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Boehringer	Ingelheim	ดแูลผูป่้วยดว้ยนวตักรรมทำงกำรแพทยล์�้ำสมยั	ทีไ่ดรั้บกำรพัฒนำ
มำอยำ่งยัง่ยนื

Boehringer	Ingelheim	เป็นผูน้�ำระดบัโลกในดำ้นนวตักรรมผลติภณัฑย์ำและสขุภำพสตัว ์
และกำรบ�ำบดัรักษำโรค	เพือ่รักษำชือ่เสยีงในดำ้นคณุภำพและควำมปลอดภยัในกำรผลติ
สนิคำ้	เรำมคีวำมมุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัติำมกฎหมำยและหมำยมัน่ทีจ่ะรักษำมำตรฐำนทำง
จรยิธรรมในกำรกระท�ำทกุ	ๆ	ดำ้นไวต้ำมทีเ่รำอธบิำยไวใ้นคณุคำ่ของพวกเรำ	Leitbild  
ซึง่มดีงันี	้ควำมเคำรพ	ควำมเชือ่ใจ	ควำมเอำใจใส	่และควำมมุง่มัน่	ควำมปรำรถนำทีจ่ะ
ประสบควำมส�ำเร็จ	ซพัพลำยเออร	์Boehringer	Ingelheim	suppliers	เป็นสว่นหนึง่ของ
ควำมมุง่มัน่ทีจ่ะน�ำพำเรำไปสูค่วำมส�ำเร็จ	Boehringer	Ingelheim	ตระหนักและคำดหวงั 
ทีจ่ะเป็นแบบอยำ่งกำรท�ำธรุกจิทีม่จีรยิธรรมและมคีวำมเป็นมอือำชพี	ทัง้ภำยในบรษัิทแ 
ละกบัหุน้สว่นทำงธรุกจิ	Boehringer	Ingelheim	มุง่มัน่ทีจ่ะท�ำธรุกจิรว่มกบัซพัพลำยเออร์
ทีท่�ำธรุกจิดว้ยอยำ่งมอือำชพีและซือ่สตัย	์

เรำมมุำนะทีจ่ะเลอืกหุน้สว่นทำงธรุกจิทีจ่ะแชรค์ณุคำ่ทำงสงัคมและสิง่แวดลอ้มของเรำ	
และรับทรำบคณุภำพและควำมปลอดภยัของเรำ	เรำคำดหวงัจะใหพ้วกเขำลงทนุลงแรง
โปรโมทภำระงำนเหลำ่นี้

เพือ่สง่เสรมิมำตรฐำนทีเ่รำมัน่หมำย	Boehringer	Ingelheim	ไดน้�ำมำตรฐำนทำง 
จรยิธรรมของทีอ่ืน่มำพัฒนำ	ดว้ยหวัขอ้ควำมคดิรเิริม่หว่งโซอ่ปุทำนทำงเภสชักรรม	(PSCI)	
ตำมหลกักำรของอตุสำหกรรมเภสชักรรม	(www.pharmaceuticalsupplychain.org)	 
10	หลกักำรของ	United	Nations	Global	Compact	(www.unglobalcompact.org)	 
และคณุคำ่และหลกักำรของเรำ

ที	่Boehringer	Ingelheim	คำ่นยิมและหลกักำรของเรำเป็นพืน้ฐำนของเรำทีน่�ำไปสู ่
ควำมส�ำเร็จเสมอ	เรำเชือ่วำ่สงัคมและธรุกจิจะดไีดด้ว้ย	พฤตกิรรมกำรท�ำธรุกจิทีม่ ี
รับผดิชอบและวธิกีำรปฏบิตั	ิ

มำตรฐำนทำงจรยิธรรมของซพัพลำยเออรใ์น	Boehringer	Ingelheim	ไดน้�ำมำจำกคณะผูบ้รหิำรจัดกำรของ	Boehringer	Ingelheim	
และมผีลบงัคบัใชเ้มือ่มนีำคม	2016
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มำตรฐำนทำงจรยิธรรมของซพัพลำยเออร ์
ใน	Boehringer	Ingelheim	คำดหวงัวำ่ธรุกจิ 
ระหวำ่งพนักงำนของ	Boehringer	Ingelheim	 
และซพัพลำยเออรจ์ะด�ำเนนิอยำ่งไร	และยงัคุม้ครอง
ซพัพลำยเออรท์ีเ่ป็นตวัแทนของ	Boehringer	
Ingelheim	อกีดว้ย	คูม่อืนีป้ระยกุตม์ำจำกมำตรฐำน
ทำงจรยิธรรมภำยในองคก์รของ	Boehringer	
Ingelheim	ควำมคดิรเิริม่หว่งโซอ่ปุทำนทำง
เภสชักรรม	(PSCI)	ตำมหลกักำรของอตุสำหกรรม
เภสชักรรม	(www.pharmaceuticalsupplychain.org)	
10	หลกักำรของ	United	Nations	Global	Compact	
Boehringer	Ingelheim	สอน	มำตรฐำนทำงจรยิธรรม
ของซพัพลำยเออรเ์พือ่เพิม่พนูควำมเขำ้ใจเกีย่วกบั
ควำมตอ้งกำรในกำรท�ำธรุกจิเบือ้งตน้	

ปรัชญำพืน้ฐำนของกำรเคำรพในตวับคุคลพนักงำน 
ทกุคนและซพัพลำยเออร	์มุง่เนน้เพือ่สรำ้งพฤตกิรรม
ควำมมจีรยิธรรมใน	Boehringer	Ingelhei	

