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MSD มุ่งมัน่ที่จะสร้ำงควำมยัง่ยืนในกิจกรรมทำงธุรกิจ
ทัง้หมด และมีเป้ำหมำยที่จะปรับใช้และปฏิบัติตำม
มำตรฐำนด้ำนจริยธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับ
สูงสุด เรำตระหนักดีว่ำหุ้นส่วนทำงธุรกิจของเรำมีบทบำท
ส�ำคัญในควำมส�ำเร็จทัง้หมดของเรำ

ดังนัน้ MSD จึงมุ่งมัน่ที่จะด�ำเนินธุรกิจกับบุคคลและองค์กร
ต่ำง ๆ ที่มีควำมมุ่งมัน่ในมำตรฐำนด้ำนจริยธรรมขัน้สูง
เช่นเดียวกับเรำ และผู้ที่ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิด
ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นกำรสนับสนุนมำตรฐำนที่เรำมุ่งมัน่ MSD จึงได้
พัฒนำหลักจรรยำบรรณส�ำหรับหุ้นส่วนทำงธุรกิจฉบับนี้
ขึ้นมำโดยอยู่บนหลักกำรของอุตสำหกรรมด้ำนเภสัชกรรม
ของโครงกำรริเริ่มของซัพพลำยเชนด้ำนเภสัชกรรม 
(Pharmaceutical Supply Chain Initiative หรือ PSCI) ซึ่งเป็น
หลัก 10 ประกำรของข้อตกลงระดับโลกแห่งสหประชำชำต ิ
(United Nations Global Compact) และค่านิยมและมาตรฐาน
ของเรา
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MSD ได้ตัง้มำตรฐำนในระดับสูงเพื่อกำรด�ำเนินธุรกิจ
อย่ำงมีจริยธรรมและสอดคล้องกับกฎหมำยที่บังคับ
ใช ้เรำคำดหวังว่ำหุ้นส่วนทำงธุรกิจของเรำจะมีควำม
มุ่งมัน่อย่ำงเดียวกัน หลักจรรยำบรรณส�ำหรับหุ้นส่วน
ทำงธุรกิจนีน้�ำเสนอหลักกำรพื้นฐำนส�ำหรับหุ้นส่วน
ทำงธุรกิจในกำรติดต่อธุรกิจกับ MSD เรำพิจำรณำหลัก
กำรเหล่ำนีใ้นกำรเลือกหุ้นส่วนทำงธุรกิจและตรวจ
ติดตำมกำรปฏิบัติตำมหลักกำรต่ำง ๆ เหล่ำนีข้องหุ้น
ส่วนทำงธุรกิจ 

หุ้นส่วนทำงธุรกิจได้รับควำมคำดหวังว่ำ
จะต้อง...

• ปฏิบัติตำมหลักกำรด้ำนจริยธรรม
และแนวทำงปฏิบัติทำงธุรกิจอย่ำง
เคร่งครัดในเรื่องแรงงำน สิ่งแวดล้อม 
สุขภำพ และควำมปลอดภัย ตลอด
จนระบบกำรจัดกำร

• ผสมผสำน สื่อสำร และปรับใช้หลัก
กำรเหล่ำนี้

• ประกอบธุรกิจที่ปฏิบัติตำมกฎหมำย 
กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ทัง้หมด

• ผสมผสำนหลักกำรต่ำง ๆ ลงใน
แนวทำงกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องที่
พัฒนำศักยภำพตลอดเวลำ

ประเด็นที่ส�าคัญ: 

หุ้นส่วนทำงธุรกิจรวมถึงบุคคลหรือองค์กรต่ำง ๆ ที่
ให้บริกำร จัดหำวัตถุดิบ ส่วนผสมที่ออกฤทธิ ์ส่วน
ประกอบ สินค้ำส�ำเร็จรูป หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ แก ่MSD 

และบริษัทสำขำ บริษัทในเครือ และแผนกต่ำง ๆ ที่
ด�ำเนินงำน

หลักกำรเหล่ำนีม้ิได้มุ่งหมำยที่จะมำแทนที ่มีผลเหนือ
กว่ำ หรือขัดแย้งกับข้อก�ำหนดทำงกฎหมำยหรือ
ระเบียบข้อบังคับหรือข้อผูกพันตำมสัญญำที่เกี่ยวข้อง
ใด ๆ กับ MSD และบริษัทสำขำ บริษัทในเครือ และ
แผนกต่ำง ๆ ที่ด�ำเนินงำน

ทัง้นี ้ขึ้นอยู่กับหุ้นส่วนทำงธุรกิจแต่ละแห่งในกำรระบุ
เพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำงและแสดงถึงกำรปฏิบัติ
ตำมหลักกำรและมำตรฐำนต่ำง ๆ ที่ได้กล่ำวไว้ในหลัก
จรรยำบรรณส�ำหรับหุ้นส่วนทำงธุรกิจนี ้MSD ยังคงมี
สิทธิในกำรตรวจสอบและตรวจตรำเพื่อยืนยันกำร
ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด หำกมีระบุไว้ในสัญญำ

ในฐำนะที่เป็นส่วนหนึ่งของกำรคัดกรองเริ่มแรกใน
กำรคัดเลือกหุ้นส่วนทำงธุรกิจรำยใหม ่ทำง MSD จะ
ขอให้มีกำรยืนยันในกำรปฏิบัติตำมหลักจรรยำบรรณ
ส�ำหรับหุ้นส่วนทำงธุรกิจด้วยกำรขอให้หุ้นส่วนตอบ
แบบสอบถำมเพื่อประเมินตนเอง MSD อำจด�ำเนินกำร
ยืนยันกำรปฏิบัติตำมหลักจรรยำบรรณเพิ่มเติมโดย
กำรขอกำรตรวจเยี่ยมในสถำนที่ปฏิบัติงำนจริง

