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มำตรฐำนเหลำ่นีจ้ะใชบ้ังคับกบับคุคล/องคก์ำรทีจั่ดหำบรกิำร วตัถดุบิ สำรออกฤทธิ ์สว่นประกอบ สนิคำ้ส ำเร็จรปู หรอืผลติภัณฑอ์ืน่ ๆ (“ผูจั้ดหำ”) 
การปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่หมาะสม 

 ผูจั้ดหำตอ้งปฏบิัตติำมกฎหมำย กฎระเบยีบ ขอ้บังคับ และมำตรฐำนทำงดำ้นจรยิธรรมของสหรัฐอเมรกิำและประเทศทีต่นประกอบกจิกำรอยำ่งเหมำะสม 
รวมถงึมำตรฐำนเหลำ่นี ้

หา้มมใิหร้บัสนิบน เงนิใตโ้ตะ๊ การจา่ยเงนิทีผ่ดิกฎหมายและการปฏบิตัทิ ีทุ่จรติอืน่ ๆ 

 หำ้มมใิหผู้จั้ดหำจำ่ยหรอืจัดหำสิง่ใด ๆ ทีม่มีลูคำ่ใหแ้กเ่จำ้หนำ้ทีข่องรัฐไมว่ำ่จะทำงตรงหรอืทำงออ้มเพือ่ให ้

 ไดรั้บหรอืรักษำธรุกจิ หรอืมอีทิธพิลตอ่กำรตัดสนิใจของเจำ้หนำ้ทีข่องรัฐ พรรคกำรเมอืง ผูแ้ขง่ขันชงิต ำแหน่งทำงกำรเมอืง 
หรอืเจำ้หนำ้ทีใ่นองคก์รระหวำ่งประเทศอยำ่งไมเ่หมำะสม 

 ไดม้ำซึง่ขอ้ไดเ้ปรยีบทีไ่มเ่หมำะสม หรอื 

 มอีทิธพิลตอ่กำรกระท ำของบคุคล ลกูคำ้ บรษัิท หรอืตัวแทนของบรษัิทอยำ่งผดิกฎหมำย 

 ผูจั้ดหำตอ้งจัดเก็บบันทกึทีส่ะทอ้นถงึธรุกรรมและกำรจำ่ยเงนิทีเ่กดิขึน้จรงิอยำ่งถกูตอ้งและโปรง่ใส 

 ถงึแมว้ำ่ Baxter จะปฏบิตัติำมธรรมเนยีมของธรุกจิและหลักปฏบิัตทิำงกำรตลำดในทอ้งถิน่ แตท่ัง้ Baxter และผูจั้ดหำรำยใด ๆ จะไมเ่ขำ้รว่มในกำรปฏบิัตใิด ๆ 
ทีท่จุรติ ไมม่จีรยิธรรม หรอืผดิกฎหมำย 

 ผูจั้ดหำตอ้งไมก่ระท ำกำรใด ๆ ทีน่โยบำยของ Baxter ไมอ่นุญำต 

ความถกูตอ้งของบนัทกึทางธุรกจิ 

 บัญชแีละบันทกึทำงกำรเงนิทัง้หมดจะตอ้งเป็นไปตำมหลักกำรบัญชทีีเ่ป็นทีย่อมรับกนัโดยทั่วไป 

 บันทกึของผูจั้ดหำ จะตอ้งถกูตอ้งในทกุประเด็นทีม่คีวำมส ำคัญ 

 บันทกึจะตอ้งอำ่นออกไดง้ำ่ย มคีวำมโปรง่ใส และสะทอ้นถงึธรุกรรมและกำรจ่ำยเงนิทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 หำ้มซอ่นเรน้ ละเวน้กำรบันทกึ หรอืใสข่อ้มลูทีไ่มเ่ป็นจรงิ 

 ตอ้งจัดท ำบันทกึใหแ้ก ่Baxter ตำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของขอ้ตกลงทีท่ ำกบับรษัิท  

