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หลักความเชื่อมั่นของเรา
เราเชื่อว่าความรับผิดชอบประการแรกของเรานั ้นมีตอ่ ผู้ป่วย แพทย์ และพยาบาล ตลอดจนมารดา บิดาและผู้ ใช้สินค้าและการบริการ
ของเราทุกคน ในการสนองความต้องการดังกล่าว ทุกอย่างที่เราผลิตต้องมีคณ
ุ ภาพสูง เราต้องพยายามเพิ่มคุณค่า ลดต้นทุนการผลิต
และรักษาราคาสินค้าให้อยู่ ในระดับที่เหมาะสมตลอดเวลา การสั่งซือ้ สินค้าจากลูกค้า เราต้องบริการให้ โดยทันทีและอย่างถูกต้อง เรา
ต้องให้ โอกาสคูค่ า้ ทางธุรกิจของเราได้รบั ผลกำ�ำไรอย่างเป็ นธรรม
เรามีความรับผิดชอบต่อพนั กงานที่ทำ�ำงานร่วมกับเราทั่วโลก เราต้องสร้างสภาพแวดล้อมในการทำ�ำงานที่เป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน ซึ่ง
เปิ ดกว้างยอมรับความเป็ นปัจเจกชน เราต้องเคารพในความแตกต่างและศักดิศ์ รี และชื่นชมการกระทำ�ำที่ดขี องพนั กงาน พนั กงาน
ทุกคนจะต้องมีความรูส้ ึกว่างานมีความมั่นคง มีความสำ�ำเร็จ และมีเป้ าหมายในการทำ�ำงาน ค่าตอบแทนที่ ได้ตอ้ งยุตธิ รรมและเพียงพอ
และสภาพที่ทำ�ำงานต้องสะอาด เป็ นระเบียบ และปลอดภัย เราต้องสนั บสนุ นสุขภาพและสวัสดิภาพของพนั กงานของเรา และช่วยให้
พนั กงานสามารถรับผิดชอบต่อครอบครัวและหน้ าที่ส่วนตัวอื่นๆ ของตนเองได้ พนั กงานต้องรูส้ ึกมีอิสระในการแสดงข้อแนะนำ� ำและ
แจ้งข้อร้องเรียน ต้องมี โอกาสเท่าเทียมกันในการจ้างงาน การพัฒนา และความก้าวหน้ าในการงานสำ�ำหรับผู้ที่มีคณ
ุ สมบัตท
ิ ี่เหมาะสม
เราต้องคัดสรรผู้นำ�ำที่มีศักยภาพสูง และการดำ�ำเนิ นการต้องมีความยุตธิ รรมและมีจริยธรรม
เรามีความรับผิดชอบต่อชุมชนที่เราอยู่อาศัยและทำ�ำงาน ตลอดจนสังคมโลกเช่นกัน เราต้องช่วยเหลือผู้คนให้มีสุขภาพที่แข็งแรงยิ่ง
้ โดยสนั บสนุ นความสะดวกในการเข้าถึงและเพิ่มช่องทางในการรักษาทั่วทุกมุมโลก เราต้องเป็ นพลเมืองดี สนั บสนุ นกิจกรรมที่
ขึน
้ และรับผิดชอบชำ�ำระภาษี อย่างถูกต้อง เราต้องดูแลรักษา
เป็ นประโยชน์ และสาธารณกุศล ส่งเสริมการอนามัยและการศึกษาให้ดยี ิ่งขึน
ทรัพย์สินที่เราได้รบั อภิสิทธิ์ ให้ ใช้ ให้อยู่ ในสภาพที่ดี โดยการอนุ รกั ษ์ สภาวะแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ความรับผิดชอบประการสุดท้ายของเรานั ้นมีตอ่ ผู้ถือหุ้น เราต้องดำ�ำเนิ นธุรกิจให้มีผลกำ�ำไรที่เหมาะสม เราต้องทดลองแนวความคิด
ใหม่ๆ ทำ�ำการค้นคว้าวิจัยไม่หยุดยัง้ พัฒนาโครงการใหม่ๆ ลงทุนสำ�ำหรับอนาคต ยอมรับความผิดพลาดและแก้ ไข เราต้องจัดหา
เครือ่ งมือและอุปกรณ์ ทันสมัย และเสนอผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ สู่ตลาด เราต้องเตรียมทุนสำ�ำรองเผื่อไว้สำ�ำหรับเวลาคับขัน เมื่อเราดำ�ำเนิ น
การโดยยึดหลักความเชื่อมั่นนี ้ ผู้ถือหุ้นของเราย่อมได้รบั ผลตอบแทนที่เป็ นธรรม
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หลัักความเชื่่�อมั่่�นของเรา ค่่านิิ ยมของเรา
ความประพฤติิของเรา
จดหมายจาก Joaquin Duato
ผลิิตภััณฑ์์และบริิการของเราเป็็ นส่่วนหนึ่่�งของชีีวิติ ผู้้�คนนัั บพัันล้้านคนทั่่�วโลกในทุุกวััน ความจริิงข้้อนี้้�นำำ�พาทั้้�งโอกาสและความรัับผิิดชอบให้้
