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บรษัิทของเรา

จากจดุเริม่ตน้ เรื่องราวของ MSD ไดร้ับการชีแ้นะตามครรลองความเชื่อในการท�าสิง่ทีถ่กูตอ้ง George Merck เนน้ย�า้
หลกัการพื้นฐานนีใ้นปี 1950 เมื่อเขากลา่ววา่ “เราระลกึอยูเ่สมอวา่ยามไีวส้�าหรับใชร้ักษาผูค้น” ในขณะทีเ่รายงัคงสร้าง
มรดกแหง่นวตักรรมทีแ่ขง็แกรง่ในหอ้งปฏบิตักิารของเราเพื่อสร้างผลตอบแทนตอ่เงนิลงทนุทีย่ัง่ยนื สิง่หนึ่งทีไ่มเ่คย
เปลีย่นแปลงกค็อืความมุง่มัน่ของเราทีม่ตีอ่หลกัจรยิธรรมและความซื่อสตัยท์ีไ่มเ่สื่อมคลาย

แมว้า่เราจะพดูหลายภาษาและเป็นตวัแทนของวฒันธรรมตา่ง ๆ แตเ่รารวมเขา้ดว้ยกนัเป็นหนึ่งเดยีวเพื่อสร้างแรงผลกัดนั 
ทีจ่ะสง่มอบยารักษาโรคทีไ่ดร้ับการพฒันามาเป็นอยา่งดดีว้ยความซื่อสตัยแ์ละมจีรยิธรรม คา่นยิมและมาตรฐานของเรา 
คอืสิง่ทีท่�าใหเ้ราเป็น MSD สิง่เหลา่นีค้อืรากฐานแหง่ความส�าเร็จของเรา

“เราระลกึอยูเ่สมอวา่ยามไีว้
ส�าหรับใชร้ักษาผูค้น ไมใ่ชเ่พื่อ
แสวงหาผลก�าไร ผลก�าไรนัน้
จะตามมาเอง และถ้าพวกเรา
จดจ�าค�ากลา่วนัน้ไว ้รับรองวา่
เราจะไดเ้หน็ผลก�าไรปรากฏ
ขึ้นอยูเ่สมอ”

- George W. Merck ปี 1950
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วสิยัทศันข์องเรา
เพื่อสร้างความแตกตา่งใหเ้กดิขึ้นในชวีติของผูค้นทัว่โลกโดยผา่นนวตักรรมดา้นยา วคัซีน 
และผลติภณัฑเ์พื่อสขุภาพส�าหรับสตัว ์เรามุง่มัน่ทีจ่ะเป็นบริษทัดา้นชวีเภสัชภณัฑช์ัน้
เยีย่มทีเ่นน้การศกึษาวจิยั และเราทุม่เททีจ่ะน�าเสนอนวตักรรมและโซลชูันชัน้น�าตา่ง ๆ 
ส�าหรับปัจจบุนัและอนาคต

พนัธกจิของเรา
เพื่อคน้ควา้ พัฒนา และจดัหาผลติภณัฑแ์ละบริการเชงิ
นวตักรรมทีช่ว่ยรักษาและพฒันาชวีติผูค้นทัว่โลกใหด้ขีึ้น 

สิง่ทีเ่ราท�านัน้ส�าคญั

“ด้วยความมุง่มัน่ตัง้ใจของเราในการ
คดิคน้ยารกัษาโรคและวคัซนีตา่ง ๆ  
ซึ่งช่วยรกัษาและพฒันาชีวติ  
อตัลักษณอ์นัเป็นแกน่แท้ของเรา 
จงึแสดงใหเ้ห็นได้จากค่านิยมและ
มาตรฐานของเรา ส่ิงเหลา่นีค้อืพื้นฐาน
และจะเป็นพื้นฐานของความส�าเรจ็ 
ของเราทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต” 

