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ยึดมั่นในหลักการของเรา
ความส�าเร็จของ Baxter เป็นผลมาจากความน่าเชื่อถือของบุคลากรใรเรื่องผลการปฏิบัติ
งานและการยึดมัน่ในหลักการ ผู้ป่วย แพทย์ ล้กคูา หน่วยงานก�ากับด้แล นักลงทุน และ
พนักงานของเราไวูวางใจว่าเราจะยึดมัน่ในหลักการส�าหรับการท�างานในแต่ละวัน 

ยดึม ัน่ในหลกักำรในการท�างานของเรา

ยดึม ัน่ในหลกักำรดูานการวิจัยและพัฒนา

ยดึม ัน่ในหลกักำรดูานการผลิต

ยดึม ัน่ในหลกักำรในผลิตภัณฑ์ของเรา

ยดึม ัน่ในหลกักำรดูานการขายและการตลาด

ยดึม ัน่ในหลกักำรดูานความสัมพันธ์ในชุมชน

ที่ Baxter การยึดมัน่ในหลักการหมายถึงความซื่อสัตย์และความยุติธรรม เรารักษาค�ามัน่
สัญญา  เราสนับสนุนการตัง้ค�าถาม เราเล็งเห็นความส�าคัญของการปรึกษาหารือ และเรา

ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ยึดมั่นในหลักการคือบรรทัดฐานของเรา ยึดมั่นในหลักการคือสิ่งส�าคัญ
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การยึดมั่นในจริยธรรมและปฏิบัติตามกฎระเบียบในทุก
สิ่งที่เราท�า
ภารกิจของBAXTERไม่ซับซ้อน น่ันคือ การช่วยและรักษาชีวิตของผ้้ป่วยให้ยืนยาว

เราท�าใหูสิ่งน้ีเกิดขึ้นในทุกวันโดยการส่งเสริมจุดแข็งที่เรามีใหูโดดเด่นยิ่งขึ้น 
รวมทัง้การน�าเสนอพอร์ตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายดูานการแพทย์ที่จ�าเป็น รักษา
ความเป็นผู้น�าในตลาดกับแฟรนไชส์ต่าง ๆ ของเรา และการประชาสัมพันธ์
ธุรกิจของเราใหูเป็นที่รู้จักในระดับสากลในกว่า 100 ประเทศ รวมทัง้การรักษา
ชื่อเสียงของเราที่สัง่สมมานับทศวรรษในฐานะแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูานการ
แพทย์ที่ไดูรับความไวูวางใจ

ผู้ป่วย ล้กคูา นักลงทุน หน่วยงานก�ากับด้แล และพนักงานของเราใหูความ
ไวูวางใจแก่เราในการตอบสนองมาตรฐานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบทางธุรกิจในระดับส้งสุด ดูวยเหตุน้ีหลักเกณฑ์การท�างานเบื้องตูนซึ่ง
เป็นปณิธานดูานวัฒนธรรมของเราจึงเป็น 'การยึดมัน่ในจริยธรรมและการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบในทุกสิ่งที่เราท�า' ผู้เกี่ยวขูองในการด�าเนินงานของเรา
ในระดับสากลคาดหวังใหูเรายึดมัน่และปฏิบัติตนภายใตูมาตรฐานเดียวกันน้ี
กับผู้อื่นอย่างไม่เสื่อมคลาย

ทุกคนที่ Baxter มีหนูาที่ส่งเสริมวัฒนธรรมดูานจริยธรรมของเรา และ
ด�าเนินธุรกิจอย่างถ้กตูอง พนักงานทุกคนจะตูองถามค�าถามและแจูงขูอ
กังวลต่าง ๆ ที่มีเพื่อใหูแน่ใจว่าเราก�าลังปฏิบัติหนูาที่ไดูอย่างถ้กตูองดูวย
ความมัน่ใจ ผู้บังคับบัญชาทุกคนก็จะตูองส่งเสริมสภาพแวดลูอมที่เอื้อต่อการ
ถามค�าถามหรือแจูงขูอกังวล และมีการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง 

ศึกษาหลักปฏิบัติใหูคูุนเคย  พยายามคูนหาค�าตอบ หากมีขูอสงสัยขึ้น ยึดมัน่
ในจริยธรรมและปฏิบัติตามกฎระเบียบในทุกสิ่งที่เราท�า เพื่อใหูเราแข็งแกร่ง
และพรูอมแข่งขันในระยะยาวอย่างยัง่ยืน

JOSÉ (JOE) ALMEIDA CHAIRMAN (ประธานบริษทั) และ CHIEF EXECUTIVE OFFICER  
(ประธานเจูาหนูาที่ฝ่ายบริหาร)
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ระบุนโยบายที่เกี่ยวข้อง ผ้้เชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านที่จะให้ค�าแนะน�า และแหล่ง
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ของ BAXTER

บร ษิทัของเรา
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ความคาดหวังทั่วไป
ชื่อเสียงของBaxterขึ้นอย่้กับการด�าเนิน
ธุรกิจของบุคลากรของเรา การติดต่อ
สื่อสารทุกอย่างกับผุูเกี่ยวขูองในการ
ด�าเนินงานเปิดโอกาสใหูเราไดูแสดงใหู
เห็นว่าการยึดมัน่ในหลักการมีความส�าคัญ
อย่างมากต่อความส�าเร็จทางธุรกิจของเรา 
เพราะ "ยึดมัน่ในหลักการคือบรรทัดฐาน
ของเรา"

เราไม่ไดูเปลี่ยนแปลงมาตรฐานของเรา
เพราะคนอื่นๆ ประพฤติตนในลักษณะที่
แตกต่างกัน เราไม่ยอมผ่อนปรน 
มาตรฐานของเราเพื่อตอบสนองเปูาหมาย
ทางการเงิน

การด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมถือเป็น
ส่วนหน่ึงในงานของทุก ๆ คน:

หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
 ✜ เข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานทัง้หมด 
ที่ระบุไว้ในหลักปฏิบัติตามที่มีผล
บังคับใช้ กับงานของ ท่านที่ Baxter

 ✜ ป้องกันการละเมิดกฎระเบียบและ
ปกป้องชื่อเสียงของ Baxter ด้วยการ
สนับสนุนพฤติกรรมที่ถ้กต้องตามหลัก
จริยธรรม

 ✜ ปรึกษากับผ้้บังคับบัญชาของท่าน 
ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ฝ่ายกฎหมายหรือผ้้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน เมื่อมีข้อสงสัยในเรื่องการ
ปฏิบัติที่ถ้กต้อง

 ✜ หากท่านเชื่อหรือสงสัยว่ามีการ
ละเมิดกฎระเบียบเกิดขึ้น ให้รายงาน
สถานการณ์ทันที ผ่านทางช่องทางที่
ระบุ ในหลักปฏิบัติ รวมทัง้ 
สายด่วนด้านจริยธรรมและการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Ethics and 
Compliance Helpline)

 ✜ ให้ความร่วมอย่างซื่อสัตย์และเต็มที่
ในการสืบสวน กรณีละเมิดหลักปฏิบัติ
หรือนโยบายและกระบวนการของ 
Baxter

หน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติมของผ้้
บริหาร

 ✜ กระตุ้นให้บุคคลที่คุณติดต่อพ้ดคุยด้วย
มีความมุ่งมัน่ที่จะปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่ ่อตรง

 ✜ สร้างสภาพแวดล้อมที่ เปิดกว้าง
ส�าหรับการช่วยเหลือและสนับสนุนให้
ผ้้อื่น ตัง้ค�าถามโดยปราศจาก ความ
ลังเลในเรื่องการควบคุมมาตรฐาน

เน่ืองจากมาตรฐานและนโยบายหรือ
กระบวนการที่เกี่ยวขูองอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา เราจึงมีหนูาที่
ในการศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขทาง
กฎหมาย กฎระเบียบ ขูอบังคับ มาตรฐาน 
นโยบายและกระบวนการที่มีผลกับการ
ท�างานของเรา เอกสารชุดล่าสุดน้ีมีอย่้
ที่โฮมเพจ Ethics and Compliance 
(จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ) 
บนไซต์อินทราเน็ตของ Baxter

พนักงานของ Baxter ที่ไม่ไดูปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ขูอบังคับ มาตรฐาน 
นโยบาย และระเบียบการที่มีผลบังคับใชู 
จะตูองถ้กลงโทษทางวินัยจนอาจถึงขัน้
เลิกจูาง

หลกักำรทีส่�ำคญั

กำรยดึม ัน่ในหลกักำรและกำรปฏบิตัติำมกฎ
ระเบยีบ
โดยส่วนตัวแล้ว พนักงานของ Baxter มีหน้าที่ท�างาน
ให้บรรลุเป้าหมายด้วยการยึดมั่นในหลักการและ
เป็นไปตามนโยบายของ Baxter และข้อก�าหนดทาง
กฎหมาย

กำรสือ่สำรอยำ่งเปิดเผย
พนักงานของ Baxter มีหน้าที่สนับสนุนการพ้ดคุย
อย่างเปิดเผย ซื่อสัตย์ และตรงไปตรงมา เกี่ยว
กับประเด็นปัญหาเรื่องการควบคุมมาตรฐาน
ภายใต้นโยบายของ Baxter หรือข้อก�าหนดทาง
กฎหมาย

กำรต ัง้ค�ำถำม
พนักงานของ Baxter มีหน้าที่ตัง้ค�าถามและ
ค้นหาค�าตอบเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐาน
ภายใต้นโยบายของ Baxter หรือข้อก�าหนด
ทางกฎหมาย เมื่อมีปัญหาเกิดขึน้

กำรรำยงำนเกีย่วกบักำรละเมดิ
พนักงานของ Baxter จะต้องรายงานเกี่ยว
กับการละเมิดนโยบายของBaxter หรือข้อ
ก�าหนดทางกฎหมายที่เกิดขึน้แก่ผ้้บริหาร ฝ่าย
กฎหมาย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
หรือสายให้ความช่วยเหลือด้านจริยธรรมและ
การปฎิบัติตามกฎระเบียบ 

ควำมรว่มมอื
พนักงานของ Baxter จะต้องให้ความช่วย
เหลืออย่างเต็มที่ในการตรวจสอบ การ
ประเมินความสอดคล้องตามกฎระเบียบ หรือ
การสอบถามพนักงาน โดยจะต้องให้ข้อม้ลที่ถ้ก
ต้อง ตรงไปตรงมา และครบถ้วนสมบ้รณ์

กำรไมต่อบโต้
พนักงานของ Baxter จะต้องไม่ลงโทษหรือ
ตอบโต้ต่อบุคคลใดก็ตามที่รายงานปัญหาโดย
สุจริตใจในเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายของ 
Baxter หรือข้อก�าหนดทางกฎหมาย
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จุดแข็งที่ส�าคัญที่สุดประการหน่ึงของ 
Baxter ก็คือ ทุ่มเท และมีความหลาก
หลาย พนักงานของBaxter จะตูองปฏิบัติ
ต่อกันอย่างเคารพ และใหูเกียรติซึ่งกัน
และกัน

ความหลากหลาย 
และการไม่เลือกปฏิบัติ
Baxter มุ่งมัน่ดึงด้ด สรูางแรงจ้งใจและ
รักษาสภาพแวดลูอมในการท�างานที่หลาก
หลายและเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วม 
ภายใตูปณิธานดังกล่าวน้ี นโยบายของเรา
จึงหูามไม่ใหูมีการเลือกปฏิบัติเนืองจาก
สาเหตุดูานเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ถิ่น
ที่มา อายุ ความพิการ ความโนูมเอียงทาง
เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออก 
ทหารผ่านศึกหรือสถานะอื่นใดที่กฎหมาย
ใหูความคูุมครองไวู 

การล่วงละเมิด
Baxter จัดเตรียมสถานที่ท�างานที่
ปลอดภัย Baxter ไม่ยอมรับการล่วง
ละเมิดหรือการข่มข้่โดยวาจาหรือโดย
การกระท�า

สารเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พนักงานของ Baxter จะตูองไม่ครอบ
ครอง ใชูงานหรือจ�าหน่ายสารเสพติดที่ผิด
กฎหมายในพื้นที่ของ Baxter หรือปฏิบัติ
งานขณะอย่้ภายใตูฤทธิข์องเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หรือยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย 
Baxterอาจก�าหนดใหูพนักงานเขูารับ
การตรวจหาสารเสพติดหรือแอลกอฮอ
ล์ และปฏิบัติงานโดยไม่อย้่ในฤทธิข์อง
แอลกอฮอล์

อายุขัน้ต�่าส�าหรับการจ้างงาน
พนักงานประจ�าจะตูองมีอายุอย่างนูอย 
18 ปี Baxter ไม่ไดูผลิตหรือจัดจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่มีการใชูแรงงานเด็กที่ถ้ก
บังคับหรือมีสัญญาผ้กมัด

พนักงานควรรายงานเรื่องการละเมิด
มาตรฐานดังกล่าวใหูแก่ผู้บังคับบัญชา 
เจูาหนูาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่าย
กฎหมาย ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ หรือผู้บังคับบัญชาที่
เกี่ยวขูอง

กลอ่งเครือ่งมอืของคณุ

นโยบำย
• โอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน

• ข้อห้ามการใช้ยาเสพติดและการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

• การห้ามการล่วงละเมิดในสถานที่ท�างาน

• อายุขัน้ต�่าส�าหรับการจ้างงาน/ 
การใช้แรงงานเด็ก

แหลง่ขอ้มลู
• ไซต์อินทราเน็ตส�าหรับนโยบายของ

บริษัท

• ไซต์อินทราเน็ตส�าหรับนโยบายของฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล

• ไซต์อินทราเน็ตของ Baxter ด้านการเปิด
โอกาสการมีส่วนร่วมและการยอมรับ
ความหลากหลายในระดับสากล

• Baxter HR Center (ศ้นย์ HR ของ 
Baxter) ที่ BaxHR4U@baxter.com หรือ 
(ในสหรัฐฯ และเปอร์โตริโก) โทรติดต่อ 
1-877-BaxHR4U (1-877-229-4748)

ขอ้มลูตดิตอ่
• ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

• ฝ่ายกฎหมาย

• ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ

ถาม-
ตอบ
เพื่อนร่วมงานของผม/ดิฉันลูอเลียนเกี่ยวกับ
เชื้อชาติและความโนูมเอียงทางเพศของพนักงานอีกคน
หน่ึง เขาท�าอย่างนัน้ไดูไหม

ไม่ได้ พฤติกรรมนีข้ัดกับมาตรฐานของเรา ขอให้ผ้้บังคับบัญชาของคุณหรือเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลแก้ไขสถานการณ์นี้

หัวหนูางานประจ�ากะของผม/ดิฉันดื่มเบียร์สองสามแกูวระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน 
การกระท�าเช่นนัน้จะก่อใหูเกิดปัญหาหรือไม่

การดื่มสุราจะบั่นทอนประสิทธิภาพในการใช้วิจารณญาณ และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในที่
ท�างาน ห้ามพนักงานดื่มสุราในที่ท�างานเป็นอันขาด ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตอย่าง ชัดเจน

แนวทางการจ้างงาน

mailto:BaxHR4U%40baxter.com?subject=
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สินทรัพย์และทรัพย์สินของ Baxter
พนักงานของ Baxter จะตูองสงวน รักษา 
และปกปูองทรัพย์สินทางกายภาพ ทรัพย์สิน
ทางปัญญา และสินทรัพย์ทางการเงินของ 
Baxter

ทรัพย์สินทางปัญญาและข้อม้ลที่เป็น
ความลับ
ทรัพย์สินทางปัญญาและขูอม้ลลับของ 
Baxter ถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่ายิ่ง พนักงาน
จะตูองด�าเนินตามขัน้ตอนที่เหมาะสมเพื่อ
สรูางความคูุมค่าและด้แลความปลอดภัยของ
ทรัพยากรขูอม้ลเหล่าน้ี

ตัวอย่างเช่น พนักงานจะตูองเก็บรักษาความ
ลับเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ Baxter จะขอจดสิทธิ
บัตรหรือก�าลังขอจดสิทธิบัตร รวมถึงแผนการ
ของบริษทัในการใชูเครื่องหมายการคูาหรือ
เครื่องหมายบริการ และกลยุทธ์ใด ๆ ที่
เกี่ยวขูองกับขูอม้ลที่ไดูรับการคูุมครอง
ลิขสิทธิ ์เพื่อรักษาสิทธิข์อง Baxter ความลับ
ทางการคูาของบริษทัจะตูองไดูรับการปกปูอง
อย่างเต็มที่

หูามเปิดเผยขูอม้ลที่เป็นความลับออกไปนอก 
Baxter โดยไม่ไดูท�าขูอตกลงการปกปิดขูอม้ล
ที่ไดูรับอนุมัติจากฝ่ายกฎหมาย ขูอผ้กมัด
เรื่องการเก็บรักษาความลับจะยังคงอย้่ต่อไป
แมูกระทัง่หลังจากที่คุณออกจาก Baxter แลูว

ในหลายกรณี ขูอม้ลลับยังคงถือเป็นขูอม้ลที่
เปิดเผยไดูภายในเฉพาะ Baxter เท่านัน้ การ
เปิดเผยขูอม้ลใหูจ�ากัดเฉพาะกับผู้ที่เกี่ยวขูอง 
และขูอม้ลจะตูองด้แลความปลอดภัยและ
จ�ากัดการสืบคูนโดยบุคคลอื่นอย่างเคร่งครัด

ขูอม้ลทางการเงินของ Baxter ถือเป็นความ
ลับ และไม่ควรเปิดเผยออกไปนอกบริษทัโดย
ไม่ไดูรับอนุญาต

หากมีการเปิดเผยขูอม้ลที่เป็นความลับของ 
Baxter โดยไม่ไดูรับอนุญาต ไม่ว่าจะตัง้ใจ
หรือไม่ตัง้ใจก็ตาม จะตูองรีบรายงานใหูฝ่าย
กฎหมายรับทราบในทันที

ผลิตภัณฑ์
ท่านจะตูองปกปูอง จัดเก็บและขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในส่วน
งานของคุณ

ทรัพย์สินทางกายภาพ และสินค้าคงคลัง
อุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ จะ
ตูองไดูรับการด้แลรักษาและคูุมครองอย่าง
เหมาะสมเพื่อปูองกันการโจรกรรมและการใชู
งานในทางที่ผิด ทรัพย์สินของ Baxter มีไวูใชู
งานเพื่อธุรกิจของบริษทัเท่านัน้ นอกเสียจาก
ว่าจะไดูรับการอนุมัติโดยผู้บริหารในระดับที่
เหมาะสมใหูด�าเนินการเป็นอย่างอื่น

