อช่วยรักษาและรักษาชีวิตผู้ป่วยให้ยืนยาว
การติดต่อผู้ป่วยในทุกๆครัง้ จะต้องให้เกียรติและมีความเชื่อใจกันระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้
บริการทางการแพทย์ของตน ห้ามกดดันผู้ป่วยให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Baxter ต่อไป ข้อมูล
ทัง้ หมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Baxter จะต้องถูกต้อง สามารถชีแ
้ จงจากข้อมูลทางการ
แพทย์ มีความสมดุลและมีระบุไว้ชัดเจนบนฉลาก ข้อยกเว้นส�ำหรับการจัดหาฉลากก�ำกับ
มีอยู่ในกรณีที่บุคลากรทางการแพทย์ของ Baxter จะต้องให้บริการตามค�ำร้องขอส�ำหรับ
ส่วนการใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุบนฉลาก ข้อมูลสนับสนุนใด ๆ ที่จัดให้แก่ผู้ป่วยจะ
ต้องผ่านการรับรองผ่านช่องทางที่ถูกต้องส�ำหรับประเทศที่มีการใช้งาน
การปกปิ ดข้อมูลผู้ป่วย

ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวผู้ป่วยเฉพาะรายและสภาวะทางการแพทย์
หรือการรักษาที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกเก็บไว้เป็ นความลับ และป้ องกันตามนโยบายการเก็บ
รักษาข้อมูลส่วนตัวของ Baxter ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ การรักษา
ความลับ ของข้อมูลของหลักปฏิบัตินี้
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กล่องเครือ
่ งมือของคุณ
นโยบาย
••นโยบายสากลว่าด้วยการปฏิสัมพันธ์
(Global Interactions Policy)
••นโยบายความเป็ นส่วนตัวกลาง

แหล่งข้อมูล
••ไซต์อินทราเน็ ตด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย
กลาง

การโฆษณาและส่งเสริมการขาย
ลูกค้าของเราไว้วางใจใน Baxter เพราะ
Baxter มุ่งมัน
่ ที่จะระบุรายละเอียดเกี่ยว
กับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ อย่าง
ซื่อสัตย์และถูกต้อง

การโฆษณา และคู่แข่ง

พนักงานของ Baxter จะต้องไม่วิพากษ์
วิจารณ์อย่างไม่เป็ นธรรมต่อผลิตภัณฑ์
หรือบริการของคู่แข่ง นอกจากนี้ การ
เปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ใน
เรื่องของความปลอดภัยและประสิทธิผล
จะต้องมีข้อมูลทางคลินิกที่เหมาะสมเพื่อ

สนับสนุนค�ำกล่าวอ้าง ในบางประเทศ
ห้ามแสดงความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับคู่
แข่ง หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของคู่แข่ง
และจะต้องระมัดระวังเป็ นพิเศษในกรณี
ดังกล่าวเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย
การส่งเสริมการขาย

ข้อมูลส่งเสริมการขายของ
Baxterทัง้ หมด รวมทัง้ ข้อความโฆษณา
เอกสารและแถลงการณ์ต่อบุคคลทัว
่ ไป
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แและบริการต่างๆจะ
ต้อง ถูกต้องและไม่ท�ำให้เกิดการเข้าใจ
ผิดโดยครอบคลุมทัง้ ความเสี่ยงและ
ประโยชน์ที่จะได้รับ สื่อข้อมูลดังกล่าวจะ
ต้องมีข้อมูลรองรับ เช่น ผลการวิจัยทาง
คลินิก และไม่มีข้อมูลที่เป็ นเท็จหรือท�ำให้
เข้าใจผิด
การใช้งานที่ไม่ได้ระบุไว้บนฉลาก

ถามตอบ

พนักงานของ Baxter ห้ามส่งเสริมการ
ขายสินค้าก่อนที่จะได้รับอนุมัติ หรือห้าม
ส่งเสริมการขายสินค้าส�ำหรับการใช้งานที่
ยังไม่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานก�ำกับดูแล
ที่เกี่ยวข้อง ค�ำกล่าวอ้างตามฉลากจะต้อง
อ้างอิงข้อความฉลากผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการ
อนุมัติแล้ว

แพทย์จ�ำนวนมากใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อ
กระบวนงานที่เฉพาะเจาะจง แม้ว่าจะไม่ได้รับการ
อนุมัติให้ใช้งานในลักษณะดังกล่าวก็ตาม ฉันจะสามารถพูดคุยกับ
ลูกค้าในเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์สำ� หรับกระบวนงานดังกล่าวได้หรือไม่
ไม่ได้ พนั กงานของ Baxter จะต้องไม่ส่งเสริมการขายหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์ของเราส�ำหรับ

การใช้งานหรือข้อบ่งใช้ท่ีไม่ได้รับการอนุมัติหรือไม่ได้ระบุไว้ ส�ำหรับในสหรัฐฯ หากมีข้อ

สงสัยหรือค�ำถามใดเกี่ยวกับการใช้งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในฉลากส�ำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา โปรด
ติดต่อฝ่ ายกิจการด้านการแพทย์ ส�ำหรับพืน
้ ที่นอกสหรัฐฯ ข้อสงสัยต่าง ๆ ให้แจ้งไปยังฝ่ าย
กิจการด้านการแพทย์ส�ำหรับประเทศของคุณหรือในพืน
้ ที่ แต่ในกรณี ท่จ
ี �ำเป็ นคุณอาจตอบ

กลับค�ำขอใช้งานนอกจากที่ระบุในฉลากโดยการตอบกลับดังกล่าวจะต้องพิจารณาจากข้อเท็จ
จริง และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขาย และจะต้องมีบันทึกค�ำขอและการตอบกลับดัง
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กล่าวไว้อย่างครบถ้วน

กล่องเครือ
่ งมือของคุณ
นโยบาย
••นโยบายสากลว่าด้วยการ ปฏิสัมพันธ์
(Global Interactions Policy)
••เงื่อนไขส�ำหรับผลิตภัณฑ์ท่ไี ม่คิด
ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการขายกับ
HCP ในสหรัฐฯ

แหล่งข้อมูล
• ไซต์อินทราเน็ ต
ด้านระเบียบข้อบังคับกลาง

• ไซต์อินทราเน็ ตข้อบังคับด้านการแพทย์ใน
สหรัฐฯ และคู่มือหลักเกณฑ์

ข้อมูลติดต่อ
• ทีมงานด้านระเบียบข้อบังคับกลาง/การ
โฆษณาและส่งเสริมการขาย
• ทีมงานกิจการด้านการแพทย์
• ฝ่ ายกฎหมายควบคุม

• ฝ่ ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ
• ฝ่ ายกฎหมาย

การห้ามการกระท�ำต่างๆที่เป็นการ
คอรัปชั่น
ข้อก�ำหนดทางกฎหมายในทุกประเทศที่ Baxter เข้าไปท�ำธุรกิจห้ามการจ่ายเงินที่ไม่
เหมาะสมให้แก่เจ้าหน้ าที่รัฐ ในหลาย ๆ ส่วนของโลก เจ้าหน้ าที่รัฐหมายรวมถึงผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านการแพทย์ เช่น แพทย์ และผู้บริหารโรงพยาบาล ซึ่งท�ำงานในภาครัฐ
พนักงานของ Baxter ห้ามมอบสิ่งของมีค่า ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้แก่เจ้าหน้ าที่รัฐ
เพื่อ:
✜✜ เรียกรับหรือรักษาธุรกิจ หรือครอบง�ำการตัดสินใจของเจ้าหน้ าที่รัฐ พรรคการเมือง
ผู้สมัครรับเลือกตัง้ หรือเจ้าหน้ าที่องค์กรระหว่างประเทศ
✜✜ สร้างข้อได้เปรียบอย่างไม่เหมาะสม หรือ
✜✜ ครอบง�ำการกระท�ำของบุคคล ลูกค้า บริษท
ั หรือตัวแทนของบริษท
ั
บัญชีและบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง

เจ้าหน้ าที่ พนักงาน และตัวแทนทุกคนของ Baxter จะต้องเก็บรักษาบันทึกข้อมูลที่ถูก
ต้องและโปร่งใส ซึ่งสะท้อนธุรกรรมที่แท้จริงและการจ่ายเงินที่สอดคล้องกับระบบควบคุม
บัญชีภายในของ Baxter
การท�ำสัญญากับบุคคลภายนอก

