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เราเช่ือวา่ความรบัผิดชอบประการแรกของเราน้ันมีตอ่ผู้ป่วย แพทย์ และพยาบาล ตลอดจนมารดา บิดาและผู้ ใช้สินคา้และการบรกิาร
ของเราทุกคน ในการสนองความตอ้งการดงักล่าว ทุกอย่างที่เราผลิตตอ้งมีคณุภาพสูง เราตอ้งพยายามเพิ่มคณุคา่ ลดตน้ทุนการผลิต 
และรกัษาราคาสินคา้ให้อยู่ ในระดบัที่เหมาะสมตลอดเวลา การส่ังซือ้สินคา้จากลูกคา้ เราตอ้งบรกิารให้ โดยทันทีและอย่างถูกตอ้ง เรา
ตอ้งให้ โอกาสคูค่า้ทางธุรกิจของเราไดร้บัผลก�าไรอย่างเป็นธรรม

เรามีความรบัผิดชอบตอ่พนักงานที่ท�างานรว่มกับเราทั่วโลก เราตอ้งสรา้งสภาพแวดล้อมในการท�างานที่เป็นอันหน่ึงอันเดยีวกัน ซ่ึง
เปิดกวา้งยอมรบัความเป็นปัจเจกชน เราตอ้งเคารพในความแตกตา่งและศักดิศ์ร ีและช่ืนชมการกระท�าที่ดขีองพนักงาน พนักงาน
ทุกคนจะตอ้งมีความรูสึ้กวา่งานมีความมั่นคง มีความส�าเรจ็ และมีเป้าหมายในการท�างาน คา่ตอบแทนที่ ไดต้อ้งยุตธิรรมและเพียงพอ 
และสภาพที่ท�างานตอ้งสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย เราตอ้งสนับสนุนสุขภาพและสวสัดภิาพของพนักงานของเรา และช่วยให้
พนักงานสามารถรบัผิดชอบตอ่ครอบครวัและหน้าที่ส่วนตวัอื่นๆ ของตนเองได ้พนักงานตอ้งรูสึ้กมีอิสระในการแสดงข้อแนะน�าและ
แจ้งข้อรอ้งเรยีน ตอ้งมี โอกาสเท่าเทียมกันในการจ้างงาน การพัฒนา และความก้าวหน้าในการงานส�าหรบัผู้ที่มีคณุสมบัตทิี่เหมาะสม 
เราตอ้งคดัสรรผู้น�าที่มีศักยภาพสูง และการด�าเนินการตอ้งมีความยุตธิรรมและมีจรยิธรรม

เรามีความรบัผิดชอบตอ่ชุมชนที่เราอยู่อาศัยและท�างาน ตลอดจนสังคมโลกเช่นกัน เราตอ้งช่วยเหลือผู้คนให้มีสุขภาพที่แข็งแรงยิ่ง
ขึน้โดยสนับสนุนความสะดวกในการเข้าถึงและเพิ่มช่องทางในการรกัษาทั่วทุกมุมโลก เราตอ้งเป็นพลเมืองด ีสนับสนุนกิจกรรมที่

เป็นประโยชน์และสาธารณกุศล ส่งเสรมิการอนามัยและการศึกษาให้ดยีิ่งขึน้ และรบัผิดชอบช�าระภาษีอย่างถูกตอ้ง เราตอ้งดแูลรกัษา
ทรพัย์สินที่เราไดร้บัอภิสิทธิ์ ให้ ใช้ ให้อยู่ ในสภาพที่ด ีโดยการอนุรกัษ์สภาวะแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ

ความรบัผิดชอบประการสุดท้ายของเราน้ันมีตอ่ผู้ถือหุ้น เราตอ้งด�าเนินธุรกิจให้มีผลก�าไรที่เหมาะสม เราตอ้งทดลองแนวความคดิ
ใหม่ๆ ท�าการคน้ควา้วจิัยไม่หยุดยัง้ พัฒนาโครงการใหม่ๆ ลงทุนส�าหรบัอนาคต ยอมรบัความผิดพลาดและแก้ ไข เราตอ้งจัดหา 
เครือ่งมือและอุปกรณ์ทันสมัย และเสนอผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ สู่ตลาด เราตอ้งเตรยีมทุนส�ารองเผื่อไวส้�าหรบัเวลาคบัขัน เมื่อเราด�าเนิน
การโดยยึดหลักความเช่ือมั่นน้ี ผู้ถือหุ้นของเราย่อมไดร้บัผลตอบแทนที่เป็นธรรม

หลักความเช่ือม่ันของเรา
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Joaquin Duato 

ประธานกรรมการและ CEO

ผลิตภัณฑ์และบรกิารของเราเป็นส่วนหน่ึงของชีวติผู้คนนับพันล้านคนทั่วโลกในทุกวนั ความจรงิข้อน้ีน�าพาทัง้โอกาสและความรบัผิดชอบให้ 

แก่เราในการเสรมิสรา้งสุขภาพที่ดยีิ่งขึน้แก่ผู้ที่ตอ้งการ การที่บรษัิทของเราเข้าถึงลูกคา้ไดท้ั่วโลกถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงคณุภาพระดบัสูงที่ลูกคา้ 

คาดหวงัจาก Johnson & Johnson และยังบ่งบอกถึงความเช่ือใจมหาศาลที่ลูกคา้มีตอ่ธุรกิจแตล่ะภาคส่วนของเรา

ในฐานะเป็นบรษัิทดา้นการดแูลสุขภาพขนาดใหญ่่ที่สุดของโลก เราไดส้รา้งความไวว้างใจมากวา่ศตวรรษ หลักความเช่ือมั่นของเรา (Our Credo) 
จะให้แนวทางส�าหรบังานส�าคญั่ที่เราท�า ให้ค�านิยามความรบัผิดชอบตอ่คนไข้ แพทย์ และพยาบาล รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองที่ ใช้ผลิตภัณฑ์และ
บรกิารของเรา 

ถ้าหลักความเช่ือมั่นของเรา (Our Credo) คอืกรอบการด�าเนินงาน ระเบียบปฏิบัติ ในการด�าเนินธุรกิจของเราก็คอืแผนกลยุทธ์ 

ระเบียบปฏิบัติ ในการด�าเนินธุรกิจของเราจะช่วยรบัรองวา่เราปฏิบัตตินและด�าเนินธุรกิจดว้ยมาตรฐานที่สูง ระเบียบปฏิบัตน้ีิจะวางข้อก�าหนดใน
การด�าเนินธุรกิจและท�าหน้าที่เป็นรากฐานส�าหรบันโยบาย ขัน้ตอน และแนวทางของบรษัิท ซ่ึงทัง้หมดน้ีจะให้ทิศทางเพิ่มเตมิเกี่ยวกับพฤตกิรรม
ที่คาดหวงั

การกระท�า ค�าพูด และพฤตกิรรมของเราล้วนมีความส�าคญั่ ในฐานะบรษัิทระดบัโลก เราทราบดวีา่การส่งเสรมิสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ 

หลากหลายและไม่แบ่งแยกเป็นเรือ่งจ�าเป็น ไม่วา่เราจะอยู่ที่ ไหนหรอืปฏิบัตหิน้าที่ ใด เมื่อเราท�าในส่ิงที่ถูกตอ้ง หรอืด�าเนินธุรกิจดว้ยคณุธรรม
สูงสุด น่ันหมายความวา่เรายึดมั่นในคา่นิยมตามหลักความเช่ือมั่นของเรา (Our Credo) และแสดงวา่เราใส่ ใจตอ่ผู้คนที่เราให้บรกิารและเคารพ
ตอ่ผู้คนที่เราท�างานดว้ยอย่างแท้จรงิ 

ผมภูมิ ใจที่ ไดเ้ป็นผู้น�าในบรษัิทที่มีประวตักิารด�าเนินธุรกิจอย่างมีจรยิธรรมระดบัสูงมาเป็นเวลายาวนาน รวมถึงเป็นบรษัิทที่ส่งเสรมิให้พนักงาน
ท�าในส่ิงที่ถูกตอ้ง ผมขอย�า้เตอืนให้คณุท�าความคุน้เคยกับระเบียบปฏิบัติ ในการด�าเนินธุรกิจของ Johnson & Johnson และน�ามาใช้เป็นแนวทาง
การท�างานในแตล่ะวนั เราตอ้งรกัษาความมุ่งมั่นตอ่ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยคอยระมัดระวงัอยู่เสมอและรบัรองวา่ค�าพูดและการกระท�าของเราสะท้อนถึง
พฤตกิรรมที่ถูกตอ้ง 

ขอขอบคณุที่คณุรว่มสานตอ่คา่นิยมตามหลักความเช่ือมั่นของเรา (Our Credo) และปฏิบัตติามระเบียบปฏิบัติ ในการด�าเนินธุรกิจของเรา เมื่อ
รวมกันแล้ว เอกสารเหล่าน้ีจะเป็นเครือ่งมือที่ส�าคญั่ที่จะช่วยเราทุกคนในฐานะเป็นพนักงานของ Johnson & Johnson ในการก้าวเดนิบนเส้นทาง
ที่ดเีพื่อให้บรกิารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ส�าคญั่ทัง้หมดของเราให้ดยีิ่งขึน้ 

หลักความเช่ือม่ันของเรา ค่านิยมของเรา 
ความประพฤติิของเรา
จดหมายจาก Joaquin Duato
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บทน�า
หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของ Johnson & Johnson คอือะไร 

คณุคา่และหลักการที่อยู่ ในหลักความเช่ือมั่นของเราท�าหน้าที่เสมือนเข็มทิศน�าทาง ในขณะที่หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของ  

Johnson & Johnson ("หลักจรรยาบรรณ") เปรยีบเสมือนแผนที่การเดนิทางที่ช่วยให้เราก้าวไปบนเส้นทางดว้ยคณุคา่เหล่าน้ัน

หลักจรรยาบรรณไดร้ะบุข้อก�าหนดพืน้ฐานส�าหรบัการด�าเนินธุรกิจและการให้บรกิาร เพื่อเป็นพืน้ฐานส�าหรบันโยบาย ชัน้ตอนการปฏิบัตงิานและ

แนวทางของบรษัิท ทัง้หมดน้ีเพื่อเป็นการให้แนวทางเพิ่มเตมิส�าหรบัพฤตกิรรมที่เราคาดหวงั

ท�าไมตอ้งมีหลักจรรยาบรรณ และท�าไมเราตอ้งปฏิบัตติาม

เพื่อด�าเนินธุรกิจและรกัษาช่ือเสียงของเราในฐานะบรษัิทที่มุ่งเน้นการตอบสนองความตอ้งการของผู้คนที่เราให้บรกิารทั่วโลก เราทุกคนจ�าเป็นจะ

ตอ้งเรยีนรู ้เข้าใจ และปฏิบัตติามหลักจรรยาบรรณของเรา

การปฏิบัตติามหลักจรรยาบรรณของเราคอืการสรา้งสภาพแวดล้อมที่เปิดเผยและซ่ือสัตย์ ซ่ึงเราสามารถสรา้งผลงานที่ดทีี่สุดอย่างถูกตอ้งตาม

กฎหมายและซ่ือสัตย์สุจรติ และเราสามารถภูมิ ใจได้ ในวธิีการที่เราเอาชนะความท้าทายและประสบความส�าเรจ็

เมื่อใดก็ตามที่เรารบัรูว้า่มีการฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณ นโยบายของบรษัิท หรอืกฎหมาย เราจะรบีด�าเนินการเพื่อแก้ ไขปัญ่หา และป้องกันมิ ให้เหตุ

เกิดขึน้อีกในอนาคต ขัน้ตอนการแก้ ไขและการป้องกันอาจรวมถึงการฝึกอบรม การให้ค�าปรกึษา และการลงโทษทางวนัิยถึงขัน้เลิกจ้างงาน โดย

ขึน้อยู่กับสถานการณ์แวดล้อม

ท่านตอ้งรบัผิดชอบในการแจ้งรายงานเมื่ออยู่ ในสถานการณ์หรอืรบัรูถ้ึงสถานการณ์ที่ท่านเช่ือวา่อาจฝ่าฝืนหรอืน�าไปสู่การฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณ 

นโยบายของบรษัิท หรอืกฎหมาย กระบวนการแจ้งรายงานของเราได้ ให้แนวทางในการแจ้งข้อวติกกังวลให้บรษัิทรบัทราบ

https://jnj.sharepoint.com/sites/jjhcc/hcc/Documents/Escalation%20Documents/Escalation%20Procedure%20Documents/Escalation%20Procedure%20Links.pdf
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เมื่อเผชิญ่กับการตดัสินใจที่ยากล�าบากเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจ ให้ถามค�าถามตอ่ไปน้ี

  ความประพฤตน้ีิฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของ Johnson & Johnson นโยบายของบรษัิท หรอืกฎหมายหรอืไม่

 ความประพฤตน้ีิขัดตอ่หน้าที่ความรบัผิดชอบตามหลักความเช่ือมั่นของเราหรอืไม่

 ความประพฤตน้ีิจะมีภาพลักษณ์วา่ผิดจรยิธรรมในสายตาของผู้มีส่วนไดส่้วนเสียนอกบรษัิทของเราหรอืไม่

 ความประพฤตน้ีิจะส่งผลเสียตอ่ช่ือเสียงของตนเองหรอืช่ือเสียงของ Johnson & Johnson หรอืไม่

หากท่านตอบวา่ “ใช่” ตอ่ค�าถามใดก็ตามที่กล่าวมา ให้ขอความช่วยเหลือ

ใครบ้างที่ตอ้งปฏิบัตติามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

พนักงานทุกคนในกลุ่มบรษัิทจอห์นสัน แอนด ์จอห์นสัน จะตอ้งเข้าใจและปฏิบัตติามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายของบรษัิท และกฎหมายที่ก�ากับดแูล

กิจกรรมของตน หลักจรรยาบรรณน้ี รว่มกับหลักความเช่ือมั่นและนโยบายอื่นๆ ของบรษัิท จะช่วยให้เราสามารถตดัสินใจและท�าส่ิงที่ถูกตอ้งได้ ไม่วา่เราจะท�างานที่ ใด

หรอืท�างานประเภทใด

เราเช่ือวา่พนักงานทุกคนมีความเป็นผู้น�า ไม่วา่จะท�างานอะไร ต�าแหน่งหรอืหน้าที่ ใดก็ตาม การปฏิบัตติามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของเราจะช่วยให้เราทุกคนท�า