อุปกรณ์พกพา สื่อบันทึกข้อม้ล ิเล็กทรอ
นิกส์ อินเทอร์เน็ตและการใช้งานอีเมล
สิ่งเหล่าน้ีคือเครื่องมือที่ส�าคัญส�าหรับธุรกิจ
ของเรา พนักงานของ Baxter จะตูองด�าเนิน
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกปูองเครื่องมือ
เหล่าน้ี

ใชูความระมัดระวังเพื่อปกปูองขูอม้ลลับทาง
ธุรกิจและอุปกรณ์พกพา เช่น คอมพิวเตอร์
โนูตบุุก ไดร์ฟต่อพ่วง โทรศัพท์มือถือ หรือ
อุปกรณ์ใกลูเคียงกันเพื่อไม่ใหูถ้กขโมยหรือ
สืบคูนโดยไม่ไดูรับอนุญาต

 ✜ เข้ารหัสข้อม้ลหรือป้องกันด้วยรหัสผ่าน

 ✜ เก็บอุปกรณ์พกพาไว้กับตัวหรือล็อคเก็บไว้
ในระหว่างการเดินทาง

 ✜ ปกป้องข้อม้ลที่เป็นความลับ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ Baxter

 ✜ ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นว่าด้วยการ
ปกป้องข้อม้ล

 ✜ ใช้เครื่องมือเหล่าน้ีเพื่อจุดประสงค์ทาง
ธุรกิจเป็นหลัก อนุญาตให้ใช้งานเพื่อธุระ
ส่วนตัวได้เป็นครัง้คราวเท่านัน้ และ

 ✜ ใช้ชุดเครื่องมือเหล่าน้ีภายใต้นโยบาย
กลางการใช้ ข้อม้ลและเทคโนโลยีที่ 
เหมาะสม ของ Baxter

Baxter ตรวจสอบด้แลการสื่อสารผ่า 
นระบบ อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎห 
มายที่เกี่ยวขูอง

กลอ่งเครือ่งมอืของคณุ

นโยบำย
•• นโยบายอ�านาจการอนุมัติ
•• รายงานค่าใช้จ่ายส่วนกลาง: การปลอมแปลงรายงานค่า

ใช้จ่าย การใช้งานในทางที่ผิด และการบิดเบือน
•• นโยบายการใช้ข้อม้ลและเทคโนโลยี ในระดับสากล
•• นโยบายเกี่ยวกับข้อม้ลและความปลอดภัย

แหลง่ขอ้มลู
•• ค่้มือนโยบายและระเบียบการด้านการเงิน
•• ไซต์อินทราเน็ตส�าหรับนโยบายของบริษัท
•• ไซต์อินทราเน็ตทรัพย์สินทางปัญญา
•• ไซต์อินทราเน็ตด้านการปกป้องข้อม้ล
•• ไซต์อินทราเน็ตฝ่ายกฎหมาย
•• ไซต์อินทราเน็ตฝ่ายการเงิน
•• ไซต์อินทราเน็ตด้านสวัสดิภาพ 
และความปลอดภัยขององค์กร

•• กระบวนการแจ้งเหตุอุปกรณ์หรือข้อม้ล 
ส้ญหายหรือถ้กโจรกรรม

•• ข้อตกลงด้านการประมวลผลข้อม้ล เช่น ข้อ
ตกลงของผ้้ปฏิบัติงานทางธุรกิจ ข้อตกลงด้าน
การประมวลผลย่อย และไซต์อินทราเน็ตด้าน
ความเป็นส่วนตัวกลางของ Baxter

ขอ้มลูตดิตอ่
•• ฝ่ายกฎหมาย
•• ฝ่ายความมั่นคงของบริษัท
•• ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
•• ฝ่ายบริการและให้ความช่วยเหลือด้านไอทีทั่วโลก 
(IT Global Help Desk Services) 

ถาม-ตอบ
ผม/ดิฉันสงสัยว่าอดีตเพื่อนร่วมงานซึ่งตอนน้ีท�างาน
ใหูกับบริษทัค่้แข่ง อาจเปิดเผยขูอม้ลการตลาดของ 
Baxter ใหูแก่นายจูางใหม่ ผม/ดิฉันควรด�าเนินการ

อย่างไร

หากท่านทราบว่าใครบางคนใช้ หรือเปิดเผยข้อม้ล
ทรัพย์สินทางปัญญา หรือข้อม้ลที่เป็นความลับของBaxter 

อย่างไม่เหมาะสม หรือมีเหตุให้เชื่อว่าเกิดเหตุนีข้ึน้ ให้แจ้ง
ข้อสังเกตของท่านกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายโดยเร็ว

ฉันท�าโนูตบุุกที่มีขูอม้ลทางธุรกิจของ Baxter หาย ควรท�า
อย่างไร

แจ้งผ้้บังคับบัญชาของท่าน ฝ่ายบริการและให้ความช่วยเหลือ
ด้านไอทีทั่วโลก (IT Global Help Desk Services)ฝ่ายความมั่นคง 

และสายด่วนจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Ethics and 

Compliance Helpline)
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กลอ่งเครือ่งมอืของคณุ

นโยบำย
• ค่้มือนโยบายและระเบียบการด้านการเงิน

• ขอส�าเนานโยบายการจัดการบันทึกข้อม้ล
ที่เกี่ยวข้องจากเจ้าหน้าที่ในกลุ่มธุรกิจหรือ
หน่วยงานของท่าน หรือศึกษานโยบายการ
จัดการบันทึกข้อม้ลส่วนกลาง

แหลง่ขอ้มลู
• ไซต์อินทราเน็ตส�าหรับนโยบายของบริษัท

• ไซต์อินทราเน็ตฝ่ายการเงิน

• ไซต์อินทราเน็ตฝ่ายกฎหมาย

ขอ้มลูตดิตอ่
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของหน่วยธุรกิจ

• ฝ่ายกฎหมาย

• ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ

รายการตรวจสอบ
 ✓ การแสดงข้อมูลต้นฉบับมีความถูกต้อง 
100%

 ✓ ตรวจสอบว่าข้อมูล มีความครบถ้วน
สมบูรณ์

 ✓ การจัดท�าเอกสารเป็นไปตามนโยบาย 
ระเบียบการ กฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มี
ผลบังคับใช้

บันทึกข้อมูลทางธุรกิจที่ถูกต้อง
ธุรกิจของ Baxter อย่้ภายใตูการควบคุม
ด้แลอย่างเขูมงวด หลาย ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวขูอง
ทัง้ภายในและภายนอก Baxter ตูองพึ่งพา
ระเบียนขูอม้ลธุรกิจที่ครบถูวนสมบ้รณ์ 
ระเบียนขูอม้ลที่ไม่ถ้กตูองจะท�าใหูบริษทัตก
อย่้ในภาวะเสี่ยงทางกฎหมาย ทัง้ยังบัน่ทอน
ความไดูเปรียบดูานการแข่งขันของเรา

พนักงานของ Baxter จะตูองระเบียนขูอม้ล
อย่างถ้กตูองและครบถูวนสมบ้รณ์ และ
เป็นไปตามขูอก�าหนดของ Baxter ขูอม้ล
ตูนฉบับ (ผลจากการสังเกตการณ์และการ
ด�าเนินการที่เกิดขึ้น) จะตูองไดูรับการบันทึก
อย่างชัดเจน ตามที่มีการสังเกตการณ์ในครัง้
แรก และหูามสรุปคละรวม (ในลักษณะที่
ไม่เป็นไปตามขูอก�าหนด) คาดเดา หรือปรับ
เปลี่ยนในลักษณะใด ๆ ควรระมัดระวังเป็น
พิเศษต่อระเบียนขูอม้ลต่อไปน้ี ไม่ว่าจะเป็น
เอกสารในร้ปแบบเอกสารจัดพิมพ์หรือร้ป
แบบอิเล็กทรอนิกส์:

 ✜ บันทึกข้อม้ลด้านการเงินรวมถึงงบการ
เงิน รายการข้อม้ลด้านบัญชี และราย
ละเอียดสนับสนุน

 ✜ บันทึกข้อม้ลการผลิตและการวิจัย รวม
ถึงข้อม้ลการผลิต ระเบียบข้อม้ลเรื่อง
คุณภาพ และผลการทดสอบงานวิจัย

 ✜ บันทึกข้อม้ลที่น�าส่งให้แก่หน่วยงาน
ราชการตามที่ก�าหนด และ

 ✜ บันทึกข้อม้ลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
รวมถึงบันทึกเวลาและค่าใช้จ่ายทาง
ธุรกิจ

การจัดระเบียบบันทึกข้อม้ล
จ�าเป็นตูองมีการด้และรักษาบันทึกขูอม้ล
อย่างจริงจังเพื่อการด�าเนินธุรกิจของเรา 
ส่วนบันทึกขูอม้ลที่ไม่จ�าเป็นตูองใชูอีกต่อไป
ก็จะถ้กก�าจัดอย่างสม�่าเสมอเพื่อปรับปรุงการ
ด�าเนินงานของเรา

เพื่อจัดการบันทึกขูอม้ลอย่างเหมาะสม  
พนักงานของ Baxter จะตูอง

 ✜ การด้แลรักษาบันทึกข้อม้ลตามนโยบาย 
การจัดการบันทึกข้อม้ลหรือ ระบบ
ควบคุมคุณภาพส�าหรับธุรกิจ พื้นที่หรือ
หน่วยงานของตน

 ✜ ตรวจสอบเอกสารที่อย่้ภ่ยใต้การควบคุม
ด้แลอย่างน้อยเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้
แน่ใจว่าไม่มีการจัดท�าหรือเก็บรักษา
บันทึกข้อม้ลที่ไม่จ�าเป็น และ

 ✜ เก็บรักษาเอกสารทัง้หมดส�าหรับการฟ้อง
ร้องด�าเนินคดีที่ค้างอย่้หรือคาดว่าจะเกิด
ขึ้น และการตรวจสอบหรือการสอบสวน
ของรัฐบาล

ถาม-
ตอบ
ผม/ดิฉันเป็นกังวลว่ารายงานยอดขายราย
ไตรมาสส�าหรับภ้มิภาคของผม/ดิฉัน อาจไม่ถ้กตูอง  
ควรท�าอย่างไร

พ้ดคุยอย่างเปิดเผยกับผ้้บังคับบัญชาของคุณ หากยังคงร้้สึกไม่สบายใจ โปรดติดต่อ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท หรือฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ผม/ฉันสงสัยว่าเพื่อนร่วมงานคนหน่ึงบันทึกค่าที่ไม่ถ้กตูองลงในเอกสารควบคุมคุณภาพ 
แต่ผม/ดิฉันไม่มีหลักฐาน ผม/ดิฉันควรรายงานเกี่ยวกับเรื่องน้ีหรือไม่

ควร คุณจะต้องแจ้งเรื่องนีใ้ห้ผ้้บังคับบัญชาของคุณทราบในทันที ทัง้นีจ้�าเป็นอย่างยิ่งที่บันทึก
ข้อม้ลเกี่ยวกับคุณภาพจะต้องมีความถ้กต้องสมบ้รณ์ เพราะบันทึกข้อม้ลที่ไม่ถ้กต้องอาจส่ง
ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ของเรา และท�าให้บริษัทต้องรับผิดชอบโดยไม่จ�าเป็น
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ผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซูอนอาจเกิดขึ้นหาก
กิจการส่วนตัวของพนักงานหรือผู้รับ
เหมามีผลแทรกแซงกับผลประโยชน์ของ 
Baxter พนักงานจะตูองท�างานอย่างเป็นก
ลางและมีประสิทธิภาพใหูกับ Baxter

ผลประโยชน์ทับซ้อนทางการเงิน
อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณหรือญาตีผลประโยชน์
ทางการเงิน ท�างานหรือมีต�าแหน่งบริหาร
ในบริษทัค่้แข่งของ Baxter ซัพพลาย
เออร์ ตัวแทนจ�าหน่าย หน่วยงานดูาน
สุขภาพหรือผู้ใหูบริการของบริษทั

ผลประโยชน์ทับซูอนอาจเกิดขึ้นหากคุณ
หรือญาติพี่นูองมี “การลงทุนดูานการเงิน
ที่ส�าคัญ” ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอูอม ใน
บริษทัใด ๆ ที่เป็นค่้แข่ง ท�าธุรกิจร่วมกับ 
หรือพยายามที่จะท�าธุรกิจกับ Baxter

“การลงทุนดูานการเงินที่ส�าคัญ” หมายถึง
กรณีต่อไปน้ี

 ✜ พนักงานหรือญาติพี่น้องครอบครอง
มากกว่า 1% ของทุนที่ช�าระแล้วของ
องค์กรธุรกิจ และ/หรือ

 ✜ การลงทุนมีม้ลค่ามากกว่า 5% ของ
สินทรัพย์ทัง้หมดของพนักงานหรือ
ญาติพี่น้อง

ผลประโยชน์ทับซ้อนภายใน
อาจเกิดขึ้นหากคุณหรือสมาชิกใน
ครอบครัว ค่้สมรสเพศเดียวกัน หรือ
บุคคลที่คุณมีความสัมพันธ์ใกลูชิด 
(i) ท�างานในแผนกเดียวกัน 
(ii) อย่้ในสายบังคับบัญชาร่วมกัน (iii) 
เป็นทีมงานบริหารเดียวกันหรือ (iv) มี
อิทธิพลกดดันหรืออ�านาจในการตัดสิน
ใจเกี่ยวกับหนูาที่การงานของกันและกัน 
เปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์ดังกล่าวใหูผู้
บังคับบัญชาของคุณรับทราบเพื่อระบุว่ามี
ความขัดแยูงหรือไม่ และควรท�าอย่างไร
เกี่ยวกับเรื่องน้ี

ผลประโยชน์ทับซ้อน
อาจเกิดขึ้นหากคุณท�างานเพิ่มเติมหรือมี
ธุรกิจเสริมซึ่งอาจขัดแยูงกับหนูาที่ความ
รับผิดชอบที่คุณมีต่อ Baxter

ผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับโอกาส
ทางธุรกิจของบริษัทอาจเกิดขึ้นหากคุณ
ใชูโอกาสเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเน่ืองจาก
ขูอม้ลที่ไดูรับผ่านทาง Baxter พนักงาน
จะตูองไม่ใชูโอกาสที่ตนเองคูนพบหรือ
เกิดขึ้นโดยใชูทรัพย์สิน ขูอม้ล หรือ
ต�าแหน่งงานของ Baxter เพื่อประโยชน์
ส่วนตัว พนักงานจะตูองไม่แข่งขันกับ 
Baxter และโดยทัว่ไปแลูวคุณมีหนูาที่ที่
จะตูองรักษาผลประโยชน์ที่ถ้กตูองเหมาะ
สมของ Baxter เมื่อมีโอกาสเกิดขึ้น

ในทุกสถานการณ์ พนักงานของ Baxter 
จะตูองเปิดเผยใหูผู้บริหารรับทราบเกี่ยว
กับความขัดแยูงที่เกิดขึ้นจริงหรือด้
เหมือนว่าอาจเกิดขึ้น เมื่อผู้บริหารของ 
Baxter รับรองว่ามีผลประโยชน์ทับซูอน
เกิดขึ้นจริงหรือด้เหมือนว่าอาจเกิดขึ้น ก็
จะตูองบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับรองดังกล่าวไวูเป็นเอกสารหลักฐาน

กลอ่งเครือ่งมอืของคณุ

นโยบำย
•• ผลประโยชน์ทับซ้อน

•• นโยบายการว่าจ้างญาติพี่น้อง

แหลง่ขอ้มลู
•• ไซต์อินทราเน็ตส�าหรับนโยบายของบริษัท

ขอ้มลูตดิตอ่
•• ผ้้บังคับบัญชาของท่าน

•• ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

•• ฝ่ายกฎหมาย

•• ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

รำยกำรตรวจสอบ

✓✓ คณุหรอืสมำชกิครอบครวัของคณุมผีล
ประโยชนด์ำ้นกำรเงนิ ครอบครอง ควบคมุ
ดแูล หรอืท�ำงำนใหก้บัซพัพลำยเออร ์ที่
ปรกึษำ ตวัแทนจ�ำหนำ่ย หรอืบคุคล
ภำยนอกอืน่ ๆ ซึง่ท�ำธรุกจิหรอืพยำยำมที่
จะท�ำธรุกจิกบั Baxter หรอืไม่

✓✓ คนอืน่ ๆ ทีม่คีวำมสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัคณุ
ท�ำงำนใหก้บัซพัพลำยเออร ์ทีป่รกึษำ 
ตวัแทนจ�ำหนำ่ย หรอืบคุคลภำยนอกอืน่ ๆ 
ซึง่ท�ำธรุกจิหรอืพยำยำมทีจ่ะท�ำธรุกจิกบั 
Baxter หรอืไม่

✓✓ คณุหรอืสมำชกิครอบครวัของคณุมผีล
ประโยชนด์ำ้นกำรเงนิทีส่�ำคญัหรอืท�ำงำน
ใหก้บัคูแ่ขง่ของ Baxter หรอืไม่

หำกคณุตอบวำ่ ใช ่ส�ำหรบัค�ำถำมขอ้ใดขอ้หนึง่
ขำ้งตน้ คณุอำจมผีลประโยชนท์บัซอ้นซึง่จะ
ตอ้งไดร้บักำรเปิดเผย พดูคยุกบัผูบ้งัคบับญัชำ 
และจดัท�ำเป็นเอกสำรก�ำกบัไวอ้ยำ่งเหมำะสม

ถาม-ตอบ
ล้กพี่ล้กนูองของผู้บังคับบัญชาของฉัน 

คือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ควรท�าอย่างไร

แจ้งผ้้บังคับบัญชาของผ้้บังคับบัญชาของคุณ หรือฝ่าย
จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ บุคคลเหล่า

นีส้ามารถระบุว่าจ�าเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อม้ลหรือขอ
การรับรองใดหรือไม่
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กลอ่งเครือ่งมอืของคณุ

นโยบำย
• นโยบายความเป็นส่วนตัวกลาง
• นโยบายเกี่ยวกับข้อม้ล 

และความปลอดภัยในระดับสากล

แหลง่ขอ้มลู
• กระบวนการแจ้งเหตุอุปกรณ์ 

และข้อม้ลส้ญหายหรือถ้กโจรกรรม
• ไซต์อินทราเน็ตความเป็นส่วนตัวกลาง
• ไซต์อินทราเน็ตความปลอดภัยของอุปกรณ์

ทางการแพทย์
• ไซต์อินทราเน็ตความปลอดภัยของข้อม้ล

ขอ้มลูตดิตอ่
• Privacy@Baxter.com
• สายด่วนให้บริการ (GHDS) 1.888.661.4437 

ภายในสหรัฐฯ หรือ 1.512.891.2072 ภายนอก
สหรัฐฯ

• ฝ่ายความปลอดภัยด้าน IT ที่ Baxter
• ความปลอดภัยขององค์กรที่ Baxter

แนวทำงกำรตดัสนิใจ
รวบรวม จดัเก็บ ใชง้ำนและเปิดเผยขอ้มลูส�ำหรบั 
PHI และ PI โดยพจิำรณำตำมหลกัเกณฑต์อ่
ไปนี้

