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bioMérieux ในฐานะผูน้ าระดับโลกด้านการวินิจฉัยภายนอกร่ างกายมา
นานกว่า 55 ปี มุ่งมัน่ ที่จะให้บริ การด้านสาธารณสุ ขเพื่อต่ อสู ้กบั โรคติ ด
เชื้อและการดื้อยาของเชื้อโรค การบรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์น้ ี ด้วยแนวทางที่
ถูกต้องยังถือเป็ นเรื่ องสาคัญสู งสุ ดของเรา
bioMérieux กาหนดให้พนัก งานทุ กคน รวมถึ งสมาชิ กทุ กคนในฝ่ าย
บริ หาร ต้องรักษามาตรฐานสู งสุ ดด้านความโปร่ งใสและดาเนิ นการด้วย
ความเป็ นธรรมและความเคารพในกิจ กรรมทุ ก ประเภท หลั ก
จรรยาบรรณสากลเป็ นความคาดหวังพื้นฐานในการท างานร่ วมกับ ผูอ้ ื่ น
และแสดงให้เห็นถึงค่านิยมองค์กรของเรา bioMérieux ไม่ยินยอมให้เกิด
การทุจริ ตหรื อพฤติกรรมที่ผิดหลักจริ ยธรรม
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เอกสารนี้เป็ นข้อมูลอ้างอิงที่จาเป็ นอย่างยิ่งสาหรั บเราทุ กคนเพื่อช่ วยให้
ตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อมการทางาน
ที่ซับซ้อนขึ้นอย่างต่อเนื่อง การปฏิบตั ิดว้ ยความเคารพ ความมุ่ งมั่นของ
เราต่อจริ ยธรรมและความโปร่ งใสเป็ นส่ วนสาคัญในการดาเนิ นงานของ
เราและการให้บริ การด้านสาธารณสุ ข รวมถึงให้บริ การลูกค้า ผูป้ ่ วย และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกคนอย่างต่อเนื่อง
เราต้องอาศัยการมี ส่วนร่ วมของพนักงานทุ กคนเพื่อรั กษาค่ านิ ยมหลัก
และวัฒนธรรมของบริ ษทั
หากคุณมีขอ้ สงสัยใดๆ ฝ่ ายบริ หาร เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรั พยากรมนุ ษย์ ฝ่ าย
กฎหมาย และเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ ายการปฏิ บัติ ต ามกฎพร้ อ มจะให้ ค วาม
ช่วยเหลือคุณ
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หลักจรรยาบรรณบังคับใช้ กับทุกคนใน bioMérieux
หลักจรรยาบรรณบังคับใช้กบั พนักงาน บริ ษทั สาขา บริ ษทั ในเครื อ เจ้าหน้าที่ และกรรมการทุก
คนของ bioMérieux เรายังพยายามบังคับ ใช้ห ลักการเดี ยวกันที่ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณ
กับซัพพลายเออร์ ลูกค้า ผูจ้ ดั จาหน่าย และบุคคลที่สาม

การใช้ หลักจรรยาบรรณสากล
หลักจรรยาบรรณสากลมีจุดประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางสาหรั บการดาเนิ นการของเรา และช่วย
ให้ เ ราผสานรวมค่ า นิ ย มของกลุ่ ม บริ ษัท เข้า กับ ชี วิ ต การท างานประจ าวัน ของเรา ห ลัก
จรรยาบรรณของเราเปิ ดให้เ ข้า ถึ งแบบสาธารณะในหลายภาษา เราทุ ก คนต้อ งอ่ า นหลัก
จรรยาบรรณนี้โดยละเอียดเพื่อทาความเข้าใจความคาดหวังของบริ ษทั และใช้อา้ งอิงทุกครั้ งที่มี
ข้อสงสัยหรื อข้อกังวล
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แนวทางการทางานของเรา
บริ ษทั ของเรามีชื่อเสี ยงอันยาวนานจากค่ านิ ยมที่ส่งต่ อจากรุ่ นสู่ รุ่น รากฐานเหล่านี้ ช่วยให้เรา
เติบโตอย่างต่อเนื่องในฐานะผูน้ าในด้านนี้ได้

เพื่ อ รั ก ษาต าแหน่ ง ผู ้น านี้ เราจะต้อ งด าเนิ น กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ตามหลัก จริ ย ธรรม รวมทั้ง
สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่มีอยู่
เราเข้าใจดีว่าความเชี่ยวชาญของเราในด้านโรคติดเชื้อและภาพลักษณ์ ระดับสากลของเราทาให้
เรามีภาระหน้า ที่ที่ต้องด าเนิ นการในฐานะองค์กรที่ มีความรั บผิ ดชอบต่อ สังคม ให้บ ริ การแก่
ผู ้ป่ วย ชุ ม ชนทางการแพทย์ ลู ก ค้า ของเรา ผู ้ถื อ หุ ้น และผู ้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ทั้ง หมดของ
bioMérieux

จะทาอย่ างไรถ้ าหากกฎระเบียบในประเทศของฉันแตกต่ าง
จากเนื้อหาที่เขียนอยู่ในหลักจรรยาบรรณ
หากกฎหมายในประเทศกาหนดมาตรฐานที่สู งกว่ าหรื อเพิ่ มเติ มจากมาตรฐาน กฎหมายใน
ประเทศจะถูกนามาบังคับใช้ แต่ถา้ หากหลักจรรยาบรรณนี้ กาหนดมาตรฐานที่สูงกว่า ก็จะยึด
หลักจรรยาบรรณนี้เป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้ ขัดแย้งระหว่างกฎหมายในประเทศและ
หลักจรรยาบรรณนี้ โปรดแจ้งฝ่ ายจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิ ตามกฎตามที่ ระบุ ในส่ วน “การ
ติดต่อ”

การละเมิดหลักจรรยาบรรณ
หลักจรรยาบรรณนี้เป็ นมากกว่าแค่คาพูดในเอกสาร เพราะจะเป็ นแนวทางการดาเนิ นการของ
เราในฐานะตัวแทนของ bioMérieux เราไม่ยินยอมต่อพฤติกรรมที่ผิดหลักจริ ยธรรมหรื อผิด
กฎหมาย พนักงานแต่ละคนในองค์กรต้องยึดถือหลักจรรยาบรรณนี้ อย่างเคร่ งครั ด พนักงานที่
ละเมิดหลักจรรยาบรรณนี้ หรื อสนับสนุน หรื ออนุญาตให้เกิดการละเมิดนั้น จะถูกดาเนิ นการ
ทางวินยั ซึ่ งอาจรวมถึงการดาเนินการขั้นสู งสุ ดในการยุติการจ้างงาน

ความมุ่งมัน่ ของเราต่อหลักจรรยาบรรณจะช่วยให้เราดาเนิ นการตามหน้าที่ความรั บผิดชอบนั้น
ในแนวทางที่เป็ นรู ปธรรม
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ความรับผิดชอบของเราต่ อหลักจรรยาบรรณ
จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎเป็ นหน้ าที่ของทุกคน
แผนงานด้านจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตามกฎของเราช่วยเน้นย้าว่า การดาเนินการของเราต้องอิ งตามค่ านิ ยมหลัก
ของเรา หากเราปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ รวมถึ งแผนงานด้านจริ ยธรรมและการปฏิบ ัติตามกฎ เราก็จ ะ
สามารถหลีกเลี่ยงความเสี ยหายต่อเนื่องที่อาจเกิดขึ้นจากการฝ่ าฝื นกฎได้ การปฏิบ ัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ เป็ น
หน้าที่ของทุกคนใน bioMérieux การทางานในทุกวันของเราส่ งผลโดยตรงต่อบริ ษทั
ฝ่ ายจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตามกฎ จัดทาหลักสู ตรฝึ กอบรมภาคบังคับทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ในหัวข้อ
ต่างๆ ที่เกีย่ วข้องกับคุณตามขอบเขตงานของคุณที่ bioMérieux การฝึ กอบรมนี้เป็ นภาคบังคับ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณ
จะทราบวิธีระบุและหลีกเลี่ยงความเสี่ ยงซึ่ งอาจส่ งผลเสี ยต่อ bioMérieux และพนักงานของบริ ษทั ได้ หากคุณเป็ น
ผูจ้ ดั การ คุณมีหน้าที่ตรวจสอบว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้เข้าร่ วมการฝึ กอบรมตามที่ มอบหมายให้ท้ งั หมดเสร็ จสิ้ น
แล้ว
พฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรื อผิดหลักจริ ยธรรมของพนักงานแม้เพียงคนเดี ยวก็อาจทาให้เกิดความเสี ยหายอย่าง
ใหญ่ หลวง สาหรั บในหลายๆ ด้า น ผลกระทบจากการฝ่ าฝื นกฎอาจส่ งผลให้ต้องเสี ยค่ าปรั บจานวนมาก ถู ก
ดาเนินคดีทางอาญา และทาลายหนึ่งในทรัพย์สินที่ล้ าค่าที่สุดของ bioMérieux นัน่ ก็คือชื่อเสี ยงของบริ ษทั

ผู้จัดการมีหน้ าที่พเิ ศษต่ อหลักจรรยาบรรณ
วัฒ นธรรมของจริ ยธรรมต้ อ งเริ่ มต้น จากคนในต าแหน่ ง สู ง ผู ้จัด การควรแสดงออกถึ ง ค่ า นิ ย มของหลั ก
จรรยาบรรณก่อนเป็ นอย่างแรก ผ่านการแสดงความเป็ นผูน้ าด้วยตัวเองและประพฤติ ตนตามหลักจริ ยธรรมเพื่อ
เป็ นแบบอย่าง ผูจ้ ดั การควรส่ งเสริ มความสาคัญของการปฏิบัติตามกฎโดยกาหนดให้เป็ นข้อพิจ ารณาสาคัญใน
กระบวนการตัดสิ นใจ
ผูจ้ ดั การทุกคนมีหน้าที่จดั ระเบียบและดูแลพนักงานที่เป็ นผูใ้ ต้บังคับบัญชา ผูจ้ ัดการต้องตรวจสอบให้แน่ ใจว่า
พนักงานของตนรับทราบหลักจรรยาบรรณแล้ว และช่วยตอบข้อสงสัยที่พนักงานอาจมี หากมีขอ้ กังวลอย่างมาก
ต่อหลักจรรยาบรรณหรื อพฤติกรรมใด ที่อาจละเมิดต่อหลักจรรยาบรรณของบริ ษทั ผูจ้ ัดการจะต้องส่ งเรื่ องข้อ
กังวลเหล่านั้นต่อฝ่ ายบริ หารหรื อฝ่ ายจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตามกฏ
หน้าที่ของผูจ้ ดั การไม่ได้ลดภาระหน้าที่ของตัวพนักงานเอง แต่จะช่วยให้แน่ใจว่าสาระสาคัญเกีย่ วกับการปฏิบัติ
ตามกฎจะเป็ นที่รับทราบ เคารพ และปฏิบตั ิตามทัว่ ทั้งหน่วยงานของตนเอง
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ทีมฝ่ ายการปฏิบัติตามกฎในประเทศมีหน้ าที่นาหลัก
จรรยาบรรณสากลไปใช้ งานในบริษัทในเครื อของ bioMérieux
หลักจริ ยธรรมของเราครอบคลุ มไปในทุ กพื้นที่ ที่ เราดาเนิ นงาน เราจึ งได้จัดตั้งที มฝ่ ายการปฏิบัติตามกฎใน
ประเทศตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อท าหน้าที่ สนับ สนุ นการพัฒนาจริ ยธรรมและการปฏิบ ัติตามกฎ ที มดังกล่ าวช่ วย
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าทุ กคนเข้าใจและดาเนิ นตามนโยบายขององค์กร รวมถึ งการปฏิบัติตามกฎหมายแล ะ
ขั้นตอนในประเทศ และที มต้องส่ งเรื่ องข้อกังวลร้ ายแรงด้านการปฏิบ ัติตามกฎไปยังฝ่ ายจริ ยธรรมและการ
ปฏิบตั ิตามกฎ นอกจากนั้น เรายังมี เครื อข่ ายตัวแทนด้านความเป็ นส่ วนตัวของข้อมู ลกระจายอยู่ในทุ กพื้นที่
หลักจรรยาบรรณมีจุดประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับการดาเนินการของเรา และช่วยให้เราผสานรวมค่ านิ ยม
ของกลุ่มบริ ษทั เข้ากับชีวิตการทางานประจาวันของเรา