แนวทำงเพิ่มเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมควำมคำดหวัง
เหล่ำนีม้ีเผยแพร่ที่ลิงก์ต่อไปนี:้ 
http://pscinitiative.org  
https://www.unglobalcompact.org

ควำมคำดหวัง
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ที ่MSD ค่ำนิยมและมำตรฐำนของเรำได้สร้ำงรำกฐำนแห่ง
ควำมส�ำเร็จของเรำ เรำเชื่อว่ำสังคมและธุรกิจได้รับบริกำร
ที่ดีที่สุดด้วยกำรปฏิบัติและแนวทำงธุรกิจที่มีควำมรับผิด
ชอบ พื้นฐำนของควำมเชื่อนีค้ือกำรเข้ำใจว่ำธุรกิจจะต้อง
ด�ำเนินกำรโดยมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบและ
ข้อบังคับทัง้หมดอย่ำงเต็มที ่เป็นอย่ำงน้อย เรำยังคงให้
ควำมส�ำคัญกับควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมและควำม
ท้ำทำยที่เกี่ยวข้องในกำรตีควำมและกำรปรับใช้หลักกำร
เหล่ำนีท้ัว่โลก แต่เรำเชื่อว่ำสิ่งที่เรำคำดหวังนัน้เป็นสำกล

เรำเชื่อใน
กำรพัฒนำควำม

สัมพันธ์ที่ให้
ประโยชน์ร่วมกัน
กับหุ้นส่วนทำง
ธุรกิจของเรำ ซึ่ง

อยู่บนหลักกำรของ
ควำมไว้เนื้อเชื่อใจ
และกำรให้เกียรติ

กัน

เรำด�ำเนิน
ธุรกิจด้วยควำม

ซื่อสัตย ์เรำปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย กฎ
ระเบียบ และข้อ
บังคับที่เกี่ยวข้อง

ทัง้หมดของ
ประเทศต่ำง ๆ ที่
เรำด�ำเนินธุรกิจ

เรำพยำยำมที่
จะสร้ำงผลในเชิง
บวกต่อชีวิตของ
พนักงำนของเรำ 

ครอบครัวของ
พนักงำน และ

ชุมชนต่ำง ๆ ที่เรำ
ด�ำเนินธุรกิจ

เรำคำดหวัง
ให้บริษัทต่ำง ๆ ที่
อยู่ในเครือข่ำย

หุ้นส่วนทำงธุรกิจ
ของเรำปฏิบัติใน
แนวทำงเดียวกัน
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การจ้างงานที่เลือกอย่างอิสระ
หุ้นสว่นทำงธรุกจิจะตอ้งไมป่ฏบิตัดิงันี:้ (1) ใชแ้รงงำนบงัคับหรือ
แรงงำนทีไ่มส่มคัรใจไมว่ำ่ในรปูแบบใด ๆ รวมถงึแรงงำนผูกมดั 

แรงงำนนกัโทษ หรอืแรงงำนตำมสญัญำผกูมดั หรอื (2) มส่ีวนร่วม
หรอืให้กำรสนบัสนนุกำรคำ้ทำสหรือกำรคำ้มนษุยไ์มว่ำ่ในรูปแบบ
ใด กำรท�ำงำนทัง้หมดตอ้งเป็นไปดว้ยควำมสมคัรใจ และแรงงำน
ตอ้งมีอสิระทีจ่ะลำออกหรอืยตุกิำรจำ้งงำนของตนเมื่อใดก็ได้ 

จะต้องไมม่ขีอ้จ�ำกดัทีไ่มส่มเหตผุลในกำรจ�ำกดัเสรภีำพในกำร
เคลื่อนไหวของแรงงำน

แรงงานเด็กและแรงงานเยาวชน
หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะต้องไม่ใช้แรงงำนเด็ก โดย กำรว่ำจ้ำง
แรงงำนเยำวชนที่อำยุต�่ำกว่ำ 18 ปี นัน้ จะท�ำได้เฉพำะในกรณีดัง
ต่อไปนี:้ (1) กรณีที่กำรท�ำงำนดังกล่ำวไม่เป็นอันตรำย และ  

(2) เมื่อแรงงำนเยำวชนบรรลุนิติภำวะส�ำหรับกำรจ้ำงงำนใน
ประเทศนัน้ หรือมีอำยุก�ำหนดว่ำส�ำเร็จกำรศึกษำภำคบังคับแล้ว