แก่่เราในการเสริิมสร้้างสุุขภาพที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�นแก่่ผู้้�ที่่�ต้อ้ งการ การที่่�บริิษััทของเราเข้้าถึึงลููกค้้าได้้ทั่่�วโลกถืือเป็็ นข้้อพิิสููจน์์ ถึึงคุุณภาพระดัับสููงที่่�ลููกค้้า
คาดหวัังจาก Johnson & Johnson และยัังบ่่งบอกถึึงความเชื่่�อใจมหาศาลที่่�ลููกค้้ามีีต่อ่ ธุุรกิิจแต่่ละภาคส่่วนของเรา
ในฐานะเป็็ นบริิษััทด้้านการดููแลสุุขภาพขนาดใหญ่่ที่่�สุุดของโลก เราได้้สร้้างความไว้้วางใจมากว่่าศตวรรษ หลัักความเชื่่�อมั่่�นของเรา (Our Credo)
จะให้้แนวทางสำำ�หรัับงานสำำ�คััญที่่�เราทำำ� ให้้คำำ�นิิยามความรัับผิิดชอบต่่อคนไข้้ แพทย์์ และพยาบาล รวมถึึงพ่่อแม่่ผู้้�ปกครองที่่�ใช้้ผลิิตภััณฑ์์และ
บริิการของเรา
ถ้้าหลัักความเชื่่�อมั่่�นของเรา (Our Credo) คืือกรอบการดำำ�เนิิ นงาน ระเบีียบปฏิิบััติิ ในการดำำ�เนิิ นธุุรกิิจของเราก็็คือื แผนกลยุุทธ์์
ระเบีียบปฏิิบััติิ ในการดำำ�เนิิ นธุุรกิิจของเราจะช่่วยรัับรองว่่าเราปฏิิบััติติ นและดำำ�เนิิ นธุุรกิิจด้้วยมาตรฐานที่่�สููง ระเบีียบปฏิิบััตินี้้�
ิ จะวางข้้อกำำ�หนดใน
การดำำ�เนิิ นธุุรกิิจและทำำ�หน้้ าที่่�เป็็ นรากฐานสำำ�หรัับนโยบาย ขั้้�นตอน และแนวทางของบริิษััท ซึ่่�งทั้้�งหมดนี้้�จะให้้ทิิศทางเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรม
ที่่�คาดหวััง
การกระทำำ� คำำ�พููด และพฤติิกรรมของเราล้้วนมีีความสำำ�คััญ ในฐานะบริิษััทระดัับโลก เราทราบดีีว่า่ การส่่งเสริิมสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่�
หลากหลายและไม่่แบ่่งแยกเป็็ นเรื่่�องจำำ�เป็็ น ไม่่ว่า่ เราจะอยู่่�ที่่�ไหนหรืือปฏิิบััติห
ิ น้้ าที่่�ใด เมื่่�อเราทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้อง หรืือดำำ�เนิิ นธุุรกิิจด้้วยคุุณธรรม
สููงสุุด นั่่�นหมายความว่่าเรายึึดมั่่�นในค่่านิิ ยมตามหลัักความเชื่่�อมั่่�นของเรา (Our Credo) และแสดงว่่าเราใส่่ ใจต่่อผู้้�คนที่่�เราให้้บริิการและเคารพ
ต่่อผู้้�คนที่่�เราทำำ�งานด้้วยอย่่างแท้้จริิง
ผมภููมิิ ใจที่่�ได้้เป็็ นผู้้�นำำ�ในบริิษััทที่่�มีีประวััติกิ ารดำำ�เนิิ นธุุรกิิจอย่่างมีีจริิยธรรมระดัับสููงมาเป็็ นเวลายาวนาน รวมถึึงเป็็ นบริิษััทที่่�ส่่งเสริิมให้้พนัั กงาน
ทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้อง ผมขอย้ำำ��เตืือนให้้คุณ
ุ ทำำ�ความคุ้้�นเคยกัับระเบีียบปฏิิบััติิ ในการดำำ�เนิิ นธุุรกิิจของ Johnson & Johnson และนำำ�มาใช้้เป็็ นแนวทาง
การทำำ�งานในแต่่ละวััน เราต้้องรัักษาความมุ่่�งมั่่�นต่่อผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยคอยระมััดระวัังอยู่่�เสมอและรัับรองว่่าคำำ�พููดและการกระทำำ�ของเราสะท้้อนถึึง
พฤติิกรรมที่่�ถููกต้้อง
ขอขอบคุุณที่่�คุุณร่่วมสานต่่อค่่านิิ ยมตามหลัักความเชื่่�อมั่่�นของเรา (Our Credo) และปฏิิบััติติ ามระเบีียบปฏิิบััติิ ในการดำำ�เนิิ นธุุรกิิจของเรา เมื่่�อ
รวมกัันแล้้ว เอกสารเหล่่านี้้�จะเป็็ นเครื่่�องมืือที่่�สำำ�คััญที่่�จะช่่วยเราทุุกคนในฐานะเป็็ นพนัั กงานของ Johnson & Johnson ในการก้้าวเดิินบนเส้้นทาง
ที่่�ดีีเพื่่�อให้้บริิการแก่่ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�สำำ�คััญทั้้�งหมดของเราให้้ดียิ่่�ี งขึ้้�น