ฉะน ัน้ส ิง่ทีค่าดหวงัจากซพัพลายเออร:์
•	ปฏบิตัติำมทกุขอ้บงัคบักฎหมำย	ระเบยีบ	หลกัเกณฑ ์
และขอ้ปฏบิตัทิำงอตุสำหกรรม
•	ยดึมัน่ในหลกัจรยิธรรมส�ำหรับแรงงำน	สิง่แวดลอ้ม	สขุภำพ	 
และควำมปลอดภยั	และระบบกำรจัดกำร
•	บรูณำกำรกำรสือ่สำร	และน�ำหลกักำรเหลำ่นีม้ำใชใ้นลกัษณะ 
ทีส่อดคลอ้งกบัวธิกีำรของบคุคลทีส่ำม
•	ตระหนักถงึควำมส�ำคญัในควำมหลำกหลำยและรวมไปถงึ 
ยดึมัน่กฎขอ้บงัคบัในพืน้ทีนั่น้	ๆ	อยำ่งเครง่ครัด	และนโยบำยที่
แสดงถงึควำมเทำ่เทยีมกนัของโอกำสและควำมไมเ่ลอืกปฏบิตั	ิ
•	เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่กำรท�ำงำนไมข่อ้งเกีย่วกบัควำมรนุแรงทีจ่ะผดิ 
ตอ่ขอ้กฎหมำยรวมไปถงึขอ้หำ้มในกำรเลอืกปฏบิตัติำ่ง	ๆ
•	ตระหนัก	และมคีวำมเคำรพตอ่ควำมตำ่งทำงวฒันธรรม	ควำมเชือ่	
และควำมทำ้ทำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรตคีวำมหมำยและกำรน�ำ 
หลกักำรเหลำ่นีไ้ปใชท้ัว่โลก	ตอ้งเขำ้ใจวำ่วธิกีำรทีจ่ะท�ำตำม 
ควำมคำดหมำยนีอ้ำจแตกตำ่งออกไปและจะถกูควบคมุดแูล 
โดยกฎหมำย	และควำมคำดหมำยในวฒันธรรมและคณุคำ่ของ
สงัคมทีแ่ตกตำ่งกนัในโลกนี	้
•	บรูณำกำรหลกักำรกำรพัฒนำอยำ่งตอ่เนือ่งทีจ่ะเพิม่พนูกำรรับรู	้
ควำมออ่นไหว	และควำมคลำ้ยคลงึทีจ่ะมผีลตอ่กำรเจรญิกำ้วหนำ้
เมือ่เวลำผำ่นไป

1	มำตรฐำนทำงจรยิธรรมของซพัพลำยเออรจ์ดุประกำยใหม้เีป้ำหมำยทำงจรยิธรรม	และเป็นแรงบนัดำลใจของ	Boehringer	Ingelheim	ในกรณีทีม่สีญัญำเป็นลำยลกัษณอ์กัษร
ระหวำ่งซพัพลำยเออรแ์ละ	Boehringer	Ingelheim	ซึง่น�ำไปสูก่ำรขดัแยง้ทีไ่มล่งตวักบัควำมหมำยในมำตรฐำนทำงจรยิธรรมของซพัพลำยเออร	์และ	Boehringer	Ingelheim	 
จะมผีลควบคมุบงัคบัเหตกุำรณท์ีจ่ะเกดิขอ้พพิำทใด	ๆ	ก็ตำม

ผลทีค่าดหวงั
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ความซือ่สตัยใ์นการท�าธรุกจิ
กำรตดิสนิบน	กำรคอรรั์ปชัน่	กำรฉอ้ฉล	และ
กำรกรรโชกเป็นสิง่ตอ้งหำ้ม	ซพัพลำยเออร์
จะไมม่อบผลประโยชนข์อ้เสนอและจำ่ยเงนิ
ใด	ๆ	หรอืรับสนิบน	หรอืมสีว่นรว่มในกำร
จงูใจสิง่ผดิกฎหมำยอืน่	ๆ	ในควำมสมัพันธ์
ตอ่ธรุกจิหรอืตอ่รัฐบำล	ซพัพลำยเออร ์
จะตอ้งท�ำงำนโดยปรำศจำก	กำรตดิสนิบน
และกำรคอรรั์ปชัน่ในทกุรปูแบบ

ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งด�ำเนนิกำรป้องกนั 
กำรทจุรติทีม่ปีระสทิธภิำพและรำยงำน 
ผลกำรท�ำงำน	ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งรำยงำน	
Boehringer	Ingelheim	เกีย่วกบักำรทจุรติ
ทีเ่กดิขึน้	(ทีเ่กดิขึน้จรงิหรอือยูร่ะหวำ่ง
กำรสอบสวน)	ทัง้นีร้วมไปถงึธรุกจิของ	
Boehringer	Ingelheim	โดยไมค่�ำนงึถงึวำ่
ส�ำคญัแคไ่หน

ของขวญั	มือ้อาหาร	ความบนัเทงิ
ในขณะทีบ่อ่ยครัง้	ของขวญั	มือ้อำหำร	 
และควำมบนัเทงิถกูใชเ้ป็นเครือ่งแลกเปลีย่น
แทนน�้ำใจทำงธรุกจิ	กำรกระท�ำดงักลำ่ว	 
กำรรูว้ำ่ส ิง่ใดถกูและผดิเป็นสิง่ส�ำคญัยำม
แลกเปลีย่นน�้ำใจใหก้นัและกนั