การติดต่ อ
bioMérieux ส่ งเสริ มวัฒนธรรมที่เปิ ดกว้าง ซึ่ งพนักงานรู ้สึกสบายใจที่จะแจ้งข้อกังวล การเปิ ดกว้างนี้เป็ น
พื้นฐานสาคัญของแผนงานด้านการปฏิบตั ิตามกฎที่มีประสิทธิ ภาพ หากปราศจากการเปิ ดกว้างนี้ ปั ญหาก็จะ
ไม่ได้รับการรายงานและแก้ไข จนอาจก่อให้เกิดผลในเชิงลบตามมา เราต้องพึ่งพาคุณเพื่อช่วยเรารักษาแผนงาน
ด้านจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตามกฎไว้ให้ดีที่สุด คุณคือคนที่ “ใกล้ชิด” และอยู่ในตาแหน่งที่ดีที่สุดที่จะป้ องกัน
การดาเนินการที่ละเมิดต่อหลักจรรยาบรรณนี้ หากคุณแจ้งข้อสงสัยและข้อกังวลเมื่อมีกรณี ที่อาจเกิดปั ญหาขึ้น
เราจะสามารถช่วยคุณแก้ปัญหาเหล่านั้นได้

ฉันจะติดต่ อฝ่ ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎได้ อย่ างไร
คุณควรติดต่อเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายการปฏิบัติตามกฎในภูมิภาคของตนเองโดยตรง หรื อติ ดต่ อฝ่ ายจริ ยธรรมและการ
ปฏิ บัติ ตามกฎผ่า นทาง Compliance_Officer@biomerieux.com คุ ณ สามารถติ ด ต่ อ เจ้า หน้า ที่ ฝ่ ายความเป็ น
ส่ วนตัวของข้อมูลทัว่ โลกได้ที่ PrivacyOfficer@biomerieux.com

ฉันควรจะบอกใครดีหากมีข้อกังวลอย่ างมาก
เมื่ อคุ ณสังเกตเห็นพฤติ ก รรมที่ คุณเชื่ อว่า มี การละเมิ ดหลักจรรยาบรรณของเรา เราคาดหวังให้ คุณรายงาน
พฤติกรรมนั้น โดยหลักการแล้ว คุณควรนาข้อกังวลไปแจ้งแก่ผจู ้ ดั การตามสายงานตรงของคุณหรื อสมาชิ กคน
อื่ น ๆ ในที ม ฝ่ ายบริ ห าร ซึ่ งจะส่ งเรื่ องข้อ กัง วลนั้น ไปยัง ช่ อ งทางที่ เ หมาะสม แต่ เราก็ท ราบดี ว่ าอาจมี บ าง
สถานการณ์ที่คุณไม่สะดวกใจจะรายงานปั ญหาด้วยวิธีน้ ี คุณสามารถขอความช่วยเหลื อโดยตรงได้ทุกเมื่ อจาก
ฝ่ ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ หรื อรายงานข้อกังวลผ่านทางEthicsLine เราสนับสนุ นให้คุณรายงาน
ด้วยความมัน่ ใจ แทนที่จะเก็บข้อมูลไว้กบั ตัวคุณเอง
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EthicsLine คืออะไร และฉันจะรายงานเรื่ องได้ อย่ างไร
EthicsLine เป็ นเครื่ องมือการรายงานที่เป็ นความลับ สาหรั บช่ วยให้ฝ่ายบริ หารและพนักงานทางานร่ วมกันเพื่อ
จัดการกับการทุ จริ ต การฉ้อโกง หรื อการประพฤติ ผิดอย่างร้ ายแรงอื่ นๆ ในสถานที่ ทางาน ประเด็น ที่ สามารถ
รายงานผ่านEthicsLine ได้น้ นั แตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ โดยขึ้นอยู่กบั กฎหมายในประเทศนั้นๆ
ในประเทศส่ วนใหญ่ คุ ณสามารถรายงานข้อกังวลอย่างมั่นใจด้วยภาษาที่ คุณใช้ผ่านEthicsLine ของเรา คุ ณ
สามารถรายงานได้ท้ งั ทางออนไลน์และโทรศัพท์ ดู ข้อมู ลเพิ่มเติ มเกีย่ วกับ EthicsLine และคาถามที่ พบบ่ อยได้ที่
หน้าเว็บฝ่ ายจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตามกฎในอินทราเน็ตภายใต้หวั ข้อ “การแจ้งข้อกังวล”

ฉันจะมีปัญหาเมื่อรายงานเรื่ องหรื อไม่
พนักงานที่แจ้งข้อกังวลตามจริ งจะไม่ถูกกระทา ตอบโต้ แก้แค้น หรื อคุ กคามในรู ปแบบใดๆ พนั กงานทุ กคนใน
ทุกระดับไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่ วมในการกระทา ตอบโต้ แก้แค้น หรื อคุกคามต่อพนักงานคนอื่นจากการแจ้ง
ข้อกังวลด้วยเจตนาดี ผูจ้ ดั การต้องไม่กดี กันพนักงานในการนาข้อกังวลหรื อข้อร้ องเรี ยนไปรายงานในช่ องทางที่
เหมาะสม ซึ่ งรวมถึงฝ่ ายจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตามกฎ ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ และฝ่ ายกฎหมาย

2/ เราผลิตและขายสิ นค้ าคุณภาพสู ง

เพื่อพัฒนาการสาธารณสุ ข
การกาหนดเป้าหมายด้านคุณภาพและความปลอดภัย
เมื่ อพู ดถึ ง การดู แลสุ ขภาพ ความถู กต้องและความเอาใจใส่ ในรายละเอี ยด เป็ นเรื่ อ งสาคัญที่อาจตัดสิ น
ระหว่างความเป็ นและความตายได้ การป้ องกันการวินิจฉัยผิดพลาดหรื อการรักษาผิดพลาด เป็ นหัวใจสาคัญ
ในงานที่เราทา
เราสร้างผลิตภัณฑ์ที่สาคัญต่อสุ ขภาพของผูท้ ี่ตอ้ งใช้งาน ทุกฝ่ ายงานมีหน้าที่พิเศษในการทาให้มนั่ ใจว่าความ
ปลอดภัยและคุณภาพเป็ นงานที่สาคัญอย่างชัดเจน
หยุดคิดก่อนสักนิด

• ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในกฎหมายและข้อบังคับ รวมถึงนโยบายและขั้นตอนภายใน
• ทาให้มนั่ ใจว่ามีการใช้มาตรฐานคุณภาพสู งในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ
ผลิต
• รายงานข้อกังวลที่เกีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดโดยทันที

• รายงานข้อเรี ยกร้องจากลูกค้าที่เกีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของเราแก่ฝ่ายบริ การลูกค้าใน
ประเทศและหน่วยงาน/ฝ่ ายคุณภาพโดยทันที
8
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การมีปฏิสัมพันธ์ กบั บุคลากรด้ านการดูแลสุ ขภาพ

การส่ งเสริมการขายและการตลาด

เป้ าหมายสู งสุ ดของการมี ปฏิสัมพันธ์ของ bioMérieux กับบุ คลากรด้านการดู แลสุ ขภาพ (HCP) คื อการพัฒนา
คุณภาพของการดูแลผูป้ ่ วยและปรับปรุ งการสาธารณสุ ข HCP มีความสาคัญอย่างมากต่อพันธกิจของเรา และให้
ความช่ วยเหลื อที่ เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ การดาเนิ นการทดลองทางคลิ นิก และการช่ วยเหลื อ
ผูป้ ่ วยด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลิตภัณฑ์ของเรามอบประโยชน์มากมายให้ลูกค้าและผูป้ ่ วย การได้รับข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภั ณฑ์และบริ การของ
เราจะช่วยให้ลูกค้าทางคลินิกตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วยได้ การให้ขอ้ มู ลนี้ อย่างถู กต้อง โปร่ งใส และ
เป็ นธรรมเป็ นส่ วนสาคัญในการส่ งมอบผลิตภัณฑ์ของเราให้ผทู ้ ี่ตอ้ งการใช้งาน

เราต้องไม่เสนอหรื อมอบสิ่ งใดให้แก่HCP ด้วยเจตนาที่จะโน้มน้าวอย่างไม่เหมาะสมให้เขาหรื อเธอสั่งจ่าย แนะนา
ซื้ อ หรื อจัดหาผลิตภัณฑ์ของเรา การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับ HCP ทั้งหมดต้องเป็ นไปด้วยเหตุ ผลทางธุ รกิจที่
ชอบด้วยกฎหมาย โปรดระลึกว่าอุตสาหกรรมด้านการดู แลสุ ขภาพมี ข้อบังคับ มากมาย สิ่ งที่ อาจถื อ ว่าเป็ นหลัก
ปฏิบตั ิหรื อมารยาททางธุ รกิจที่ยอมรับได้ในภาคธุ รกิจอื่ นๆ อาจไม่ เหมาะสมเมื่ อต้องมี ปฏิสั มพันธ์กบั HCP เรา
ต้อ งปฏิ บัติ ต ามคู่ มื อ ป้ อ งกัน การทุ จ ริ ต กฎเกณฑ์แ ละนโยบายในประเทศ รวมถึ ง หลัก จรรยาบรรณของ
อุ ตสาหกรรม (เช่ น AdvaMed และ MedTech) เพื่อเป็ นแนวปฏิบัติในด้านต่ างๆ เช่ น การมอบของกานัล การ
ต้อนรับ และมื้ออาหาร
ภายใต้กฎหมายของหลายๆ ประเทศ การถ่ายโอนมูลค่าใดๆ จากบริ ษทั ของเราไปยัง HCP ต้องมี การบันทึ ก และ
รายงานต่อรัฐบาล กฎหมายด้านความโปร่ งใสเหล่านี้อาจกาหนดให้เรารายงานสิ่ งต่างๆ เช่น ของกานัล มื้ออาหาร
ค่าธรรมเนียมการให้คาปรึ กษา ข้อตกลงการวิจยั และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เรามีหน้าที่ บันทึ กและรายงานการ
จ่ายเงินเหล่านั้นอย่างถูกต้องผ่านกระบวนการที่เหมาะสม