หน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่เพื่อนรว่มงาน คูค่า้ทางธุรกิจ ลูกคา้ และบุคคลอื่นๆ ที่ ไดพ้บเห็นการปฏิบัตงิานของเราในแตล่ะวนั

ผู้ที่อยู่ ในต�าแหน่งบรหิารบุคลากรจะมีความรบัผิดชอบเพิ่มเตมิในการท�าหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในทุกแง่มุม และช่วยเหลือพนักงานในการทบทวน ท�าความเข้าใจ 

และน�าหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจมาใช้ 

บุคคลและบรษัิทที่ด�าเนินธุรกิจในนามของเราก็ตอ้งปฏิบัตติามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของเราเช่นกัน นอกเหนือจากนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของบรษัิท โดยควร

ระบุข้อก�าหนดของหลักจรรยาบรรณที่ ใช้บังคบัน้ีลงในสัญ่ญ่าของผู้จัดหา ผู้ผลิต ผู้รบัจ้าง ผู้ขาย และผู้แทนจ�าหน่ายที่เป็นบุคคลภายนอกที่ด�าเนินธุรกิจในนามของกลุ่ม

บรษัิทจอห์นสัน แอนด ์จอห์นสัน

วธีิการตัิดสนิใจ 
ท่ีถูกต้ิอง
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ฉันจะขอค�าปรกึษาและค�าแนะน�าเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณไดจ้ากที่ ใด 

ท่านไม่ ไดอ้ยู่อย่างโดดเดีย่ว เรามีกระบวนการ แนวทาง และขัน้ตอนปฏิบัตเิพื่อช่วยให้ท่านสามารถปฏิบัตติามหลักจรรยาบรรณ นโยบายของบรษัิท และกฏ

หมาย ขอให้ ใช้ประโยชน์จากศักยภาพ ทรพัยากร และผู้เช่ียวชาญ่ที่อยู่ ใน Johnson & Johnson ทั่วโลก ไม่วา่จะเป็น

   ผู้จัดการและผู้น�าอาวโุสในองค์กรของท่าน  

พรอ้มตอบค�าถามทุกเมื่อ บุคคลเหล่าน้ีมีความคุน้เคยเป็นอย่างดกีับแนวทางของบรษัิทซ่ึงจะน�าไปใช้กับกิจกรรมทางธุรกิจในองคก์รของท่าน

   ฝ่ายทรพัยากรบุคคล/สว่นงานบรกิารในระดับสากล  

จะช่วยอธิบายและตอบค�าถามเกี่ยวกับนโยบายการจ้างงาน สิทธิประโยชน์ และเรือ่งเกี่ยวกับสถานที่ท�างาน

   ฝ่ายกฎหมาย  

สามารถช่วยอธิบายและตคีวามหลักจรรยาบรรณน้ี และสามารถให้ค�าชีแ้นะเกี่ยวกับวธิีการด�าเนินธุรกิจในนามของ Johnson & Johnson โดยสอดคล้อง

กับกฎหมาย

   ฝ่ายก�ากับดูแลการปฏิบัติิติามข้อบังคับด้านการดูแลสุขภาพ/ความเป็นสว่นตัิว  

สามารถให้ค�าปรกึษาและแนวทางเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ประกอบวชิาชีพสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ของรฐั และเกี่ยวกับความเป็นส่วนตวัและการ

คุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนไดส่้วนเสียของเรา

   คุณภาพและการปฏิบัติิติามข้อบังคับ / อนามัยสิง่แวดล้อมและความปลอดภัย  

สามารถอธิบายและตอบค�าถามเกี่ยวกับคณุภาพ ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และการปฏิบัตติามกฎระเบียบของสินคา้และกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน

ของเรา รวมทัง้ในดา้นส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

   ฝ่ายการรกัษาความปลอดภัยท่ัวโลก/การรกัษาความปลอดภัยข้อมูล และการบรหิารความเสีย่ง  

มีหน้าที่ปกป้องพนักงาน ทรพัย์สิน และบันทึกข้อมูลของกลุ่มบรษัิทจอห์นสัน แอนด ์จอห์นสันทั่วโลก โปรดตดิตอ่ฝ่ายการรกัษาความปลอดภัยประจ�า

ประเทศหากมีอันตรายหรอืภัยคกุคามโดยตรงในสถานที่ท�างาน

   สายด่วนหลักความเช่ือม่ันของเรา (credohotline.com)  

พรอ้มให้บรกิารทุกวนั ตลอด 24 ช่ัวโมง ซ่ึงปฏิบัตงิานโดยอิสระ ปลอดภัย และเป็นความลับ ในภูมิภาคส่วนใหญ่่ พนักงานสามารถเลือกที่จะไม่แจ้งช่ือ

ของตนได ้แตเ่ราสนับสนุนให้ท่านแจ้งช่ือและให้ข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้เพื่อให้บรษัิทสามารถด�าเนินการสืบสวนเรือ่งที่ ไดร้บัแจ้งไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/28704/index.html
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ความรบัผิดชอบของพนักงานทุกคน 
เพื่อตอบสนองภาระหน้าที่ตามหลักความเช่ือมั่นของเรา รวมถึงรกัษาและเพิ่มพูนวฒันธรรมและช่ือเสียงของเราน้ัน เราตอ้งอาศัย

พนักงานของเราในการช่วยบังคบัใช้หลักจรรยาบรรณของเรา หากท่านคดิวา่มีการฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณ หรอืท่านคดิวา่มีกิจกรรม

หรอืพฤตกิรรมที่อาจน�าไปสู่การฝ่าฝืน ท่านมีความรบัผิดชอบที่จะตอ้งแจ้งรายงาน

ไม่วา่ท่านจะรายงานโดยการแจ้งช่ือหรอืไม่ก็ตาม ท่านควรแจ้งรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้เพื่อให้สามารถแก้ ไขปัญ่หา

ไดอ้ย่างลุล่วงและทันท่วงที นอกจากน้ี ท่านยังมีความรบัผิดชอบในการให้ความรว่มมือในการสืบสวนอีกดว้ย

บรษัิทของเราจะไม่ยอมให้มีการตอบโตบุ้คคลใดก็ตามที่แจ้งข้อวติกกังวลภายใตห้ลักจรรยาบรรณน้ีหรอืให้ความช่วยเหลือการสืบสวน

พนักงานรายใดก็ตามที่มีส่วนรว่มในการตอบโตจ้ะถูกลงโทษทางวนัิย ซ่ึงอาจรวมถึงการเลิกจ้างงาน

ความรบัผิดชอบของผู้จัดการทุกคน 
ในฐานะผู้ที่ท�าหน้าที่บรหิารบุคลากร ท่านมีความรบัผิดชอบพิเศษและส�าคญั่ในการเป็นแบบอย่างที่ด ีและประพฤตตินโดยสอดคล้อง

กับหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของเรา  แนวทางส�าคญั่ที่ ท่านควรปฏิบัตติามมีดงัน้ี

   ประพฤตตินเป็นแบบอย่างที่ด ีโดยแสดงให้เห็นพฤตกิรรมที่มีจรยิธรรมในการปฏิบัตหิน้าที่ของท่าน

   ตดัสินใจเรือ่งเกี่ยวกับธุรกิจอย่างเป็นกลาง

   ทบทวนหลักจรรยาบรรณกับพนักงานของท่านอย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้

   ช่วยพนักงานให้เข้าใจหลักจรรยาบรรณและนโยบายของบรษัิท และชีน้�าพนักงานไปยังแหล่งข้อมูลเพื่อช่วยให้พนักงานปฏิบัตติามหลักจรรยาบรรณในทุกๆ วนั

   ดแูลให้พนักงานตระหนักรูแ้ละไดร้บัการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบและนโยบายของบรษัิทที่ก�ากับดแูลกิจกรรมทางธุรกิจ

ที่พนักงานมีส่วนรว่มในนามของบรษัิท

   สรา้งสภาพแวดล้อมที่ส่งเสรมิและท�าให้เกิดพฤตกิรรมที่มีจรยิธรรม ซ่ึงพนักงานรูสึ้กสะดวกใจในการแจ้งรายงานโดยไม่ตอ้งกลัวการตอบโต้

   พิจารณาข้อวติกกังวลที่อาจฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณที่แจ้งโดยพนักงานอย่างจรงิจัง และพิจารณาวา่ควรแจ้งรายงานในล�าดบัตอ่ไปหรอืไม่ หากเป็นเช่นน้ัน 

 แจ้งเรือ่งดงักล่าวในล�าดบัตอ่ไปโดยเรว็ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

   ด�าเนินการแก้ ไขหรอืป้องกันเมื่อมีผู้ฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณ

  สนับสนุนการสืบสวนใดๆ อย่างเต็มที่

การแจ้งรายงาน
การถามค�าถามและรายงานข้อวติิกกังวลคือการ
ท�าสิง่ท่ีถูกต้ิอง และยังช่วยให้บรษัิทยับยัง้หรอื
ป้องกันการประพฤติิมิชอบได้ด้วย 

ขอค�าแนะน�าหากท่าน
ไม่แน่ ใจหรอือาจไดร้บั
ประโยชน์จากมุมมองอื่น

ตอบโต้

เรา

ไม่

https://jnj.sharepoint.com/sites/jjhcc/hcc/Documents/Escalation%20Documents/Escalation%20Procedure%20Documents/Escalation%20Procedure%20Links.pdf
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หลักการที่เรายึดถือ 

 ความรบัผิดชอบตามหลักความเช่ือมั่น

 การปฏิบัตติามข้อบังคบั

 จรยิธรรม

 ความยุตธิรรม

 ความเป็นกลาง

วธิีการด�าเนิน 
ธุรกิจของเรา
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“ เราเช่ือวา่ความ 
รบัผิดชอบ 
ประการแรกของเรา 
น้ันมีต่ิอผู้ป่วย  
แพทย์ และพยาบาล  
ติลอดจนมารดา  
บิดาและผู้ ใช้ 
สนิค้าและการ 
บรกิารของเราทุกคน”
หลักความเช่ือมั่นของเรา
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วธิีการด�าเนินธุรกิจของเรา

   หมายถึงอะไร 
กลุ่มบรษัิทจอห์นสัน แอนด ์จอห์นสันไดร้บัเกียรติ ในการด�าเนินธุรกิจในหลายประเทศและภูมิภาค

ตา่งๆ ทั่วโลก ในทุกๆ หนแห่ง เรามีความรบัผิดชอบที่จะตอ้งรบัทราบและปฏิบัตติามกฎหมายและ

กฎระเบียบที่ ใช้บังคบักับธุรกิจของเรา

   ท�าไมจึงมีความส�าคญั่ 
ในขณะที่การปฏิบัตติามกฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ น้ันเป็นข้อบังคบั แตก็่ยังแสดงให้เห็นถึง

ความมุ่งมั่นในการปฏิบัตติวัเป็นพลเมืองบรรษัทที่มีความรบัผิดชอบดว้ย ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่เรา

ห่วงใยและเคารพผู้ที่เราให้บรกิาร นอกจากน้ี การไม่ปฏิบัตติามกฎหมายและกฎระเบียบอาจจะส่งผล

ให้ตอ้งเสียคา่ปรบัและบทลงโทษทัง้ทางแพ่งและทางอาญ่า การจ�าคกุ และการด�าเนินการทาง 

วนัิยอื่นๆ ในเชิงพาณิชย์หรอืตอ่ตวับุคคล

   เราต้ิองปฏิบัติิอย่างไร 
บรษัิทของเรามีนโยบาย ขัน้ตอนปฏิบัต ิและการฝึกอบรมที่จ�าเป็นโดยครอบคลุม ซ่ึงจะช่วยให้

พนักงานปฏิบัตติามกฎหมายและกฎระเบียบได ้หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ระหวา่งกฎหมายและกฎ

ระเบียบท้องถิ่นกับหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจน้ี ควรแจ้งรายงานตอ่ฝ่ายกฎหมาย
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หน้าที่ของพนักงานทุกคน

พนักงานทุกคนมีหน้าที่ตอ้งท�าความคุน้เคยและปฏิบัตติามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายและขัน้ตอนปฏิบัตขิองบรษัิทที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงใช้ก�ากับดแูลกิจกรรมทาง

ธุรกิจที่พนักงานมีส่วนรว่ม 

การพัฒนา การอนุมัต ิการผลิต การขายและการตลาดส�าหรบัเภสัชภัณฑ์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ 
ผลิตภัณฑ์และบรกิารส�าหรบัผู้บริ โภค 
หลักความเช่ือมั่นของเราก�าหนดไวว้า่ เพื่อสนองความตอ้งการของผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล ตลอดจนมารดา บิดา และผู้ ใช้สินคา้และบรกิารของเราทุกคน  

ทุกส่ิงทุกอย่างที่เราท�าตอ้งมีคณุภาพสูง ความมุ่งมั่นน้ียังขยายไปครอบคลุมทุกส่ิงทุกอย่างที่เราท�าเพื่อน�าสินคา้และบรกิารของเราไปสู่ผู้ ใช้

เรามุ่งหวงัที่จะน�ามาตรฐานและความซ่ือสัตย์สุจรติในระดบัสูงสุดมาใช้กับแตล่ะกิจกรรมทางธุรกิจเหล่าน้ี โดย:

   ปฏิบัตติามกฎหมาย มาตรฐาน และกฎระเบียบที่ ใช้บังคบักับสินคา้และกระบวนการตา่งๆ ของเรา (เช่น กฎระเบียบและมาตรฐานเกี่ยวกับคณุภาพ)

   ยึดถือมาตรฐานทางจรยิธรรม วทิยาศาสตร ์และการแพทย์ ตลอดจนปฏิบัตติามกฎหมายและกฎระเบียบทุกประการในการด�าเนินการคน้ควา้วจิัยและ

พัฒนาทัง้หมดทั่วโลก

   ดแูลให้ผู้ป่วยและอาสาสมัครที่เข้ารว่มในการวจิัยทางคลินิกมีความปลอดภัย โดยการคุม้ครองข้อมูลที่เป็นความลับของบุคคลเหล่าน้ัน และปฏิบัตติาม

กฎหมายการคุม้ครองข้อมูล

   ปฏิบัตติามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการไดร้บัอนุญ่าตทางการตลาดให้เราวางจ�าหน่ายสินคา้ได ้และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ดแูลกฎระเบียบ

