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ธุรกิจของ MSD
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MSD มุ่งมัน
่ ที่จะสร้างความยัง่ ยืนในกิจกรรมทางธุรกิจ

ทัง้ หมด และมีเป้ าหมายที่จะปรับใช้และปฏิบัติตาม
มาตรฐานด้านจริยธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับ
สูงสุด เราตระหนักดีว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรามีบทบาท
ส�ำคัญในความส�ำเร็จทัง้ หมดของเรา
ดังนัน
้ MSD จึงมุ่งมัน
่ ที่จะด�ำเนินธุรกิจกับบุคคลและองค์กร
ต่าง ๆ ที่มีความมุ่งมัน
่ ในมาตรฐานด้านจริยธรรมขัน
้ สูง
เช่นเดียวกับเรา และผู้ที่ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิด
ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็ นการสนับสนุนมาตรฐานที่เรามุ่งมัน
่ MSD จึงได้
พัฒนาหลักจรรยาบรรณส�ำหรับหุ้นส่วนทางธุรกิจฉบับนี้
ขึ้นมาโดยอยู่บนหลักการของอุตสาหกรรมด้านเภสัชกรรม
ของโครงการริเริ่มของซัพพลายเชนด้านเภสัชกรรม
(Pharmaceutical Supply Chain Initiative หรือ PSCI) ซึ่งเป็ น
หลัก 10 ประการของข้อตกลงระดับโลกแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Global Compact) และค่านิยมและมาตรฐาน
ของเรา
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ความคาดหวัง
ได้ตงั ้ มาตรฐานในระดับสูงเพื่อการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรมและสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับ
ใช้ เราคาดหวังว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราจะมีความ
มุ่งมัน
่ อย่างเดียวกัน หลักจรรยาบรรณส�ำหรับหุ้นส่วน
ทางธุรกิจนีน
้ �ำเสนอหลักการพื้นฐานส�ำหรับหุ้นส่วน
ทางธุรกิจในการติดต่อธุรกิจกับ MSD เราพิจารณาหลัก
การเหล่านีใ้ นการเลือกหุ้นส่วนทางธุรกิจและตรวจ
ติดตามการปฏิบัติตามหลักการต่าง ๆ เหล่านีข
้ องหุ้น
ส่วนทางธุรกิจ
MSD

หุ้นส่วนทางธุรกิจได้รับความคาดหวังว่า
จะต้อง...

หุ้นส่วนทางธุรกิจรวมถึงบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ ที่
ให้บริการ จัดหาวัตถุดิบ ส่วนผสมที่ออกฤทธิ ์ ส่วน
ประกอบ สินค้าส�ำเร็จรูป หรือผลิตภัณฑ์อ่ น
ื ๆ แก่ MSD
และบริษัทสาขา บริษัทในเครือ และแผนกต่าง ๆ ที่
ด�ำเนินงาน
หลักการเหล่านีม
้ ิได้มุ่งหมายที่จะมาแทนที่ มีผลเหนือ
กว่า หรือขัดแย้งกับข้อก�ำหนดทางกฎหมายหรือ
ระเบียบข้อบังคับหรือข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง
ใด ๆ กับ MSD และบริษัทสาขา บริษัทในเครือ และ
แผนกต่าง ๆ ที่ด�ำเนินงาน

• ปฏิบัติตามหลักการด้านจริยธรรม

ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กับหุ้นส่วนทางธุรกิจแต่ละแห่งในการระบุ
เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางและแสดงถึงการปฏิบัติ
ตามหลักการและมาตรฐานต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไว้ในหลัก
จรรยาบรรณส�ำหรับหุ้นส่วนทางธุรกิจนี้ MSD ยังคงมี
สิทธิในการตรวจสอบและตรวจตราเพื่อยืนยันการ
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด หากมีระบุไว้ในสัญญา

• ผสมผสาน สื่อสาร และปรับใช้หลัก

ในฐานะที่เป็ นส่วนหนึ่งของการคัดกรองเริ่มแรกใน
การคัดเลือกหุ้นส่วนทางธุรกิจรายใหม่ ทาง MSD จะ
ขอให้มีการยืนยันในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
ส�ำหรับหุ้นส่วนทางธุรกิจด้วยการขอให้หุ้นส่วนตอบ
แบบสอบถามเพื่อประเมินตนเอง MSD อาจด�ำเนินการ
ยืนยันการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณเพิ่มเติมโดย
การขอการตรวจเยี่ยมในสถานที่ปฏิบัติงานจริง

และแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจอย่าง
เคร่งครัดในเรื่องแรงงาน สิ่งแวดล้อม
สุขภาพ และความปลอดภัย ตลอด
จนระบบการจัดการ
การเหล่านี้