ซพัพลำยเออรไ์มค่วรมอบของขวญั	 
ค�ำขอบคณุ	น�้ำใจ	มือ้อำหำร	หรอืควำม
บนัเทงิใหพ้นักงำนของ	Boehringer	
Ingelheim	พนักงำนของรัฐ	หรอืหุน้สว่น 
ทำงธรุกจิไมว่ำ่ในกรณีใด	ๆ	ทีจ่ะมผีล	 
หรอืมแีนวโนม้จะมผีลตอ่กำรตดิสนิใจ 
ทำงพันธมติรกบัหุน้สว่นทำงธรุกจิ	 
ในสถำนกำรณอ์ืน่	ๆ	กำรใหข้องขวญัเล็ก
นอ้ยหรอืควำมบนัเทงิกบัพนักงำนของ	
Boehringer	Ingelheim	เป็นเรือ่งทีส่ำมำรถ
ท�ำได	้ถำ้สิง่เหลำ่นัน้ไมใ่ชเ่งนิสด	หรอืของที่
คลำ้ยคลงึกบัเงนิสด	หำกไมผ่ดิกฎกำร 
ท�ำธรุกจิของกงศลุกร	หำกไมบ่อ่ยครัง้ 
หรอืมรีำคำแพง	และไมผ่ดิกฎหมำย

หนึง่ในควำมขดัแยง้ทีเ่กดิจำกกำรรับของ 
ทีพ่บบอ่ยมำในรปูแบบของบตัรก�ำนัน	 
หรอืควำมบนัเทงิอืน่	ๆ	(น่ันคอื	อะไรกต็ำม 
ทีม่มีลูคำ่	ตัว๋และเงนิบ�ำเหน็จอืน่	ๆ)	 
จำกซพัพลำยเออรท์ีท่�ำธรุกจิอยูแ่ลว้	หรอื
คดิจะรว่มธรุกจิกบั	Boehringer	Ingelheim	
หรอื	เนือ่งจำกควำมเสีย่งดงักลำ่ว	จงึตอ้งมี
ขอ้จ�ำกดัตอ่ไปนี:้

หำ้มพนักงำนของ	Boehringer	Ingelheim	
เรยีกรอ้งหรอืรอ้งขอสิง่ของทีม่มีลูคำ่ใด	ๆ	
จำก	ซพัพลำยเออรท์ีท่ีท่�ำธรุกจิอยูแ่ลว้	 
หรอืคดิจะรว่มธรุกจิกบับรษัิท	ทัง้ทำงตรง
และทำงออ้ม

ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งท�ำธรุกจิโดยยดึหลกัจรยิธรรมและควำมซือ่สตัย์

การท�าธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรม

ในท�ำนองเดยีวกนัซพัพลำยเออรไ์มค่วร
น�ำเสนอสิง่ทีม่มีลูคำ่ใด	ๆ	ใหพ้นักงำน	
Boehringer	Ingelheim	ถำ้ของขวญั	 
มือ้อำหำรหรอืควำมบนัเทงิ	อำจมผีลกระทบ
ตอ่ควำมไมเ่ทีย่งธรรม	สรปุคอื	กำรให ้
ของขวญั	เลีย้งอำหำร	หรอืควำมบนัเทงิ	 
ไมค่วรจะท�ำแลว้มคี�ำถำมหรอืปัญหำตำมมำ
ทหีลงั

การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม
ซพัพลำยเออรค์วรท�ำธรุกจิอยำ่ง 
เทีย่งธรรมและเขม้แข็งโดยปฏบิตัใิห ้
สอดคลอ้งกบักฎหมำยตอ่ตำ้นกำรบงัคบั 
ไวว้ำงใจ	ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งท�ำธรุกจิ
อยำ่งเทีย่งธรรมโดยค�ำนงึถงึควำมแมน่ย�ำ 
และกำรโฆษณำอยำ่งมศีลีธรรม

บตัรประจ�าตวั
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งสง่เสรมิใหพ้นักงำน
และผูรั้บเหมำรำยงำนปัญหำหรอืกำรกระท�ำ
ผดิกฎหมำยทีไ่มใ่ชก่ำรคกุคำมแกแ้คน้	 
ขม่ขู	่หรอืกำรละเมดิและจะตอ้งตรวจสอบ
ด�ำเนนิแกไ้ขหำกมคีวำมจ�ำเป็นตอ้งท�ำ
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สวสัดภิาพของสตัว ์
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งเขำ้รว่ม	Boehringer	
Ingelheim	โดยยดึหลกั	"สำม	R"	 
เกีย่วกบัสตัว	์(ซึง่กค็อื	Reduction	กำรลด	
Replacement	กำรทดแทน	Refinement	
กำรซอ่มบ�ำรงุ)	นอกจำกนี	้ในยำมจ�ำเป็น 
และยำมทีไ่ดรั้บอนุญำตจำกหน่วยงำนที ่
ดแูล	ซพัพลำยเออรค์วรจะตอ้งหนัไปศกึษำ
สตัวห์ำทำงเลอืกวธิทีำงเลอืก	(ทีไ่มใ่ชส้ตัว)์	
เพือ่ลดปัญหำจ�ำนวนกำรศกึษำทีจ่ะตอ้งท�ำ	 
นอกจำกนี	้ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งเขำ้รว่ม	
Boehringer	Ingelheim	อบรมเกีย่วกบั	 
"R	ตวัทีส่ ี"่	ส�ำหรับ	"Responsibility	 
ควำมรับผดิชอบ"	ซึง่ตอ้งกำรมำตรฐำน
สงูสดุในบรรดำผูใ้ชส้ตัวใ์นตกึหรอืท�ำงำน
กบัสตัวใ์นฐำนะตวัแทนบรษัิท	Boehringer	
Ingelheim

ความเป็นสว่นตวั	และการป้องกนัขอ้มลู
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งเคำรพในตวับคุคล 
ในเรือ่งของควำมเป็นสว่นตวั	และกฎหมำย
กำรป้องกนัขอ้มลู	ตลอดเวลำพวกเขำจะตอ้ง
ใชข้อ้มลูสว่นตวัของผูค้น	(เชน่	ขอ้มลูผูป่้วย	
พนักงำน	ลกูคำ้)	อยำ่งพอเหมำะพอควร 
เทำ่ทีจ่�ำเป็นเพือ่กำรท�ำกจิกรรมธรุกจิที่
จ�ำเป็น	และป้องกนัจำกกำรถกูน�ำไปใชใ้น
ทำงทีผ่ดิ

ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งป้องกนัขอ้มลูทีเ่ป็น
ควำมลบั	และขอ้มลูสว่นตวั	ทีเ่ก็บรวบรวม
มำส�ำหรับหรอืเก็บมำจำก	Boehringer	
Ingelheim	และกระท�ำกำรใด	ๆ	ทีจ่ะ
เป็นกำรป้องกนักำรสญูหำย	กำรน�ำไปใช ้
ในทำงทีผ่ดิ	จำกกำรถกูขโมย	จำกกำรถกู
หลอกลวง	จำกกำรเขำ้ถงึอยำ่งไมถ่กูตอ้ง	
กำรเปิดเผย	หรอืกำรเปลีย่นแปลงใด	ๆ	 
รวมไปถงึกำรสือ่สำรโดยไมไ่ดรั้บอนุญำต	

และ/หรอื	กำรประกำศขอ้มลู	ทีไ่ดม้ำจำก
หรอืในฐำนะตวัแทน	ของ	Boehringer	
Ingelheim

ความลบั
ซพัพลำยเออรท์ีถ่กูก�ำหนดใหแ้ลกเปลีย่น
ขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลบักบั	Boehringer	
Ingelheim	จะตอ้งท�ำขอ้ตกลงลบักบั	
Boehringer	Ingelheim	กอ่นตัง้แตเ่นิน่	ๆ	
นอกจำกไดรั้บอนุญำตจำก	Boehringer	
Ingelheim	แลว้	ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้ง 
ไมน่�ำขอ้มลูลบัของ	Boehringer	Ingelheim	
ไปเปิดเผย	หรอืขอ้มลูอืน่	ๆ	ทีพ่วกเขำไดรั้บ
จำกกำรท�ำธรุกจิกบั	Boehringer	Ingelheim	
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งแน่ใจ	และเตรยีมตวั 
ทีจ่ะแสดงวำ่พวกเขำไดรั้บกำรป้องกนัขอ้มลู
ทีเ่หมำะสม	กำรใช	้เปิดเผย	หรอืท�ำขอ้มลู
ลบัของ	Boehringer	Ingelheim	สญูหำย
โดยไมไ่ดรั้บอนุญำต	ผูก้ระท�ำจะตอ้ง
รำยงำน	Boehringer	Ingelheim	Office	of	
Ethics	โดยทนัที

ความถกูตอ้งแมน่ย�าของระเบยีนธรุกจิ
หนังสอืและบนัทกึทำงกำรเงนิทัง้หมด	 
จะตอ้งเป็นไปตำมหลกักำรบญัชทีีไ่ดรั้บ 
กำรยอมรับโดยทัว่	บนัทกึจะตอ้งมคีวำม
แมน่ย�ำในแงข่องวสัดทุีใ่ชบ้นัทกึ	บนัทกึ 
จะตอ้งชดัเจนโปรง่ใส	และสะทอ้นใหเ้ห็น 
ถงึกำรเคลือ่นไหวทำงกำรเงนิ	และกำร 
ใชจ้ำ่ยตำ่ง	ๆ

ทรพัยส์นิทางปญัญา
ทรัพยส์นิทำงปัญญำจะตอ้งไดรั้บควำม
เคำรพ	กำรถำ่ยทอดเทคโนโลย	ีและกำร
รูท้นัเหตกุำรณจ์ะตอ้งกระท�ำในลกัษณะ 
ทีเ่ป็นกำรปกป้องสทิธดิำ้นทรัพยส์นิ 
ทำงปัญญำ

ขอ้ปฏบิตัทิางการคา้
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งกระท�ำกำรให ้
สอดคลอ้งกบัทกุกำรน�ำเขำ้และสง่ออกตำม
กฎหมำย	กฎระเบยีบและกำรลงโทษ 
กำรควบคมุของประเทศทีซ่พัพลำยเออร์
อำศยัอยู	่ไมว่ำ่จะเป็นสหรัฐอเมรกิำ	หรอื
ประเทศอืน่	ๆ	ทีม่กีำรตดิตอ่ทำงธรุกจิ	 
รวมไปถงึแตไ่มจ่�ำกดั	ในกำรน�ำเขำ้	 
สง่ออก	สง่ออกใหมอ่กีครัง้	กำรโอนหรอื
กำรเปิดเผย	นีร่วมไปถงึกำรถำ่ยโอนสนิคำ้	
ซอฟทแ์วร	์เทคโนโลยหีรอืตวัชว่ยเหลอื
เทคโนโลยทีกุประเภทซึง่อำจมขีอ้จ�ำกดั
ทำงกำรคำ้	โดยไมค่�ำนงึถงึวธิกีำรถำ่ยโอน	
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งรว่มมอืกบั	Boehringer	
Ingelheim	เกีย่วกบักำรก�ำหนดขอ้จ�ำกดั 
กำรควบคมุกำรสง่ออกทีบ่งัคบัใช	้ 
นอกจำกนี	้ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งด�ำเนนิกำร
ในกำรปฏบิตัติำมกบักฏกำรแลกเปลีย่น 
และกรมศลุกำกรอยำ่งเครง่ครัด