ข้อบังคับมากมายมี ไว้เพื่อปกป้ องผูป้ ่ วยจากหลักปฏิบัติทางการตลาดที่ ไม่ ถูกต้องหรื อ ไม่ เป็ นธรรม ซึ่ งอาจ
ส่ งผลเสี ยหายต่อสุ ขภาพในท้ายที่ สุด เมื่ อต้องให้ข้อมู ลเกีย่ วกับผลิ ตภัณฑ์ของเรา คุ ณต้ องแน่ ใจว่าได้เคารพ
กฎหมาย ข้อบังคับ หลักจรรยาบรรณของอุ ตสาหกรรม รวมถึ งกระบวนการและมาตรฐานภายในของเรา
ทั้งหมดที่บงั คับใช้
หยุดคิดก่อนสักนิด
• ใช้สื่อส่ งเสริ มการขายหรื อสื่ อความรู ้ที่ได้รับการอนุมตั ิแล้วเท่านั้น
• ห้ามจัดทาสื่ อส่ งเสริ มการขายด้วยตนเองหรื อปรับเปลี่ยนสื่ อที่ได้รับการอนุมตั ิแล้ว
โดยไม่ได้รับอนุญาตและอนุมตั ิ
• โฆษณาผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งานที่ได้รับอนุมตั ิในประเทศตามที่กาหนดโดยข้อบังคับใน
ประเทศเท่านั้น

หยุดคิดก่อนสักนิด
• ห้ามเสนอหรื อมอบสิ่ งใดให้ HCP ด้วยเจตนาที่จะโน้มน้าวอย่างไม่เหมาะสมให้ HCP สั่งจ่าย
แนะนา ซื้ อ หรื อจัดหาผลิตภัณฑ์ของเรา
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับในประเทศ ในการส่ งเสริ มการขาย
และทาการตลาดกับ HCP รวมถึงกฎหมายด้านความโปร่ งใส หลักจรรยาบรรณของ
อุตสาหกรรม (เช่น AdvaMed และ MedTech) และคู่มือป้ องกันการทุจริ ต
• บันทึกเอกสารให้เหตุผลทางธุ รกิจสาหรับการมีปฏิสัมพันธ์ของเรากับ HCP และบันทึกการ
จ่ายเงินตามนโยบายและขั้นตอนทางการเงิน
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ประเทศส่ วนใหญ่มีกฎหมายและข้อบังคับที่จากัดหรื อห้ามมิ ให้ส่งออกไปยังบางประเทศ องค์ กร หรื อบุ คคล
ข้อจากัดเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อป้ องกันไม่ให้ฝ่ายเหล่านี้ได้รับความรู ้ วัตถุดิบ หรื อเทคโนโลยีที่อาจใช้เพื่อทา
อันตรายผูค้ นหรื อสิ่ งแวดล้อม หลายประเทศเผยแพร่ รายชื่อ “บุคคลที่ถูกปฏิเสธ” ซึ่ งรวมถึงองค์การก่อการร้ าย
หรื อผูค้ ้ายาเสพติ ดที่ ระบุ ตัวตนได้ bioMérieuxต้องยึดถื อรายชื่ อเหล่ า นี้ โดยตรวจสอบว่าไม่ ไ ด้ทาธุ รกิจกับ
บุคคลที่ถูกปฏิเสธ

กฎหมายการนาเข้ าและศุลกากร
สิ นค้ าทั้งที่จั บต้ องได้ แ ละจับต้ องไม่ ได้ ที่ถูกน ามายังประเทศหนึ่ง จากอีกประเทศถื อเป็ นการนาเข้ า และอยู่
ภายใต้กฎเกณฑ์การนาเข้าและศุ ลกากร ในฐานะผูน้ าเข้า เราต้องให้การดู แลตามความสมเหตุ สมผลในการ
กาหนดการจัดประเภท มูลค่า และประเทศแหล่งกาเนิดอย่างถูกต้องสาหรับการนาเข้าทั้งหมด

3/ เราทาการค้ าที่เป็ นไปตามกฏระเบียบ

หยุดคิดก่อนสักนิด
• ทาความเข้าใจนโยบายและขั้นตอนของบริ ษทั เกีย่ วกับการส่ งออกและการนาเข้า
รวมถึงข้อจากัดทางการค้าที่เกีย่ วข้อง
• มีใบอนุญาตและสิ ทธิ์ อนุญาตที่จาเป็ นทั้งหมดในการถ่ายโอนสิ่ งใดๆ จากประเทศ
หนึ่งไปยังอีกประเทศ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลใดๆ เช่น เอกสารการนาเข้าและส่ งออก ที่มอบให้รัฐ
เป็ นข้อเท็จจริ งที่ครบถ้วนซึ่ งมอบให้รัฐตรงเวลา

การค้าระหว่างประเทศ
bioMérieux มีลูกค้าและพันธมิตรทางธุ รกิจอยู่ทวั่ โลก เมื่อทาการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายของประเทศหนึ่ ง
อาจบัง คับ ใช้ก บั ธุ ร กรรมที่ เ กิด ขึ้ นในอี ก ประเทศ พนัก งานที่ เ กี่ย วข้อ งกับ การค้า ระหว่ า งประเทศต้อ งท า
ความคุน้ เคยและปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อจากัดทั้งหมดที่ บังคับใช้ ซึ่ งเกีย่ วข้องกับการนาเข้า การ
ส่ งออก การคว่าบาตร ศุลกากร และการห้ามทาการค้า การฝ่ าฝื นข้อจากัดเหล่านี้อาจส่ งผลให้ได้รับโทษทางแพ่ง
และอาญา รวมถึงการสู ญเสี ยสิ ทธิ พิเศษในการนาเข้าและส่ งออก

การมีปฏิสัมพันธ์ กบั พันธมิตรทางธุรกิจด้ วยความ
ซื่ อสัตย์

มาตรการควบคุมการส่ งออก

เครื อข่ายซัพพลายเออร์และพันธมิตรทางธุ รกิจทั่วโลกของเราเป็ นทรั พย์สินที่ สาคัญอย่างยิ่งของ bioMérieux
การรักษาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและเป็ นประโยชน์ท้ งั สองฝ่ ายกับซัพพลายเออร์และพันธมิ ตรทางธุ รกิจที่ มี
ความรับผิดชอบเป็ นส่ วนสาคัญในการให้บริ การแก่ลูกค้าของเราทัว่ โลก

การถ่ ายโอนสิ่ งของจากประเทศหนึ่ งไปยังอีก ประเทศอยู่ ภายใต้ กฎหมายและข้ อบั งคับที่เรี ย กว่ า “มาตรการ
ควบคุมการส่ งออก” โภคภัณฑ์ (สิ นค้าและวัสดุ) เทคโนโลยี (ข้อมูลและวิธีการทางเทคนิ ค ) และซอฟต์แวร์ ต่าง
อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เหล่านี้ มาตรการควบคุมการส่ งออกยังจากัดการส่ งออกสิ นค้าซ้ าจากประเทศหนึ่ งไปยังอี ก
ประเทศ กฎหมายของประเทศต้นทางหรื อที่ผลิตของสิ นค้าอาจจากัดหรื อห้ามไม่ให้ส่งออกหรื อส่ งออกซ้ าไปยัง
ประเทศที่ถูกคว่าบาตรบางประเทศ
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• ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญของบริ ษทั ที่กาหนดไว้หากมีขอ้ สงสัยหรื อข้อผิดพลาดต้องแก้ไข

ความคาดหวังทางจริยธรรมต่อซัพพลายเออร์ และพันธมิตรทางธุรกิจ
เราพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับ ซัพพลายเออร์ และพันธมิ ตรทางธุ รกิจที่ มีความมุ่ งมั่นร่ วมกัน
ต่อหลักปฏิบตั ิทางธุ รกิจอย่างมีจริ ยธรรม เราคาดหวังให้ทุกฝ่ ายที่เราทาธุ รกิจด้วยปฏิบัติตามกฎบัตรว่าด้วยการ
จัดซื้ ออย่างมีความรับผิดชอบของ bioMérieux
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กฎบัตรนี้กาหนดความคาดหวังที่ซัพพลายเออร์และพันธมิตรทางธุ รกิจต้องปฏิบตั ิตาม ดังนี้

• ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดในประเทศที่ดาเนินงาน
• ปฏิเสธที่จะเข้าร่ วมในการทุจริ ตด้วยวิธีใดๆ
• หลีกเลี่ยงและกาจัดหลักปฏิบตั ิที่กดี กันการแข่ งขันทางการค้า

• ปฏิบตั ิตามกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
• รับผิดชอบต่อสุ ขภาพและความปลอดภัยของพนักงานตนเอง
• เคารพสิ ทธิ มนุษยชนขั้นพื้นฐาน รวมถึงการห้ามมิให้ใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ หรื อกระทาการ
อื่นๆ อันโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรื อเป็ นการเสื่ อมเสี ยเกียรติ
• ปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน
• อนุญาตให้มีการสมาคมของพนักงานอย่างอิสระ และ
• ปฏิบตั ิตามมาตรฐานและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกีย่ วข้องกับการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อม

การเลือกซัพพลายเออร์ และการดูแลพันมิตรทางธุรกิจอย่างเป็ นธรรม
เราพยายามร่ วมมือกับธุ รกิจที่หลากหลาย เพื่อเปิ ดโอกาสให้ธุรกิจเหล่ านั้นได้นาเสนอผลิ ตภัณฑ์ บริ การ และ
ความเชี่ยวชาญแก่ bioMérieux ซึ่ งรวมถึงธุ รกิจขนาดเล็กและธุ รกิจที่ มีเจ้าของเป็ นผูห้ ญิ ง ชนกลุ่ มน้อย ทหาร
ผ่า นศึ ก และผูพ้ ิ ก าร ซั พ พลายเออร์ ค วรได้รั บการคัดเลื อ กจากราคา คุ ณ ภาพ การส่ งมอบ บริ ก าร ความ
หลากหลาย และชื่อเสี ยง รวมถึงความมุ่งมัน่ ต่อหลักปฏิบตั ิ ทางธุ รกิจด้านสิ่ งแวดล้อมและจริ ยธรรมด้วยความ
รับผิดชอบ

หยุดคิดก่อนสักนิด
• ทาธุ รกิจด้วยความเป็ นธรรมและซื่ อสัตย์
• เลือกพันธมิตรทางธุ รกิจและซัพพลายเออร์โดยอิงจากความสามารถในการตอบสนองต่อ
ผลประโยชน์ ค่านิยม และความต้องการของบริ ษทั โดยปราศจากผลประโยชน์ทบั ซ้อนส่ วนตัว

