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ค าน าจากคณะกรรมการบริหาร 
ประธาน และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

bioMérieux ในฐานะผูน้  าระดบัโลกดา้นการวินิจฉัยภายนอกร่างกายมา
นานกว่า 55 ปี มุ่งมัน่ท่ีจะใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขเพ่ือต่อสู้กบัโรคติด
เช้ือและการด้ือยาของเช้ือโรค การบรรลุวตัถุประสงค์น้ีด้วยแนวทางท่ี
ถูกตอ้งยงัถือเป็นเร่ืองส าคญัสูงสุดของเรา

bioMérieux ก  าหนดให้พนักงานทุกคน รวมถึงสมาชิกทุกคนในฝ่าย
บริหาร ตอ้งรักษามาตรฐานสูงสุดดา้นความโปร่งใสและด าเนินการด้วย
ความเป็นธรรมและความเคารพในกิจกรรมทุกประ เภท  หลัก
จรรยาบรรณสากลเป็นความคาดหวงัพ้ืนฐานในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
และแสดงใหเ้ห็นถึงค่านิยมองคก์รของเรา bioMérieux ไม่ยินยอมใหเ้กดิ
การทุจริตหรือพฤติกรรมท่ีผิดหลกัจริยธรรม

เอกสารน้ีเป็นขอ้มูลอา้งอิงท่ีจ  าเป็นอย่างย่ิงส าหรับเราทุกคนเพ่ือช่วยให้
ตดัสินใจไดอ้ย่างถูกตอ้งในเวลาท่ีเหมาะสมในสภาพแวดลอ้มการท างาน
ท่ีซับซ้อนข้ึนอย่างต่อเน่ือง การปฏิบติัดว้ยความเคารพ ความมุ่งมั่นของ
เราต่อจริยธรรมและความโปร่งใสเป็นส่วนส าคญัในการด าเนินงานของ
เราและการใหบ้ริการดา้นสาธารณสุข รวมถึงใหบ้ริการลูกคา้ ผูป่้วย และ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกคนอย่างต่อเน่ือง

เราตอ้งอาศัยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนเพ่ือรักษาค่านิยมหลัก
และวฒันธรรมของบริษทั

หากคุณมีขอ้สงสัยใดๆ ฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ฝ่าย
กฎหมาย และเจ้าหน้าท่ี ฝ่ายการปฏิบัติตามกฎพร้อมจะให้ความ
ช่วยเหลือคุณ

Alexandre Mérieux

Chairman & CEO
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Chief Operating 

Officer, Executive Vice 
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หลกัจรรยาบรรณของเรา:
ความเป็นมาและวตัถุประสงค์

แนวทางการท างานของเรา
บริษทัของเรามีช่ือเสียงอนัยาวนานจากค่านิยมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น รากฐานเหล่าน้ีช่วยให้เรา
เติบโตอยา่งต่อเน่ืองในฐานะผูน้  าในดา้นน้ีได้

เพื่อรักษาต าแหน่งผู ้น าน้ี เราจะต้องด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจตามหลักจริยธรรม รวมทั้ ง
สอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีมีอยู่

เราเขา้ใจดีว่าความเช่ียวชาญของเราในดา้นโรคติดเช้ือและภาพลกัษณ์ระดบัสากลของเราท าให้
เรามีภาระหน้าที่ที่ต้องด าเนินการในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้บริการแก่
ผู ้ป่วย ชุมชนทางการแพทย์ ลูกค้าของเรา ผู ้ถือหุ้น และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ งหมดของ 
bioMérieux

ความมุ่งมัน่ของเราต่อหลกัจรรยาบรรณจะช่วยให้เราด าเนินการตามหน้าท่ีความรับผิดชอบนั้น
ในแนวทางที่เป็นรูปธรรม

5

หลักจรรยาบรรณบังคับใช้กับทุกคนใน bioMérieux
หลกัจรรยาบรรณบงัคบัใชก้บัพนกังาน บริษทัสาขา บริษทัในเครือ เจา้หนา้ที่ และกรรมการทุก
คนของ bioMérieux เรายงัพยายามบงัคบัใชห้ลกัการเดียวกันที่ระบุไว้ในหลกัจรรยาบรรณ
กบัซัพพลายเออร์ ลูกคา้ ผูจ้ดัจ  าหน่าย และบุคคลที่สาม

การใช้หลักจรรยาบรรณสากล
หลกัจรรยาบรรณสากลมีจุดประสงคเ์พื่อเป็นแนวทางส าหรับการด าเนินการของเรา และช่วย
ให้เราผสานรวมค่านิยมของกลุ่มบริษัทเข้ากับชีวิตการท างานประจ าวันของเรา ห ลัก
จรรยาบรรณของเราเปิดให้เข้าถึงแบบสาธารณะในหลายภาษา เราทุกคนต้องอ่านหลัก
จรรยาบรรณน้ีโดยละเอียดเพื่อท าความเขา้ใจความคาดหวงัของบริษทัและใชอ้า้งอิงทุกคร้ังท่ีมี
ขอ้สงสัยหรือขอ้กงัวล

จะท าอย่างไรถ้าหากกฎระเบียบในประเทศของฉันแตกต่าง
จากเน้ือหาท่ีเขียนอยู่ในหลักจรรยาบรรณ
หากกฎหมายในประเทศก าหนดมาตรฐานท่ีสูงกว่าหรือเพิ่มเติมจากมาตรฐาน กฎหมายใน
ประเทศจะถูกน ามาบงัคบัใช ้แต่ถา้หากหลกัจรรยาบรรณน้ีก าหนดมาตรฐานท่ีสูงกว่า ก็จะยึด
หลกัจรรยาบรรณน้ีเป็นหลกั อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้ขดัแยง้ระหว่างกฎหมายในประเทศและ
หลกัจรรยาบรรณน้ี โปรดแจ้งฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎตามท่ีระบุในส่วน “การ
ติดต่อ”

การละเมิดหลักจรรยาบรรณ
หลกัจรรยาบรรณน้ีเป็นมากกว่าแค่ค  าพูดในเอกสาร เพราะจะเป็นแนวทางการด าเนินการของ
เราในฐานะตวัแทนของ bioMérieux เราไม่ยินยอมต่อพฤติกรรมที่ผิดหลกัจริยธรรมหรือผิด
กฎหมาย พนกังานแต่ละคนในองคก์รตอ้งยดึถือหลกัจรรยาบรรณน้ีอย่างเคร่งครัด พนักงานที่
ละเมิดหลกัจรรยาบรรณน้ี หรือสนบัสนุน หรืออนุญาตให้เกิดการละเมิดนั้น จะถูกด าเนินการ
ทางวินยั ซ่ึงอาจรวมถึงการด าเนินการขั้นสูงสุดในการยติุการจา้งงาน
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ความรับผดิชอบของเราต่อหลักจรรยาบรรณ
จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎเป็นหน้าท่ีของทุกคน
แผนงานดา้นจริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎของเราช่วยเนน้ย  ้าว่า การด าเนินการของเราตอ้งอิงตามค่านิยมหลัก
ของเรา หากเราปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณน้ี รวมถึงแผนงานด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ เรากจ็ะ
สามารถหลีกเล่ียงความเสียหายต่อเน่ืองท่ีอาจเกดิข้ึนจากการฝ่าฝืนกฎได ้การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณน้ีเป็น
หนา้ท่ีของทุกคนใน bioMérieux การท างานในทุกวนัของเราส่งผลโดยตรงต่อบริษทั

ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎ จดัท าหลกัสูตรฝึกอบรมภาคบงัคบัทั้งแบบออฟไลนแ์ละออนไลน์ในหัวข้อ
ต่างๆ ท่ีเกีย่วขอ้งกบัคุณตามขอบเขตงานของคุณท่ี bioMérieux  การฝึกอบรมน้ีเป็นภาคบงัคบั เพ่ือใหแ้น่ใจว่าคุณ
จะทราบวิธีระบุและหลีกเล่ียงความเส่ียงซ่ึงอาจส่งผลเสียต่อ bioMérieux และพนกังานของบริษทัได ้หากคุณเป็น
ผูจ้ดัการ คุณมีหนา้ท่ีตรวจสอบว่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมตามท่ีมอบหมายให้ทั้ งหมดเสร็จส้ิน
แลว้

พฤติกรรมท่ีผิดกฎหมายหรือผิดหลกัจริยธรรมของพนกังานแม้เพียงคนเดียวกอ็าจท าให้เกดิความเสียหายอย่าง
ใหญ่หลวง ส าหรับในหลายๆ ด้าน ผลกระทบจากการฝ่าฝืนกฎอาจส่งผลให้ต้องเสียค่าปรับจ านวนมาก ถูก
ด าเนินคดีทางอาญา และท าลายหน่ึงในทรัพยสิ์นท่ีล ้าค่าท่ีสุดของ bioMérieux นัน่กคื็อช่ือเสียงของบริษทั

ผู้จัดการมีหน้าท่ีพเิศษต่อหลักจรรยาบรรณ
วัฒนธรรมของจริยธรรมต้องเร่ิมต้นจากคนในต าแหน่งสูง ผู ้จัดการควรแสดงออกถึงค่านิยมของหลัก
จรรยาบรรณกอ่นเป็นอย่างแรก ผ่านการแสดงความเป็นผูน้  าดว้ยตวัเองและประพฤติตนตามหลักจริยธรรมเพ่ือ
เป็นแบบอย่าง ผูจ้ดัการควรส่งเสริมความส าคญัของการปฏิบัติตามกฎโดยก  าหนดให้เป็นข้อพิจารณาส าคัญใน
กระบวนการตดัสินใจ

ผูจ้ดัการทุกคนมีหนา้ท่ีจดัระเบียบและดูแลพนกังานท่ีเป็นผูใ้ต้บังคับบัญชา ผูจ้ัดการต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า
พนกังานของตนรับทราบหลกัจรรยาบรรณแลว้ และช่วยตอบขอ้สงสัยท่ีพนกังานอาจมี หากมีขอ้กงัวลอย่างมาก
ต่อหลกัจรรยาบรรณหรือพฤติกรรมใด ท่ีอาจละเมิดต่อหลกัจรรยาบรรณของบริษทั ผูจ้ัดการจะต้องส่งเร่ืองข้อ
กงัวลเหล่านั้นต่อฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบติัตามกฏ

หนา้ท่ีของผูจ้ดัการไม่ไดล้ดภาระหนา้ท่ีของตวัพนกังานเอง แต่จะช่วยใหแ้น่ใจว่าสาระส าคัญเกีย่วกบัการปฏิบัติ
ตามกฎจะเป็นท่ีรับทราบ เคารพ และปฏิบติัตามทัว่ทั้งหน่วยงานของตนเอง