แนวทางปฏิบัติในการจ้างงาน
หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะใช้บริกำรของผู้สรรหำบุคลำกร (บริษัท
ตัวแทนจัดหำงำน) ที่ปฏิบัติตำมกฎหมำยแรงงำนของท้องถิ่น
เท่ำนัน้ หุ้นส่วนทำงธุรกิจและผู้สรรหำบุคลำกรที่ด�ำเนินกำรใน
นำมของพวกเขำจะต้องไม่ปฏิบัติดังนี:้ (1) ยับยัง้หรือป้องกัน
แรงงำนมิให้เข้ำถึงเอกสำรระบุตัวตนหรือเอกสำรตรวจคน
เข้ำเมืองของตน เช่น หนังสือเดินทำง ใบอนุญำตท�ำงำน หรือ
ใบอนุญำตขับขี ่หรือ (2) เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรสรรหำ
บุคลำกรหรือค่ำธรรมเนียมกำรสมัครงำน หรือก�ำหนดให้แรงงำน
วำงเงินมัดจ�ำหรือมีส่วนร่วมในโครงกำรเงินออม (เว้นแต่
กฎหมำยก�ำหนดไว)้ เมื่อก�ำหนดโดย MSD หำกหุ้นส่วนทำงธุรกิจ
มีแรงงำนต่ำงด้ำวในประเทศที่ตนด�ำเนินธุรกิจอยู ่หุ้นส่วนทำง
ธุรกิจจะต้องจัดให้มีกำรเดินทำงกลับประเทศ (หรือรับผิดชอบค่ำ
ใช้จ่ำยในกำรเดินทำงกลับประเทศ) เมื่อสิน้สุดระยะเวลำกำรจ้ำง
งำนของแรงงำน

การเปิดเผยข้อมูลของพนักงาน
หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะต้องไม่ใช้แนวทำงกำรสรรหำบุคลำกรที่
หลอกลวงหรือฉ้อโกง และต้องเปิดเผยข้อมูลทัง้หมดเกี่ยวกับ
ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของกำรจ้ำงงำนที่ส�ำคัญให้พนักงำนทรำบ 

ซึ่งรวมถึงค่ำจ้ำงและสวัสดิกำร สถำนที่ท�ำงำน สภำพควำมเป็น
อยู ่ที่พักอำศัยและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง (หำกมีกำรจัดหำหรือ
ด�ำเนินกำรจัดที่พักอำศัยให)้ และค่ำใช้จ่ำยที่ส�ำคัญที่จะเรียกเก็บ
ใด ๆ (ถ้ำม)ี หำกกฎหมำยก�ำหนดหรือ MSD ร้องขอ หุ้นส่วนทำง
ธุรกิจจะต้องมอบข้อตกลงที่เป็นลำยลักษณ์อักษรและเขียนเป็น
ภำษำท้องถิ่นให้แก่แรงงำน โดยจะมีข้อมูลขัน้ต�่ำตำมที่กฎหมำย
ก�ำหนด

การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะต้องจัดให้มีสถำนที่ท�ำงำนที่ปรำศจำกกำร
ปฏิบัติที่รุนแรงและไร้มนุษยธรรม ซึ่งรวมถึงกำรล่วงละเมิดทำง
เพศ กำรทำรุณทำงเพศ กำรลงโทษทำงกำย กำรบีบบังคับจิตใจ
หรือร่ำงกำย หรือกำรล่วงละเมิดทำงวำจำต่อแรงงำน หุ้นส่วน
ทำงธุรกิจจะต้องจัดให้มีสถำนที่ท�ำงำนที่ปรำศจำกกำรล่วงละเมิด
และกำรเลือกปฏิบัต ิเรำไม่ยอมรับกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผล
ต่ำง ๆ เช่น เชื้อชำต ิสีผิว เพศ อำย ุศำสนำ ชำติก�ำเนิด บรรพบุรุษ 

ชำติพันธุ ์ควำมพิกำร รสนิยมทำงเพศ อัตลักษณ์ทำงเพศ กำร
แสดงออกทำงเพศ ข้อมูลทำงพันธุกรรม สถำนะกำรเป็นพลเมือง 

สถำนภำพสมรส สถำนะทำงกำรทหำร/กำรเป็นทหำรผ่ำนศึก หรือ
ลักษณะอื่นใดของบุคคลที่ได้รับกำรคุ้มครองตำมกฎหมำย
 

แรงงำนและสิทธิมนุษยชน
หุ้นส่วนทำงธุรกิจต้องยึดมัน่ในหลัก
สิทธิมนุษยชนของแรงงำน และ
ปฎิบัติต่อแรงงำนด้วยกำรให้เกียรติ
และเคำรพในศักดิศ์รีของพวกเขำ
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ความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูล
หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะต้องให้เกียรติบุคคลในลักษณะที่สอดคล้อง
กับสิทธิควำมเป็นส่วนตัวและกำรปกป้องข้อมูล พวกเขำจะ
ต้องน�ำข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลไปใช้อย่ำงเหมำะสมเสมอเพื่อ
วัตถุประสงค์ทำงธุรกิจที่จ�ำเป็น และปกป้องข้อมูลดังกล่ำวจำก
กำรน�ำไปใช้ในทำงที่ผิดเพื่อป้องกันอันตรำยต่อบุคคล เช่น กำร
เลือกปฏิบัต ิกำรท�ำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือสร้ำงควำมเสียหำย
ต่อชื่อเสียงและเกียรติยศของบุคคลอื่น ๆ , ส่งผลต่อควำมเป็น
หนึ่งในทำงกำยภำพ, กำรฉ้อโกง กำรสูญเสียทำงกำรเงิน หรือกำร
โจรกรรมข้อมูลที่ระบุตัวตน

การขายบริการทางเพศ
ส�ำหรับแรงงำนที่ด�ำเนินธุรกิจให้แก่หรือในนำมของ MSD หรือ
ด�ำเนินโครงกำรหรือท�ำงำนกับผลิตภัณฑ์ของ MSD หุ้นส่วนทำง
ธุรกิจต้องห้ำมมิให้แรงงำนเหล่ำนีม้ีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรขำย
บริกำรทำงเพศ (เช่น กำรชักชวนให้ใช้บริกำรของผู้ค้ำประเวณ)ี 