• ปฏิบตั ิตามนโยบายและขั้นตอนของบริ ษทั ในการเลือกและจัดการซัพพลายเออร์และพันธมิตรทาง
ธุ รกิจรายอื่นๆ
• ทาให้แน่ใจว่าซัพพลายเออร์เข้าใจความคาดหวังทางจริ ยธรรมของเรา
• ร้องขอให้มีการแก้ไขเมื่อเราได้รับทราบถึงปั ญหาด้านการปฏิบตั ิตามกฎ ซึ่ งอาจรวมถึงการ
ดาเนินการขั้นสู งสุ ดในการยุติสัญญา
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การเคารพการแข่ งขันอย่างเป็ นธรรม
เราจะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการส่ งเสริ มอุ ตสาหกรรมที่ น่าเชื่ อถื อในด้านหลักปฏิบั ติทางธุ รกิจ ระบบ
เศรษฐกิจ ระดับ ประเทศและภู มิ ภ าคส่ วนใหญ่ ส่ งเสริ ม การแข่ ง ขัน เสรี เ ป็ นแนวทางที่ ดีที่ สุ ดใ นการสร้ า ง
ความก้า วหน้าที่ เป็ นประโยชน์ต่ อชี วิ ตของผูบ้ ริ โ ภค ความเป็ นธรรมในความสัม พันธ์ ของเรากับ คู่ แข่ งจะ
ส่ งเสริ มความน่าเชื่อถือจากผูบ้ ริ โภคและช่วยให้เราทางานได้ง่ายขึ้น
ลักษณะการดาเนินธุ รกิจหลากหลายแบบอาจเป็ นเรื่ องต้องห้าม โดยขึ้นอยู่กบั กฎหมายของประเทศที่ดาเนินการ
นั้น
หยุดคิดก่อนสักนิด
เราต้องงดเว้นการกระทาที่ละเมิดกฎหมายป้ องกันการผูกขาดหรื อที่คล้ายคลึงกันที่กากับดูแลการ
แข่งขัน ตัวอย่างรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
• การร่ วมกันกาหนดราคา: การร่ วมกันกาหนดราคาระหว่างคู่แข่งทั้งโดยทางตรง
และทางอ้อมถือเป็ นการละเมิดกฎหมายป้ องกันการผูกขาดและถือเป็ นเรื่ อ ง
ต้องห้ามอย่างเด็ดขาด
• การแบ่ งลูกค้าและตลาด: การที่คู่แข่งตกลงจะไม่แข่งขันทางธุ รกิจกันถือเป็ นเรื่ องผิด
กฎหมาย ซึ่ งรวมถึงการตกลงแบ่งตลาดทั้งโดยทางเขตแดน กลุ่มผลิตภัณฑ์ หรื อลูกค้า
พนักงานต้องไม่พูดคุยหรื อตกลงเกีย่ วกับคาขอหรื อการเรี ยกร้องจากคู่แข่ งหรื อผูจ้ ดั
จาหน่ายตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปให้แบ่งเขตแดน ผลิตภัณฑ์ หรื อลูกค้า
• ข้ อมูลการแข่ งขัน: แม้การรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับคู่แข่งจะเป็ นหลักปฏิบตั ิที่ทากัน
โดยทัว่ ไปและอนุญาตให้ทาได้ แต่มีขอ้ ห้ามอย่างเด็ดขาดภายใต้กฎหมายการแข่งขันทาง
การค้าและกฎหมายธุ รกิจโดยทัว่ ไป ไม่ให้จดั ซื้ อข้อมูลการแข่งขันผ่านช่องทางที่ผิด
กฎหมายและไม่เป็ นธรรม (เช่น การขโมยข้อมูลหรื อร้องขอข้อมูลจากอดีตพนักงานของ
บริ ษทั คู่แข่งที่ bioMérieux ว่าจ้างอยู่ในปั จจุบนั ) นอกจากนั้น ยังห้ามมิให้รับหรื อเก็บ
ข้อมูลที่เป็ นความลับของบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากบุคคลที่
สาม (เช่น ข้อตกลงการรักษาความลับและการไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่ลงนามแล้ว)
• การโฆษณาอย่ างไม่ เป็ นธรรม: กฎหมายห้ามมิให้ใช้การเปรี ยบเทียบผลิตภัณฑ์ของ
bioMérieux กับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันของคู่แข่งในแคมเปญส่ งเสริ มการขายหรื อการ
โฆษณา หากการเปรี ยบเทียบนั้นไม่ได้อิงจากการศึกษาหรื อข้อมูลที่เป็ นกลางตาม
ข้อเท็จจริ ง
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เกี่ยวกับของกานัล การต้อนรับ และการเดินทาง

การไม่ ยนิ ยอมต่ อการทุจริต
ธุ รกิจอย่างเรามีหน้าที่สาคัญต่อความพยายามทัว่ โลกที่จะกาจัดการทุจริ ตรวมทั้งการใช้อิทธิ พลให้หมดไป
การทุจริตคือเจตนากระทาการโดยไม่ ซื่อสั ตย์ หรื อฉ้ อโกงทั้งโดยทางตรงและทางอ้ อมเพื่ อให้ ได้ รั บผลประโยชน์
ส่ วนตัว บุคคลที่อยู่ในตาแหน่งที่มีอานาจซึ่ งได้รับเงินอย่างผิดกฎหมาย เพื่อให้ทาการตัดสิ นใจที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ผูจ้ ่ายเงินจะถือเป็ นผูก้ ระทาการทุ จริ ตร่ วมกับผูจ้ ่ ายเงิ น การทุ จริ ตเป็ นการเพิ่มต้นทุ นในการทาธุ รกิจ สร้ างการ
แข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม สร้างความเสี ยหายต่อนวัตกรรม และบัน่ ทอนโครงสร้างทางสังคม นอกจากนั้น การทุ จริ ต
จะชะลอ บิดเบือน และเบี่ยงเบนการเติบโตทางเศรษฐกิจและยิ่งทาให้ยากจนยิ่งขึ้น

คุณต้องไม่มอบผลประโยชน์ (ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม) ซึ่ งรวมถึงของกานัล การต้อนรับ หรื อการเดิ นทาง
ให้แก่ลูกค้า (ลู กค้าที่ มีอยู่หรื อลู กค้าเป้ าหมาย) หรื อเจ้าหน้าที่ รัฐ โดยเจตนาหรื อส่ อ ว่าเป็ นการโน้มน้าวการ
ตัดสิ นใจทางธุ รกิจอย่างไม่ เป็ นธรรม ในหลายๆ ประเทศมี กฎหมายจากัดหรื อสั่งห้ามไม่ ให้มอบมื้ ออาหาร
ความบันเทิง หรื อของกานัลให้แก่บุคคลเหล่านี้ คู่มือป้ องกันการทุ จริ ตมี ข้อมู ลรายละเอี ยดเกีย่ วกับ หัวข้อนี้ ที่
คุณต้องปฏิบตั ิตาม
โปรดทราบว่ามุมมองเป็ นเรื่ องสาคัญ บางอย่างที่คุณมอบให้อาจมองได้ว่าเป็ นการจ่ายเงินที่ ไม่ เหมาะสม ไม่ ว่า
คุณจะมีเจตนาอย่างไรก็ตาม คุณต้องหลีกเลี่ยงแม้แต่การกระทาที่ดูเหมือนการติดสิ นบน

หยุดคิดก่อนสักนิด
การใช้อิทธิ พลเป็ นประเภทหนึ่งของการทุจริ ตที่เกิดขึ้น เมื่อบุคคลใช้อิทธิ พลที่มีอยู่จริ งหรื อดูเหมือนมีอยู่จริ งต่ อผู ้
ที่ดารงตาแหน่งในหน่วยงานรัฐ เพื่อรับความช่วยเหลืออย่างไม่ เหมาะสมหรื อได้รับการดู แลเป็ นพิเศษ เพื่อตอบ
แทนผลประโยชน์หรื อการจ่ายเงิน
bioMérieux มุ่งมัน่ ที่จะดาเนินกิจกรรมโดยปราศจากการใช้อิทธิ พลอย่างไม่เป็ นธรรม จากการติดสิ นบนและทุจริ ต
รวมถึงการใช้อิทธิ พล ห้ามมิให้มีการติ ดสิ นบนหรื อมอบผลประโยชน์อื่นๆ ที่ ไม่ เหมาะสมทั้ง โดยทางตรงและ
ทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่ งผลประโยชน์ที่ไม่ เป็ นธรรม เราไม่ ยินยอมต่ อการทุจริ ตที่ bioMérieux โดยเด็ดขาด
นอกจากนี้ พันธมิตรทางธุ รกิจของเรา (เช่ น ผูจ้ ัดจาหน่ าย ผูร้ ั บเหมา หรื อตัวแทน) ควรมุ่ งมัน่ ต่ อมาตรฐานทาง
จริ ยธรรมอันเดียวกันกับที่เราคาดหวังจากพนักงาน ผลประโยชน์ที่ไม่ เหมาะสมอาจเป็ นของมี ค่า รวมถึ งสิ นบน
ค่าน้ าร้อนน้ าชา เงินคืนที่ผิดกฎหมาย การจ่ายเงินใต้โต๊ะ ของกานัล ความบันเทิง หรื อค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

นโยบายที่เกี่ยวข้ อง
เราได้ปรับใช้แผนงานป้ องกันการทุจริ ตซึ่ งรวมถึง

• คู่มือป้ องกันการทุจริ ต
• หลักการดาเนินธุ รกิจสาหรับบุคคลที่สาม และ
• กระบวนการเลือกและทางานกับคนกลาง
พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตามแผนงานป้องกันการทุจริ ตอย่างระมัดระวังในการทาธุ รกรรมทางธุ รกิจทั้งหมด

• ปฏิเสธที่จะเข้าร่ วมหรื ออนุญาตการทุจริ ต การติดสิ นบน หรื อการใช้อิทธิ พลทุกประเภท
• ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ภายในที่เกีย่ วข้องทั้งหมดในการมีปฏิสัมพันธ์กบั รัฐบาลและ
บุคลากรด้านการดูแลสุ ขภาพตามที่ระบุไว้ในคู่มือป้องกันการทุจริ ต
• ทาให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามของเรารับทราบและมุ่งมัน่ ต่อมาตรฐานทางจริ ยธรรมของเรา
เกีย่ วกับการทุจริ ตและการติดสิ นบน
• แจ้งเตือนฝ่ ายจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตามกฎหากมีขอ้ สงสัยหรื อข้อกังวลเกีย่ วกับกิจกรรมที่
อาจเป็ นการทุจริ ต

การตรวจสอบความโปร่ งใสทางการเงิน/
การต่ อต้ านการฟอกเงิน
ผูค้ นมากมายเชื่ อมั่นในbioMérieux ที่ จะรั กษาความถู กต้องและเที่ ยงตรงของบันทึ กทางการเงิ น ซึ่ งรวมทั้ง
พนักงาน ผูถ้ ือหุน้ เจ้าหน้าที่ดา้ นภาษี รัฐบาล และประชาชนทัว่ ไป
เราต้องทาให้แน่ใจว่าการดาเนินธุ รกิจของเรามีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญ ชีที่บงั คับใช้ เรา
ได้จดั ทานโยบายและขั้นตอนทางการเงินเพื่อให้แน่ใจว่าเราปฏิบตั ิตามมาตรฐานเหล่านั้น รวมถึ งกฎหมายและ
ข้อบังคับต่างๆ
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bioMérieux ห้ามมิ ให้มีส่วนร่ วมใดๆ ในการฟอกเงิ น การฟอกเงิน คือ กระบวนการปลอมแปลงลักษณะและ
แหล่งทีม่ าของเงิน ซึ่งเชื่ อมโยงกับการกระทาอาชญากรรม (เช่ น การทุจริต การก่อการร้ าย หรื อการค้ ายาเสพติด )
ให้ กลายเป็ นการค้าทีถ่ ูกต้ องตามกฎหมาย โดยไม่ สามารถระบุแหล่ งที่มาที่แท้ จริ งได้ ความผิดปกติ ใดๆ ที่ ตรวจ
พบเกีย่ วกับประเทศแหล่ งกาเนิ ดหรื อสถาบันทางการเงิ นที่ เกีย่ วข้องกับธุ รกรรมเฉพาะเจาะจง ควรได้รับการ
ตรวจสอบและรายงานไปยังบุ คลากรภายใน (เช่ น ฝ่ ายจริ ยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
หรื อฝ่ ายควบคุมการส่ งออก)
หยุดคิดก่อนสักนิด
• ปฏิบตั ิตามนโยบายและขั้นตอนทางการเงินของบริ ษทั
• ห้ามบันทึกรายการที่เป็ นเท็จ ชวนให้เข้าใจผิด หรื อหลอกลวง
• ทาการประมาณการ การวิเคราะห์ และให้ขอ้ มูลอย่างเป็ นธรรมแก่ตวั แทนที่เหมาะสม เพื่อให้
ทรัพย์สินและความรับผิดนั้นได้รับการประเมินค่าอย่างเหมาะสม
• ทาให้แน่ใจว่าเราทางานกับพันธมิตรทางธุ รกิจที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่ งไม่ได้เข้าร่ วมในการ
กระทาอาชญากรรม
• ให้ความร่ วมมือกับผูต้ รวจสอบทั้งจากภายในและภายนอก
• เพื่อหลีกเลี่ยงแผนการฉ้อโกงจากภายนอก ให้ตรวจสอบความถูกต้องของคาร้องขอข้อมู ลที่
ละเอียดอ่อนเสมอด้วยการยืนยันแหล่งที่มาของคาขอนั้น