Baxter มักต้องปฏิบัติตามพันธะผูกพันที่มีต่อผู้ป่วยภายใต้ความร่วมมือกับบุคคลภายนอก
เช่น ตัวแทน ผู้แทน ผู้รับเหมาอิสระ ที่ปรึกษา ตัวแทนจ�ำหน่าย และซัพพลายเออร์ เพื่อ
ปกป้ องความสัมพันธ์ระหว่าง Baxter และฝ่ ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พนักงานของ Baxter ที่
เลือกสรรและตรวจสอบความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกจะต้อง:
✜✜ ด�ำเนินการตรวจสอบสถานะของคู่ค้าอย่างเพียงพอ เพื่อให้แน่ใจว่ามีช่ อ
ื เสียงและ
คุณสมบัติที่เหมาะสม
✜✜ บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกเป็ นลายลักษณ์อักษร และตรวจ
สอบว่าธุรกรรมทัง้ หมดมีความโปร่งใส
✜✜ ตรวจสอบว่า Baxter ไม่ได้จ่ายเงินมากเกินกว่ามูลค่าตลาดที่เป็ นธรรมส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ

✜✜ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลภายนอกไม่ได้รับมอบหมายให้ท�ำกิจกรรมในนามของ

Baxter ในส่วนที่พนักงานของ Baxter เองไม่สามารถด�ำเนินการได้เองโดยตรงและ

✜✜ ปฏิบัติตามนโยบายของบุคคลภายนอกด้านการต่อต้านการคอรัปชัน
่ ระหว่างประเทศ
ของ Baxter (Baxter International Anticorruption Third Party Policy) ซึ่งท่าน
สามารถหาได้จากไซต์อินทราเน็ต

การท�ำสัญญากับภาครัฐ

พนักงานของ Baxter ที่เกี่ยวข้องกับการขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ มีหน้ าที่ตรวจสอบ
ความสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบพิเศษของภาครัฐในหลาย ๆ ส่วนของโลก การ
ประสานงานกับ ฝายกฎหมายส�ำหรับการขายกับภาครัฐทัง้ หมด

กล่องเครือ
่ งมือของคุณ
นโยบาย
••นโยบายสากลว่าด้วยการปฏิสัมพันธ์
(Global Interactions Policy)
••นโยบายการบริจาคผลิตภัณฑ์
••นโยบายจากภายนอกด้านการต่อต้านการทุจริต
ระหว่างประเทศ

แหล่งข้อมูล
••มาตรฐานระเบียนข้อมูลทางธุรกิจที่ถูกต้อง
และ ซัพพลายเออร์ มีอยู่ในเอกสารชุดนี ้

••ไซต์อินทราเน็ ตฝ่ ายการเงิน
••ไซต์อินทราส�ำหรับนโยบายของบริษัท
••ไซต์อินทราเน็ ตเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
ด้านการแพทย์ในสหรัฐฯ

••ไซต์อินทราเน็ ตด้านการขายกับภาครัฐ
••ไซต์อินทราเน็ ตนโยบายจากภายนอกด้าน
การต่อต้านการทุจริตระหว่างประเทศ

••ไซต์อินทราเน็ ตส�ำหรับนโยบายการติดต่อ
กลาง

••Financial Policies and Procedures

manual (คุ่มือนโยบายและกระบวนการ
ด้านการเงิน)

••มาตรฐานจริยธรรมด้านการขายกับรัฐบาล
สหรัฐฯ

ข้อมูลติดต่อ
••ที่ปรึกษาด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ

••ฝ่ ายกฎหมาย
••ฝ่ ายตรวจสอบองค์กร
••ฝ่ ายขายกับภาครัฐ

ถาม-ตอบ

ตัวแทนรายหนึ่งที่เราว่าจ้างให้ช่วยเหลือเรื่องการ
จดทะเบียนผลิตภัณฑ์ของ Baxter ได้ร้องขอเงิน
เพิ่มเติมจ�ำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐ 'เพื่อช่วย
เร่งรัดขัน
้ ตอนให้เร็วขึ้น' เรื่องนี้จะก่อให้เกิดปั ญหา
หรือไม่ เรื่องนี้จะก่อให้เกิดปั ญหาหรือไม่
แน่ นอน Baxter จะไม่ใช้จ่ายเงิน หากไม่มีความเข้าใจที่

ชัดเจนเกี่ยวกับจุดประสงค์และการใช้เงินดังกล่าว และจะ

ต้องตรวจสอบให้แน่ ใจว่าเงินดังกล่าวจะไม่ถูกใช้เป็ นสินบน

หรือเพื่อจุดประสงค์อ่ น
ื ใดที่ไม่เหมาะสม โปรดติดต่อฝ่ าย

กฎหมายหรือฝ่ ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อ
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ขอความช่วยเหลือในการจัดการกับสถานการณ์ นี ้

การแข่งขันที่เป็นธรรมและการต่อต้านการ
ผูกขาด
Baxter เชื่อมัน
่ ในการแข่งขันอย่างเสรีและ
เป็ นธรรม เราจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยเน้ นด้าน
คุณภาพ ประสิทธิภาพและราคาที่สมเหตุสมผล
โดยทัว
่ ไปแล้ว มาตรฐานต่อไปนี้จะมีผลบังคับ
ใช้กับพฤติกรรมของเรา ประสานงานอย่างใกล้
ชิดกับฝ่ ายกฎหมายเพื่อขอค�ำอธิบายและขอ
อนุมัติสำ� หรับกรณียกเว้นต่าง ๆ
การสื่อสารกับ คู่แข่ง

ห้ามเปิ ดเผยสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้กับคู่แข่ง:
✜✜ ข้อมูลลับ รวมทัง้ ราคา ข้อมูลการขาย การ
ตลาด สต็อกสินค้า การผลิต ค่าใช้จ่ายใน
การจัดหา R&Dและข้อมูลด้านการจัดหา
✜✜ เงื่อนไขในสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า ซัพพลาย
เออร์ หรือผู้ให้บริการ
✜✜ การประมูล การเสนอราคา รายงานข้อเสนอ
หรือการตอบรับ RFP และ RFQ จากลูกค้า
และหน่วยงานราชการ

✜✜ การปฏิเสธหรือจะปฏิเสธต่อการท�ำธุรกิจกับ
ลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือผู้ให้บริการ
การสื่อสารกับ ลูกค้าหรือตัวแทนจ�ำหน่ าย

✜✜ การปฏิเสธที่จะร่วมงานกับคู่แข่งของลูกค้า/
ตัวแทนจ�ำหน่ายของ Baxter

• มาตรฐานจริยธรรมด้านการขายกับรัฐบาล
สหรัฐฯ

ประเด็นต่อไปนี้

✜✜ ราคาเฉพาะที่ Baxter คิดกับคู่แข่งของ
ลูกค้า
วิธีการขายบางวิธี อาจผิดกฎหมาย

✜✜ การขายควบ: การบังคับให้ลูกค้าซื้อ

ผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งโดยเป็ นเงื่อนไขใน
การซื้อผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่ง หรือการให้
ส่วนลดผลิตภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไขของการ
ซื้อ หรือค�ำมัน
่ สัญญาว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่
ขายควบ

✜✜ ราคาขายต่อขัน
้ ต�่ำ: การตกลงกับลูกค้า/
ตัวแทนจ�ำหน่ายในเรื่องราคาขายต่อขัน
้ ต�่ำ
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ของ Baxter

กรุณาติดต่อฝ่ ายกฎหมายหากมีการด�ำเนินการ
ใด ๆ เหล่านี้

เจ้าหน้ าที่ฝ่ายขายของบริษท
ั คู่แข่งต้องการ
ที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลราคาเพื่อใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิง
เท่านัน
้ สามารถท�ำได้หรือไม่
ไม่ได้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลราคาอาจถือเป็ น (หรือถูกมองว่าเป็ น) หลักฐานที่แสดง