• ประกอบธุรกิจที่ปฏิบัติตามกฎหมาย

กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ หมด

• ผสมผสานหลักการต่าง ๆ ลงใน

แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่
พัฒนาศักยภาพตลอดเวลา
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ประเด็นที่ส�ำคัญ:

แนวทางเพิ่มเกี่ยวกับการปฏิบัติตามความคาดหวัง
เหล่านีม
้ ีเผยแพร่ที่ลิงก์ต่อไปนี:้
http://pscinitiative.org
https://www.unglobalcompact.org

ที่ MSD ค่านิยมและมาตรฐานของเราได้สร้างรากฐานแห่ง
ความส�ำเร็จของเรา เราเชื่อว่าสังคมและธุรกิจได้รับบริการ
ที่ดีที่สุดด้วยการปฏิบัติและแนวทางธุรกิจที่มีความรับผิด
ชอบ พื้นฐานของความเชื่อนีค
้ ือการเข้าใจว่าธุรกิจจะต้อง
ด�ำเนินการโดยมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและ
ข้อบังคับทัง้ หมดอย่างเต็มที่ เป็ นอย่างน้อย เรายังคงให้
ความส�ำคัญกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความ
ท้าทายที่เกี่ยวข้องในการตีความและการปรับใช้หลักการ
เหล่านีท
้ ว
ั ่ โลก แต่เราเชื่อว่าสิ่งที่เราคาดหวังนัน
้ เป็ นสากล

เราเชื่อใน
การพัฒนาความ
สัมพันธ์ที่ให้
ประโยชน์ร่วมกัน
กับหุ้นส่วนทาง
ธุรกิจของเรา ซึ่ง
อยู่บนหลักการของ
ความไว้เนื้อเชื่อใจ
และการให้เกียรติ
กัน

เราด�ำเนิน
ธุรกิจด้วยความ
ซื่อสัตย์ เราปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และข้อ
บังคับที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ หมดของ
ประเทศต่าง ๆ ที่
เราด�ำเนินธุรกิจ

เราพยายามที่
จะสร้างผลในเชิง
บวกต่อชีวิตของ
พนักงานของเรา
ครอบครัวของ
พนักงาน และ
ชุมชนต่าง ๆ ที่เรา
ด�ำเนินธุรกิจ

เราคาดหวัง
ให้บริษัทต่าง ๆ ที่
อยู่ในเครือข่าย
หุ้นส่วนทางธุรกิจ
ของเราปฏิบัติใน
แนวทางเดียวกัน
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แรงงานและสิทธิมนุษยชน
หุ้นส่วนทางธุรกิจต้องยึดมัน
่ ในหลัก
สิทธิมนุษยชนของแรงงาน และ
ปฎิบัติต่อแรงงานด้วยการให้เกียรติ
์ รีของพวกเขา
และเคารพในศักดิศ
การจ้างงานที่เลือกอย่างอิสระ

หุน
้ ส่วนทางธุรกิจจะต้องไม่ปฏิบต
ั ด
ิ งั นี:้ (1) ใช้แรงงานบังคับหรือ
แรงงานทีไ่ ม่สมัครใจไม่วา่ ในรูปแบบใด ๆ รวมถึงแรงงานผูกมัด
แรงงานนักโทษ หรือแรงงานตามสัญญาผูกมัด หรือ (2) มีสว
่ นร่วม

การเปิ ดเผยข้อมูลของพนักงาน

หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องไม่ใช้แนวทางการสรรหาบุคลากรที่
หลอกลวงหรือฉ้อโกง และต้องเปิ ดเผยข้อมูลทัง้ หมดเกี่ยวกับ
ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของการจ้างงานที่ส�ำคัญให้พนักงานทราบ
ซึ่งรวมถึงค่าจ้างและสวัสดิการ สถานที่ท�ำงาน สภาพความเป็ น
อยู่ ที่พักอาศัยและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (หากมีการจัดหาหรือ
ด�ำเนินการจัดที่พักอาศัยให้) และค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญที่จะเรียกเก็บ
ใด ๆ (ถ้ามี) หากกฎหมายก�ำหนดหรือ MSD ร้องขอ หุ้นส่วนทาง
ธุรกิจจะต้องมอบข้อตกลงที่เป็ นลายลักษณ์อักษรและเขียนเป็ น
ภาษาท้องถิ่นให้แก่แรงงาน โดยจะมีข้อมูลขัน
้ ต�่ำตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด

หรือให้การสนับสนุนการค้าทาสหรือการค้ามนุษย์ไม่วา่ ในรูปแบบ
ใด การท�ำงานทัง้ หมดต้องเป็ นไปด้วยความสมัครใจ และแรงงาน
ต้องมีอส
ิ ระทีจ
่ ะลาออกหรือยุตก
ิ ารจ้างงานของตนเมื่อใดก็ได้
จะต้องไม่มข
ี อ
้ จ�ำกัดทีไ่ ม่สมเหตุผลในการจ�ำกัดเสรีภาพในการ
เคลื่อนไหวของแรงงาน