และ 

เจ้าหน้าที่ของรฐัอื่นๆ

   ยึดปฏิบัตติามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการผลิต การบรรจุ การกระจายสินคา้ และการส่งออกที่ ใช้บังคบักับอุตสาหกรรมของเรา และยึดปฏิบัตติามกฎหมาย

และกฎระเบียบในประเทศที่เราด�าเนินธุรกิจ

   ปฏิบัตติามกฎหมายและกฎระเบียบทัง้หมดเกี่ยวกับการส่งเสรมิการขาย การท�าการตลาด และการขายสินคา้ของเรา รวมทัง้การดแูลให้แน่ ใจวา่ส่ิงที่เราพูดน้ันเป็น

ความจรงิ ไม่ท�าให้ ไขวเ้ขว และสอดคล้องกับการอนุญ่าตตามกฎระเบียบส�าหรบัสินคา้ของเรา

   ปฏิบัตติามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคณุภาพและความปลอดภัยของสินคา้ หมั่นคอยตรวจตราดแูลความปลอดภัย คณุภาพ และประสิทธิภาพของสินคา้ของเราอย่าง

แข็งขันและสม�่าเสมอ และปฏิบัตติามข้อก�าหนดทัง้หมดในการรายงานเหตกุารณ์ ไม่พึงประสงคแ์ละข้อรอ้งเรยีนเรือ่งคณุภาพสินคา้

ฉันควรทำ�ำอย่ำงไร
คำ�ำถำม:  ผู้อำ�ำนวยกำรฝ่ำยขำยจำกบรษัิทคูแ่ข่งไดต้ดิตอ่ำมำ 

เพื่อำพูดคยุเกี่ยวกับรำคำสินคำ้ตำ่งๆ ขอำงเรำ

คำ�ำตอบ:  ท่ำนไม่คำวรเข้ำรว่มสนทนำกับคู่ำแข่งในเรือ่งรำคำำ 

สนิค้ำำหรอืข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเป็นกรรมสทิธ์ิของเรำใดๆ  

ทัง้สิน้ หำกท่ำนได้รบักำรติดต่อจำกคู่ำแข่ง หรอืใคำรก็ตำม 

ท่ีท่ำนไม่รูจั้กเข้ำมำหำท่ำนเพ่ือปรกึษำเรือ่งรำคำำ ท่ำน 

ต้องแสดงออกอย่ำงชัดเจนวำ่ท่ำนจะไม่ปรกึษำเรือ่ง 

รำคำำสนิค้ำำของเรำกับคู่ำแข่ง จบกำรสนทนำอย่ำงสุภำพ 

และแจ้งสิง่ท่ีเกิดขึน้ต่อฝ่ำยกฎหมำย

พนักงานแตล่ะคนตอ้งแจ้งรายงาน  
หากเช่ือวา่บรษัิทของเราก�าลังไม่
ปฏิบัตติามกฎหมายหรอืกฎระเบียบ
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กฎหมายตอ่ตา้นการทุจรติและกฎหมายตอ่ตา้นการให้สินบน

Johnson & Johnson มีจุดยืนที่มั่นคงในการตอ่ตา้นการทุจรติและการให้สินบน โดยสอดคล้องกับกฎหมายตอ่ตา้นการให้สินบนและกฎหมายตอ่ตา้นการทุจรติ

ที่มีอยู่ ในหลายประเทศทั่วโลก เราเรยีกรอ้งการปฏิบัติ ในระดบัเดยีวกันจากคูค่า้ทางธุรกิจของเรา เราห้ามโดดเด็ดขาดมิ ให้มีการตดิสินบน ความประพฤตฉ้ิอโกง การ

จ่ายหรอืรบัเงินใต้ โตะ๊ การจ่ายเงินที่ผิดกฎหมาย และการเสนอส่ิงของมีคา่อื่นใดที่อาจโน้มน้าวโดยไม่เหมาะสม หรอืท�าให้ ไดม้าซ่ึงข้อไดเ้ปรยีบโดยมิชอบจากเจ้า

หน้าที่ของรฐั ผู้ประกอบวชิาชีพสาธารณสุข หรอืลูกคา้

เราเข้าท�าข้อตกลงหลากหลายประเภทในดา้นวทิยาศาสตร ์การศึกษา การขาย การส่งเสรมิการขาย และการตลาดกับทัง้หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และบุคคล

ทั่วไป รวมทัง้ผู้ประกอบวชิาชีพสาธารณสุข นอกจากน้ี เรายังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ควบคมุกฎระเบียบของภาครฐั องคก์ารนอกภาครฐั และหน่วยงานผู้มีอ�านาจในการ

ตรวจสอบดว้ย เรามีหน้าที่ ในการปฏิบัตติามกฎหมายในท้องถิ่นและระหวา่งประเทศที่ ใช้บังคบั และมาตรฐานทางจรยิธรรมที่ห้ามการให้สินบนหรอืการทุจรติ และ

หลีกเลี่ยงการโน้มน้าวการตดัสินใจทางการแพทย์ของผู้ประกอบวชิาชีพสาธารณสุข และการตดัสินใจส่ังซือ้ของหน่วยงานที่ซือ้สินคา้หรอืบรกิารของเราโดยไม่เหมาะ

สม การโอนถ่ายมูลคา่ไปยังบุคคลที่สามตอ้งเป็นมูลคา่ตลาดที่เป็นธรรมส�าหรบับรกิารที่จัดหาให้ และจะตอ้งมีความตอ้งการสินคา้และบรกิารโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

ทัง้น้ี สามารถมอบเงินช่วยเหลือและเงินบรจิาคไดก็้ตอ่เมื่อ Johnson & Johnson ไม่ ไดร้บัส่ิงของมีคา่ใดๆ เป็นการตอบแทน

ส�าหรบัค�าแนะน�าเพิ่มเตมิ โปรดศึกษาจากโครงรา่งการปฏิบัตติามข้อบังคบัส�าหรบัธุรกิจการดแูลสุขภาพทั่วโลก (Health Care Compliance Global 
Framework), เอกสารคูม่ือเกี่ยวกับกฎระเบียบของสหรฐัฯ (U.S. Regulatory Guidance Documents) และคูม่ือจรรยาบรรณส�าหรบัธุรกิจทางการ

แพทย์ (Health Care Business Integrity Guide) ( ใช้ ในทั่วโลก) ซ่ึงรวมถึงแนวทางเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ในการขายและการตลาดที่มีจรยิธรรม ไม่วา่

เราจะด�าเนินธุรกิจที่ ไหนหรอืกับใคร เรายึดมั่นในแนวทางที่สอดคล้องกัน ไดแ้ก่

   เราปฏิบัตติอ่คูค่า้ทางธุรกิจ คูแ่ข่ง ตลอดจนผู้มีส่วนไดส่้วนเสียและผู้มีอ�านาจตดัสินใจอื่นๆ ดว้ยการให้เกียรตกิัน

   เราพยายามอย่างยิ่งในการท�างานกับบุคคลภายนอกที่ ให้ความส�าคญั่และแสดงให้เห็นมาตรฐานจรยิธรรมที่สูงในหลักปฏิบัตทิางธุรกิจของตน

กฎหมายป้องกันการผูกขาดและกฎหมายการแข่งขัน

กฎหมายป้องกันการผูกขาดและกฎหมายการแข่งขันส่งเสรมิการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และปกป้องผู้บริ โภคจากหลักปฏิบัตทิางธุรกิจที่ ไม่เป็นธรรม กฎหมายเหล่าน้ีจะ

ด�าเนินการกับข้อตกลงที่ผิดกฎหมายระหวา่งบรษัิทตา่งๆ เช่น การรวมหัวกันก�าหนดราคา ตลอดจนหลักปฏิบัตทิางการคา้อื่นๆ ที่ ไม่เป็นธรรม ซ่ึงจ�ากัดการแข่งขัน

เราปฏิบัตติามกฎหมายป้องกันการผูกขาดและกฎหมายการแข่งขันที่ ใช้บังคบัทัง้หมดโดยครบถ้วน

เรารบัผิดชอบในการท�าธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับลูกคา้ ผู้จัดหา คูแ่ข่ง และบุคคลภายนอกอื่นๆ ซ่ึงหมายความวา่พนักงานของเราจะหลีกเลี่ยงการไดม้าซ่ึงข้อไดเ้ปรยีบที่ ไม่

เป็นธรรมดว้ยการบงการ การปกปิดหรอืการแสดงข้อเท็จจรงิส�าคญั่ในทางที่ผิด หรอืข้อปฏิบัตทิี่ ไม่เป็นธรรมอื่นๆ หากมีค�าถามเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันการผูกขาดและ

กฎหมายการแข่งขัน โปรดตดิตอ่ฝ่ายกฎหมาย

ฉันควรทำ�ำอย่ำงไร
คำ�ำถำม:  ศัลยแพทย์ท่านหน่ึงบอกวา่ผู้แทนจำ�าหน่ายที่ขาย

สินคา้ของเราไดเ้ชิญศัลยแพทย์ท่านน้ีเป็นแขก
เล่นกอล์ฟในวนัหยุดสุดสัปดาห์ที่รสีอรต์แห่ง
หน่ึง ศัลยแพทย์ถามวา่ค�าเชิญน้ีเหมาะสมหรอืไม่ 
เน่ืองจำากมาจำากผู้แทนจำ�าหน่ายของเรา ไม่ ไดม้าจำาก  
Johnson & Johnson

คำ�ำตอบ:  ผู้แทนจำ�ำหน่ำย ตัวแทนขำย และบุคำคำลภำยนอกใดๆ 
ท่ีด�ำเนินกำรในนำมของบรษัิทจำะต้องไม่เข้ำรว่มใน
กิจำกรรมท่ีห้ำมเข้ำรว่ม หำกกิจำกรรมเหล่ำน้ันด�ำเนินกำร
โดยพนักงำนของกลุ่มบรษัิทจำอห์นสนั แอนด์ จำอห์นสนั
โดยตรง ท่ำนคำวรแจ้ำงผู้จัำดกำรของท่ำน ฝ่ำยกฎหมำย
หรอืฝ่ำย ก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมข้อบังคัำบด้ำนกำรดูแล
สุขภำพในทันที ให้ทรำบถึงสิง่ท่ีท่ำนได้รบัทรำบเก่ียวกับ
คำวำมประพฤติของผู้แทนจำ�ำหน่ำย

https://jnj.sharepoint.com/sites/JJHCC/hcc/Documents/HCBI/OUS%20HCBI%20Materials/JJHCCP_Global_Framework_May2012.pdf
https://jnj.sharepoint.com/sites/JJHCC/hcc/Documents/HCBI/OUS%20HCBI%20Materials/JJHCCP_Global_Framework_May2012.pdf
https://jnj.sharepoint.com/sites/LawCenter/Pages/U.S.-HCC-Guidance-Roadmap-.aspx
https://jnj.sharepoint.com/sites/jjhcc/hcc/Documents/HCBI/OUS%20HCBI%20Materials/JJ_HCBIGuide_Web.pdf
https://jnj.sharepoint.com/sites/jjhcc/hcc/Documents/HCBI/OUS%20HCBI%20Materials/JJ_HCBIGuide_Web.pdf
https://www.jnj.com/about-jnj/company-statements/ethical-sales-marketing-practices
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การปฏิบัตติามทางการคา้ทั่วโลก: กฎหมายป้องกันการคว�า่บาตรและการลงโทษทางการคา้

ในฐานะผู้จัดหาสินคา้และบรกิารดา้นการดแูลสุขภาพระดบัโลก เราด�าเนินธุรกรรมการน�าเข้าและส่งออกทุกวนั และตอ้งปฏิบัตติามกฎหมาย 

กฎระเบียบ และข้อบังคบัดา้นการคา้ในระดบัท้องถิ่น ภูมิภาค และระหวา่งประเทศที่ ใช้บังคบัทัง้หมด นอกจากน้ี เรายังเคารพตอ่บทลงโทษ

การทางการคา้และข้อจ�ากัดในการน�าเข้า/ส่งออกที่ภาครฐัก�าหนดให้ ใช้บังคบักับการปฏิบัตงิานของเราดว้ย หากมีค�าถามเกี่ยวกับธุรกรรมข้าม

พรมแดน โปรดตดิตอ่ฝ่ายการเงินหรอืฝ่ายกฎหมาย

การจ่ายเงินให้ “ประเทศที่สาม”

ห้ามมิ ให้ท�าการจ่ายเงินในทุกรปูแบบแก่บุคคลภายนอกในประเทศใดๆ นอกเหนือจากประเทศที่ท�าการขาย หรอืในประเทศที่ผู้แทนจ�าหน่าย

หรอืตวัแทนขายตัง้สถานประกอบธุรกิจส�าคญั่ หากมีค�าถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินให้ “ประเทศที่สาม” โปรดตดิตอ่ฝ่ายการเงินหรอืฝ่ายกฎหมาย

สิทธิมนุษยชน 

คา่นิยมในหลักความเช่ือมั่นของเราก�าหนดให้เราปฏิบัตงิานโดยเป็นพลเมืองโลกที่ด ีความมุ่งมั่นของเราในการเคารพสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่

คณุคา่ของเรา นับตัง้แตพ่นักงานของเราเองไปจนถึงฐานการจัดหาของเรา รวมถึงชุมชนที่เราอยู่อาศัยและท�างาน แสดงอยู่ ใน 

จุดยืนของเราในดา้นสิทธิมนุษยชน

กิจกรรมทางการเมือง 

Johnson & Johnson มีความมุ่งมั่นตอ่ความเป็นพลเมืองและการมีส่วนรว่มในชุมชน การสนับสนุนทางการเมืองและการให้เงินบรจิาค

สนับสนุนทางการเมืองของเราด�าเนินการตามกฎหมายในเขตอ�านาจศาลที่เราเข้ารว่มในกิจกรรมดงักล่าว

กิจกรรมทางการเมืองโดยบรษัิทตา่งๆ รวมทัง้การรณรงคส์นับสนุน ไดร้บัการควบคมุและตอ้งรายงานภายใตก้ฎหมายของสหรฐัอเมรกิาและ

กฎหมายของประเทศตา่งๆ ที่ Johnson & Johnson ด�าเนินธุรกิจ กิจกรรมทางการเมืองและการรณรงคส์นับสนุนทัง้หมด ตลอดจนการ

พบปะเจ้าหน้าที่ของรฐั ควรไดร้บัการประสานงานและด�าเนินการสอดคล้องกับฝ่ายรฐักิจสัมพันธ์และนโยบาย 