ถึงการตกลงเรื่องการก�ำหนดราคาร่วมกัน

พนักงานขายของคู่แข่งต้องการทราบว่าเราจะ “ประสานงาน” เรื่องการเสนอราคากับ
หน่วยงานของรัฐอย่างไร สามารถท�ำได้หรือไม่
ไม่ได้ การร่วมมือกันประมูลอาจถูกมองว่าเป็ น “การฮัว
้ ประมูล” ซึ่งจะส่งผลให้ถูกลงโทษทาง
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• นโยบายควบคุณการแข่งขันทางธุรกิจ
(Global Competition Compliance Policy)

แหล่งข้อมูล

ตัวแทนจ�ำหน่ายส�ำหรับการประกอบธุรกิจ
หรือการจัดจ�ำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว

อาญา ติดต่อฝ่ ายกฎหมายทันทีเมื่อได้รับค�ำขอดังกล่าว

นโยบาย

ห้ามสื่อสารกับลูกค้า หรือตัวแทนจ�ำหน่ ายใน

✜✜ สัญญาเอกสิทธิ:์ การท�ำสัญญากับลูกค้า/

ถามตอบ

กล่องเครือ
่ งมือของคุณ

• ไซต์อินทราเน็ ตส�ำหรับนโยบายของบริษัท

ข้อมูลติดต่อ
• ฝ่ ายกฎหมาย

• ฝ่ ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การควบคุมมาตรฐานด้านการค้า
Baxter มุ่งมัน
่ ที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการค้าที่มีผลบังคับใช้ รวมถึงการควบคุมการ
ส่งออกและการน� ำเข้า การละเมิดกฎหมายเหล่านี้อาจบัน
่ ทอนความสามารถของ Baxter
ในการให้บริการแก่ลูกค้า และอาจท�ำให้ Baxter ต้องเสียค่าปรับจ�ำนวนมากและถูกลงโทษ
ในลักษณะอื่น ๆ
กฎระเบียบการค้ามีความซับซ้อน พนักงานจะต้องปฏิบัติตามนโยบายควบคุมมาตรฐาน
ด้านการค้าของ Baxter พนักงานควรซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎระเบียบต่อฝ่ าย
จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ตัวอย่างของกฎระเบียบส�ำคัญ ๆ ที่จะต้องปฏิบัติตามได้แก่
การกีดกันทางการค้า

สหรัฐฯ ใช้มาตรการกีดกันทางการค้าและข้อจ�ำกัดทางการค้ากับบางประเทศ ดูข้อมูล
ล่าสุดเกี่ยวกับมาตรการกีดกันของสหรัฐฯ กับประเทศต่าง ๆ และมาตรการกีดกันอื่น ๆ
ได้จากรายชื่อโครงการกีดกันทางการค้าภายใต้หน่วยงาน Foreign Asset Control ของ
กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ

กล่องเครือ
่ งมือของคุณ
นโยบาย
••การควบคุมมาตรฐานการค้า - มาตรการควบคุม
การส่งออกและนโยบายการกีดกันทางเศรษฐกิจ

แหล่งข้อมูล
••สายการจัดซือ
้ จัดหากลางของ Baxter - ไซต์
อินทราเน็ ตด้านการค้าระหว่างประเทศและ
พิธีการศุลกากร

••ส�ำนั กงานอุตสาหกรรมและความปลอดภัย
ของกระทรวงพาณิ ชย์สหรัฐฯ
www.bis.doc.gov

••รายการโครงการกีดกันทางเศรษฐกิจของ
Foreign Asset Control http://www.treas.
gov/offices/enforcement/ofac/programs

ข้อมูลติดต่อ
••ฝ่ ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ

บุคคลต้องห้าม

••กลุ่มงานด้านการค้าระหว่างประเทศและ
พิธีการศุลกากรของ Baxter

ห้ามท�ำธุรกิจกับบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่ถูกระบุว่าเป็ นผู้ก่อการร้าย สนับสนุนการ
ก่อการร้าย ลักลอบค้ายาเสพติด ฯลฯ

ค�ำถามที่จะต้องพิจารณา

กิจกรรมต้องห้าม

ห้ามท�ำธุรกรรมกับ “ผู้ใช้” ที่อาจมีส่วนพัวพันกับการพัฒนาอาวุธเคมีหรืออาวุธชีวภาพ การ
พัฒนาจรวดขีปนาวุธ หรือกิจกรรมด้านนิวเคลียร์ที่มีความอ่อนไหวในบางประเทศ

••ธุรกรรมดังกล่าวครอบคลุมการจัดส่ง

ผลิตภัณฑ์ หรือการท�ำธุรกิจหรือการเปิ ด
เผยเทคโนโลยีกับบุคคลหรือองค์กรที่

การต่อต้านการคว�่ำบาตร

ห้ามการสนับสนุนการคว�่ำบาตรของอิสราเอลต่อสันนิบาตชาติอาหรับ
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีท่อ
ี ยู่ภายใต้ข้อจ�ำกัด

ต้องมีการขออนุญาตส่งออกส�ำหรับผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีบางอย่าง แม้
กระทัง่ ในกรณีที่เป็ นการส่งมอบให้แก่ลูกค้าที่เหมาะสมในประเทศที่เป็ นมิตรส�ำหรับการ
ใช้งานเพื่อสันติก็ตาม การถ่ายโอนข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีให้แก่ชาวต่างชาติ รวมถึง
พนักงานของ Baxter ที่พำ� นักอยู่ในสหรัฐฯ ถือเป็ นการส่งออก
การจ�ำแนกประเภทของสินค้า

สินค้าน� ำเข้าจะต้องถูกจ�ำแนกประเภทอย่างถูกต้องและก�ำหนดหมายเลขพิกัดอัตราภาษี
ศุลกากรที่ถูกต้อง เพื่อระบุอัตราภาษีที่เหมาะสม
การระบุมูลค่า

ห้ามระบุมูลค่าสินค้าต�่ำกว่าความเป็ นจริงในเอกสาทางรธุรกิจเพื่อที่จะลดภาษี

ประเทศที่ถูกจ�ำกัดการค้าหรือประเทศต้อง

ห้ามหรือไม่

••ฉั นทราบเกี่ยวกับธุรกรรมทางการค้าที่อาจ

เกี่ยวข้องกับข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรม

คว�่ำบาตรหรือการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับการ

คว�่ำบาตรหรือไม่

••ฉั นทราบเกี่ยวกับธุรกรรมทางการค้าที่อาจ

เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำเอกสารที่ไม่ถูกต้อง รวม

ถึงข้อมูลอัตราภาษีศุลกากรที่ไม่ถูกต้อง หรือ

การจัดท�ำเอกสารเกี่ยวกับมูลค่าที่ไม่ถูกต้อง

หรือไม่

••ฉั นกังวลหรือไม่ว่าผู้เยี่ยมชมโรงงานหรือ

ส�ำนั กงานอาจมาจากประเทศที่ถูกจ�ำกัด/ต้องห้าม

หรือมีช่ อ
ื อยู่ในรายชื่อฝ่ ายที่ถูกปฏิเสธ

••ธุรกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือ
“สัญญาณเตือน” ว่าปลายทางการจัดส่งสินค้าที่แท้

จริงอาจไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสารหรือไม่? ตัวอย่าง

เช่น การจัดส่งสินค้าประกอบด้วยอุปกรณ์ ไฟฟ้ าส�ำหรับ

ประเทศที่ใช้ไฟ 110 วัตต์ แต่ประเทศปลายทางที่ระบุไว้

ในเอกสารใช้ไฟ 220 วัตต์ใช่หรือไม่

หากคุณตอบ ใช่ ส�ำหรับข้อใดข้อหนึ่ งข้างต้น ให้ปรึกษาฝ่ าย

การค้าระหว่างประเทศ และพิธีการศุลกากร ฝ่ ายกฎหมาย หรือ

ฝ่ ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อขอให้ตรวจ

สอบเรื่องนี เ้ พิ่มเติม
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ข้อมูลภายในทางธุรกิจ
ข้อมูลมีความส�ำคัญอย่างยิ่งใน สภาพ
แวดล้อมธุรกิจทัว
่ โลกซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Baxter มุ่งมัน
่
ที่จะสืบค้นข้อมูลภายในทางธุรกิจที่จ�ำเป็ น
ส�ำหรับการด�ำเนินงานและความส�ำเร็จของ
ธุรกิจด้วยวิธีที่ถูกกฎหมายและถูกต้องตาม
หลักจริยธรรม
พนักงานและตัวแทนของ Baxter จะต้อง