แรงงานเด็กและแรงงานเยาวชน

หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องไม่ใช้แรงงานเด็ก โดย การว่าจ้าง
แรงงานเยาวชนที่อายุต่ำ� กว่า 18 ปี นัน
้ จะท�ำได้เฉพาะในกรณีดัง
ต่อไปนี:้ (1) กรณีที่การท�ำงานดังกล่าวไม่เป็ นอันตราย และ
(2) เมื่อแรงงานเยาวชนบรรลุนิติภาวะส�ำหรับการจ้างงานใน
ประเทศนัน
้ หรือมีอายุก�ำหนดว่าส�ำเร็จการศึกษาภาคบังคับแล้ว

แนวทางปฏิบัติในการจ้างงาน

หุ้นส่วนทางธุรกิจจะใช้บริการของผู้สรรหาบุคลากร (บริษัท
ตัวแทนจัดหางาน) ที่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของท้องถิ่น
เท่านัน
้ หุ้นส่วนทางธุรกิจและผู้สรรหาบุคลากรที่ด�ำเนินการใน
นามของพวกเขาจะต้องไม่ปฏิบัติดังนี:้ (1) ยับยัง้ หรือป้ องกัน
แรงงานมิให้เข้าถึงเอกสารระบุตัวตนหรือเอกสารตรวจคน
เข้าเมืองของตน เช่น หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตท�ำงาน หรือ
ใบอนุญาตขับขี่ หรือ (2) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสรรหา
บุคลากรหรือค่าธรรมเนียมการสมัครงาน หรือก�ำหนดให้แรงงาน
วางเงินมัดจ�ำหรือมีส่วนร่วมในโครงการเงินออม (เว้นแต่
กฎหมายก�ำหนดไว้) เมื่อก�ำหนดโดย MSD หากหุ้นส่วนทางธุรกิจ
มีแรงงานต่างด้าวในประเทศที่ตนด�ำเนินธุรกิจอยู่ หุ้นส่วนทาง
ธุรกิจจะต้องจัดให้มีการเดินทางกลับประเทศ (หรือรับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศ) เมื่อสิน
้ สุดระยะเวลาการจ้าง
งานของแรงงาน
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การปฏิบัติอย่างเป็ นธรรม

หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องจัดให้มีสถานที่ท�ำงานที่ปราศจากการ
ปฏิบัติที่รุนแรงและไร้มนุษยธรรม ซึ่งรวมถึงการล่วงละเมิดทาง
เพศ การทารุณทางเพศ การลงโทษทางกาย การบีบบังคับจิตใจ
หรือร่างกาย หรือการล่วงละเมิดทางวาจาต่อแรงงาน หุ้นส่วน
ทางธุรกิจจะต้องจัดให้มีสถานที่ท�ำงานที่ปราศจากการล่วงละเมิด
และการเลือกปฏิบัติ เราไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผล
ต่าง ๆ เช่น เชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ศาสนา ชาติก�ำเนิด บรรพบุรุษ
ชาติพันธุ์ ความพิการ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การ
แสดงออกทางเพศ ข้อมูลทางพันธุกรรม สถานะการเป็ นพลเมือง
สถานภาพสมรส สถานะทางการทหาร/การเป็ นทหารผ่านศึก หรือ
ลักษณะอื่นใดของบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

แรงงานและสิทธิมนุษยชน
หุ้นส่วนทางธุรกิจต้องยึดมัน
่ ในหลัก
สิทธิมนุษยชนของแรงงาน และ
ปฎิบัติต่อแรงงานด้วยการให้เกียรติ
์ รีของพวกเขา
และเคารพในศักดิศ
ค่าจ้าง สวัสดิการ และชั่วโมงการท�ำงาน

ความเป็ นส่วนตัวและการปกป้ องข้อมูล

ทราบอย่างชัดเจนและโดยทันทีในเรื่องต่อไปนี:้ (1) ค่าตอบแทน
พื้นฐานต่าง ๆ ที่แรงงานจะได้รับ และ (2) จ�ำเป็ นต้องมีการท�ำงาน
ล่วงเวลาหรือไม่และค่าจ้างที่จะจ่ายให้ส�ำหรับการท�ำงานล่วงเวลา
นัน
้