เราเคารพสิทธิ์ของพนักงานในการเข้ารว่มในกิจกรรมทางการเมือง เพื่อสนับสนุนกลุ่มการเมือง เจ้าหน้าที่ของรฐั หรอืผู้สมัคร กิจกรรมใดๆ 

ดงักล่าวตอ้งเป็นไปโดยสมัครใจ และด�าเนินการในเวลาส่วนตวัของพนักงาน ซ่ึงพนักงานเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายเอง โดยจะตอ้งเข้าใจให้ชัดเจน

วา่พนักงานกระท�าการโดยอิสระ และไม่ ไดเ้ป็นตวัแทนของบรษัิท 

อะไรจะเกิดขึน้ ถ้า...
คำ�ำถำม:  เพื่อนคนหน่ึงกำ�ำลังลงสมัครเพื่อดำ�ำรงตำ�ำแหน่ง 

ทำงกำำรเมือง ฉันสำมำรถช่วยหำเสียงให้เพื่อนไดำ ้
หรอืไม่

คำ�ำตอบ:  ได้ กำรสนับสนุนโดยสมัคำรใจของท่ำนเป็นกำรตัดสนิใจ 

สว่นตัวของท่ำน อย่ำงไรก็ตำม ท่ำนจะต้องไม่ ใช้ 

ทรพัยำกรของ Johnson & Johnson โดย 

เด็ดขำด ซ่ึงรวมถึงเวลำ โทรศพัท์ อีเมล เคำรือ่งใช้ของบรษัิท 

ช่ือบรษัิท หรอืต�ำแหน่งในบรษัิทของท่ำนในกำรรณรงค์ำ 

หำเสยีง

https://www.jnj.com/about-jnj/company-statements/statement-on-human-rights
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การจัดซือ้จัดจ้างสาธารณะ

หน่วยงานภาครฐัเป็นลูกคา้ที่มีความส�าคญั่อย่างยิ่งของกลุ่มบรษัิทจอห์นสัน แอนด ์จอห์นสัน เน่ืองจากเป็นผู้ซือ้สินคา้และบรกิารดแูลสุขภาพของเรา ในหลายๆ 

ประเทศ หน่วยงานภาครฐั เช่น โรงพยาบาลที่รฐัเป็นผู้ด�าเนินการ อยู่ภายใตก้ฎหมายท้องถิ่นที่ก�ากับดแูลวธิีการจัดซือ้จัดจ้างสินคา้และบรกิาร ในฐานะผู้จัดหาสินคา้ 

เราจึงถูกก�าหนดให้ปฏิบัตติามกฎหมายเหล่าน้ีเช่นกัน ทัง้น้ี ตอ้งไม่มีความพยายามในการโน้มน้าวโดยไม่เหมาะสม หรอืการโอนถ่ายมูลคา่โดยไม่เหมาะสม

พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการประกวดราคา หรอืผู้ที่เสนอสินคา้และบรกิารของเราภายใตข้้อตกลงตามสัญ่ญ่ากับหน่วยงานผู้มีอ�านาจของรฐั จะตอ้งเข้าใจ

และปฏิบัตติามกฎระเบียบในการจัดซือ้จัดจ้างสาธารณะ กฎระเบียบเหล่าน้ีอาจมีความซับซ้อน แตม่ีความส�าคญั่อย่างยิ่งตอ่ธุรกิจของเรา ฝ่ายกฎหมายสามารถให้

แนวทางเกี่ยวกับกฎระเบียบเหล่าน้ีได้

การจัดซือ้อย่างเป็นธรรม

บรษัิทของเราจัดซือ้ส่ิงของจ�านวนมากที่จ�าเป็นตอ่การสนับสนุนการท�างานของเรา เช่น ส่วนประกอบส�าหรบักิจกรรมในการวจิัย การพัฒนา และการผลิตของเรา 

เครือ่งใช้และอุปกรณ์ส�าหรบัส�านักงานของเรา และบรกิารจัดเตรยีมอาหารส�าหรบัการประชุมของเรา เมื่อด�าเนินการจัดซือ้ส่ิงของเหล่าน้ีและส่ิงของอื่นๆ เราตอ้ง

ปฏิบัตติอ่ผู้ขาย ผู้จัดหา และผู้ ให้บรกิารอื่นๆ อย่างเป็นกลาง พนักงานตอ้งปฏิบัตติามนโยบายการจัดซือ้และจัดจ้างของบรษัิท 

โปรดดหูัวข้อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในหลักจรรยาบรรณน้ี เพื่อเป็นแนวทางเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการรบัของขวญั่และการเลีย้งรบัรองจากผู้ขาย ผู้จัดหา และผู้ ให้

บรกิาร และการมีความสัมพันธ์ส่วนตวักับบุคคลดงักล่าว

กฎหมายและระเบียบวา่ดว้ยความยั่งยืนและส่ิงแวดล้อม

หลักความเช่ือมั่นของเราระบุวา่ “เราตอ้งดแูลรกัษาทรพัย์สินที่เราไดร้บัอภิสิทธิ์ ให้ ใช้ ให้อยู่ ในสภาพที่ด ีโดยการอนุรกัษ์สภาวะแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาต”ิ 

โครงการเพื่อความยั่งยืนที่จัดขึน้ทั่วทัง้องคก์รจะช่วยให้เราลดผลกระทบตอ่ส่ิงแวดล้อมจากการปฏิบัตงิาน และจากสินคา้และบรกิารของเรา ช่วยบรหิารความเส่ียง

ดา้นส่ิงแวดล้อม และท�าให้เกิดโครงการรเิริม่ดา้นความยั่งยืน เช่น การลดของเสีย และการสนับสนุนการรี ไซเคลิ พนักงานจะตอ้งยึดปฏิบัตติามโครงการที่จัดขึน้ 

ทั่วทัง้บรษัิท และท�าความคุน้เคยและปฏิบัตติามกฎหมายและกฎระเบียบดา้นส่ิงแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับความรบัผิดชอบในงานที่เฉพาะเจาะจงของเรา ซ่ึงรวมถึง

การปฏิบัตติามกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการรายงาน การอนุมัต ิและการขึน้ทะเบียนส่วนประกอบสารเคมีที่ ใช้ ในการผลิตและผลิตภัณฑ์ของเรา

เรามีความรบัผิดชอบตอ่ชุมชน

ที่เราอยู่อาศัยและท�างาน  
ตลอดจน

สงัคมโลก
เช่นกัน

https://www.jnj.com/_document?id=00000159-6a15-d7d5-abdd-ea37ce2f0000
https://www.jnj.com/about-jnj/company-statements/johnson-johnson-environment-health-and-safety-policy
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สวสัดภิาพของสัตว ์

เรามองวา่การปฏิบัตติอ่สัตวท์ี่จ�าเป็นส�าหรบัการคน้ควา้ทางวทิยาศาสตรอ์ย่างมีจรยิธรรมและมนุษยธรรมเป็นความรบัผิดชอบทัง้ในดา้นศีลธรรมและกฎระเบียบ เราปฏิบัติ

ตามมาตรฐานระดบัสูงที่ก�าหนดไว้ ในแนวทางและนโยบายเกี่ยวกับสวสัดภิาพของสัตวข์องเรา นอกจากน้ี เรายังสนับสนุนทางเลือกที่ก้าวหน้าส�าหรบัการคน้ควา้วจิัยเกี่ยว

กับสัตวอ์ีกดว้ย

ความเป็นส่วนตวั

ในการด�าเนินการทางธุรกิจ เราเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับพนักงาน คูค่า้ทางธุรกิจ ผู้ป่วย ผู้ประกอบวชิาชีพสาธารณสุข ผู้บริ โภค และบุคคลอื่นๆ 

เช่น ที่อยู่ วนัเดอืนปีเกิด และข้อมูลดา้นการเงิน การรกัษาพยาบาล และข้อมูลอื่นๆ เมื่อเราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เราตอ้งปฏิบัตติามกฎหมายที่ ใช้

บังคบัและนโยบายความเป็นส่วนตวัของบรษัิท

ทัง้น้ี ควรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงคท์างธุรกิจที่ชอบดว้ยกฎหมายเท่าน้ัน และแบ่งปันข้อมูลดงักล่าวให้กับผู้ที่ ไดร้บัอนุญ่าตให้เข้าถึงไดเ้ท่าน้ัน รวมถึง

คุม้ครองข้อมูลดงักล่าวตามนโยบายการรกัษาความปลอดภัย และเก็บรกัษาไวน้านเท่าที่จ�าเป็นเท่าน้ัน เรายังตอ้งตรวจสอบให้แน่ ใจดว้ยวา่บุคคลภายนอกที่มีสิทธิ์เข้าถึง

ข้อมูลส่วนบุคคลไดน้ั้น มีพันธะหน้าที่ตามสัญ่ญ่าในการคุม้ครองข้อมูลดงักล่าวตามมาตรฐานการรกัษาความปลอดภัยข้อมูลที่ ใช้บังคบั

ท่านทราบหรอืไม่
ฝ่ายกฎหมายพรอ้มจัดท�าการฝึกอบรมและให้ค�าปรกึษา 
เพื่อช่วยให้ธุรกิจและพนักงานของเราเข้าใจและปฏิบัตติาม
กฎหมายและกฎระเบียบในประเทศที่เราด�าเนินธุรกิจ

ท่านสามารถศึกษานโยบายตา่งๆ อย่างครบถ้วนเกี่ยวกับ
หัวข้อส�าคญั่ตา่งๆ ภายใตห้ลักจรรยาบรรณไดจ้าก 
ศนูย์กฎหมาย Johnson & Johnson

https://www.jnj.com/about-jnj/policies-and-positions/humane-care-and-use-of-animals-policy
https://jnj.sharepoint.com/sites/globalprivacy/Policies/Pages/PrivacyFrameworkPrinciples.aspx
https://jnj.sharepoint.com/sites/LawCenter/Pages/policies.aspx
https://jnj.sharepoint.com/sites/LawCenter/
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หลักการที่เรายึดถือ

 การให้เกียรตกิันและศักดิศ์รี

  ความหลากหลายและความเป็น 
อันหน่ึงอันเดยีวกัน

 ความปลอดภัยและสุขภาพ

การปฏิบัติิ 
ตอ่พนักงาน 
อย่างเป็นธรรม
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“ เรามีความ 
รบัผิดชอบ 
ต่ิอพนักงาน 
ท่ีท�างาน 
รว่มกับเรา 
ท่ัวโลก”
หลักความเช่ือมั่นของเรา
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  หมายถึงอะไร 
เราปฏิบัตติอ่ผู้อื่นดว้ยศักดิศ์รแีละการให้เกียรตกิัน พวกเราแตล่ะคนสมควรไดท้�างานใน

สถานที่ท�างานที่เป็นอันหน่ึงอันเดยีวกัน ซ่ึงเราไดร้บัคา่ตอบแทนอย่างเป็นธรรมและสามารถ

ท�างานไดอ้ย่างเต็มความสามารถ

  ท�าไมจึงมีความส�าคญั่ 
ความคดิ ความสามารถ ประสบการณ์ และลักษณะเฉพาะบุคคลที่แตกตา่งกันท�าให้สภาพ

แวดล้อมในการท�างานของเรามีความหลากหลายยิ่งขึน้ และน�าไปสู่การตดัสินใจและผลลัพธ์

ทางธุรกิจที่ดขีึน้ เมื่อพนักงานของเรามีส่วนรว่มและไดร้บัการมอบอ�านาจอย่างเต็มที่ ก็จะ

ขับเคลื่อนให้เราสรา้งสรรคน์วตักรรมและคดิคน้โซลูช่ันการดแูลสุขภาพที่เป็นประโยชน์ตอ่

ชุมชนตา่งๆ ทั่วโลกได้

  เราต้ิองปฏิบัติิอย่างไร 
หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของเราสะท้อนถึงหลักการที่ก�าหนดวธิีการที่เราปฏิบัตติอ่กันและ

กัน รกัษาพืน้ที่ท�างานของเราให้ปลอดภัยและดตีอ่สุขภาพ สรา้งความรูสึ้กวา่ตนเองเป็นที่

ยอมรบั และให้ โอกาสที่เท่าเทียมกันส�าหรบัพนักงานของเรา

การปฏิบัตติอ่พนักงานอย่างเป็นธรรม
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การท�าให้ที่ท�างานมีส่วนรว่ม

ที่ Johnson & Johnson เราเช่ือในพลังของคนและให้ความส�าคญั่กับวฒันธรรมแห่งความหลากหลายและความเป็นอันหน่ึงอันเดยีวกันในทั่วโลก ซ่ึงฝังรากลึกอยู่

ในพฤตกิรรมที่มีจรยิธรรม การให้เกียรตกิัน และความซ่ือสัตย์สุจรติที่มีอยู่ ในหลักความเช่ือมั่นของเรา สถานที่ท�างานที่ทุกคนมีส่วนรว่ม มีประสิทธิภาพสูง และมีความ

หลากหลาย จะเข้าใจและแก้ ไขความยากล�าบากและตอบสนองความตอ้งการที่ผู้ป่วย ลูกคา้ ผู้ประกอบวชิาชีพสาธารณสุข และชุมชนตา่งๆ ตอ้งเผชิญ่ไดด้กีวา่

การไม่เลือกปฏิบัตแิละการป้องกันการล่วงละเมิดและการข่มเหงรงัแก 

เราตอ้งไดร้บัการปฏิบัตอิย่างเป็นธรรม และไดร้บัความเคารพส�าหรบัการมีส่วนสนับสนุนของเรา บรษัิทของเราให้ โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงาน เราจัดให้มีส่ิง

อ�านวยความสะดวกที่สมเหตสุมผลแก่บุคคลทุพพลภาพที่มีคณุบัตเิหมาะสม ตลอดจนบุคคลที่มีความตอ้งการเกี่ยวกับหลักปฏิบัตหิรอืพิธีกรรมทางศาสนา เราตดัสิน

ใจจ้างงานบนพืน้ฐานของความดคีวามชอบ และพิจารณาคณุสมบัต ิทักษะ และผลงาน เราไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบัตเิน่ืองจากลักษณะเฉพาะตวัตา่งๆ เช่น อายุ เพศ

สภาพ เชือ้ชาต ิพืน้ฐานทางชาตพิันธุ์ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ชาตกิ�าเนิด หรอืความเช่ือทางศาสนา นอกจากน้ี เรายังไม่ยอมให้มีการล่วงละเมิดหรอืการ