การมปีฏสิมัพนัธก์บัชุมชนทางการแพทย ์

 เมือ่เขำ้รว่มกบัชมุชนทำงกำรแพทย ์(รวมถงึผูป้ฏบิตัวิชิำชพีทำงดำ้นกำรดแูลสขุภำพ องคก์รทำงดำ้นกำรดแูลสขุภำพ ผูป่้วย องคก์รผูป่้วย เจำ้หนำ้ทีรั่ฐ 
และผูจ้ำ่ยเงนิ) ในนำมของ Baxter ผูจั้ดหำทัง้หมด ผูค้ำ้ ผูจั้ดจ ำหน่ำย ตัวแทน และบคุคลภำยนอกอืน่ ๆ 
ตอ้งปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรด ำเนนิงำนทำงอตุสำหกรรมใด ๆ ทีใ่ชบ้ังคับกบับคุคลเหลำ่นัน้ (เชน่ มำตรฐำนกำรปฏบิัตวิชิำชพี AdvaMed, MedTech และ 
EFPIA) 

 ผลประโยชนใ์ด ๆ ทีม่อบใหก้บัสมำชกิของชมุชนทำงกำรแพทยใ์นนำมของ Baxter 
ตอ้งเป็นไปตำมกฎหมำยทีใ่ชบ้ังคับและขอ้ก ำหนดตำมมำตรฐำนกำรปฏบิัตใินอตุสำหกรรมในประเทศทีส่มำชกิของชมุชนทำงกำรแพทยด์ังกลำ่วอำศัยอยูแ่ละ/
หรอืด ำเนนิกำรทำงกำรแพทยอ์ยู ่ตอ้งไมท่ ำกำรจำ่ยเงนิหรอืผลประโยชนอ์ืน่ ๆ เพือ่เป็นสนิบน เงนิรำงวลั สิง่จูงใจ หรอืเงนิจงูใจผลงำนจำกยอดขำย 

การแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรมและการป้องกนัการผูกขาด 

 ผูจั้ดหำตอ้งปฏบิัตติำมกฎหมำยและขอ้บังคบัทีเ่หมำะสมทัง้หมดเกีย่วกบักำรแขง่ขันทีเ่ป็นธรรมและกำรป้องกนักำรผกูขำด 

ทรพัยส์นิทางปญัญาและขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั 

 ผูจั้ดหำทัง้หมดทีต่อ้งแลกเปลีย่นขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลบักบั Baxter ตอ้งเขำ้ท ำสญัญำกำรรักษำควำมลับกบั Baxter ลว่งหนำ้ 

 กำรแลกเปลีย่นขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลับจ ำกดัอยูเ่พยีงแคข่อ้มลูทีจ่ ำเป็นตอ้งใชเ้พือ่ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรด ำเนนิงำนตำมสญัญำเทำ่นัน้ 

 ผูจั้ดหำจะตอ้งไมแ่บง่ปันทรัพยส์นิทำงปัญญำหรอืขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลับของ Baxter หรอืขอ้มลูอืน่ใดทีไ่ดรั้บมำซึง่เกีย่วขอ้งกบัธรุกจิของ Baxter 
(รวมถงึขอ้มลูทีผู่จั้ดหำพัฒนำขึน้มำ และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ ์ลกูคำ้ ผูจั้ดหำ กำรตัง้รำคำ ตน้ทนุ ควำมรู -้ควำมช ำนำญ กลยทุธ ์โปรแกรม 
กระบวนกำร และกำรปฏบิัตงิำน) กบับคุคลใด ๆ 

 ผูจั้ดหำตอ้งรำยงำนทันทเีมือ่มกีำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลับของ Baxter โดยไมไ่ดรั้บอนุญำต ไมว่ำ่จะเป็นกำรเปิดเผยโดยตัง้ใจหรอืไมก็่ตำม 
ผำ่นทำงสำยดว่นใหค้วำมชว่ยเหลอืทำงดำ้นจรยิธรรมและกำรปฏบิัตติำมกฎระเบยีบที ่www.baxter.com 