ไม่ผ่านปรนด้านความซื่อตรงในการท�ำงาน
เมื่อมีการสืบค้นข้อมูลภายในทางธุรกิจโดย
การเข้าร่วมในกิจกรรมต่อไปนี้
✜✜ การฉ้ อโกงหรือแอบอ้าง
✜✜ เทคนิคที่อาศัยการบุกรุก เช่น การ
บุกรุกหรือแอบเข้าไปในสถานที่อย่างผิด
กฎหมาย
✜✜ การใช้ของขวัญ สินบน หรือการบังคับ
ขู่เข็ญ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็ นความลับ
✜✜ การเชิญชวนหรือการยอมรับข้อมูลทีอ
่ าจ
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายความ
ลับทางการค้า

กล่องเครือ
่ งมือของคุณ

✜✜ การละเมิดข้อตกลง การไม่เปิ ดเผย
ข้อมูล หรือ

✜✜ การใช้บุคคลที่สามเพื่อเข้าร่วมใน
กิจกรรมที่พนักงานของ Baxter ถูกห้าม
ไม่ให้ด�ำเนินการ

รายการตรวจสอบ
พน ักงานของ Baxter เข้าร่วมงานแสดง
สินค้าเป็นประจ�ำเพือ
่ ร ับทราบแนวโน้ม
อุตสาหกรรมล่าสุด เมือ
่ เข้าร่วมกิจกรรม
้ ฐานบางอย่างทีค
ด ังกล่าว จะมีกฎพืน
่ ณ
ุ
จะต้องระลึกไว้อยูเ่ สมอ:
✓✓ พน ักงานของ Baxter ต้อง
ั ันธ์
่ ทีร่ ะบุ ความสมพ
ติดป้ายชือ

เกีย
่ วข้องก ับ Baxter อย่างถูกต้อง
อยูเ่ สมอ
✓✓ พน ักงาน Baxter ต้องไม่ แสวงหา
ข้อมูลจากงานแสดงสินค้าโดยใชว้ ธ
ิ ี
การหลอกลวง หรือฉ้อฉล
✓✓ พน ักงานของ Baxter ต้องไม่เข้า
่ น
้ ทีท
สูพ
ื้ ทีส
่ ว่ นต ัวหรือพืน
่ จ
ี่ ำ
� ก ัดไว้
� หร ับบุคคลทีไ่ ด้ร ับเชิญเท่านน
สำ
ั้

ถามตอบ

ฉันได้รับมอบหมายให้เก็บรวบรวมข้อมูลข่าว
เชิงลึกกับคู่แข่ง ในการท�ำเช่นนัน
้ ฉันจะต้องละเมิด
นโยบายของ Baxter ฉันจะสามารถว่าจ้าง ที่ปรึกษาภายนอกเพื่อ
ให้เก็บรวบรวมข้อมูลนี้ได้หรือไม่
ไม่ได้ ห้ามว่าจ้างบุคคลภายนอก ให้ท�ำกิจกรรมที่พนั กงานของ Baxter ถูกห้ามไม่ให้ทำ�

แพทย์คนหนึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลการแข่งขันที่เป็ นความลับ และเขาเป็ นเพื่อนสนิท
กับฉัน ในระหว่างการประชุมเรื่องการขายที่โรงพยาบาล แพทย์คนนัน
้ เสนอที่จะให้ฉันดู
เอกสารของคู่แข่ง ฉันควรท�ำอย่างไรในกรณีนี้ ควรท�ำอย่างไร
บอกแพทย์คนนั น
้ อย่างสุภาพแต่หนั กแน่ นว่า ท่านไม่ต้องการทราบข้อมูลที่เป็ นความลับของ
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• นโยบายอุตสากรรมและข่าวกรองด้านการ

แข่งขัน(Global Industry and Competitive
Intelligence Policy)

แหล่งข้อมูล
• มาตรฐานความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการ
ทางการแพทย์ และ ข้อห้ามในการ

หากไม่ได้ร ับอนุญาต

คู่แข่ง

นโยบาย

คอรัปชั่น

• ไซต์อินทราเน็ ตส�ำหรับนโยบายของบริษัท
• ไซต์อินทราเน็ ตด้านการขายกับภาครัฐ
• ไซต์อินทราเน็ ตข้อมูลภายในด้านการ

แข่งขันด้านการตลาดส่วนกลางของ Renal

• มาตรฐานจริยธรรมด้านการขายกับรัฐบาล
สหรัฐฯ

ข้อมูลติดต่อ
• ฝ่ ายกฎหมาย
• ฝ่ ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ

โลกของเรา

ในขณะทีเ่ ราท�ำงานร่วมก ับ
ชุมชนต่าง ๆ เพือ
่ สร้างโลกทีย
่ ง่ ั ยืน
BAXTER ไม่เคยสูญเสียความ
่ มน
้ ฐาน เกีย
เชือ
่ ั พืน
่ วก ับการท�ำ

29 “ข้อมูลวงใน” และการซื้อขายหลักทรัพย์
30 การสื่อสารกับสื่อมวลชนและนักลงทุน
31 กิจการสาธารณะและกิจกรรมทางการเมือง
32 การให้ขอ
้ มูลแก่หน่วยงานราชการ
33 การแจ้งข้อกังวลและเลือกท�ำสิง่ ทีถ
่ ก
ู ต้อง
35 Board of Directors (คณะกรรมการบริหาร)
Public Policy Committee
(คณะกรรมการนโยบายสาธารณธ)
Corporate Responsibility
Office (ส�ำนักงานดูแลกิจการองค์กร)
ของ Baxter

ธุรกิจ ด้วยวิธท
ี ถ
ี่ ก
ู ต้อง

“ข้อมูลวงใน”
และการซื้อขายหลักทรัพย์
Baxter เปิ ดเผยข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับ
บริษท
ั แก่สาธารณชนเป็ นระยะ ๆ การเปิ ด
เผยข้อมูลเหล่านี้จะต้องมีความครบถ้วน
สมบูรณ์ ยุติธรรม ถูกต้องเหมาะสม อยู่ใน
กรอบเวลาที่เหมาะสม และเข้าใจได้ง่าย
จนกว่า Baxter จะเปิ ดเผยข้อมูลส�ำคัญ
เกี่ยวกับบริษท
ั แก่สาธารณชน พนักงานจะ
ต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็ นความลับ และ
ห้ามน� ำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ทัง้ นี้
ถือเป็ นการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับหลัก
ทรัพย์ของสหรัฐฯ ในการซื้อหรือขายหุ้น
ของ Baxter โดยอาศัยข้อมูลส�ำคัญที่ไม่
เปิ ดเผยแก่สาธารณชน
ในระหว่างที่ทำ� งาน พนักงานของ
Baxterอาจได้รับทราบข้อมูลส�ำคัญที่ไม่
เปิ ดเผยแก่สาธารณะชนในเรื่องที่เกี่ยว
กับบริษท
ั อื่นๆ นอกจากนี้ พนักงานต้อง
เก็บข้อมูลเป็ นความลับ และห้ามซื้อขาย
หุ้นของบริษท
ั อื่นๆโดยอ้างอิงข้อมูลดัง
กล่าว นอกจากนี้ ห้ามพนักงาน ท�ำการ
ซื้อขายหุ้นอย่างมีลักษณะบ่งชีเ้ ป็ นพิเศษ
ใดๆเกีย
้ วกับหุ้นของ Baxter รวมทัง้
การการขายระยะสัน
้ เพือเอา (Short
Selling) การป้ องกันความเสี่ยงใน
การลงทุน (Hedging) การซื้อหุ้นของ
Baxterเพื่อหาก�ำไรส่วนต่าง หรือการใช้หุ้น
ของBaxterเป็ นหลักประกัน (Pledging)
พนักงานในระดับรองประธานหรือระดับ
ที่สูงกว่า และพนักงานที่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลส�ำคัญที่ไม่เปิ ดเผยแก่สาธารณชน
อย่างสม�่ำเสมอ มีพันธะกรณีเพิ่มเติม รวม
ถึงการจ�ำกัดการซื้อขายตราสารอนุพันธ์
และการก�ำหนด “ช่วงเวลา” ห้ามซื้อขาย
ในแต่ละไตรมาส หรือการยืนยันชีแ
้ จงกับ
ทีมงานฝ่ ายกฎหมายในเรื่องการซื้อขาย
หลักทรัพย์ พันธะกรณีเหล่านี้ และข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
โดยทัว
่ ไป มีอยู่ในนโยบายการค้าหลัก
ทรัพย์ของ Baxter
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� ค ัญ” คืออะไร
ข้อมูล “ทีม
่ น
ี ัยสำ
� ค ัญคือข้อมูลทีน
ข้อมูลทีม
่ น
ี ัยสำ
่ ักลงทุน
ในตลาดหล ักทร ัพย์จะพิจารณาเห็น
� ค ัญ กล่าวอย่างเฉพาะ
ว่ามีความสำ
เจาะจงก็คอ
ื ข้อมูลจะถือว่ามีความ
� ค ัญในกรณีทม
สำ
ี่ แ
ี นวโน้มอย่างมากว่า
ผูถ
้ อ
ื หุน
้ ทีม
่ เี หตุผลจะพิจารณาว่าข้อมูล
� ค ัญต่อการต ัดสินใจลงทุน
นนมี
ั้ ความสำ
หรือในกรณีทจ
ี่ ะถูกมองว่าข้อมูลนนก่
ั้ อ
ให้เกิดการเปลีย
่ นแปลงอย่างมากต่อ
ข้อมูลโดยรวมทีพ
่ ร้อมใชง้ าน
ต ัวอย่างของข้อมูลทีอ
่ าจถือว่ามีน ัย
� ค ัญได้แก่
สำ