• ฉนัมเีจำ้หนำ้ทีป่ระสำนงำนดำ้นกฎหมำยกำร
ประมวลผลขอ้มลูทีเ่หมำะสมหรอืไม ่กรณุำ
ขอค�ำแนะน�ำจำกทีป่รกึษำดำ้นกฎหมำยของ 
Baxter

• ฉนัควรแจง้ใหบ้คุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทรำบหรอืไม ่
กรณุำตดิตอ่ HR (ส�ำหรบัพนกังำน) หรอืฝ่ำย
กำรตลำดของ Baxter (ส�ำหรบัผูป่้วย)

• ฉนัตอ้งขออนญุำตจำกหนว่ยงำนปกป้อง
ขอ้มลูในพืน้ทีห่รอืไม ่กรณุำขอค�ำแนะน�ำจำก
ทีป่รกึษำดำ้นกฎหมำยของ Baxter ในพืน้ที่

• ฉนัผำ่นกำรประเมนิดำ้นควำมปลอดภยั 
ตำมควำมเหมำะสมหรอืไม ่กรณุำตดิตอ่ทมี
งำนควำมปลอดภยัดำ้น IT

Baxter เคารพในความเป็นส่วนตัวของ
ผู้ป่วย พนักงานและล้กคูา นโยบาย
ความเป็นส่วนตัวกลางของบริษทัน้ีระบุ
มาตรฐานความเป็นส่วนตัวและค�าแนะน�า
ในการปฏิบัติงานของ Baxter ทัว่ไปเพื่อ
ใหูสอดรับกับมาตรการควบคุมเพื่อปกปูอง
ขูอม้ลส่วนบุคคลและขูอม้ลของผู้ป่วย 
พนักงานทุกคนของ Baxter จะตูองผ่าน
การฝึกอบรมออนไลน์เกี่ยวกับนโยบายน้ี

ตัวอย่างข้อมูลประวัติการแพทย์ที่ได้
รับความคุ้มครองของผู้ป่วย (PHI) 
และข้อมูลส่วนบุคคล (PI) ได้แก่

 ✜ ชื่อนามสกุล ที่อย้่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล 
ข้อม้ลการช�าระเงินของผ้้ป่วย

 ✜ อุปกรณ์การแพทย์ที่ประมวลผลข้อม้ล
ประวัติการแพทย์ของผ้้ป่วย รหัส
อุปกรณ์ ที่อย่้ IP และที่อย่้ทางเว็บ

 ✜ ชื่อนามสกุล ที่อย้่ เบอร์โทรศัพท์ 
อีเมล รหัสประจ�าตัว เช่น SSN ของ
พนักงาน

พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้
บริการของ Baxter จะต้องปกป้อง PHI 
และ PI ดังนี้

 ✜ ศึกษาข้อก�าหนดทางกฎหมายและ
สัญญาข้อตกลงในการใช้ PHI และ PI

 ✜ จัดเก็บ ใช้งานและเปิดเผย PHI และ 
PI ภายใต้กฎหมายปกป้องความเป็น
ส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง และ

 ✜ ปกป้อง PHI และ PI โดยใช้เครื่อง
มือที่ผ่านการรับรองโดยฝ่าย IT 
ของ Baxter เช่น BaxSecure, 
GlobalScape และเทคโนโลยีการ
เข้ารหัส

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

ถาม-
ตอบ
ควรมีการด�าเนินขัน้ตอนใดเมื่อPHIหรือPI 
ส้ญหาย หรือถ้กโจรกรรม
แจ้งผ้้บังคับบัญชาของท่าน สานด่วนของ Baxter และ  
Privacy@baxter.com ในทันที

โครงการของฉันตูองมีการโอนขูอม้ลระหว่างประเทศ ฉันตูองขออนุญาตจากหน่วยงานปกปูองขูอม้ล
ในพื้นที่หรือไม่
ข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวในประเทศต่าง ๆ ก�าหนดมาตรการควบคุมความเป็นส่วนตัวไว้เป็นการ
เฉพาะก่อนหรือระหว่างมีการโอนข้อม้ล กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายความเป็นส่วนตัว ผ้้จัดการฝ่ายความเป็นส่วนตัวประจ�าภ้มิภาค หรือผ้้ก�ากับด้แลด้านความเป็นส่วน
ตัวในพืน้ที่

ฉันมีโครงการที่มีขูอม้ลดูานสุขภาพของผู้ป่วยและขูอม้ลการวิเคราะห์หรือขูอม้ลส่วนบุคคลอย่้ดูวย  
ฉันตูองปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใดหรือขออนุญาตในการใชูขูอม้ลหรือไม่
หัวหน้าสายงานแฟรนไชส์กลางของแฟรนไชส์ที่เกี่ยวข้องจะเป็นผ้้รับรองโครงการที่ต้องวิเคราะห์ข้อม้ลซึ่ง
ครอบคลุมข้อม้ล PHI/PI กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากส�านักงานความเป็นส่วนตัวกลาง

mailto:Privacy%40Baxter.com?subject=
mailto:Privacy%40baxter.com?subject=
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ของขวัญและการเลี้ยงรับรองส�าหรับ
พนักงาน
ในหลาย ๆ วัฒนธรรม การแสดงน�้ าใจ 
เช่น การมอบของขวัญเล็ก ๆ นูอย ๆ และ
การเลีย้งรับรอง ถือเป็นส่วนส�าคัญในการ
ด�าเนินธุรกิจ อย่างไรก็ดี การมอบหรือรับ
ของขวัญและการเลีย้งรับรองที่ไม่เหมาะ
สมอาจก่อใหูเกิดความเสียหายต่อธุรกิจ
และชื่อเสียงของ Baxter และอาจขัดต่อ
กฎหมาย

สิ่งที่ท่านสามารถรับได้
โดยทัว่ไปแลูว ท่านสามารถยอมรับของ
ขวัญเล็กๆ นูอยๆที่มีม้ลค่าต�่า (modest 
gift) การเลีย้งรับรอง หรือการแสดงน�้ าใจ
ในลักษณะอิ่นๆ ในทางธุรกิจ ถูาหากของ
ขวัญหรือการเลีย้งรับรองดังกล่าวช่วยส่ง
เสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การเมือง 
หรือสังคม พนักงานของ Baxter สามารถ
รับการการจัดเลีย้งอาหาร สิ่งบันเทิงหรือ
ของก�านัลเล็กนูอยหากไม่ไดูมอบใหูเพื่อ
กดดันการตัดสินใจหรือจัดหาใหูระหว่าง
การจัดซื้อหรือท�าสัญญาขูอตกลงเพื่อ
เป็นการกดดันใหูมีขูอตกลงการจัดซื้อ  
(ทัง้โดยแจูงหรือโดยนัย)

ในบางสถานการณ์ พนักงานของ Baxter 
สามารถยอมรับของขวัญม้ลค่าส้งส�าหรับ
บริษทั เพื่อปฏิบัติตามธรรมเนียมทูอง
ถิ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไดูถูาหากของขวัญ
นัน้กลายเป็นทรัพย์สินของ Baxter และ
มีการลงรายการในบัญชีและจัดเก็บอย่าง
เหมาะสม

สิ่งที่คุณไม่สามารถรับได้
 ✜ แพคเกจท่องเที่ยว การเดินทาง หรือ
ที่พักที่หร้หราฟุ่มเฟือย ในระหว่าง
การจัดกิจกรรมที่ซัพพลายเออร์เป็นผ้้
สนับสนุน

 ✜ ตัว๋ชมกีฬาหรือการแสดง โดยที่ผ้้มอบ
ไม่ได้เข้าชมด้วย

 ✜ “รางวัล” ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรธุรกิจ และ

 ✜ ของขวัญที่มีม้ลค่าส้งมากจนคุณไม่
สามารถมอบของขวัญตอบแทนที่มี
ม้ลค่าเทียบเท่า

นอกจากน้ี พนักงานของ Baxter จะตูอง
ไม่เชิญชวนหรือขอรูองใหูซัพพลายเออร์
หรือค่้คูาอื่น ๆ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการ
กุศล

แนวทำงกำรตดัสนิใจ

เมือ่เจำ้หนำ้ทีข่องรฐั เชน่ แพทย ์บคุลำกรทำงกำร
แพทย ์ผูเ้ชีย่วชำญดำ้นกำรจดัซือ้จดัจำ้ง ฯลฯ มสีว่น
เกีย่วขอ้ง ใหข้อค�ำแนะน�ำจำกทีป่รกึษำทำงกฎหมำย
กอ่นทีจ่ะด�ำเนนิกจิกรรมทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัของขวญัและ
กำรเลีย้งรบัรอง

ส�ำหรบับคุคลอืน่ ๆ ท ัง้หมด โดยท ัว่ไปแลว้อนญุำต
ใหแ้ลกเปลีย่นของขวญัเล็ก ๆ นอ้ย ๆ กำรเลีย้ง
รบัรอง หรอืกำรแสดงน�ำ้ใจในลกัษณะอืน่ๆ ในทำง
ธรุกจิ ถำ้หำก:

✓• สำมำรถกระท�ำไดภ้ำยใตก้ฎหมำย กฎระเบยีบ 
และมำตรฐำนอตุสำหกรรมทีม่ผีลบงัคบัใช้

✓• มเีหตผุลทีเ่หมำะสมส�ำหรบักำรมอบของขวญั
หรอืกำรเลีย้งรบัรอง

✓• ชว่ยสง่เสรมิควำมสมัพนัธท์ำงธรุกจิ กำรเมอืง 
หรอืสงัคมอยำ่งถกูตอ้งเหมำะสม

✓• คณุไดร้บัอนญุำตใหจ้ดัหำสิง่ตอบแทนตำม
สมควรจำกทีไ่ดร้บัมำกอ่นโดยมมีลูคำ่เทำ่
เทยีมกนั

✓• คณุไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งในกำรตดัสนิใจซือ้หรอื
กระบวนกำรจดัซือ้จดัจำ้งในปจัจบุนั

✓• ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ควำมสำมำรถของคณุใน
กำรสง่เสรมิผลประโยชนใ์หแ้ก ่Baxter และ

✓• ไมถ่กูมองวำ่เป็นกำรเสนอหรอืรบัสนิบนหรอื
เงนิใหเ้ปลำ่

ถาม-ตอบ
ซัพพลายเออร์มอบตัว๋ ชมกีฬาสี่ใบที่เขาไม่
สามารถ ไปชมไดูใหูแก่ฉัน สามารถรับไดู
หรือไม่

ไม่ได้ การเข้าชมกีฬาโดยที่ซัพพลายเออร์ไม่ได้
เข้าร่วมด้วยไม่ถือเป็นโอกาสในการสร้างความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจที่ถ้กต้องเหมาะสม

ฉันจะสามารถเขูาชมพรูอมกับผู้ใหูบริการดังกล่าว
ไดูหรือไม่

คุณสามารถเข้าร่วมได้ หากตั๋วมีราคาไม่ส้งเกินไป 
และมีเหตุผลเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

และเพื่อพ้ดคุยเกี่ยวกับงาน และผ้้ให้บริการ ไม่ได้จัด
ให้เพื่อตอบแทนจากการให้เสนอราคาใด ๆ ตรวจสอบ 

นโยบายการจัดหาของขวัญและสิ่งบันเทิง ของหน่วย
ธุรกิจของคุณเพื่อพิจารณาขัน้ตอนที่ก�าหนด
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สิ่งที่ท่านสามารถให้ได้
ในอุตสาหกรรมของเรา อาจมีหลักเกณฑ์
ควบคุมเรื่องการจัดหาของก�านัลหรือสิ่งมีม้ลค่า 
เช่น การจัดเลีย้งอาหาร สิ่งบันเทิง สินคูาฟรี
ใหูแก่แพทย์ เจูาหนูาที่โรงพยาบาล พันธมิตร
ทางธุรกิจและเจูาหนูาที่ของรัฐ  กิจกรรม
เหล่าน้ีทัง้หมดจะตูองอย่้ภายใตูมาตรฐาน
ความสัมพันธ์กับบุคลากรทางการแพทย์และ
มาตรฐานการห้ามการทุจริตตามที่ระบุใน หัวขูอ 
'ล้กคูาของเรา'ในหลักปฏิบัติน้ี

หากคุณมอบของขวัญให้แก่บุคลากร
ทางการแพทย์ในสหรัฐฯ:

ท่านจะตูองปฏิบัติตามนโยบายสากลว่าดูวยการ
ปฏิสัมพันธ์ (Global Interactions Policy)

หากคุณจัดหาของก�านัลให้แก่บุคลากร
ทางการแพทย์ภายนอกสหรัฐฯ:

ท่านจะตูองปฏิบัติตามนโยบายสากลเรื่องการ
จัดหาของขวัญและของก�านัล 

เงินใหูเปล่าและค่าใชูจ่ายทางการเงินส�าหรับ
บุคลากรทางการแพทย์ค่าใชูจ่ายส�าหรัลบุคลากร
ทางการแพทย์ที่อาศัยหรือปฏิบัติหนูาที่ใน
ประเทศเหล่าน้ี

เมื่อแลกเปลี่ยนของขวัญหรือการเลีย้ง
รับรองกับคู่ค้าที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงาน
ของ Baxter จะต้อง:

 ✜ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับในท้องถิ่น
หรือ นโยบายของหน่วยธุรกิจหรือเขตพื้นที่
ที่เข้มงวดมากกว่า

 ✜ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าของขวัญมีม้ลค่าที่สม
เหตุสมผล มีความเหมาะสมและถ้กต้องตาม
ธรรมเนียม

 ✜ ปฏิบัติตามนโยบายด้านของก�านัลของ
หน่วยงานผ้้รับ 

 ✜ ไม่แลกเปลี่ยนเงินสด บัตรก�านัล หรือสิ่ง
เทียบเท่าเงินสด

 ✜ หลีกเลี่ยงกรณีที่ด้เหมือนว่ามีการให้หรือรับ
สินบนหรือเงินตอบแทนที่ไม่เหมาะสม

 ✜ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจท�าให้ได้รับความ
อับอาย และด�าเนินการเสมือนว่าบุคคล
ทัว่ไปมองเห็นการแลกเปลี่ยนน้ีและ

 ✜ หลีกเลี่ยงการผ่อนปรนการท�างาน หรือภาพ
ลักษณ์ที่ท�าให้เข้าใจว่ามีการผ่อนปรนการ
ตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส้งสุดของ Baxter

กลอ่งเครือ่งมอืของคณุ

นโยบำย
• นโยบายสากลว่าด้วยการปฏิสัมพันธ์ 

(Global Interactions Policy)

• นโยบายห้ามเชิญชวน  
(No Solicitation Policy)

• นโยบายการเดินทางติดต่อธุรกิจ 
และการเบิกจ่ายกลางของ Baxter

แหลง่ขอ้มลู
• ความสัมพันธ์กับบุคลากรทางการแพทย์

และมาตรฐานข้อห้ามการคอรัปชั่น ใน
เอกสารชุดนี้

• มาตรฐานจริยธรรมด้านการขายกับรัฐบาล
สหรัฐฯ

• กระบวนการเปิดเผยข้อม้ลผลประโยชน์
ทับซ้อนจากไซต์อินทราเน็ตฝ่ายจริธรรม
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

• ไซต์อินทราเน็ตด้านการขายกับภาครัฐ

• ไซต์อินทราเน็ตข้อบังคับด้านการแพทย์
และค่้มือหลักเกณฑ์

• ไซต์อินทราเน็ตส�าหรับนโยบายของบริษัท

• เว็บไซต์อินทราเน็ตด้านธรรมาภิบาล

• ไซต์อินทราเน็ตส�าหรับการจัดซือ้และการ
จัดการซัพพลายเออร์กลาง

• ไซต์อินทราเน็ตส�าหรับนโยบายการติดต่อ
กลาง

ขอ้มลูตดิตอ่
• ฝ่ายกฎหมาย

• เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

• ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ

• รองประธานฝ่ายจัดซือ้กลาง

• ม้ลนิธิระหว่างประเทศของ Baxter  
(Baxter International Foundation)

ถาม-
ตอบ
หลังเขูาร่วมงานประชุมทางอุตสาหกรรมฉัน
พบว่าตนเองไดูรับกลูองดิจิตอลระดับมืออาชีพ ฉันจะ
เก็บไวูไดูไหม

ไม่ได้ Baxter ไม่สนับสนุนให้มีการชิงรางวัล “เช่น การจับรางวัลผ้้โชคดี” ซึ่งคัดเลือก
โดยผ้้สนับสนุนที่พยายามกดดันการตัดสินใจหรือเรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ รางวัลใดๆ ที่ได้
รับจากกิจกรรมที่ Baxter เป็นผ้้ออกค่าใช้จ่ายถือเป็นทรัพย์สินของ Baxter

ผู้ใหูบริการเปูาหมายรายหน่ึงมอบถุงของขวัญใหูกับทีมงานคัดสรรแต่ละคน เราจะยอมรับ
ของขวัญนัน้ไดูหรือไม่

ไม่ได้ คุณไม่สามารถรับของขวัญใดๆ หากตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจซือ้หรือ
กระบวนการจัดซือ้จัดจ้าง



16 จรรยาบรรณเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เพื่อ
สุขภาพ

17 การปกป้องผ้้ป่วยและการผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพ

18 สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

19 ซัพพลายเออร์

ธรรมเนียมปฏิบัตอิำจแตกตำ่ง

กันในแต่ละพื้นที่ แต่BAXTER ไม่เคย

ผ่อนปรนปณิธำนพื้นฐำนของเรำใน

กำรท�ำงำนภำยใต้หลักกำรที่ดี เรำไม่

ได้โอนอ่อนผ่อนปรนเพื่อที่จะแข่งขัน

ในตลำดใดๆ นี่คือปณิธำนที่เรำจะยึด

มั่นในหลักกำรอย่ำงจริงจัง และสิ่ง

นี้ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของ BAXTER มี

ควำมได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

ผล ติภณัฑ ์ ของเรา
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ความเชี่ยวชาญของ Baxter ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ถือเป็นส่วน
ส�าคัญในภารกิจของเราในการช่วยและ
รักษาชีวิตผู้ป่วยใหูยืนยาว นอกจากน้ี 
Baxter ยังรับทราบว่าเราจะตูองพิจารณา
ความเสี่ยงและประโยชน์ต่อผู้ป่วยและ
สังคมอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะตัดสินใจวาง
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์หรือวิธี
การรักษาใด ๆ

งานวิจัยที่ด�าเนินการโดย Baxter หรืออย่้
ภายใตูการชีน้�าของ Baxter จะตูอง:

 ✜ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
มาตรฐานด้านจริยธรรมและวิชาชีพที่
ได้รับการยอมรับ

 ✜ คุ้มครองชีวิต สุขภาพ ความเป็นส่วน
ตัว และเกียรติภ้มิของผ้้ที่เข้าร่วมการ
ศึกษาวิจัยทางคลินิก และ

 ✜ ลดการใช้สัตว์ในงานวิจัยของเราให้
ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และ
สนับสนุนการใช้งานอย่างถ้กท�านอง
คลองธรรมและมาตรฐานส้งสุดในการ
ด้แลสัตว์ที่ใช้ในงานวิจัย หากไม่มีทาง
เลือกทางวิทยาศาสตร์อื่น

Baxter มุ่งมัน่เปิดเผยขูอม้ลการวิจัยทาง
คลินิก รวมทัง้ขูอม้ลระเบียบวิธีการวิจัย
และผลการด�าเนินการไม่ว่าจะเป็นอย่าง 
ไรก็ตามผ่านทะเบียนขูอม้ลการวิจัยทาง
คลินิกที่สามารถเขูาถึงไดูโดยสาธารณะ 
(www.clinicaltrials.gov;  
EU PAS Register) ตามที่กฎหมาย
ก�าหนด ขูอม้ลระเบียบวิธีการวิจัยทาง
คลินิกที่จัดส่งไปยังฐานขูอม้ล EudraCT 
มีเปิดเผยแก่สาธารณะ ผ่านทะเบียน
ขูอม้ลการวิจัยทางคลินิกที่  
www.clinicaltrialsregister.eu นอกจากน้ี
เรายังเปิดเผยขูอม้ลการวิจัยทางคลินิกน้ี
กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ และกับบุคคลทัว่ไปผ่านขูอม้ล
เผยแพร่ในวารสารที่เกี่ยวขูอง และผลงาน
น�าเสนอต่าง ๆ ในการประชุมหรืองานดูาน
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รวมทัง้กับ
กลุ่มผู้วิจัยที่เกี่ยวขูองในโครงการวิจัยทาง
คลินิกของเรา 

หลักจรรยาบรรณเหล่าน้ีมีผลครอบคลุม
การด�าเนินงานภายใตูการชีน้�าของ Baxter 
ผ่านหน่วยงานวิจัย ที่ปรึกษาและผู้ใหู
บริการจากภายนอกที่มีสัญญาขูอตกลง
ร่วมกัน

จรรยาบรรณเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เพื่อ
สุขภาพ กลอ่งเครือ่งมอืของคณุ

นโยบำย
•• การด้แลผ้้คน และการใช้สัตว์ทดลอง การทดสอบ

และนโยบายด้านการฝึกอบรม

แหลง่ขอ้มลู
•• แถลงการณ์เกี่ยวกับจุดยืนด้านจริยธรรมทาง

ชีวภาพ

•• ไซต์อินทราเน็ตส�าหรับนโยบายของบริษัท

•• ไซต์อินทราเน็ตส�าหรับการจัดซือ้และการ
จัดการซัพพลายเออร์

•• ไซต์อินทราเน็ตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
วิทยาศาสตร์

ขอ้มลูตดิตอ่
•• ฝ่ายวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและการปฏิบัติ

การ

•• ฝ่ายกฎหมาย

•• ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ

ถาม-ตอบ
เราก�าลังพิจารณาที่จะด�าเนินการศึกษา
วิจัยทางคลินิกในระยะที่ 3 (Phase III) 
ในประเทศที่เราจะไม่จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
สามารถท�าไดูหรือไม่

ไม่ได้ มาตรฐานสากลควบคุมด้านการวิจัย
ทางคลินิกไม่ส่งเสริมให้มีการวิจัยทางคลินิก
ในตลาดที่จะไม่มีการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องดังกล่าว

จ�าเป็นหรือไม่ที่จะตูองมอบหมายใหูองค์กรวิจัย
ภายใตูสัญญาท�าการวิจัยในนามของ Baxter 
เพื่อใหูเป็นไปตามนโยบายของ Baxter

จ�าเป็น การวิจัยที่ด�าเนินการภายใต้การชีน้�าของ 
Baxter หรือในนามของ Baxter จะต้องเป็นไปตาม

นโยบายของ Baxter

เราก�าลังพิจารณาเรื่องการด�าเนินโครงการวิจัยทาง
คลินิกในประเทศ และมีการติดต่อขอความช่วยเหลือ

ไปยังหน่วยงานวิจัยทางคลินิกแห่งหน่ึง เราจะตูองขอ
การรับรองจากภายนอกประเทศหรือไม่

ใช่ หากประเทศดังกล่าวมีความจ�าเป็นต้องด�าเนินโครงการ
วิจัยใด ๆ กรุณาติดต่อทีมงานฝ่ายวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ

และการปฏิบัติการ (LS&O) เรามีกระบวนการ BaxSSR ที่ก�าหนด
ไว้ว่าประเทศใดที่จะต้องผ่านขัน้ใดบ้าง จากนัน้ LS&O จะด�าเนิน

โครงการวิจัยทางคลินิกหลังจากผ่านการรับรองแล้ว
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การน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ยืดอายุผู้ป่วย
ไดูอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพคือ
องค์ประกอบที่ส�าคัญส้งสุดในการท�างาน
ของเรา ชื่อเสียงของ Baxter เป็นผลมา
จากความสามารถของเราในการจัดหา
ผลิตภัณฑ์คุณภาพใหูแก่ตลาด 
เพื่อรักษาความไวูวางใจจากล้กคูา 
พนักงานของ Baxter ทุกคนจะตูองแสดง
ใหูเห็นถึงความมุ่งมัน่อย่างจริงใจดูาน
คุณภาพ

พนักงานของ Baxter จะตูอง:

 ✜ ให้บริการที่มีคุณภาพตามระบบ
ควบคุมคุณภาพกลาง

 ✜ เป็นผ้้น�าในเรื่องคุณภาพของสินค้าและ
ระบบควบคุมคุณภาพ

 ✜ ปฏิบัติตามพันธะกรณีที่มี 
ต่อหน่วยงานก�ากับด้แล

 ✜ รายงานปัญหาเรื่องคุณภาพในทันที
ให้แก่ผ้้บังคับบัญชาของคุณและ/หรือ
บุคลากรฝ่ายคุณภาพที่เกี่ยวข้อง

 ✜ แจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ทัง้หมดต่อฝ่ายตรวจสอบติดตาม
ผลิตภัณฑ์ภายในหน่ึงวันท�าการ

 ✜ แจ้งอาการไม่พึงประสงค์ทัง้หมดจาก
แหล่งที่มาต่างๆ แก่ฝ่ายด้แลความ
ปลอดภัยของผ้้ป่วยส่วนกลางภายใน
หน่ึงวันท�าการและ

 ✜ ท�าความเข้าใจ เข้ารับการฝึกอบรม 
และปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงาน
มาตรฐาน (SOP)ในส่วนงานของท่าน
อย่างครบถ้วน 

กลอ่งเครือ่งมอืของคณุ

นโยบำย
• นโยบายสากลว่าด้วยการปฏิสัมพันธ์  

(Global Interactions Policy)

แหลง่ขอ้มลู
• เงื่อนไขตามค้่มือการควบคุมคุณภาพ

• ไซต์อินทราเน็ตการควบคุมคุณภาพ

• ไซต์อินทราเน็ตระเบียบข้อบังคับและการเฝ้า
ระวังความปลอดภัยจากการใช้ยา

• ไซต์อินทราเน็ตความซื่อตรงของแบรนด์

• ไซต์อินทราเน็ตด้านความปลอดภัยของผ้้
ป่วยกลาง

ขอ้มลูตดิตอ่
• ตัวแทนจัดการคุณภาพ

• ตัวแทนระบบควบคุมคุณภาพ

• ฝ่ายกฎหมาย

• ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

• การตรวจติดตามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  
(ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบต่าง ๆ)

 โทรศัพท์: 1-800-437-5176 
โทรสาร: 1-224-270-4022 หรือ 
อีเมล: corporate_product_complaints_
round_lake@baxter.com

• ฝ่ายความปลอดภัยของผ้้ป่วยกลาง 
(ยา/เวชภัณฑ์)

 โทรศัพท์: 1-847-948-4977  
(เฉพาะในสหรัฐฯ)  
ส�าหรับการแจ้งเหตุนอกสหรัฐฯ กรุณาติดต่อ
ตัวแทน GPS ในพืน้ที่ของคุณ หรือติดต่อ
หน่วยงานส่วนกลางของเราที่  
Global_Pharmacovigilance_deerfield@
baxter.com

การปกป้องผู้ป่วยและ การผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพ

ถาม-
ตอบ
ฉันเป็นกังวลว่าพนักงานใหม่คนหน่ึงไม่ไดู
ผ่านการตรวจสอบตามที่ก�าหนดอย่างครบถูวน ควรท�า
อย่างไร

คุณต้องแจ้งให้หัวหน้างานของและผ้้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้
ในทันที เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

ฉันคิดว่าขูอม้ลการทดสอบบางอย่างด้น่าสงสัย ผู้บังคับบัญชาของฉันพ้ดว่าเราสามารถ
จัดการเรื่องน้ีไดูในหน่วยงานของเรา มีใครอีกที่ควรไดูรับแจูงเรื่องน้ี

มี ฝ่ายควบคุมมาตรฐานการควบคุมคุณภาพกลางจะต้องได้รับแจ้งกรณีนีใ้นทันที

mailto:corporate_product_complaints_round_lake%40baxter.com?subject=
mailto:corporate_product_complaints_round_lake%40baxter.com?subject=
mailto:Global_Pharmacovigilance_deerfield%40baxter.com?subject=
mailto:Global_Pharmacovigilance_deerfield%40baxter.com?subject=
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สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
Baxter มุ่งมัน่ที่จะเป็นผู้น�าระดับโลกในดูานสิ่งแวดลูอม สุขภาพ และความปลอดภัย 
(EHS) นโยบายEHSของเราไดูรับการพัฒนาเพื่อ:

 ✜ ปกป้องพนักงาน เพื่อนบ้าน และสิ่งแวดล้อม

 ✜ จัดการปัญหาด้าน EHS รวมทัง้การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ โดยการใช้มาตรฐาน
และระบบการจัดการที่ดีที่สุด

 ✜ อนุรักษท์รัพยากร ลดค่าใช้จ่าย และลดผลกระทบและความเสี่ยงทางด้าน EHS ที่อาจ
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ และการด�าเนินงานของเรา และ

 ✜ ส่งเสริมแนวทางเพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

เราตูองเขูาใจและปฏิบัติตามขูอก�าหนด EHS ทัง้หมดของ Baxter และรัฐบาล เราจะตูอง
ท�างานอย่างเหมาะสมเพื่อใหูเราและเพื่อนร่วมงานปลอดภัย โดยจะตูองรายงานและรับมือ
กับอุบัติเหตุ เหตุฉุกเฉิน หรือกรณีที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือนโยบายในทันที

กลอ่งเครือ่งมอืของคณุ

นโยบำย
•• นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย 

และ ความยั่งยืน

•• ค้่มือมาตรฐานด้าน EHS

แหลง่ขอ้มลู
•• ไซต์อินทราเน็ตด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ

ความปลอดภัย

ขอ้มลูตดิตอ่
•• ผ้้จัดการฝ่าย EHS ในพืน้ที่ของคุณ

•• ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถาม-ตอบ
ฉันตูองรายงานเรื่องการบาดเจ็บเล็ก ๆ 
นูอย ๆ ที่เกี่ยวกับงาน ซึ่งอาจท�าลายประวัติ
ความปลอดภัยที่ยาวนานในโรงงานของฉัน
หรือไม่

ใช่ ประสิทธิภาพทางด้าน EHS ควรจะอ้างอิง
จากข้อม้ลตามความเป็นจริง จัดหาความ
ช่วยเหลือทางการแพทย์ทันทีตามความ
เหมาะสม

หากฉันตูองปฏิบัติตามกระบวนการดูาน
ความปลอดภัยเป็นประจ�าทุกสัปดาห์และมี
การบันทึกขูอม้ลเหล่าน้ีไวู ฉันสามารถเวูนขัน้
ตอนไปสักสองสัปดาห์ไดูหรือไม่หากมัน่ใจว่า
ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากครัง้ก่อนที่ปฏิบัติ
ตามขัน้ตอน

ไม่ได้ ระเบียบการที่เป็นข้อบังคับไม่ใช่สิ่งที่คุณ
เลือกจะท�าหรือไม่ท�าก็ได้ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยว
กับกระบวนงาน ให้สอบถามผ้้บังคับบัญชาหรือ

ปฏิบัติตามขัน้ตอนในการแก้ไขกระบวนการท�างาน
ที่เกี่ยวข้อง

ฉันจะสามารถเลื่อนการอัพเกรดอุปกรณ์ราคาแพง
ทางดูานสิ่งแวดลูอมไปจนถึงปีหนูาไดูหรือไม่ เพราะ

ตอนนัน้เราจะมีงบประมาณมากขึ้น แต่ก็จะเลยก�าหนด
เวลาส�าหรับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ไม่ได้ จุดยืนของ Baxter คือการปฏิบัติตามข้อก�าหนดทาง
กฎหมายอย่างเคร่งครัด  อย่างไรก็ตามคุณสามารถติดต่อ

ฝ่ายกฎหมายของ Baxterเพื่อพิจารณาทางเลือกอื่นๆ หรือยืด
ก�าหนดเวลาในการปฏิบัติตามกฏระเบียบ
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ซัพพลายเออร์
Baxter พึ่งพาเครือข่ายซัพพลายเออร์ในการผลิตสินคูาที่มีคุณภาพใหูแก่ล้กคูา ดูวยเหตุน้ีจึง
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ซัพพลายเออร์ทุกรายของ Baxter จะตูองมุ่งมัน่ที่จะท�าธุรกิจดูวยการยึดมัน่ใน
หลักการเช่นเดียวกับเรา

เมื่อติดต่อหรือท�าธุรกิจกับซัพพลายเออร์ พนักงานของ Baxter จะตูอง:

 ✜ ระบุข้อก�าหนดที่ชัดเจนและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเปิดกว้างและเป็นธรรม

 ✜ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซัพพลายเออร์มีชื่อเสียงและมีคุณสมบัติเหมาะสม

 ✜ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดต่อท�าธุรกิจกับซัพพลายเออร์ไม่ได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนขึ้น

 ✜ ประเมิน อนุมัติ และท�าสัญญากับซัพพลายเออร์ก่อนการใช้บริการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ หรือจัด
ซื้อผลิตภัณฑ์จากบุคคลเหล่าน้ีภายใต้เงื่อนไขที่ Baxter ก�าหนด

 ✜ ผนวกรวมมาตรฐานด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบส�าหรับซัพพลายเออร์ของ 
Baxter หรือมาตรฐานด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของซัพพลายเออร์ไว้
ในข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าหากมาตรฐานดังกล่าวเป็นไปตามความคาดหวังของ 
Baxter 

 ✜ ขออนุมัติจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ขององค์กร ก่อนที่จะท�าการรับรองพันธมิตรทางธุรกิจและ

 ✜ ปฏิบัติตามนโยบายการจัดซื้อส่วนกลาง

กลอ่งเครือ่งมอืของคณุ

นโยบำย
• เหตุผลในการศึกษาข้อม้ลเบือ้งต้นทางคลินิก

จากภายนอก

• การปฏิบัติตามนโยบายภายนอกของ Baxter

• นโยบายห้ามเชิญชวน  
(No Solicitation Policy)

• นโยบายการจัดซือ้กลาง

แหลง่ขอ้มลู
• มาตรฐานจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์เพื่อ

สุขภาพ ผลประโยชน์ทับซ้อน ของขวัญและ
การเลีย้งรับรอง และ ข้อห้ามในการคอรัปชั่น  
มีระบุไว้ในเอกสารชุดนี้

• มาตรฐานด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบส�าหรับซัพพลายเออร์ของ Baxter

• ไซต์ส�าหรับพันธมิตรและซัพพลายเออร์ที่ 
www.baxter.com

• ไซต์อินทราเน็ตสายการจัดหาและการจัดการ
ด้านการจัดซือ้และการจัดการซัพพลายเออร์
ส่วนกลาง

• ไซต์อินทราเน็ตส�าหรับนโยบายของบริษัท

• ไซต์อินทราเน็ตด้านจริยธรรมและการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ

• ไซต์อินเทอร์เน็ตด้านธรรมาภิบาล

• ไซต์อินทราเน็ตด้านการวิจัยและพัฒนา

• ไซต์อินทราเน็ตส�าหรับเจ้าหน้าที่ก�ากับด้แล
ด้านวิทยาศาสตร์ส่วนกลาง

ขอ้มลูตดิตอ่
• รองประธานฝ่ายจัดซือ้กลาง 

และฝ่ายจัดการซัพพลายเออร์

• ฝ่ายควบคุมคุณภาพซัพพลายเออร์กลาง

• ฝ่ายกฎหมาย

• ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถาม-
ตอบ
ฉันรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพและ
แหล่งสินคูาของซัพพลายเออร์ ควรท�าอย่างไร

แจ้งฝ่ายบริหารและฝ่ายควบคุมคุณภาพซัพพลายเออร์กลางทันทีเกี่ยว
กับข้อกังวลที่คุณมี

ฉันจะสามารถจัดส่งรายชื่อซัพพลายเออร์ใหูแก่องค์กรการกุศลภายใตูโครงการหาทุนเพื่อการ
กุศลไดูหรือไม่

ไม่ได้ รายชื่อซัพพลายเออร์เป็นสินทรัพย์ที่มีค่า และถือเป็นความลับ ห้ามเปิดเผยรายชื่อ 
ซัพพลายเออร์ให้แก่บุคคลภายนอก Baxter โดยไม่ได้รับอนุมัติอย่างเฉพาะเจาะจงจากฝ่ายบริหาร

http://www.baxter.com


21 ความสมัพนัธ์กบับคุลากรทางการแพทย์

22 การตดิตอ่กบัผ้ป่้วย

23 การโฆษณาและส่งเสริมการขาย

24 การหา้มการกระท�าตา่งๆทีเ่ป็นการคอรัปชัน่

25 การแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรมและการตอ่ตา้นการผ้กขาด