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่จ�ำเป็ น และปกป้ องข้อมูลดังกล่าวจาก
การน�ำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อป้ องกันอันตรายต่อบุคคล เช่น การ
เลือกปฏิบัติ การท�ำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือสร้างความเสียหาย
ต่อชื่อเสียงและเกียรติยศของบุคคลอื่น ๆ , ส่งผลต่อความเป็ น
หนึ่งในทางกายภาพ, การฉ้อโกง การสูญเสียทางการเงิน หรือการ
โจรกรรมข้อมูลที่ระบุตัวตน

หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องจ่ายค่าแรงตามกฎหมายค่าจ้างที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าแรงขัน
้ ต�่ำ ชัว
่ โมงการท�ำงานล่วงเวลา
และสวัสดิการที่บังคับ หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องแจ้งให้แรงงาน

เสรีภาพในการสมาคม

บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิ ดกว้างและความเกี่ยวข้อง
กับแรงงานโดยตรง (และ/หรือเจ้าหน้าที่ของสหภาพที่ได้รับการ
แต่งตัง้ ถ้ามี) เพื่อแก้ไขปั ญหาเรื่องสถานที่ท�ำงานและเงินชดเชย
หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องเคารพสิทธิของแรงงานตามที่ระบุไว้ใน
กฎหมายท้องถิ่นในการสมาคมอย่างอิสระ, ในการเข้าร่วมหรือไม่
เข้าร่วมในสหภาพแรงงาน, การขอให้มีตัวแทน และการเข้าร่วม
ในสภาแรงงานต่าง ๆ แรงงานจะต้องสามารถสื่อสารอย่างเปิ ด
เผยกับผู้บริหารในเรื่องเกี่ยวกับสภาพการท�ำงานโดยไม่ต้องกลัว
ว่าจะมีการแก้แค้น ข่มขู่ หรือล่วงละเมิดใด ๆ

หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องให้เกียรติบุคคลในลักษณะที่สอดคล้อง
กับสิทธิความเป็ นส่วนตัวและการปกป้ องข้อมูล พวกเขาจะ
ต้องน�ำข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลไปใช้อย่างเหมาะสมเสมอเพื่อ

การขายบริการทางเพศ

ส�ำหรับแรงงานที่ด�ำเนินธุรกิจให้แก่หรือในนามของ MSD หรือ
ด�ำเนินโครงการหรือท�ำงานกับผลิตภัณฑ์ของ MSD หุ้นส่วนทาง
ธุรกิจต้องห้ามมิให้แรงงานเหล่านีม
้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการขาย
บริการทางเพศ (เช่น การชักชวนให้ใช้บริการของผู้ค้าประเวณี)
ในขณะที่ท�ำธุรกิจของบริษัท/ของหุ้นส่วนทางธุรกิจ รวมทัง้ การ
ประชุมกับเพื่อนร่วมงานภายในองค์กร ลูกค้า หรือหุ้นส่วนทาง
ธุรกิจภายนอกอื่น ๆ

7

สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องจัดให้มีสิ่ง
แวดล้อมในการท�ำงานที่ปลอดภัย
และถูกสุขอนามัย
การปกป้ องแรงงาน

หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องปกป้ องแรงงานมิให้ต้องเผชิญกับสาร
เคมีอันตราย สิ่งที่เป็ นอันตรายทางชีวภาพและทางกายภาพ และ
การท�ำงานที่ต้องใช้แรงอย่างหนักในสถานที่ท�ำงานและในที่อยู่
อาศัยที่บริษัทจัดให้

ความปลอดภัยของกระบวนการ

หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องจัดให้มีโครงการต่างๆ ที่ช่วยป้ องกัน
หรือบรรเทาเหตุการณ์ที่เป็ นอันตรายร้ายแรงซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานและกระบวนการต่าง ๆ โครงการต่าง ๆ จะต้องเทียบ
เท่ากับความเสี่ยงของสถานประกอบการ

การเตรียมพร้อมและการตอบสนองในสถานการณ์
ฉุกเฉิน

หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องระบุและประเมินสถานการณ์ฉุกเฉินใน
สถานที่ท�ำงานและที่อยู่อาศัยที่บริษัทจัดให้ และลดผลกระทบให้
เหลือน้อยที่สุดโดยการป้ องกันและโดยด�ำเนินแผนการฉุกเฉิน
และขัน
้ ตอนในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

ข้อมูลที่เป็ นอันตราย

หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องจัดให้มีข้อมูลด้านความปลอดภัยที่
เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย รวมถึงสารประกอบและสารขัน
้
กลางทางเภสัชกรรมเพื่อให้ความรู้ การฝึ กอบรม และเพื่อปกป้ อง
พนักงานจากอันตราย

มาตรฐานของที่อยู่อาศัย

หุ้นส่วนทางธุรกิจที่จัดหาที่อยู่อาศัยหรือที่พักอาศัยส�ำหรับ
แรงงาน จะต้องด�ำเนินการให้มน
ั ่ ใจว่าที่พักอาศัยดังกล่าวเป็ นไป
ตามมาตรฐานที่อยู่อาศัยของท้องถิ่น (ในประเทศ) และมาตรฐาน
ความปลอดภัย