ในขณะที่ท�ำธุรกิจของบริษัท/ของหุ้นส่วนทำงธุรกิจ รวมทัง้กำร
ประชุมกับเพื่อนร่วมงำนภำยในองค์กร ลูกค้ำ หรือหุ้นส่วนทำง
ธุรกิจภำยนอกอื่น ๆ

ค่าจ้าง สวัสดิการ และชั่วโมงการท�างาน
หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะต้องจ่ำยค่ำแรงตำมกฎหมำยค่ำจ้ำงที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงค่ำแรงขัน้ต�่ำ ชัว่โมงกำรท�ำงำนล่วงเวลำ 

และสวัสดิกำรที่บังคับ หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะต้องแจ้งให้แรงงำน
ทรำบอย่ำงชัดเจนและโดยทันทีในเรื่องต่อไปนี:้ (1) ค่ำตอบแทน
พื้นฐำนต่ำง ๆ ที่แรงงำนจะได้รับ และ (2) จ�ำเป็นต้องมีกำรท�ำงำน
ล่วงเวลำหรือไม่และค่ำจ้ำงที่จะจ่ำยให้ส�ำหรับกำรท�ำงำนล่วงเวลำ
นัน้

เสรีภาพในการสมาคม
บริษัทส่งเสริมให้มีกำรสื่อสำรอย่ำงเปิดกว้ำงและควำมเกี่ยวข้อง
กับแรงงำนโดยตรง (และ/หรือเจ้ำหน้ำที่ของสหภำพที่ได้รับกำร
แต่งตัง้ ถ้ำม)ี เพื่อแก้ไขปัญหำเรื่องสถำนที่ท�ำงำนและเงินชดเชย 

หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะต้องเคำรพสิทธิของแรงงำนตำมที่ระบุไว้ใน
กฎหมำยท้องถิ่นในกำรสมำคมอย่ำงอิสระ, ในกำรเข้ำร่วมหรือไม่
เข้ำร่วมในสหภำพแรงงำน, กำรขอให้มีตัวแทน และกำรเข้ำร่วม
ในสภำแรงงำนต่ำง ๆ แรงงำนจะต้องสำมำรถสื่อสำรอย่ำงเปิด
เผยกับผู้บริหำรในเรื่องเกี่ยวกับสภำพกำรท�ำงำนโดยไม่ต้องกลัว
ว่ำจะมีกำรแก้แค้น ข่มขู ่หรือล่วงละเมิดใด ๆ

แรงงำนและสิทธิมนุษยชน
หุ้นส่วนทำงธุรกิจต้องยึดมัน่ในหลัก
สิทธิมนุษยชนของแรงงำน และ
ปฎิบัติต่อแรงงำนด้วยกำรให้เกียรติ
และเคำรพในศักดิศ์รีของพวกเขำ
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หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะต้องจัดให้มีสิ่ง
แวดล้อมในกำรท�ำงำนที่ปลอดภัย
และถูกสุขอนำมัย

หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะต้องด�ำเนิน
ธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและในลักษณะที่มี
ประสิทธิภำพเพื่อลดผลกระทบที่
ไม่พึงประสงค์ต่อสิ่งแวดล้อม หุ้น
ส่วนทำงธุรกิจได้รับกำรส่งเสริมให้
อนุรักษ์แหล่งทรัพยำกรธรรมชำต,ิ 
หลีกเลี่ยงกำรใช้สำรเคมีอันตรำย
หำกเป็นไปได้ และด�ำเนินกำรใน
เรื่องกำรใช้ซ�้ำและกำรรีไซเคิล

การปกป้องแรงงาน
หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะต้องปกป้องแรงงำนมิให้ต้องเผชิญกับสำร
เคมีอันตรำย สิ่งที่เป็นอันตรำยทำงชีวภำพและทำงกำยภำพ และ
กำรท�ำงำนที่ต้องใช้แรงอย่ำงหนักในสถำนที่ท�ำงำนและในที่อยู่
อำศัยที่บริษัทจัดให้

ความปลอดภัยของกระบวนการ
หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะต้องจัดให้มีโครงกำรต่ำงๆ ที่ช่วยป้องกัน
หรือบรรเทำเหตุกำรณ์ที่เป็นอันตรำยร้ำยแรงซึ่งเกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำนและกระบวนกำรต่ำง ๆ โครงกำรต่ำง ๆ จะต้องเทียบ
เท่ำกับควำมเสี่ยงของสถำนประกอบกำร

การเตรียมพร้อมและการตอบสนองในสถานการณ์
ฉุกเฉิน
หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะต้องระบุและประเมินสถำนกำรณ์ฉุกเฉินใน
สถำนที่ท�ำงำนและที่อยู่อำศัยที่บริษัทจัดให ้และลดผลกระทบให้
เหลือน้อยที่สุดโดยกำรป้องกันและโดยด�ำเนินแผนกำรฉุกเฉิน
และขัน้ตอนในกำรรับมือกับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน

ข้อมูลที่เป็นอันตราย
หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะต้องจัดให้มีข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัยที่
เกี่ยวข้องกับสำรเคมีอันตรำย รวมถึงสำรประกอบและสำรขัน้
กลำงทำงเภสัชกรรมเพื่อให้ควำมรู ้กำรฝึกอบรม และเพื่อปกป้อง
พนักงำนจำกอันตรำย

มาตรฐานของที่อยู่อาศัย
หุ้นส่วนทำงธุรกิจที่จัดหำที่อยู่อำศัยหรือที่พักอำศัยส�ำหรับ
แรงงำน จะต้องด�ำเนินกำรให้มัน่ใจว่ำที่พักอำศัยดังกล่ำวเป็นไป
ตำมมำตรฐำนที่อยู่อำศัยของท้องถิ่น (ในประเทศ) และมำตรฐำน
ควำมปลอดภัย