Joaquin Duato
ประธานกรรมการและ CEO
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บทนำ� ำ
หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของ Johnson & Johnson คืออะไร
คุณค่าและหลักการที่อยู่ ในหลักความเชื่อมั่นของเราทำ�ำหน้ าที่เสมือนเข็มทิศนำ� ำทาง ในขณะที่หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
Johnson & Johnson ("หลักจรรยาบรรณ") เปรียบเสมือนแผนที่การเดินทางที่ช่วยให้เราก้าวไปบนเส้นทางด้วยคุณค่าเหล่านั ้น
้ ฐานสำ�ำหรับการดำ�ำเนิ นธุรกิจและการให้บริการ เพื่อเป็ นพืน
้ ฐานสำ�ำหรับนโยบาย ชัน
หลักจรรยาบรรณได้ระบุข้อกำ�ำหนดพืน
้ ตอนการปฏิบัตงิ านและ
้
่
่
แนวทางของบริษัท ทัง้ หมดนี เพือเป็ นการให้แนวทางเพิ่มเติมสำ�ำหรับพฤติกรรมทีเราคาดหวัง

ทำ�ำไมต้องมีหลักจรรยาบรรณ และทำ�ำไมเราต้องปฏิบัตติ าม
เพื่อดำ�ำเนิ นธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของเราในฐานะบริษัทที่มุ่งเน้ นการตอบสนองความต้องการของผู้คนที่เราให้บริการทั่วโลก เราทุกคนจำ�ำเป็ นจะ
ต้องเรียนรู้ เข้าใจ และปฏิบัตติ ามหลักจรรยาบรรณของเรา
การปฏิบัตติ ามหลักจรรยาบรรณของเราคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิ ดเผยและซื่อสัตย์ ซึ่งเราสามารถสร้างผลงานที่ดท
ี ี่สุดอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายและซื่อสัตย์สุจริต และเราสามารถภูมิ ใจได้ ในวิธีการที่เราเอาชนะความท้าทายและประสบความสำ�ำเร็จ
เมื่อใดก็ตามที่เรารับรูว้ า่ มีการฝ่ าฝื นหลักจรรยาบรรณ นโยบายของบริษัท หรือกฎหมาย เราจะรีบดำ�ำเนิ นการเพื่อแก้ ไขปัญหา และป้ องกันมิ ให้เหตุ
้ อีกในอนาคต ขัน
เกิดขึน
้ ตอนการแก้ ไขและการป้ องกันอาจรวมถึงการฝึ กอบรม การให้คำำ� ปรึกษา และการลงโทษทางวินัยถึงขัน
้ เลิกจ้างงาน โดย
้
ขึนอยู่กับสถานการณ์ แวดล้อม
ท่านต้องรับผิดชอบในการแจ้งรายงานเมื่ออยู่ ในสถานการณ์ หรือรับรูถ้ ึงสถานการณ์ ที่ท่านเชื่อว่าอาจฝ่ าฝื นหรือนำ� ำไปสู่การฝ่ าฝื นหลักจรรยาบรรณ
นโยบายของบริษัท หรือกฎหมาย กระบวนการแจ้งรายงานของเราได้ ให้แนวทางในการแจ้งข้อวิตกกังวลให้บริษัทรับทราบ
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วิธีการตัดสินใจ
ที่ถูกต้อง

เมื่อเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำ�ำบากเกี่ยวกับการดำ�ำเนิ นธุรกิจ ให้ถามคำ�ำถามต่อไปนี ้
ความประพฤตินี้ฝ่าฝื นหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของ Johnson & Johnson นโยบายของบริษัท หรือกฎหมายหรือไม่
ความประพฤตินี้ขัดต่อหน้ าที่ความรับผิดชอบตามหลักความเชื่อมั่นของเราหรือไม่
ความประพฤตินี้จะมีภาพลักษณ์ วา่ ผิดจริยธรรมในสายตาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกบริษัทของเราหรือไม่
ความประพฤตินี้จะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของตนเองหรือชื่อเสียงของ Johnson & Johnson หรือไม่
หากท่านตอบว่า “ใช่” ต่อคำ�ำถามใดก็ตามที่กล่าวมา ให้ขอความช่วยเหลือ

ใครบ้างที่ตอ้ งปฏิบัตติ ามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ
พนั กงานทุกคนในกลุ่มบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จะต้องเข้าใจและปฏิบัตติ ามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายของบริษัท และกฎหมายที่กำ�ำกับดูแล
กิจกรรมของตน หลักจรรยาบรรณนี ้ ร่วมกับหลักความเชื่อมั่นและนโยบายอื่นๆ ของบริษัท จะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจและทำ�ำสิ่งที่ถูกต้องได้ ไม่วา่ เราจะทำ�ำงานที่ ใด
หรือทำ�ำงานประเภทใด
เราเชื่อว่าพนั กงานทุกคนมีความเป็ นผู้นำ�ำ ไม่วา่ จะทำ�ำงานอะไร ตำ�ำแหน่ งหรือหน้ าที่ ใดก็ตาม การปฏิบัตติ ามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของเราจะช่วยให้เราทุกคนทำ�ำ
หน้ าที่เป็ นแบบอย่างที่ดี ให้แก่เพื่อนร่วมงาน คูค่ า้ ทางธุรกิจ ลูกค้า และบุคคลอื่นๆ ที่ ได้พบเห็นการปฏิบัตงิ านของเราในแต่ละวัน
ผู้ที่อยู่ ในตำ�ำแหน่ งบริหารบุคลากรจะมีความรับผิดชอบเพิ่มเติมในการทำ�ำหน้ าที่เป็ นแบบอย่างที่ดี ในทุกแง่มุม และช่วยเหลือพนั กงานในการทบทวน ทำ�ำความเข้าใจ
และนำ� ำหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจมาใช้
บุคคลและบริษัทที่ดำำ� เนิ นธุรกิจในนามของเราก็ตอ้ งปฏิบัตติ ามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของเราเช่นกัน นอกเหนื อจากนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยควร
ระบุข้อกำ�ำหนดของหลักจรรยาบรรณที่ ใช้บังคับนี ้ลงในสัญญาของผู้จัดหา ผู้ผลิต ผู้รบั จ้าง ผู้ขาย และผู้แทนจำ�ำหน่ ายที่เป็ นบุคคลภายนอกที่ดำำ� เนิ นธุรกิจในนามของกลุ่ม
บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
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ฉั นจะขอคำ�ำปรึกษาและคำ�ำแนะนำ� ำเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณได้จากที่ ใด
ท่านไม่ ได้อยู่อย่างโดดเดีย่ ว เรามีกระบวนการ แนวทาง และขัน
้ ตอนปฏิบัตเิ พื่อช่วยให้ท่านสามารถปฏิบัตติ ามหลักจรรยาบรรณ นโยบายของบริษัท และกฏ
หมาย ขอให้ ใช้ประโยชน์ จากศักยภาพ ทรัพยากร และผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ ใน Johnson & Johnson ทั่วโลก ไม่วา่ จะเป็ น
ผู้จัดการและผู้นำ�ำอาวุโสในองค์กรของท่าน