— Kenneth Frazier 
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 



หลักจรรยาบรรณ | ค่านิยมและมาตรฐานของเรา              4

ผูถ้อืหุ้นของเรา
ผูถ้อืหุน้ของเราไวว้างใจใหเ้ราดแูลเงนิทองทีพ่วกเขาหามาดว้ย
ความยากล�าบาก ในทางกลบักนั พวกเขาคาดหวงัองคก์รทีม่กีาร
ก�ากบัดแูลทีด่ ีซื่อสตัย ์มขีอ้มลูดา้นผลการปฏบิตังิานทีถ่กูตอ้ง
แมน่ย�าและทนัตอ่เวลา ตลอดจนมกีารเปิดเผยขอ้มลูทัง้หมดอยา่ง
ชดัเจนไวใ้นรายงานและการสื่อสารตอ่สาธารณะ 

ซัพพลายเออร์และตัวแทนจ�าหนา่ยของเรา
หากปราศจากความไวว้างใจ ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิอาจเป็นเพยีง
การท�าธุรกรรมเทา่นัน้ เราใหค้วามส�าคญักบัซัพพลายเออร์ของเรา
และปฏบิตัติอ่พวกเขาอยา่งซื่อสตัย ์ยตุธิรรม และใหเ้กยีรตเิสมอ
ในการท�างาน ในทางกลบักนั เรากค็าดหวงัใหพ้วกเขามคีา่นยิม
และมาตรฐานทีส่อดคลอ้งกบัของเรา 

ชมุชนและสังคมของเรา
ชมุชนคอืเพื่อนบา้นของเรา และพวกเขาไวว้างใจว่าเราจะเป็น
พลเมอืงบรรษทัทีด่ ีเราภมูใิจทีใ่หก้ารสนบัสนนุโครงการตา่ง ๆ ทัง้
ในดา้นสงัคม สขุภาพ และความยัง่ยนืของสิง่แวดลอ้ม เรา 
ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัทัง้หมดทีม่ผีล
บงัคบัใชก้บัธุรกจิของเรา

ผูป่้วยและลกูค้าของเรา
ผลติภณัฑข์องเราสง่ผลตอ่ชวีติของผูค้นอยูท่กุเมื่อเชื่อวนั เรามอง
วา่สิง่นีเ้ป็นสทิธิพเิศษและเราท�างานอยา่งไมรู่้จกัเหนด็เหนื่อยเพื่อ
ระบถุงึความตอ้งการทีส่�าคญัอยา่งยิง่ของลกูคา้และผูป่้วยของเรา 
เราอทุศิทรัพยากรของเราเพื่อตอบสนองความตอ้งการเหลา่นัน้
และไดร้ับความไวว้างใจในทกุ ๆ วนั  

พนกังานของเรา
ความรู ้จนิตนาการ และทกัษะตา่ง ๆ ของพนกังานของเราจะขบั
เคลื่อนนวตักรรมของเรา ในฐานะนายจา้ง เราพยายามสร้างสภาพ
แวดลอ้มการท�างานทีก่ระตุน้ใหเ้กดิความไวว้างใจ การไมเ่ลือก
ปฏบิตัแิละการใหเ้กยีรตซิึ่งกนัและกนั เพื่อทีเ่ราจะสามารถปลด
ปลอ่ยความคดิและนวตักรรมอยา่งไมห่ยดุยัง้

เรามุ่งมั่นเพื่อประโยชน์สูงสดุของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสยีของเรา ผูค้นและชมุชน
ในวงกว้าง ซึ่งชวีติของพวกเขาไดร้ับผล
จากสิ่งท่ีเรากระท�า

วิธทีีเ่ราท�ากส็�าคญั
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คา่นยิมและมาตรฐานของเรา หลอ่หลอมใหเ้ราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ผูป่้วยส�าคญัเป็นอนัดบัหนึ่งเสมอ
เราทกุคนลว้นมคีวามรับผดิชอบในการสง่มอบ
ผลติภณัฑแ์ละบริการทีม่คีณุภาพสงู เราปรารถนาท่ีจะ
พฒันาสขุภาพและพลานามยัของผูค้นและสตัวท์ัว่โลก 
รวมถงึขยายโอกาสในการเขา้ถงึยารักษาโรคและวคัซีน
ของเรา ภายใต้ความรับผิดชอบของเรา การด�าเนนิการ
ทกุดา้นของเราจะตอ้งไดร้ับการวดัผลจากผูท้ีใ่ช้หรอืผูท้ี่
ตอ้งการผลติภณัฑข์องเรา 