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
หุ้นสว่นทำงธรุกจิไดร้บักำรคำดหวงัวำ่จะอนรุกัษ์
ทรพัยำกรธรรมชำตแิละมสีว่นรว่มในกจิกรรมทีมุ่ง่ทีก่ำรลดกำร
ใชน้�้ำ กำรใชพ้ลงังำน และกำรปลอ่ยกำ๊ซเรอืนกระจก หุน้ส่วนทำง
ธรุกจิจะตอ้งมรีะบบตำ่ง ๆ ในกำรตรวจวดัปรมิำณน�้ำและพลงังำน
ทีใ่ช ้รวมทัง้กำ๊ซเรอืนกระจกทีป่ลอ่ยจำกกำรด�ำเนนิงำนของตน

การอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม
หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะต้องปฏิบัติตำมข้อบังคับด้ำนสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องทัง้หมด โดยจะต้องได้รับกำรอนุญำต ใบอนุญำต กำร
ลงทะเบียนข้อมูลและข้อจ�ำกัดต่ำง ๆ ด้ำนสิ่งแวดล้อม และข้อ
ก�ำหนดในกำรประกอบกำรและกำรรำยงำน

ขยะและการปล่อยของเสีย
หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะต้องจัดให้มีระบบต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจ
ถึงกำรจัดกำร กำรเคลื่อนย้ำย กำรเก็บรักษำ กำรรีไซเคิล กำรใช้ซ�้ำ 

หรือกำรจัดกำรของเสีย กำรปล่อยไอเสีย และกำรระบำยน�้ำเสีย 

ขยะ น�้ำเสีย หรือกำรปล่อยสำรที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึง
ประสงค์ต่อสุขภำพมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมจะต้องมีกำรจัดกำร 

ควบคุม และบ�ำบัดก่อนที่จะปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม

การหกรั่วและการทิง้สาร
หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะต้องมีระบบต่ำง ๆ เพื่อกำรป้องกันหรือ
บรรเทำกำรหกรัว่และกำรปล่อยสำรเคมีสู่สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
โดยไม่ได้ตัง้ใจ

สุขภำพ ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
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การฝึกอบรมและความรู้ความสามารถ 

หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะต้องมีโปรแกรมกำรฝึกอบรมที่ให้ควำมรู้
และทักษะที่จ�ำเป็นแก่แรงงำนและฝ่ำยบริหำรเพื่อที่จะด�ำเนิน
กำรให้เป็นไปตำมควำมคำดหวังที่ระบุไว้ในเอกสำรนี ้นอกจำก
นี ้หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะต้องด�ำเนินกำรให้มัน่ใจว่ำฝ่ำยบริหำรและ
แรงงำนมีคุณสมบัต ิทรัพยำกรและอ�ำนำจหน้ำที่ที่จ�ำเป็นในกำร
ปฏิบัติให้ได้ตำมควำมคำดหวังเหล่ำนี้

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

หุ้นส่วนทำงธุรกิจต้องรับผิดชอบในกำรพัฒนำและกำรด�ำเนินกำร
ตำมแผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจที่เหมำะสมส�ำหรับกำรปฏิบัติ
งำนเพื่อสนับสนุนธุรกิจของ MSD

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
หุ้นส่วนทำงธุรกิจได้รับกำรคำดหวังว่ำจะท�ำกำรปรับปรุงอย่ำงต่อ
เนื่องโดยกำรก�ำหนดวัตถุประสงค์ด้ำนผลกำรปฏิบัติงำน, ด�ำเนิน
กำรตำมแผนงำนและด�ำเนินมำตรกำรแก้ไขที่จ�ำเป็นส�ำหรับข้อ
บกพร่องที่ได้รับกำรระบุจำกกำรประเมินภำยในและ/หรือกำร
ประเมินภำยนอกองค์กร กำรตรวจตรำ และพิจำรณำกำรทบทวน
โดยฝ่ำยบริหำร

ข้อผูกพันและภาระความรับผิด 

หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะต้องแสดงให้เห็นถึงข้อผูกพันต่อแนวคิดที่ได้
อธิบำยไว้ในเอกสำรนี ้โดยกำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม

ข้อก�าหนดด้านกฎหมายและข้อก�าหนดด้านลูกค้า 

หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะต้องระบุและปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ 

และมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อก�ำหนดของลูกค้ำที่
เกี่ยวข้อง และด�ำเนินกำรแก้ไขช่องว่ำงใด ๆ ที่ได้รับกำรระบุให้
ทรำบอย่ำงรับผิดชอบและทันเวลำ

การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 

หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะต้องมีกลไกในกำรประเมินและจัดกำรควำม
เสี่ยงในทุก ๆ ด้ำนที่ระบุไว้ในเอกสำรนี้

การบันทึกเอกสาร 

หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะต้องดูแลรักษำเอกสำรที่จ�ำเป็นต่อกำรแสดง
ให้เห็นถึงกำรปฏิบัติตำมควำมคำดหวังเหล่ำนี ้และกำรปฏิบัติ
ตำมข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