ข่มเหงรงัแกอีกดว้ย

ข้อก�าหนดเหล่าน้ีมีผลใช้กับการมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงาน ลูกคา้ ผู้รบัจ้าง ผู้จัดหาและผู้สมัครงาน และการมีปฏิสัมพันธ์อื่นใดที่พนักงานกระท�าในฐานะตวัแทนของ

กลุ่มบรษัิทจอห์นสัน แอนด ์จอห์นสัน

สภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัยและดตีอ่สุขภาพ

ที่ Johnson & Johnson เรามีความทุ่มเทในการจัดให้มีสถานที่ท�างานที่ปลอดภัยและดตีอ่สุขภาพส�าหรบัพนักงาน ผู้รบัจ้าง และผู้มาเยือนที่เข้ามาท�างานหรอื 

มาเยือนสถานที่ท�างานและอาคารของเรา

พนักงานและผู้มาเยือนทุกคนมีความรบัผิดชอบในการค�านึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพเป็นอันดบัแรก และควร:

  รายงานสภาพที่ ไม่ปลอดภัยหรอืเป็นอันตรายตอ่หัวหน้างานหรอืผู้จัดงานโดยทันที

  ปฏิบัตติามนโยบาย มาตรฐาน และขัน้ตอนปฏิบัตทิัง้หมดของบรษัิทที่เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของสถานที่ท�างาน

  ปฏิบัตติามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของสถานที่ท�างานที่ ใช้บังคบัทัง้หมด

ไม่อนุญ่าตให้มีแรงงานเด็ก การคา้มนุษย์ และแรงงานที่ผิดกฎหมาย ทารณุกรรมหรอืการบังคบัใช้แรงงานในการปฏิบัตงิานของเรา หรอืในการปฏิบัตงิานของผู้จัดหา

ของเรา หรอืผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกของกลุ่มบรษัิทจอห์นสัน แอนด ์จอห์นสัน นอกเหนือจากการก�าหนดให้ตอ้งปฏิบัตติามกฎหมายและกฎระเบียบของท้องถิ่นแล้ว 

Johnson & Johnson ยังมีนโยบายที่ห้ามการใช้แรงงานที่ถูกบังคบัหรอืถูกเกณฑ์มาในการผลิตสินคา้และส่วนประกอบสินคา้ของเราอีกดว้ย ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก

จะตอ้งปฏิบัตติามมาตรฐานความรบัผิดชอบส�าหรบัผู้จัดหาของเรา ซ่ึงรวมถึงแนวทางเกี่ยวกับจรยิธรรม แรงงาน การจ้างงาน และการเคารพในสิทธิมนุษยชน ตลอดจน

สุขภาพ ความปลอดภัย และสวสัดภิาพของพนักงานของตน 

 ค�าถามและค�าติอบ
ค�าถาม:  ทีมงานก�าลังท�างานโครงการล่าช้ากวา่ก�าหนด 

และบรษัิทที่ปฏิบัตงิานของเราก�าลังรอคอยงาน
จากเราให้เสรจ็ทันตามก�าหนด เราไดพ้บวธิี ใน
การบรรลุเป้าหมายดว้ยการข้ามขัน้ตอนดา้น
ความปลอดภัยบางขัน้ตอน เราสามารถเรง่รดั
กระบวนการให้งานเสรจ็ทันตามก�าหนดไดห้รอื
ไม่ หากเราใช้ความระมัดระวงั

ค�าติอบ:  ขัน้ติอนด้านความปลอดภัยถูกก�าหนดไวเ้พ่ือช่วยให้

ท่านปลอดภัยและปกป้องความสมบูรณ์ของสนิค้า

และสุขภาพของผู้ท่ี ใช้สนิค้าของเรา ไม่อนุญาติ

ให้ข้ามขัน้ติอนด้านความปลอดภัย โปรดเข้าพบผู้

จัดการของท่านเพ่ือจัดท�าแผนท่ีจะท�าให้งานเสรจ็

อย่างปลอดภัยและเป็นไปติามข้อบังคับ

https://www.jnj.com/about-jnj/company-statements/harassment-free-workplace-policy
https://www.jnj.com/about-jnj/company-statements/harassment-free-workplace-policy
https://www.jnj.com/about-jnj/company-statements/policy-on-employment-of-young-persons
https://www.jnj.com/about-jnj/company-statements/human-trafficking-policy
http://www.jnj.com/caring/citizenship-sustainability/policies-and-statements
https://www.jnj.com/partners/responsibility-standards-for-suppliers
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การใช้ส่ือสังคม

ส่ือสังคมน้ันรวมถึงช่องทางการส่ือสารดจิิทัลใดๆ ก็ตามที่ท�าให้บุคคลสามารถสรา้งและแบ่งปันเน้ือหา และโพสตค์วามคดิเห็นได้

พนักงานตอ้งปฏิบัตติามนโยบายบรษัิททัง้หมดที่เกี่ยวกับการใช้ส่ือสังคมและเน้ือหาและทรพัยากรของบรษัิทที่เกี่ยวข้อง นโยบายของเรามีผลใช้กับการส่ือสาร

ที่เกี่ยวกับความรบัผิดชอบของงาน และการส่ือสารส่วนตวัที่อาจส่งผลกระทบตอ่บรษัิท ส�าหรบักิจกรรมส่วนตวับนส่ือสังคม พนักงานควรให้ความเคารพ และ

ตระหนักวา่การกระท�าของตนอาจส่งผลกระทบตอ่ภาพลักษณ์ที่ผู้อื่นมองวา่เราเป็นใคร และเรายึดมั่นในส่ิงใดในฐานะบรษัิท

พนักงานควรใช้ข้อความเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสม เมื่อพูดเกี่ยวกับบรษัิทและ/หรอืสินคา้และบรกิารของเรา เมื่อตอ้งการน�าเสนอรปูภาพหรอืวดิี โอของผู้อื่น 

ตอ้งไดร้บัสิทธิ์การใช้งาน และขอรบัการอนุญ่าตให้เผยแพร่

เตรยีมพรอ้มส�าหรบัภาระหน้าที่ ในการรายงาน รวมทัง้ขัน้ตอนในการรายงานเหตกุารณ์ ไม่พึงประสงค ์และการคุม้ครองข้อมูลที่เป็นความลับของ  

Johnson & Johnson พนักงานควรระวงัเน้ือหาที่สรา้งขึน้ แบ่งปัน และโพสต ์โดยพึงระลึกวา่อินเทอรเ์น็ตเป็นสถานที่สาธารณะ ใช้วจิารณญ่าณที่ดี

เสมอเมื่อเข้ารว่มในกิจกรรมบนส่ือสังคม ตระหนักถึงความแตกตา่งระหวา่งการส่ือสารบนส่ือสังคมกับการส่ือสารทางธุรกิจ เน่ืองจากแพลตฟอรม์ส่ือสังคมและ

แอปพลิเคชันบนมือถือส่วนใหญ่่ ไม่ ไดร้บัอนุมัตสิ�าหรบัการส่ือสารเกี่ยวกับธุรกิจระหวา่งเพื่อนรว่มงาน หรอืระหวา่งผู้มีส่วนไดส่้วนเสียภายในและภายนอก 

นโยบายบรษัิทฉบับเต็มวา่ดว้ยกิจกรรมทางออนไลน์ของพนักงานมีรายละเอียดอยู่ ในนโยบายทางออนไลน์ทั่วโลกของ Johnson & Johnson โดยเข้าชม

ไดที้่ socialmedia.jnj.com

  ค�าถามและค�าติอบ
ค�าถาม:  เพื่อนรว่มงานคนหน่ึงโพสตค์วามคดิเห็นที่

ส่อไปในเรือ่งเพศและล่วงละเมิดเกี่ยวกับฉัน
บนหน้าส่ือสังคมส่วนตวัของเขา เพื่อนรว่ม
งานคนน้ีท�าแบบน้ันไดห้รอืไม่ 

ค�าติอบ:  ไม่ ได้ การใช้สือ่สงัคมของพนักงานจะต้ิองเป็น

ไปติามนโยบายบรษัิท รวมทัง้นโยบายวา่ด้วยการ

ล่วงละเมิดของบรษัิทด้วย

รายการตรวจสอบ 
ความรบัผิดชอบของท่าน 

  ทราบหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

   เคารพในความหลากหลายและความเป็นอันหน่ึงอัน

เดยีวกัน

  เป็นอันหน่ึงอันเดยีวกัน

   ปฏิบัตติอ่เพื่อนรว่มงานของท่านดว้ยศักดิศ์รแีละการ

ให้เกียรตกิัน

   สรา้งความปลอดภัยให้ตนเองในที่ท�างานและช่วยเหลือ

ผู้อื่นให้ท�าเช่นเดยีวกัน

   แจ้งรายงานหากมีผู้ละเมิดหลักจรรยาบรรณ ไม่วา่บุคคล

ผู้น้ันอยู่ ในต�าแหน่งใดในบรษัิท หรอืเป็นผู้ขาย ลูกคา้

หรอืพนักงานช่ัวคราว

  หากมีข้อสงสัย โปรดขอความช่วยเหลือ

https://socialmediacentral.jnj.com/SupportTemplate/Pass_ResourcePage?PageID=21
https://jnj.sharepoint.com/sites/Dni/Pages/Index.aspx/home
https://jnj.sharepoint.com/sites/Dni/Pages/Index.aspx/home
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ความซ่ือสตัิย์ทางการเงิน 
และการปกป้องทรพัย์สินของเรา

หลักการที่เรายึดถือ

 ความถูกตอ้ง

 ความโปรง่ใส

 ความซ่ือสัตย์

 ความไวว้างใจ
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“ ความรบัผิดชอบ 
ประการสุดท้าย 
ของเราน้ัน 
มีต่ิอผู้ถือหุ้น”
หลักความเช่ือมั่นของเรา
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ความซ่ือสัตย์ทางการเงิน และการ 
ปกป้องทรพัย์สินของเรา

   หมายถึงอะไร 
เราตอ้งเก็บรกัษาบันทึกข้อมูลทางการเงินที่ถูกตอ้งและสมบูรณ์ที่แสดงถึงสภาพและ 

ผลประกอบการของบรษัิท เราคุม้ครองกรรมสิทธิ์ ทรพัย์สิน และข้อมูลที่เป็นความ

ลับของบรษัิท

   ท�าไมจึงมีความส�าคญั่ 
ความซ่ือสัตย์ทางการเงินช่วยให้เรารกัษาความไวว้างใจและความเช่ือมั่นที่เราสรา้งขึน้

กับผู้ถือหุ้น ภาครฐั ผู้ป่วย ผู้บริ โภค ผู้ ให้บรกิารดแูลสุขภาพ พนักงาน  
และผู้มีส่วนไดส่้วนเสียของเรา

   เราต้ิองปฏิบัติิอย่างไร 
มีการน�าการควบคมุหลายชัน้มาใช้เพื่อปกป้องและรกัษาความซ่ือสัตย์ทางการเงิน

ของเรา พนักงานทุกคน ไม่วา่จะอยู่ ในต�าแหน่งหรอืสายงานใด จะตอ้งรบัผิดชอบ

ในการปฏิบัตติามนโยบายและขัน้ตอนปฏิบัตทิี่เกี่ยวข้องกับเงินทุนของบรษัิท การ

รายงานผลประกอบการทางการเงินและไม่ ใช่ทางการเงิน และการใช้กรรมสิทธิ์และ

ทรพัย์สินของบรษัิท
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ความถูกตอ้งของบันทึกข้อมูลและรายงานสาธารณะของบรษัิท

Johnson & Johnson เป็นบรษัิทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ที่ด�าเนินธุรกิจในหลายประเทศ ในการด�าเนินงานทัง้หมดของเรา เราตอ้งรกัษาสมุดบัญ่ชี

และบันทึกข้อมูลที่ถูกตอ้ง ซ่ึงจะรกัษาบูรณภาพของการรายงานทางการเงินของเรา ช่วยสนับสนุนการตดัสินใจภายในของเรา และเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ให้กับ

ช่ือเสียงของเราในสายตาของผู้มีส่วนไดส่้วนเสีย

กฎหมายก�าหนดให้เราจัดท�าบันทึกข้อมูลทางการเงินของเราอย่างซ่ือตรงและถูกตอ้ง เพื่อให้สะท้อนถึงธุรกรรมทางธุรกิจของเราไดอ้ย่างเหมาะสม นอกจากน้ี 

เรายังตอ้งพัฒนาและดแูลรกัษาระบบการควบคมุบัญ่ชีภายในอย่างเพียงพออีกดว้ย ผู้คนจ�านวนมากตอ้งพึ่งพาเราในการรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างซ่ือตรง 

สมบูรณ์ และตรงตอ่เวลา เช่น หน่วยงานควบคมุกฎระเบียบของภาครฐั สถาบันจัดอันดบัความน่าเช่ือถือ และผู้ลงทุนทัง้ที่เป็นสถาบันและบุคคล

การรายงานข้อมูลทางการเงินที่ ไม่ถูกตอ้งอาจบั่นทอนความเช่ือมั่นของผู้ถือหุ้น ส่งผลกระทบตอ่ช่ือเสียงของเรา และอาจท�าให้บรษัิทตอ้งถูกปรบัและรบัโทษ

ตวัอย่างดา้นล่างน้ีคอืวธิีการที่เราสรา้งเสรมิความซ่ือสัตย์ทางการเงินลงในกระบวนการท�างานของเรา

   เราขายและซือ้สินคา้และบรกิารบนพืน้ฐานของคณุภาพ ราคา และบรกิาร โดยไม่อาศัยการให้หรอืรบัการจ่ายเงิน ของขวญั่ การเลีย้งรบัรอง หรอืความ 

ช่วยเหลือ หรอือาศัยความสัมพันธ์ ในทางอื่นกับผู้จัดหาอย่างเด็ดขาด

   เราบันทึกการขายและคา่ใช้จ่ายในช่วงรอบบัญ่ชีที่เหมาะสมโดยเป็นไปตามหลักการทางบัญ่ชีที่ ไดร้บัการยอมรบัทั่วไป

   เราห้ามมิ ให้ ใช้เงินทุน ทรพัย์สิน หรอืข้อมูลของบรษัิทเพื่อวตัถุประสงคท์ี่ผิดกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงการซือ้เอกสิทธิ์หรอืสิทธิประโยชน์พิเศษดว้ยการให้สินบน 