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

หุน
้ ส่วนทางธุรกิจได้รบ
ั การคาดหวังว่าจะอนุรก
ั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและมีสว
่ นร่วมในกิจกรรมทีม
่ งุ่ ทีก
่ ารลดการ
ใช้น้ำ� การใช้พลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หุน
้ ส่วนทาง

ธุรกิจจะต้องมีระบบต่าง ๆ ในการตรวจวัดปริมาณน�้ำและพลังงาน
ทีใ่ ช้ รวมทัง้ ก๊าซเรือนกระจกทีป
่ ล่อยจากการด�ำเนินงานของตน
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หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและในลักษณะที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบที่
ไม่พึงประสงค์ต่อสิ่งแวดล้อม หุ้น
ส่วนทางธุรกิจได้รับการส่งเสริมให้
อนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ,
หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีอันตราย
หากเป็ นไปได้ และด�ำเนินการใน
เรื่องการใช้ซ้ำ� และการรีไซเคิล
การอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม

หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องทัง้ หมด โดยจะต้องได้รับการอนุญาต ใบอนุญาต การ
ลงทะเบียนข้อมูลและข้อจ�ำกัดต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม และข้อ
ก�ำหนดในการประกอบการและการรายงาน

ขยะและการปล่อยของเสีย

หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องจัดให้มีระบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความมัน
่ ใจ
ถึงการจัดการ การเคลื่อนย้าย การเก็บรักษา การรีไซเคิล การใช้ซ้ำ�
หรือการจัดการของเสีย การปล่อยไอเสีย และการระบายน�้ำเสีย
ขยะ น�้ำเสีย หรือการปล่อยสารที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึง
ประสงค์ต่อสุขภาพมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมจะต้องมีการจัดการ
ควบคุม และบ�ำบัดก่อนที่จะปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

การหกรั่วและการทิง้ สาร

หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องมีระบบต่าง ๆ เพื่อการป้ องกันหรือ
บรรเทาการหกรัว
่ และการปล่อยสารเคมีสู่สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
โดยไม่ได้ตงั ้ ใจ

ระบบการจัดการ
หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องใช้
ระบบการบริหารจัดการ ที่ส่งเสริม
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการ
ปฏิบัติตามความคาดหวังของหลัก
การเหล่านี้
ข้อผูกพันและภาระความรับผิด

หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องแสดงให้เห็นถึงข้อผูกพันต่อแนวคิดที่ได้
อธิบายไว้ในเอกสารนี้ โดยการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม

ข้อก�ำหนดด้านกฎหมายและข้อก�ำหนดด้านลูกค้า

หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องระบุและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อก�ำหนดของลูกค้าที่
เกี่ยวข้อง และด�ำเนินการแก้ไขช่องว่างใด ๆ ที่ได้รับการระบุให้
ทราบอย่างรับผิดชอบและทันเวลา

การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องมีกลไกในการประเมินและจัดการความ
เสี่ยงในทุก ๆ ด้านที่ระบุไว้ในเอกสารนี้

การบันทึกเอกสาร

หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องดูแลรักษาเอกสารที่จ�ำเป็ นต่อการแสดง
ให้เห็นถึงการปฏิบัติตามความคาดหวังเหล่านี้ และการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

การเลือกซัพพลายเออร์และการตรวจติดตาม

หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องน�ำหลักการที่ระบุไว้ในเอกสารนีไ้ ปปรับ
ใช้เมื่อมีการเลือกหุ้นส่วนและซัพพลายเออร์ของตน หุ้นส่วนทาง
ธุรกิจจะต้องมีหรือน�ำระบบต่าง ๆ มาใช้เพื่อตรวจติดตามการ
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของซัพพลายเออร์และผู้รับจ้างช่วงของตน

การฝึ กอบรมและความรู้ความสามารถ

หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องมีโปรแกรมการฝึ กอบรมที่ให้ความรู้
และทักษะที่จ�ำเป็ นแก่แรงงานและฝ่ ายบริหารเพื่อที่จะด�ำเนิน

การให้เป็ นไปตามความคาดหวังที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ นอกจาก
นี้ หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องด�ำเนินการให้มน
ั ่ ใจว่าฝ่ ายบริหารและ
แรงงานมีคุณสมบัติ ทรัพยากรและอ�ำนาจหน้าที่ที่จ�ำเป็ นในการ
ปฏิบัติให้ได้ตามความคาดหวังเหล่านี้