พร้อมตอบคำ�ำถามทุกเมื่อ บุคคลเหล่านี ้มีความคุน
้ เคยเป็ นอย่างดีกับแนวทางของบริษัทซึ่งจะนำ� ำไปใช้กับกิจกรรมทางธุรกิจในองค์กรของท่าน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ส่วนงานบริการในระดับสากล

จะช่วยอธิบายและตอบคำ�ำถามเกี่ยวกับนโยบายการจ้างงาน สิทธิประโยชน์ และเรือ่ งเกี่ยวกับสถานที่ทำ�ำงาน
ฝ่ายกฎหมาย

สามารถช่วยอธิบายและตีความหลักจรรยาบรรณนี ้ และสามารถให้คำำ� ชีแ้ นะเกี่ยวกับวิธีการดำ�ำเนิ นธุรกิจในนามของ Johnson & Johnson โดยสอดคล้อง
กับกฎหมาย
ฝ่ายกำ�ำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านการดูแลสุขภาพ/ความเป็ นส่วนตัว

สามารถให้คำำ� ปรึกษาและแนวทางเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข เจ้าหน้ าที่ของรัฐ และเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัวและการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา
ฝ่ายคุณภาพและการปฏิบัติตามข้อบังคับ/สิง่ แวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืน

สามารถอธิบายและตอบคำ�ำถามเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบของสินค้าและกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน
ของเรา รวมทัง้ ในด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
ฝ่ายการรักษาความปลอดภัยทั่วโลก/การรักษาความปลอดภัยข้อมูล และการบริหารความเสีย่ ง

มีหน้ าที่ปกป้ องพนั กงาน ทรัพย์สิน และบันทึกข้อมูลของกลุ่มบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันทั่วโลก โปรดติดต่อฝ่ ายการรักษาความปลอดภัยประจำ�ำ
ประเทศหากมีอันตรายหรือภัยคุกคามโดยตรงในสถานที่ทำ�ำงาน
สายด่วนหลักความเชื่อมั่นของเรา (credohotline.com)

พร้อมให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งปฏิบัตงิ านโดยอิสระ ปลอดภัย และเป็ นความลับ ในภูมิภาคส่วนใหญ่ พนั กงานสามารถเลือกที่จะไม่แจ้งชื่อ
ของตนได้ แต่เราสนั บสนุ นให้ท่านแจ้งชื่อและให้ข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ เพื่อให้บริษัทสามารถดำ�ำเนิ นการสืบสวนเรือ่ งที่ ได้รบั แจ้งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ความรับผิดชอบของพนั กงานทุกคน
เพื่อตอบสนองภาระหน้ าที่ตามหลักความเชื่อมั่นของเรา รวมถึงรักษาและเพิ่มพูนวัฒนธรรมและชื่อเสียงของเรานั ้น เราต้องอาศัย
พนั กงานของเราในการช่วยบังคับใช้หลักจรรยาบรรณของเรา หากท่านคิดว่ามีการฝ่ าฝื นหลักจรรยาบรรณ หรือท่านคิดว่ามีกิจกรรม
หรือพฤติกรรมที่อาจนำ� ำไปสู่การฝ่ าฝื น ท่านมีความรับผิดชอบที่จะต้องแจ้งรายงาน

การแจ้งรายงาน
การถามคำ�ำถามและรายงานข้อวิตกกังวลคือการ
ทำ�ำสิง่ ที่ถูกต้อง และยังช่วยให้บริษัทยับยัง้ หรือ
ป้ องกันการประพฤติมิชอบได้ด้วย

ไม่วา่ ท่านจะรายงานโดยการแจ้งชื่อหรือไม่ก็ตาม ท่านควรแจ้งรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ เพื่อให้สามารถแก้ ไขปัญหา
ได้อย่างลุล่วงและทันท่วงที นอกจากนี ้ ท่านยังมีความรับผิดชอบในการให้ความร่วมมือในการสืบสวนอีกด้วย
บริษัทของเราจะไม่ยอมให้มีการตอบโต้บุคคลใดก็ตามที่แจ้งข้อวิตกกังวลภายใต้หลักจรรยาบรรณนี ้หรือให้ความช่วยเหลือการสืบสวน
พนั กงานรายใดก็ตามที่มีส่วนร่วมในการตอบโต้จะถูกลงโทษทางวินัย ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้างงาน

ความรับผิดชอบของผู้จัดการทุกคน
ในฐานะผู้ที่ทำ�ำหน้ าที่บริหารบุคลากร ท่านมีความรับผิดชอบพิเศษและสำ�ำคัญในการเป็ นแบบอย่างที่ดี และประพฤติตนโดยสอดคล้อง
กับหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของเรา แนวทางสำ�ำคัญที่ท่านควรปฏิบัตติ ามมีดงั นี ้