ความเป็นสว่นตวัของขอ้มูล 

 ผูจั้ดหำตอ้งปฏบิัตติำมกฎหมำยและกฏระเบยีบเกีย่วกบัควำมเป็นสว่นตัวของขอ้มลูทัง้หมดทีม่ผีลบังคบัใชเ้มือ่จัดกำรกบัขอ้มลูสว่นบคุคล 

 ผูจั้ดหำตอ้งใหค้วำมรว่มมอืและสนับสนุน Baxter 
อยำ่งสมเหตสุมผลในกำรด ำเนนิกำรใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำยในเรือ่งควำมเป็นสว่นตัวของขอ้มลูทีม่ผีลบังคบัใช ้ซึง่รวมถงึสทิธิข์องบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลู 
(Data Subject Rights) และกำรตอบสนองตอ่รัฐบำล ขอ้บังคับ หรอืขอ้ซกัถำมหรอืกำรตรวจสอบของหน่วยงำนดำ้นกำรคุม้ครองขอ้มลูแหง่อืน่ ๆ     

 ผูจั้ดหำจะประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลไดเ้ฉพำะเมือ่สอดคลอ้งกบัวธิกีำรของ Baxter 
ในกำรใหบ้รกิำรซึง่ระบไุวใ้นขอ้ตกลงทีเ่ป็นลำยลักษณ์อกัษรและ/หรอืสญัญำเกีย่วกบัควำมเป็นสว่นตัวทีใ่ชอ้ำ้งองิเทำ่นัน้ 
และไมใ่ชเ่พือ่วตัถปุระสงคย์อ่ยหรอืวตัถปุระสงคอ์ืน่ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบักำรใหบ้รกิำร  

 ผูจั้ดหำตอ้งรำยงำนกำรประมวลผล กำรใช ้กำรเปิดเผย กำรท ำลำย กำรดัดแปลง กำรเขำ้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบั Baxter โดยไมไ่ดรั้บอนุญำต 
หรอืกำรสญูหำยของขอ้มลูดังกลำ่ว หรอืกำรละเมดิขอ้มลูดังกลำ่วทีน่่ำสงสยัหรอืเกดิขึน้จรงิโดยทันทใีนเวลำทีเ่หมำะสม 
และตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมำยดำ้นควำมเป็นสว่นตัวของขอ้มลูทีบ่ังคบัใช ้ผำ่นทำงสำยดว่นใหค้วำมชว่ยเหลอืทำงดำ้นจรยิธรรมและกำรปฏบิัตติำมกฎระเบยีบที ่
www.baxter.com 

 ผูจั้ดหำตอ้งท ำสญัญำทีเ่ป็นลำยลักษณ์อกัษรกบัผูรั้บจำ้งชว่ง ผูป้ระมวลผลยอ่ย หรอืตัวแทนทีช่ว่ยในกำรใหบ้รกิำรแก ่Baxter 
ซึง่9hv’มกีำรปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลในรปูแบบเดยีวกนักบักำรปกป้องในสญัญำทีท่ ำกบั Baxter เป็นอยำ่งนอ้ย  

 ผูจั้ดหำตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่มกีำรใชม้ำตรกำรป้องกนัทำงดำ้นเทคนคิแบบเป็นขัน้ตอนและกำรบรหิำรจัดกำรทีเ่หมำะสมในกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล   

http://www.baxter.com/inside-baxter/about/corporate-governance/ethics-compliance-overview.page?scroll=tab-navigation
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 ผูจั้ดหำตอ้งสง่คนืหรอืท ำลำยขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้หมดเมือ่ยตุกิำรใหบ้รกิำรตำมสญัญำอำ้งองิ  

แนวปฏบิตัใินการจา้งงาน 

 ผูจั้ดหำตอ้งปฏบิัตติำมนโยบำยสทิธมินุษยชนทั่วโลกของ Baxter ซึง่รวมถงึกำรไมใ่ชแ้รงงำนเด็ก ไมใ่ชแ้รงงำนบังคับหรอืแรงงำนทำส และไมม่กีำรแบง่แยก 
กำรคกุคำม หรอืกำรแกแ้คน้  