ขดัผลตอ่ประโยชน์
ซพัพลำยเออรค์วรหลกีเลีย่งกำรมี
ปฏสิมัพันธใ์ด	ๆ	กบัพนักงำน	Boehringer	
Ingelheim	ทีอ่ำจกอ่ใหเ้กดิปัญหำ	 
หรอืมแีนวโนม้วำ่จะกอ่ใหเ้กดิปัญหำ	
โดยทีพ่นักงำนดงักลำ่วยงัท�ำงำนอยูใ่น	
Boehringer	Ingelheim	ยกตวัอยำ่งเชน่	
หุน้สว่นไมค่วรจำ้งหรอืช�ำระเงนิใหพ้นักงำน	
Boehringer	Ingelheim	ระหวำ่งกำร
ตดิตอ่ของซพัพลำยเออรก์บั	Boehringer	
Ingelheim	นอกจำกทีร่ะบไุวใ้นสญัญำ
ของ	Boehringer	Ingelheim	ถำ้พนักงำน
ซพัพลำยเออรม์บีคุคลภำยในครอบครัวที่
มคีวำมสมัพันธก์บัพนักงำน	Boehringer	
Ingelheim	หรอืถำ้ซพัพลำยเออรม์คีวำม
สมัพันธอ์ยำ่งอืน่กบัพนักงำน	Boehringer	
Ingelheim	ทีจ่ะอำจจะท�ำใหเ้กดิขอ้พพิำท
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ในควำมเทีย่งธรรม	ซพัพลำยเออรค์วรจะ
ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเหลำ่นีใ้หก้บั	Boehringer	
Ingelheim

การทดสอบประสทิธภิาพของยาใหม่
ทางคลนิกิ
เมือ่เกีย่วขอ้งกบักำรทดลองทำงคลนีกิใน
ฐำนะตวัแทนของ	Boehringer	Ingelheim	
กำรทดลองทำงคลนีกิทัง้หมดจะด�ำเนนิกำร
ใหส้อดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรปฏบิตักิำร 
ทีด่ทีำงคลนีกิสำกล	ภำยใตข้อ้ก�ำหนด 
ของควำมตอ้งกำร	และตำมหลกัจรยิธรรม	 
ดงันัน้จงึเป็นเรือ่งส�ำคญัทีก่ำรทดลอง 
เหลำ่นีด้�ำเนนิกำรดว้ยควำมระมดัระวงั 
อยำ่งสงูดำ้นสขุภำพและควำมปลอดภยั 
ของอำสำสมคัรโดยใสใ่จในวทิยำศำสตร์
และสงัคม

คณุภาพสนิคา้และความสมบรูณ	์
ของหว่งโซอ่ปุทาน	
ซพัพลำยเออรท์ีม่สีว่นรว่มในกำรจัดหำ	 
กำรผลติ	กำรบรรจภุณัฑ	์กำรบรรจภุณัฑใ์หม	่ 
กำรทดสอบ	กำรเกบ็สนิคำ้	และกำรกระจำย 
วตัถดุบิ/สนิคำ้	ในฐำนะตวัแทนของ	
Boehringer	Ingelheim	ใหส้อดคลอ้งกบั 
กฏระเบยีบบงัคบัทีม่กีำรควบคมุคณุภำพ	
และกำรผลติสนิคำ้	กำรกระจำยสนิคำ้	 
และควำมตอ้งกำรในกำรปฏบิตักิำรแลป 
ทีด่	ีส�ำหรับตลำดทีผ่ลติ	ลงทะเบยีน	 
และกระจำยสนิคำ้	

นอกจำกนี	้ซพัพลำยเออรย์งัตอ้ง 
ตรวจสอบควำมสมบรูณข์องหว่งโซอ่ปุทำน	
โดยหลกีเลีย่งกำรปลอมแปลงและกำร
เจอืปนเพือ่ปกป้องผูป่้วยและสนิคำ้	 
(WHO;	Falsified	Medicine	Directive;	 
US	Drug	Quality	and	Security	Act)

การตลาดและการโฆษณา
สนิคำ้กำรตลำดและวตัถดุบิโฆษณำ 
ทกุประเภท	และกจิกรรมตำ่ง	ๆ	จะตอ้ง
ปฏบิตัอิยำ่งมจีรรณยำบรรณ	และตำม
มำตรฐำนเภสชักรรมและวทิยำศำสตร	์ 
และตำมกฏหมำยขอ้บงัคบัทกุอยำ่ง	เมือ่พบ
กบัผูเ้ชีย่วชำญดำ้นสขุภำพ	ผูป่้วย	หรอืผู ้
เชีย่วชำญดำ้นสขุภำพสตัว	์ซพัพลำยเออร์
ทกุคนจะตอ้งยดึหลกัมำตรฐำนกำรปฏบิตั ิ
เชงิอตุสำหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัพวกเขำ	
เชน่สภำยโุรปเภสชักรรมอตุสำหกรรมและ
สมำคม	(EFPIA)	สหพันธน์ำนำชำตขิอง
สมำคมผูผ้ลติยำ	(IFPMA)	และกำรวจัิยและ
กำรผลติของอเมรกิำเภสชักรรม	(PhRMA)

ความหลากหลายในความสมัพนัธ	์
ทางธรุกจิ
Boehringer	Ingelheim	ตระหนักดวีำ่ 
ควำมสำมำรถทีห่ลำกหลำยและมมุมอง	 
มคีวำมส�ำคญัเพือ่ใหบ้รรลคุวำมส�ำเร็จ
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่	บรษัิทของเรำเพือ่ให ้
บรกิำรลกูคำ้ไดต้ำมตอ้งกำร	Boehringer	
Ingelheim	ตอ้งกำรไดส้นิคำ้	บรกิำร	และ
วตัถดุบิคณุภำพด	ีจำกบรษัิททีม่เีจำ้ของ 
และมบีคุลำกรเป็น	ชนกลุม่นอ้ย	ผูห้ญงิ	 
ผูเ้ชีย่วชำญ	ผูพ้กิำร	และ/หรอื	เลสเบีย้น	
เกย	์ไบเซกซช์ว่ล	หรอืกะเทย	หรอืบคุคล 
อืน่	ๆ	ซึง่เป็นตวัแทนของควำมหลำกหลำย
ทัว่โลก	ซพัพลำยเออรค์วรท�ำเชน่เดยีวกนั