เรา

ไม่

ตอบโต้

ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี โดยแสดงให้เห็นพฤติกรรมที่มีจริยธรรมในการปฏิบัตห
ิ น้ าที่ของท่าน
ตดั สินใจเรือ่ งเกี่ยวกับธุรกิจอย่างเป็ นกลาง
ทบทวนหลักจรรยาบรรณกับพนั กงานของท่านอย่างน้ อยปี ละหนึ่ งครัง้
้ � ำพนั กงานไปยังแหล่งข้อมูลเพื่อช่วยให้พนั กงานปฏิบัตติ ามหลักจรรยาบรรณในทุกๆ วัน
ช่วยพนั กงานให้เข้าใจหลักจรรยาบรรณและนโยบายของบริษัท และชีนำ
ดแู ลให้พนั กงานตระหนั กรูแ้ ละได้รบั การฝึ กอบรมอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบและนโยบายของบริษัทที่กำ�ำกับดูแลกิจกรรมทางธุรกิจ
ที่พนั กงานมีส่วนร่วมในนามของบริษัท
สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและทำ�ำให้เกิดพฤติกรรมที่มีจริยธรรม ซึ่งพนั กงานรูส้ ึกสะดวกใจในการแจ้งรายงานโดยไม่ตอ้ งกลัวการตอบโต้
พิจารณาข้อวิตกกังวลที่อาจฝ่ าฝื นหลักจรรยาบรรณที่แจ้งโดยพนั กงานอย่างจริงจัง และพิจารณาว่าควรแจ้งรายงานในลำ�ำดับต่อไปหรือไม่ หากเป็ นเช่นนั ้น
แจ้้งเรื่่�องดัังกล่่าวในลำำ�ดัับต่่อไปโดยเร็็วที่่�สุุดเท่่าที่่�เป็็ นไปได้้
ดำำ�เนิิ นการแก้้ ไขหรืือป้้องกัันเมื่่�อมีีผู้้�ฝ่่าฝืื นหลัักจรรยาบรรณ
สนัั บสนุุ นการสืืบสวนใดๆ อย่่างเต็็มที่่�

ขอคำ�ำแนะนำ� ำหากท่าน
ไม่แน่ ใจหรืออาจได้รบั
ประโยชน์ จากมุมมองอื่น
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วิธีการดำ�ำเนิ น

ธุรกิจของเรา
หลักการที่เรายึดถือ
ความรับผิดชอบตามหลักความเชื่อมั่น
การปฏิบัตติ ามข้อบังคับ
จริยธรรม
ความยุตธิ รรม
ความเป็ นกลาง
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“เราเชือ่ ว่าความ
รับผิดชอบ
ประการแรกของเรา
นั ้นมีตอ่ ผูป้ ่ วย
แพทย์ และพยาบาล
ตลอดจนมารดา
บิดาและผู้ ใช้
ิ ค้าและการ
สน
บริการของเราทุกคน”
หลักความเชื่อมั่นของเรา
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วิธีการดำ�ำเนิ นธุรกิจของเรา



หมายถึงอะไร
กลุ่มบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันได้รบั เกียรติ ในการดำ�ำเนิ นธุรกิจในหลายประเทศและภูมิภาค
ต่างๆ ทั่วโลก ในทุกๆ หนแห่ง เรามีความรับผิดชอบที่จะต้องรับทราบและปฏิบัตติ ามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่ ใช้บังคับกับธุรกิจของเรา



ทำ�ำไมจึงมีความสำ�ำคัญ
ในขณะที่การปฏิบัตติ ามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ นั ้นเป็ นข้อบังคับ แต่ก็ยังแสดงให้เห็นถึง
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัตติ วั เป็ นพลเมืองบรรษั ทที่มีความรับผิดชอบด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรา
ห่วงใยและเคารพผู้ที่เราให้บริการ นอกจากนี ้ การไม่ปฏิบัตติ ามกฎหมายและกฎระเบียบอาจจะส่งผล
ให้ตอ้ งเสียค่าปรับและบทลงโทษทัง้ ทางแพ่งและทางอาญา การจำ�ำคุก และการดำ�ำเนิ นการทาง
วินัยอื่นๆ ในเชิงพาณิ ชย์หรือต่อตัวบุคคล

เราต้องปฏิบัติอย่างไร

บริษัทของเรามีนโยบาย ขัน
้ ตอนปฏิบัติ และการฝึ กอบรมที่จำ�ำเป็ นโดยครอบคลุม ซึ่งจะช่วยให้
พนั กงานปฏิบัตติ ามกฎหมายและกฎระเบียบได้ หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างกฎหมายและกฎ
ระเบียบท้องถิ่นกับหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจนี ้ ควรแจ้งรายงานต่อฝ่ ายกฎหมาย
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หน้้ าที่่�ของพนัั กงานทุุกคน
พนัั กงานทุุกคนมีีหน้้ าที่่�ต้้องทำำ�ความคุ้้�นเคยและปฏิิบััติติ ามกฎหมาย กฎระเบีียบ และนโยบายและขั้้�นตอนปฏิิบััติขิ องบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งใช้้กำำ�กัับดููแลกิิจกรรมทาง
ธุุรกิิจที่่�พนัั กงานมีีส่่วนร่่วม

การพััฒนา การอนุุ มััติิ การผลิิต การขาย และการทำำ�การตลาดเภสััชภััณฑ์์ เครื่่�องมืือแพทย์์ สิินค้้าและ
บริิการสำำ�หรัับผู้้�บริิ โภค