การเลือกซัพพลายเออร์และการตรวจติดตาม 

หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะต้องน�ำหลักกำรที่ระบุไว้ในเอกสำรนีไ้ปปรับ
ใช้เมื่อมีกำรเลือกหุ้นส่วนและซัพพลำยเออร์ของตน หุ้นส่วนทำง
ธุรกิจจะต้องมีหรือน�ำระบบต่ำง ๆ มำใช้เพื่อตรวจติดตำมกำร
ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของซัพพลำยเออร์และผู้รับจ้ำงช่วงของตน

ระบบกำรจัดกำร
หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะต้องใช้
ระบบกำรบริหำรจัดกำร ที่ส่งเสริม
กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องและกำร
ปฏิบัติตำมควำมคำดหวังของหลัก
กำรเหล่ำนี้
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ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ
หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะต้องไม่เสนอ จ่ำย ร้องขอหรือยอมรับของมี
ค่ำใด ๆ (หรือด�ำเนินกำรใด ๆ ที่อำจท�ำให้ถูกมองเช่นนัน้) เพื่อโน้ม
น้ำวกำรตัดสินใจหรือกำรด�ำเนินกำรด้วยวิธีที่ไม่เหมำะสมในส่วน
ที่เกี่ยวกับธุรกิจของ MSD หรือกิจกรรมของรัฐ หุ้นส่วนทำงธุรกิจ
จะต้องดูแลรักษำกระบวนกำรและขัน้ตอนปฏิบัติต่ำง ๆ เพื่อ
ป้องกันและตรวจหำกิจกรรมที่เป็นกำรทุจริต

การแข่งขันที่ยุติธรรม
หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะต้องด�ำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับกำรแข่งขัน
อย่ำงถูกต้องและยุติธรรมและเป็นไปตำมกฎหมำยต่อต้ำนกำร
ผูกขำดที่บังคับใช ้หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะต้องใช้แนวทำงปฏิบัติทำง
ธุรกิจที่ยุติธรรม ซึ่งรวมถึงกำรโฆษณำที่ถูกต้องและตำมควำม
เป็นจริง

ความถูกต้องของบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ
สมุดบัญชีและบันทึกข้อมูลทำงกำรเงินทัง้หมดจะต้องเป็นไป
ตำมหลักกำรทำงบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไป บันทึกต่ำง ๆ จะ
ต้องมีควำมครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องในสื่อทัง้หมด บันทึก
ข้อมูลจะต้องอ่ำนออกได ้โปร่งใส และสะท้อนถึงธุรกรรมและกำร
จ่ำยเงินที่แท้จริง หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะต้องไม่ใช้เงิน “นอกบัญชี” 

หรือเงินทุนอื่นใดที่คล้ำยกันนี้

การปกป้องข้อมูล
หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะต้องปกป้องข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทำงปัญญำ
และข้อมูลที่เป็นควำมลับ ซึ่งรวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม 

จัดเก็บ หรือประมวลผลส�ำหรับ MSD หรือมำจำก MSD และ
ด�ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรสูญหำย กำรน�ำไปใช้ในทำงที่ผิด กำร
โจรกรรม กำรเข้ำถึง กำรเปิดเผยหรือกำรเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้
รับอนุญำต ซึ่งรวมถึงกำรสื่อสำรที่ไม่ได้รับอนุญำต และ/หรือกำร
ตีพิมพ์ข้อมูลที่ได้มำจำกหรือในนำมของ MSD หุ้นส่วนทำงธุรกิจ
จะต้องไม่แบ่งปันข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทำงปัญญำหรือข้อมูลที่
เป็นควำมลับของ MSD หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่พวกเขำครอบครอง
หรือได้มำเกี่ยวกับธุรกิจของ MSD เว้นแต่ได้รับอนุญำตโดยชัด
แจ้งจำก MSD 

การวิจัยทางคลินิก
หุ้นส่วนทำงธุรกิจที่เกี่ยวข้องในกำรวิจัยทำงคลินิกในนำม
ของ MSD จะต้องด�ำเนินกำรให้แน่ใจว่ำได้ปฏิบัติตำมข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องของประเทศที่ด�ำเนินกำรวิจัยทำงคลินิก และใน
ประเทศที่ผลิตภัณฑ์ของ MSD ได้ขึ้นทะเบียนและจัดจ�ำหน่ำย 

หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะต้องเคำรพและปฏิบัติตำมแนวทำงปฏิบัติที่
ดีด้ำนกำรวิจัยทำงคลินิก (Good Clinical Practice หรือ GCP) ที่ออก
โดยหน่วยงำนก�ำกับดูแลของท้องถิ่นและชำต ิรวมทัง้แนวทำง
ปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรวิจัยทำงคลินิกของ International Conference 

on Harmonization (Good Clinical Practices หรือ ICH-GCP) และหุ้น
ส่วนทำงธุรกิจต้องปฏิบัติตำมหลักกำรทำงจริยธรรมที่ระบุไว้ใน
ปฏิญญำเฮลซิงก ิ(Declaration of Helsinki) หุ้นส่วนทำงธุรกิจของ
กำรวิจัยทำงคลินิกจะต้องให้ควำมชัดเจนแก ่MSD ในเรื่องกำร
ด�ำเนินกำรวิจัยทำงคลินิกที่มีกำรท�ำสัญญำว่ำจ้ำง