การจัดการบันทึก
ความมุ่งมัน่ ต่อความโปร่ งใสของเราได้รับการสนับสนุนจากการสร้าง การเก็บรั กษา และการกาจัดบันทึ กทาง
ธุ รกิจที่ถูกต้องอย่างเหมาะสม บันทึกเหล่ านี้ เป็ นทรั พย์สินที่ มีค่าต่ อ bioMérieux จึ งควรได้รับการจัดการและ
ปกป้ องอย่างระมัดระวัง การเก็บบันทึกอย่างเหมาะสมเป็ นส่ วนสาคัญอย่างมากต่อการปฏิบตั ิต ามกฎ

สั ญญาและข้ อตกลงทางกฎหมายอื่นๆ
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เราต้องระมัดระวังเป็ นพิเศษในการบันทึกบริ การต่ างๆ ที่ มอบให้แก่ bioMérieux โดยคนกลาง เช่ น ที่ ปรึ กษา
ผูใ้ ห้คาปรึ กษา ตัวแทน ผูเ้ ชี่ ยวชาญ หรื อผู ้จัดจ าหน่ าย การจ่ ายเงิ น ให้แก่บุ คคลเหล่ านั้น ควรกระทาอย่า ง
ระมั ด ระวัง เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ บริ การที่ ม อบให้ อ ย่ า งเป็ นธรรม และต้อ งบั น ทึ ก ในบัญ ชี ข อ งบริ ษ ัท
อย่างเหมาะสม ต้องมี การบันทึ กเอกสารภาระผูกพันด้านการปฏิบัติตามกฎและจริ ยธรรม เพื่อให้ แน่ ใจว่ า
คนกลางรับผิดชอบอย่างครบถ้วนต่อมาตรฐานของบริ ษทั

หยุดคิดก่อนสักนิด
• ทาให้แน่ใจว่าการดาเนินการทั้งหมดระหว่าง bioMérieux และบุคคลที่สาม (บุ คคลหรื อบริ ษทั ) มี
การบันทึกลงในข้อตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ใบสั่งซื้ อ หรื อเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง
อย่างเหมาะสม
• ทาให้แน่ใจว่าการตรวจสอบ การยืนยันความถูกต้อง และการอนุมตั ิในขั้นสุ ดท้าย รวมถึ ง
ลายมือชื่อในเอกสารทางกฎหมายเป็ นไปตามกระบวนการและขั้นตอนของบริ ษทั
• ทาให้แน่ใจว่ามีการระบุภาระผูกพันด้านการปฏิบตั ิตามกฎและจริ ยธรรมของบริ ษทั และ
บุคคลที่สามที่เกีย่ วข้องไว้อย่างชัดเจน

การเก็บรักษาและการทาลายบันทึก
กฎหมายในประเทศต่างๆ ที่เราดาเนินธุ รกิจกาหนดให้มีการเก็บรักษาบันทึ กบางประเภทเป็ นระยะเวลาตามที่
ระบุ การละเมิดกฎเกณฑ์ในระดับสากลหรื อประเทศนั้น ๆ อาจส่ งผลให้บ ริ ษทั ได้รับ บทลงโทษ เสี ยค่ าปรั บ
และถูกคว่าบาตรอื่นๆ หรื อทาให้เราเสี ยเปรี ยบอย่างมากในการดาเนิ นคดี ในอนาคต (เช่ น การฟ้ องร้ อง การ
ตรวจสอบตามข้อบังคับ) นอกจากนั้น เรายังต้องจดจาว่าบันทึ กของเราคื อหน้าที่ ความรั บผิดชอบของเรา เรา
ต้องสามารถให้เหตุผลประกอบเอกสารใดๆ ที่เราจัดทาขึ้นได้
หยุดคิดก่อนสักนิด
• ดาเนินการเก็บรักษาและทาลายเอกสารให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายในประเทศและ
นโยบายการเก็บรักษาบันทึกของบริ ษทั
• พิจารณาอย่างถี่ถว้ นว่าจาเป็ นต้องมีการบันทึกหรื อไม่ (เช่น อีเมล) ก่อนจะจัดทาบันทึก

เอกสารทางกฎหมายที่ถูกต้องและบังคับใช้ได้จะช่วยสนับสนุนบริ ษทั ได้อย่างยอดเยี่ยมในการบรรลุ เป้ าหมาย
ทางธุ รกิจ รวมถึงป้ องกันความเสี่ ยงรุ นแรงทางธุ รกิจ กฎหมาย และจริ ยธรรม

• จดจาว่าเราต้องรับผิดชอบเอกสารใดๆ ที่เราจัดทาขึ้น

หากไม่ มีเอกสารทางกฎหมาย ก็อ าจเป็ นเรื่ อ งยากที่ จะบัง คับ ใช้ข้อเจรจาทางธุ รกิจ เมื่ อ เกิดข้อ พิพ าทหรื อ
การฟ้องร้อง และยังอาจเป็ นเรื่ องยากหรื อเป็ นไปไม่ได้เลย ที่จะรับรู ้ รายได้ตามมาตรฐานทางบั ญชี หรื อให้อีก
ฝ่ ายรับผิดชอบตามมาตรฐานของเรา

• พิจารณาถึงบุคคลที่อาจอ่านบันทึกของคุณ ทั้งที่ต้ งั ใจและไม่ได้ต้ งั ใจ (เช่น สื่ อ รัฐบาล
หรื อผูถ้ ือหุน้ )

• บันทึกข้อมูลที่เป็ นข้อเท็จจริ งอย่างเป็ นธรรม โดยไม่ชวนให้เข้าใจผิดหรื อเป็ นข้อมูล
ที่เกินจริ ง
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“ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ข้ อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบุ คคลธรรมดาที่ระบุ ตัวตนหรื อใช้ ระบุ
ตัวตนได้ บุคคลที่ระบุตัวตนได้ คือ บุคคลที่สามารถระบุตัวได้ ท้ งั ทางตรงหรื อทางอ้ อม จากการ
อ้ างอิงหมายเลขประจาตัวประชาชนหรื อปั จจัยอย่ างน้ อย 1 อย่ างเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ
สรีรวิทยา สภาพจิต เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรื ออัตลักษณ์ ทางสั งคมของบุคคล
หยุดคิดก่อนสักนิด
ข้อมูลจะต้อง

3/

4/ เรารับรองว่าได้ประมวลผลข้ อมูล

อย่างมีจริยธรรม

การเคารพความเป็ นส่ วนตัวและ
การปกป้องข้ อมูลส่ วนบุคคล
ความเป็ นส่ วนตัว เป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานตามข้อ 12 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชนปี 1948 ของสหประชาชาติ
และ bioMérieux ก็มุ่งมัน่ ที่ จะรั กษาความลับ ของข้อมู ลส่ วนบุ คคล หลายๆ ประเทศมี ข้อบังคับ เข้มงวดที่ จากัดการใช้
ข้อมูลส่ วนบุคคล กฎหมายเหล่านั้น กาหนดให้บริ ษทั วางมาตรการอย่างเพียงพอเพื่อให้แน่ ใจว่าข้อมู ลส่ วนบุ คคลจะเป็ น
ความลับ โปร่ งใส และเข้าถึงได้
พนักงานที่มีสิทธิ์ เข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลต้องตกลงที่ จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การปกป้ องข้อมู ล ส่ วนบุ คคล รวมถึ งเก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตามกฎเกณฑ์ภายในของ bioMérieux และกฎหมายในประเทศ
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• ได้รับการประมวลผลอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็ นธรรมด้วยวิธีที่โปร่ งใสตาม
หัวข้อที่เกีย่ วข้อง (ส่ วนบุคคล)
• รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งและชอบด้วยกฎหมาย และไม่
นาไปประมวลผลเพิ่มเติมด้วยวิธีที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เหล่านั้น
• เป็ นข้อมูลที่เพียงพอ เกีย่ วข้อง และจากัดเฉพาะตามที่จาเป็ นต่อวัตถุประสงค์ในการ
ประมวลผลข้อมูลนั้น (“การใช้ขอ้ มูลให้นอ้ ยที่สุด”)
• มีความถูกต้องและเป็ นปัจจุบนั หากจาเป็ น
• เก็บรักษาในรู ปแบบที่อนุญาตให้มีการตรวจสอบยืนยันเจ้าของข้อมูล ภายในระยะเวลาไม่
เกินตามที่จาเป็ นสาหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น
• ประมวลผลด้วยวิธีที่รับรองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
• ได้รับการถ่ายโอนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหลังจากได้รับคาปรึ กษาทางกฎหมาย
หรื อคาปรึ กษาการปฏิบตั ิตามกฎแล้วเท่านั้น
หากจาเป็ น เจ้าของข้อมูลจะต้อง
• ได้รับแจ้งถึงการมีอยู่ของการประมวลผลและวัตถุประสงค์ของการประมวลผลที่ เกีย่ วข้อง
กับข้อมูลส่ วนบุคคลของตนเอง
• มีสิทธิ เข้าถึง แก้ไข และคัดค้านข้อมูลของตนเอง
• รายงานโดยเร็ วต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายความเป็ นส่ วนตัวของข้อมูลทัว่ โลกเกีย่ วกับการใช้งาน
ในทางที่ผิดที่อาจเกิดขึ้นหรื อข้อมูลส่ วนบุคคลที่อาจสูญหาย

ชีวจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎการวิจัย
ชีวจริยธรรมเป็ นการศึกษาประเด็นปัญหาด้ านจริยธรรมทีเ่ กิดขึน้ จากความก้ าวหน้ าทางชี ววิทยาและการแพทย์
การศึกษาจะเป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาด้านจริ ยธรรมที่ เกิดขึ้ นในทุ กสถานการณ์ท างคลิ นิก bioMérieux
มุ่งมัน่ ที่จะปกป้ องสุ ขภาพของบุคคลและสาธารณชน โดยการพิจารณาผลกระทบทางชีวจริ ยธรรมเมื่อมีส่วนร่ วม
ในการวิจยั ทางชีวการแพทย์อยู่อย่างต่อเนื่อง
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การปกป้องข้ อมูลของผู้ป่วย
ในฐานะบริ ษทั ด้านการดูแลสุ ขภาพ bioMérieux มีสิทธิ์ เข้าถึงข้ อมูลส่ วนบุคคลในบริบทของการดูแลสุ ขภาพหรื อ
ทีเ่ รียกว่ าข้ อมูลของผู้ป่วย ซึ่ งเป็ นข้อมู ลที่ ละเอี ยดอ่ อนมาก bioMérieux มุ่ งมัน่ ที่ จะปกป้ องข้อมู ลสุ ขภาพของ
ผูป้ ่ วยและปฏิบัติตามข้อบังคับ ที่ เกีย่ วข้องในด้านการใช้งานและการเปิ ดเผยข้อมู ลเหล่ านั้น ข้ อมู ลระบุตัวตน
ผู้ป่วย รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงชื่อ หมายเลขประกันสังคม หมายเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณี ย ์ หรื อหมายเลขเวช
ระเบียน ต่ างถือเป็ นข้ อมูลสุ ขภาพทีไ่ ด้ รับการปกป้ อง (PHI) PHI ต้องไม่ ถูกนาไปประมวลผลเพื่ อวัตถุ ป ระสงค์
อื่นใด นอกเหนือจากการรักษาผูป้ ่ วย การชาระเงิน หรื อการดาเนินงานด้านการดูแลสุ ขภาพ การเปิ ดเผย PHI ต้อง
จากัดไว้ให้นอ้ ยที่สุดตามความจาเป็ นในการบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ที่ได้รับอนุ ญาต พนักงานที่ ได้รับอนุ ญาตต้อง
มุ่งมัน่ ที่จะรักษาความเป็ นส่ วนตัวและความลับของข้อมูลของผูป้ ่ วย/PHI ใดๆ
หยุดคิดก่อนสักนิด
• ทาให้แน่ใจว่าได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางชีวจริ ยธรรมสากล
• ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องแก่ผปู ้ ่ วยและอาสาสมัครเกีย่ วกับการใช้ตวั อย่างและข้อมูลเพื่อ
วัตถุประสงค์ดา้ นการวิจยั
• รักษาความลับเกีย่ วกับผูป้ ่ วยและอาสาสมัคร ตัวอย่างเช่น เราต้องไม่ใช้ชื่อบุคคลที่เข้าร่ วม
การวิจยั (โดยเฉพาะในตัวอย่างหรื อข้อมูลของบุคคลเหล่านั้น) เป็ นข้อมูลระบุตวั ตน

• แจ้งผลลัพธ์การวิจยั ตามมาตรฐานสากล
• ตรวจสอบว่าพันธมิตรของเราในการวิจยั เช่น นักชีววิทยา แพทย์ และผูใ้ ห้ตัวอย่าง ต่าง
ยึดถือค่านิยมของเรา

5/ เราใส่ ใจการมีคุณภาพชี วติ ทีด่ ีของ

พนักงานของเรา

ความมุ่งมั่นต่ อพนักงาน
bioMérieux ยึดมัน่ ในความคิดก้าวหน้าและความเชื่อมัน่ ในมนุษย์ จึงพยายามดึงดูดและพัฒนาผูม้ ีความสามารถ
ที่มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมากประสบการณ์และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เรามุ่ งมั่นที่ จะส่ งเสริ ม
สภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัยและไม่แบ่งแยก ซึ่ งพนักงานทุกคนสามารถทางานได้อย่างเต็ มศักยภาพ
bioMérieux ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและสนธิ สัญญาระหว่างประเทศหลายฉบับ รวมถึ งปฏิญญาสากลว่าด้ วย
สิ ทธิ มนุษยชนปี 1948 และหลักการชี้ แนะของสหประชาชาติ ว่าด้วยธุ รกิจกับ สิ ท ธิ มนุ ษยชนปี 2011 ตั้งแต่ ปี
2003 เป็ นต้นมา bioMérieux ได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ ซึ่ งเป็ นโครงการริ เริ่ ม
ระหว่างประเทศภายใต้การอุปถัมภ์ของสหประชาชาติที่มุ่งจัดการปั ญหาที่เกิดจากโลกาภิวตั น์
เรายังเคารพบทบัญญัติดา้ นสิ ทธิ มนุษยชนขององค์การแรงงานระหว่างประเทศของสหประชาชาติ (การห้ามใช้
แรงงานเด็กและการบังคับใช้แรงงาน การเคารพอิสระในการสมาคม) การส่ งเสริ มความหลากหลาย สิ ทธิ สตรี
การเคารพสิ ทธิ ของผูค้ นที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติของตัวเอง รวมถึงสิ ทธิ ในสุ ขภาพ
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การสร้ างสภาพแวดล้ อมการทางานที่เอื้อต่อสุ ขภาพและปลอดภัย
เราทุ กคนมี สิทธิ ที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมการทางานที่ เอื้ อต่ อสุ ขภาพและปลอดภัย พนักงานทุ กคนมี หน้า ที่
ระมัด ระวังตามเหตุ สมควร เพื่อป้ องกันการเกิด อันตรายต่ อผูค้ น โดยการรั ก ษาสภาพแวดล้อมการทา งานที่
ปลอดภัย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม

การใช้ สารเสพติดและการใช้ สารเสพติดในทางที่ผดิ
bioMérieux มุ่งมัน่ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมการทางานที่เอื้อต่อสุ ขภาพและปราศจากยาเสพติด การครอบครอง
หรื อใช้สารเสพติด (นอกเหนื อจากที่ สั่งจ่ ายเพื่อการรั กษา) ที่ อาจก่อให้เกิดอันตราย ถื อเป็ นข้อห้ามเด็ดขาดใน
สถานที่ทางาน เราไม่ยินยอมต่อการสู ญเสี ยสมรรถภาพจากยาเสพติดหรื อแอลกอฮอล์ พนักงานที่ รับ ประทานยา
ที่สั่งจ่ายซึ่ งอาจเป็ นอุปสรรคต่อหน้าที่ความรับผิดชอบในสถานที่ ทางานของตนเอง ควรปรึ กษาฝ่ ายทรั พยากร
มนุษย์ในประเทศเพื่อขอคาแนะนา
พนัก งานที่ จัด การกับ สารเสพติ ด ซึ่ งสามารถน าไปใช้ง านในทางที่ ผิ ด ได้ จะต้อ งปฏิ บัติ ต ามนโย บายของ
bioMérieux และข้อบัง คับในประเทศ เกีย่ วกับการจัดการและจัด เก็บ สารเสพติ ดเหล่ า นี้ อย่างเหมาะสม เพื่ อ
ป้ องกันการนาไปใช้ในทางอื่นอย่างผิดกฎหมาย

การห้ ามมิให้ ใช้ ความรุนแรงในสถานที่ทางาน
ความปลอดภัยของพนักงานเป็ นงานสาคัญอย่างชัดเจน bioMérieux ห้ามไม่ให้พนักงานข่มขู่หรื อมีส่วนร่ วมใน
การใช้ความรุ นแรงต่อเพื่อนพนักงานหรื อบุคคลที่ทาธุ รกิจกับบริ ษทั อย่างเด็ดขาด การกระทาหรื อข่มขู่จะกระทา
อันรุ นแรงในสถานที่ทางานโดยหรื อต่อพนักงานถือเป็ นข้อห้าม
พนักงานต้องไม่นาอาวุธ รวมถึ งอุ ปกรณ์หรื อสารที่ อาจเป็ นอันตรายอื่ นๆ เข้ามาในสถานที่ ทางานหรื ออาคาร
สถานที่
หยุดคิดก่อนสักนิด
• ทางานด้วยวิธีที่ปลอดภัย
• พิจารณาการดาเนินการของเราอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ตวั เราและผูอ้ ื่นตกอยู่ในความเสี่ ยง
• รับทราบและปฏิบตั ิตามกฎหมายและนโยบายของบริ ษทั ที่เกีย่ วข้องที่อยู่ภายใต้ขอ้ บังคับ
เกีย่ วกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
• พยายามปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง
• ทาให้แน่ใจว่าสารเสพติดที่อาจนาไปใช้ในทางที่ผิดได้มีการจัดการอย่างเหมาะสม

การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
ความหลากหลาย การไม่ เลือกปฏิบัติ และการคุกคาม
bioMérieux มุ่ งมั่นที่ จ ะสร้ างสภาพแวดล้อมการจ้างงานที่ เท่ าเที ยมและโอกาสก้าวหน้า สาหรั บ บุ คคลที่ มี
คุณสมบัติทุกคน ความหลากหลายของพนักงานของเราเป็ นจุ ดแข็งที่ ได้รับการส่ งเสริ มและสนับสนุ นทั่วทั้ง
บริ ษทั ความมุ่งมัน่ ของเราต่อความหลากหลายยังรวมถึงการจัดหาสิ่ งอานวยความสะดวกอย่างสมเหตุ สมผล
เพื่อช่วยเหลือผูพ้ ิการและผูท้ ี่มีความต้องการทางสังคม
bioMérieux ห้ามมิให้แสดงพฤติกรรมกีดกันพนักงานหรื อกลุ่ มพนักงานในเชิ งลบ เนื่ องมาจากเพศ อายุ สี ผิว
ชาติ พนั ธุ ์ เชื้ อชาติ ศาสนา สถานะสมรส รสนิ ยมทางเพศหรื ออัตลักษณ์ทางเพศ ความพิการ ความเจ็ บป่ วย
ข้อมูลทางพันธุ กรรม หรื อลักษณะเฉพาะอื่นใดที่ได้รับการคุม้ ครองภายใต้กฎหมายที่บงั คับใช้ ความสัมพันธ์ใน
การจ้างงานทุกแง่มุม เช่น การว่าจ้าง การมอบหมายงาน การเลื่อนขั้น การจ่ ายค่ าตอบแทน การดาเนิ นการทาง
วินยั และการยุติการจ้างงานต้องเป็ นไปโดยไม่คานึงถึงลักษณะเฉพาะเหล่านี้
bioMérieux สนับสนุนและส่ งเสริ มสภาพแวดล้อมการทางานที่ปราศจากการคุกคามทุกรู ปแบบ bioMérieux จะ
ไม่ยินยอมให้แสดงพฤติ กรรมก้าวร้ าวหรื อข่ มเหงในสถานที่ ทางาน ซึ่ งสร้ างสภาพแวดล้อมที่ น่ าหวาดกลัว
หรื อไม่ เ ป็ นมิ ตร บริ ษ ัท จะไม่ ยิน ยอมให้มีก ารคุ กคามบุ คคลไม่ ว่ า จะด้ว ยเหตุ ใ ดก็ตาม โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
bioMérieux ห้ามมิ ให้มี ก ารคุ กคามทางเพศ รวมถึ ง การแสดงท่ า ที ทางเพศที่ ไ ม่ พึง ปรารถนา การร้ อ งขอ
ผลประโยชน์ทางเพศ รวมถึงการพูดหรื อการกระทาอื่นๆ ที่เลือกปฏิบตั ิทางเพศ

สิ ทธิมนุษยชน
ในฐานะสมาชิ ก ของข้อตกลงโลก bioMérieux ส่ ง เสริ ม และยึด ถื อกฎหมายระหว่า งประเทศว่า ด้วยสิ ท ธิ
มนุษยชน และ bioMérieux ประณามการบังคับใช้แรงงานและการฉกฉวยประโยชน์จากแรงงานเด็ก เราปฏิบัติ
ตามกฎหมายทั้งหมดเกีย่ วกับการใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์
หยุดคิดก่อนสักนิด
• สนับสนุนและส่ งเสริ มความมุ่งมัน่ ของ bioMérieux ต่อความไม่แบ่งแยกและความ
หลากหลาย
• ไม่เลือกปฏิบตั ิหรื อคุกคามผูอ้ ื่น
• ไม่มีส่วนร่ วมในการใช้หรื อข่มขู่จะใช้ความรุ นแรงต่อพนักงานคนอื่ น
• ทาให้แน่ใจว่ามีสิทธิ มนุษยชนขั้นพื้นฐานและการปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน

• รายงานเหตุการณ์ที่เป็ นอันตราย รวมถึงเหตุการณ์ดา้ นอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่ งแวดล้อมอื่นๆ โดยทันที
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การหลีกเลีย่ งผลประโยชน์ ทับซ้ อน
การทาสิ่ งที่ถูกต้องเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิ่งที่ bioMérieux เราต้องทางานร่ วมกันเพื่อให้แน่ ใจว่าเราสร้ างบริ ษทั ที่
ตัดสิ นใจตามคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่ ใช่ ผลประโยชน์ส่วนตัว ความสั มพันธ์ หรื อผลประโยชน์ ส่วนตัวที่อาจ
ขัดขวางไม่ ให้ พนักงานทาการตัดสิ นใจทางธุรกิจทีเ่ ป็ นธรรมและเป็ นกลางถือเป็ นผลประโยชน์ ทั บซ้ อนและต้อง
หลีกเลี่ยง
พนักงานต้องไม่ใช้ตาแหน่งของตัวเองเพื่อรับประโยชน์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมต่อตนเอง เพื่อน หรื อญาติ พี่น้อง
ซึ่ งรวมถึงการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เสนอให้แก่ bioMérieux เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงานเอง
การรั บ ของก านัล เงิ น ตอบแทน ค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ า คอมมิ ช ชั่น หรื อการจ่ า ยเงิ น เกิน มู ล ค่ า ตามปกติ ถื อ เป็ น
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนของพนักงานใน bioMérieux หากคุ ณได้รับข้อเสนอใดๆ จากซัพพลายเออร์ ลู กค้า หรื อ
พันธมิตรทางธุ รกิจรายอื่นๆ ที่อาจขัดขวางไม่ให้คุณตัดสิ นใจทางธุ รกิจอย่างเป็ นธรรมและเป็ นกลาง คุณก็ไม่ควร
รับสิ่ งที่เสนอมา
พนั ก งานไม่ ค วรยอมรั บ หรื ออยู่ ใ นสถานการณ์ ที่ ค วามสั ม พัน ธ์ ก บั เพื่ อ นหรื อ ญาติ พี่ น้ อ งอา จส่ ง ผลต่ อ
ความสามารถของตัวพนักงานที่จะตัดสิ นอย่างเป็ นกลาง
การใช้ทรั พย์สินและบริ การของ bioMérieux ควรเป็ นไปเพื่อวัตถุ ประสงค์ทางธุ รกิจที่ ชอบด้วยกฎหมายของ
bioMérieux เท่ านั้น ไม่ ใช่ เพื่ อผลประโยชน์ส่ว นตัวของพนักงาน และห้า มไม่ ใ ห้ใ ช้เ พื่อ วัต ถุ ป ระสงค์ที่ ผิ ด
กฎหมายหรื อผิดหลักจริ ยธรรม การใช้งานทรั พยากรเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรเป็ นการส่ วนตัว (อี เมล
อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ ฯลฯ) ไม่ควรขัดขวางประสิ ทธิ ภาพการทางานและไม่กอ่ ให้เกิดค่ าใช้จ่ายเกินกว่าปกติ ต่อ
บริ ษทั เครื่ องมือเหล่านี้เป็ นทรัพย์สินของ bioMérieux การใช้งานเครื่ องมือเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เกีย่ วข้อง
กับงาน นอกเหนือจากการใช้งานส่ วนตัวโดยไม่ได้ต้ งั ใจเป็ นครั้งคราว หรื อเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะละเมิ ดนโยบาย
ของ bioMérieux รวมถึงนโยบายต่อต้านการคุกคาม ถือเป็ นข้อห้ามอย่างเด็ดขาด

ควรหลีกเลี่ยงการจ้างงานจากภายนอกที่ อาจส่ งผลต่ อผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน bioMérieux พนักงาน
ต้องไม่ทางานเพื่อองค์กรอื่นที่อาจจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การให้แก่ bioMérieux, ซื้ อผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การจาก
bioMérieux หรื อแข่งขันกับ bioMérieux โดยไม่ได้รับอนุมตั ิจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการปฏิบตั ิตามกฎก่อน
หยุดคิดก่อนสักนิด
• ทาความเข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายผลประโยชน์ทบั ซ้อนของ bioMérieux

• หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนตัวของเราทับซ้อนกับผลประโยชน์ของ bioMérieux
• เปิ ดเผยผลประโยชน์ทบั ซ้อนที่อาจเกิดขึ้นแก่ผจู ้ ดั การของคุณและฝ่ ายจริ ยธรรม
และการปฏิบตั ิตามกฎ
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6/ เรามีปฏิสัมพันธ์ อย่างรอบคอบกับ

ชุ มชนของเรา

การปกป้องสิ่งแวดล้อม
ความทุ่มเทของ bioMérieux ต่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนช่วยเน้นย้าถึงความมุ่งมัน่ ต่อสังคมของเรา นอกเหนื อจาก
การปฏิ บ ัติ ตามกฎหมายและข้อ บัง คับ ด้า นสิ่ ง แวดล้อ มแล้ว เรายัง ใช้แผนงานและโครงการริ เ ริ่ ม เพื่ อ ลด
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด
หยุดคิดก่อนสักนิด
• ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด รวมถึงการอนุญาตและ
การขึ้นทะเบียนอย่างเหมาะสม
• พยายามปรับปรุ งพัฒนาระบบจัดการสิ่ งแวดล้อมของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด
• ระบุ ติดป้ ายกากับ และจัดการสารเคมีหรื อวัสดุอนั ตรายที่อาจก่ออันตรายต่อสิ่ งแวดล้อม
เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการจัดการ เคลื่อนย้าย จัดเก็บ รี ไซเคิล นามาใช้ใหม่ และกาจัดอย่าง
ปลอดภัย
• จัดทาระบบภายในเพื่อป้ องกันตั้งแต่เนิ่นๆ และประเมินความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อมที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งวางมาตรการบรรเทาหรื อกาจัดความเสี่ ยงเหล่านั้นทุกครั้งที่ทาได้
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การส่ งเสริมสาธารณกุศลและความรับผิดชอบต่ อ
สังคมขององค์กรที่สอดคล้ องกับค่ านิยมของเรา
ในฐานะผูน้ าด้านสาธารณสุ ขที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก เราให้ความสาคัญกับผูป้ ่ วยและผูค้ นในวงกว้างเป็ นหัวใจ
หลักในการดาเนินงานของเรา เราปฏิบตั ิตามความรั บผิดชอบต่ อสังคมขององค์กรผ่านการสนับสนุ นโครงการ
ริ เริ่ มมากมาย
ในฐานะส่ วนหนึ่งของเครื อ Institut Mérieux ทาง bioMérieux จึงมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่ อการสาธารณสุ ข
กิจกรรมสาธารณกุศลส่ วนใหญ่ของเราจะเน้นการสนับสนุนการดาเนิ นการของมู ลนิ ธิ Fondation Mérieux และ
มูลนิธิ Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux
นอกจากนั้น bioMérieux ยังสนับสนุนโครงการริ เริ่ มในประเทศต่างๆ ที่มีสถานที่ดาเนิ นงานและบริ ษทั สาขาอยู่
เรามักจะเลือกโครงการที่เกีย่ วข้องกับด้านต่อไปนี้
• ธุ รกิจหรื อสายงานที่เชี่ยวชาญของบริ ษทั ซึ่ งได้แก่ การวินิจฉัยนอกร่ างกาย การต่อสู ้ กบั โรคติ ดเชื้ อ การดื้ อ
ยาของเชื้อโรค มะเร็ ง รวมถึงโรคหัวใจและหลอดเลือด
• พันธกิจของบริ ษทั ซึ่ งจะพัฒนาการสาธารณสุ ขและมีส่วนช่วยในการเข้าถึงการดูแลสุ ขภาพ โดยเฉพาะใน
ประเทศกาลังพัฒนา
เราให้ความสาคัญกับโครงการที่ เปิ ดโอกาสให้ bioMérieux เป็ นองค์กรที่ มีความรั บผิดชอบต่ อสั งคมที่ ดีใน
ชุมชนที่มีสถานที่ดาเนินงานและบริ ษทั สาขาอยู่ และตอบรับคาขอจากองค์การเพื่อสาธารณประโยชน์ที่ได้รับ
การยอมรับ
การบริ จาคเหล่านี้มอบให้โดยสมัครใจเพื่อสะท้อนถึงค่านิยมของเรา โดยไม่ ได้คาดหวังจะได้รับ การดู แลเป็ น
พิเศษจากผูร้ ับเพื่อตอบแทน bioMérieux จะไม่ บริ จาคเพื่อแลกเปลี่ ยนกับความช่ วยเหลื อทางธุ รกิจหรื อ
ผลประโยชน์ทางธุ รกิจเด็ดขาด โปรดปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิในคู่มือป้ องกันการทุจริ ตเมื่อทาการประเมินว่าการ
บริ จาคเพื่อการกุศลนั้นได้รับอนุญาตหรื อไม่
หยุดคิดก่อนสักนิด

• ปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณเมื่อเป็ นตัวแทนของ bioMérieux ในกิจกรรมภายนอก
• ห้ามบริ จาคหรื อสัญญาว่าจะบริ จาคทั้งด้วยตนเองหรื อในนามของ bioMérieux ด้วยเจตนาที่
จะรับผลประโยชน์ทางธุ รกิจสาหรับ bioMérieux

• จดจาไว้ว่าการบริ จาคตามคาขอของบุคลากรด้านการดูแลสุ ขภาพหรื อเจ้าหน้าที่รั ฐต้องผ่านการ
พิจารณาอย่างถี่ถว้ นเป็ นพิเศษ
• ห้ามบังคับให้พนักงานหรื อพันธมิตรทางธุ รกิจสนับสนุนโครงการริ เริ่ มเพื่อสาธารณ
กุศลที่เฉพาะเจาะจง
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7/ เราสื่ อสารอย่างระมัดระวัง
การจัดการข้ อมูลที่เป็ นความลับ
พนักงานต้องพยายามอยู่เสมอที่จะปกป้ องและรักษาทรัพย์สินของบริ ษทั ไม่ให้ถูกขโมย สู ญหาย เสี ยหาย ละเลย
ละทิ้ง และนาไปใช้งานในทางที่ผิด ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษทั ทั้งในรู ปแบบวาจา เอกสาร หรื อ
อิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างข้อมูลที่เป็ นความลับรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
• ข้อมูลทั้งหมดที่เกีย่ วข้องกับนวัตกรรม การยื่นขอสิ ทธิ บตั ร การพัฒนาหรื อสร้าง
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงภาพวาด สถิติการดาเนินงาน กระบวนการและข้อมูลการผลิต ข้อมูลการ
ทดสอบ หรื อข้อมูลจาเพาะ
• ข้อมูลทั้งหมดที่เกีย่ วกับพนักงาน ซึ่ งรวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการ ไฟล์ของบุคลากร (บันทึก
พนักงาน)
• นโยบาย ขั้นตอน คาสั่งงาน และมาตรฐานของบริ ษทั

• กาหนดการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
• ข้อมูลเกีย่ วกับตลาดของผลิตภัณฑ์ ลูกค้า ราคา ข้อกาหนดของสัญญา รวมถึงกลยุทธ์และกลวิธีทางการ
ขายหรื อการตลาด และข้อมูลเกีย่ วกับซัพพลายเออร์ของเราและกิจกรรมการแข่งขัน
• ข้อมูลทางการเงินที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะที่เกีย่ วกับบริ ษทั และ
• ข้อมูลที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะที่เกีย่ วกับธุ รกรรมของบริ ษทั ซึ่ งรวมถึงธุ รกรรมที่ทากับลูกค้า ผู ้
ให้บริ การทางการเงินและผูค้ า้ หรื อการควบรวมกิจการ และการถอนการลงทุน
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หากจาเป็ นที่จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับแก่บุคคลภายนอก บุคคลที่เหมาะสมจะต้องลงนามในข้อตกลง
การเปิ ดเผยความลับ (CDA) ก่อนจะเผยแพร่ ขอ้ มูลใดๆ CDA ไม่ได้ทาให้พนักงานสามารถละเลยหน้าที่ ในการใช้
ความระมัดระวังเมื่อตัดสิ นใจเลือกข้อมูลที่จะเปิ ดเผย
เมื่ อมี การใช้ CDA เราจะต้องเคารพข้อกาหนดนั้น เนื่ องจากบริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ยการปกป้ องข้อมู ลหรื อถู ก
เรี ยกร้องค่าเสี ยหาย หากการแลกเปลี่ยนข้อมูลไม่ได้บนั ทึกไว้ในเอกสารหรื อเกิดความผิดพลาดอื่ นๆ
หยุดคิดก่อนสักนิด
• เผยแพร่ ขอ้ มูลลับเฉพาะกับพนักงานภายในที่มี “ความจาเป็ นต้องทราบ” ที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
• หลีกเลี่ยงการพูดคุยหรื อแสดงข้อมูลลับในพื้นที่ที่บุคคลซึ่ งไม่มี “ความจาเป็ นต้อง
ทราบ” จะได้รับรู ้ขอ้ มูลนั้น

• ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ท้ งั ภายในและภายนอกทั้งหมดในการรักษาความปลอดภัยเกียวกั
่ บ
เทคโนโลยีขอ้ มูลและการเข้าถึงสถานที่
• จัดการข้อมูลเหล่านั้นอย่างเหมาะสมและป้ องกันไม่ให้นาข้อมูลไปใช้งานในทางที่ผิดหรื อถูกทาลาย
• ทาให้แน่ใจว่ามีการใช้ CDA และปฏิบตั ิตามข้อตกลงนั้นเมื่อเราต้องพูดคุยถึงข้อมูลที่เป็ น
ความลับกับบุคคลที่สาม
• รับทราบว่าข้อมูลที่เราสร้างในระบบของบริ ษทั จะเป็ นทรัพย์สินของ bioMérieux
ยกเว้นเป็ นข้อมูลที่ได้รับการคุม้ ครองโดยข้อบังคับด้านความเป็ นส่วนตัวใน
ประเทศ
• รายงานเหตุการณ์ที่อาจทาให้ขอ้ มูลลับที่มีความละเอียดอ่อนรั่วไหลโดยทันที

การทาให้ แน่ ใจว่ ามีการใช้ งานระบบข้ อมูลอย่ างเหมาะสม
ระบบข้อมูลของ bioMérieux เป็ นหนึ่งในทรัพย์สินของ bioMérieux ความสาคัญของระบบข้อมู ลที่ มีมากขึ้ น
เรื่ อยๆ ทาให้กลายเป็ นระบบพื้นฐานที่คอยสนับสนุนกิจกรรมในแต่ละวันของเรา และการปกป้ อ งระบบก็เป็ น
เป้ าหมายหลักที่สาคัญของทุกคน
ผูใ้ ช้ระบบข้อมูลแต่ละคนต้องรับทราบหลักปฏิบตั ิที่ควรยึดถือ ซึ่ งส่ วนใหญ่จะอิงตามสามัญสานึ ก เพื่อเป็ นผูม้ ี
ส่ วนช่วยรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลในเชิงรุ ก

หยุดคิดก่อนสักนิด
• รักษารหัสเข้าถึงระบบข้อมูลของเราให้ปลอดภัย รวมถึงรหัสผ่าน การ์ด และโทเค็น
โดยห้ามเผยแพร่ ขอ้ มูลเหล่านี้โดยเด็ดขาด
• เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีสารสนเทศของ bioMérieux กับเครื อข่ายองค์กร
bioMérieux เท่านั้น เว้นแต่ว่าได้รับการอนุญาตให้ใช้ระบบข้อมูลหรื อใช้การเชื่อมต่อ
จากทางไกลล่วงหน้าแล้ว

• หลีกเลี่ยงการนาซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์อนั ตรายที่ไม่ได้รับอนุมตั ิมาใช้งาน
ในระบบข้อมูลของเครื อ bioMérieux
• ห้ามมีส่วนร่ วมในการละเมิดการรักษาความปลอดภัยหรื อการขัดขวางองค์ประกอบ
ของระบบข้อมูล
• ส่ งหรื อจัดเก็บข้อมูลที่เป็ นความลับนอกเครื อข่ายของเครื อ bioMérieux เฉพาะเมื่อ
พื้นที่จดั เก็บนั้นเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ดา้ นการรักษาความลับเท่านั้น
• ห้ามใช้ระบบข้อมูลของเครื อ bioMérieux เพื่อมีส่วนร่ วมอย่างต่อเนื่องในการจัดหาหรื อส่ ง
ต่อข้อมูลหรื อเนื้อหาที่ละเมิดข้อบังคับและกฎหมายของประเทศต่างๆ
• ห้ามให้ผอู ้ ื่นยืมแล็ปท็อปของคุณโดยที่คุณไม่ได้อยู่ดว้ ยหรื อไม่อยู่ในการควบคุมของคุณ
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การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อรักษาตาแหน่งผูน้ าในด้านการวินิจฉัยนอกร่ างกาย bioMérieux จึงทุ่มเททรัพยากรมนุ ษย์และการเงิ น
จานวนมหาศาลเพื่อ สร้ างผลิ ตภัณฑ์นวัตกรรม รวมถึ งกระบวนการหรื อแนวคิ ด ใหม่ ๆ ในด้านเทคนิ ค
วิทยาศาสตร์ การเงิน หรื อธุ รกิจ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดนั้นเป็ นทรั พย์สินที่ มีค่าสาหรั บ bioMérieux ซึ่ งต้อง
ได้รับการปกป้ องด้วยความเอาใจใส่ มากที่สุดทั้งในทางกายภาพและกฎหมาย
การปกป้ อ งทางกายภาพได้แ ก่ม าตรการต่ า งๆ เช่ น การป้ อ งกัน ด้วยรหัส ผ่ า นและการเข้า รหัส ข้อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์หรื อพื้นที่จดั เก็บที่ล็อกไว้สาหรับเก็บเอกสารฉบับพิมพ์ การดู แลอี เมลหรื อเอกสารจดหมาย
และงดเว้นการพูดคุยถึงข้อมูลที่เป็ นความลับในสถานที่สาธารณะ
พนักงานต้องรั กษาความลับทางการค้าและข้อมู ลลับของ bioMérieux ไว้ให้ได้ ความลับทางการค้าอาจ
รว มถึ ง ข้ อ มู ล เกี่ ย ว กับ การพั ฒ นาระ บ บ ก ระ บว นการ ผลิ ตภั ณ ฑ์ วิ ธี ก าร แ ล ะเท ค โนโล ยี
ห้ามมิให้พนักงานของ bioMérieux ทั้งหมด นาข้อมูลใดๆ ที่ได้รับรู ้จากบุคคลที่สามมาใช้เป็ นการส่ วนตัวใน
ขณะที่ ดาเนิ นกิจกรรมในอาชี พ อย่างเด็ดขาด ซึ่ งอาจพิจารณาอย่างสมเหตุ สมผลได้ว่าเป็ นความลับ การ
คัดลอก หรื อการละเมิดสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาใดๆ (รวมถึ งสิ ทธิ บัตร ลิ ขสิ ทธิ์ เครื่ องหมายการค้า ชื่ อ
โดเมน หรื อความลับทางการค้า) ของบุคคลที่สาม

หยุดคิดก่อนสักนิด
• ปกป้ องสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาของ bioMérieux

ข้ อมูลภายในและการซื้อขายโดยใช้ ข้อมูลภายใน
การซื้ อขายโดยใช้ขอ้ มูลภายในเกีย่ วข้องกับการใช้ขอ้ มูลที่ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเป็ นปั จจัยในการตัดสิ นใจ
ลงทุน เนื่องจากข้อมูลนั้นไม่ได้เปิ ดเผยต่อผูล้ งทุนคนอื่นๆ บุคคลที่ใช้ขอ้ มูลดังกล่าว จึงอาจมีขอ้ ได้เปรี ยบอย่าง
ไม่เป็ นธรรมเหนือคนอื่นๆ ในตลาด
พนักงานไม่มีขอ้ จากัดในการลงทุนส่ วนตัว รวมถึงการซื้ อหุน้ ของบริ ษทั ซึ่ งไม่ได้ละเมิ ดนโยบายของบริ ษทั ที่
รวมถึงหลักการซื้ อขายในตลาดของเรา อย่างไรก็ตาม เราทุ กคนต้องตระหนักว่าการใช้ข้อมู ลที่ ส่งผลต่ อราคา
และยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเป็ นส่ วนหนึ่ งในการตัดสิ นใจลงทุ นถื อเป็ นเรื่ องต้องห้ามตามกฎหมายและ
ข้อบังคับด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อมูลภายในเป็ นข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับ bioMérieux ทีย่ ังไม่ ได้ เปิ ดเผยต่ อสาธารณะโดย
bioMérieux ในข่ าวประชาสั มพันธ์ อย่ างเป็ นทางการ และหากมีการเผยแพร่ ต่อสาธารณะ ก็มีแนวโน้ มที่ ข้อมู ล
นั้นจะมีอทิ ธิพลต่ อราคาของหุ้น bioMérieux หรื อราคาเครื่ องมือทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้ องกับหุ้นนั้น
หยุดคิดก่อนสักนิด
ในการปฏิบตั ิตามกฎหมายด้านหลักทรัพย์ เราต้อง
• ไม่ซ้ื อขายหุน้ ตามข้อมูลที่เราได้รับทราบจากการทางานในสายอาชีพของเรากับ
bioMérieux และเป็ นข้อมูลที่ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
• ไม่เผยแพร่ ขอ้ มูลภายในเหล่านั้นกับบุคคลอื่น

• เคารพความลับและสิ ทธิ ของบุคคลที่สาม
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The power to fight infectious diseases

#pioneeringdiagnostics
bioMérieux เป็ นผู ้น าระดับโลกในด้า นการวิ นิจ ฉัย นอกร่ า งกายมายาวนานกว่ า 55 ปี โดยมี สถานที่
ดาเนินงานอยู่ในกว่า 44 ประเทศและให้บริ การในกว่า 160 ประเทศดด้วยการสนับสนุ นจากเครื อข่ ายผูจ้ ัด
จาหน่ายขนาดใหญ่ ในปี 2020 รายได้ของบริ ษทั สู งถึง 3,100 ล้านยูโร โดยเป็ นยอดขายในต่างประเทศกว่า
93%
bioMérieux น าเสนอโซลู ชันการวิ นิจฉัย (ระบบ ตัวท าปฏิ กริ ิ ยา ซอฟต์แวร์ และบริ ก าร) ซึ่ งประเมิ น
แหล่งที่มาของโรคและการปนเปื้ อนเพื่อช่วยดูแลสุ ขภาพของผูป้ ่ วยให้ดียิ่งขึ้นและรักษาความปลอดภัยของ
ผูบ้ ริ โภค ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ส่ วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ รวมทั้งใช้ในการตรวจสอบ
จุลินทรี ยใ์ นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร เภสัชภัณฑ์ และเครื่ องสาอาง
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