ฉั นควรทำ�ำอย่างไร

หลัักความเชื่่�อมั่่�นของเรากำำ�หนดไว้้ว่า่ เพื่่�อสนองความต้้องการของผู้้�ป่่วย แพทย์์ พยาบาล ตลอดจนมารดา บิิดา และผู้้� ใช้้สิินค้้าและบริิการของเราทุุกคน
ทุุกสิ่่�งทุุกอย่่างที่่�เราทำำ�ต้้องมีีคุณ
ุ ภาพสููง ความมุ่่�งมั่่�นนี้้�ยัังขยายไปครอบคลุุมทุุกสิ่่�งทุุกอย่่างที่่�เราทำำ�เพื่่�อนำำ�สิินค้้าและบริิการของเราไปสู่่�ผู้้� ใช้้

คำ�ำถาม: ผ
 ู้อำ�ำนวยการฝ่ ายขายจากบริษัทคูแ
่ ข่งได้ตดิ ต่อมา

เรามุ่่�งหวัังที่่�จะนำำ�มาตรฐานและความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตในระดัับสููงสุุดมาใช้้กัับแต่่ละกิิจกรรมทางธุุรกิิจเหล่่านี้้� โดย:

คำ�ำตอบ: ท่านไม่ควรเข้าร่วมสนทนากับคู่แข่งในเรือ่ งราคา

เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับราคาสินค้าต่างๆ ของเรา

ปฏิิบััติติ ามกฎหมาย มาตรฐาน และกฎระเบีียบที่่�ใช้้บัังคัับกัับสิินค้้าและกระบวนการต่่างๆ ของเรา (เช่่น กฎระเบีียบและมาตรฐานเกี่่�ยวกัับคุุณภาพ)
ยึึดถืือมาตรฐานทางจริิยธรรม วิิทยาศาสตร์์ และการแพทย์์ ตลอดจนปฏิิบััติติ ามกฎหมายและกฎระเบีียบทุุกประการในการดำำ�เนิิ นการค้้นคว้้าวิิจััยและ
พััฒนาทั้้�งหมดทั่่�วโลก
ดููแลให้้ผู้้�ป่่วยและอาสาสมััครที่่�เข้้าร่่วมในการวิิจััยทางคลิินิิกมีีความปลอดภััย โดยการคุ้้�มครองข้้อมููลที่่�เป็็ นความลัับของบุุคคลเหล่่านั้้�น และปฏิิบััติติ าม
กฎหมายการคุ้้�มครองข้้อมููล

สินค้าหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของเราใดๆ
้ หากท่านได้รบ
ทัง้ สิน
ั การติดต่อจากคู่แข่ง หรือใครก็ตาม
่
ทีท่านไม่รจู้ ักเข้ามาหาท่านเพื่อปรึกษาเรือ่ งราคา ท่าน
ต้องแสดงออกอย่างชัดเจนว่าท่านจะไม่ปรึกษาเรือ่ ง
ราคาสินค้าของเรากับคู่แข่ง จบการสนทนาอย่างสุภาพ
้ ต่อฝ่ ายกฎหมาย
และแจ้งสิง่ ที่เกิดขึน

ปฏิิบััติติ ามกฎหมายและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการได้้รับั อนุุ ญาตทางการตลาดให้้เราวางจำำ�หน่่ ายสิินค้้าได้้ และการมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�ดููแลกฎระเบีียบ
และ
เจ้้าหน้้ าที่่�ของรััฐอื่่�นๆ
ยึึดปฏิิบััติติ ามกฎหมายและกฎระเบีียบเกี่่�ยวกัับการผลิิต การบรรจุุ การกระจายสิินค้้า และการส่่งออกที่่�ใช้้บัังคัับกัับอุุตสาหกรรมของเรา และยึึดปฏิิบััติติ ามกฎหมาย
และกฎระเบีียบในประเทศที่่�เราดำำ�เนิิ นธุุรกิิจ
ปฏิิบััติติ ามกฎหมายและกฎระเบีียบทั้้�งหมดเกี่่�ยวกัับการส่่งเสริิมการขาย การทำำ�การตลาด และการขายสิินค้้าของเรา รวมทั้้�งการดููแลให้้แน่่ ใจว่่าสิ่่�งที่่�เราพููดนั้้�นเป็็ น
ความจริิง ไม่่ทำำ�ให้้ ไขว้้เขว และสอดคล้้องกัับการอนุุ ญาตตามกฎระเบีียบสำำ�หรัับสิินค้้าของเรา
ปฏิิบััติติ ามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับคุุณภาพและความปลอดภััยของสิินค้้า หมั่่�นคอยตรวจตราดููแลความปลอดภััย คุุณภาพ และประสิิทธิิภาพของสิินค้้าของเราอย่่าง
แข็็งขัันและสม่ำำ��เสมอ และปฏิิบััติติ ามข้้อกำำ�หนดทั้้�งหมดในการรายงานเหตุุการณ์์ ไม่่พึึงประสงค์์และข้้อร้้องเรีียนเรื่่�องคุุณภาพสิินค้้า