กระบวนการ
พนักงำนของ	Boehringer	Ingelheim	
employees	ท�ำตำมขอ้ก�ำหนดในคูม่อื 
เมือ่ซือ้สนิคำ้และกำรบรกิำร	ปัญหำทำง
ธรุกจิใด	ๆ	และ/หรอื	กำรเจรจำเกีย่วกบั 
กำรซือ้จะถกูประสำนงำนโดย	ฝ่ำยจัดซือ้	
โดยพนักงำน	Boehringer	Ingelheim	 

โดยมผีูช้ว่ยเหลอืทำงเทคนคิตำมแต ่
ควำมจ�ำเป็น	มนัเป็นสิง่ส�ำคญัทีจ่ะตอ้ง 
ทรำบวำ่กำรเริม่งำนควรเริม่หลงัจำก 
ไดรั้บใบสัง่ซือ้	หรอืมกีำรเซน็สญัญำ 

ใหท้ำงซพัพลำยเออรแ์ลว้	ซพัพลำยเออร ์
ตอ้งรับควำมเสีย่งเองหำกมกีำรเริม่งำน
โดยปรำศจำกใบสัง่ซือ้	หรอืกำรเซน็สญัญำ	
เมือ่มกีำรเบกิใบสัง่ซือ้	ใบเรยีกเกบ็เงนิที่
เกีย่วขอ้งจะรวมไปถงึเลขทีใ่บสัง่ซือ้ใน 
ใบเรยีกเกบ็เงนิ	

มบีำงกรณีทีจ่�ำเป็นตอ้งขอดวูฒุกิำรศกึษำ
อยำ่งเป็นทำงกำรในกำรใชว้สัดหุรอืบรกิำร	

การใชช้ือ่	เครือ่งหมายทางการคา้	หรอื
โลโกข้อง	Boehringer	Ingelheim	
หำ้มมกีำรอำ้งชือ่	เครือ่งหมำยทำงกำรคำ้	 
หรอืขอ้มลูอืน่	ๆ	ทีค่ลำ้ยคลงึกนัของ	
Boehringer	Ingelheim	ในกำรโฆษณำ 
ของซพัพลำยเออร	์ผำ่นสือ่ตำ่ง	ๆ	กำรรับรอง
ผลติภณัฑ	์โดยไมไ่ดรั้บอนุญำตเป็นอนัขำด	

สือ่และการประชาสมัพนัธ์
Boehringer	Ingelheim	ไดจั้ดตัง้นโยบำย
และกระบวนกำรส�ำหรับกำรสือ่สำรภำยนอก
องคก์ร	มเีพยีงพนักงำนของ	Boehringer	
Ingelheim	ทีไ่ดรั้บอนุญำตเทำ่นัน้ทีส่ำมำรถ
อนุญำตสทิธิท์ำงสือ่	หรอืสทิธิท์ำงสำธำรณะ
ทัว่ไปทีจ่ะเกีย่วกบั	Boehringer	Ingelheim	
หรอืตวัสนิคำ้ของบรษัิท
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ขอ้ผกูมดัและการรบัผดิชอบ
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งแสดงเจตนำรมณต์อ่หลกักำรทีร่ะบไุวใ้น
เอกสำรนีด้ว้ยกำรจัดกำรทรัพยำกรทีเ่หมำะสม

ขอ้ก�าหนดของกฎหมายและลกูคา้
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งระบแุละปฏบิตัติำมขอ้กฎหมำย	ขอ้บงัคบั	 
คูม่อื	และมำตรฐำน	และควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ทีเ่กีย่วขอ้ง	 
และท�ำขอ้ตกลงนัน้ดว้ยควำมรับผดิชอบ	ตรงตอ่เวลำ	และม ี
เอกสำรยนืยนั

การประเมนิความเสีย่งและการบรหิารความเสีย่ง
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งมกีลไกในกำรประเมนิและจัดกำรกบั 
ควำมเสีย่งในทกุทำงดว้ยเอกสำรนี้

การจดัท�าเอกสาร
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งรักษำเอกสำรทีจ่�ำเป็นตอ่กำรแสดงใหเ้ห็น 
ถงึควำมสอดคลอ้งกบัควำมคำดหวงัเหลำ่นีแ้ละปฏบิตัติำมระเบยีบ
ขอ้บงัคบัและคูม่อื

การฝึกงานและความสามารถ
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งผำ่นโปรแกรมฝึกงำน	โดยจะตอ้งมคีวำมรู	้
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำร	ผำ่นระดบัทีเ่หมำะสมเพือ่ใหต้รงตำม
เกณฑท์ีค่ำดหวงั

ความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งรับผดิชอบตอ่กำรพัฒนำและด�ำเนนิกำร 
ตำมแผนควำมตอ่เนือ่งทำงธรุกจิทีว่ำงไวเ้พือ่สนับสนุนกำรท�ำธรุกจิ
ของ	Boehringer	Ingelheim

การพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง
เรำคำดหวงัจะใหซ้พัพลำยเออรไ์ดรั้บพัฒนำกำรอยำ่งตอ่เนือ่ง 
โดยกำรตัง้จดุประสงคค์วำมสำมำรถ	ด�ำเนนิกำรตำมแผนทีว่ำงไว	้
และกระท�ำกำรใด	ๆ	อืน่ทีจ่�ำเป็น	และกำรด�ำเนนิกำรป้องกนั 
ขอ้บกพรอ่ง	ทีพ่บไดจ้ำกกำรประเมนิภำยในและ/หรอืภำยนอก	 
จำกำรตรวจสอบและกำรรวีวิกำรบรหิำร