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

หุ้นส่วนทางธุรกิจต้องรับผิดชอบในการพัฒนาและการด�ำเนินการ
ตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจที่เหมาะสมส�ำหรับการปฏิบัติ
งานเพื่อสนับสนุนธุรกิจของ MSD

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หุ้นส่วนทางธุรกิจได้รับการคาดหวังว่าจะท�ำการปรับปรุงอย่างต่อ
เนื่องโดยการก�ำหนดวัตถุประสงค์ด้านผลการปฏิบัติงาน, ด�ำเนิน
การตามแผนงานและด�ำเนินมาตรการแก้ไขที่จ�ำเป็ นส�ำหรับข้อ
บกพร่องที่ได้รับการระบุจากการประเมินภายในและ/หรือการ
ประเมินภายนอกองค์กร การตรวจตรา และพิจารณาการทบทวน
โดยฝ่ ายบริหาร
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การด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและกระท�ำ
การด้วยความซื่อสัตย์

การวิจัยทางคลินิก

หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องไม่เสนอ จ่าย ร้องขอหรือยอมรับของมี
ค่าใด ๆ (หรือด�ำเนินการใด ๆ ที่อาจท�ำให้ถูกมองเช่นนัน
้ ) เพื่อโน้ม
น้าวการตัดสินใจหรือการด�ำเนินการด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสมในส่วน
ที่เกี่ยวกับธุรกิจของ MSD หรือกิจกรรมของรัฐ หุ้นส่วนทางธุรกิจ

หุ้นส่วนทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องในการวิจัยทางคลินิกในนาม
ของ MSD จะต้องด�ำเนินการให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องของประเทศที่ด�ำเนินการวิจัยทางคลินิก และใน
ประเทศที่ผลิตภัณฑ์ของ MSD ได้ข้ น
ึ ทะเบียนและจัดจ�ำหน่าย
หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องเคารพและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่
ดีด้านการวิจัยทางคลินิก (Good Clinical Practice หรือ GCP) ที่ออก
โดยหน่วยงานก�ำกับดูแลของท้องถิ่นและชาติ รวมทัง้ แนวทาง
ปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัยทางคลินิกของ International Conference
on Harmonization (Good Clinical Practices หรือ ICH-GCP) และหุ้น
ส่วนทางธุรกิจต้องปฏิบัติตามหลักการทางจริยธรรมที่ระบุไว้ใน
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) หุ้นส่วนทางธุรกิจของ

การแข่งขันที่ยุติธรรม

สวัสดิภาพสัตว์

ความถูกต้องของบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์

ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ

จะต้องดูแลรักษากระบวนการและขัน
้ ตอนปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อ
ป้ องกันและตรวจหากิจกรรมที่เป็ นการทุจริต

หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องด�ำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับการแข่งขัน
อย่างถูกต้องและยุติธรรมและเป็ นไปตามกฎหมายต่อต้านการ
ผูกขาดที่บังคับใช้ หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องใช้แนวทางปฏิบัติทาง
ธุรกิจที่ยุติธรรม ซึ่งรวมถึงการโฆษณาที่ถูกต้องและตามความ
เป็ นจริง

สมุดบัญชีและบันทึกข้อมูลทางการเงินทัง้ หมดจะต้องเป็ นไป
ตามหลักการทางบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว
่ ไป บันทึกต่าง ๆ จะ
ต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องในสื่อทัง้ หมด บันทึก
ข้อมูลจะต้องอ่านออกได้ โปร่งใส และสะท้อนถึงธุรกรรมและการ
จ่ายเงินที่แท้จริง หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องไม่ใช้เงิน “นอกบัญชี”
หรือเงินทุนอื่นใดที่คล้ายกันนี้

การปกป้ องข้อมูล

หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องปกป้ องข้อมูลที่เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญา
และข้อมูลที่เป็ นความลับ ซึ่งรวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม
จัดเก็บ หรือประมวลผลส�ำหรับ MSD หรือมาจาก MSD และ
ด�ำเนินการเพื่อป้ องกันการสูญหาย การน�ำไปใช้ในทางที่ผิด การ
โจรกรรม การเข้าถึง การเปิ ดเผยหรือการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้
รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงการสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือการ
ตีพิมพ์ข้อมูลที่ได้มาจากหรือในนามของ MSD หุ้นส่วนทางธุรกิจ
จะต้องไม่แบ่งปั นข้อมูลที่เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาหรือข้อมูลที่
เป็ นความลับของ MSD หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่พวกเขาครอบครอง
หรือได้มาเกี่ยวกับธุรกิจของ MSD เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชัด
แจ้งจาก MSD
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การวิจัยทางคลินิกจะต้องให้ความชัดเจนแก่ MSD ในเรื่องการ
ด�ำเนินการวิจัยทางคลินิกที่มีการท�ำสัญญาว่าจ้าง