ทีมฝ่ายการปฏิบัติตามกฎในประเทศมีหน้าที่น าหลัก
จรรยาบรรณสากลไปใช้งานในบริษัทในเครือของ bioMérieux
หลกัจริยธรรมของเราครอบคลุมไปในทุกพ้ืนท่ีท่ีเราด าเนินงาน เราจึงได้จัดตั้ งทีมฝ่ายการปฏิบัติตามกฎใน
ประเทศตามพ้ืนท่ีต่างๆ เพ่ือท าหน้าท่ีสนับสนุนการพฒันาจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ ทีมดังกล่าวช่วย
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจและด าเนินตามนโยบายขององค์กร รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายแล ะ
ขั้นตอนในประเทศ และทีมต้องส่งเร่ืองข้อกงัวลร้ายแรงด้านการปฏิบัติตามกฎไปยงัฝ่ายจริยธรรมและการ
ปฏิบติัตามกฎ นอกจากนั้น เรายงัมีเครือข่ายตัวแทนด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลกระจายอยู่ในทุกพ้ืนท่ี 
หลกัจรรยาบรรณมีจุดประสงคเ์พ่ือเป็นแนวทางส าหรับการด าเนินการของเรา และช่วยใหเ้ราผสานรวมค่านิยม
ของกลุ่มบริษทัเขา้กบัชีวิตการท างานประจ าวนัของเรา

การติดต่อ
bioMérieux ส่งเสริมวฒันธรรมท่ีเปิดกวา้ง ซ่ึงพนกังานรู้สึกสบายใจท่ีจะแจง้ขอ้กงัวล การเปิดกวา้งน้ีเป็น
พ้ืนฐานส าคญัของแผนงานดา้นการปฏิบติัตามกฎท่ีมีประสิทธิภาพ หากปราศจากการเปิดกวา้งน้ี ปัญหากจ็ะ
ไม่ไดรั้บการรายงานและแกไ้ข จนอาจกอ่ใหเ้กดิผลในเชิงลบตามมา เราตอ้งพ่ึงพาคุณเพ่ือช่วยเรารักษาแผนงาน
ดา้นจริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎไวใ้หดี้ท่ีสุด คุณคือคนท่ี “ใกลชิ้ด” และอยู่ในต าแหน่งท่ีดีท่ีสุดท่ีจะป้องกนั
การด าเนินการท่ีละเมิดต่อหลกัจรรยาบรรณน้ี หากคุณแจง้ขอ้สงสัยและขอ้กงัวลเม่ือมีกรณีท่ีอาจเกดิปัญหาข้ึน
เราจะสามารถช่วยคุณแกปั้ญหาเหล่านั้นได้

ฉันจะติดต่อฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎได้อย่างไร
คุณควรติดต่อเจ้าหน้าทีฝ่่ายการปฏบัิติตามกฎในภูมิภาคของตนเองโดยตรง หรือติดต่อฝ่ายจริยธรรมและการ
ปฏิบัติตามกฎผ่านทาง Compliance_Officer@biomerieux.com คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ีฝ่ายความเป็น
ส่วนตวัของขอ้มูลทัว่โลกไดท่ี้ PrivacyOfficer@biomerieux.com

ฉันควรจะบอกใครดีหากมีข้อกังวลอย่างมาก
เม่ือคุณสังเกตเห็นพฤติกรรมท่ีคุณเช่ือว่า มีการละเมิดหลักจรรยาบรรณของเรา เราคาดหวงัให้คุณรายงาน
พฤติกรรมนั้น โดยหลกัการแลว้ คุณควรน าขอ้กงัวลไปแจง้แกผู่จ้ดัการตามสายงานตรงของคุณหรือสมาชิกคน
อ่ืนๆ ในทีมฝ่ายบริหาร ซ่ึงจะส่งเร่ืองข้อกงัวลนั้นไปยงัช่องทางท่ีเหมาะสม แต่เรากท็ราบดีว่าอาจมีบาง
สถานการณ์ท่ีคุณไม่สะดวกใจจะรายงานปัญหาดว้ยวิธีน้ี คุณสามารถขอความช่วยเหลือโดยตรงได้ทุกเม่ือจาก
ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ หรือรายงานข้อกงัวลผ่านทางEthicsLine เราสนับสนุนให้คุณรายงาน
ดว้ยความมัน่ใจ แทนท่ีจะเกบ็ขอ้มูลไวก้บัตวัคุณเอง
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EthicsLine คืออะไร และฉันจะรายงานเร่ืองได้อย่างไร
EthicsLine เป็นเคร่ืองมือการรายงานท่ีเป็นความลับ ส าหรับช่วยให้ฝ่ายบริหารและพนักงานท างานร่วมกนัเพ่ือ
จดัการกบัการทุจริต การฉ้อโกง หรือการประพฤติผิดอย่างร้ายแรงอ่ืนๆ ในสถานท่ีท างาน ประเด็น ท่ีสามารถ
รายงานผ่านEthicsLine ไดน้ั้นแตกต่างกนัไปตามแต่ละประเทศ โดยข้ึนอยู่กบักฎหมายในประเทศนั้นๆ

ในประเทศส่วนใหญ่ คุณสามารถรายงานข้อกงัวลอย่างมั่นใจด้วยภาษาท่ีคุณใช้ผ่านEthicsLine ของเรา คุณ
สามารถรายงานไดท้ั้งทางออนไลนแ์ละโทรศพัท ์ดูข้อมูลเพ่ิมเติมเกีย่วกบัEthicsLine และค าถามท่ีพบบ่อยได้ท่ี
หนา้เวบ็ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎในอินทราเน็ตภายใตห้วัขอ้ “การแจง้ขอ้กงัวล”

ฉันจะมีปัญหาเม่ือรายงานเร่ืองหรือไม่
พนกังานท่ีแจง้ขอ้กงัวลตามจริงจะไม่ถูกกระท า ตอบโต ้แกแ้คน้ หรือคุกคามในรูปแบบใดๆ พนักงานทุกคนใน
ทุกระดบัไม่ไดรั้บอนุญาตใหมี้ส่วนร่วมในการกระท า ตอบโต ้แกแ้คน้ หรือคุกคามต่อพนกังานคนอ่ืนจากการแจง้
ขอ้กงัวลดว้ยเจตนาดี ผูจ้ดัการตอ้งไม่กดีกนัพนกังานในการน าขอ้กงัวลหรือขอ้ร้องเรียนไปรายงานในช่องทางท่ี
เหมาะสม ซ่ึงรวมถึงฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์และฝ่ายกฎหมาย เราผลิตและขายสินค้าคุณภาพสูง

เพื่อพฒันาการสาธารณสุข

การก าหนดเป้าหมายด้านคุณภาพและความปลอดภยั
เม่ือพูดถึงการดูแลสุขภาพ ความถูกต้องและความเอาใจใส่ในรายละเอียด เป็นเร่ืองส าคัญท่ีอาจตัดสิน
ระหว่างความเป็นและความตายได ้การป้องกนัการวินิจฉยัผิดพลาดหรือการรักษาผิดพลาด เป็นหวัใจส าคัญ
ในงานท่ีเราท า
เราสร้างผลิตภณัฑท่ี์ส าคญัต่อสุขภาพของผูท่ี้ตอ้งใชง้าน ทุกฝ่ายงานมีหนา้ท่ีพิเศษในการท าใหม้ัน่ใจว่าความ
ปลอดภยัและคุณภาพเป็นงานท่ีส าคญัอย่างชดัเจน

หยุดคิดกอ่นสักนิด

• ปฏิบติัตามขอ้ก  าหนดในกฎหมายและขอ้บงัคบั รวมถึงนโยบายและขั้นตอนภายใน

• ท าใหม้ัน่ใจว่ามีการใชม้าตรฐานคุณภาพสูงในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ
ผลิต

• รายงานขอ้กงัวลท่ีเกีย่วขอ้งกบัผลิตภณัฑท่ี์ไม่เป็นไปตามขอ้ก  าหนดโดยทนัที

• รายงานขอ้เรียกร้องจากลูกคา้ท่ีเกีย่วขอ้งกบัผลิตภณัฑท์างการแพทยข์องเราแกฝ่่ายบริการลูกคา้ใน
ประเทศและหน่วยงาน/ฝ่ายคุณภาพโดยทนัที
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การมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคลากรด้านการดูแลสุขภาพ
เป้าหมายสูงสุดของการมีปฏิสัมพนัธ์ของ bioMérieux กบับุคลากรด้านการดูแลสุขภาพ (HCP) คือการพฒันา
คุณภาพของการดูแลผูป่้วยและปรับปรุงการสาธารณสุข  HCP มีความส าคญัอย่างมากต่อพนัธกจิของเรา และให้
ความช่วยเหลือท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาผลิตภัณฑ์ การด าเนินการทดลองทางคลินิก และการช่วยเหลือ
ผูป่้วยดว้ยผลิตภณัฑข์องเรา

เราตอ้งไม่เสนอหรือมอบส่ิงใดใหแ้กH่CP ดว้ยเจตนาท่ีจะโนม้นา้วอย่างไม่เหมาะสมใหเ้ขาหรือเธอสั่งจ่าย แนะน า 
ซ้ือ หรือจดัหาผลิตภณัฑข์องเรา การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างเรากบั HCP ทั้งหมดตอ้งเป็นไปดว้ยเหตุผลทางธุรกจิท่ี
ชอบดว้ยกฎหมาย โปรดระลึกว่าอุตสาหกรรมด้านการดูแลสุขภาพมีข้อบังคับมากมาย ส่ิงท่ีอาจถือว่าเป็นหลัก
ปฏิบติัหรือมารยาททางธุรกจิท่ียอมรับไดใ้นภาคธุรกจิอ่ืนๆ อาจไม่เหมาะสมเม่ือต้องมีปฏิสัมพนัธ์กบั HCP เรา
ต้องปฏิบัติตามคู่มือป้องกนัการทุจริต กฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศ รวมถึงหลักจรรยาบรรณของ
อุตสาหกรรม (เช่น AdvaMed และ MedTech) เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ เช่น การมอบของก  านัล การ
ตอ้นรับ และม้ืออาหาร

ภายใตก้ฎหมายของหลายๆ ประเทศ การถ่ายโอนมูลค่าใดๆ จากบริษทัของเราไปยงั HCP ต้องมีการบันทึกและ
รายงานต่อรัฐบาล กฎหมายดา้นความโปร่งใสเหล่าน้ีอาจก  าหนดใหเ้รารายงานส่ิงต่างๆ เช่น ของก  านลั ม้ืออาหาร 
ค่าธรรมเนียมการใหค้ าปรึกษา ขอ้ตกลงการวิจยั และค่าใชจ่้ายในการเดินทาง เรามีหนา้ท่ีบันทึกและรายงานการ
จ่ายเงินเหล่านั้นอย่างถูกตอ้งผ่านกระบวนการท่ีเหมาะสม

หยุดคิดกอ่นสักนิด

• หา้มเสนอหรือมอบส่ิงใดให ้HCP ดว้ยเจตนาท่ีจะโนม้นา้วอย่างไม่เหมาะสมให ้HCP สั่งจ่าย 
แนะน า ซ้ือ หรือจดัหาผลิตภณัฑข์องเรา

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเราปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัในประเทศ ในการส่งเสริมการขาย
และท าการตลาดกบั HCP รวมถึงกฎหมายดา้นความโปร่งใส หลกัจรรยาบรรณของ
อุตสาหกรรม (เช่น AdvaMed และ MedTech) และคู่มือป้องกนัการทุจริต

• บนัทึกเอกสารใหเ้หตุผลทางธุรกจิส าหรับการมีปฏิสัมพนัธ์ของเรากบั HCP และบนัทึกการ
จ่ายเงินตามนโยบายและขั้นตอนทางการเงิน