ความเป็นเลศิด้าน
นวตักรรมและวทิยาศาสตร์
เราทุม่เทสูค่วามเป็นเลศิทางวทิยาศาสตร์

และนวตักรรมในระดบัสงูสดุ งานวจัิยของเรา
ไดร้ับการชีแ้นะแนวทางจากความมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันา

สขุภาพและคณุภาพชวีติใหด้ขีึ้น เรามุง่มัน่ทีจ่ะระบแุละ
ด�าเนนิการใหส้อดคลอ้งตามความตอ้งการทีส่�าคญั 

อยา่งยิง่ของผูป่้วยและลกูคา้ผา่นการคดิคน้นวตักรรม
อยา่งตอ่เนื่อง 

จรยิธรรมและความซื่อสตัยส์จุรติ
เรามุง่มัน่ตอ่มาตรฐานทางจรยิธรรมและความซื่อสตัย์

ในระดบัสงูสดุ เรารับผดิชอบตอ่ลกูคา้ของเรา คูแ่ขง่ของ
เรา ผูจ้ดัจ�าหนา่ยและซัพพลายเออร์ของเรา ตลอดจนผู้
ถอืหุน้ และชมุชนตา่ง ๆ ทีเ่ราใหบ้ริการทัว่โลก ในการ

ปฏบิตัหินา้ทีร่ับผดิชอบดงักลา่ว เราจะไมล่ะทิง้แนวทาง
ปฏบิตัอิยา่งเป็นมอือาชีพและหลกัจรยิธรรมเพื่อผล
ประโยชนเ์ฉพาะหน้า การมปีฏสิมัพนัธ์ของเรากบั

ทกุภาคสว่นของสงัคมตอ้งมคีวามโปรง่ใสและ
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึมาตรฐานระดบัสงูดงักลา่ว 

การใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น
ความสามารถของเราในความเป็นเลศิข้ึน
อยูก่บัความซื่อสตัย ์ความรู ้จินตนาการ 
ทกัษะ ความหลากหลาย ความปลอดภยั และ
การท�างานเป็นทมีในกลุม่พนกังานของเรา ดว้ย
เหตนุี ้เราจงึสร้างสภาพแวดลอ้มทีม่กีารใหเ้กยีรตซิึ่งกนั
และกัน การไมเ่ลอืกปฏบิตั ิและการแสดงความรับผดิ
ชอบ เราจะใหร้างวลัความมุง่มัน่และประสทิธภิาพการ
ท�างาน และจะตอบสนองตอ่ความตอ้งการของพนกังาน
ของเรารวมถงึครอบครัวของพวกเขาเหลา่นัน้

มาตรฐาน
นโยบายของเราจะชีแ้นะ

แนวทางให้แก่เรา
ซึ่งจะน�าเราไปสู่เส้นทางแห่ง 
หลักการของการเป็นบริษัท 

ที่ควรค่าแก่ความ 
ไว้วางใจ

สิง่เหลา่นีส้ะทอ้นถงึคณุลกัษณะอนัเป็นแกน่แทข้องเราในฐานะบริษัท 
ซึ่งเป็นสิง่ทีท่�าใหบ้ริษัทของเราควรคา่แกค่วามไวว้างใจ 

และเป็นเครื่องน�าทางการตดัสนิใจและการด�าเนนิการของเรา

คา่นยิมและมาตรฐานของเราคอืรากฐานความส�าเร็จของเรา



หลักจรรยาบรรณ | ค่านิยมและมาตรฐานของเรา              6

นโยบายของเรา

นโยบายของบริษัทของเราคือมาตรฐานในการ
ด�าเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย เราใช้นโยบายเหล่านีเ้พื่อช่วยในการ
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เราพบเจอในทุก ๆ วัน 

01 ความปลอดภยัของผูป่้วย 
เรามุง่มัน่ที่จะสร้างความมัน่ใจว่าลกูค้าและผูป่้วยของเรามี
ความเชื่อมัน่ในความปลอดภยัและประสิทธิผลของผลติภัณฑ์
ของเรา

02 คณุภาพผลติภณัฑ์
ผลติภัณฑข์องเรามีพร้อมให้บริการเสมอเมื่อผู้คนจ�าเป็นตอ้ง
ใชแ้ละมคีุณภาพในระดับที่พวกเขาสามารถไว้วางใจได้