26 การควบคมุมาตรฐานดา้นการคา้

27 ขอ้มล้เชงิลกึทางธรุกจิ

ภำยใตโ้ครงสรำ้งกำรท�ำงำน
ของเรำ กำรท�ำสิง่ทีถ่กูตอ้งเพือ่

ลกูคำ้ของเรำจะชว่ยรกัษำชวีติผูป่้วย 

และกำรท�ำสิง่ทีไ่มถ่กูตอ้งอำจกอ่

ใหเ้กดิอนัตรำยได ้ควำมสมัพนัธก์บั

ลกูคำ้มคีวำมส�ำคญัอยำ่งยิง่ตอ่ธรุกจิ

ของ BAXTER ดว้ยเหตนุี ้แนวทำง

กำรขำยและนโยบำยเกีย่วกบั

ซพัพลำยเออรข์อง BAXTER จะตอ้ง

ระบขุอบเขตทำงดำ้นจรยิธรรมอยำ่ง

ชดัเจน เพือ่ชว่ยใหพ้นกังำนสง่มอบ

สนิคำ้ทกุชิน้ไดด้ว้ยควำมซือ่ตรง

ลกูค ้ าของเรา
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ความสัมพันธ์กับ 
บุคลากรทางการแพทย์
ความสัมพันธ์ระหว่าง Baxter กับบุคลากรทางการแพทย์อย่้ภายใตูเงื่อนไขควบคุมอย่าง
เคร่งครัดทัว่โลก บุคลากรทางการแพทย์หมายถึงบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวขูอง
โดยตรงหรือโดยอูอมกับการรักษาพยาบาล โดยอาจจัดซื้อ สัง่ เช่า แนะน�า หรือใชู
ผลิตภัณฑ์ของ Baxter

กฎระเบียบที่ควบคุมการจ่ายเงินหรือการมอบสิ่งของมีค่า เช่น ของขวัญ อาหาร การเลีย้ง
รับรอง รางวัล การเดินทาง หรือทุน มีความซับซูอนและแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ 
หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าว ก็อาจส่งผลใหูถ้กลงโทษปรับ และบางครัง้อาจ
มีโทษทางอาญาอีกดูวย ดังนัน้จึงจ�าเป็นอย่างมากที่คุณจะตูองเขูาใจและปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบทัง้หมดที่มีผลบังคับใชูอย่างเคร่งครัด

Baxter ไดูก�าหนดนโยบายที่เฉพาะเจาะจงเพื่อควบคุมการติดต่อกับบุคลากรทางการ
แพทย์ในแต่ละภ้มิภาคไวู เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่มอบใหูแก่บุคลากรทางการแพทย์
จะตูองเป็นไปตามนโยบายของประเทศหรือภ้มิภาคที่บุคลากรทางการแพทย์อาศัยอย้่และ/
หรือใหูบริการรักษาพยาบาล

ภายในสหรัฐฯ ดินแดนของสหรัฐฯ และเปอร์โตริโก:
 ✜ การด�าเนินงานของเราอย่้ภายใต้นโยบายสากลว่าด้วยการปฏิสัมพันธ์  
(Global Interactions Policy)และนโยบายระเบียบข้อบังคับส�าหรับบุคลากรทางการ
แพทย์ในสหรัฐฯ ติดต่อฝ่ายกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ หรือฝ่ายจริยธรรมและการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ภายนอกสหรัฐฯ:
 ✜ นโยบายสากลว่าด้วยการปฏิสัมพันธ์ (Global Interactions Policy)มีผลครอบคลุม
กิจกรรมประเภทน้ี  ติดต่อขอค�าแนะน�าจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายจริยธรรมและ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือฝ่ายการเงิน

โดยทัว่ไปแลูว เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่มอบใหูแก่บุคลากรทางการแพทย์จะตูองเป็น
ไปตามมาตรฐานต่อไปน้ี

 ✜ การช�าระเงินหรือโอนสิ่งมีม้ลค่าใด ๆ ทัง้หมดจะต้องมีเอกสารก�ากับไว้อย่างถ้กต้อง
และเป็นไปอย่างโปร่งใส

 ✜ การจ่ายเงินจะต้องไม่เชื่อมโยงโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการขายหรือการตัดสินใจอื่น ๆ 
ที่ส่งผลกระทบต่อบริษทั หากไม่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายกฎหมาย*

 ✜ เงินที่จ่ายให้จะต้องใช้ส�าหรับบริการที่ถ้กต้องเหมาะสม หรือใช้สนับสนุนงานวิจัยหรือ
การศึกษาที่ถ้กต้องเหมาะสม ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อ Baxter หรือวงการวิทยาศาสตร์
โดยรวม

 ✜ Baxter ไม่ได้จ่ายเงินมากเกินกว่าม้ลค่าตลาดที่เป็นธรรมส�าหรับบริการ หรือมากเกิน
กว่าที่จ�าเป็นส�าหรับการสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางคลินิกและการแพทย์

*บางประเทศนอกสหรัฐฯ อาจอนุญาตใหูจ่ายเงินดังกล่าวไดูในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง 
โดยจะตูองไดูรับการอนุมัติจากฝ่ายกฎหมาย

กลอ่งเครือ่งมอืของคณุ

นโยบำย
•• นโยบายสากลว่าด้วยการปฏิสัมพันธ์  

(Global Interactions Policy)

•• นโยบายควบคุมด้านการแพทย์ของสหรัฐฯ
•• นโยบายการบริจาคผลิตภัณฑ์

แหลง่ขอ้มลู
•• ไซต์อินทราเน็ตด้านนโยบายสากลว่าด้วยการ

ปฏิสัมพันธ์ (Global Interactions Policy)

•• ไซต์อินทราเน็ตเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับด้านการ
แพทย์ในสหรัฐฯ 

•• ค่้มือระเบียบข้อบังคับด้านการแพทย์ในสหรัฐฯ 
•• ไซต์อินทราเน็ตส�าหรับนโยบายของบริษัท

ขอ้มลูตดิตอ่
•• ฝ่ายกฎหมายควบคุม
•• ที่ปรึกษาด้านกฎหมายในประเทศ
•• ที่ปรึกษาด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ

ระเบียบ
•• ฝ่ายกฎหมาย

ถาม-ตอบ
Baxter จะสามารถว่าจูางแพทย์เพื่อใหูบริการ
ดูานการใหูค�าปรึกษาในกรณีที่จ�าเป็นไดูหรือไม่

ได้ ตราบใดที่มีความจ�าเป็นอย่างถ้กต้องเหมาะ
สมส�าหรับบริการดังกล่าว โดยแพทย์จะต้องมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมส�าหรับการให้บริการนัน้ ๆ 
การจ่ายเงินค่าบริการจะต้องไม่มากเกินกว่าม้ลค่า
ตลาดที่เป็นธรรม และจะต้องท�าข้อตกลงเป็นลาย
ลักษณ์อักษรในร้ปแบบของสัญญาที่ผ่านการอนุมัติ
จากฝ่ายกฎหมายของ Baxter และ Baxter จะต้อง
ใช้บริการดังกล่าวอย่างเหมาะสม

แพทย์ที่ซื่อสัตย์ “บอกเป็นนัย” ว่าถูาหากฉันจ่าย
ค่าที่ปรึกษาใหู เธอก็จะเพิ่มยอดจัดซื้อสินคูาของเรา 

ควรท�าอย่างไร

ปฏิเสธข้อเสนอของแพทย์คนดังกล่าวและแจ้งผ้้บังคับ
บัญชาของคุณ  Baxter จะจ่ายค่าบริการเฉพาะในกรณีที่มี

ความจ�าเป็นอย่างถ้กต้องเหมาะสมส�าหรับบริการดังกล่าว 
และจะต้องระบุล่วงหน้า

ฉันสามารถเชิญบุคลากรดูานการแพทย์ใหูเขูาชมการแข่ง
กีฬาร่วมกับฉันไดูหรือไม่

ไม่ได้ ไม่อนุญาตให้ด�าเนินกิจกรรมในลักษณะนี้
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การติดต่อกับผู้ป่วย
Baxter ว่าจูางบุคลากรทางการแพทย์ประกอบไปดูวย แพทย์ พยาบาล เจูาหนูาที่ดูาน
เทคนิค ที่ตูองมีการติดต่อโดยตรงกับผู้ป่วยทัง้ในคลินิก ศ้นย์การศึกษาหรือผ่านการ
ด้แลตามบูานของผู้ปวย หากพนักงานของเราหรือบุคคลที่ไดูรับว่าจูางโดย Baxter มีการ
ติดต่อกับผู้ป่วย ผู้ป่วยจะตูองไดูรับการด้แลเป็นอย่างดีและใหูเกียรติไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ สี
ผิว เพศ อายุ มีความเชือทางศาสนาหรือความโนูมเอียงทางเพศอย่างไรก็ตาม ไม่แตก
ต่างจากการปฏิบัติของเราที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน นอกจากน้ีหากมีการติดต่อทีบูานของผู้
ป่วย เราจะตูองใหูความเคารพแก่ครอบครัว และเพื่อนของผู้ป่วย และด้แลสิ่งของต่าง ๆ 
เสมือนกับการปฏิบัติหนูาที่ในคลินิก

บุคลากรทางการแพทย์ทัง้หมดที่ว่าจูางโดย Baxterที่ขึ้นทะเบียนบุคลากรทางการ
แพทย์จะตูองปฏิบัติหนูาที่ภายใตูขูอปฏิบัติทางวิชาชีพที่มีกับหน่วยงานขึ้นทะเบียน 
และภายใตูหลักปฏิบัติของ Baxter พิจารณาตามเกณฑ์ที่เขูมงวดมากกว่า  บุคลากร
ของBaxterทัง้หมดที่ติดต่อกับผู้ป่วยจะตูองด้แลความปลอดภัยของตนเองและของผู้ป่วย 
รวมทัง้สวัสดิภาพต่างๆใหูเป็นไปตามภารกิจของเราเพื่อจัดหาบริการและผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพเพื่อช่วยรักษาและรักษาชีวิตผู้ป่วยใหูยืนยาว

การติดต่อผู้ป่วยในทุกๆครัง้จะตูองใหูเกียรติและมีความเชื่อใจกันระหว่างผู้ป่วยและผู้ใหู
บริการทางการแพทย์ของตน หูามกดดันผู้ป่วยใหูใชูผลิตภัณฑ์ของ Baxter ต่อไป ขูอม้ล
ทัง้หมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Baxter จะตูองถ้กตูอง สามารถชีแ้จงจากขูอม้ลทางการ
แพทย์ มีความสมดุลและมีระบุไวูชัดเจนบนฉลาก ขูอยกเวูนส�าหรับการจัดหาฉลากก�ากับ
มีอย้่ในกรณีที่บุคลากรทางการแพทย์ของ Baxter จะตูองใหูบริการตามค�ารูองขอส�าหรับ
ส่วนการใชูงานนอกเหนือจากที่ระบุบนฉลาก ขูอม้ลสนับสนุนใด ๆ ที่จัดใหูแก่ผู้ป่วยจะ
ตูองผ่านการรับรองผ่านช่องทางที่ถ้กตูองส�าหรับประเทศที่มีการใชูงาน

การปกปิดข้อม้ลผ้้ป่วย
ขูอม้ลส่วนบุคคลใดๆที่สามารถใชูเพื่อระบุตัวผู้ป่วยเฉพาะรายและสภาวะทางการแพทย์ 
หรือการรักษาที่เกี่ยวขูองจะตูองถ้กเก็บไวูเป็นความลับ และปูองกันตามนโยบายการเก็บ
รักษาขูอม้ลส่วนตัวของ Baxter ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมไดูจากหัวขูอ การรักษา
ความลับ ของขูอม้ลของหลักปฏิบัติน้ี

กลอ่งเครือ่งมอืของคณุ

นโยบำย
•• นโยบายสากลว่าด้วยการปฏิสัมพันธ์  

(Global Interactions Policy)

•• นโยบายความเป็นส่วนตัวกลาง

แหลง่ขอ้มลู
•• ไซต์อินทราเน็ตด้านความปลอดภัยของผ้้ป่วย

กลาง
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ล้กคูาของเราไวูวางใจใน Baxter เพราะ 
Baxter มุ่งมัน่ที่จะระบุรายละเอียดเกี่ยว
กับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ อย่าง
ซื่อสัตย์และถ้กตูอง

การโฆษณา และค่้แข่ง
พนักงานของ Baxter จะตูองไม่วิพากษ์
วิจารณ์อย่างไม่เป็นธรรมต่อผลิตภัณฑ์
หรือบริการของค่้แข่ง นอกจากน้ี การ
เปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ใน
เรื่องของความปลอดภัยและประสิทธิผล 
จะตูองมีขูอม้ลทางคลินิกที่เหมาะสมเพื่อ
สนับสนุนค�ากล่าวอูาง ในบางประเทศ 
หูามแสดงความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับค่้
แข่ง หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของค่้แข่ง 
และจะตูองระมัดระวังเป็นพิเศษในกรณี
ดังกล่าวเพื่อใหูเป็นไปตามกฎหมาย

การส่งเสริมการขาย
ขูอม้ลส่งเสริมการขายของ 
Baxterทัง้หมด รวมทัง้ขูอความโฆษณา 
เอกสารและแถลงการณ์ต่อบุคคลทัว่ไป
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แและบริการต่างๆจะ
ตูอง ถ้กตูองและไม่ท�าใหูเกิดการเขูาใจ
ผิดโดยครอบคลุมทัง้ความเสี่ยงและ
ประโยชน์ที่จะไดูรับ สื่อขูอม้ลดังกล่าวจะ
ตูองมีขูอม้ลรองรับ เช่น ผลการวิจัยทาง
คลินิก และไม่มีขูอม้ลที่เป็นเท็จหรือท�าใหู
เขูาใจผิด

การใช้งานที่ไม่ได้ระบุไว้บนฉลาก
พนักงานของ Baxter หูามส่งเสริมการ
ขายสินคูาก่อนที่จะไดูรับอนุมัติ หรือหูาม
ส่งเสริมการขายสินคูาส�าหรับการใชูงานที่
ยังไม่ไดูรับอนุมัติจากหน่วยงานก�ากับด้แล
ที่เกี่ยวขูอง ค�ากล่าวอูางตามฉลากจะตูอง
อูางอิงขูอความฉลากผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการ
อนุมัติแลูว

กลอ่งเครือ่งมอืของคณุ

นโยบำย
•• นโยบายสากลว่าด้วยการ ปฏิสัมพันธ์ 

(Global Interactions Policy)

•• เงื่อนไขส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่คิด
ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการขายกับ 
HCP ในสหรัฐฯ

แหลง่ขอ้มลู
• ไซต์อินทราเน็ต 

ด้านระเบียบข้อบังคับกลาง

• ไซต์อินทราเน็ตข้อบังคับด้านการแพทย์ใน
สหรัฐฯ และค่้มือหลักเกณฑ์

ขอ้มลูตดิตอ่
• ทีมงานด้านระเบียบข้อบังคับกลาง/การ

โฆษณาและส่งเสริมการขาย

• ทีมงานกิจการด้านการแพทย์

• ฝ่ายกฎหมายควบคุม

• ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ

• ฝ่ายกฎหมาย

การโฆษณาและส่งเสริมการขาย

ถาม-
ตอบ
แพทย์จ�านวนมากใชูผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อ
กระบวนงานที่เฉพาะเจาะจง แมูว่าจะไม่ไดูรับการ
อนุมัติใหูใชูงานในลักษณะดังกล่าวก็ตาม ฉันจะสามารถพ้ดคุยกับ
ล้กคูาในเรื่องการใชูผลิตภัณฑ์ส�าหรับกระบวนงานดังกล่าวไดูหรือไม่

ไม่ได้ พนักงานของ Baxter จะต้องไม่ส่งเสริมการขายหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์ของเราส�าหรับ
การใช้งานหรือข้อบ่งใช้ที่ไม่ได้รับการอนุมัติหรือไม่ได้ระบุไว้ ส�าหรับในสหรัฐฯ หากมีข้อ
สงสัยหรือค�าถามใดเกี่ยวกับการใช้งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในฉลากส�าหรับผลิตภัณฑ์ของเรา โปรด
ติดต่อฝ่ายกิจการด้านการแพทย์ ส�าหรับพืน้ที่นอกสหรัฐฯ ข้อสงสัยต่าง ๆ ให้แจ้งไปยังฝ่าย
กิจการด้านการแพทย์ส�าหรับประเทศของคุณหรือในพืน้ที่ แต่ในกรณีที่จ�าเป็นคุณอาจตอบ
กลับค�าขอใช้งานนอกจากที่ระบุในฉลากโดยการตอบกลับดังกล่าวจะต้องพิจารณาจากข้อเท็จ
จริง และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขาย และจะต้องมีบันทึกค�าขอและการตอบกลับดัง
กล่าวไว้อย่างครบถ้วน
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การห้ามการกระท�าต่างๆที่เป็นการ
คอรัปชั่น
ขูอก�าหนดทางกฎหมายในทุกประเทศที่ Baxter เขูาไปท�าธุรกิจหูามการจ่ายเงินที่ไม่
เหมาะสมใหูแก่เจูาหนูาที่รัฐ ในหลาย ๆ ส่วนของโลก เจูาหนูาที่รัฐหมายรวมถึงผู้ประกอบ
วิชาชีพดูานการแพทย์ เช่น แพทย์ และผู้บริหารโรงพยาบาล ซึ่งท�างานในภาครัฐ

พนักงานของ Baxter หูามมอบสิ่งของมีค่า ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอูอม ใหูแก่เจูาหนูาที่รัฐ
เพื่อ:

 ✜ เรียกรับหรือรักษาธุรกิจ หรือครอบง�าการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ พรรคการเมือง  
ผ้้สมัครรับเลือกตัง้ หรือเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ

 ✜ สร้างข้อได้เปรียบอย่างไม่เหมาะสม หรือ

 ✜ ครอบง�าการกระท�าของบุคคล ล้กค้า บริษทั หรือตัวแทนของบริษทั

บัญชีและบันทึกข้อม้ลที่ถ้กต้อง
เจูาหนูาที่ พนักงาน และตัวแทนทุกคนของ Baxter จะตูองเก็บรักษาบันทึกขูอม้ลที่ถ้ก
ตูองและโปร่งใส ซึ่งสะทูอนธุรกรรมที่แทูจริงและการจ่ายเงินที่สอดคลูองกับระบบควบคุม
บัญชีภายในของ Baxter

การท�าสัญญากับบุคคลภายนอก
Baxter มักตูองปฏิบัติตามพันธะผ้กพันที่มีต่อผู้ป่วยภายใตูความร่วมมือกับบุคคลภายนอก 
เช่น ตัวแทน ผู้แทน ผู้รับเหมาอิสระ ที่ปรึกษา ตัวแทนจ�าหน่าย และซัพพลายเออร์ เพื่อ
ปกปูองความสัมพันธ์ระหว่าง Baxter และฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวขูอง พนักงานของ Baxter ที่
เลือกสรรและตรวจสอบความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกจะตูอง:

 ✜ ด�าเนินการตรวจสอบสถานะของค้่ค้าอย่างเพียงพอ เพื่อให้แน่ใจว่ามีชื่อเสียงและ
คุณสมบัติที่เหมาะสม

 ✜ บันทึกข้อม้ลเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกเป็นลายลักษณ์อักษร และตรวจ
สอบว่าธุรกรรมทัง้หมดมีความโปร่งใส