้ และการขายกิจการ สาย
• การเข้าซือ
การผลิต หรือเทคโนโลยี
• ผลิตภ ัณฑ์ใหม่ ๆ หรืองานวิจ ัย หรือ
โครงการริเริม
่ ทางคลินก
ิ

กล่องเครือ
่ งมือของคุณ
นโยบาย
••นโยบายการซือ
้ ขายหลักทรัพย์
••นโยบายการเปิ ดเผยข้อมูล

แหล่งข้อมูล
••ไซต์อินทราเน็ ตส�ำหรับนโยบายของบริษัท

ข้อมูลติดต่อ
••ส�ำนั กเลขานุการบริษัท
••ฝ่ ายกฎหมาย

ถาม-ตอบ

ฉันต้องการขายหุ้น Baxter จะท�ำได้หรือไม่
สามารถท�ำได้หากคุณไม่ได้รับทราบข้อมูล

ที่ไม่เปิ ดเผยแก่สาธารณะ และไม่อยู่ภายใต้
ข้อก�ำหนดให้ผ่านกระบวนการตรวจสอบ

• ผลประกอบการและแนวโน้ม
ทางการเงิน หรือ

ก่อนการขายหรือถูกก�ำหนดมาตรการกีดกัน

• กฎระเบียบ การฟ้องร้องด�ำเนิน
ั
คดี หรือการเปลีย
่ นแปลงสญญาที
่
�
สำค ัญ

ใด ๆ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่มี

หรือมาตรการด้านการซือ
้ ขายเป็ นพิเศษ

ไว้ในครอบครอง โปรดติดต่อทีมงานส�ำนั ก
เลขานุการบริษัท

ควรติดต่อกับทีมงานส�ำนั กเลขานุการบริษัท

หากมีข้อสงสัยใด ๆ

การสื่อสารกับ
สื่อมวลชนและนักลงทุน
ชื่อเสียงของ Baxter ในสายตาของชุมชน
ขึ้นอยู่กับการมีช่องทางที่เหมาะสมส�ำหรับ
การปรึกษาหารือและการจัดหาข้อมูลที่
ถูกต้อง เหมาะสมกับกรอบเวลา และ
สอดคล้องต้องกัน
Baxter อนุญาตให้บางคนเท่านัน
้ ที่
สามารถพูดคุยกับสื่อมวลชนและชุมชน
ด้านการเงิน
ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตอย่างชัด
แจ้งส�ำหรับการพูดคุยในนามของ Baxter
คุณจะต้องส่งข้อซักถามทัง้ หมดจาก
สื่อมวลชนไปยังฝ่ ายประชาสัมพันธ์ของ
องค์กร ส่วนข้อซักถามจากชุมชนด้านการ
เงินจะต้องส่งไปที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

รายการตรวจสอบ
่ มวลชนหรือ
ก่อนหน้าทีจ
่ ะพูดคุยก ับสือ
ชุมชนด้านการเงิน หรือในเหตุการณ์
ื่ มวลชนหรือชุมชนด้านการ
ใด ๆ ทีส
่ อ
เงินจะเข้าร่วม ให้ตอบค�ำถามต่อไปนี้
✓✓ คุณได้ร ับอนุญาตให้แสดงความ
เห็นในนามของ Baxter โดย
ั ันธ์องค์กรหรือฝ่าย
ฝ่ายประชาสมพ
ั
น ักลงทุนสมพ ันธ์หรือไม่

• นโยบายการเปิ ดเผยข้อมูล

แหล่งข้อมูล
• ไซต์อินทราเน็ ตส�ำหรับนโยบายของบริษัท
• ไซต์อินทราเน็ ตด้านการสื่อสารของบริษัท
• ไซต์อินทราเน็ ต ID บริษัท

✓✓ คุณได้ตรวจสอบนโยบายของ
Baxter เกีย
่ วก ับการพูดคุยก ับ
่ มวลชนและชุมชนด้านการเงิน
สือ
หรือไม่

• ฝ่ ายนั กลงทุนสัมพันธ์

หากตอบว่า “ไม่ใช่” คุณจะต้องขอ
ั ันธ์องค์กร
อนุญาตจากฝ่ายประชาสมพ
ั ันธ์เพือ
หรือฝ่ายน ักลงทุนสมพ
่ ทีจ
่ ะเปิ ด
เผยข้อมูลด ังกล่าว

นโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลครอบคลุมข้อมูล
ใด บ้าง
นโยบายดังกล่าวครอบคลุมข้อมูลใด ๆ ที่จัดหาให้แก่บุคคลใด ๆ ใน

ชุมชนด้านการเงิน (เช่น บุคคลใดก็ตามที่คาดว่าจะซือ
้ หลักทรัพย์ของ Baxter รวมถึง
ผู้ถือหุ้นและผู้เชี่ยวชาญในตลาดหลักทรัพย์)

ภายใต้นโยบายการเปิ ดเผยข้อมูล ใครได้รับอนุญาตให้พูดคุยกับชุมชนด้านการเงินในนาม
ของ Baxter
เฉพาะ CEO, CFO, เจ้าหน้ าที่การเงินและรองประธานฝ่ ายนั กลงทุนสัมพันธ์เท่านั น
้ ที่สามารถให้
ข้อมูลกับชุมชนทางการเงินได้ ในบางครัง้ บุคคลเหล่านี อ
้ าจมอบหมายให้บุคคลอื่นพูดคุยใน

นามของ Baxter ภายใต้นโยบายการเปิ ดเผยข้อมูล โดยการมอบหมายแต่งตัง้ ดังกล่าวจะต้อง
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• นโยบายการเป็ นตัวแทน Baxter ภายนอก
องค์กร
(Representing Baxter Externally Policy)

ข้อมูลติดต่อ

✓✓ ข้อมูลทีค
่ ณ
ุ จะน�ำเสนอผ่านการ
พิจารณาทบทวนโดยฝ่ายกฎหมาย
ั ันธ์องค์กร หรือฝ่าย
ฝ่ายประชาสมพ
ั ันธ์เพือ
น ักลงทุนสมพ
่ ให้แน่ใจว่าจะ
ไม่มก
ี ารเปิ ดเผยข้อมูลทีย
่ ังไม่เปิ ด
เผยแก่สาธารณะหรือไม่

เป็ นลายลักษณ์ อักษร

นโยบาย

� หร ับค�ำถามข้างต้น
ถ้าตอบว่า “ใช่” สำ
ให้พจ
ิ ารณาค�ำถามเพิม
่ เติมต่อไปนี้

✓✓ ข้อมูลทีค
่ ณ
ุ จะจ ัดหาให้ได้ร ับการ
เปิ ดเผยแก่สาธารณชนแล้วหรือย ัง
ถ้าย ัง คุณได้ร ับอนุญาตให้เปิ ดเผย
ข้อมูลแก่บค
ุ คลภายนอกหรือไม่