 ผูจั้ดหำตอ้งปฏบิัตติำมกฎหมำยและกฎระเบยีบเกีย่วกบักำรจำ้งงำนทีใ่ชบ้ังคับทัง้หมด 

 ผูจั้ดหำจะไมค่รอบครอง ใช ้หรอืแจกจำ่ยยำเสพตดิผดิกฎหมำยซึง่รวมถงึกญัชำ หรอืครอบครอง ใช ้
หรอืแจกจำ่ยยำเสพตดิผดิกฎหมำยในพืน้ทีท่ีเ่ป็นสนิทรัพยข์อง Baxter หรอืปฏบิัตงิำนใหก้บั Baxter ภำยใตอ้ทิธพิลของแอลกอฮอลห์รอืยำเสพตดิ  

 ผูจั้ดหำตอ้งไมค่ดิคน้หรอืผลติผลติภณัฑห์รอืบรกิำร (หรอืรวมวสัดใุด ๆ เขำ้ไวใ้นผลติภัณฑห์รอืบรกิำรดังกลำ่วทีไ่ดม้กีำรสรำ้งหรอืผลติขึน้) 
ทีล่ะเมดิกฎหมำยทีก่ ำกบัดแูลดำ้นสทิธมินุษยชนของคนงำน รวมถงึกำรคำ้มนุษยแ์ละกำรใชง้ำนเยีย่งทำส 
พนักงำนประจ ำทีท่ ำงำนเต็มเวลำจะตอ้งมอีำยอุยำ่งนอ้ย 18 ปี ผูจั้ดหำตอ้งเปิดเผยจ ำนวนพนักงำนชัว่ครำว ผูท้ีท่ ำงำนเฉพำะชว่งปิดภำคเรยีนฤดรูอ้น 
หรอืผูท้ีอ่ยูใ่นโปรแกรมกำรฝึกงำนทีม่อีำยตุ ่ำกวำ่ 18 ปีทีผู่จั้ดหำวำ่จำ้งตอ่ฝ่ำยบรหิำรของ Baxter 

ผลประโยชนท์บัซอ้น 

 ผลประโยชนท์ับซอ้น เกดิขึน้เมือ่ผลประโยชนห์รอืกจิกรรมสว่นบคุคลมอีทิธพิล 
หรอืดเูหมอืนจะมอีทิธพิลตอ่ควำมสำมำรถในกำรกระท ำสิง่ทีเ่ป็นประโยชนส์งูสดุตอ่ Baxter 
สถำนกำรณ์ทีอ่ำจเกดิผลประโยชนท์บัซอ้นรวมไปถงึแตไ่มจ่ ำกดัเพยีง 

 มกีำรลงทนุทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญในบรษัิทใด ๆ ทีแ่ขง่ขัน ท ำธรุกจิ หรอืมองหำชอ่งทำงทีจ่ะท ำธรุกจิกบั Baxter 
ผลประโยชนท์ำงกำรเงนิทีส่ ำคัญรวมถงึกำรควบคมุกำรลงคะแนนเสยีง หรอืกำรเป็นเจำ้ของเงนิทนุคำ้งช ำระของธรุกจิมำกกวำ่รอ้ยละ 1 
หรอืกำรลงทนุทีม่มีำกกวำ่รอ้ยละ 5 ของสนิทรัพยท์ัง้หมดของนักลงทนุ 

 กำรใหบ้รกิำรทีค่ลำ้ยคลงึกนัใหก้บัคูแ่ขง่ทำงตรงของ Baxter โดยกำรเขำ้ถงึขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลบัหรอืขอ้มลูทีก่อ่ใหเ้กดิควำมสำมำรถทำงกำรแขง่ขัน 