การส่งเสริมการขายและการตลาด
ผลิตภณัฑข์องเรามอบประโยชนม์ากมายใหลู้กคา้และผูป่้วย การไดรั้บขอ้มูลเกีย่วกบัผลิตภัณฑแ์ละบริการของ
เราจะช่วยใหลู้กคา้ทางคลินิกตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยได ้การใหข้อ้มูลน้ีอย่างถูกต้อง โปร่งใส และ
เป็นธรรมเป็นส่วนส าคญัในการส่งมอบผลิตภณัฑข์องเราใหผู้ท่ี้ตอ้งการใชง้าน

ขอ้บงัคบัมากมายมีไวเ้พ่ือปกป้องผูป่้วยจากหลักปฏิบัติทางการตลาดท่ีไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจ
ส่งผลเสียหายต่อสุขภาพในท้ายท่ีสุด เม่ือต้องให้ข้อมูลเกีย่วกบัผลิตภัณฑ์ของเรา คุณต้องแน่ใจว่าได้เคารพ
กฎหมาย ข้อบังคับ หลักจรรยาบรรณของอุตสาหกรรม รวมถึงกระบวนการและมาตรฐานภายในของเรา
ทั้งหมดท่ีบงัคบัใช้

หยุดคิดกอ่นสักนิด

• ใชส่ื้อส่งเสริมการขายหรือส่ือความรู้ท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้น

• หา้มจดัท าส่ือส่งเสริมการขายดว้ยตนเองหรือปรับเปล่ียนส่ือท่ีได้รับการอนุมติัแลว้
โดยไม่ไดรั้บอนุญาตและอนุมติั

• โฆษณาผลิตภณัฑเ์พ่ือการใชง้านท่ีไดรั้บอนุมติัในประเทศตามท่ีก  าหนดโดยขอ้บงัคบัใน
ประเทศเท่านั้น

1
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เราท าการค้าท่ีเป็นไปตามกฏระเบียบ

การค้าระหว่างประเทศ
bioMérieux มีลูกคา้และพนัธมิตรทางธุรกจิอยู่ทัว่โลก เม่ือท าการคา้ระหว่างประเทศ กฎหมายของประเทศหน่ึง
อาจบังคับใช้กบัธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนในอีกประเทศ พนักงานท่ีเกี่ยวข้องกบัการค้าระหว่างประเทศต้องท า
ความคุน้เคยและปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และข้อจ ากดัทั้งหมดท่ีบังคับใช้ ซ่ึงเกีย่วข้องกบัการน าเข้า การ
ส่งออก การคว  ่าบาตร ศุลกากร และการหา้มท าการคา้ การฝ่าฝืนขอ้จ ากดัเหล่าน้ีอาจส่งผลให้ได้รับโทษทางแพ่ง
และอาญา รวมถึงการสูญเสียสิทธิพิเศษในการน าเขา้และส่งออก

มาตรการควบคุมการส่งออก
การถ่ายโอนส่ิงของจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่เรียกว่า “มาตรการ
ควบคุมการส่งออก” โภคภณัฑ ์(สินคา้และวสัดุ) เทคโนโลยี (ขอ้มูลและวิธีการทางเทคนิค) และซอฟต์แวร์ต่าง
อยู่ภายใตก้ฎเกณฑเ์หล่าน้ี มาตรการควบคุมการส่งออกยงัจ ากดัการส่งออกสินค้าซ ้ าจากประเทศหน่ึงไปยงัอีก
ประเทศ กฎหมายของประเทศตน้ทางหรือท่ีผลิตของสินคา้อาจจ ากดัหรือหา้มไม่ใหส่้งออกหรือส่งออกซ ้ าไปยงั
ประเทศท่ีถูกคว  ่าบาตรบางประเทศ

ประเทศส่วนใหญ่มีกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีจ  ากดัหรือหา้มมิให้ส่งออกไปยงับางประเทศ องค์กร หรือบุคคล 
ขอ้จ ากดัเหล่าน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือป้องกนัไม่ใหฝ่้ายเหล่าน้ีไดรั้บความรู้ วตัถุดิบ หรือเทคโนโลยีท่ีอาจใช้เพ่ือท า
อนัตรายผูค้นหรือส่ิงแวดลอ้ม หลายประเทศเผยแพร่รายช่ือ “บุคคลท่ีถูกปฏิเสธ” ซ่ึงรวมถึงองคก์ารกอ่การร้าย
หรือผูค้้ายาเสพติดท่ีระบุตัวตนได้  bioMérieuxต้องยึดถือรายช่ือเหล่าน้ีโดยตรวจสอบว่าไม่ได้ท  าธุรกจิกบั
บุคคลท่ีถูกปฏิเสธ

กฎหมายการน าเข้าและศุลกากร
สินค้าทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ที่ถูกน ามายังประเทศหน่ึงจากอีกประเทศถือเป็นการน าเข้า และอยู่
ภายใต้กฎเกณฑ์การน าเข้าและศุลกากร ในฐานะผูน้  าเข้า เราต้องให้การดูแลตามความสมเหตุสมผลในการ
ก  าหนดการจดัประเภท มูลค่า และประเทศแหล่งก  าเนิดอย่างถูกตอ้งส าหรับการน าเขา้ทั้งหมด

หยุดคิดกอ่นสักนิด
• ท าความเขา้ใจนโยบายและขั้นตอนของบริษทัเกีย่วกบัการส่งออกและการน าเขา้ 

รวมถึงขอ้จ ากดัทางการคา้ท่ีเกีย่วขอ้ง

• มีใบอนุญาตและสิทธ์ิอนุญาตท่ีจ าเป็นทั้งหมดในการถ่ายโอนส่ิงใดๆ จากประเทศ
หน่ึงไปยงัอีกประเทศ

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าขอ้มูลใดๆ เช่น เอกสารการน าเขา้และส่งออก ท่ีมอบใหรั้ฐ
เป็นขอ้เท็จจริงท่ีครบถว้นซ่ึงมอบใหรั้ฐตรงเวลา

• ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญของบริษทัท่ีก  าหนดไวห้ากมีขอ้สงสัยหรือขอ้ผิดพลาดตอ้งแกไ้ข

การมีปฏิสัมพนัธ์กบัพนัธมิตรทางธุรกจิด้วยความ
ซ่ือสัตย์
เครือข่ายซัพพลายเออร์และพนัธมิตรทางธุรกจิทั่วโลกของเราเป็นทรัพยสิ์นท่ีส าคัญอย่างย่ิงของ bioMérieux 
การรักษาความสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นและเป็นประโยชนท์ั้งสองฝ่ายกบัซัพพลายเออร์และพนัธมิตรทางธุรกจิท่ีมี
ความรับผิดชอบเป็นส่วนส าคญัในการใหบ้ริการแกลู่กคา้ของเราทัว่โลก

ความคาดหวงัทางจริยธรรมต่อซัพพลายเออร์และพนัธมิตรทางธุรกิจ
เราพยายามท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกจิกบัซัพพลายเออร์และพนัธมิตรทางธุรกจิท่ีมีความมุ่งมั่นร่วมกนั
ต่อหลกัปฏิบติัทางธุรกจิอย่างมีจริยธรรม เราคาดหวงัใหทุ้กฝ่ายท่ีเราท าธุรกจิดว้ยปฏิบัติตามกฎบัตรว่าด้วยการ
จดัซ้ืออย่างมีความรับผิดชอบของ bioMérieux

3/
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กฎบตัรน้ีก  าหนดความคาดหวงัท่ีซัพพลายเออร์และพนัธมิตรทางธุรกจิตอ้งปฏิบติัตาม ดงัน้ี

• ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทั้งหมดในประเทศท่ีด าเนินงาน

• ปฏิเสธท่ีจะเขา้ร่วมในการทุจริตดว้ยวิธีใดๆ

• หลีกเล่ียงและก  าจดัหลกัปฏิบติัท่ีกดีกนัการแข่งขนัทางการคา้  

• ปฏิบติัตามกฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ

• รับผิดชอบต่อสุขภาพและความปลอดภยัของพนกังานตนเอง

• เคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงการหา้มมิใหใ้ชแ้รงงานเด็ก การคา้มนุษย ์หรือกระท าการ
อ่ืนๆ อนัโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือเป็นการเส่ือมเสียเกยีรติ

• ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน
• อนุญาตใหมี้การสมาคมของพนกังานอย่างอิสระ และ

• ปฏิบติัตามมาตรฐานและกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเกีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม

หยุดคิดกอ่นสักนิด

• ท าธุรกจิดว้ยความเป็นธรรมและซ่ือสตัย์

• เลือกพนัธมิตรทางธุรกจิและซัพพลายเออร์โดยอิงจากความสามารถในการตอบสนองต่อ
ผลประโยชน ์ค่านิยม และความตอ้งการของบริษทั โดยปราศจากผลประโยชนท์บัซ้อนส่วนตวั

• ปฏิบติัตามนโยบายและขั้นตอนของบริษทัในการเลือกและจดัการซัพพลายเออร์และพนัธมิตรทาง
ธุรกจิรายอ่ืนๆ

• ท าใหแ้น่ใจว่าซัพพลายเออร์เขา้ใจความคาดหวงัทางจริยธรรมของเรา

• ร้องขอใหมี้การแกไ้ขเม่ือเราไดรั้บทราบถึงปัญหาดา้นการปฏิบติัตามกฎ ซ่ึงอาจรวมถึงการ
ด าเนินการขั้นสูงสุดในการยุติสัญญา

การเคารพการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เราจะไดรั้บประโยชนม์ากท่ีสุดจากการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีน่าเช่ือถือในด้านหลักปฏิบั ติทางธุรกจิ ระบบ
เศรษฐกจิระดับประเทศและภูมิภาคส่วนใหญ่ส่งเสริมการแข่งขันเสรีเป็นแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการสร้าง
ความกา้วหน้าท่ีเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของผูบ้ริโภค ความเป็นธรรมในความสัมพนัธ์ของเราก ับคู่แข่งจะ
ส่งเสริมความน่าเช่ือถือจากผูบ้ริโภคและช่วยใหเ้ราท างานไดง่้ายข้ึน

ลกัษณะการด าเนินธุรกจิหลากหลายแบบอาจเป็นเร่ืองตอ้งหา้ม โดยข้ึนอยู่กบักฎหมายของประเทศท่ีด าเนินการ
นั้น

หยุดคิดกอ่นสักนิด

เราตอ้งงดเวน้การกระท าท่ีละเมิดกฎหมายป้องกนัการผูกขาดหรือท่ีคลา้ยคลึงกนัท่ีก  ากบัดูแลการ
แข่งขนั ตวัอย่างรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง

• การร่วมกนัก าหนดราคา: การร่วมกนัก  าหนดราคาระหว่างคู่แข่งทั้งโดยทางตรง
และทางออ้มถือเป็นการละเมิดกฎหมายป้องกนัการผูกขาดและถือเป็นเร่ือง
ตอ้งหา้มอย่างเด็ดขาด