03 การวิจยั 
งานวิจยัของเรามแีนวทางที่ก�าหนดโดยความมุง่มัน่ของเราที่
จะรักษาสุขภาพทีด่ขีองมนุษยแ์ละสตัว์ รวมถงึการพัฒนา
คุณภาพชีวติใหด้ขีึ้น

04 การตดิตอ่ลกูค้า การตลาด และแนวปฏบิตัิทางธุรกิจ
เราใหข้อ้มลูที่ถูกตอ้งและสมดลุเกีย่วกับผลติภัณฑข์อง
เรา และไมม่สี่วนร่วมในกิจกรรมทีใ่ห้ประโยชนห์รือโน้มนา้ว
ลกูค้าของเราอย่างไมเ่หมาะสม

05 การป้องกันการตดิสนิบนและการทุจรติ
เราไมใ่หค้�าสัญญา เสนอ จ่ายเงิน ร้องขอ หรือยอมรับสิง่มคี่า 
ใด ๆ ที่จะเป็นการโน้มนา้วการตดัสินใจหรือการกระท�าอย่างไม ่
เหมาะสมซึ่งเกีย่วขอ้งกับธุรกิจของเรา

06 การจดัซื้อจดัจ้างและความสมัพันธก์บัซัพพลายเออร์
ด้วยการตระหนักว่าซัพพลายเออร์ของเรามีบทบาทส�าคญัใน
ความส�าเร็จโดยรวมของเรา เราจงึสร้างความสัมพันธ์ทีด่กีับ
ซัพพลายเออร์ซึ่งเป็นผูม้อบคุณค่าโดยรวมทีด่ทีีสุ่ดและเป็นผูท้ี่
มคีวามมุง่มัน่เช่นเดยีวกับเราตอ่แนวปฏิบตัทิางธุรกิจในเรื่อง
คุณภาพ ราคา การจดัสง่ บริการ ความหลากหลาย ชื่อเสียง  
และจริยธรรม

07 การตอ่ต้านการผกูขาดและการแข่งขันทางการค้าที่ 
เป็นธรรม 
เราแขง่ขันอย่างจริงจงัแตด่้วยความยตุธิรรมเพื่อสง่เสริมตลาด
แบบเปิดและสร้างทางเลอืกใหล้กูค้า โดยพิจารณาจาก
ประโยชนข์องผลติภัณฑแ์ละบริการต่าง ๆ ของเรา ตลอดจน
ชื่อเสียงของเราในเรื่องความซื่อสตัยแ์ละขอ้ตกลงทีเ่ป็นธรรม 

08 นโยบายการค้าทั่วโลก
เราด�าเนนิงานอย่างมคีวามรับผดิชอบในการเคลื่อนย้ายสินค้า
และบริการข้ามแดนโดยเป็นไปตามขอ้บงัคับทอ้งถิ่นและ 
ขอ้บงัคับสากลทางการค้าที่ก�ากับดแูลการด�าเนนิงานของเรา

09 ความซื่อสตัย์ทางการเงนิ
ในฐานะผูด้แูลทีม่คีวามรับผดิชอบ เราเชื่อว่าความโปร่งใสและ
ความซื่อสตัยท์างการเงินมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ตอ่การปกป้อง
สินทรัพยข์องเรา ท�าใหม้ัน่ใจถงึพันธกิจและความส�าเร็จใน
อนาคตของเรา ตลอดจนสง่เสริมความไว้วางใจจากผูม้สี่วนได้
ส่วนเสียของเรา

10 ผลประโยชนท์บัซอ้น
เราตระหนักและเปิดเผยสถานการณ์ต่าง ๆ ทีอ่าจท�าให้ถูกมอง
ว่าสง่ผลกระทบตอ่การตดัสินใจทางธุรกิจ หรืออาจโน้มนา้ว
ธุรกิจของเราอย่างไมถู่กตอ้ง และหากจ�าเป็นเราจะด�าเนนิ
มาตรการควบคมุเพื่อลดความเสี่ยงใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ด 