 ✜ ตรวจสอบว่า Baxter ไม่ได้จ่ายเงินมากเกินกว่าม้ลค่าตลาดที่เป็นธรรมส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ

 ✜ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลภายนอกไม่ได้รับมอบหมายให้ท�ากิจกรรมในนามของ 
Baxter ในส่วนที่พนักงานของ Baxter เองไม่สามารถด�าเนินการได้เองโดยตรงและ

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

การท�าสัญญากับภาครัฐ
พนักงานของ Baxter ที่เกี่ยวขูองกับการขายใหูแก่หน่วยงานของรัฐ มีหนูาที่ตรวจสอบ
ความสอดคลูองกับกฎหมายและกฎระเบียบพิเศษของภาครัฐในหลาย ๆ ส่วนของโลก การ
ประสานงานกับ ฝายกฎหมายส�าหรับการขายกับภาครัฐทัง้หมด

กลอ่งเครือ่งมอืของคณุ

นโยบำย
•• นโยบายสากลว่าด้วยการปฏิสัมพันธ์  

(Global Interactions Policy)

•• นโยบายการบริจาคผลิตภัณฑ์

•• นโยบายจากภายนอกด้านการต่อต้านการทุจริต
ระหว่างประเทศ

แหลง่ขอ้มลู
•• มาตรฐานระเบียนข้อม้ลทางธุรกิจที่ถ้กต้อง 

และ ซัพพลายเออร์ มีอย้่ในเอกสารชุดนี้

•• ไซต์อินทราเน็ตฝ่ายการเงิน

•• ไซต์อินทราส�าหรับนโยบายของบริษัท

•• ไซต์อินทราเน็ตเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
ด้านการแพทย์ในสหรัฐฯ 

•• ไซต์อินทราเน็ตด้านการขายกับภาครัฐ

•• ไซต์อินทราเน็ตนโยบายจากภายนอกด้าน
การต่อต้านการทุจริตระหว่างประเทศ

•• ไซต์อินทราเน็ตส�าหรับนโยบายการติดต่อ
กลาง 

•• Financial Policies and Procedures 

manual (คุ่มือนโยบายและกระบวนการ
ด้านการเงิน)

•• มาตรฐานจริยธรรมด้านการขายกับรัฐบาล
สหรัฐฯ

ขอ้มลูตดิตอ่
•• ที่ปรึกษาด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ

•• ฝ่ายกฎหมาย

•• ฝ่ายตรวจสอบองค์กร

•• ฝ่ายขายกับภาครัฐ

ถาม-ตอบ
ตัวแทนรายหน่ึงที่เราว่าจูางใหูช่วยเหลือเรื่องการ

จดทะเบียนผลิตภัณฑ์ของ Baxter ไดูรูองขอเงิน
เพิ่มเติมจ�านวน 50,000 เหรียญสหรัฐ 'เพื่อช่วย

เร่งรัดขัน้ตอนใหูเร็วขึ้น' เรื่องน้ีจะก่อใหูเกิดปัญหา
หรือไม่  เรื่องน้ีจะก่อใหูเกิดปัญหาหรือไม่

แน่นอน Baxter จะไม่ใช้จ่ายเงิน หากไม่มีความเข้าใจที่
ชัดเจนเกี่ยวกับจุดประสงค์และการใช้เงินดังกล่าว และจะ

ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงินดังกล่าวจะไม่ถ้กใช้เป็นสินบน
หรือเพื่อจุดประสงค์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม โปรดติดต่อฝ่าย

กฎหมายหรือฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อ
ขอความช่วยเหลือในการจัดการกับสถานการณ์นี้
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Baxter เชื่อมัน่ในการแข่งขันอย่างเสรีและ
เป็นธรรม เราจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์โดยเนูนดูาน
คุณภาพ ประสิทธิภาพและราคาที่สมเหตุสมผล 
โดยทัว่ไปแลูว มาตรฐานต่อไปน้ีจะมีผลบังคับ
ใชูกับพฤติกรรมของเรา ประสานงานอย่างใกลู
ชิดกับฝ่ายกฎหมายเพื่อขอค�าอธิบายและขอ
อนุมัติส�าหรับกรณียกเวูนต่าง ๆ

การสื่อสารกับ ค่้แข่ง
หำ้มเปิดเผยสิ่งต่าง ๆ ต่อไปน้ีกับค่้แข่ง:

 ✜ ข้อม้ลลับ รวมทัง้ราคา ข้อม้ลการขาย การ
ตลาด สต็อกสินค้า การผลิต ค่าใช้จ่ายใน
การจัดหา R&Dและข้อม้ลด้านการจัดหา

 ✜ เงื่อนไขในสัญญาที่ท�ากับล้กค้า ซัพพลาย
เออร์ หรือผ้้ให้บริการ

 ✜ การประม้ล การเสนอราคา รายงานข้อเสนอ 
หรือการตอบรับ RFP และ RFQ จากล้กค้า
และหน่วยงานราชการ

 ✜ การปฏิเสธหรือจะปฏิเสธต่อการท�าธุรกิจกับ
ล้กค้า ซัพพลายเออร์ หรือผ้้ให้บริการ

การสื่อสารกับ ล้กค้าหรือตัวแทนจ�าหน่าย
หำ้มสื่อสารกับล้กคูา หรือตัวแทนจ�าหน่ายใน
ประเด็นต่อไปน้ี

 ✜ การปฏิเสธที่จะร่วมงานกับค่้แข่งของล้กค้า/
ตัวแทนจ�าหน่ายของ Baxter

 ✜ ราคาเฉพาะที่ Baxter คิดกับค่้แข่งของ
ล้กค้า

วิธีการขายบางวิธี อาจผิดกฎหมาย
 ✜ การขายควบ: การบังคับให้ล้กค้าซื้อ
ผลิตภัณฑ์ชนิดหน่ึงโดยเป็นเงื่อนไขใน
การซื้อผลิตภัณฑ์อีกชนิดหน่ึง หรือการให้
ส่วนลดผลิตภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไขของการ
ซื้อ หรือค�ามัน่สัญญาว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่
ขายควบ 

 ✜ ราคาขายต่อขัน้ต�่า: การตกลงกับล้กค้า/
ตัวแทนจ�าหน่ายในเรื่องราคาขายต่อขัน้ต�่า
ส�าหรับผลิตภัณฑ์ของ Baxter

 ✜ สัญญาเอกสิทธิ:์ การท�าสัญญากับล้กค้า/
ตัวแทนจ�าหน่ายส�าหรับการประกอบธุรกิจ
หรือการจัดจ�าหน่ายแต่เพียงผ้้เดียว

กรุณาติดต่อฝ่ายกฎหมายหากมีการด�าเนินการ
ใด ๆ เหล่าน้ี

กลอ่งเครือ่งมอืของคณุ

นโยบำย
• นโยบายควบคุณการแข่งขันทางธุรกิจ 

(Global Competition Compliance Policy)

แหลง่ขอ้มลู
• ไซต์อินทราเน็ตส�าหรับนโยบายของบริษัท

• มาตรฐานจริยธรรมด้านการขายกับรัฐบาล
สหรัฐฯ

ขอ้มลูตดิตอ่
• ฝ่ายกฎหมาย

• ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การแข่งขันที่เป็นธรรมและการต่อต้านการ
ผูกขาด

ถาม-
ตอบ
เจูาหนูาที่ฝ่ายขายของบริษทัค่้แข่งตูองการ
ที่จะแลกเปลี่ยนขูอม้ลราคาเพื่อใชูเป็นขูอม้ลอูางอิง
เท่านัน้ สามารถท�าไดูหรือไม่

ไม่ได้ การแลกเปลี่ยนข้อม้ลราคาอาจถือเป็น (หรือถ้กมองว่าเป็น) หลักฐานที่แสดง
ถึงการตกลงเรื่องการก�าหนดราคาร่วมกัน

พนักงานขายของค่้แข่งตูองการทราบว่าเราจะ “ประสานงาน” เรื่องการเสนอราคากับ
หน่วยงานของรัฐอย่างไร สามารถท�าไดูหรือไม่

ไม่ได้ การร่วมมือกันประม้ลอาจถ้กมองว่าเป็น “การฮัว้ประม้ล” ซึ่งจะส่งผลให้ถ้กลงโทษทาง
อาญา ติดต่อฝ่ายกฎหมายทันทีเมื่อได้รับค�าขอดังกล่าว
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การควบคุมมาตรฐานด้านการค้า
Baxter มุ่งมัน่ที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการคูาที่มีผลบังคับใชู รวมถึงการควบคุมการ
ส่งออกและการน�าเขูา การละเมิดกฎหมายเหล่าน้ีอาจบัน่ทอนความสามารถของ Baxter 
ในการใหูบริการแก่ล้กคูา และอาจท�าใหู Baxter ตูองเสียค่าปรับจ�านวนมากและถ้กลงโทษ
ในลักษณะอื่น ๆ

กฎระเบียบการคูามีความซับซูอน พนักงานจะตูองปฏิบัติตามนโยบายควบคุมมาตรฐาน
ดูานการคูาของ Baxter  พนักงานควรซักถามขูอสงสัยเกี่ยวกับกฎระเบียบต่อฝ่าย
จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ตัวอย่างของกฎระเบียบส�าคัญ ๆ ที่จะตูองปฏิบัติตามไดูแก่

การกีดกันทางการค้า
สหรัฐฯ ใชูมาตรการกีดกันทางการคูาและขูอจ�ากัดทางการคูากับบางประเทศ ด้ขูอม้ล
ล่าสุดเกี่ยวกับมาตรการกีดกันของสหรัฐฯ กับประเทศต่าง ๆ และมาตรการกีดกันอื่น ๆ 
ไดูจากรายชื่อโครงการกีดกันทางการคูาภายใตูหน่วยงาน Foreign Asset Control ของ
กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ

บุคคลต้องห้าม
หูามท�าธุรกิจกับบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่ถ้กระบุว่าเป็นผู้ก่อการรูาย สนับสนุนการ
ก่อการรูาย ลักลอบคูายาเสพติด ฯลฯ

กิจกรรมต้องห้าม
หูามท�าธุรกรรมกับ “ผู้ใชู” ที่อาจมีส่วนพัวพันกับการพัฒนาอาวุธเคมีหรืออาวุธชีวภาพ การ
พัฒนาจรวดขีปนาวุธ หรือกิจกรรมดูานนิวเคลียร์ที่มีความอ่อนไหวในบางประเทศ

การต่อต้านการคว�่าบาตร
หูามการสนับสนุนการคว�่าบาตรของอิสราเอลต่อสันนิบาตชาติอาหรับ

ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่อย่้ภายใต้ข้อจ�ากัด
ตูองมีการขออนุญาตส่งออกส�าหรับผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีบางอย่าง แมู
กระทัง่ในกรณีที่เป็นการส่งมอบใหูแก่ล้กคูาที่เหมาะสมในประเทศที่เป็นมิตรส�าหรับการ
ใชูงานเพื่อสันติก็ตาม การถ่ายโอนขูอม้ลทางดูานเทคโนโลยีใหูแก่ชาวต่างชาติ รวมถึง
พนักงานของ Baxter ที่พ�านักอย่้ในสหรัฐฯ ถือเป็นการส่งออก

การจ�าแนกประเภทของสินค้า
สินคูาน�าเขูาจะตูองถ้กจ�าแนกประเภทอย่างถ้กตูองและก�าหนดหมายเลขพิกัดอัตราภาษี
ศุลกากรที่ถ้กตูอง เพื่อระบุอัตราภาษทีี่เหมาะสม

การระบุม้ลค่า
หูามระบุม้ลค่าสินคูาต�่ากว่าความเป็นจริงในเอกสาทางรธุรกิจเพื่อที่จะลดภาษี

กลอ่งเครือ่งมอืของคณุ

นโยบำย
•• การควบคุมมาตรฐานการค้า - มาตรการควบคุม

การส่งออกและนโยบายการกีดกันทางเศรษฐกิจ

แหลง่ขอ้มลู
•• สายการจัดซือ้จัดหากลางของ Baxter - ไซต์

อินทราเน็ตด้านการค้าระหว่างประเทศและ
พิธีการศุลกากร

•• ส�านักงานอุตสาหกรรมและความปลอดภัย
ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ  
www.bis.doc.gov

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

ขอ้มลูตดิตอ่
•• ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ

•• กลุ่มงานด้านการค้าระหว่างประเทศและ
พิธีการศุลกากรของ Baxter

ค�าถามที่จะต้องพิจารณา
•• ธุรกรรมดังกล่าวครอบคลุมการจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ หรือการท�าธุรกิจหรือการเปิด
เผยเทคโนโลยีกับบุคคลหรือองค์กรที่
ประเทศที่ถ้กจ�ากัดการค้าหรือประเทศต้อง
ห้ามหรือไม่

•• ฉันทราบเกี่ยวกับธุรกรรมทางการค้าที่อาจ
เกี่ยวข้องกับข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรม
คว�่าบาตรหรือการร้องขอข้อม้ลเกี่ยวกับการ
คว�่าบาตรหรือไม่

•• ฉันทราบเกี่ยวกับธุรกรรมทางการค้าที่อาจ
เกี่ยวข้องกับการจัดท�าเอกสารที่ไม่ถ้กต้อง รวม
ถึงข้อม้ลอัตราภาษีศุลกากรที่ไม่ถ้กต้อง หรือ
การจัดท�าเอกสารเกี่ยวกับม้ลค่าที่ไม่ถ้กต้อง
หรือไม่

•• ฉันกังวลหรือไม่ว่าผ้้เยี่ยมชมโรงงานหรือ
ส�านักงานอาจมาจากประเทศที่ถ้กจ�ากัด/ต้องห้าม 
หรือมีชื่ออย้่ในรายชื่อฝ่ายที่ถ้กปฏิเสธ

•• ธุรกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือ 
“สัญญาณเตือน” ว่าปลายทางการจัดส่งสินค้าที่แท้

จริงอาจไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสารหรือไม่? ตัวอย่าง
เช่น การจัดส่งสินค้าประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าส�าหรับ

ประเทศที่ใช้ไฟ 110 วัตต์ แต่ประเทศปลายทางที่ระบุไว้
ในเอกสารใช้ไฟ 220 วัตต์ใช่หรือไม่ 

หากคุณตอบ ใช่ ส�าหรับข้อใดข้อหน่ึงข้างต้น ให้ปรึกษาฝ่าย
การค้าระหว่างประเทศ และพิธีการศุลกากร ฝ่ายกฎหมาย หรือ

ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อขอให้ตรวจ
สอบเรื่องนีเ้พิ่มเติม

http://www.bis.doc.gov
http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs
http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs


27

ขูอม้ลมีความส�าคัญอย่างยิ่งใน สภาพ
แวดลูอมธุรกิจทัว่โลกซึ่งมีการ 
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Baxter มุ่งมัน่
ที่จะสืบคูนขูอม้ลภายในทางธุรกิจที่จ�าเป็น
ส�าหรับการด�าเนินงานและความส�าเร็จของ
ธุรกิจดูวยวิธีที่ถ้กกฎหมายและถ้กตูองตาม
หลักจริยธรรม

พนักงานและตัวแทนของ Baxter จะตูอง
ไม่ผ่านปรนดูานความซื่อตรงในการท�างาน
เมื่อมีการสืบคูนขูอม้ลภายในทางธุรกิจโดย
การเขูาร่วมในกิจกรรมต่อไปน้ี

 ✜ การฉ้อโกงหรือแอบอ้าง

 ✜ เทคนิคที่อาศัยการบุกรุก เช่น การ
บุกรุกหรือแอบเข้าไปในสถานที่อย่างผิด
กฎหมาย

 ✜ การใช้ของขวัญ สินบน หรือการบังคับ
ข่้เข็ญ เพื่อให้ได้รับข้อม้ลที่เป็นความลับ

 ✜ การเชญิชวนหรอืการยอมรบัขอ้ม้ลทีอ่าจ
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายความ
ลับทางการค้า

 ✜ การละเมิดข้อตกลง การไม่เปิดเผย
ข้อม้ล หรือ

 ✜ การใช้บุคคลที่สามเพื่อเข้าร่วมใน
กิจกรรมที่พนักงานของ Baxter ถ้กห้าม
ไม่ให้ด�าเนินการ

รำยกำรตรวจสอบ

พนกังำนของ Baxter เขำ้รว่มงำนแสดง
สนิคำ้เป็นประจ�ำเพือ่รบัทรำบแนวโนม้
อตุสำหกรรมลำ่สดุ เมือ่เขำ้รว่มกจิกรรม
ดงักลำ่ว จะมกีฎพืน้ฐำนบำงอยำ่งทีค่ณุ
จะตอ้งระลกึไวอ้ยูเ่สมอ:

 ✓ พนกังำนของ Baxter ตอ้ง 
ตดิป้ำยชือ่ทีร่ะบ ุควำมสมัพนัธ์
เกีย่วขอ้งกบั Baxter อยำ่งถกูตอ้ง
อยูเ่สมอ

 ✓ พนกังำน Baxter ตอ้งไม ่แสวงหำ
ขอ้มลูจำกงำนแสดงสนิคำ้โดยใชว้ธิ ี
กำรหลอกลวง หรอืฉอ้ฉล

 ✓ พนกังำนของ Baxter ตอ้งไมเ่ขำ้
สูพ่ ืน้ทีส่ว่นตวัหรอืพืน้ทีท่ ีจ่�ำกดัไว้
ส�ำหรบับคุคลทีไ่ดร้บัเชญิเทำ่น ัน้ 
หำกไมไ่ดร้บัอนญุำต

กลอ่งเครือ่งมอืของคณุ

นโยบำย
• นโยบายอุตสากรรมและข่าวกรองด้านการ

แข่งขัน(Global Industry and Competitive 

Intelligence Policy)

แหลง่ขอ้มลู
• มาตรฐานความสัมพันธ์กับผ้้ให้บริการ

ทางการแพทย์ และ ข้อห้ามในการ
คอรัปชั่น 

• ไซต์อินทราเน็ตส�าหรับนโยบายของบริษัท

• ไซต์อินทราเน็ตด้านการขายกับภาครัฐ

• ไซต์อินทราเน็ตข้อม้ลภายในด้านการ
แข่งขันด้านการตลาดส่วนกลางของ Renal 

• มาตรฐานจริยธรรมด้านการขายกับรัฐบาล
สหรัฐฯ

ขอ้มลูตดิตอ่
• ฝ่ายกฎหมาย

• ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ

ข้อมูลภายในทางธุรกิจ

ถาม-
ตอบ
ฉันไดูรับมอบหมายใหูเก็บรวบรวมขูอม้ลข่าว
เชิงลึกกับค้่แข่ง ในการท�าเช่นนัน้ ฉันจะตูองละเมิด
นโยบายของ Baxter ฉันจะสามารถว่าจูาง ที่ปรึกษาภายนอกเพื่อ
ใหูเก็บรวบรวมขูอม้ลน้ีไดูหรือไม่