 เมือ่สมำชกิครอบครัว (หรอืผูท้ีอ่ยูก่นิดว้ยกนั หรอืผูท้ีใ่กลช้ดิกบัคณุเป็นกำรสว่นตัว) ของผูจั้ดหำท ำงำนใหก้บั Baxter เป็นผูจั้ดหำของ Baxter อกีรำยหนึง่ 
เป็นลกูคำ้ของ Baxter หรอืเป็นคูแ่ขง่ของ Baxter 

 ผูจั้ดหำตอ้งเปิดเผยผลประโยชนท์บัซอ้นทีอ่ำจเกดิขึน้หรอืเกดิขึน้จรงิตอ่ฝ่ำยบรหิำรของ Baxter มเิชน่นัน้ Baxter ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะด ำเนนิกำรใดๆ 
ทีจ่ ำเป็นส ำหรับกำรไมด่ ำเนนิกำรดังกลำ่ว หำกฝ่ำยบรหิำรของ Baxter อนุมัตกิำรทับซอ้นทีอ่ำจเกดิขึน้หรอืเกดิขึน้จรงิ 
ตอ้งมกีำรแสดงถงึกำรตัดสนิใจอนุมัตอิอกมำในรปูเอกสำร  

การใชอ้ปุกรณ์สือ่สารแบบพกพา สือ่อเิล็กทรอนกิส ์อนิเทอรเ์น็ต และ อเีมล 

ในสถำนกำรณ์ทีผู่จั้ดหำสำมำรถเขำ้ถงึสภำพแวดลอ้มทำงอเิล็กทรอนกิสข์อง Baxter (อนิทรำเน็ต อเีมล กำรฝำกขอ้ควำมเสยีง หรอือืน่ ๆ) ได ้ผูจั้ดหำจะตอ้ง 

 ปกป้องขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลบัและสือ่อเิล็กทรอนกิสข์อง Baxter 

 เขำ้รหัสหรอืใสร่หัสผำ่นเพือ่ปกป้องขอ้มลู 

 เก็บอปุกรณ์สือ่สำรแบบพกพำไวก้บัตัวคณุ หรอืใสก่ญุแจเก็บไวใ้นขณะทีเ่ดนิทำง 

 ปฏบิัตติำมกฎหมำยกำรป้องกนัขอ้มลูในทอ้งถิน่ 

 ใชเ้ครือ่งมอืเหลำ่นีเ้พือ่จดุมุง่หมำยทำงธรุกจิของ Baxter เทำ่นัน้ และ 

 ใชเ้ครือ่งมอืเหลำ่นีใ้หส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรใชข้อ้มลูและเทคโนโลยทีีเ่ป็นทีย่อมรับระดับโลกของ Baxter ซึง่รวมถงึ 

 หำ้มดำวนโ์หลด เขำ้ชม หรอืสง่ตอ่เนือ้หำทีเ่ป็นกำรเลอืกปฏบิัต ิกำรคกุคำม กำรขม่ขู ่เรือ่งทำงเพศ เรือ่งลำมก กำรเหยยีดผวิ กำรกดีกนัทำงเพศ 
กำรหมิน่ประมำท หรอืมคีวำมกำ้วรำ้วในประกำรอืน่โดยเจตนำ ตอ้งใชส้ือ่อเิล็กทรอนกิสเ์พือ่จดุมุง่หมำยทำงธรุกจิเป็นหลัก  

 จงสือ่สำรถงึขอ้มลูทีไ่ดรั้บกำรปกป้อง (ควำมลับสว่นบคุคลหรอืควำมลบัทำงกำรคำ้) ในแนวทำงทีต่ระหนักถงึควำมออ่นไหวของขอ้มลู 
ควำมเป็นไปไดท้ีอ่ำจเกดิกำรเขำ้ถงึขอ้มลูโดยไมไ่ดรั้บอนุญำต และกำรปฏบิัตติำมกฎหมำยกำรปกป้องขอ้มลูในทอ้งถิน่ 
ผูจั้ดหำจะตอ้งมหีนำ้ทีรั่บผดิชอบในกำรเก็บรักษำรหัสผำ่นที ่Baxter มอบใหไ้วเ้ป็นควำมลบั 