ระบบการจดัการ
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งใชร้ะบบกำรจัดกำรเพือ่ท�ำกำรพัฒนำอยำ่งตอ่เนือ่ง	และปฏบิตัติำมหลกักำรทีต่ัง้ไว ้



11

การเลอืกอาชพีอยา่งอสิระ
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งไมใ่ชก้�ำลงั	ควำมสมัพันธ	์หรอืผกูมดัแรงงำน	
หรอืกกัขงัหน่วงเหนีย่วแรงงำน	หรอืบงัคบัแรงงำนในวธิอีืน่	ๆ
พนักงำนไมจ่�ำเป็นตอ้งเกบ็พำสปอตและเอกสำรทำงรำชกำรอืน่	ๆ	
ใหบ้รษัิท	หรอืเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเป็นพนักงำนกอ่นกำรเริม่งำน

แรงงานเด็กและเยาวชน
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งไมเ่ป็นแรงงำนเด็กและเยำวชน	กำรวำ่จำ้ง
พนักงำนอำยตุ�ำ่กวำ่	18	ปีจะท�ำไดต้อ่เมือ่งำนนัน้ไมใ่ชง่ำนอนัตรำย	
(ตำมกฎ	ILO	เลขที	่138	+	182)	และเมือ่แรงงำนบคุคลนัน้	มอีำยุ
เกนิกวำ่เกณฑท์ีก่�ำหนดในกำรวำ่จำ้งตำมกฎหมำยประเทศนัน้	ๆ	
หรอือำยอุยูร่ะหวำ่งกำรศกึษำ

การไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งท�ำใหท้ีท่�ำงำนปรำศจำกกำรลว่งละเมดิ 
และกำรเลอืกปฏบิตั	ิกำรเลอืกปฏบิตัดิว้ยเหตผุลใด	ๆ	เชน่ชำตพัินธุ	์
ผวิส	ีเพศ	รสนยิมทำงเพศ	เชือ้ชำต	ิควำมพกิำร	ขอ้มลูทำง
พันธกุรรม	ศำสนำ	สถำนะทำงรำ่งกำย	ควำมเห็นตำ่งทำงกำรเมอืง	
สมำชกิสหภำพแรงงำน	หรอืสถำนภำพกำรสมรส	จะไมไ่ดรั้บ 
กำรยกเวน้หำกกระท�ำกำรดงักลำ่ว

ความเป็นธรรมในการปฏบิตั ิ
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งท�ำใหท้ีท่�ำงำนปรำศจำกกำรลว่งละเมดิ 
และกำรเลอืกปฏบิตั	ิหรอือนัตรำยอืน่	ๆ	ทัง้นีร้วมถงึกำรลว่งละเมดิ
ทำงเพศ	กำรคกุคำมทำงเพศ	กำรลงโทษทำงกำยภำพทัง้ทำง
รำ่งกำย	จติใจหรอืทำงวำจำตอ่พนักงำน

คา่แรง	ผลประโยชน	์และ	ชม.การท�างาน
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งจำ่ยคำ่จำ้งพนักงำนตำมทีก่�ำหนดไวใ้น
กฎหมำยแรงงำน	รวมไปถงึคำ่แรงขัน้ต�ำ่	คำ่ท�ำงำนลว่งเวลำ	 
และคำ่แรงอืน่	ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้ง

เสรภีาพของสมาคม
ควรมกีำรสนทนำแบบเปิดอกและเขำ้ถงึพนักงำน	(และ/หรอื 
เจำ้หนำ้ทีส่หภำพ	ถำ้ม)ี	เพือ่ลดปัญหำในทีท่�ำงำน	ซพัพลำยเออร ์
จะตอ้งเคำรพสทิธขิองพนักงำน	ตำมทีก่�ำหนดไวใ้นกฎหมำยทัว่ไป	
เพือ่ทีจ่ะท�ำไดอ้ยำ่งอสิระ	เขำ้รว่มหรอืไมเ่ขำ้รว่มสหภำพแรงงำน	
เป็นตวัแทนและเขำ้รว่มพนักงำนเทศบำล	พนักงำนจะตอ้งสำมำรถ
บอกฝ่ำยบรหิำรเกีย่วกบัสภำพทีท่�ำงำนไดอ้ยำ่งเปิดเผย	โดยไมต่อ้ง
เกรงกลวักำรแกแ้คน้	ขม่ขู	่หรอืกำรลว่งละเมดิ

สทิธแิรงงานและมนษุยชน
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งสนับสนุนและเคำรพในกำรคุม้ครองสทิธมินุษยชนระดบัสำกล	และใหแ้น่ใจวำ่พวกเขำ 
จะไมเ่อำเปรยีบโดยกำรละเมดิสทิธมินุษยชน
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การคุม้ครองพนกังาน
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งปกป้องพนักงำน	(โดยเฉพำะพนักงำนที ่
ตัง้ครรภ)์	จำกกำรท�ำงำนทีจ่ะไดรั้บสำรเคมใีนปรมิำณทีม่ำกเกนิไป
ทีจ่ะเป็นอนัตรำยตอ่รำ่งกำย	และจัดใหม้ทีีท่�ำงำนพเิศษใหพ้นักงำน
เหลำ่นี	้โปรแกรมพัฒนำกำรอยำ่งตอ่เนือ่งเพือ่ระบ	ุตรวจวดั	และ
กระท�ำกำรใด	ๆ	ทีจ่ะป้องกนัอบุตัเิหต/ุเหตกุำรณท์ีจ่ะเกดิขึน้	