พนั กงานแต่ละคนต้องแจ้งรายงาน
หากเชื่อว่าบริษัทของเรากำ�ำลังไม่
ปฏิบัตติ ามกฎหมายหรือกฎระเบียบ
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กฎหมายต่อต้านการทุจริตและกฎหมายต่อต้านการให้สินบน
Johnson & Johnson มีจุดยืนที่มั่นคงในการต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน โดยสอดคล้องกับกฎหมายต่อต้านการให้สินบนและกฎหมายต่อต้านการทุจริต
ที่มีอยู่ ในหลายประเทศทั่วโลก เราเรียกร้องการปฏิบัติ ในระดับเดียวกันจากคูค่ า้ ทางธุรกิจของเรา เราห้ามโดดเด็ดขาดมิ ให้มีการติดสินบน ความประพฤติฉ้อโกง การ
จ่ายหรือรับเงินใต้ โต๊ะ การจ่ายเงินที่ผิดกฎหมาย และการเสนอสิ่งของมีคา่ อื่นใดที่อาจโน้ มน้ าวโดยไม่เหมาะสม หรือทำ�ำให้ ได้มาซึ่งข้อได้เปรียบโดยมิชอบจากเจ้า
หน้ าที่ของรัฐ ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข หรือลูกค้า
เราเข้าทำ�ำข้อตกลงหลากหลายประเภทในด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา การขาย การส่งเสริมการขาย และการตลาดกับทัง้ หน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคล
ทั่วไป รวมทัง้ ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข นอกจากนี ้ เรายังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ควบคุมกฎระเบียบของภาครัฐ องค์การนอกภาครัฐ และหน่ วยงานผู้มีอำ�ำนาจในการ
ตรวจสอบด้วย เรามีหน้ าที่ ในการปฏิบัตติ ามกฎหมายในท้องถิ่นและระหว่างประเทศที่ ใช้บังคับ และมาตรฐานทางจริยธรรมที่ห้ามการให้สินบนหรือการทุจริต และ
หลีกเลี่ยงการโน้ มน้ าวการตัดสินใจทางการแพทย์ของผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข และการตัดสินใจสั่งซือ้ ของหน่ วยงานที่ซือ้ สินค้าหรือบริการของเราโดยไม่เหมาะ
สม การโอนถ่ายมูลค่าไปยังบุคคลที่สามต้องเป็ นมูลค่าตลาดที่เป็ นธรรมสำ�ำหรับบริการที่จัดหาให้ และจะต้องมีความต้องการสินค้าและบริการโดยชอบด้วยกฎหมาย
ทัง้ นี ้ สามารถมอบเงินช่วยเหลือและเงินบริจาคได้ก็ตอ่ เมื่อ Johnson & Johnson ไม่ ได้รบั สิ่งของมีคา่ ใดๆ เป็ นการตอบแทน
สำำ�หรัับคำำ�แนะนำำ�เพิ่่�มเติิม โปรดศึึกษาจากโครงร่่างการปฏิิบััติติ ามข้้อบัังคัับสำำ�หรัับธุุรกิิจการดููแลสุุขภาพทั่่�วโลก (Health Care Compliance Global
Framework), เอกสารคู่่�มืือเกี่่�ยวกัับกฎระเบีียบของสหรััฐฯ (U.S. Regulatory Guidance Documents) และคู่่�มืือจรรยาบรรณสำำ�หรัับธุุรกิิจทางการ
แพทย์์ (Health Care Business Integrity Guide) ( ใช้้ ในทั่่�วโลก) ซึ่่�งรวมถึึงแนวทางเกี่่�ยวกัับแนวทางปฏิิบััติิ ในการขายและการตลาดที่่�มีีจริิยธรรม ไม่่ว่า่
เราจะดำำ�เนิิ นธุุรกิิจที่่�ไหนหรืือกัับใคร เรายึึดมั่่�นในแนวทางที่่�สอดคล้้องกััน ได้้แก่่

ฉั นควรทำ�ำอย่างไร
คำ�ำถาม: ศ
 ัลยแพทย์ท่านหนึ่ งบอกว่าผู้แทนจำ�ำหน่ ายที่ขาย

สินค้าของเราได้เชิญศัลยแพทย์ท่านนี ้เป็ นแขก
เล่นกอล์ฟ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ท่รี สี อร์ตแห่ง
หนึ่ ง ศัลยแพทย์ถามว่าคำ�ำเชิญนี ้เหมาะสมหรือไม่
เนื่ องจากมาจากผู้แทนจำ�ำหน่ ายของเรา ไม่ ได้มาจาก
Johnson & Johnson

คำ�ำตอบ: ผู้แทนจำ�ำหน่ าย ตัวแทนขาย และบุคคลภายนอกใดๆ

ที่ดำ�ำเนิ นการในนามของบริษัทจะต้องไม่เข้าร่วมใน
กิจกรรมที่ห้ามเข้าร่วม หากกิจกรรมเหล่านั ้ นดำ�ำเนิ นการ
โดยพนั กงานของกลุ่มบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
โดยตรง ท่านควรแจ้งผู้จัดการของท่าน ฝ่ ายกฎหมาย
หรือฝ่ ายกำ�ำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านการดูแล
สุขภาพในทันที ให้ทราบถึงสิง่ ที่ท่านได้รบ
ั ทราบเกี่ยวกับ
ความประพฤติของผู้แทนจำ�ำหน่ าย

เราปฏิิบััติต่ิ อ่ คู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ คู่่�แข่่ง ตลอดจนผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียและผู้้�มีีอำำ�นาจตััดสิินใจอื่่�นๆ ด้้วยการให้้เกีียรติิกััน
เราพยายามอย่่างยิ่่�งในการทำำ�งานกัับบุุคคลภายนอกที่่�ให้้ความสำำ�คััญและแสดงให้้เห็็นมาตรฐานจริิยธรรมที่่�สููงในหลัักปฏิิบััติท
ิ างธุุรกิิจของตน