ไม่ได้ ห้ามว่าจ้างบุคคลภายนอก ให้ท�ากิจกรรมที่พนักงานของ Baxter ถ้กห้ามไม่ให้ท�า

แพทย์คนหน่ึงสามารถเขูาถึงขูอม้ลการแข่งขันที่เป็นความลับ และเขาเป็นเพื่อนสนิท
กับฉัน ในระหว่างการประชุมเรื่องการขายที่โรงพยาบาล แพทย์คนนัน้เสนอที่จะใหูฉันด้
เอกสารของค่้แข่ง ฉันควรท�าอย่างไรในกรณีน้ี ควรท�าอย่างไร

บอกแพทย์คนนัน้อย่างสุภาพแต่หนักแน่นว่า ท่านไม่ต้องการทราบข้อม้ลที่เป็นความลับของ
ค่้แข่ง



ในขณะทีเ่รำท�ำงำนรว่มกบั 

ชุมชนตำ่ง ๆ เพือ่สรำ้งโลกทีย่ ัง่ยนื 

BAXTER  ไมเ่คยสญูเสยีควำม

เชือ่ม ัน่พืน้ฐำน เกีย่วกบักำรท�ำ

ธรุกจิ ดว้ยวธิที ีถ่กูตอ้ง29 “ขอ้มล้วงใน” และการซื้อขายหลกัทรัพย์

30 การสื่อสารกบัสื่อมวลชนและนักลงทนุ

31 กจิการสาธารณะและกจิกรรมทางการเมือง

32 การใหข้อ้มล้แกห่น่วยงานราชการ

33 การแจง้ขอ้กงัวลและเลอืกท�าสิง่ทีถ้่กตอ้ง

35 Board of Directors (คณะกรรมการบริหาร) 
Public Policy Committee  
(คณะกรรมการนโยบายสาธารณธ) 
Corporate Responsibility 
Office (ส�านักงานดแ้ลกจิการองคก์ร)  
ของ Baxter

โลกของเรา
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Baxter เปิดเผยขูอม้ลส�าคัญเกี่ยวกับ
บริษทัแก่สาธารณชนเป็นระยะ ๆ การเปิด
เผยขูอม้ลเหล่าน้ีจะตูองมีความครบถูวน
สมบ้รณ์ ยุติธรรม ถ้กตูองเหมาะสม อย้่ใน
กรอบเวลาที่เหมาะสม และเขูาใจไดูง่าย

จนกว่า Baxter จะเปิดเผยขูอม้ลส�าคัญ
เกี่ยวกับบริษทัแก่สาธารณชน พนักงานจะ
ตูองเก็บขูอม้ลดังกล่าวเป็นความลับ และ
หูามน�าไปใชูเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ทัง้น้ี 
ถือเป็นการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับหลัก
ทรัพย์ของสหรัฐฯ ในการซื้อหรือขายหูุน
ของ Baxter โดยอาศัยขูอม้ลส�าคัญที่ไม่
เปิดเผยแก่สาธารณชน

ในระหว่างที่ท�างาน พนักงานของ  
Baxterอาจไดูรับทราบขูอม้ลส�าคัญที่ไม่
เปิดเผยแก่สาธารณะชนในเรื่องที่เกี่ยว
กับบริษทัอื่นๆ นอกจากน้ี พนักงานตูอง
เก็บขูอม้ลเป็นความลับ และหูามซื้อขาย
หูุนของบริษทัอื่นๆโดยอูางอิงขูอม้ลดัง
กล่าว  นอกจากน้ี หูามพนักงาน ท�าการ
ซื้อขายหุูนอย่างมีลักษณะบ่งชีเ้ป็นพิเศษ
ใดๆเกีย้วกับหุูนของ Baxter รวมทัง้
การการขายระยะสัน้เพือเอา (Short 
Selling) การปูองกันความเสี่ยงใน
การลงทุน (Hedging) การซื้อหูุนของ 
Baxterเพื่อหาก�าไรส่วนต่าง หรือการใชูหูุน
ของBaxterเป็นหลักประกัน (Pledging)

พนักงานในระดับรองประธานหรือระดับ
ที่ส้งกว่า และพนักงานที่สามารถเขูาถึง
ขูอม้ลส�าคัญที่ไม่เปิดเผยแก่สาธารณชน
อย่างสม�่าเสมอ มีพันธะกรณีเพิ่มเติม รวม
ถึงการจ�ากัดการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ 
และการก�าหนด “ช่วงเวลา” หูามซื้อขาย
ในแต่ละไตรมาส หรือการยืนยันชีแ้จงกับ
ทีมงานฝ่ายกฎหมายในเรื่องการซื้อขาย
หลักทรัพย์ พันธะกรณีเหล่าน้ี และขูอม้ล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
โดยทัว่ไป มีอย้่ในนโยบายการคูาหลัก
ทรัพย์ของ Baxter

ขอ้มลู “ทีม่นียัส�ำคญั” คอือะไร

ขอ้มลูทีม่นียัส�ำคญัคอืขอ้มลูทีน่กัลงทนุ
ในตลำดหลกัทรพัยจ์ะพจิำรณำเห็น
วำ่มคีวำมส�ำคญั กลำ่วอยำ่งเฉพำะ
เจำะจงก็คอื ขอ้มลูจะถอืวำ่มคีวำม
ส�ำคญัในกรณีทีม่แีนวโนม้อยำ่งมำกวำ่
ผูถ้อืหุน้ทีม่เีหตผุลจะพจิำรณำวำ่ขอ้มลู
น ัน้มคีวำมส�ำคญัตอ่กำรตดัสนิใจลงทนุ 
หรอืในกรณีทีจ่ะถกูมองวำ่ขอ้มลูน ัน้กอ่
ใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลงอยำ่งมำกตอ่
ขอ้มลูโดยรวมทีพ่รอ้มใชง้ำน

ตวัอยำ่งของขอ้มลูทีอ่ำจถอืวำ่มนียั
ส�ำคญัไดแ้ก่

• กำรเขำ้ซือ้และกำรขำยกจิกำร สำย
กำรผลติ หรอืเทคโนโลยี

• ผลติภณัฑใ์หม ่ๆ หรอืงำนวจิยั หรอื
โครงกำรรเิร ิม่ทำงคลนิกิ

• ผลประกอบกำรและแนวโนม้
ทำงกำรเงนิ หรอื

• กฎระเบยีบ กำรฟ้องรอ้งด�ำเนนิ
คด ีหรอืกำรเปลีย่นแปลงสญัญำที่
ส�ำคญั

“ข้อมูลวงใน”  
และการซื้อขายหลักทรัพย์ กลอ่งเครือ่งมอืของคณุ

นโยบำย
•• นโยบายการซือ้ขายหลักทรัพย์

•• นโยบายการเปิดเผยข้อม้ล

แหลง่ขอ้มลู
•• ไซต์อินทราเน็ตส�าหรับนโยบายของบริษัท

ขอ้มลูตดิตอ่
•• ส�านักเลขานุการบริษัท

•• ฝ่ายกฎหมาย

ถาม-ตอบ
ฉันตูองการขายหูุน Baxter จะท�าไดูหรือไม่

สามารถท�าได้หากคุณไม่ได้รับทราบข้อม้ล
ที่ไม่เปิดเผยแก่สาธารณะ และไม่อย่้ภายใต้
ข้อก�าหนดให้ผ่านกระบวนการตรวจสอบ
ก่อนการขายหรือถ้กก�าหนดมาตรการกีดกัน
หรือมาตรการด้านการซือ้ขายเป็นพิเศษ
ใด ๆ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อม้ลที่มี
ไว้ในครอบครอง โปรดติดต่อทีมงานส�านัก
เลขานุการบริษัท

ควรติดต่อกับทีมงานส�านักเลขานุการบริษัท
หากมีข้อสงสัยใด ๆ
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การสื่อสารกับ 
สื่อมวลชนและนักลงทุน กลอ่งเครือ่งมอืของทำ่น

นโยบำย
• นโยบายการเป็นตัวแทน Baxter ภายนอก

องค์กร 
(Representing Baxter Externally Policy)

• นโยบายการเปิดเผยข้อม้ล

แหลง่ขอ้มลู
• ไซต์อินทราเน็ตส�าหรับนโยบายของบริษัท

• ไซต์อินทราเน็ตด้านการสื่อสารของบริษัท

• ไซต์อินทราเน็ต ID บริษัท

ขอ้มลูตดิตอ่
• ฝ่ายสื่อสารองค์กร

• ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

• ฝ่ายกฎหมาย

ชื่อเสียงของ Baxter ในสายตาของชุมชน
ขึ้นอย่้กับการมีช่องทางที่เหมาะสมส�าหรับ
การปรึกษาหารือและการจัดหาขูอม้ลที่
ถ้กตูอง เหมาะสมกับกรอบเวลา และ
สอดคลูองตูองกัน

Baxter อนุญาตใหูบางคนเท่านัน้ที่
สามารถพ้ดคุยกับสื่อมวลชนและชุมชน
ดูานการเงิน

ยกเวูนในกรณีที่ไดูรับอนุญาตอย่างชัด
แจูงส�าหรับการพ้ดคุยในนามของ Baxter 
คุณจะตูองส่งขูอซักถามทัง้หมดจาก
สื่อมวลชนไปยังฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ
องค์กร ส่วนขูอซักถามจากชุมชนดูานการ
เงินจะตูองส่งไปที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

รำยกำรตรวจสอบ

กอ่นหนำ้ทีจ่ะพดูคยุกบัสือ่มวลชนหรอื
ชุมชนดำ้นกำรเงนิ หรอืในเหตกุำรณ์
ใด ๆ ทีส่ ือ่มวลชนหรอืชุมชนดำ้นกำร
เงนิจะเขำ้รว่ม ใหต้อบค�ำถำมตอ่ไปนี้

 ✓ คณุไดร้บัอนญุำตใหแ้สดงควำม
เห็นในนำมของ Baxter โดย 
ฝ่ำยประชำสมัพนัธอ์งคก์รหรอืฝ่ำย
นกัลงทนุสมัพนัธห์รอืไม่

ถำ้ตอบวำ่ “ใช”่ ส�ำหรบัค�ำถำมขำ้งตน้ 
ใหพ้จิำรณำค�ำถำมเพิม่เตมิตอ่ไปนี้

 ✓ คณุไดต้รวจสอบนโยบำยของ 
Baxter เกีย่วกบักำรพดูคยุกบั
สือ่มวลชนและชุมชนดำ้นกำรเงนิ
หรอืไม่

 ✓ ขอ้มลูทีค่ณุจะจดัหำใหไ้ดร้บักำร
เปิดเผยแกส่ำธำรณชนแลว้หรอืยงั 
ถำ้ยงั คณุไดร้บัอนญุำตใหเ้ปิดเผย
ขอ้มลูแกบ่คุคลภำยนอกหรอืไม่

 ✓ ขอ้มลูทีค่ณุจะน�ำเสนอผำ่นกำร
พจิำรณำทบทวนโดยฝ่ำยกฎหมำย 
ฝ่ำยประชำสมัพนัธอ์งคก์ร หรอืฝ่ำย
นกัลงทนุสมัพนัธเ์พือ่ใหแ้นใ่จวำ่จะ
ไมม่กีำรเปิดเผยขอ้มลูทีย่งัไมเ่ปิด
เผยแกส่ำธำรณะหรอืไม่

หำกตอบวำ่ “ไมใ่ช”่ คณุจะตอ้งขอ
อนญุำตจำกฝ่ำยประชำสมัพนัธอ์งคก์ร
หรอืฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธเ์พือ่ทีจ่ะเปิด
เผยขอ้มลูดงักลำ่วถาม-

ตอบ
นโยบายการเปิดเผยขูอม้ลครอบคลุมขูอม้ล
ใด บูาง

นโยบายดังกล่าวครอบคลุมข้อม้ลใด ๆ ที่จัดหาให้แก่บุคคลใด ๆ ใน
ชุมชนด้านการเงิน (เช่น บุคคลใดก็ตามที่คาดว่าจะซือ้หลักทรัพย์ของ Baxter รวมถึง
ผ้้ถือหุ้นและผ้้เชี่ยวชาญในตลาดหลักทรัพย์)

ภายใตูนโยบายการเปิดเผยขูอม้ล ใครไดูรับอนุญาตใหูพ้ดคุยกับชุมชนดูานการเงินในนาม
ของ Baxter

เฉพาะ CEO, CFO, เจ้าหน้าที่การเงินและรองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เท่านัน้ที่สามารถให้
ข้อม้ลกับชุมชนทางการเงินได้ ในบางครัง้ บุคคลเหล่านีอ้าจมอบหมายให้บุคคลอื่นพ้ดคุยใน
นามของ Baxter ภายใต้นโยบายการเปิดเผยข้อม้ล โดยการมอบหมายแต่งตัง้ดังกล่าวจะต้อง
เป็นลายลักษณ์อักษร
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Baxter มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง
ทัว่โลกอย่างสม�่าเสมอ เช่น การวิ่งเตูน
เรื่องการออกกฎหมาย และจัดหาขูอม้ล
เกี่ยวกับการก�าหนดกฎระเบียบ เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของบริษทัและผู้ป่วยที่ใชู
ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

กฎระเบียบที่ควบคุมการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางการเมืองมีความแตกต่าง
กันอย่างมากในแต่ละประเทศ ทัง้ยังมีความ
ซับซูอน และมักจะมีบทลงโทษที่รุนแรง
ส�าหรับการละเมิด โดยทัว่ไป การด�าเนินการ
ดังกล่าวทัง้หมดควรมีขึ้นร่วมกับฝ่ายกิจการ
ภาครัฐและนโยบายสาธารณะของ Baxter 
(GAPP)

หลักเกณฑ์สากลเกี่ยวกับการวิ่งเต้น
ไม่ว่าในพื้นที่ใด คุณจะตูองปรึกษาและ
ประสานงานกับเจูาหนูาที่ฝ่าย GAPP ก่อน 
ส�าหรับการด�าเนินการใด ๆ เพื่อกดดันการ
ตัดสินใจของภาครัฐเกี่ยวกับ:

 ✜ การออกกฎหมายและกฎระเบียบ

 ✜ การเสนอราคา สัญญา และเงินให้เปล่า

 ✜ ประเด็นอื่น ๆ ที่ Baxter มีผลประโยชน์
ร่วมด้วย ยกเว้นการสอบถามข้อม้ล การ
ตรวจสอบ การสอบสวนและการฟ้องร้อง

หลักเกณฑ์ในระดับสากล  
ด้านการบริจาคเพื่อการเมือง
ไม่ว่าในที่ใดก็ตาม คุณจะตูองปรึกษา
และประสานงานกับฝ่าย GAPP หรือ
ฝายกฎหมายก่อนบริจาคเงินในนามของ 
Baxter ส�าหรับกิจกรรมทางการเมือง กับ
พรรคการเมืองหรือส�าหรับกิจกรรมหรือ
หน่วยงานใด ๆ ที่เป็นการชีน้�าโดยเจูาหนูาที่
ของรัฐ

หลักเกณฑ์ในระดับสากลเกี่ยวกับ 
การจัดหาของก�านัลให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ
ไม่ว่าจะอย่้ที่ใดก็ตาม นโยบายของ Baxter 
เกี่ยวกับการมอบของขวัญใหูแก่เจูาหนูาที่รัฐ
มีขูอจ�ากัดอย่างมาก

คุณจะตูองพิจารณาและปฏิบัติตามนโยบาย 
ดูานการจัดหาของขวัญและสิ่งบันเทิงและ
นโยบายการต่อตูานการทุจริต การสอบถาม
ขูอม้ลใด ๆ ใหูส่งต่อไปยังฝ่ายกฎหมายหรือ
ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

กฎระเบียบเพิ่มเติมส�าหรับกิจกรรม
ทางการเมืองในสหรัฐฯ

 ✜ การวิ่งเต้นในระดับรัฐบาลกลางหรือ
มลรัฐ: จะต้อง มีการประสานกับฝาย
กิจการภาครัฐและนโยบายสาธารณะ

 ✜ เงินอุดหนุนทางการเมือง: โดยทัว่ไปแล้ว 
Baxter ไม่สามารถบริจาคเงินหรือสิ่งของ
ให้แก่ผ้้ลงสมัครรับเลือกตัง้หรือสนับสนุน
การหาเสียงเลือกตัง้ ยกเว้นในกรณีที่
ด�าเนินการผ่านทาง BAXPAC

 ✜ กว่า 20 รัฐห้ามไม่ให้ Baxter มอบเงิน 
อุดหนุน เงินอุดหนุน ส�าหรับผ้้ลงสมัคร
รับเลือกตัง้ในระดับรัฐหรือระดับท้องถิ่น 
หรือแคมเปญทางการเมืองอื่น ๆ จะต้อง
ได้รับการชีแ้จงต่อฝ่าย GAPP

 ✜ แพคเกจการเดินทาง ของก�านัล การจัด
เลีย้งอาหาร: มีข้อจ�ากัดอย่างมากส�าหรับ 
Baxter ในการจัดหาของก�านัลหรือค่า
ใช้จ่ายในการเดินทาง การด�าเนินการดัง
กล่าวจะต้องผ่านการรับรองโดย GAPP

กิจกรรมทางการเมืองส่วนบุคคล
Baxter สนับสนุนใหูพนักงานเขูาไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตามที่พนักงาน
ตูองการ ในกรณีที่:

 ✜ กิจกรรมของพนักงานเป็นเรื่องส่วน
บุคคลอย่างแท้จริง และไม่ได้กระท�าการ
ในนามของ Baxter

 ✜ เงินบริจาคสนับสนุนการหาเสียงเลื่อกตัง้
ในระดับรัฐจากพนักงานระดับผ้้อ�านวย
การขึ้นไป (Director level and above) 
จะต้องผ่านการยืนยันชีแ้จ้งต่อฝ่าย  
GAPPเป็นที่เรียบร้อยตามกฎหมายข
องรัฐ

 ✜ ไม่มีการใช้สถานที่ของ Baxter

 ✜ กิจกรรมดังกล่าวไม่ขัดแย้งกับห 
น้าที่ความรับผิดชอบในการท�างาน

กิจการสาธารณะและกิจกรรมทางการ
เมือง กลอ่งเครือ่งมอืของคณุ

นโยบำย
•• นโยบายสากลว่าด้วยการปฏิสัมพันธ์  

(Global Interactions Policy)

แหลง่ขอ้มลู
•• ไซต์อินทราเน็ต 

กิจการภาครัฐและนโยบายสาธารณะ

•• มาตรฐานด้านการจัดหาของขวัญและการเลีย้ง
รับรองพนักงานที่ระบุในเอกสารชุดนี้

ขอ้มลูตดิตอ่
•• เจ้าหน้าที่ฝ่าย กิจการภาครัฐและ 

นโยบายสาธารณะ ในพืน้ที่ของคุณ

•• ฝ่ายกฎหมาย

ถาม-ตอบ
ฉันสามารถใชูสถานที่ของ Baxter เพื่อ
สนับสนุนผู้ลงสมัครรับเลือกตัง้ไดูหรือไม่