 จงตระหนักวำ่ เอกสำร ซอฟตแ์วร ์อเีมล และเว็บเพจอืน่ใด อำจน ำมำซึง่ไวรัสคอมพวิเตอรท์ีส่รำ้งควำมเสยีหำยแกเ่ครอืขำ่ยของ Baxter หำ้มท ำกำรลบ 
ขยำยขอ้มลูทีถ่กูบบีอดัไว ้ด ำเนนิกำร/เริม่ด ำเนนิกำร หรอืตดิตัง้ไฟลห์รอืโปรแกรมใด ๆ บนระบบของ Baxter 
หรอืเปิดเอกสำรแนบทีม่ไีวรัสคอมพวิเตอรท์ีส่รำ้งควำมเสยีหำยโดยเจตนำ หำ้มดำวนโ์หลดหรอืเผยแพรข่อ้มลูใด ๆ 
จำกอนิเทอรเ์น็ตเวน้แตเ่จำ้ของลขิสทิธิไ์ดใ้หค้วำมยนิยอม 

 ปฏบิัตติำมก ำหนดเวลำและวธิกีำรในกำรรักษำและท ำลำยขอ้มลูบรษัิทของ Baxter ทีจั่ดเก็บไวบ้นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์

การปฏบิตัติามกฎระเบยีบทางการคา้ 

 ผูจั้ดหำตอ้ง ปฏบิัตติำมบทบัญญัตแิละเจตนำรมณข์องกฎหมำยของสหรัฐอเมรกิำทีเ่กีย่วกบักำรควบคมุกำรน ำเขำ้และสง่ออก กำรคว ำ่บำตร 
และกำรปฏบิัตติำมขอ้บงัคับทำงกำรคำ้อืน่ใด ๆ ทีใ่ชบ้ังคับทัง้หมด และกฎหมำยทีบ่งัคับใชใ้นประเทศทีม่กีำรท ำธรุกรรมเกดิขึน้  

สิง่แวดลอ้ม สุขภาพ และความปลอดภยั 

 ผูจั้ดหำไดรั้บกำรคำดหวงัใหป้ฏบิัตติำมกฎหมำยขอ้บังคบัทีใ่ชบ้งัคับทัง้หมดเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม สขุภำพ และควำมปลอดภัย  

 ผูจั้ดหำทีท่ ำงำนรว่มกบั Baxter หรอืท ำงำนนอกสถำนทีใ่นทีต่ัง้ของ Baxter 
ตอ้งท ำงำนในลักษณะทีท่ ำใหม้ั่นใจไดถ้งึควำมปลอดภัยของตัวผูจั้ดหำเองและควำมปลอดภัยของผูอ้ืน่ และตอ้งปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดำ้นสิง่แวดลอ้ม สขุภำพ 
และควำมปลอดภัยของ Baxter และของรัฐบำล ตอ้งมกีำรรำยงำนเหตฉุุกเฉนิใด ๆ ทีอ่ำจสง่ผลตอ่ Baxter อยำ่งทันท ี 

ของก านลัและความบนัเทงิ 

ของก ำนัลและควำมบันเทงิไมใ่ชส่ ิง่จ ำเป็นในกำรด ำเนนิธรุกจิกบั Baxter และเป็นสิง่ทีไ่มค่วรท ำเป็นอยำ่งยิง่  

 สถำนกำรณ์ตอ่ไปนีถ้อืเป็นสถำนกำรณ์ทีไ่มเ่หมำะสมในทกุเมือ่ และหำ้มกระท ำโดยเด็ดขำด 



                                                                                                                            