ถามตอบ

กล่องเครือ
่ งมือของท่าน

• ฝ่ ายสื่อสารองค์กร
• ฝ่ ายกฎหมาย

กิจการสาธารณะและกิจกรรมทางการ
เมือง
Baxter มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง
ทัว
่ โลกอย่างสม�่ำเสมอ เช่น การวิ่งเต้น
เรื่องการออกกฎหมาย และจัดหาข้อมูล
เกี่ยวกับการก�ำหนดกฎระเบียบ เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของบริษท
ั และผู้ป่วยที่ใช้
ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

คุณจะต้องพิจารณาและปฏิบัติตามนโยบาย
ด้านการจัดหาของขวัญและสิ่งบันเทิงและ
นโยบายการต่อต้านการทุจริต การสอบถาม
ข้อมูลใด ๆ ให้ส่งต่อไปยังฝ่ ายกฎหมายหรือ
ฝ่ ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

กฎระเบียบที่ควบคุมการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางการเมืองมีความแตกต่าง
กันอย่างมากในแต่ละประเทศ ทัง้ ยังมีความ

ทางการเมืองในสหรัฐฯ

ซับซ้อน และมักจะมีบทลงโทษที่รุนแรง
ส�ำหรับการละเมิด โดยทัว
่ ไป การด�ำเนินการ
ดังกล่าวทัง้ หมดควรมีข้ น
ึ ร่วมกับฝ่ ายกิจการ
ภาครัฐและนโยบายสาธารณะของ Baxter
(GAPP)
หลักเกณฑ์สากลเกี่ยวกับการวิ่งเต้น

ไม่ว่าในพื้นที่ใด คุณจะต้องปรึกษาและ
ประสานงานกับเจ้าหน้ าที่ฝ่าย GAPP ก่อน
ส�ำหรับการด�ำเนินการใด ๆ เพื่อกดดันการ
ตัดสินใจของภาครัฐเกี่ยวกับ:
✜✜ การออกกฎหมายและกฎระเบียบ
✜✜ การเสนอราคา สัญญา และเงินให้เปล่า
✜✜ ประเด็นอื่น ๆ ที่ Baxter มีผลประโยชน์
ร่วมด้วย ยกเว้นการสอบถามข้อมูล การ
ตรวจสอบ การสอบสวนและการฟ้ องร้อง
หลักเกณฑ์ในระดับสากล
ด้านการบริจาคเพื่อการเมือง

ไม่ว่าในที่ใดก็ตาม คุณจะต้องปรึกษา
และประสานงานกับฝ่ าย GAPP หรือ
ฝายกฎหมายก่อนบริจาคเงินในนามของ
Baxter ส�ำหรับกิจกรรมทางการเมือง กับ
พรรคการเมืองหรือส�ำหรับกิจกรรมหรือ
หน่วยงานใด ๆ ที่เป็ นการชีน
้ � ำโดยเจ้าหน้ าที่
ของรัฐ
หลักเกณฑ์ในระดับสากลเกี่ยวกับ
การจัดหาของก�ำนั ลให้แก่เจ้าหน้ าที่ของ
รัฐ

ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม นโยบายของ Baxter
เกี่ยวกับการมอบของขวัญให้แก่เจ้าหน้ าที่รัฐ
มีข้อจ�ำกัดอย่างมาก
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กฎระเบียบเพิ่มเติมส�ำหรับกิจกรรม
✜✜ การวิ่งเต้นในระดับรัฐบาลกลางหรือ
มลรัฐ: จะต้อง มีการประสานกับฝาย
กิจการภาครัฐและนโยบายสาธารณะ
✜✜ เงินอุดหนุนทางการเมือง: โดยทัว
่ ไปแล้ว
Baxter ไม่สามารถบริจาคเงินหรือสิ่งของ
ให้แก่ผู้ลงสมัครรับเลือกตัง้ หรือสนับสนุน
การหาเสียงเลือกตัง้ ยกเว้นในกรณีที่
ด�ำเนินการผ่านทาง BAXPAC
✜✜ กว่า 20 รัฐห้ามไม่ให้ Baxter มอบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุน ส�ำหรับผู้ลงสมัคร
รับเลือกตัง้ ในระดับรัฐหรือระดับท้องถิ่น
หรือแคมเปญทางการเมืองอื่น ๆ จะต้อง
ได้รับการชีแ
้ จงต่อฝ่ าย GAPP
✜✜ แพคเกจการเดินทาง ของก�ำนัล การจัด
เลีย
้ งอาหาร: มีข้อจ�ำกัดอย่างมากส�ำหรับ
Baxter ในการจัดหาของก�ำนัลหรือค่า
ใช้จ่ายในการเดินทาง การด�ำเนินการดัง
กล่าวจะต้องผ่านการรับรองโดย GAPP

กิจกรรมทางการเมืองส่วนบุคคล

Baxter สนับสนุนให้พนักงานเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตามที่พนักงาน
ต้องการ ในกรณีที่:
✜✜ กิจกรรมของพนักงานเป็ นเรื่องส่วน

บุคคลอย่างแท้จริง และไม่ได้กระท�ำการ
ในนามของ Baxter

✜✜ เงินบริจาคสนับสนุนการหาเสียงเลื่อกตัง้
ในระดับรัฐจากพนักงานระดับผู้อ�ำนวย
การขึ้นไป (Director level and above)
จะต้องผ่านการยืนยันชีแ
้ จ้งต่อฝ่ าย
GAPPเป็ นที่เรียบร้อยตามกฎหมายข
องรัฐ
✜✜ ไม่มีการใช้สถานที่ของ Baxter
✜✜ กิจกรรมดังกล่าวไม่ขัดแย้งกับห
น้ าที่ความรับผิดชอบในการท�ำงาน

กล่องเครือ
่ งมือของคุณ
นโยบาย
••นโยบายสากลว่าด้วยการปฏิสัมพันธ์
(Global Interactions Policy)

แหล่งข้อมูล
••ไซต์อินทราเน็ ต
กิจการภาครัฐและนโยบายสาธารณะ

••มาตรฐานด้านการจัดหาของขวัญและการเลี ้ยง
รับรองพนั กงานที่ระบุในเอกสารชุดนี ้

ข้อมูลติดต่อ
••เจ้าหน้ าที่ฝ่าย กิจการภาครัฐและ
นโยบายสาธารณะ ในพืน
้ ที่ของคุณ
••ฝ่ ายกฎหมาย

ถาม-ตอบ

ฉันสามารถใช้สถานที่ของ Baxter เพื่อ
สนับสนุนผู้ลงสมัครรับเลือกตัง้ ได้หรือไม่
ไม่ได้

ฉันจะสามารถน� ำเอาเงินทุนของ Baxter ไป
บริจาคให้แก่ผู้ลงสมัครรับเลือกตัง้ ได้หรือไม่
ท�ำไม่ได้ในสหรัฐฯ ส่วนนอกสหรัฐฯ นั น
้ ต้อง
ปรึกษาเจ้าหน้ าที่ฝ่าย GAPP เสียก่อน

ฉันจะสามารถแนะน� ำผู้ลงสมัครรับเลือกตัง้
ให้แก่เพื่อนร่วมงานและขอให้พวกเขาบริจาค
เงินเพื่อสนับสนุนการหาเสียงได้หรือไม่
ได้ หากคนเหล่านี ไ้ ม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรืออยู่