ไม่ได้

ฉันจะสามารถน�าเอาเงินทุนของ Baxter ไป
บริจาคใหูแก่ผู้ลงสมัครรับเลือกตัง้ไดูหรือไม่

ท�าไม่ได้ในสหรัฐฯ ส่วนนอกสหรัฐฯ นัน้ต้อง
ปรึกษาเจ้าหน้าที่ฝ่าย GAPP เสียก่อน

ฉันจะสามารถแนะน�าผู้ลงสมัครรับเลือกตัง้
ใหูแก่เพื่อนร่วมงานและขอใหูพวกเขาบริจาค
เงินเพื่อสนับสนุนการหาเสียงไดูหรือไม่

ได้ หากคนเหล่านีไ้ม่ใช่ผ้้ใต้บังคับบัญชาหรืออย่้
ในสายบังคับบัญชา เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด
ว่ามีการกดดันการตัดสินใจใด ๆ
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การจัดหาข้อมูล 
ให้แก่หน่วยงานของรัฐ
ธุรกิจของ Baxter อย่้ภายใตูการก�ากับด้แลอย่างเขูมงวด และรัฐบาลอาจรูองขอขูอม้ลจาก
เราเป็นประจ�า เราจะใหูความร่วมมือดูวยการจัดการขูอม้ลผ่านช่องทางที่เหมาะสม

 ✜ ในกรณีที่ได้รับค�าร้องขอข้อม้ลทัว่ไปจากหน่วยงานราชการ จะต้องรายงานเรื่องน้ี
แก่ที่ปรึษาทางกฎหมายซึ่งรับผิดชอบธุรกิจหรือหน่วยงานนัน้ ๆ นอกเสียจากว่าฝ่าย
กฎหมายตกลงว่าธุรกิจหรือหน่วยงานอื่นอาจจัดการเรื่องดังกล่าวได้ตามล�าพัง

 ✜ ในกรณีที่ได้รับหมายศาล ค�าสัง่ศาลส�าหรับการเข้าพบ การเป็นพยาน การสอบปากค�า 
หรือการจัดส่งเอกสาร จะต้องรายงานเรื่องน้ีแก่ทนายความที่รับผิดชอบธุรกิจหรือ
หน่วยงานนัน้ ๆ และทนายความจะต้องรายงานเรื่องดังกล่าวให้แก่ประธานที่ปรึกษา
ฝ่ายการด�าเนินคดี

 ✜ ในกรณีที่ได้รับค�าร้องขอใด ๆ ส�าหรับการเข้าตรวจสอบสถานที่ของ Baxter ตามหมาย
ค้น จะต้องรายงานเรื่องน้ีแก่ที่ปรึกษาทางกฎหมายในธุรกิจหรือหน่วยงานของคุณใน
ทันที และที่ปรึกษาจะต้องรายงานเรื่องดังกล่าวให้แก่ประธานที่ปรึกษาฝ่ายการด�าเนิน
คดี คุณจะต้องยินยอมให้มีการสืบค้นข้อม้ลภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายในพื้นที่

 ✜ ในกรณีที่ได้รับค�าร้องขอข้อม้ลจากสภาคองเกรสของสหรัฐฯ จะต้องรายงานเรื่องน้ีแก่
ส�านักงานที่ปรึกษาทัว่ไปหรือรองประธานฝ่ายกิจการภาครัฐและนโยบายสาธารณะเพื่อ
ให้ด�าเนินการอย่างเหมาะสม

กลอ่งเครือ่งมอืของคณุ

แหลง่ขอ้มลู
• ไซต์อินทราเน็ตส�าหรับนโยบายของบริษัท

ขอ้มลูตดิตอ่
• ประธานที่ปรึกษาด้านการด�าเนินคดี

• รองประธานฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ

• ประธานที่ปรึกษาฝ่ายระเบียบข้อบังคับ

• รองประธานฝ่ายกิจการภาครัฐและนโยบาย
สาธารณะ

ถาม-
ตอบ
ฉันควรท�าอย่างไรถูาหากเจูาหนูาที่ฝ่าย
บังคับใชูกฎหมายติดต่อฉัน และรูองขอขูอม้ลเกี่ยวกับ 
Baxter

ท่านควรแจ้งฝ่ายกฎหมายในทันทีเกี่ยวกับค�าร้องขอดังกล่าว ก่อนที่จะจัดส่งข้อม้ล
ใด ๆ อธิบายแก่เจ้าหน้าที่ว่านโยบายของ Baxter ก�าหนดว่าจะต้องแจ้งฝ่ายกฎหมายก่อนที่จะ
สามารถจัดหาข้อม้ลใด ๆ ได้ ฝ่ายกฎหมายจะประเมินค�าร้องขอ รวมถึงประเด็นที่ว่าจะต้องมี
การออกหมายศาลหรือไม่ส�าหรับการเปิดเผยข้อม้ลดังกล่าว
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การแจ้งข้อกังวล 
และเลือกท�าในสิ่งที่ถูกต้อง

ในสภาพแวดลูอมที่ซับซูอนและมีการก�ากับด้แลอย่างเขูมงวดของ Baxter การตัดสินใจ
อย่างถ้กตูองเหมาะสมอาจเป็นเรื่องทูาทาย ในบางครัง้คุณอาจตูองการค�าแนะน�าหรือความ
ช่วยเหลือในการแกูไขปัญหา คุณควรสืบคูนขูอม้ลเกี่ยวกับหรือขอค�าแนะน�าเกี่ยวกับ
มาตรฐานดูานจริยธรรมและการควบคุมมาตรฐานของเรา

Baxter ส่งเสริมใหูมีการพ้ดคุยเกี่ยวกับขูอกังวลหรือสอบถามขูอสงสัยอย่างเปิดกวูาง
เพื่อไม่ใหูมีการตัดสินใจอย่างไม่เหมาะสมหรือการด�าเนินการใด ๆ ที่อาจเป็นการละเมิด
มาตรฐานการด�าเนินงาน พนักงานของ Baxter มีหนูาที่รายงานเกี่ยวกับการละเมิด
มาตรฐานที่อาจเกิดขึ้น ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน แนวทางการบัญชี การตรวจสอบ 
การทุจริต  การฉูอโกง หรือปัญหารูายแรงอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์
ของบริษทั หรือขวัญก�าลังใจหรือความปลอดภัยของพนักงานหรือสินทรัพย์ของบริษทั

ขัน้แรก พนักงานควรจะขอความช่วยเหลือจากฝ่ายบริหารหรืออาศัยช่องทางที่มีใน
พื้นที่เพื่อช่วยในการจัดการขูอกังวลต่าง ๆ ที่มี แนวทางติดต่ออื่น ๆ ยังอาจไดูแก่การ
ติดต่อกับฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Ethics and Compliance 
department) ที่ปรึกษาฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Ethics 
and Compliance regional counsel) ในพื้นที่ หรือส�านักงานด้แลกิจการองค์กร 
(Corporate Responsibility Office)ผ่านสายด่วนจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ (Ethics and Compliance Helpline)

Baxter สรูางสภาพแวดลูอมที่ปราศจากการตอบโตู เพื่อใหูพนักงานและฝ่ายต่างๆ 
ที่เกี่ยวขูองสามารถรายงานปัญหาดูานจริยธรรมและการปฏิบัติตามโดยสุจริตใจไดู
อย่างปลอดภัย นโยบายการไม่ตอบโตูไดูรับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับส้งของ 
Baxter และจะตูองมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

สายด่วนจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ตัวแทนสายด่วนจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบพรูอมใหูบริการตลอด  
24 ชัว่โมงทุกวัน เพื่อใหูค�าแนะน�าครอบคลุมหลากหลายภาษา คุณสามารถแจูงเหตุ
ออนไลน์หรือโทรติดต่อหมายเลขโทรฟรีในประเทศของคุณตามที่แจูงไวูบนเว็บไซต์

ขณะใชูสายด่วนจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จะมีการปกปิดขูอม้ลระบุตัว
บุคคลอย่างเต็มที่ และเปิดเผยเฉพาะกับผู้ที่เกี่ยวขูอง หรือบุคคลที่รับผิดชอบในการแจูง
เหตุและในการสอบสวน ขูอม้ลส่วนบุคคลของคุณจะถ้กเก็บรักษาและใชูงานตามนโยบาย

การเก็บรักษาข้อม้ลส่วนตัวของ Baxter และกฎหมายความเป็นส่วนตัวของขูอม้ล คุณไม่
จ�าเป็นตูองเปิดเผยชื่อของตนเอง นอกเสียจากว่ากฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศนัน้ 

ๆ ก�าหนดว่าจะตูองเปิดเผยชื่อ

ช่องทางเหล่าน้ีที่ใชูในกระบวนการตัดสินใจของคุณจะช่วยใหูเราสามารถรักษาชื่อเสียง
ของ Baxter ในฐานะองค์กรชัน้น�าที่มีความรับผิดชอบ และมีบุคลากรที่ไดูรับการยอมรับดูาน

ประสิทธิภาพในการท�างานและความซื่อตรงในการท�างาน
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กลอ่งเครือ่งมอืของทำ่น

นโยบำย
• หลักปฏิบัติของ Baxter

แหลง่ขอ้มลู
• ไซต์อินทราเน็ตด้านจริยธรรมและการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การควบคุม
มาตรฐาน

กำรสอบถำมหรอืแจง้ขอ้กงัวล 
เกีย่วกบักำรควบคมุมำตรฐำน
• หัวหน้างาน ผ้้บังคับบัญชหรือหัวหน้า

แผนก

• ผ้้เชี่ยวชาญในหน่วยงาน เช่น ฝ่าย
กฎหมาย, HR หัวหน้าผ้้ด้แล, VP ฝ่าย
คุณภาพ เป็นต้น

• ที่ปรึกษาด้านจริยธรรมและ 
การควบคุมมาตรฐานระดับภ้มิภาค

• ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ

• ไซต์อินทราเน็ตด้านจริยธรรมและการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

• ส�านักงานก�ากับด้แลด้านธรรมาภิบาล
 P.O. Box 154, 

Deerfield, IL 60015, USA

 อีเมล: corporate_responsibility_
office_deerfield@baxter.com

 โทรสารลับ: 1-224-948-2867

• สายด่วนจริยธรรมและการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ

 www.baxter.com

 เบอร์โทรในสหรัฐฯ  
1-844-294-5418

 เบอร์ติดต่อระหว่างประเทศ: ตรวจสอบ
หมายเลขติดต่อฟรีประจ�าประเทศของ
คุณได้ที่ www.baxter.com

ถาม-ตอบ
เป็นที่ทราบกันดีในแผนกของผม/ดิฉันว่า เราไม่ไดูท�าตามระเบียบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
ฉันแน่ใจว่าจะตูองมีคนอื่นที่ติดต่อสายด่วนจริยธรรมและการควบคุมมาตรฐาน และแจูงกรณีน้ี 
ฉันจ�าเป็นที่จะตูองรายงานปัญหาน้ีหรือไม่

ต้องรายงาน พนักงานทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานเกี่ยวกับการละเมิดหลักเกณฑ์การด�าเนินงาน
ที่อาจเกิดขึน้ และสนับสนุนวิสัยทัศน์ของ Baxter ในการเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจ
ทั่วโลก คุณไม่สามารถหวังพึ่งพาให้คนอื่นรายงานปัญหานี้

ฉันกลัวว่าการท�างานของตนที่ Baxter อาจสิน้สุดลงหากแจูงปัญหาดูานจริยธรรมและการ
ควบคุมมาตรฐานโดยไม่มีหลักฐานยืนยันการกระท�าผิดที่แน่ชัด ฉันจะแน่ใจไดูอย่างไรว่าเรื่อง
ท�านองน้ีจะไม่เกิดขึ้น

ฝ่ายบริหารของ Baxter มุ่งมั่นรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานที่เปิดกว้างโดยทุกฝ่ายสามารถแจ้ง
ปัญหาด้านจริยธรรมและควบคุมมาตรฐานโดยสุจริตโดยไม่ต้องกังวลว่าจะถ้กตอบโต้จากการแจ้ง
เหตุดังกล่าว ฝ่ายบริหารของ Baxter จะตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อทุกกรณีของการตอบโต้ และจะ
ด�าเนินมาตรการแก้ไขในทันที บริษัทจะไม่อดทนต่อพฤติกรรมตอบโต้ของพนักงานโดยเด็ดขาด

ชอ่งทำงในกำรแจง้ปญัหำหรอืขอ้สงสยัดำ้นจรยิธรรมและกำรควบคมุมำตรฐำน

หัวหนูางาน ผู้บังคับบัญชา หรือ
หัวหนูาฝ่ายกฎหมาย

หัวหนูางาน ผู้บังคับบัญชา หรือ
หัวหนูาฝ่ายกฎหมาย

ที่ปรึกษา  
ดูานจริยธรรมและ 

การควบคุมมาตรฐาน 
(Ethics and Compliance 

regional counsel)

ผู้เชี่ยวชาญ ในสายงาน  
(Functional Experts)
ผู้เชี่ยวชาญ ในสายงาน  
(Functional Experts)

สายด่วนจริยธรรมและ 
การควบคุมมาตรฐาน 

(Ethics and  
Compliance Hotline)

ส�านักงาน 
ความรับผิดชอบขององค์กร 
(Corporate Responsibility 

Office)

ที่ปรึกษา  
ดูานจริยธรรมและ 

การควบคุมมาตรฐาน 
(Ethics and Compliance 

regional counsel)

ส�านักงาน 
ความรับผิดชอบขององค์กร 
(Corporate Responsibility 

Office)

สายด่วนจริยธรรมและ 
การควบคุมมาตรฐาน 

(Ethics and  
Compliance Hotline)

mailto:corporate_responsibility_office_deerfield%40baxter.com?subject=
mailto:corporate_responsibility_office_deerfield%40baxter.com?subject=
http://www.baxter.com
http://www.baxter.com


คณะกรรมการบริหาร (Board of 
Directors)คณะกรรมการนโยบาย
สาธารณะ (Public Policy Committee) 
ส�านักงานดูแลกิจการองค์กร (Corporate 
Responsibility Office) ของ Baxter
คณะกรรมการบริหารของ Baxter ตระหนักถึงความส�าคัญของการมีรากฐานองค์กรที่แข็งแกร่ง 
ซึ่งรองรับสภาพแวดลูอมที่ถ้กหลักจริยธรรมและช่วยใหูเราบรรลุผลลัพธ์ดูวยการยึดมัน่ในหลัก
การ

คณะกรรมการนโยบายสาธารณะของคณะกรรมการบริหารมีหนูาที่ตรวจสอบใหูแน่ใจว่า Baxter 
ด�าเนินงานโดยยึดมัน่ในหลักการ มีโครงการดูานการก�ากับด้แลที่มีประสิทธิภาพ และมีความรับ
ผิดชอบต่อสังคมในทุกที่ทัว่โลก

คณะกรรมการนโยบายสาธารณะเป็นผู้จัดตัง้ส�านักงานก�ากับด้แลดูานธรรมาภิบาล (CRO) ขึ้น
ในปี 1993 CRO มีหนูาที่ด้แลการสื่อสารเกี่ยวกับมาตรฐานดูานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ จัดหาค�าแนะน�าและการฝึกอบรมใหูแก่พนักงานและกรรมการ ด้แลรักษาช่องทางต่างๆ 
ที่พนักงานจะสามารถรายงานปัญหา และตรวจสอบดูานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การยกเวูนหลักปฏิบัติใดของ Baxter ส�าหรับผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารจะตูองผ่านการ
รับรองโดยคณะท�างานเต็มคณะ และจะตูองเปิดเผยเกี่ยวกับการละเวูนใด ๆ ใหูผู้ถือหูุนไดูรับ
ทราบในทันที ตามกฎหมายและกฎระเบียบตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลบังคับใชู

กลอ่งเครือ่งมอืของคณุ

แหลง่ขอ้มลู
• หลักปฏิบัติของ Baxter

• ไซต์อินทราเน็ตด้านจริยธรรมและการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ

• ข้อบัญญัติของคณะกรรมการนโยบายสาธารณะ

• www.baxter.com

ขอ้มลูตดิตอ่
• ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ฝ่ำยจรยิธรรมและกำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบมบีทบำทใดบำ้ง

ฝ่ำยจรยิธรรมและกำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบเป็นผูด้�ำเนนิกจิกำรของ CRO เนือ่งจำกมี
ตวัแทนท ัง้ในเอเชยี ยโุรป ละตนิอเมรกิำและสหรฐัฯ ส�ำนกังำนจรยิธรรมและกำรควบคมุ
มำตรฐำนจงึมหีนำ้ทีด่แูลกำรจดัท�ำนโยบำยกำรควบคมุมำตรฐำน กำรฝึกอบรม กำร
ประเมนิดำ้นกำรควบคมุมำตรฐำน กำรใหค้�ำปรกึษำและกำรสอบสวนตำ่ง ๆ

โครงสรำ้งสำยงำนดำ้นจรยิธรรมและกำรควบคมุมำตรฐำนของ Baxter

ส�ำนกังำนก�ำกบัดแูลดำ้นธรรมำภบิำล

คณะกรรมกำรบรหิำร

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ 
พิจารณาค่า
ตอบแทน

คณะกรรมการ 
นโยบายสาธารณะ

คณะกรรมการ 
ด้านธรรมาภิบาล

รองประธาน 
ฝ่ายตรวจสอบ

องค์กร

ผ้้บริหารธุรกิจ
ระดับส้ง

รองประธานฝ่าย
จริยธรรมและ
การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ

ที่ปรึกษา 
ทั่วไป

รองประธานฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล

ของบริษัท

เจ้าหน้าที่ด้านจริยธรรมและ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

คณะกรรมการจริยธรรมและ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ในระดับภ้มิภาค

พนักงาน 
 ด้านจริยธรรมและการ

ควบคุมมาตรฐาน



มาตรฐานและนโยบายรองรับที่ระบุในเอกสารชุดน้ีอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงเป็นช่วง ๆ พนักงานของ Baxter 
มีหนูาที่ที่จะตูองรับทราบและปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ มาตรฐาน นโยบาย และระเบียบการ
ปัจจุบันที่มีผลบังคับใชูต่องานของเรา

เวอร์ชัน่ล่าสุดของเอกสารน้ีมีอย่้ที่โฮมเพจ 
จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
(Ethics and Compliance) บนไซต์อินทราเน็ต
ของ Baxter

เอกสารน้ีไม่ใช่สัญญาจูางงานระหว่าง Baxter และ
พนักงาน
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