• การแบ่งลูกค้าและตลาด: การท่ีคู่แข่งตกลงจะไม่แข่งขนัทางธุรกจิกนัถือเป็นเร่ืองผิด
กฎหมาย ซ่ึงรวมถึงการตกลงแบ่งตลาดทั้งโดยทางเขตแดน กลุ่มผลิตภณัฑ ์หรือลูกคา้ 
พนกังานตอ้งไม่พูดคุยหรือตกลงเกีย่วกบัค าขอหรือการเรียกร้องจากคู่แข่งหรือผูจ้ดั
จ  าหน่ายตั้งแต่ 2 รายข้ึนไปใหแ้บ่งเขตแดน ผลิตภณัฑ ์หรือลูกคา้

• ข้อมูลการแข่งขัน: แมก้ารรวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัคู่แข่งจะเป็นหลกัปฏิบติัท่ีท  ากนั
โดยทัว่ไปและอนุญาตใหท้  าได ้แต่มีขอ้หา้มอย่างเด็ดขาดภายใตก้ฎหมายการแข่งขนัทาง
การคา้และกฎหมายธุรกจิโดยทัว่ไป ไม่ใหจ้ดัซ้ือขอ้มูลการแข่งขนัผ่านช่องทางท่ีผิด
กฎหมายและไม่เป็นธรรม (เช่น การขโมยขอ้มูลหรือร้องขอขอ้มูลจากอดีตพนกังานของ
บริษทัคู่แข่งท่ี bioMérieux ว่าจา้งอยู่ในปัจจุบนั) นอกจากนั้น ยงัหา้มมิใหรั้บหรือเกบ็
ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบุคคลท่ีสาม โดยไม่ไดรั้บความยินยอมอย่างชดัแจง้จากบุคคลท่ี
สาม (เช่น ขอ้ตกลงการรักษาความลบัและการไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีลงนามแลว้)

• การโฆษณาอย่างไม่เป็นธรรม: กฎหมายหา้มมิใหใ้ชก้ารเปรียบเทียบผลิตภณัฑข์อง 
bioMérieux กบัผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยคลึงกนัของคู่แข่งในแคมเปญส่งเสริมการขายหรือการ
โฆษณา หากการเปรียบเทียบนั้นไม่ไดอิ้งจากการศึกษาหรือขอ้มูลท่ีเป็นกลางตาม
ขอ้เท็จจริง

การเลือกซัพพลายเออร์และการดูแลพนัมติรทางธุรกจิอย่างเป็นธรรม
เราพยายามร่วมมือกบัธุรกจิท่ีหลากหลาย เพ่ือเปิดโอกาสให้ธุรกจิเหล่านั้นได้น าเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และ
ความเช่ียวชาญแก ่bioMérieux ซ่ึงรวมถึงธุรกจิขนาดเล็กและธุรกจิท่ีมีเจ้าของเป็นผูห้ญิง ชนกลุ่มน้อย ทหาร
ผ่านศึก และผูพิ้การ  ซัพพลายเออร์ควรได้รับการคัดเลือกจากราคา คุณภาพ การส่งมอบ บริการ ความ
หลากหลาย และช่ือเสียง รวมถึงความมุ่งมัน่ต่อหลกัปฏิบติัทางธุรกจิด้านส่ิงแวดล้อมและจริยธรรมด้วยความ
รับผิดชอบ
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การไม่ยนิยอมต่อการทุจริต
ธุรกจิอย่างเรามีหนา้ท่ีส าคญัต่อความพยายามทัว่โลกท่ีจะก  าจดัการทุจริตรวมทั้งการใชอิ้ทธิพลใหห้มดไป

การทจุริตคือเจตนากระท าการโดยไม่ซ่ือสัตย์หรือฉ้อโกงทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมเพ่ือให้ได้ รับผลประโยชน์
ส่วนตัว บุคคลท่ีอยู่ในต าแหน่งท่ีมีอ านาจซ่ึงไดรั้บเงินอย่างผิดกฎหมาย เพ่ือใหท้  าการตดัสินใจท่ีเป็นประโยชนต่์อ
ผูจ่้ายเงินจะถือเป็นผูก้ระท าการทุจริตร่วมกบัผูจ่้ายเงิน การทุจริตเป็นการเพ่ิมต้นทุนในการท าธุรกจิ สร้างการ
แข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรม สร้างความเสียหายต่อนวตักรรม และบัน่ทอนโครงสร้างทางสังคม นอกจากนั้น การทุจริต
จะชะลอ บิดเบือน และเบ่ียงเบนการเติบโตทางเศรษฐกจิและย่ิงท าใหย้ากจนย่ิงข้ึน

การใชอิ้ทธิพลเป็นประเภทหน่ึงของการทุจริตท่ีเกดิข้ึน เม่ือบุคคลใชอิ้ทธิพลท่ีมีอยู่จริงหรือดูเหมือนมีอยู่จริงต่อผู ้
ท่ีด ารงต าแหน่งในหน่วยงานรัฐ เพ่ือรับความช่วยเหลืออย่างไม่เหมาะสมหรือได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือตอบ
แทนผลประโยชนห์รือการจ่ายเงิน

bioMérieux มุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินกจิกรรมโดยปราศจากการใชอิ้ทธิพลอย่างไม่เป็นธรรม จากการติดสินบนและทุจริต 
รวมถึงการใชอิ้ทธิพล หา้มมิให้มีการติดสินบนหรือมอบผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีไม่เหมาะสมทั้งโดยทางตรงและ
ทางอ้อม เพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์ท่ีไม่เป็นธรรม  เราไม่ยินยอมต่อการทุจริตที่ bioMérieux โดยเด็ดขาด 
นอกจากน้ี พนัธมิตรทางธุรกจิของเรา (เช่น ผูจ้ัดจ าหน่าย ผูรั้บเหมา หรือตัวแทน) ควรมุ่งมั่นต่อมาตรฐานทาง
จริยธรรมอนัเดียวกนักบัท่ีเราคาดหวงัจากพนกังาน ผลประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสมอาจเป็นของมีค่า รวมถึงสินบน  
ค่าน ้าร้อนน ้าชา เงินคืนท่ีผิดกฎหมาย การจ่ายเงินใตโ้ต๊ะ ของก  านลั ความบนัเทิง หรือค่าใชจ่้ายในการเดินทาง

นโยบายที่เกี่ยวข้อง
เราไดป้รับใชแ้ผนงานป้องกนัการทุจริตซ่ึงรวมถึง

• คู่มือป้องกนัการทุจริต
• หลกัการด าเนินธุรกจิส าหรับบุคคลท่ีสาม และ
• กระบวนการเลือกและท างานกบัคนกลาง

พนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามแผนงานป้องกนัการทุจริตอย่างระมดัระวงัในการท าธุรกรรมทางธุรกจิทั้งหมด

เกี่ยวกับของก านัล การต้อนรับ และการเดินทาง
คุณตอ้งไม่มอบผลประโยชน ์(ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม) ซ่ึงรวมถึงของก  านลั การตอ้นรับ หรือการเดินทาง
ใหแ้กลู่กค้า (ลูกค้าท่ีมีอยู่หรือลูกค้าเป้าหมาย) หรือเจ้าหน้าท่ีรัฐ โดยเจตนาหรือส่อว่าเป็นการโน้มน้าวการ
ตัดสินใจทางธุรกจิอย่างไม่เป็นธรรม ในหลายๆ ประเทศมีกฎหมายจ ากดัหรือสั่งห้ามไม่ให้มอบม้ืออาหาร 
ความบนัเทิง หรือของก  านลัใหแ้กบุ่คคลเหล่าน้ี  คู่มือป้องกนัการทุจริตมีข้อมูลรายละเอียดเกีย่วกบัหัวข้อน้ีท่ี
คุณตอ้งปฏิบติัตาม

โปรดทราบว่ามุมมองเป็นเร่ืองส าคญั บางอย่างท่ีคุณมอบใหอ้าจมองไดว้่าเป็นการจ่ายเงินท่ีไม่เหมาะสม ไม่ว่า
คุณจะมีเจตนาอย่างไรกต็าม คุณตอ้งหลีกเล่ียงแมแ้ต่การกระท าท่ีดูเหมือนการติดสินบน

หยุดคิดกอ่นสักนิด

• ปฏิเสธท่ีจะเขา้ร่วมหรืออนุญาตการทุจริต การติดสินบน หรือการใชอิ้ทธิพลทุกประเภท

• ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑภ์ายในท่ีเกีย่วขอ้งทั้งหมดในการมีปฏิสัมพนัธก์บัรัฐบาลและ
บุคลากรดา้นการดูแลสุขภาพตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือป้องกนัการทุจริต

• ท าใหแ้น่ใจว่าบุคคลท่ีสามของเรารับทราบและมุ่งมัน่ต่อมาตรฐานทางจริยธรรมของเรา
เกีย่วกบัการทุจริตและการติดสินบน

• แจง้เตือนฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎหากมีขอ้สงสัยหรือขอ้กงัวลเกีย่วกบักจิกรรมท่ี
อาจเป็นการทุจริต

การตรวจสอบความโปร่งใสทางการเงนิ/
การต่อต้านการฟอกเงนิ
ผูค้นมากมายเช่ือมั่นในbioMérieux ท่ีจะรักษาความถูกต้องและเท่ียงตรงของบันทึกทางการเงิน ซ่ึงรวมทั้ง
พนกังาน ผูถื้อหุน้ เจา้หนา้ท่ีดา้นภาษี รัฐบาล และประชาชนทัว่ไป

เราตอ้งท าใหแ้น่ใจว่าการด าเนินธุรกจิของเรามีการบนัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งตามมาตรฐานทางบญัชีท่ีบงัคับใช้ เรา
ไดจ้ดัท านโยบายและขั้นตอนทางการเงินเพ่ือใหแ้น่ใจว่าเราปฏิบติัตามมาตรฐานเหล่านั้น รวมถึงกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัต่างๆ
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bioMérieux ห้ามมิให้มีส่วนร่วมใดๆ ในการฟอกเงิน การฟอกเงิน คือ กระบวนการปลอมแปลงลักษณะและ
แหล่งทีม่าของเงิน ซ่ึงเช่ือมโยงกบัการกระท าอาชญากรรม (เช่น การทจุริต การก่อการร้าย หรือการค้ายาเสพติด) 
ให้กลายเป็นการค้าทีถู่กต้องตามกฎหมาย โดยไม่สามารถระบุแหล่งที่มาที่แท้จริงได้ ความผิดปกติใดๆ ท่ีตรวจ
พบเกีย่วกบัประเทศแหล่งก  าเนิดหรือสถาบันทางการเงินท่ีเกีย่วข้องกบัธุรกรรมเฉพาะเจาะจง ควรได้รับการ
ตรวจสอบและรายงานไปยงับุคลากรภายใน (เช่น ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
หรือฝ่ายควบคุมการส่งออก)

หยุดคิดกอ่นสักนิด

• ปฏิบติัตามนโยบายและขั้นตอนทางการเงินของบริษทั

• หา้มบนัทึกรายการท่ีเป็นเท็จ ชวนใหเ้ขา้ใจผิด หรือหลอกลวง

• ท าการประมาณการ การวิเคราะห ์และใหข้อ้มูลอย่างเป็นธรรมแกต่วัแทนท่ีเหมาะสม เพ่ือให้
ทรัพยสิ์นและความรับผิดนั้นไดรั้บการประเมินค่าอย่างเหมาะสม