มาตรฐานทางดา้นจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบส าหรบัผูจ้ดัหาของ BAXTER 
นับเป็นสิง่ส ำคัญทีผู่จั้ดหำทกุคนของ BAXTER ตอ้งแบง่ปันควำมมุง่มั่นของเรำทีม่ตีอ่กำรท ำธุรกจิดว้ยควำมซือ่สัตย ์ 
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 กำรใหข้องก ำนัล ควำมบันเทงิ หรอืกำรดแูลทีก่อ่ใหเ้กดิควำมพงึพอใจ โดยมเีจตนำทีจ่ะพยำยำมใหม้อีทิธพิลตอ่กำรตัดสนิใจทีเ่ป็นกลำงของพนักงำนของ 
Baxter 

 กำรเสนอวำ่จะใหข้องก ำนัล ควำมบันเทงิ หรอืกำรดแูลทีก่อ่ใหเ้กดิควำมพงึพอใจใด ๆ 
ในขณะทีอ่ยูใ่นขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจัดซือ้อยูใ่นขณะนีห้รอืกระบวนกำรตัดสนิใจท ำสญัญำ (RFI, RFQ, RFP) 

 ของก ำนัลใด ๆ ทีม่มีลูคำ่ ซึง่รวมถงึ “บัตรก ำนัล” 

 กำรเสนอวำ่จะใหค้วำมบันเทงิในทีซ่ ึง่ผูจั้ดหำจะไมอ่ยูใ่นทีนั่น้ดว้ย/ไมแ่สดงตน (ตัวอยำ่งเชน่ บัตรเขำ้ชมกฬีำ/บัตรเขำ้รว่มงำนกจิกรรม) 

 กำรเสนอวำ่จะใหก้ำรทอ่งเทีย่วเพือ่ควำมบันเทงิระยะสัน้ทีห่รหูรำ กำรเดนิทำง หรอืทีพั่กทีง่ำนกจิกรรมตำ่ง ๆ ซึง่ผูจั้ดหำเป็นผูอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ย 

 พนักงำนของ Baxter อำจยอมรับของก ำนัล ควำมบันเทงิ หรอืสิง่ก ำนัลทำงธรุกจิอืน่ทีม่มีลูคำ่เพยีงเล็กนอ้ยมำกไดใ้นบำงกรณีทีเ่ป็นเหตกุำรณ์นำน ๆ 
ครัง้และไมเ่กดิขึน้เป็นประจ ำหำกกำรรับของดังกลำ่วมสีว่นชว่ยในกำรพัฒนำควำมสมัพันธท์ำงธรุกจิ 
และพนักงำนของบรษัิทสำมำรถทีจ่ะมอบของตอบแทนทีม่มีลูคำ่เทำ่เทยีมกนัได ้โดยปกตกิำรรับของเหลำ่นีจ้ะตอ้งไดรั้บกำรอนุมัตลิว่งหนำ้จำก Baxter 

 พนักงำนของ Baxter ไมไ่ดรั้บอนุญำตใหเ้รยีกรอ้งของก ำนัลจำกผูจั้ดหำ รวมถงึของก ำนัลเพือ่กำรกศุล 

 ผูจั้ดหำตอ้งไมใ่หโ้อกำสแกพ่นักงำนของ Baxter รำยใด ๆ ทีจ่ะซือ้ผลติภัณฑ ์กำรบรกิำร 
หรอืผลประโยชนท์ำงกำรเงนิภำยใตข้อ้ก ำหนดทีไ่มไ่ดม้เีตรยีมไวใ้หพ้นักงำนของ Baxter ทกุคน 

แหลง่ขอ้มูล 

 หำกคณุตอ้งกำรขอ้มลูเพิม่เตมิ หรอืค ำแนะน ำเกีย่วกบัมำตรฐำนเหลำ่นี ้หรอืตอ้งกำรรำยงำนกำรละเมดิทีม่แีนวโนม้จะเกดิขึน้ 
โปรดตดิตอ่สำยดว่นใหค้วำมชว่ยเหลอืทำงดำ้นจรยิธรรมและกำรปฏบิัตติำมกฎระเบยีบของ Baxter www.baxter.com 

 สำมำรถหำขอ้มลูผูจั้ดหำเพิม่เตมิไดท้ี ่www.baxter.com 