11 การซื้อขายหลกัทรัพยโ์ดยอาศยัขอ้มลูภายใน
เราไมด่�าเนนิการใด ๆ ทีจ่ะสัน่คลอนความเชื่อมัน่ของนกัลงทนุ 
เชน่ การแบง่ปันขอ้มลูภายในทีเ่กีย่วกบั MSD และคูค่า้ของบริษทั 
หรอืแบง่ปัน “ค�าแนะน�า” ทีอ่าจสง่ผลอยา่งไมย่ตุธิรรมตอ่การ
ตดัสินใจดา้นการลงทนุ

12 การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบั MSD
เรามุง่มัน่ที่จะเปิดกว้างและแสดงความโปร่งใสตามความ
เหมาะสมเกีย่วกับวิธีด�าเนนิงานของเรา เพื่อรักษาไว้ซึ่งความ
ไว้วางใจและความเชื่อมัน่ของผูม้สี่วนไดส้่วนเสียของเรา

13 การจดัการและการปกป้องขอ้มลู
เราปกป้องและน�ามาตรฐานด้านจริยธรรมระดับสงูมาปรับใช้
กับการรวบรวม การใชง้าน การจดัการ และการปกป้องขอ้มูล
ทีม่กีรรมสิทธิข์องบริษัท รวมถงึขอ้มลูทีผู่อ้ื่นมอบใหแ้กเ่รา
ด้วยความไว้วางใจ

14 การเคารพในเรื่องสขุภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอ้ม 
เรามุง่มัน่ที่จะจดัใหม้สีถานทีท่�างานที่ปลอดภยัและถูก 
สุขอนามยัส�าหรับพนักงานของเรา โดยลดผลกระทบตอ่ 
สิง่แวดลอ้มจากการด�าเนนิงานของเราใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ด  
ตลอดจนเป็นคูค่า้กับซัพพลายเออร์ทีม่คีวามมุง่มัน่เช่นเดยีวกับ 
เราในด้านความปลอดภยัและการรักษาสิง่แวดลอ้ม

15 การรายงานและการด�าเนนิการกบัการกระท�าทีไ่มถ่กูตอ้ง
เราช่วยให้บริษัทสามารถรับมอืกับการกระท�าทีไ่มถู่กตอ้งที่
อาจเกดิขึ้นและปกป้องชื่อเสียงของเราด้วยการรายงานเมื่อ
พบเห็นหรือสงสัยว่ามกีารกระท�าทีไ่มถู่กตอ้งเกดิขึ้น และเรา
จะไมย่อมใหม้กีารตอบโตใ้ด ๆ ตอ่บุคคลทีแ่จง้ขอ้กงัวลหรือให้
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับการสืบสวนสอบสวนใด ๆ 

16 การจดัการสารเคมคีวบคมุ 
เราสนับสนนุการใช้สารเคมคีวบคมุเพื่อจดุประสงคท์างการ
แพทย์ วทิยาศาสตร์ และในเชงิพาณิชยท์ีเ่หมาะสม ในขณะ
เดยีวกันเรากด็�าเนนิการดแูลระบบการจดัจ�าหนา่ยแบบปิดเพื่อ
ใหแ้นใ่จว่ามกีารควบคมุอย่างเหมาะสมทีเ่กีย่วขอ้งกับการ 
ไดม้า การผลติ การขนสง่ การจดัเก็บ การใชง้าน การแจกจ่าย  
และการก�าจดัทิง้

17 ทรัพยากรบคุคลทั่วโลก 
เราสง่เสริมวัฒนธรรมการเคารพซึ่งกันและกัน การใหเ้กยีรติ 
และความซื่อสตัย์ เพื่อใหเ้ราสามารถดงึดดูและพัฒนาพนักงาน
ทีม่ีศักยภาพสงู มสี่วนร่วม และมคีวามหลากหลาย ซึ่งจะช่วย
ใหเ้ราสามารถสง่มอบผลการด�าเนนิงานทีด่เียีย่มได้

18 การดแูลและการใช้ประโยชน์จากสตัว์
เราปฏิบตัติอ่สตัวท์ุกตัวด้วยความระมดัระวงัอย่างมี
มนุษยธรรม และจะน�าสตัวม์าใชใ้นการวิจยัตอ่เมื่อไมม่ทีาง
เลอืกอื่นทีส่ามารถใชไ้ดใ้นทางวทิยาศาสตร์เท่านัน้ 