ต้องปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ สัตว์ดว
้ ยความเคารพ โดยลดความเจ็บปวดและ
ความเครียดลง ควรท�ำการทดสอบในสัตว์ภายหลังการพิจารณา
เพื่อแทนทีส
่ ต
ั ว์ เพื่อลดจ�ำนวนสัตว์ทใี่ ช้หรือท�ำให้วธ
ิ ก
ี ารด�ำเนินการ
ดีข้ น
ึ เพื่อลดความกังวล โดยควรใช้ทางเลือกเมื่อใดก็ตามทีม
่ ค
ี วาม
ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์และผูค
้ วบคุมดูแลสามารถยอมรับได้

หุ้นส่วนทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องในการจัดหา การผลิต การบรรจุ
การทดสอบ การเก็บรักษา และการจัดจ�ำหน่ายวัสดุ/ผลิตภัณฑ์
ในนามของ MSD จะต้องด�ำเนินการให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อ
บังคับด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติด้านการผลิต
ที่ดี (Good Manufacturing Practice หรือ GMP) ตลอดจนข้อก�ำหนด
ของแนวทางปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการที่ดี (Good Laboratory
Practice หรือ GLP) ในประเทศที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ข้ น
ึ ทะเบียน
และจัดจ�ำหน่าย เอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท�ำกิจกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเฉพาะเอกสาร GMP จะต้องเป็ นเอกสาร
ต้นฉบับ มีความถูกต้อง ชัดเจน มีการควบคุม เรียกใช้ได้ และ
ปลอดภัยจากการน�ำไปใช้ประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องหรือการ
สูญหายโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลที่ก�ำหนดโดย
หน่วยงานก�ำกับดูแลในท้องถิ่น รวมทัง้ บุคคลต่าง ๆ ที่ระบุไว้ใน
ข้อตกลงด้านคุณภาพกับ MSD

การด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
การเสาะหาแร่ธาตุอย่างมีความรับผิดชอบ

หุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีส่วนในการผลิตหรือเป็ นซัพพลายเชนของ
สารต่างๆ ให้แก่ MSD โดยตรงจะต้องดูแลรักษากระบวนการและ
ขัน
้ ตอนต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจถึงการเสาะหาแร่ธาตุอย่างมีความ
รับผิดชอบ หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงการซื้อ
แร่ธาตุ (เช่น ดีบุก แทนทาลัม ทังสเตน และทองค�ำ) ที่เป็ นการ
สนับสนุนทางการเงินหรือให้ประโยชน์แก่กลุ่มติดอาวุธหรือผู้
ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม หาก
MSD ร้องขอ หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องให้ข้อมูลของแหล่งที่มา
หรือต้นก�ำเนิดของแร่ธาตุที่หุ้นส่วนทางธุรกิจใช้

การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทางการค้า

หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามมาตรการคว�่ำบาตร การ
ควบคุมการน�ำเข้าและส่งออกทัง้ หมดที่มีผลบังคับใช้ และการ
ปฏิบัติตามกฎหมายทางการค้าอื่น ๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้องซึ่ง
มีธุรกรรมเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ทับซ้อน

หุ้นส่วนทางธุรกิจควรหลีกเลี่ยงการติดต่อกับพนักงานคนใดคน
หนึ่ง ของ MSD ที่อาจท�ำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือถูก
มองว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับพนักงานดังกล่าวที่ด�ำเนินการ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของ MSD ตัวอย่างเช่น หุ้นส่วนทางธุรกิจไม่
ควรว่าจ้างหรือจ่ายเงินให้แก่พนักงานของ MSD ในระหว่างการ
ท�ำธุรกรรมระหว่างหุ้นส่วนทางธุรกิจกับ MSD นอกเหนือจากที่
เป็ นไปตามสัญญาของ MSD หากหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือพนักงาน
ของหุ้นส่วนทางธุรกิจมีความสัมพันธ์กับพนักงานของ MSD ใน
ลักษณะที่อาจเป็ นผลประโยชน์ทับซ้อน หุ้นส่วนทางธุรกิจควร
เปิ ดเผยข้อเท็จจริงนีต
้ ่อ MSD