• ท าใหแ้น่ใจว่าเราท างานกบัพนัธมิตรทางธุรกจิท่ีชอบดว้ยกฎหมายซ่ึงไม่ได้เขา้ร่วมในการ
กระท าอาชญากรรม

• ใหค้วามร่วมมือกบัผูต้รวจสอบทั้งจากภายในและภายนอก

• เพ่ือหลีกเล่ียงแผนการฉอ้โกงจากภายนอก ใหต้รวจสอบความถูกตอ้งของค าร้องขอขอ้มูลท่ี
ละเอียดอ่อนเสมอดว้ยการยืนยนัแหล่งท่ีมาของค าขอนั้น

การจัดการบันทึก
ความมุ่งมัน่ต่อความโปร่งใสของเราไดรั้บการสนบัสนุนจากการสร้าง การเกบ็รักษา และการก  าจัดบันทึกทาง
ธุรกจิท่ีถูกตอ้งอย่างเหมาะสม บนัทึกเหล่าน้ีเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีค่าต่อ bioMérieux จึงควรได้รับการจัดการและ
ปกป้องอย่างระมดัระวงั การเกบ็บนัทึกอย่างเหมาะสมเป็นส่วนส าคญัอย่างมากต่อการปฏิบติัตามกฎ

สัญญาและข้อตกลงทางกฎหมายอ่ืนๆ
เอกสารทางกฎหมายท่ีถูกตอ้งและบงัคบัใชไ้ดจ้ะช่วยสนบัสนุนบริษทัไดอ้ย่างยอดเยี่ยมในการบรรลุเป้าหมาย
ทางธุรกจิ รวมถึงป้องกนัความเส่ียงรุนแรงทางธุรกจิ กฎหมาย และจริยธรรม

หากไม่มีเอกสารทางกฎหมาย กอ็าจเป็นเร่ืองยากท่ีจะบังคับใช้ข้อเจรจาทางธุรกิจ เม่ือเกิดข้อพิพาทหรือ         
การฟ้องร้อง และยงัอาจเป็นเร่ืองยากหรือเป็นไปไม่ไดเ้ลย ท่ีจะรับรู้รายได้ตามมาตรฐานทางบัญชี หรือให้อีก
ฝ่ายรับผิดชอบตามมาตรฐานของเรา

เราตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษในการบนัทึกบริการต่างๆ ท่ีมอบให้แก ่bioMérieux โดยคนกลาง เช่น ท่ีปรึกษา 
ผูใ้ห้ค  าปรึกษา ตัวแทน ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผู ้จัดจ าหน่าย  การจ่ายเงินให้แกบุ่คคลเหล่านั้ น ควรกระท าอย่าง
ระมัดระวัง เพ่ือให้สอดคล้องกบับริการท่ีมอบให้อย่างเป็นธรรม และต้องบันทึกในบัญชีขอ งบริษัท              
อย่างเหมาะสม  ต้องมีการบันทึกเอกสารภาระผูกพันด้านการปฏิบัติตามกฎและจริยธรรม เพ่ือให้แน่ใจว่า       
คนกลางรับผิดชอบอย่างครบถว้นต่อมาตรฐานของบริษทั

หยุดคิดกอ่นสักนิด

• ท าใหแ้น่ใจว่าการด าเนินการทั้งหมดระหว่าง bioMérieux และบุคคลท่ีสาม (บุคคลหรือบริษทั) มี
การบนัทึกลงในขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณอ์กัษร ใบสั่งซ้ือ หรือเอกสารทางกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง
อย่างเหมาะสม

• ท าใหแ้น่ใจว่าการตรวจสอบ การยืนยนัความถูกตอ้ง และการอนุมติัในขั้นสุดท้าย รวมถึง
ลายมือช่ือในเอกสารทางกฎหมายเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนของบริษทั

• ท าใหแ้น่ใจว่ามีการระบุภาระผูกพนัดา้นการปฏิบติัตามกฎและจริยธรรมของบริษทัและ
บุคคลท่ีสามท่ีเกีย่วขอ้งไวอ้ย่างชดัเจน

การเก็บรักษาและการท าลายบันทึก
กฎหมายในประเทศต่างๆ ท่ีเราด าเนินธุรกจิก  าหนดใหมี้การเกบ็รักษาบันทึกบางประเภทเป็นระยะเวลาตามท่ี
ระบุ การละเมิดกฎเกณฑใ์นระดบัสากลหรือประเทศนั้น ๆ อาจส่งผลให้บริษทัได้รับบทลงโทษ เสียค่าปรับ 
และถูกคว  ่าบาตรอ่ืนๆ หรือท าให้เราเสียเปรียบอย่างมากในการด าเนินคดีในอนาคต (เช่น การฟ้องร้อง การ
ตรวจสอบตามขอ้บงัคบั) นอกจากนั้น เรายงัต้องจดจ าว่าบันทึกของเราคือหน้าท่ีความรับผิดชอบของเรา เรา
ตอ้งสามารถใหเ้หตุผลประกอบเอกสารใดๆ ท่ีเราจดัท าข้ึนได้

หยุดคิดกอ่นสักนิด

• ด าเนินการเกบ็รักษาและท าลายเอกสารใหเ้ป็นไปตามขอ้ก  าหนดของกฎหมายในประเทศและ
นโยบายการเกบ็รักษาบนัทึกของบริษทั

• พิจารณาอย่างถ่ีถว้นว่าจ  าเป็นตอ้งมีการบนัทึกหรือไม่ (เช่น อีเมล) กอ่นจะจดัท าบนัทึก

• จดจ าว่าเราตอ้งรับผิดชอบเอกสารใดๆ ท่ีเราจดัท าข้ึน

• บนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริงอย่างเป็นธรรม โดยไม่ชวนใหเ้ขา้ใจผิดหรือเป็นขอ้มูล
ท่ีเกนิจริง

• พิจารณาถึงบุคคลท่ีอาจอ่านบนัทึกของคุณ ทั้งท่ีตั้งใจและไม่ไดต้ั้งใจ (เช่น ส่ือ รัฐบาล 
หรือผูถื้อหุน้)
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3/
เรารับรองวา่ไดป้ระมวลผลข้อมูล
อย่างมีจริยธรรม

การเคารพความเป็นส่วนตัวและ
การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
ความเป็นส่วนตวั เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามข้อ 12 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนปี 1948 ของสหประชาชาติ 
และ bioMérieux กมุ่็งมัน่ท่ีจะรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล หลายๆ ประเทศมีข้อบังคับเข้มงวดท่ีจ ากดัการใช้
ขอ้มูลส่วนบุคคล กฎหมายเหล่านั้น ก  าหนดใหบ้ริษทัวางมาตรการอย่างเพียงพอเพ่ือใหแ้น่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็น
ความลบั โปร่งใส และเขา้ถึงได้

พนกังานท่ีมีสิทธ์ิเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลต้องตกลงท่ีจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การปกป้องข้อมูล ส่วนบุคคล รวมถึงเกบ็
รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามกฎเกณฑภ์ายในของ bioMérieux และกฎหมายในประเทศ

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เก่ียวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ระบุตัวตนหรือใช้ระบุ
ตัวตนได้ บุคคลที่ระบุตัวตนได้ คือ บุคคลที่สามารถระบุตัวได้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม จากการ
อ้างอิงหมายเลขประจ าตัวประชาชนหรือปัจจัยอย่างน้อย 1 อย่างเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพ 
สรีรวิทยา สภาพจิต เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรืออัตลักษณ์ทางสังคมของบุคคล

หยุดคิดกอ่นสักนิด

ขอ้มูลจะตอ้ง

• ไดรั้บการประมวลผลอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและเป็นธรรมดว้ยวิธีท่ีโปร่งใสตาม
หวัขอ้ท่ีเกีย่วขอ้ง (ส่วนบุคคล)

• รวบรวมเพ่ือวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวอ้ย่างชดัแจง้และชอบดว้ยกฎหมาย และไม่
น าไปประมวลผลเพ่ิมเติมดว้ยวิธีท่ีไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์หล่านั้น

• เป็นขอ้มูลท่ีเพียงพอ เกีย่วขอ้ง และจ ากดัเฉพาะตามท่ีจ าเป็นต่อวตัถุประสงคใ์นการ
ประมวลผลขอ้มูลนั้น (“การใชข้อ้มูลใหน้อ้ยท่ีสุด”)

• มีความถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั หากจ าเป็น
• เกบ็รักษาในรูปแบบท่ีอนุญาตใหมี้การตรวจสอบยืนยนัเจา้ของขอ้มูล ภายในระยะเวลาไม่

เกนิตามท่ีจ าเป็นส าหรับวตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น
• ประมวลผลดว้ยวิธีท่ีรับรองความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
• ไดรั้บการถ่ายโอนจากประเทศหน่ึงไปยงัอีกประเทศหลงัจากไดรั้บค าปรึกษาทางกฎหมาย

หรือค าปรึกษาการปฏิบติัตามกฎแลว้เท่านั้น

หากจ าเป็น เจา้ของขอ้มูลจะตอ้ง

• ไดรั้บแจง้ถึงการมีอยู่ของการประมวลผลและวตัถุประสงคข์องการประมวลผลท่ีเกีย่วขอ้ง
กบัขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเอง

• มีสิทธิเขา้ถึง แกไ้ข และคดัคา้นขอ้มูลของตนเอง
• รายงานโดยเร็วต่อเจา้หนา้ท่ีฝ่ายความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลทัว่โลกเกีย่วกบัการใชง้าน

ในทางท่ีผิดท่ีอาจเกดิข้ึนหรือขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอาจสูญหาย

ชีวจริยธรรมเป็นการศึกษาประเด็นปัญหาด้านจริยธรรมทีเ่กดิขึน้จากความก้าวหน้าทางชีววิทยาและการแพทย์
การศึกษาจะเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาด้านจริยธรรมท่ีเกดิข้ึนในทุกสถานการณ์ทางคลินิก bioMérieux 
มุ่งมัน่ท่ีจะปกป้องสุขภาพของบุคคลและสาธารณชน โดยการพิจารณาผลกระทบทางชีวจริยธรรมเม่ือมีส่วนร่วม
ในการวิจยัทางชีวการแพทยอ์ยู่อย่างต่อเน่ือง

2
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การปกป้องข้อมูลของผู้ป่วย
ในฐานะบริษทัดา้นการดูแลสุขภาพ bioMérieux มีสิทธ์ิเขา้ถึงข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของการดูแลสุขภาพหรือ
ทีเ่รียกว่าข้อมูลของผู้ป่วย ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีละเอียดอ่อนมาก  bioMérieux มุ่งมั่นท่ีจะปกป้องข้อมูลสุขภาพของ
ผูป่้วยและปฏิบัติตามข้อบังคับท่ีเกีย่วข้องในด้านการใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้น ข้อมูลระบุตัวตน
ผู้ป่วย รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงช่ือ หมายเลขประกนัสังคม หมายเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณีย ์หรือหมายเลขเวช
ระเบียน ต่างถือเป็นข้อมูลสุขภาพทีไ่ด้รับการปกป้อง (PHI) PHI ตอ้งไม่ถูกน าไปประมวลผลเพ่ือวตัถุประสงค์
อ่ืนใด นอกเหนือจากการรักษาผูป่้วย การช าระเงิน หรือการด าเนินงานดา้นการดูแลสุขภาพ การเปิดเผย PHI  ตอ้ง
จ ากดัไวใ้หน้อ้ยท่ีสุดตามความจ าเป็นในการบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีได้รับอนุญาต พนักงานท่ีได้รับอนุญาตต้อง
มุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความเป็นส่วนตวัและความลบัของขอ้มูลของผูป่้วย/PHI ใดๆ