การสนับสนุนทางการเมืองโดยผิดกฎหมาย หรอืการจ่ายเงินโดยมิชอบดว้ยกฎหมายอื่นๆ เราเปิดเผยและบันทึกเงินทุนและทรพัย์สินทัง้หมดของบรษัิทในรอบ

การรายงานที่เหมาะสม

  เราเก็บรกัษาบัญ่ชีและบันทึกข้อมูลของบรษัิทที่ถูกตอ้ง และไม่ลงบัญ่ชีอันเป็นเท็จหรอืปลอมแปลงดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม

กฎสองสามข้อที่พึงระลึกอยู่เสมอมีดงัน้ี

   ปฏิบัตติามนโยบายการจัดซือ้และจัดจ้างของบรษัิทเสมอ หากท่านไม่แน่ ใจวา่เป็นนโยบายใด โปรดสอบถามผู้จัดการของท่าน

   การจ่ายเงินหรอืการใช้เงินทุนของบรษัิททุกรายการตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและอนุมัตติามที่ก�าหนดโดยผู้จัดการที่เหมาะสม เมื่อน�าส่งคา่ใช้จ่ายทางธุรกิจ ให้

ปฏิบัตติามนโยบายของบรษัิทวา่ดว้ยการเดนิทางและการเลีย้งรบัรอง และการปฏิบัตติามข้อบังคบัดา้นการดแูลสุขภาพและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

   อธิบายค�าขอเบิกเงินทุกรายการอย่างชัดเจนและถูกตอ้ง และแสดงเอกสารประกอบ ใช้เงินที่ ไดม้าเพื่อจุดประสงคท์ี่รอ้งขอและไดร้บัอนุมัตเิท่าน้ัน

 ค�าถามและค�าติอบ
ค�าถาม:   เราไดร้บัใบแจ้งหน้ีจากผู้ขายในจ�านวนเงินที่สูงส�าหรบั

บรกิารที่จัดหาให้ ผู้จัดการขอให้ “ระงับ” ใบแจ้งหน้ีน้ีไป

ก่อนจนกวา่จะถึงไตรมาสถัดไป เพื่อให้เราสามารถบรรลุ

เป้าหมายทางการเงินส�าหรบัไตรมาสน้ี ฉันควรท�าอย่างไร

ค�าติอบ:   รายรบัและรายจ่ายจะต้ิองได้รบัการรายงานในรอบ

บัญชีท่ีถูกต้ิอง ในกรณีน้ี ถ้าได้รบัสนิค้าและ/หรอื

บรกิารแล้ว ก็ต้ิองลงบัญชีรายจ่ายน้ี ท่านไม่ควร 

“ระงับ” ใบแจ้งหน้ีไปก่อน แต่ิควรท�างานรว่มกับ 

ท่ีปรกึษาทางการเงินของท่านเพ่ือลงบัญชีหน้ีสนิน้ี

อย่างเหมาะสม

https://www.jnj.com/about-jnj/policies-and-positions/procurement-code-of-conduct
https://jnj.sharepoint.com/sites/globalfinanceportal/GTAAS/Polices%20and%20Procedures/420A%20-%20Global%20Travel,%20Meetings%20and%20Expense%20Reporting.pdf#search=travel
https://jnj.sharepoint.com/sites/jjhcc/hcc/policies_guidance/Pages/Guidance%20Documents.aspx
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การใช้ทรพัย์สินของบรษัิท

เราตอ้งพึ่งพาทรพัย์สินของบรษัิทในการสนับสนุนการท�างานของเราในแตล่ะวนั คอมพิวเตอร ์อุปกรณ์

เคลื่อนที่ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร ์ยานพาหนะ ส่ิงอ�านวยความสะดวก เครือ่งจักร 

วตัถุดบิ สินคา้คงคลัง ทรพัย์สินทางปัญ่ญ่า เครือ่งใช้และทรพัย์สินอื่นๆ อยู่ ในความดแูลของเรา และควรใช้

ดว้ยเหตผุลที่เหมาะสมโดยชอบดว้ยกฎหมายเท่าน้ัน เมื่อท�างานกับข้อมูลของบรษัิทหรอือุปกรณ์เทคโนโลยี 

(เช่น แล็ปท็อป อีเมล แอป ฐานข้อมูล ฯลฯ) พนักงานควรตัง้รหัสผ่านที่ซับซ้อนและไม่สามารถคาดเดาได้

โดยง่าย และไม่ควรบอกรหัสผ่านแก่ผู้อื่น ไม่ควรจัดเก็บข้อมูลบรษัิทไว้ ในบรกิารบนอินเทอรเ์น็ตหรอืระบบ

คลาวดท์ี่ ไม่ ไดร้บัอนุมัต ิซ่ึงอาจไม่มีการปกป้องและอาจเข้าถึงได้ โดยผู้ที่ ไม่ ไดร้บัอนุญ่าต

ทรพัย์สินทางปัญ่ญ่าและข้อมูลธุรกิจที่เป็นความลับ

ทรพัย์สินทางปัญ่ญ่าและข้อมูลที่เป็นความลับของบรษัิทเป็นทรพัย์สินที่ ไม่มีส่ิงใดทดแทนได ้เราตอ้งรกัษา

ความปลอดภัยและปกป้องการใช้ทรพัย์สินอันมีคา่เหล่าน้ี 

ทรพัย์สินทางปัญ่ญ่ารวมถึงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครือ่งหมายการคา้ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

ช่ือและสัญ่ลักษณ์ตราสินคา้ การวจิัยและพัฒนา ส่ิงประดษิฐ์ และความลับทางการคา้

พนักงานควรใช้ความระมัดระวงัเพื่อปกป้องทรพัย์สินทางปัญ่ญ่าและข้อมูลทางธุรกิจที่เป็นความลับของ

บรษัิทตลอดเวลา พนักงานควรหลีกเลี่ยงการพูดถึงหรอืแบ่งปันข้อมูลดงักล่าวในสถานที่สาธารณะ เช่น 

สนามบินและรา้นอาหาร

หากสงสัยวา่มีการโจรกรรมทรพัย์สินทางปัญ่ญ่า หรอืการเปิดเผยหรอืเข้าถึงข้อมูลบรษัิทโดยไม่ ไดร้บัอนุญ่าต 

ท่านจะตอ้งรายงานโดยทันทีตอ่ผู้จัดการของท่าน หรอืฝ่ายการรกัษาความปลอดภัยข้อมูลและการบรหิาร 

ความเส่ียง ฝ่ายการรกัษาความปลอดภัยทั่วโลก หรอืฝ่ายกฎหมาย

ตวัอย่างขอ้มลูธรุกจิทีเ่ป็นความลบั 

  ข้อมูลการขายโดยละเอียด

  เป้าหมายผลประกอบการของธุรกิจ

  กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์

  ข้อมูลสินคา้ใหม่

  ประกาศเกี่ยวกับบุคลากรที่รอด�าเนินการ

   กระบวนการผลิตและการออกแบบอุปกรณ์

   ล�าดบัความส�าคญั่ของการวจิัยและผลลัพธ์ของสเตจ-เกต

 คำ�ำถำมและคำ�ำตอบ
คำ�ำถำม:   ผมอยู่ ในช่วงลาหยุดโดยไม่ตอ้งการให้มีการตดิตอ่ผม

โดยสิน้เชิง ผมจะสามารถฝากแล็ปท็อปไวก้ับผู้ช่วยฝ่าย
ธุรการเพื่อให้ช่วยดแูลการอนุมัติ ในระบบตา่งๆ ของ
บรษัิทแทนไดห้รอืไม่ ผมไวว้างใจบุคคลน้ีอย่างเต็มที่ 
และยินดทีี่จะบอกรหัสผ่านให้เขาทราบ

คำ�ำตอบ:   ไม่ ได้ พนักงำนไม่คำวรให้รหัสผ่ำนสว่นตัวแก่ผู้ ใด บำงระบบ

อนุญำตให้ท่ำนมอบหมำยกำรด�ำเนินกำรบำงอย่ำงให้แก่ 

ผู้อ่ืนได้ ระบบอ่ืนๆ จะรำยงำนเรือ่งไปยังผู้จัดกำรของท่ำนใน

กรณีท่ีลำงำน หำกท่ำนลัดขัน้ตอนกำรคำวบคุำมเหล่ำน้ี แสดง

วำ่ท่ำนก�ำลังท�ำลำยกำรรกัษำคำวำมปลอดภัยของระบบ กำร

หลีกเล่ียงคำวำมรบัผิดชอบของตนเองและกำรมอบภำระ 

รบัผิดชอบให้ผู้ช่วยท�ำกำรแทนยังเป็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำย

บรษัิทอีกด้วย
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การเคารพในความลับทางการคา้และข้อมูลที่เป็นความลับ

เราเคารพตอ่ความลับทางการคา้และข้อมูลที่เป็นความลับของบรษัิทและบุคคลอื่น เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งสาธารณะ และไม่อนุญ่าตให้เก็บรวมรวม

ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่เหมาะสม 

หากตอ้งการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคูแ่ข่ง ให้หาจากแหล่งสาธารณะ เช่น ส่ือ เอกสารทางการคา้ อินเทอรเ์น็ต เอกสารของศาล เอกสารที่ยื่นตามข้อบังคบั และ

เอกสารสาธารณะอื่นๆ หลีกเลี่ยงการปรกึษาเกี่ยวกับข้อมูลการแข่งขันกับพนักงานของคูแ่ข่งในทุกกรณี รวมทัง้ในสมาคมผู้ประกอบวชิาชีพหรอืงานประชุมของ

วงการน้ี ใช้ความซ่ือตรง และห้ามแสดงเท็จเกี่ยวกับตวับุคคลและสถานที่ท�างานของท่าน เพื่อสืบทราบข้อมูลเกี่ยวกับคูแ่ข่ง

การปฏิบัตติามกฎหมายหลักทรพัย์และการซือ้ขายหลักทรพัย์ โดยใช้ข้อมูลวงใน

เราถูกก�าหนดตามกฎหมายให้ตอ้งเปิดเผยข้อมูลส�าคญั่บางประการเกี่ยวกับบรษัิทของเราตอ่สาธารณะ เช่น ยอดขาย รายรบั การครอบครอง/การขายกิจการที่

ส�าคญั่ เรือ่งเกี่ยวกับกฎระเบียบ และเหตกุารณ์ส�าคญั่อื่นๆ เมื่อเราเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวตอ่สาธารณะ เรามีความรบัผิดชอบในการด�าเนินการดงักล่าวในวธิีการที่

ครบถ้วน ถูกตอ้ง ตรงตอ่เวลา และเข้าใจได้

พนักงานอาจคน้พบข้อมูลส�าคญั่เกี่ยวกับบรษัิทก่อนที่จะเปิดเผยตอ่สาธารณะ อย่างไรก็ตาม พนักงานทุกคนมีความรบัผิดชอบตอ้งรกัษาข้อมูลส�าคญั่ที่ยังไม่ ได้

เปิดเผยตอ่สาธารณะให้เป็นความลับ หากพนักงานมีข้อมูลส�าคญั่ที่ยังไม่ ไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะ ห้ามไม่ ให้พนักงานด�าเนินการดงัน้ี

   ซือ้หรอืขายหุ้น Johnson & Johnson หรอืจอง “สิทธิ์ซือ้” หรอื “สิทธิ์ขาย” ในหุ้น Johnson & Johnson

   โอนถ่ายหรอืปรบัเปลี่ยนไปยังเครือ่งมือในการลงทุนอื่น รวมทัง้กองทุนเพื่อการเกษียณ

   เปิดเผยข้อมูลส�าคญั่ที่ยังไม่ ไดเ้ผยแพรต่อ่สาธารณะแก่ครอบครวั เพื่อน หรอืบุคคลใดๆ ภายนอกบรษัิท

   แนะน�าครอบครวั เพื่อน หรอืผู้อื่นให้ซือ้หรอืขายหุ้น Johnson & Johnson หรอืจอง “สิทธิ์ซือ้” หรอื “สิทธิ์ขาย” ในหุ้น Johnson & Johnson

การปฏิบัตติามกฎหมายหลักทรพัย์จะครอบคลุมนอกเหนือจากบรษัิทของเรา พนักงานจะตอ้งไม่

ซือ้หรอืขายหลักทรพัย์ของบรษัิทอื่นใดโดยใช้ข้อมูลส�าคญั่ที่ยังไม่ ไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะ ซ่ึงตนได้

รบัทราบขณะปฏิบัตหิน้าที่ของตนหรอืผ่านวธิีอื่นๆ

รายการตรวจสอบ 
ความรบัผิดชอบของท่าน

   ปกป้องทรพัย์สินของบรษัิท รวมถึงทรพัย์สินที่จับตอ้งได ้
เช่น คอมพิวเตอร ์โทรศัพท์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ เครือ่งจักร 
ยานพาหนะ และทรพัย์สินทางปัญ่ญ่า เช่น ความคดิและ
ส่ิงประดษิฐ์

   รายงานข้อวติกกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย
โดยทันที

   ห้ามรบัหรอืเสนอสินบนหรอืของขวญั่ที่ ไม่เหมาะสมโดย
เด็ดขาด

   รายงานคา่ใช้จ่าย การขาย และข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ดว้ย
ความซ่ือตรงและถูกตอ้ง

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณของเรา  

โปรดขอความช่วยเหลือ

ฉันควรทำ�ำอย่ำงไร
คคำำถำม:    ฉันตอ้งการใช้เงินสดอย่างเรง่ดว่นและตอ้งการขายหุ้นบรษัิท 

แตก็่กังวลที่จะท�าเช่นน้ัน เพราะทราบวา่บรษัิทจะจัดงาน
ใหญ่ ในเดอืนหน้า ซ่ึงยังไม่ ไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะ

คคำำตอบ:   โปรดติดต่อสำคำำนักงำนเลขำนุกำรองค์กรท่ี 

CorporateSecretary@its.jnj.com  
หรอืติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยกฎหมำยเพ่ือขอคคำำแนะนคำำ 

mailto:CorporateSecretary%40its.jnj.com?subject=
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หลักการที่เรายึดถือ

 ความซ่ือสัตย์

 การเปิดเผย

 จรยิธรรม

 วจิารณญ่าณที่ดี

 ช่ือเสียง

ความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์:
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนบุคคลอาจขัดแย้งกับ 

ความรบัผิดชอบที่มีตอ่บรษัิท
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หลักความเช่ือมั่นของเรา

“ เรามีความ 
รบัผิดชอบ 
ต่ิอชุมชนท่ี 
เราอยู่อาศยั 
และท�างาน  
ติลอดจน 
สงัคมโลก 
เช่นกัน”
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  หมายถึงอะไร 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์คอืสถานการณ์ที่บุคคลหรอืองคก์รมีผลประโยชน์หรอืความ 

รบัผิดชอบที่ขัดแย้งกัน ไม่วา่ทางการเงินหรอืทางอื่นใด และการสนองผลประโยชน์ของฝ่ายหน่ึงอาจ

มีผลกระทบไม่พึงประสงคต์อ่ผลประโยชน์หรอืความรบัผิดชอบของอีกฝ่ายหน่ึงได้

  ท�าไมจึงมีความส�าคญั่ 
วธิีการที่เราด�าเนินการข้อตกลงทางธุรกิจส่งผลกระทบตอ่ช่ือเสียงของเราและความไวว้างใจที่เรา

รกัษาไวก้ับผู้มีส่วนไดส่้วนเสีย ในการตระหนักถึงขัน้ตอนในเชิงรกุและการด�าเนินการดงักล่าวเพื่อ

ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์น้ัน เราไดส่ื้อสารอย่างชัดเจนให้ทราบถึงความยึดมั่นตอ่ความ

ซ่ือสัตย์ของบรษัิทของเราและความมุ่งมั่นของเราในการท�าส่ิงที่ถูกตอ้ง

  เราต้ิองปฏิบัติิอย่างไร 
เราท�าการตดัสินใจทางธุรกิจบนพืน้ฐานของผลประโยชน์สูงสุดของบรษัิท ไม่ ใช่เพื่อรายไดห้รอื 

ผลประโยชน์ส่วนตวั เราก�าหนดให้พนักงานทุกคนตอ้งเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิด

ขึน้จรงิหรอืคาดวา่จะเกิดอย่างแข็งขันและในทันที

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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โปรดคดิให้รอบคอบ
   กิจกรรมหรอืความสัมพันธ์น้ีจะมีอิทธิพลหรอืดเูหมือนวา่มีอิทธิพลตอ่ความสามารถ

ของฉันในการตดัสินใจทางธุรกิจที่มีเหตผุลและไม่ล�าเอียงหรอืไม่ หรอืแทรกแซงความ

สามารถของฉันในการท�างานในทางอื่นๆ หรอืไม่

   ฉันจะไดร้บับางส่ิงบางอย่างเป็นการส่วนตวั หรอืสมาชิกในครอบครวัจะไดร้บั

ประโยชน์จากการที่ฉันมีส่วนรว่มในกิจกรรมน้ีหรอืไม่ เน่ืองดว้ยสถานะของฉันใน

ฐานะพนักงานของกลุ่มบรษัิทจอห์นสัน แอนด ์จอห์นสัน

   ฉันจะใช้ทรพัย์สินของบรษัิทเพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรอืไม่ 

   การเข้ารว่มของฉันจะท�าให้ผลประโยชน์ของฉันอยู่เหนือประโยชน์สูงสุดส�าหรบั

บรษัิทหรอืไม่

   การเปิดเผยกิจกรรมน้ีตอ่สาธารณะจะท�าลายช่ือเสียงของ Johnson & Johnson 
หรอืไม่

หากท่านตอบวา่ “ใช่” 
ส�าหรบัค�าถามข้อใดข้อหน่ึงข้างต้ิน ให้ปรกึษาสถานการณ์
น้ีกับผู้จัดการของท่าน หรอืขอความช่วยเหลือ

“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” เกิดขึน้เมื่อใด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์คอืสถานการณ์ที่บุคคลหรอืองคก์รมีผลประโยชน์หรอืความรบัผิดชอบที่ขัดแย้งกัน ไม่วา่ทางการเงินหรอืทางอื่นใด และการ

สนองผลประโยชน์ของฝ่ายหน่ึงอาจมีผลกระทบไม่พึงประสงคต์อ่ผลประโยชน์หรอืความรบัผิดชอบของอีกฝ่ายหน่ึงได้

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตวัเกิดขึน้เมื่อความสัมพันธ์หรอืกิจกรรมส่วนตวัสามารถมีอิทธิพลตอ่วจิารณญ่าณและตอ่ความสามารถของบุคคลหน่ึง

ในการปฏิบัตงิานอย่างเป็นกลางและในการตอบสนองหน้าที่ทัง้หมดตอ่ผู้วา่จ้าง แม้แตภ่าพลักษณ์หรอืความเข้าใจวา่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก็

สามารถท�าให้บรษัิทตกอยู่ ในความเส่ียงได ้ในฐานะพนักงาน เราไม่ควรยอมให้ความยึดมั่นของเราเกิดการแตกแยก หรอืเกิดรายไดห้รอืผลประโยชน์ 

ส่วนตวัซ่ึงท�าให้เราไม่สามารถท�าส่ิงที่เป็นประโยชน์สูงสุดตอ่บรษัิทของเรา ตลอดจนตอ่ผู้ป่วยและผู้บริ โภคที่เราให้บรกิาร 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เชิงองคก์รสามารถเกิดขึน้ได ้เมื่อหน่วยงานภายในกลุ่มบรษัิทจอห์นสัน แอนด ์จอห์นสันมีความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกับ 

หน่วยงานอื่นๆ เช่น หน่วยงานของรฐั กลุ่มผู้จ่ายเงิน ผู้ ให้บรกิารดแูลสุขภาพ หรอืบุคคลภายในหน่วยงานดงักล่าว ตวัอย่างเช่น ความขัดแย้งหรอืความ

เข้าใจวา่มีความขัดแย้งอาจเกิดขึน้ได ้เมื่อบรษัิทในกลุ่มของเราท�างานรว่มกันในการพัฒนาสินคา้ และสนับสนุนระบบการดแูลสุขภาพและโครงสรา้งพืน้

ฐานที่เกี่ยวข้อง หรอืแนวทางการรกัษา ในขณะเดยีวกับที่พยายามขายสินคา้หรอืบรกิารให้แก่หน่วยงานเหล่าน้ัน 

การระบุวา่การด�าเนินการหน่ึงท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรอืไม่น้ัน ไม่ ไดม้ีความชัดเจนเสมอไป อย่างไรก็ตาม พนักงานทุกคนมีหน้าที่ตอ้ง

เปิดเผยความขัดแย้งที่อาจเกิดขึน้ ไม่วา่จะเป็นความขัดแย้งในเชิงส่วนตวัหรอืเชิงองคก์ร ดว้ยเหตผุลดงักล่าว เราจึงคาดหวงัให้พนักงานปรกึษาผู้จัดการ

ของตนหรอืเจ้าหน้าที่จากฝ่ายทรพัยากรบุคคล ฝ่าย ก�ากับดแูลการปฏิบัตติามข้อบังคบัดา้นการดแูลสุขภาพ หรอืฝ่ายกฎหมาย หากมีความขัดแย้งส่วนตวั

ใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ หรอืมีข้อสงสัยวา่วธิี ใดเป็นวธิีที่ดทีี่สุดในการรบัมือกับสถานการณ์ ในกรณีที่อาจเกิดความขัดแย้ง หากมีความขัดแย้งหรอืโอกาสที่จะเกิด

ความขัดแย้ง ควรบันทึกการปรกึษากับผู้จัดการของพนักงานไวเ้ป็นหลักฐาน ซ่ึงจะช่วยปกป้องพนักงานและ Johnson & Johnson หากเกิดสถานการณ์

น้ันขึน้มาจรงิๆ ส�าหรบัความขัดแย้งเชิงองคก์ร ควรปรกึษาฝ่าย ก�ากับดแูลการปฏิบัตติามข้อบังคบัดา้นการดแูลสุขภาพหรอืฝ่ายกฎหมาย

ของขวญั่ การเลีย้งรบัรอง การรบัรองดแูล การเดนิทาง และส่ิงของมีคา่อื่นๆ
ผู้จัดหา ผู้ขาย และบุคคลอื่นๆ ที่ท�าธุรกิจกับเราล้วนมีส�าคญั่ตอ่ความส�าเรจ็ของบรษัิทของเรา เพื่อรกัษาความสัมพันธ์ของเรากับบุคคลเหล่าน้ีให้ ไปเป็น

อย่างซ่ือตรงและเป็นกลาง เราจึงควรหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์สามารถเกิดขึน้ไดเ้มื่อพนักงานเรยีกรอ้งหรอืรบัของขวญั่ การจ่ายเงิน การให้เงินกู้ บรกิาร หรอืการตอบแทนในรปูแบบใดๆ 

ก็ตามจากผู้จัดหา ลูกคา้ คูแ่ข่ง หรอืบุคคลอื่นๆ ที่ตอ้งการท�าธุรกิจกับบรษัิทของเรา พนักงานควรรบัของขวญั่ การเลีย้งรบัรอง การรบัรองดแูล การ 

เดนิทาง และส่ิงของมีคา่อื่นๆ จากผู้จัดหา ผู้ขาย และผู้รบัจ้างอื่นๆ ก็ตอ่เมื่อมีมูลคา่พอประมาณ ไม่เป็นเงินสดหรอืเทียบเท่าเงินสด และไม่ ไดม้ีอิทธิพลตอ่

การตดัสินใจทางธุรกิจ

นโยบายการปฏิบัตติามข้อบังคบัดา้นการดแูลสุขภาพของเราแสดงแนวทางเฉพาะในการเสนอของขวญั่ การเลีย้งรบัรอง การรบัรองดแูล และสิทธิ

ประโยชน์ที่คล้ายคลึงกันน้ีให้แก่ผู้ประกอบวชิาชีพสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ของรฐั

กรณีน้ีเป็นความขัดแย้งหรอืไม่
คำ�ำถำม:  เมื่อพิจารณาช่ือเสียงของ Johnson & Johnson ในประเทศของฉัน ทีม

งานธุรกิจของฉันไดร้บัการขอให้ปรกึษาเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางการ
รกัษาของท้องถิ่น กรณีน้ียอมรบัไดห้รอืไม่ถ้าเราจะด�าเนินการตอ่ไป

คำ�ำตอบ:  กรณีน้ีคืำอคำวำมขัดแย้งเชิงองค์ำกร ท่ำนคำวรปรกึษำฝ่ำยกฎหมำยและฝ่ำยรฐักิจ

สมัพันธ์และนโยบำย เพ่ือขอรบัแนวทำงเก่ียวกับวธีิท่ีดีท่ีสุดในกำรดูแลให้แน่ ใจ

วำ่กำรสนับสนุนโคำรงกำรรเิริม่ของนโยบำยสำธำรณสุขในท้องถ่ินได้รบักำรจัดท�ำ

โดยใช้มำตรกำรป้องกันท่ีเหมำะสม ปฏิบัติตำมกฎหมำยท้องถ่ิน และหลีกเล่ียง

คำวำมเข้ำใจวำ่นโยบำยดังกล่ำวจะมีคำวำมเอนเอียงเข้ำข้ำงสนิค้ำำของเรำ

https://jnj.sharepoint.com/sites/JJHCC/HCC/policies_guidance/Pages/Guidance%20Documents.aspx
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สิง่ใดบ้างท่ีท�าได้

ในฐานะบรษัิทระดบัโลก เราด�าเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่แตกตา่งกันมากมาย โดยกิจกรรมบางอย่างเป็นการแสดงออกถึงความสุภาพหรอืการสะท้อนถึงหลัก

ปฏิบัตทิางสังคมและ/หรอืวฒันธรรม เราเคารพตอ่บรรทัดฐานทางวฒันธรรมตามขอบเขตที่เป็นไปไดภ้ายใตก้ฎหมายและกฎระเบียบของท้องถิ่นที่ ใช้ก�ากับดแูล

เรา แตก่ิจกรรมเหล่าน้ันจะตอ้งไม่ฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณน้ี อาจมีบางเวลาที่เราตอ้งปรบัเปลี่ยนการตอบสนองของเราให้มีความละเอียดอ่อนทางวฒันธรรมดว้ย

ความรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวชิาชีพสาธารณสุขหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐั 

กิจกรรมตามธรรมเนียมรวมถึงการรบัรองดแูลในรปูแบบพอประมาณ เช่น อาหารกลางวนัหรอือาหารมือ้ค�า่ และของขวญั่ตามโอกาสที่มีมูลคา่ไม่สูงนัก ซ่ึงไม่มี

อิทธิพลตอ่การตดัสินใจทางการแพทย์หรอืทางธุรกิจ ถึงแม้วา่การให้นิยามค�าวา่ “ตามธรรมเนียม” หรอื “พอประมาณ” จะท�าไดย้าก แตว่ธิีที่ดทีี่สุดคอืการใช้

วจิารณญ่าณที่ด ีหากท่านไดร้บัการเสนอส่ิงของที่มีคา่เกินพอด ีท่านตอ้งปรกึษาผู้จัดการของท่าน ท่านควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มากเกินไปหรอืเกิดขึน้เป็นประจ�า 

ตวัอย่างเช่น หากการด�าเนินการน้ันจะท�าให้บุคคลภายนอกที่เสียผลประโยชน์คดิวา่ของขวญั่หรอืบรกิารน้ันส่งผลกระทบตอ่วจิารณญ่าณของท่าน ก็แสดงวา่ส่ิง

น้ันมากเกินไปและควรปฏิเสธ

พนักงานไดร้บัอนุญ่าตให้ขอรบัเงินกู้ส่วนบุคคลไดจ้ากสถาบันการเงินที่ท�าธุรกิจกับบรษัิท ตราบเท่าที่เงินกู้น้ันเป็นไปตามอัตราและเงื่อนไขปัจจุบัน กฎเดยีวกันน้ี

จะมีผลใช้กับกรณีที่พนักงานซือ้สินคา้หรอืบรกิารจากผู้ขายของเรา ธุรกรรมควรเป็นไปตามเงื่อนไขเดยีวกันกับที่เสนอให้กับสาธารณชนทั่วไป ยกเวน้ตามที่อธิบาย