แนวทางปฏิบัติด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย

วัสดุอป
ุ กรณ์และกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย
จะต้องเป็ นไปตามมาตรฐานในระดับสูงด้านจริยธรรม ด้านการ
แพทย์ และด้านวิทยาศาสตร์ และปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับทัง้ หมด เมื่อท�ำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ ผูป
้ ่ วย
หรือบุคลากรทางการแพทย์สำ� หรับสัตว์ หุน
้ ส่วนทางธุรกิจทัง้ หมด
จะต้องปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานทางอุตสาหกรรมทีเ่ กีย
่ วข้องของ
การด�ำเนินงานทีม
่ ผ
ี ลบังคับใช้กบ
ั พวกเขา เช่น สภาเภสัชกรรม
และอุตสาหกรรมด้านเภสัชกรรมของสหพันธรัฐยุโรป (European
Federation of Pharmaceutical Industries & Association หรือ EFPIA),
สภาเภสัชกรรมและบริษท
ั ผูผ
้ ลิตด้านเภสัชกรรมของสหพันธรัฐ
นานาชาติ (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers
& Associations หรือ IFPMA) และการวิจย
ั ด้านเภสัชกรรมและบริษท
ั
ผูผ
้ ลิตด้านเภสัชกรรมของอเมริกา (Pharmaceutical Research and
Manufacturers of America หรือ PhRMA)

ของก�ำนัล การเลีย
้ งอาหาร และการเลีย
้ งรับรอง

หุ้นส่วนทางธุรกิจไม่ควรให้ของก�ำนัล การเลีย
้ งอาหาร หรือการ
เลีย
้ งรับรองแก่พนักงานของ MSD ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ ซึ่ง
อาจโน้มน้าว (หรือถูกมองว่าโน้มน้าว) การตัดสินใจใด ๆ ของ
พนักงานที่ติดต่อสัมพันธ์กับหุ้นส่วนทางธุรกิจดังกล่าว

ความร่วมมือกับองค์กรของรัฐ

หุ้นส่วนทางธุรกิจจะให้ความร่วมมือกับองค์กรที่ด�ำเนินการ
สืบสวนสอบสวนของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ในการบังคับใช้การปฏิบัติตาม
กฎหมาย และภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นก�ำหนด (รวมถึง
โดยการให้ช่องทางในการเข้าถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและคน
งานอย่างสมเหตุสมผล หากได้รับอนุญาต) หากได้รับการก�ำหนด
หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบหาก
ตนได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่าแรงงาน ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วง
ได้ละเมิดกฎหมายท้องถิ่น

การระบุถึงข้อกังวล

หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องส่งเสริมให้แรงงานทุกคนรายงานข้อ
กังวลหรือข้อสงสัยว่ามีการด�ำเนินการที่ผิดกฎหมาย โดยไม่ต้อง
กลัวว่าจะถูกคุกคามด้วยการแก้แค้น การข่มขู่หรือการล่วงละเมิด
และจะต้องท�ำการสืบสวนสอบสวนและด�ำเนินการแก้ไขหาก
จ�ำเป็ น หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องให้ข้อมูลแก่แรงงานในเรื่องวิธี
การรายงานข้อกังวลอย่างเป็ นความลับ และจะต้องด�ำเนินการให้
แน่ใจว่าแรงงานที่รายงานจะได้รับการปกป้ องจากการถูกตอบโต้
หากกฎหมายอนุญาตให้ท�ำได้ ควรจัดให้มีช่องทางในการรายงาน
ปั ญหาต่าง ๆ แบบไม่เปิ ดเผยตัวตนได้

11

การรายงานข้อกังวล
หุ้นส่วนทางธุรกิจที่เชื่อว่าพนักงานของ MSD หรือบุคคลใดก็ตาม
ที่กระท�ำการในนามของ MSD ได้ด�ำเนินการที่ผิดกฎหมายหรือไม่
ถูกต้องเหมาะสม ควรรายงานเรื่องดังกล่าวให้ MSD ทราบทันที
บุคคลหรือองค์กรที่ทราบหรือสงสัยว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจของ MSD
หรือบุคคลใด ๆ ที่ด�ำเนินการในนามของ MSD มีส่วนเกี่ยวข้องใน
กิจกรรมที่ละเมิดหลักปฏิบัติส�ำหรับหุ้นส่วนทางธุรกิจของ MSD
ควรรายงานข้อกังวลไปยัง MSD ที่ msdethics.com
เครื่องมือ Speak Up ที่ msdethics.com มีบริการตลอด 24 ชัว
่ โมงต่อ
วัน และมีพนักงานประจ�ำซึ่งเป็ นพนักงานขององค์กรภายนอก ดัง
นัน
้ คุณจึงสามารถปกปิ ดชื่อได้(ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต) คุณจะ
ได้รับหมายเลขเคสและวันที่จะติดต่อกลับแก่คุณ แม้ว่าข้อสงสัย
และข้อกังวลที่ส่งผ่าน msdethics.com จะถูกส่งต่อไปยังส�ำนักงาน
จริยธรรมเพื่อตอบกลับและ/หรือด�ำเนินการสอบสวน แต่จะไม่มี
การส่งต่อข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณหากไม่ได้รับค�ำยินยอมจาก
คุณ
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