หยุดคิดกอ่นสักนิด

• ท าใหแ้น่ใจว่าไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานทางชีวจริยธรรมสากล

• ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งแกผู่ป่้วยและอาสาสมคัรเกีย่วกบัการใชต้วัอย่างและขอ้มูลเพ่ือ
วตัถุประสงคด์า้นการวิจยั

• รักษาความลบัเกีย่วกบัผูป่้วยและอาสาสมคัร ตวัอย่างเช่น เราตอ้งไม่ใชช่ื้อบุคคลท่ีเขา้ร่วม
การวิจยั (โดยเฉพาะในตวัอย่างหรือขอ้มูลของบุคคลเหล่านั้น) เป็นขอ้มูลระบุตวัตน

• แจง้ผลลพัธ์การวิจยัตามมาตรฐานสากล

• ตรวจสอบว่าพนัธมิตรของเราในการวิจยั เช่น นกัชีววิทยา แพทย ์และผูใ้หต้ัวอย่าง ต่าง
ยึดถือค่านิยมของเรา

เราใส่ใจการมีคุณภาพชีวติทีด่ีของ
พนักงานของเรา

ความมุ่งมั่นต่อพนักงาน
bioMérieux ยึดมัน่ในความคิดกา้วหนา้และความเช่ือมัน่ในมนุษย ์จึงพยายามดึงดูดและพฒันาผูมี้ความสามารถ
ท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์รวมทั้งมากประสบการณ์และมีความหลากหลายทางวฒันธรรม เรามุ่งมั่นท่ีจะส่งเสริม
สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยัและไม่แบ่งแยก ซ่ึงพนกังานทุกคนสามารถท างานไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ

bioMérieux ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศหลายฉบับ รวมถึงปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนปี 1948 และหลกัการช้ีแนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกจิกบัสิทธิมนุษยชนปี 2011 ตั้งแต่ปี 
2003 เป็นตน้มา   bioMérieux ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกของขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ ซ่ึงเป็นโครงการริเร่ิม
ระหว่างประเทศภายใตก้ารอุปถมัภข์องสหประชาชาติท่ีมุ่งจดัการปัญหาท่ีเกดิจากโลกาภิวตัน์

เรายงัเคารพบทบญัญติัดา้นสิทธิมนุษยชนขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศของสหประชาชาติ (การห้ามใช้
แรงงานเด็กและการบงัคบัใชแ้รงงาน การเคารพอิสระในการสมาคม) การส่งเสริมความหลากหลาย สิทธิสตรี
การเคารพสิทธิของผูค้นท่ีจะใชท้รัพยากรธรรมชาติของตวัเอง รวมถึงสิทธิในสุขภาพ
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การสร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่เอ้ือต่อสุขภาพและปลอดภยั
เราทุกคนมีสิทธิท่ีจะอยู่ในสภาพแวดล้อมการท างานท่ีเอ้ือต่อสุขภาพและปลอดภัย พนักงานทุกคนมีหน้าท่ี
ระมัดระวังตามเหตุสมควร เพ่ือป้องกนัการเกดิอันตรายต่อผูค้น โดยการรักษาสภาพแวดล้อมการท า งานท่ี
ปลอดภยั รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก  าหนดดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม

การใช้สารเสพตดิและการใช้สารเสพตดิในทางที่ผดิ
bioMérieux มุ่งมัน่ท่ีจะรักษาสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีเอ้ือต่อสุขภาพและปราศจากยาเสพติด  การครอบครอง
หรือใชส้ารเสพติด (นอกเหนือจากท่ีสั่งจ่ายเพ่ือการรักษา) ท่ีอาจกอ่ให้เกดิอันตราย ถือเป็นข้อห้ามเด็ดขาดใน
สถานท่ีท างาน เราไม่ยินยอมต่อการสูญเสียสมรรถภาพจากยาเสพติดหรือแอลกอฮอล ์พนักงานท่ีรับประทานยา
ท่ีสั่งจ่ายซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคต่อหนา้ท่ีความรับผิดชอบในสถานท่ีท างานของตนเอง ควรปรึกษาฝ่ายทรัพยากร
มนุษยใ์นประเทศเพ่ือขอค าแนะน า

พนักงานท่ีจัดการกบัสารเสพติดซ่ึงสามารถน าไปใช้งานในทางท่ีผิดได้ จะต้องปฏิบัติตามนโยบายของ 
bioMérieux และข้อบังคับในประเทศ เกีย่วกบัการจัดการและจัดเกบ็สารเสพติดเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม เพ่ือ
ป้องกนัการน าไปใชใ้นทางอ่ืนอย่างผิดกฎหมาย

การห้ามมิให้ใช้ความรุนแรงในสถานที่ท างาน
ความปลอดภยัของพนกังานเป็นงานส าคญัอย่างชดัเจน   bioMérieux หา้มไม่ใหพ้นกังานข่มขู่หรือมีส่วนร่วมใน
การใชค้วามรุนแรงต่อเพ่ือนพนกังานหรือบุคคลท่ีท าธุรกจิกบับริษทั อย่างเด็ดขาด การกระท าหรือข่มขู่จะกระท า
อนัรุนแรงในสถานท่ีท างานโดยหรือต่อพนกังานถือเป็นขอ้หา้ม

พนกังานตอ้งไม่น าอาวุธ รวมถึงอุปกรณ์หรือสารท่ีอาจเป็นอันตรายอ่ืนๆ เข้ามาในสถานท่ีท างานหรืออาคาร
สถานท่ี

หยุดคิดกอ่นสักนิด

• ท างานดว้ยวิธีท่ีปลอดภยั

• พิจารณาการด าเนินการของเราอย่างระมดัระวงั เพ่ือไม่ใหต้วัเราและผูอ่ื้นตกอยู่ในความเส่ียง

• รับทราบและปฏิบติัตามกฎหมายและนโยบายของบริษทัท่ีเกีย่วขอ้งท่ีอยู่ภายใต้ขอ้บงัคบั
เกีย่วกบัความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้ม

• พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มอย่าง
ต่อเน่ือง

• ท าใหแ้น่ใจว่าสารเสพติดท่ีอาจน าไปใชใ้นทางท่ีผิดไดมี้การจดัการอย่างเหมาะสม

• รายงานเหตุการณ์ท่ีเป็นอนัตราย รวมถึงเหตุการณ์ดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และ
ส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ โดยทนัที

การเคารพสิทธิมนุษยชน
ความหลากหลาย การไม่เลือกปฏิบัต ิและการคุกคาม
bioMérieux มุ่งมั่นท่ีจะสร้างสภาพแวดล้อมการจ้างงานท่ีเท่าเทียมและโอกาสกา้วหน้าส าหรับบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัทุกคน ความหลากหลายของพนักงานของเราเป็นจุดแข็งท่ีได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนทั่วทั้ ง
บริษทั  ความมุ่งมัน่ของเราต่อความหลากหลายยงัรวมถึงการจัดหาส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างสมเหตุสมผล
เพ่ือช่วยเหลือผูพิ้การและผูท่ี้มีความตอ้งการทางสังคม

bioMérieux หา้มมิใหแ้สดงพฤติกรรมกดีกนัพนกังานหรือกลุ่มพนักงานในเชิงลบ เน่ืองมาจากเพศ อายุ สีผิว 
ชาติพนัธุ์ เช้ือชาติ ศาสนา สถานะสมรส รสนิยมทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ ความพิการ ความเจ็บป่วย 
ขอ้มูลทางพนัธุกรรม หรือลกัษณะเฉพาะอ่ืนใดท่ีไดรั้บการคุม้ครองภายใตก้ฎหมายท่ีบงัคับใช ้ความสัมพนัธ์ใน
การจา้งงานทุกแง่มุม เช่น การว่าจา้ง การมอบหมายงาน การเล่ือนขั้น การจ่ายค่าตอบแทน การด าเนินการทาง
วินยั และการยุติการจา้งงานตอ้งเป็นไปโดยไม่ค านึงถึงลกัษณะเฉพาะเหล่าน้ี

bioMérieux สนบัสนุนและส่งเสริมสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปราศจากการคุกคามทุกรูปแบบ bioMérieux จะ
ไม่ยินยอมให้แสดงพฤติกรรมกา้วร้าวหรือข่มเหงในสถานท่ีท างาน ซ่ึงสร้างสภาพแวดล้อมท่ีน่ าหวาดกลัว
หรือไม่เป็นมิตร บริษัทจะไม่ยินยอมให้มีการคุกคามบุคคลไม่ว่าจะด้วยเหตุใดกต็าม โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
bioMérieux ห้ามมิให้มีการคุกคามทางเพศ รวมถึงการแสดงท่าทีทางเพศท่ีไม่พึงปรารถนา การร้องขอ
ผลประโยชนท์างเพศ รวมถึงการพูดหรือการกระท าอ่ืนๆ ท่ีเลือกปฏิบติัทางเพศ

สิทธิมนุษยชน
ในฐานะสมาชิกของข้อตกลงโลก bioMérieux ส่งเสริมและยึดถือกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน และ bioMérieux ประณามการบงัคบัใชแ้รงงานและการฉกฉวยประโยชนจ์ากแรงงานเด็ก เราปฏิบัติ
ตามกฎหมายทั้งหมดเกีย่วกบัการใชแ้รงงานทาสและการคา้มนุษย์

หยุดคิดกอ่นสักนิด

• สนบัสนุนและส่งเสริมความมุ่งมัน่ของ bioMérieux ต่อความไม่แบ่งแยกและความ
หลากหลาย

• ไม่เลือกปฏิบติัหรือคุกคามผูอ่ื้น
• ไม่มีส่วนร่วมในการใชห้รือข่มขู่จะใชค้วามรุนแรงต่อพนกังานคนอ่ืน
• ท าใหแ้น่ใจว่ามีสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานและการปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน
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การหลกีเลีย่งผลประโยชน์ทับซ้อน
การท าส่ิงท่ีถูกตอ้งเป็นเร่ืองส าคญัอย่างย่ิงท่ี bioMérieux เราตอ้งท างานร่วมกนัเพ่ือให้แน่ใจว่าเราสร้างบริษทัท่ี
ตดัสินใจตามคุณสมบติัท่ีเหมาะสม ไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนตัว ความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจ
ขัดขวางไม่ให้พนักงานท าการตัดสินใจทางธุรกจิทีเ่ป็นธรรมและเป็นกลางถือเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนและต้อง
หลีกเล่ียง