19 การมสี่วนร่วมในองคก์รการกศุลและการเป็นอาสาสมคัร
เราเป็นตัวแทนของการเปลีย่นแปลงเชงิบวกในเรื่องการพัฒนา
ด้านการดแูลสุขภาพ การสง่เสริมการศึกษา และการแกไ้ข
ปัญหาทางสงัคมทีส่�าคญัอย่างยิง่ในทัว่โลก โดยผ่านการมสี่วน
ร่วมและการสนับสนนุองคก์รการกุศลต่าง ๆ และการเป็น
อาสาสมคัรของพนักงาน
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คา่นยิมและมาตรฐานของเรารวมถงึนโยบายของเรากลา่วถงึวธิีการแกไ้ขสถานการณต์า่ง ๆ ทีพ่บได้
โดยทัว่ไปในทีท่�างาน แตไ่มส่ามารถครอบคลมุสถานการณท์ัง้หมดทีอ่าจเกดิขึ้นไดแ้ละไมส่ามารถ
ทดแทนการใชว้จิารณญาณทีด่ไีด้

รายงานปัญหา (Speak Up)

ร่วมเป็นสว่นหนึ่งในการปกป้องรักษามาตรฐานศลี
ธรรมจรรยาบรรณทีบ่ริษทัสัง่สมมา และรายงาน
พฤตกิรรมทีท่า่นพบวา่อาจท�าใหเ้กดิความเสีย่งตอ่ชื่อ
เสยีงอนัดขีองบริษทั 

หากทา่นพบเหน็หรอืมขีอ้สงสยัในการปฏบิตัหินา้ทีข่อง
พนกังานทีไ่มถ่กูตอ้ง ขดักบัหลกัจรยิธรรม หรอืผดิกฎ
หมายใดๆ กรุณาปรึกษากบัหวัหนา้งานของทา่น สว่นงา
นอ่ืนๆ ของบริษทั (เช่น ฝ่ายก�ากบัดแูล ฝ่ายกฎหมาย 
หรอืฝ่ายทรัพยากรบคุคล) หรอืในกรณทีีไ่มม่ขีอ้หา้มทา
งกกฎหมาย สามารถตดิตอ่ที ่Speak Up ผา่นทาง 
msdethics.com เพื่อสอบถามหรอืแจง้ขอ้กงัวลของ
ทา่น อยา่งเป็นความลบั และไมต่อ้งเกรงวา่จะไดร้ับผลก
ระทบใด ๆ ตอ่ทา่น

เมื่อตอ้งเผชญิกบัความทา้ทายใด ๆ 
ค�าถามตอ่ไปนีจ้ะชว่ยใหค้ณุสามารถ
ตดัสนิใจไดว้า่คณุควรท�าอยา่งไร

การตดัสนิใจบนพ้ืนฐานของคา่นิยม

การกระท�าหรอืการตดัสินใจของฉนัจะท�าให้
บคุคลใด ๆ หรอืสิง่อื่นใดเป็นอนัตรายหรอืไม่

การกระท�าของฉนัเป็นการละเมิดความไวว้างใจ
ของลกูคา้ ผูป่้วย ผูถ้อืหุน้ หรอืผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยีอื่น ๆ หรอืไม่

ฉนัเตม็ใจทีจ่ะรับผดิชอบตอ่การตดัสินใจหรอื
การกระท�านีห้รอืไม ่ถา้เรื่องนีป้รากฏในสื่อ

ฉนัแนใ่จหรอืไมว่า่การกระท�าทีฉ่นัเสนอไปนี้
สอดคลอ้งกบัขอ้ความและเจตนารมณข์อง
นโยบายของบริษทัของเรา รวมทัง้กฎหมาย
และขอ้บงัคบัทีม่ผีลบงัคบัใช้

ถามตวัเองวา่...
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สิง่ทีเ่ราท�านัน้ส�าคญั
รักษาและปรับปรงุคณุภาพชวีติ

วธิทีีเ่ราท�ากส็�าคญั
ปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรมและความซื่อสตัยอ์ยา่งเครง่ครดั