ไว้ ในโครงการสิทธิประโยชน์ของพนักงานตา่งๆ

ส่ิงที่จะตอ้งพิจารณาหาก 
ผู้ขายเสนอของขวญั่ให้มีดงัน้ี

ของขวญั่น้ันมีมูลคา่ “พอประมาณ” หรอืให้ “ตาม
ธรรมเนียม” หรอืไม่

ของขวญั่น้ันมีมูลคา่เกินพอดหีรอืไม่

ผู้ขายรายน้ีให้ของขวญั่เป็นประจ�าหรอืไม่

ของขวญั่น้ันมี โอกาสที่จะส่งผลกระทบหรอืมีอิทธิพลตอ่
ความเป็นกลางทางธุรกิจหรอืไม่

โปรดจ�าไวว้า่…
การไม่รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้

เป็นการฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณของเรา  

เมื่อมีข้อสงสัย ท่านควรขอค�าแนะน�าจากผู้จัดการของท่าน
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กรณีน้ีเป็นความขัดแย้งหรอืไม่ 

 ผู้จัดหาสินคา้ส่งกระเช้าของขวญั่ขนมหวานมาให้ ฉันจะรบัไว้ ไดห้รอืไม่

   ท่านสามารถรบัของขวญั่เล็กน้อยที่มีมูลคา่พอประมาณได ้อย่างไรก็ตาม หากของขวญั่น้ันจะท�าให้บุคคลภายนอกคดิวา่สามารถมีอิทธิพลหรอืแทรกแซงการ

ตดัสินใจของท่านได ้ให้ ใช้สามัญ่ส�านึกวา่ควรรบัไวห้รอืไม่ และปรกึษาผู้จัดการของท่าน

ทีมของเราก�าลังเจรจาตอ่รองเรือ่งความคุม้ครองทางการแพทย์และการเบิกเงินคนืกับระบบสาธารณสุขของรฐั และทราบมาวา่หน่วยงาน R&D ของเราเป็น 

คูแ่ข่งในล�าดบัตน้ๆ ส�าหรบัเงินช่วยเหลือก้อนใหญ่่จากภาครฐั เพื่อพัฒนาโครงการวจิัยและพัฒนานวตักรรม ฉันไดร้บัอนุญ่าตให้กล่าวถึงเงินช่วยเหลือน้ีในการ

เจรจาตอ่รองหรอืไม่ โดยเสรมิวา่บรษัิทของเรามีความสัมพันธ์กับภาครฐัมากมาย และความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของเรา

   ไม่ ได ้ท่านควรแยกการเจรจาตอ่รองเรือ่งความคุม้ครองทางการแพทย์และการเบิกเงินคนืออกจากเป้าหมายที่หน่วยงาน R&D ตอ้งการ อย่างไรก็ตาม ท่าน

อาจถูกก�าหนดให้ตอ้งเปิดเผยความสัมพันธ์ตา่งๆ ในข้อเสนอของท่าน พรอ้มดว้ยขัน้ตอนที่ ใช้เพื่อบรรเทาความขัดแย้งทางผลประโยชน์เชิงองคก์รที่อาจ

เกิดขึน้ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์สามารถส่งผลในทางลบที่ส�าคญั่ตอ่ช่ือเสียงและความมีประสิทธิผลของ Johnson & Johnson และตอ่สินคา้และ

บรกิารของเรา

 ฉันสามารถเชิญ่ลูกคา้มาพักที่บ้านพักตา่งอากาศของฉันเป็นเวลาหน่ึงสัปดาห์ ไดห้รอืไม่ 

   โดยทั่วไปแล้ว การเสนอส่ิงที่มีคา่เกินพอประมาณให้แก่ลูกคา้ ผู้แทนจ�าหน่าย หรอืผู้ขายเป็นการกระท�าที่ ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากท่านมีความสัมพันธ์

ส่วนตวัที่ ใกล้ชิดกับบุคคลดงักล่าว อาจยอมรบัไดภ้ายใตเ้งื่อนไขบางประการ โปรดปรกึษาสถานการณ์น้ีกับผู้จัดการของท่าน ท่านควรบันทึกผลของการปรกึษา

กับผู้จัดการไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร หากตดัสินใจวา่ข้อเสนอของท่านเป็นส่ิงที่ยอมรบัได ้และท่านตดัสินใจวา่จะด�าเนินการตอ่ไป

เพื่อนจากมหาวทิยาลัยคนหน่ึงมีบรษัิทจัดท�าการวจิัยทางการตลาด เขาไดท้�าการน�าเสนอโครงการที่น่าสนใจมากให้กับ Johnson & Johnson ในราคาที่ต�า่

มาก ฉันจะให้เขามาท�าธุรกิจกับเราไดห้รอืไม่

   แม้วา่คา่ใช้จ่ายจะไม่สูง แตเ่ราจ�าเป็นตอ้งดแูลให้แน่ ใจวา่การตดัสินใจขัน้สุดท้ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เป็นกลาง ท่านควรเปิดเผยความสัมพันธ์และ

สภาวการณ์น้ีตอ่ผู้จัดการของท่าน หากบรษัิทตดัสินใจวา่จะด�าเนินการตอ่ไป ท่านควรบันทึกผลของการปรกึษากับผู้จัดการไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร โดยแสดง

ขัน้ตอนที่ ใช้เพื่อบรรเทาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึน้

การลงทุนส่วนบุคคล ธุรกรรม และผลประโยชน์ทางธุรกิจจากภายนอก

เราทราบวา่สถานภาพทางการเงินมีความส�าคญั่ตอ่พนักงานของเราและครอบครวัของพวกเขา บางครัง้ พนักงานอาจตอ้งการลงทุนทางธุรกิจ หรอืท�างานเสรมิ

เพื่อช่วยสรา้งความมั่นคงทางการเงิน อย่างไรก็ตาม พนักงานตอ้งใช้ความระมัดระวงัในการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้

ส่ิงที่ควรหลีกเลี่ยง
   การใช้ทรพัย์สินของบรษัิทเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวั ไม่วา่

จะเป็นทรพัย์สินที่จับตอ้งไดห้รอืทรพัย์สินทางปัญ่ญ่า

   ให้บรกิารแก่คูแ่ข่ง ผู้จัดหา หรอืผู้จัดหาที่ ไดร้บัการเสนอ

ช่ือ หรอืลูกคา้ในฐานะพนักงาน กรรมการบรษัิท  

เจ้าหน้าที่ คูค่า้ ตวัแทน หรอืที่ปรกึษา

   กิจกรรมที่มีอิทธิพลหรอืความพยายามที่จะมีอิทธิพลตอ่

ธุรกรรมทางธุรกิจใดๆ ระหวา่งบรษัิทกับหน่วยงานอื่นที่

พนักงานมีผลประโยชน์ทางการเงินโดยตรงหรอืโดยอ้อม 

หรอืท�าหน้าที่เป็นกรรมการบรษัิท เจ้าหน้าที่ พนักงาน คู่

คา้ ตวัแทนหรอืที่ปรกึษา

   การซือ้หรอืขายหลักทรพัย์ของบรษัิทอื่นโดยใช้ข้อมูลที่

ยังไม่ ไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะที่ท่านไดร้บัจากการท�างาน

ของท่าน
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สมาชิกในครอบครวัและความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่ ใกล้ชิด 

ความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครวัและเพื่อนสนิทส่วนตวัสามารถส่งผลตอ่การตดัสินใจของเราได ้เราจึงตอ้งใช้ความระมัดระวงัเกี่ยวกับการตดัสินใจทาง

ธุรกิจของบรษัิทที่มีความสัมพันธ์ส่วนตวัที่ ใกล้ชิดเข้ามาเกี่ยวข้อง

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พนักงานควร: 

   หลีกเลี่ยงการบังคบับัญ่ชาหรอืการมีส่วนรว่มในการวา่จ้างหรอืการเลื่อนต�าแหน่งสมาชิกในครอบครวั

   หลีกเลี่ยงการด�ารงต�าแหน่งที่มีสิทธิ์เข้าถึงหรอืมีอิทธิพลตอ่การประเมินผลการปฏิบัตงิาน ข้อมูลเงินดอืน 

หรอืข้อมูลที่เป็นความลับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกในครอบครวั

ควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์เหล่าน้ีเช่นกันในส่วนที่เช่ือมโยงกับพนักงานรายอื่นหรอืผู้ที่จะมาเป็นพนักงานที่มี

ความสัมพันธ์ส่วนตวัอย่างใกล้ชิดภายนอกบรษัิท

หากมีสถานการณ์ ใดๆ เหล่าน้ีเกิดขึน้ พนักงานจะตอ้งแจ้งผู้จัดการให้ทราบถึงความสัมพันธ์น้ัน ผู้จัดการจะ

ประเมินสถานการณ์ ปรกึษากับผู้บรหิารตามความจ�าเป็น และอาจเลือกที่จะย้ายพนักงานคนใดคนหน่ึงไปยัง

ต�าแหน่งอื่นที่วา่งที่ ไม่มีความขัดแย้ง

กรณีน้ีเป็นความขัดแย้งหรอืไม่ 

ครอบครวัของฉันมีผลประโยชน์จากการเป็นเจ้าของบรษัิทกระจายสินคา้ที่ก�าลังเตบิโต ฉันตอ้งการอนุญ่าตให้ ใช้บรษัิทกระจายสินคา้รายน้ีให้มาท�างานกับ 

Johnson & Johnson เน่ืองจากฉันสามารถท�าให้เราไดร้บัข้อตกลงที่ดี ได ้ถ้าฉันบอกผู้จัดการให้ทราบถึงผลประโยชน์ของครอบครวัของฉันในธุรกิจน้ี 

จะอนุญ่าตให้วา่จ้างบรษัิทกระจายสินคา้รายน้ีหรอืไม่ 

   อนุญ่าตให้แนะน�าบรษัิทกระจายสินคา้รายน้ีให้กับธุรกิจของเราได ้ท่านตอ้งเปิดเผยความสัมพันธ์ของท่านและของครอบครวัของท่านที่มีตอ่บรษัิท

กระจายสินคา้รายน้ีโดยละเอียด แล้วถอนตวัออกจากกระบวนการตดัสินใจและการบรหิารโครงการดงักล่าว การตดัสินใจขัน้สุดท้ายตอ้งด�าเนินการโดย

อิสระโดยผู้บรหิารอาวโุสในธุรกิจโดยที่ท่านตอ้งไม่ ไปเกี่ยวข้องดว้ย และท่านไม่ควรพยายามที่จะมีอิทธิพลตอ่ผลการตดัสินใจในทางใดๆ ก็ตาม

ความสัมพันธ์ส่วนตวัที่
ใกล้ชิดคอือะไร
คอืความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครวัหรอืบุคคลอื่นที่ท่านมีความ

สนิทสนมดว้ย ซ่ึงอาจลดทอนความเป็นกลางของท่านเมื่อท�าการ

ตดัสินใจทางธุรกิจ 
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พี่เขยของผมจะเป็นตวัเลือกที่เหมาะสมส�าหรบัต�าแหน่งใหม่ดา้นการตลาดที่ก�าลังเปิดรบั ผมสามารถด�าเนินการวา่จ้างเขาโดยไม่ผ่านการสัมภาษณ์หรอืขัน้

ตอนการสมัครไดห้รอืไม่ 

   ไม่ ได ้ท่านสามารถแนะน�าได ้แตเ่ขาจะตอ้งผ่านขัน้ตอนการสมัครตามปกต ินอกจากน้ี ท่านตอ้งถอนตวัออกจากกระบวนการตดัสินใจ และท่านไม่ควร

พยายามที่จะมีอิทธิพลตอ่ผลการตดัสินใจในทางใดๆ ก็ตาม 

การเป็นสมาชิกของคณะกรรมการนอกบรษัิท 

การปฏิบัตหิน้าที่ ในคณะกรรมการภายนอกบรษัิทอาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได ้โดยควรเปิดเผยและปรกึษากับผู้จัดการของบุคคลน้ัน 

ก่อนจะยอมรบัการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการใดๆ จะตอ้งเข้าใจความรบัผิดชอบทางกฎหมายของตนเอง และหลีกเลี่ยงการผูกพันที่อาจท�าให้เกิดความ

ไขวเ้ขวหรอืความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการนอกบรษัิทของเราแสดงแนวทางเพิ่มเตมิส�าหรบัผู้บรหิาร

ขอความช่วยเหลือไดจ้ากที่ ไหน
แม้วา่หลักจรรยาบรรณของเราจะแสดงตวัอย่างความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไวแ้ล้วก็ตาม แตก็่เป็นไปไม่ ไดท้ี่จะระบุทุกสถานการณ์ ได ้หากท่านมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์หรอืไม่แน่ ใจวา่มีความขัดแย้งหรอืไม่ ท่านตอ้งแจ้งรายละเอียดความขัดแย้งน้ันตอ่ผู้จัดการของท่าน และ/หรอืผู้จัดการของผู้จัดการดงักล่าว หรอื

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรพัยากรบุคคลหรอืฝ่ายกฎหมาย ขอแนะน�าให้บันทึกการตดัสินใจเป็นลายลักษณ์อักษร

ท�ารูจ้ักกับ 3 “D”
  เปิดเผย (Disclose)

   ปรกึษา (Discusss)

   ตดัสินใจ (Decide)

การเปิดเผยเป็นหัวใจส�าคญั่ หากท่านเผชิญ่กับ

สถานการณ์ที่คลุมเคลือและไม่แน่ ใจวา่กิจกรรมน้ัน

จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรอืไม่ ให้

ปรกึษาเรือ่งข้อวติกกังวลของท่านกับผู้จัดการของท่าน 

หัวหน้างาน หรอืบุคคลใดก็ตามที่ระบุไว้ ในหัวข้อ “ขอ

ค�าปรกึษาและแนวทางเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณของ

เราไดจ้ากที่ ใด” 

https://jnj.sharepoint.com/sites/LawCenter/LawCenter%20Policy%20Documents/Outside_Board_Memberships.pdf
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ห่วงใยโลก ใส่ ใจทุกคน รว่มกันสรา้งแรงบันดาลใจและ
หลอมรวมบุคลากรของ Johnson & Johnson ให้
เป็นหน่ึงเดยีว

หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของ Johnson & Johnson ฉบับน้ีเป็นฉบับล่าสุด ซ่ึงไดร้บัการปรบัปรงุใน ค.ศ. 2019 
และใช้แทนฉบับก่อนหน้าทัง้หมด

© Johnson & Johnson Services, Inc. 2019

หลักจรรยาบรรณ 
ทางธุรกิจ

ปฏิบัตติามหลักความเช่ือมั่น เข้าใจหลักจรรยาบรรณของเรา
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