พนกังานตอ้งไม่ใชต้ าแหน่งของตวัเองเพ่ือรับประโยชนท์ั้งทางตรงและทางออ้มต่อตนเอง เพ่ือน หรือญาติพ่ีน้อง 
ซ่ึงรวมถึงการใชป้ระโยชนจ์ากโอกาสท่ีเสนอใหแ้ก ่bioMérieux เพ่ือผลประโยชนส่์วนตวัของพนกังานเอง

การรับของก  านัล เงินตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าคอมมิชชั่น หรือการจ่ายเงินเกินมูลค่าตามปกติถือเป็น
ผลประโยชนท์บัซ้อนของพนักงานใน bioMérieux หากคุณได้รับข้อเสนอใดๆ จากซัพพลายเออร์ ลูกค้า หรือ
พนัธมิตรทางธุรกจิรายอ่ืนๆ ท่ีอาจขดัขวางไม่ใหคุ้ณตดัสินใจทางธุรกจิอย่างเป็นธรรมและเป็นกลาง คุณกไ็ม่ควร
รับส่ิงท่ีเสนอมา

พนักงานไม่ควรยอมรับหรืออยู่ในสถานการณ์ ท่ีความสัมพันธ์กบัเพ่ือนหรือญาติพ่ีน้องอา จส่งผลต่อ
ความสามารถของตวัพนกังานท่ีจะตดัสินอย่างเป็นกลาง

การใช้ทรัพยสิ์นและบริการของ bioMérieux ควรเป็นไปเพ่ือวตัถุประสงค์ทางธุรกจิท่ีชอบด้วยกฎหมายของ 
bioMérieux เท่านั้น ไม่ใช่เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงาน และห้ามไม่ให้ใช้เพ่ือวตัถุประสงค์ท่ีผิด
กฎหมายหรือผิดหลกัจริยธรรม การใชง้านทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรเป็นการส่วนตัว (อีเมล 
อินเทอร์เน็ต โทรศพัท ์ฯลฯ) ไม่ควรขดัขวางประสิทธิภาพการท างานและไม่กอ่ใหเ้กดิค่าใช้จ่ายเกนิกว่าปกติต่อ
บริษทั เคร่ืองมือเหล่าน้ีเป็นทรัพยสิ์นของ bioMérieux การใชง้านเคร่ืองมือเหล่าน้ีเพ่ือวตัถุประสงคท่ี์ไม่เกีย่วข้อง
กบังาน นอกเหนือจากการใชง้านส่วนตวัโดยไม่ไดต้ั้งใจเป็นคร้ังคราว หรือเพ่ือวตัถุประสงคท่ี์จะละเมิดนโยบาย
ของ bioMérieux รวมถึงนโยบายต่อตา้นการคุกคาม ถือเป็นขอ้หา้มอย่างเด็ดขาด

ควรหลีกเล่ียงการจา้งงานจากภายนอกท่ีอาจส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน bioMérieux พนักงาน
ตอ้งไม่ท างานเพ่ือองคก์รอ่ืนท่ีอาจจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการให้แก ่bioMérieux, ซ้ือผลิตภัณฑ์หรือบริการจาก 
bioMérieux หรือแข่งขนักบั bioMérieux โดยไม่ไดรั้บอนุมติัจากเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการปฏิบติัตามกฎกอ่น

หยุดคิดกอ่นสักนิด

• ท าความเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายผลประโยชนท์บัซ้อนของ bioMérieux

• หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีผลประโยชนส่์วนตวัของเราทบัซ้อนกบัผลประโยชนข์อง bioMérieux

• เปิดเผยผลประโยชนท์บัซ้อนท่ีอาจเกดิข้ึนแกผู่จ้ดัการของคุณและฝ่ายจริยธรรม
และการปฏิบติัตามกฎ

เรามีปฏิสัมพนัธ์อยา่งรอบคอบกบั
ชุมชนของเรา

การปกป้องส่ิงแวดล้อม
ความทุ่มเทของ bioMérieux ต่อการพฒันาอย่างยัง่ยืนช่วยเนน้ย  ้าถึงความมุ่งมัน่ต่อสังคมของเรา นอกเหนือจาก
การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านส่ิงแวดล้อมแล้ว เรายงัใช้แผนงานและโครงการริเร่ิมเพ่ือลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด

หยุดคิดกอ่นสักนิด

• ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัดา้นส่ิงแวดลอ้มทั้งหมด รวมถึงการอนุญาตและ
การข้ึนทะเบียนอย่างเหมาะสม

• พยายามปรับปรุงพฒันาระบบจดัการส่ิงแวดลอ้มของเราอย่างต่อเน่ืองเพ่ือลดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด

• ระบุ ติดป้ายก  ากบั และจดัการสารเคมีหรือวสัดุอนัตรายท่ีอาจกอ่อนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม
เพ่ือใหแ้น่ใจว่าจะมีการจดัการ เคล่ือนยา้ย จดัเกบ็ รีไซเคิล น ามาใช้ใหม่ และก  าจดัอย่าง
ปลอดภยั

• จดัท าระบบภายในเพ่ือป้องกนัตั้งแต่เน่ินๆ และประเมินความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจ
เกดิข้ึน รวมทั้งวางมาตรการบรรเทาหรือก  าจดัความเส่ียงเหล่านั้นทุกคร้ังท่ีท าได้
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การส่งเสริมสาธารณกศุลและความรับผดิชอบต่อ
สังคมขององค์กรที่สอดคล้องกับค่านิยมของเรา
ในฐานะผูน้  าดา้นสาธารณสุขท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก เราให้ความส าคัญกบัผูป่้วยและผูค้นในวงกวา้งเป็นหัวใจ
หลกัในการด าเนินงานของเรา เราปฏิบติัตามความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรผ่านการสนับสนุนโครงการ
ริเร่ิมมากมาย

ในฐานะส่วนหน่ึงของเครือ Institut Mérieux ทาง bioMérieux จึงมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อการสาธารณสุข 
กจิกรรมสาธารณกุศลส่วนใหญ่ของเราจะเนน้การสนบัสนุนการด าเนินการของมูลนิธิ Fondation Mérieux และ
มูลนิธิ Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux

นอกจากนั้น bioMérieux ยงัสนบัสนุนโครงการริเร่ิมในประเทศต่างๆ ท่ีมีสถานท่ีด าเนินงานและบริษทัสาขาอยู่ 
เรามกัจะเลือกโครงการท่ีเกีย่วขอ้งกบัดา้นต่อไปน้ี

• ธุรกจิหรือสายงานท่ีเช่ียวชาญของบริษทั ซ่ึงไดแ้ก ่การวินิจฉยันอกร่างกาย การต่อสู้กบัโรคติดเช้ือ การด้ือ
ยาของเช้ือโรค มะเร็ง รวมถึงโรคหวัใจและหลอดเลือด

• พนัธกจิของบริษทั ซ่ึงจะพฒันาการสาธารณสุขและมีส่วนช่วยในการเขา้ถึงการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะใน
ประเทศก  าลงัพฒันา

เราให้ความส าคัญกบัโครงการท่ีเปิดโอกาสให้ bioMérieux เป็นองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีดีใน
ชุมชนท่ีมีสถานท่ีด าเนินงานและบริษทัสาขาอยู่ และตอบรับค าขอจากองคก์ารเพ่ือสาธารณประโยชน์ท่ีได้รับ
การยอมรับ

การบริจาคเหล่าน้ีมอบใหโ้ดยสมคัรใจเพ่ือสะทอ้นถึงค่านิยมของเรา โดยไม่ได้คาดหวงัจะได้รับการดูแลเป็น
พิเศษจากผูรั้บเพ่ือตอบแทน bioMérieux จะไม่บริจาคเพ่ือแลกเปล่ียนกบัความช่วยเหลือทางธุรกจิหรือ
ผลประโยชนท์างธุรกจิเด็ดขาด โปรดปฏิบติัตามแนวปฏิบติัในคู่มือป้องกนัการทุจริตเม่ือท าการประเมินว่าการ
บริจาคเพ่ือการกุศลนั้นไดรั้บอนุญาตหรือไม่

หยุดคิดกอ่นสักนิด

• ปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณเม่ือเป็นตวัแทนของ bioMérieux ในกจิกรรมภายนอก

• หา้มบริจาคหรือสัญญาว่าจะบริจาคทั้งดว้ยตนเองหรือในนามของ bioMérieux ดว้ยเจตนาท่ี
จะรับผลประโยชนท์างธุรกจิส าหรับ bioMérieux

• จดจ าไวว้่าการบริจาคตามค าขอของบุคลากรดา้นการดูแลสุขภาพหรือเจา้หนา้ท่ีรัฐตอ้งผ่านการ
พิจารณาอย่างถ่ีถว้นเป็นพิเศษ

• หา้มบงัคบัใหพ้นกังานหรือพนัธมิตรทางธุรกจิสนบัสนุนโครงการริเร่ิมเพ่ือสาธารณ
กุศลท่ีเฉพาะเจาะจง

เราส่ือสารอยา่งระมดัระวงั

การจัดการข้อมูลที่เป็นความลบั
พนกังานตอ้งพยายามอยู่เสมอท่ีจะปกป้องและรักษาทรัพยสิ์นของบริษทัไม่ใหถู้กขโมย สูญหาย เสียหาย ละเลย
ละท้ิง และน าไปใชง้านในทางท่ีผิด ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทั ทั้งในรูปแบบวาจา เอกสาร หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ ตวัอย่างขอ้มูลท่ีเป็นความลบัรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง

• ขอ้มูลทั้งหมดท่ีเกีย่วขอ้งกบันวตักรรม การย่ืนขอสิทธิบตัร การพฒันาหรือสร้าง
ผลิตภณัฑ ์รวมถึงภาพวาด สถิติการด าเนินงาน กระบวนการและขอ้มูลการผลิต ข้อมูลการ
ทดสอบ หรือขอ้มูลจ าเพาะ

• ขอ้มูลทั้งหมดท่ีเกีย่วกบัพนกังาน ซ่ึงรวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการ ไฟลข์องบุคลากร (บนัทึก
พนกังาน)

• นโยบาย ขั้นตอน ค าสั่งงาน และมาตรฐานของบริษทั  

• ก  าหนดการเปิดตวัผลิตภณัฑ์

• ขอ้มูลเกีย่วกบัตลาดของผลิตภณัฑ ์ลูกคา้ ราคา ขอ้ก  าหนดของสัญญา รวมถึงกลยุทธ์และกลวิธีทางการ
ขายหรือการตลาด และขอ้มูลเกีย่วกบัซัพพลายเออร์ของเราและกจิกรรมการแข่งขนั

• ขอ้มูลทางการเงินท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะท่ีเกีย่วกบับริษทั และ

• ขอ้มูลท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะท่ีเกีย่วกบัธุรกรรมของบริษทั ซ่ึงรวมถึงธุรกรรมท่ีท ากบัลูกคา้ ผู ้
ใหบ้ริการทางการเงินและผูค้า้ หรือการควบรวมกจิการ และการถอนการลงทุน
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หากจ าเป็นท่ีจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัแกบุ่คคลภายนอก บุคคลท่ีเหมาะสมจะต้องลงนามในข้อตกลง
การเปิดเผยความลบั (CDA) กอ่นจะเผยแพร่ขอ้มูลใดๆ CDA ไม่ไดท้  าใหพ้นกังานสามารถละเลยหนา้ท่ีในการใช้
ความระมดัระวงัเม่ือตดัสินใจเลือกขอ้มูลท่ีจะเปิดเผย