สวัสดิภาพสัตว์
ตอ้งปฏบิตัต่ิอสตัวด์ว้ยควำมเคำรพ โดยลดควำมเจบ็ปวดและ
ควำมเครยีดลง ควรท�ำกำรทดสอบในสตัวภ์ำยหลงักำรพจิำรณำ
เพื่อแทนทีส่ตัว ์เพื่อลดจ�ำนวนสตัวท์ีใ่ชห้รือท�ำให้วธิกีำรด�ำเนนิกำร
ดขีึ้นเพ่ือลดควำมกงัวล โดยควรใชท้ำงเลอืกเมื่อใดก็ตำมท่ีมีควำม
ถกูตอ้งทำงวิทยำศำสตร์และผูค้วบคมุดแูลสำมำรถยอมรับได้

คุณภาพของผลิตภัณฑ์
หุ้นส่วนทำงธุรกิจที่เกี่ยวข้องในกำรจัดหำ กำรผลิต กำรบรรจ ุ

กำรทดสอบ กำรเก็บรักษำ และกำรจัดจ�ำหน่ำยวัสด/ุผลิตภัณฑ์
ในนำมของ MSD จะต้องด�ำเนินกำรให้แน่ใจว่ำได้ปฏิบัติตำมข้อ
บังคับด้ำนคุณภำพที่เกี่ยวข้องและแนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรผลิต
ที่ด ี(Good Manufacturing Practice หรือ GMP) ตลอดจนข้อก�ำหนด
ของแนวทำงปฏิบัติทำงห้องปฏิบัติกำรที่ด ี(Good Laboratory 

Practice หรือ GLP) ในประเทศที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวได้ขึ้นทะเบียน
และจัดจ�ำหน่ำย เอกสำรหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำกิจกรรม
ต่ำง ๆ รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเฉพำะเอกสำร GMP จะต้องเป็นเอกสำร
ต้นฉบับ มีควำมถูกต้อง ชัดเจน มีกำรควบคุม เรียกใช้ได ้และ
ปลอดภัยจำกกำรน�ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงไม่ถูกต้องหรือกำร
สูญหำยโดยเจตนำหรือไม่เจตนำก็ตำม หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะต้อง
ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดกำรเก็บรักษำบันทึกข้อมูลที่ก�ำหนดโดย
หน่วยงำนก�ำกับดูแลในท้องถิ่น รวมทัง้บุคคลต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ใน
ข้อตกลงด้ำนคุณภำพกับ MSD

กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม
หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะต้องด�ำเนิน
ธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรมและกระท�ำ
กำรด้วยควำมซื่อสัตย์



ของก�านัล การเลีย้งอาหาร และการเลีย้งรับรอง
หุ้นส่วนทำงธุรกิจไม่ควรให้ของก�ำนัล กำรเลีย้งอำหำร หรือกำร
เลีย้งรับรองแก่พนักงำนของ MSD ไม่ว่ำในสถำนกำรณ์ใด ๆ ซึ่ง
อำจโน้มน้ำว (หรือถูกมองว่ำโน้มน้ำว) กำรตัดสินใจใด ๆ ของ
พนักงำนที่ติดต่อสัมพันธ์กับหุ้นส่วนทำงธุรกิจดังกล่ำว

ความร่วมมือกับองค์กรของรัฐ
หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะให้ควำมร่วมมือกับองค์กรที่ด�ำเนินกำร
สืบสวนสอบสวนของรัฐ ซึ่งมีหน้ำที่ในกำรบังคับใช้กำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย และภำยใต้ขอบเขตที่กฎหมำยท้องถิ่นก�ำหนด (รวมถึง
โดยกำรให้ช่องทำงในกำรเข้ำถึงสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกและคน
งำนอย่ำงสมเหตุสมผล หำกได้รับอนุญำต) หำกได้รับกำรก�ำหนด 

หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะต้องแจ้งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบหำก
ตนได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่ำแรงงำน ผู้รับจ้ำง หรือผู้รับจ้ำงช่วง
ได้ละเมิดกฎหมำยท้องถิ่น

การระบุถึงข้อกังวล
หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะต้องส่งเสริมให้แรงงำนทุกคนรำยงำนข้อ
กังวลหรือข้อสงสัยว่ำมีกำรด�ำเนินกำรที่ผิดกฎหมำย โดยไม่ต้อง
กลัวว่ำจะถูกคุกคำมด้วยกำรแก้แค้น กำรข่มขู่หรือกำรล่วงละเมิด 

และจะต้องท�ำกำรสืบสวนสอบสวนและด�ำเนินกำรแก้ไขหำก
จ�ำเป็น หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะต้องให้ข้อมูลแก่แรงงำนในเรื่องวิธี
กำรรำยงำนข้อกังวลอย่ำงเป็นควำมลับ และจะต้องด�ำเนินกำรให้
แน่ใจว่ำแรงงำนที่รำยงำนจะได้รับกำรปกป้องจำกกำรถูกตอบโต ้

หำกกฎหมำยอนุญำตให้ท�ำได ้ควรจัดให้มีช่องทำงในกำรรำยงำน
ปัญหำต่ำง ๆ แบบไม่เปิดเผยตัวตนได้

การเสาะหาแร่ธาตุอย่างมีความรับผิดชอบ
หุ้นส่วนทำงธุรกิจที่มีส่วนในกำรผลิตหรือเป็นซัพพลำยเชนของ
สำรต่ำงๆ ให้แก ่MSD โดยตรงจะต้องดูแลรักษำกระบวนกำรและ
ขัน้ตอนต่ำง ๆ เพื่อให้แน่ใจถึงกำรเสำะหำแร่ธำตุอย่ำงมีควำม
รับผิดชอบ หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะต้องพยำยำมหลีกเลี่ยงกำรซื้อ
แร่ธำต ุ(เช่น ดีบุก แทนทำลัม ทังสเตน และทองค�ำ) ที่เป็นกำร
สนับสนุนทำงกำรเงินหรือให้ประโยชน์แก่กลุ่มติดอำวุธหรือผู้
ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่ำงร้ำยแรงทัง้ทำงตรงหรือทำงอ้อม หำก 