ความปลอดภยัในกระบวนการ
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งมโีปรแกรมทีจ่ะป้องกนัหรอืบรรเทำ
กระบวนกำรทีเ่กดิจำกกำรร่ัวไหลของสำรเคมโีดยไมไ่ดต้ัง้ใจ	
โปรแกรมควรจะรับมอืกบัควำมเสีย่งได ้

การขออนมุตัทิางสิง่แวดลอ้ม
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งปฏบิตัติำมกฎขอ้บงัคบัทำงสิง่แวดลอ้ม	 
จะตอ้งมใีบอนุญำตทกุอยำ่งเชน่	ใบอนุญำต	ใบลงทะเบยีน	 
และขอ้จ�ำกดัทีจ่ะตอ้งม	ีและกำรด�ำเนนิกำรรำยงำนควำมประสงค์

ของเสยีและการปลอ่ยของเสยี
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งมรีะบบทีแ่น่นอนเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่	มกีำรน�ำมำใช	้
เคลือ่นยำ้ย	เกบ็	รไีซเคลิ	น�ำกลบัมำใชใ้หม	่กำรจัดกำรของขยะ	 
กำรปลอ่ยน�้ำเสยีอยำ่งปลอดภยั	

สขุภาพ	ความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งดแูลใหท้ีท่�ำงำนมคีวำมปลอดภยัและดตีอ่สขุภำพ	รวมไปถงึสถำนทีอ่ืน่	ๆ	ทีบ่รษัิท 
ไดจั้ดเตรยีมไวใ้หด้ว้ย

ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งด�ำเนนิกำรโดยค�ำนงึถงึสิง่แวดลอ้มและมวีธิกีำรทีม่ปีระสทิธภิำพเพือ่ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม
ใหน้อ้ยทีส่ดุ	ซพัพลำยเออรค์วรอนุรักษ์แหลง่ทรัพยำกรธรรมชำต	ิเพือ่หลกีเลีย่งกำรใชว้ตัถอุนัตรำยทีจ่ะไปกระทบกบั
สิง่ทีจ่ะน�ำกลบัมำใชห้รอืรไีซเคลิกลบัมำใชอ้กีครัง้

การเตรยีมความพรอ้มในกรณีฉุกเฉนิและการตอบ
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งระบแุละประเมนิสถำนกำรณฉุ์กเฉนิในทีท่�ำงำน
และพืน้ทีอ่ืน่	ๆ	ในบรษัิท	และลดควำมเสยีหำยดว้ยกำรป้องกนัโดย
น�ำแผนฉุกเฉนิทีเ่ตรยีมไวม้ำรับมอื

ขอ้มลูอนัตราย
ควำมปลอดภยัของขอ้มลูเกีย่วกบัวตัถอุนัตรำย	รวมไปถงึ
สำรประกอบกำรท�ำยำ	หรอืตวักลำงในกำรท�ำยำ	จะตอ้งอยูภ่ำยใต ้
กำรดแูลของพนักงำนผูม้กีำรศกึษำ	มปีระสบกำรณ์	และใสเ่ครือ่ง
ป้องกนัจำกอนัตรำย

ขยะ	น�้ำเสยี	ของเสยีใด	ๆ	ทีจ่ะท�ำใหเ้กดิผลกระทบตอ่มนุษย	์หรอื
สิง่แวดลอ้มจะตอ้งไดรั้บกำรจัดกำรอยำ่งเหมำะสม	ตอ้งมกีำรควบคมุ
และท�ำใหส้ะอำดกอ่นจะปลอ่ยสูธ่รรมชำติ

การร ัว่ไหลและการทิง้
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งมรีะบบทีน่่ำเชือ่ถอืทีจ่ะป้องกนัและบรรเทำ
เหตกุำรณท์ีก่อ่ใหเ้กดิกำรร่ัวไหลสูส่ ิง่แวดลอ้ม
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ในกรณีทีพ่นักงำนของซพัพลำยเออรเ์ชือ่วำ่พนักงำนของ	
Boehringer	Ingelheim	หรอืบคุคลใด	ๆ	กต็ำมกระท�ำกำรใน
ฐำนะของตวัแทน	Boehringer	Ingelheim	ไดก้ระท�ำกำรผดิ
กฎหมำย	หรอืกระท�ำกำรมชิอบ	บคุคลผูนั้น้จะตอ้งรำยงำนเรือ่งให	้
Boehringer	Ingelheim	ทรำบโดยทนัที

จดุใหบ้รกิำรตดิตอ่สอบถำมเป็นเจำ้หนำ้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งตำมกฎระเบยีบ
ทอ้งถิน่หรอืกำรท�ำสญัญำนติบิคุคลของ	Boehringer	Ingelheim	
ซึง่สำมำรถเขำ้ถงึไดผ้ำ่นสวทิชบ์อรด์	นอกจำกนี	้ขอ้มลูตดิตอ่จะถกู
ระบใุนสญัญำระหวำ่ง	Boehringer	Ingelheim	หรอืน�ำมำระบไุว ้
หำกตอ้งใชใ้นจดหมำยทำงธรุกรรม

เรำเคำรพและยอมรับควำมคดิเห็นของทำ่น	กรณุำตดิตอ่สำยดว่น
ของ	Boehringer	Ingelheim	หำกมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิ

ยกประเด็นขึน้มาถกเถยีง
พนักงำนของซพัพลำยเยอรจ์ะตอ้งตดิตอ่หน่วยงำนทำงกฎหมำยดว้ยตวัเองเพือ่แกปั้ญหำเรือ่งจรยิธรรม	ในกรณี 
ทีปั่ญหำนีอ้ำจมผีลกระทบตอ่	Boehringer	Ingelheim	ในฐำนะทีเ่ป็นหุน้สว่นสญัญำของซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งแจง้
ปัญหำให	้Boehringer	Ingelheim	ทรำบโดยทันท	ี
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