ในสายบังคับบัญชา เพื่อป้ องกันความเข้าใจผิด

ว่ามีการกดดันการตัดสินใจใด ๆ

การจัดหาข้อมูล
ให้แก่หน่วยงานของรัฐ
ธุรกิจของ Baxter อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลอย่างเข้มงวด และรัฐบาลอาจร้องขอข้อมูลจาก
เราเป็ นประจ�ำ เราจะให้ความร่วมมือด้วยการจัดการข้อมูลผ่านช่องทางที่เหมาะสม
่ ไปจากหน่วยงานราชการ จะต้องรายงานเรื่องนี้
✜✜ ในกรณีที่ได้รับค�ำร้องขอข้อมูลทัว
แก่ที่ปรึษาทางกฎหมายซึ่งรับผิดชอบธุรกิจหรือหน่วยงานนัน
้ ๆ นอกเสียจากว่าฝ่ าย
กฎหมายตกลงว่าธุรกิจหรือหน่วยงานอื่นอาจจัดการเรื่องดังกล่าวได้ตามล�ำพัง
✜✜ ในกรณีที่ได้รับหมายศาล ค�ำสัง่ ศาลส�ำหรับการเข้าพบ การเป็ นพยาน การสอบปากค�ำ
หรือการจัดส่งเอกสาร จะต้องรายงานเรื่องนี้แก่ทนายความที่รับผิดชอบธุรกิจหรือ
หน่วยงานนัน
้ ๆ และทนายความจะต้องรายงานเรื่องดังกล่าวให้แก่ประธานที่ปรึกษา
ฝ่ ายการด�ำเนินคดี
✜✜ ในกรณีที่ได้รับค�ำร้องขอใด ๆ ส�ำหรับการเข้าตรวจสอบสถานที่ของ Baxter ตามหมาย
ค้น จะต้องรายงานเรื่องนี้แก่ที่ปรึกษาทางกฎหมายในธุรกิจหรือหน่วยงานของคุณใน
ทันที และที่ปรึกษาจะต้องรายงานเรื่องดังกล่าวให้แก่ประธานที่ปรึกษาฝ่ ายการด�ำเนิน
คดี คุณจะต้องยินยอมให้มีการสืบค้นข้อมูลภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายในพื้นที่
✜✜ ในกรณีที่ได้รับค�ำร้องขอข้อมูลจากสภาคองเกรสของสหรัฐฯ จะต้องรายงานเรื่องนี้แก่
ส�ำนักงานที่ปรึกษาทัว
่ ไปหรือรองประธานฝ่ ายกิจการภาครัฐและนโยบายสาธารณะเพื่อ
ให้ดำ� เนินการอย่างเหมาะสม

ถามตอบ

ฉันควรท�ำอย่างไรถ้าหากเจ้าหน้ าที่ฝ่าย
บังคับใช้กฎหมายติดต่อฉัน และร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับ
Baxter
ท่านควรแจ้งฝ่ ายกฎหมายในทันทีเกี่ยวกับค�ำร้องขอดังกล่าว ก่อนที่จะจัดส่งข้อมูล

ใด ๆ อธิบายแก่เจ้าหน้ าที่ว่านโยบายของ Baxter ก�ำหนดว่าจะต้องแจ้งฝ่ ายกฎหมายก่อนที่จะ
สามารถจัดหาข้อมูลใด ๆ ได้ ฝ่ ายกฎหมายจะประเมินค�ำร้องขอ รวมถึงประเด็นที่ว่าจะต้องมี
การออกหมายศาลหรือไม่ส�ำหรับการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
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กล่องเครือ
่ งมือของคุณ
แหล่งข้อมูล
• ไซต์อินทราเน็ ตส�ำหรับนโยบายของบริษัท

ข้อมูลติดต่อ
• ประธานที่ปรึกษาด้านการด�ำเนิ นคดี

• รองประธานฝ่ ายจริยธรรมและการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ
• ประธานที่ปรึกษาฝ่ ายระเบียบข้อบังคับ

• รองประธานฝ่ ายกิจการภาครัฐและนโยบาย
สาธารณะ

การแจ้งข้อกังวล
และเลือกท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง
ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและมีการก�ำกับดูแลอย่างเข้มงวดของ Baxter การตัดสินใจ
อย่างถูกต้องเหมาะสมอาจเป็ นเรื่องท้าทาย ในบางครัง้ คุณอาจต้องการค�ำแนะน� ำหรือความ
ช่วยเหลือในการแก้ไขปั ญหา คุณควรสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหรือขอค�ำแนะน� ำเกี่ยวกับ
มาตรฐานด้านจริยธรรมและการควบคุมมาตรฐานของเรา
Baxter ส่งเสริมให้มีการพูดคุยเกี่ยวกับข้อกังวลหรือสอบถามข้อสงสัยอย่างเปิ ดกว้าง
เพื่อไม่ให้มีการตัดสินใจอย่างไม่เหมาะสมหรือการด�ำเนินการใด ๆ ที่อาจเป็ นการละเมิด
มาตรฐานการด�ำเนินงาน พนักงานของ Baxter มีหน้ าที่รายงานเกี่ยวกับการละเมิด
มาตรฐานที่อาจเกิดขึ้น ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน แนวทางการบัญชี การตรวจสอบ
การทุจริต การฉ้ อโกง หรือปั ญหาร้ายแรงอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์

ของบริษท
ั หรือขวัญก�ำลังใจหรือความปลอดภัยของพนักงานหรือสินทรัพย์ของบริษท
ั
ขัน
้ แรก พนักงานควรจะขอความช่วยเหลือจากฝ่ ายบริหารหรืออาศัยช่องทางที่มีใน
พื้นที่เพื่อช่วยในการจัดการข้อกังวลต่าง ๆ ที่มี แนวทางติดต่ออื่น ๆ ยังอาจได้แก่การ
ติดต่อกับฝ่ ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Ethics and Compliance
department) ที่ปรึกษาฝ่ ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Ethics
and Compliance regional counsel) ในพื้นที่ หรือส�ำนักงานดูแลกิจการองค์กร
(Corporate Responsibility Office)ผ่านสายด่วนจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ (Ethics and Compliance Helpline)
Baxter สร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการตอบโต้ เพื่อให้พนักงานและฝ่ ายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องสามารถรายงานปั ญหาด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามโดยสุจริตใจได้
อย่างปลอดภัย นโยบายการไม่ตอบโต้ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของ

Baxter และจะต้องมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

สายด่วนจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ตัวแทนสายด่วนจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบพร้อมให้บริการตลอด
24 ชัว
่ โมงทุกวัน เพื่อให้ค�ำแนะน� ำครอบคลุมหลากหลายภาษา คุณสามารถแจ้งเหตุ
ออนไลน์หรือโทรติดต่อหมายเลขโทรฟรีในประเทศของคุณตามที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์
ขณะใช้สายด่วนจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จะมีการปกปิ ดข้อมูลระบุตัว
บุคคลอย่างเต็มที่ และเปิ ดเผยเฉพาะกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่รับผิดชอบในการแจ้ง
เหตุและในการสอบสวน ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บรักษาและใช้งานตามนโยบาย
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของ Baxter และกฎหมายความเป็ นส่วนตัวของข้อมูล คุณไม่
จ�ำเป็ นต้องเปิ ดเผยชื่อของตนเอง นอกเสียจากว่ากฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศนัน
้
ๆ ก�ำหนดว่าจะต้องเปิ ดเผยชื่อ
ช่องทางเหล่านี้ที่ใช้ในกระบวนการตัดสินใจของคุณจะช่วยให้เราสามารถรักษาชื่อเสียง
ของ Baxter ในฐานะองค์กรชัน
้ น� ำที่มีความรับผิดชอบ และมีบุคลากรที่ได้รับการยอมรับด้าน
ประสิทธิภาพในการท�ำงานและความซื่อตรงในการท�ำงาน
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ถาม-ตอบ

กล่องเครือ
่ งมือของท่าน

เป็ นที่ทราบกันดีในแผนกของผม/ดิฉันว่า เราไม่ได้ท�ำตามระเบียบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ฉันแน่ใจว่าจะต้องมีคนอื่นที่ติดต่อสายด่วนจริยธรรมและการควบคุมมาตรฐาน และแจ้งกรณีนี้
ฉันจ�ำเป็ นที่จะต้องรายงานปั ญหานี้หรือไม่
ต้องรายงาน พนั กงานทุกคนมีหน้ าที่ท่จ
ี ะต้องรายงานเกี่ยวกับการละเมิดหลักเกณฑ์การด�ำเนิ นงาน

นโยบาย
• หลักปฏิบัติของ Baxter

แหล่งข้อมูล

ที่อาจเกิดขึน
้ และสนั บสนุนวิสัยทัศน์ ของ Baxter ในการเป็ นองค์กรที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจ

• ไซต์อินทราเน็ ตด้านจริยธรรมและการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การควบคุม
มาตรฐาน

ฉันกลัวว่าการท�ำงานของตนที่ Baxter อาจสิน
้ สุดลงหากแจ้งปั ญหาด้านจริยธรรมและการ

การสอบถามหรือแจ้งข้อก ังวล
เกีย
่ วก ับการควบคุมมาตรฐาน

ท�ำนองนี้จะไม่เกิดขึ้น

• หัวหน้ างาน ผู้บังคับบัญชหรือหัวหน้ า
แผนก

ทั่วโลก คุณไม่สามารถหวังพึ่งพาให้คนอื่นรายงานปั ญหานี ้

ควบคุมมาตรฐานโดยไม่มีหลักฐานยืนยันการกระท�ำผิดที่แน่ชัด ฉันจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเรื่อง
ฝ่ ายบริหารของ Baxter มุ่งมั่นรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่เปิ ดกว้างโดยทุกฝ่ ายสามารถแจ้ง

ปั ญหาด้านจริยธรรมและควบคุมมาตรฐานโดยสุจริตโดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกตอบโต้จากการแจ้ง

เหตุดังกล่าว ฝ่ ายบริหารของ Baxter จะตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อทุกกรณี ของการตอบโต้ และจะ
ด�ำเนิ นมาตรการแก้ไขในทันที บริษัทจะไม่อดทนต่อพฤติกรรมตอบโต้ของพนั กงานโดยเด็ดขาด

• ผู้เชี่ยวชาญในหน่ วยงาน เช่น ฝ่ าย
กฎหมาย, HR หัวหน้ าผู้ดูแล, VP ฝ่ าย
คุณภาพ เป็ นต้น
• ที่ปรึกษาด้านจริยธรรมและ
การควบคุมมาตรฐานระดับภูมิภาค

• ฝ่ ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ

ั านจริยธรรมและการควบคุมมาตรฐาน
ช่องทางในการแจ้งปัญหาหรือข้อสงสยด้

• ไซต์อินทราเน็ ตด้านจริยธรรมและการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
• ส�ำนั กงานก�ำกับดูแลด้านธรรมาภิบาล
P.O. Box 154,
Deerfield, IL 60015, USA
อีเมล: corporate_responsibility_
office_deerfield@baxter.com

หั
หัววหน้
หน้างาน
างาน ผู
ผู้บ
้บังังคั
คับ
บบั
บัญ
ญชา
ชาห
หรืรืออ
หั
หัววหน้
หน้าฝ่
าฝ่าายกฎหมาย
ยกฎหมาย

ที่ป่ปรึรึกกษา
ษา
ที
นจริยยธรรมและ
ธรรมและ
ด้ด้าานจริ
การควบคุม
มมาตรฐาน
มาตรฐาน
การควบคุ
(Ethics and
and Compliance
Compliance
(Ethics
regional counsel)
counsel)
regional

ส�ำนักงาน
ความรับผิดชอบขององค์กร
(Corporate Responsibility
Office)
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โทรสารลับ: 1-224-948-2867

ผู
ผู้เ้เชีชี่ย
่ยวชาญ
วชาญ ในสายงาน
ในสายงาน
(Functional
(Functional Experts)
Experts)

• สายด่วนจริยธรรมและการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ
www.baxter.com
เบอร์โทรในสหรัฐฯ
1-844-294-5418
เบอร์ติดต่อระหว่างประเทศ: ตรวจสอบ
หมายเลขติดต่อฟรีประจ�ำประเทศของ
คุณได้ท่ี www.baxter.com

สายด่วนจริยธรรมและ
การควบคุมมาตรฐาน
(Ethics and
Compliance Hotline)

คณะกรรมการบริหาร (Board of
Directors)คณะกรรมการนโยบาย
สาธารณะ (Public Policy Committee)
ส�ำนักงานดูแลกิจการองค์กร (Corporate
Responsibility Office) ของ Baxter
คณะกรรมการบริหารของ Baxter ตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีรากฐานองค์กรที่แข็งแกร่ง
ซึ่งรองรับสภาพแวดล้อมที่ถูกหลักจริยธรรมและช่วยให้เราบรรลุผลลัพธ์ด้วยการยึดมัน
่ ในหลัก
การ
คณะกรรมการนโยบายสาธารณะของคณะกรรมการบริหารมีหน้ าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Baxter
ด�ำเนินงานโดยยึดมัน
่ ในหลักการ มีโครงการด้านการก�ำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ และมีความรับ
ผิดชอบต่อสังคมในทุกที่ทว
ั ่ โลก
คณะกรรมการนโยบายสาธารณะเป็ นผู้จัดตัง้ ส�ำนักงานก�ำกับดูแลด้านธรรมาภิบาล (CRO) ขึ้น
ในปี 1993 CRO มีหน้ าที่ดูแลการสื่อสารเกี่ยวกับมาตรฐานด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ จัดหาค�ำแนะน� ำและการฝึ กอบรมให้แก่พนักงานและกรรมการ ดูแลรักษาช่องทางต่างๆ
ที่พนักงานจะสามารถรายงานปั ญหา และตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การยกเว้นหลักปฏิบัติใดของ Baxter ส�ำหรับผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารจะต้องผ่านการ
รับรองโดยคณะท�ำงานเต็มคณะ และจะต้องเปิ ดเผยเกี่ยวกับการละเว้นใด ๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับ
ทราบในทันที ตามกฎหมายและกฎระเบียบตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลบังคับใช้

ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบ ัติตามกฎระเบียบมีบทบาทใดบ้าง
ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบ ัติตามกฎระเบียบเป็นผูด
้ ำ
� เนินกิจการของ CRO เนือ
่ งจากมี
� น ักงานจริยธรรมและการควบคุม
ต ัวแทนทงในเอเชี
ั้
ย ยุโรป ละตินอเมริกาและสหร ัฐฯ สำ
มาตรฐานจึงมีหน้าทีด
่ แ
ู ลการจ ัดท�ำนโยบายการควบคุมมาตรฐาน การฝึ กอบรม การ
ประเมินด้านการควบคุมมาตรฐาน การให้คำ
� ปรึกษาและการสอบสวนต่าง ๆ
โครงสร้างสายงานด้านจริยธรรมและการควบคุมมาตรฐานของ Baxter
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
พิจารณาค่า
ตอบแทน

คณะกรรมการ
ด้านธรรมาภิบาล

คณะกรรมการ
นโยบายสาธารณะ

ส�ำน ักงานก�ำก ับดูแลด้านธรรมาภิบาล
รองประธาน
ฝ่ ายตรวจสอบ
องค์กร

ผู้บริหารธุรกิจ
ระดับสูง

เจ้าหน้ าที่ด้านจริยธรรมและ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

รองประธานฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล
ของบริษัท

คณะกรรมการจริยธรรมและ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ในระดับภูมิภาค

ที่ปรึกษา
ทั่วไป

รองประธานฝ่ าย
จริยธรรมและ
การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ

พนั กงาน
ด้านจริยธรรมและการ
ควบคุมมาตรฐาน

กล่องเครือ
่ งมือของคุณ
แหล่งข้อมูล
• หลักปฏิบัติของ Baxter

• ไซต์อินทราเน็ ตด้านจริยธรรมและการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ

• ข้อบัญญัติของคณะกรรมการนโยบายสาธารณะ
• www.baxter.com

ข้อมูลติดต่อ
• ฝ่ ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

มาตรฐานและนโยบายรองรับที่ระบุในเอกสารชุดนี้อาจ
มีการเปลี่ยนแปลงเป็ นช่วง ๆ พนักงานของ Baxter
มีหน้ าที่ที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบ มาตรฐาน นโยบาย และระเบียบการ
ปั จจุบันที่มีผลบังคับใช้ต่องานของเรา

เวอร์ชน
ั ่ ล่าสุดของเอกสารนี้มีอยู่ที่โฮมเพจ
จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

(Ethics and Compliance) บนไซต์อินทราเน็ต

ของ Baxter

เอกสารนี้ไม่ใช่สัญญาจ้างงานระหว่าง Baxter และ

พนักงาน

Baxter International Inc.
One Baxter Parkway
Deerfield, Illinois 60015
www.baxter.com
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