เม่ือมีการใช้ CDA เราจะต้องเคารพข้อก  าหนดนั้น เน่ืองจากบริษทัอาจต้องสูญเสียการปกป้องข้อมูลหรือถูก
เรียกร้องค่าเสียหาย หากการแลกเปล่ียนขอ้มูลไม่ไดบ้นัทึกไวใ้นเอกสารหรือเกดิความผิดพลาดอ่ืนๆ

หยุดคิดกอ่นสักนิด

• เผยแพร่ขอ้มูลลบัเฉพาะกบัพนกังานภายในท่ีมี “ความจ าเป็นตอ้งทราบ” ท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมาย

• หลีกเล่ียงการพูดคุยหรือแสดงขอ้มูลลบัในพ้ืนท่ีท่ีบุคคลซ่ึงไม่มี“ความจ าเป็นตอ้ง
ทราบ” จะไดรั้บรู้ขอ้มูลนั้น

• ปฏิบติัตามกฎเกณฑท์ั้งภายในและภายนอกทั้งหมดในการรักษาความปลอดภยัเกีย่วกบั
เทคโนโลยีขอ้มูลและการเขา้ถึงสถานท่ี

• จดัการขอ้มูลเหล่านั้นอย่างเหมาะสมและป้องกนัไม่ใหน้ าขอ้มูลไปใชง้านในทางท่ีผดิหรือถูกท าลาย

• ท าใหแ้น่ใจว่ามีการใช ้CDA และปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นเม่ือเราตอ้งพูดคุยถึงขอ้มูลท่ีเป็น
ความลบักบับุคคลท่ีสาม

• รับทราบว่าขอ้มูลท่ีเราสร้างในระบบของบริษทัจะเป็นทรัพยสิ์นของ bioMérieux 
ยกเวน้เป็นขอ้มูลท่ีไดรั้บการคุม้ครองโดยขอ้บงัคบัดา้นความเป็นส่วนตวัใน
ประเทศ

• รายงานเหตุการณ์ท่ีอาจท าใหข้อ้มูลลบัท่ีมีความละเอียดอ่อนร่ัวไหลโดยทนัที

การท าให้แน่ใจว่ามีการใช้งานระบบข้อมูลอย่างเหมาะสม

ระบบขอ้มูลของ bioMérieux เป็นหน่ึงในทรัพยสิ์นของ bioMérieux ความส าคัญของระบบข้อมูลท่ีมีมากข้ึน
เร่ือยๆ ท าใหก้ลายเป็นระบบพ้ืนฐานท่ีคอยสนบัสนุนกจิกรรมในแต่ละวนัของเรา และการปกป้องระบบกเ็ป็น
เป้าหมายหลกัท่ีส าคญัของทุกคน

ผูใ้ชร้ะบบขอ้มูลแต่ละคนตอ้งรับทราบหลกัปฏิบติัท่ีควรยึดถือ ซ่ึงส่วนใหญ่จะอิงตามสามญัส านึก เพ่ือเป็นผูมี้
ส่วนช่วยรักษาความปลอดภยัของระบบขอ้มูลในเชิงรุก

หยุดคิดกอ่นสักนิด

• รักษารหสัเขา้ถึงระบบขอ้มูลของเราใหป้ลอดภยั รวมถึงรหสัผ่าน การ์ด และโทเคน็
โดยหา้มเผยแพร่ขอ้มูลเหล่าน้ีโดยเด็ดขาด

• เช่ือมต่อฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีสารสนเทศของ bioMérieux กบัเครือข่ายองคก์ร 
bioMérieux เท่านั้น เวน้แต่ว่าไดรั้บการอนุญาตใหใ้ชร้ะบบขอ้มูลหรือใชก้ารเช่ือมต่อ
จากทางไกลล่วงหนา้แลว้

• หลีกเล่ียงการน าซอฟตแ์วร์ละเมิดลิขสิทธ์ิ ซอฟตแ์วร์อนัตรายท่ีไม่ได้รับอนุมติัมาใชง้าน
ในระบบขอ้มูลของเครือ bioMérieux

• หา้มมีส่วนร่วมในการละเมิดการรักษาความปลอดภยัหรือการขดัขวางองคป์ระกอบ
ของระบบขอ้มูล

• ส่งหรือจดัเกบ็ขอ้มูลท่ีเป็นความลบันอกเครือข่ายของเครือ bioMérieux เฉพาะเม่ือ
พ้ืนท่ีจดัเกบ็นั้นเป็นไปตามกฎเกณฑด์า้นการรักษาความลบัเท่านั้น

• หา้มใชร้ะบบขอ้มูลของเครือ bioMérieux เพ่ือมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ืองในการจดัหาหรือส่ง
ต่อขอ้มูลหรือเน้ือหาท่ีละเมิดขอ้บงัคบัและกฎหมายของประเทศต่างๆ

• หา้มใหผู้อ่ื้นยืมแล็ปท็อปของคุณโดยท่ีคุณไม่ไดอ้ยู่ดว้ยหรือไม่อยู่ในการควบคุมของคุณ
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การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

หยุดคิดกอ่นสักนิด

• ปกป้องสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของ bioMérieux 

• เคารพความลบัและสิทธิของบุคคลท่ีสาม

ข้อมูลภายในและการซ้ือขายโดยใช้ข้อมูลภายใน

การซ้ือขายโดยใชข้อ้มูลภายในเกีย่วขอ้งกบัการใชข้อ้มูลท่ีไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเป็นปัจจยัในการตัดสินใจ
ลงทุน เน่ืองจากขอ้มูลนั้นไม่ไดเ้ปิดเผยต่อผูล้งทุนคนอ่ืนๆ บุคคลท่ีใชข้อ้มูลดงักล่าว จึงอาจมีขอ้ไดเ้ปรียบอย่าง
ไม่เป็นธรรมเหนือคนอ่ืนๆ ในตลาด

พนกังานไม่มีขอ้จ ากดัในการลงทุนส่วนตวั รวมถึงการซ้ือหุน้ของบริษทั ซ่ึงไม่ไดล้ะเมิดนโยบายของบริษทัท่ี
รวมถึงหลกัการซ้ือขายในตลาดของเรา อย่างไรกต็าม เราทุกคนต้องตระหนักว่าการใช้ข้อมูลท่ีส่งผลต่อราคา
และยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเป็นส่วนหน่ึงในการตัดสินใจลงทุนถือเป็นเร่ืองต้องห้ามตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัดา้นหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลทีเ่กีย่วข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกบั bioMérieux ทีย่ังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะโดย 
bioMérieux ในข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ และหากมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ก็มีแนวโน้มที่ข้อมูล
นั้นจะมีอทิธิพลต่อราคาของหุ้น bioMérieux หรือราคาเคร่ืองมือทางการเงินทีเ่กีย่วข้องกบัหุ้นนั้น

หยุดคิดกอ่นสักนิด

ในการปฏิบติัตามกฎหมายดา้นหลกัทรัพย ์เราตอ้ง

• ไม่ซ้ือขายหุน้ตามขอ้มูลท่ีเราไดรั้บทราบจากการท างานในสายอาชีพของเรากบั 
bioMérieux และเป็นขอ้มูลท่ีไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ

• ไม่เผยแพร่ขอ้มูลภายในเหล่านั้นกบับุคคลอ่ืน

เพ่ือรักษาต าแหน่งผูน้  าในดา้นการวินิจฉยันอกร่างกาย bioMérieux จึงทุ่มเททรัพยากรมนุษยแ์ละการเงิน
จ านวนมหาศาลเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรม รวมถึงกระบวนการหรือแนวคิดใหม่ๆ ในด้านเทคนิ ค 
วิทยาศาสตร์ การเงิน หรือธุรกจิ ขอ้มูลดงักล่าวทั้งหมดนั้นเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีค่าส าหรับ bioMérieux ซ่ึงต้อง
ไดรั้บการปกป้องดว้ยความเอาใจใส่มากท่ีสุดทั้งในทางกายภาพและกฎหมาย

การปกป้องทางกายภาพได้แก่มาตรการต่างๆ เช่น การป้องกนัด้วยรหัสผ่านและการเข้ารหัสข้อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์หรือพ้ืนท่ีจดัเกบ็ท่ีล็อกไวส้ าหรับเกบ็เอกสารฉบับพิมพ ์การดูแลอีเมลหรือเอกสารจดหมาย 
และงดเวน้การพูดคุยถึงขอ้มูลท่ีเป็นความลบัในสถานท่ีสาธารณะ

พนักงานต้องรักษาความลับทางการค้าและข้อมูลลับของ bioMérieux ไวใ้ห้ได้ ความลับทางการค้าอาจ
รวม ถึงข้อ มูล เกี่ยว ก ับ การพัฒนาระบบ  กระบวนการ  ผ ลิ ตภัณฑ์  วิ ธีก า ร  และ เทคโนโลยี

หา้มมิใหพ้นกังานของ bioMérieux ทั้งหมด น าขอ้มูลใดๆ ท่ีไดรั้บรู้จากบุคคลท่ีสามมาใชเ้ป็นการส่วนตัวใน
ขณะท่ีด าเนินกจิกรรมในอาชีพ อย่างเด็ดขาด ซ่ึงอาจพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลได้ว่าเป็นคว ามลับ การ
คดัลอก หรือการละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาใดๆ (รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการค้า ช่ือ
โดเมน หรือความลบัทางการคา้) ของบุคคลท่ีสาม
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bioMérieux เป็นผู ้น าระดับโลกในด้านการวินิจฉัยนอกร่างกายมายาวนานกว่า 55 ปี โดยมีสถานท่ี
ด าเนินงานอยู่ในกว่า 44 ประเทศและใหบ้ริการในกว่า 160 ประเทศดดว้ยการสนบัสนุนจากเครือข่ายผูจ้ัด
จ าหน่ายขนาดใหญ่ ในปี 2020 รายไดข้องบริษทัสูงถึง 3,100 ลา้นยูโร โดยเป็นยอดขายในต่างประเทศกว่า 
93%

bioMérieux น าเสนอโซลูชันการวินิจฉัย (ระบบ ตัวท าปฏิกริิยา ซอฟต์แวร์ และบริการ) ซ่ึงประเมิน
แหล่งท่ีมาของโรคและการปนเป้ือนเพ่ือช่วยดูแลสุขภาพของผูป่้วยใหดี้ย่ิงข้ึนและรักษาความปลอดภยัของ
ผูบ้ริโภค ผลิตภณัฑข์องบริษทัส่วนใหญ่ถูกน าไปใชใ้นการวินิจฉยัโรคติดเช้ือ รวมทั้งใชใ้นการตรวจสอบ
จุลินทรียใ์นผลิตภณัฑท์างการเกษตรและอาหาร เภสัชภณัฑ ์และเคร่ืองส าอาง

V 02.C
bioMérieux S.A • 69280Marcy l’Étoile • France
โทรศพัท:์ +33 (0)4 78 87 20 20• แฟกซ์: +33 (0)4 78 87 20 90

www.biomerieux.com
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