MSD ร้องขอ หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะต้องให้ข้อมูลของแหล่งที่มำ
หรือต้นก�ำเนิดของแร่ธำตุที่หุ้นส่วนทำงธุรกิจใช ้

การปฏิบัติตามข้อก�าหนดทางการค้า
หุ้นส่วนทำงธุรกิจจะต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรคว�่ำบำตร กำร
ควบคุมกำรน�ำเข้ำและส่งออกทัง้หมดที่มีผลบังคับใช ้และกำร
ปฏิบัติตำมกฎหมำยทำงกำรค้ำอื่น ๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้องซึ่ง
มีธุรกรรมเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ทับซ้อน
หุ้นส่วนทำงธุรกิจควรหลีกเลี่ยงกำรติดต่อกับพนักงำนคนใดคน
หนึ่ง ของ MSD ที่อำจท�ำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือถูก
มองว่ำมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับพนักงำนดังกล่ำวที่ด�ำเนินกำร
เพื่อประโยชน์สูงสุดของ MSD ตัวอย่ำงเช่น หุ้นส่วนทำงธุรกิจไม่
ควรว่ำจ้ำงหรือจ่ำยเงินให้แก่พนักงำนของ MSD ในระหว่ำงกำร
ท�ำธุรกรรมระหว่ำงหุ้นส่วนทำงธุรกิจกับ MSD นอกเหนือจำกที่
เป็นไปตำมสัญญำของ MSD หำกหุ้นส่วนทำงธุรกิจหรือพนักงำน
ของหุ้นส่วนทำงธุรกิจมีควำมสัมพันธ์กับพนักงำนของ MSD ใน
ลักษณะที่อำจเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หุ้นส่วนทำงธุรกิจควร
เปิดเผยข้อเท็จจริงนีต้่อ MSD

แนวทางปฏิบัติด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย
วัสดอุุปกรณแ์ละกิจกรรมทำงกำรตลำดและกำรสง่เสรมิกำรขำย
จะต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนในระดบัสงูดำ้นจริยธรรม ดำ้นกำร
แพทย์ และดำ้นวทิยำศำสตร ์และปฏบิตัติำมกฎหมำยและระเบยีบ
ขอ้บังคบัทัง้หมด เมื่อท�ำงำนรว่มกบับคุลำกรทำงกำรแพทย ์ผูป่้วย
หรอืบคุลำกรทำงกำรแพทยส์�ำหรับสตัว ์หุน้ส่วนทำงธรุกจิทัง้หมด
จะต้องปฏบิติัตำมมำตรฐำนทำงอุตสำหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งของ
กำรด�ำเนนิงำนท่ีมผีลบงัคบัใชก้บัพวกเขำ เชน่ สภำเภสชักรรม
และอุตสำหกรรมดำ้นเภสัชกรรมของสหพนัธรัฐยโุรป (European 

Federation of Pharmaceutical Industries & Association หรอื EFPIA), 

สภำเภสชักรรมและบริษัทผูผ้ลติด้ำนเภสชักรรมของสหพนัธรฐั
นำนำชำต ิ(International Federation of Pharmaceutical Manufacturers 

& Associations หรือ IFPMA) และกำรวจิยัดำ้นเภสชักรรมและบริษทั
ผูผ้ลิตดำ้นเภสัชกรรมของอเมรกิำ (Pharmaceutical Research and 

Manufacturers of America หรอื PhRMA)

กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม
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กำรรำยงำนข้อกังวล

หุ้นส่วนทำงธุรกิจที่เชื่อว่ำพนักงำนของ MSD หรือบุคคลใดก็ตำม
ที่กระท�ำกำรในนำมของ MSD ได้ด�ำเนินกำรที่ผิดกฎหมำยหรือไม่
ถูกต้องเหมำะสม ควรรำยงำนเรื่องดังกล่ำวให ้MSD ทรำบทันท ี
บุคคลหรือองค์กรที่ทรำบหรือสงสัยว่ำหุ้นส่วนทำงธุรกิจของ MSD 
หรือบุคคลใด ๆ ที่ด�ำเนินกำรในนำมของ MSD มีส่วนเกี่ยวข้องใน
กิจกรรมที่ละเมิดหลักปฏิบัติส�ำหรับหุ้นส่วนทำงธุรกิจของ MSD 
ควรรำยงำนข้อกังวลไปยัง MSD ที่ msdethics.com  

เครื่องมือ Speak Up ที ่msdethics.com มีบริกำรตลอด 24 ชัว่โมงต่อ
วัน และมีพนักงำนประจ�ำซึ่งเป็นพนักงำนขององค์กรภำยนอก ดัง
นัน้ คุณจึงสำมำรถปกปิดชื่อได้(ในกรณีที่กฎหมำยอนุญำต) คุณจะ
ได้รับหมำยเลขเคสและวันที่จะติดต่อกลับแก่คุณ แม้ว่ำข้อสงสัย
และข้อกังวลที่ส่งผ่ำน msdethics.com จะถูกส่งต่อไปยังส�ำนักงำน
จริยธรรมเพื่อตอบกลับและ/หรือด�ำเนินกำรสอบสวน แต่จะไม่มี
กำรส่งต่อข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณหำกไม่ได้รับค�ำยินยอมจำก
คุณ
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