กฎหมายป้ องกันการผูกขาดและกฎหมายการแข่งขัน
กฎหมายป้ องกันการผูกขาดและกฎหมายการแข่งขันส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม และปกป้ องผู้บริ โภคจากหลักปฏิบัตท
ิ างธุรกิจที่ ไม่เป็ นธรรม กฎหมายเหล่านี ้จะ
ดำ�ำเนิ นการกับข้อตกลงที่ผิดกฎหมายระหว่างบริษัทต่างๆ เช่น การรวมหัวกันกำ�ำหนดราคา ตลอดจนหลักปฏิบัตท
ิ างการค้าอื่นๆ ที่ ไม่เป็ นธรรม ซึ่งจำ�ำกัดการแข่งขัน
เราปฏิบัตติ ามกฎหมายป้ องกันการผูกขาดและกฎหมายการแข่งขันที่ ใช้บังคับทัง้ หมดโดยครบถ้วน
เรารับผิดชอบในการทำ�ำธุรกิจอย่างเป็ นธรรมกับลูกค้า ผู้จัดหา คูแ่ ข่ง และบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งหมายความว่าพนั กงานของเราจะหลีกเลี่ยงการได้มาซึ่งข้อได้เปรียบที่ ไม่
เป็ นธรรมด้วยการบงการ การปกปิ ดหรือการแสดงข้อเท็จจริงสำ�ำคัญในทางที่ผิด หรือข้อปฏิบัตท
ิ ี่ ไม่เป็ นธรรมอื่นๆ หากมีคำำ� ถามเกี่ยวกับกฎหมายป้ องกันการผูกขาดและ
กฎหมายการแข่งขัน โปรดติดต่อฝ่ ายกฎหมาย
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การปฏิบัตติ ามทางการค้าทั่วโลก: กฎหมายป้ องกันการคว่�่ำำบาตรและการลงโทษทางการค้า
ในฐานะผู้จัดหาสินค้าและบริการด้านการดูแลสุขภาพระดับโลก เราดำ�ำเนิ นธุรกรรมการนำ� ำเข้าและส่งออกทุกวัน และต้องปฏิบัตติ ามกฎหมาย
กฎระเบียบ และข้อบังคับด้านการค้าในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระหว่างประเทศที่ ใช้บังคับทัง้ หมด นอกจากนี ้ เรายังเคารพต่อบทลงโทษ
การทางการค้าและข้อจำ�ำกัดในการนำ� ำเข้า/ส่งออกที่ภาครัฐกำ�ำหนดให้ ใช้บังคับกับการปฏิบัตงิ านของเราด้วย หากมีคำำ� ถามเกี่ยวกับธุรกรรมข้าม
พรมแดน โปรดติดต่อฝ่ ายการเงินหรือฝ่ ายกฎหมาย

การจ่ายเงินให้ “ประเทศที่สาม”
ห้ามมิ ให้ทำ�ำการจ่ายเงินในทุกรูปแบบแก่บุคคลภายนอกในประเทศใดๆ นอกเหนื อจากประเทศที่ทำ�ำการขาย หรือในประเทศที่ผู้แทนจำ�ำหน่ าย
หรือตัวแทนขายตัง้ สถานประกอบธุรกิจสำ�ำคัญ หากมีคำำ� ถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินให้ “ประเทศที่สาม” โปรดติดต่อฝ่ ายการเงินหรือฝ่ ายกฎหมาย

สิทธิมนุ ษยชน
ค่่านิิ ยมในหลัักความเชื่่�อมั่่�นของเรากำำ�หนดให้้เราปฏิิบััติงิ านโดยเป็็ นพลเมืืองโลกที่่�ดีี ความมุ่่�งมั่่�นของเราในการเคารพสิิทธิิมนุุ ษยชนในห่่วงโซ่่
คุุณค่่าของเรา นัั บตั้้�งแต่่พนัั กงานของเราเองไปจนถึึงฐานการจััดหาของเรา รวมถึึงชุุมชนที่่�เราอยู่่�อาศััยและทำำ�งาน แสดงอยู่่� ใน
จุุดยืืนของเราในด้้านสิิทธิิมนุุ ษยชน

กิจกรรมทางการเมือง
Johnson & Johnson มีความมุ่งมั่นต่อความเป็ นพลเมืองและการมีส่วนร่วมในชุมชน การสนั บสนุ นทางการเมืองและการให้เงินบริจาค
สนั บสนุ นทางการเมืองของเราดำ�ำเนิ นการตามกฎหมายในเขตอำ�ำนาจศาลที่เราเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
กิจกรรมทางการเมืองโดยบริษัทต่างๆ รวมทัง้ การรณรงค์สนั บสนุ น ได้รบั การควบคุมและต้องรายงานภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาและ
กฎหมายของประเทศต่างๆ ที่ Johnson & Johnson ดำ�ำเนิ นธุรกิจ กิจกรรมทางการเมืองและการรณรงค์สนั บสนุ นทัง้ หมด ตลอดจนการ
พบปะเจ้าหน้ าที่ของรัฐ ควรได้รบั การประสานงานและดำ�ำเนิ นการสอดคล้องกับฝ่ ายรัฐกิจสัมพันธ์และนโยบาย
เราเคารพสิทธิ์ของพนั กงานในการเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมือง เพื่อสนั บสนุ นกลุ่มการเมือง เจ้าหน้ าที่ของรัฐ หรือผู้สมัคร กิจกรรมใดๆ
ดังกล่าวต้องเป็ นไปโดยสมัครใจ และดำ�ำเนิ นการในเวลาส่วนตัวของพนั กงาน ซึ่งพนั กงานเป็ นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยจะต้องเข้าใจให้ชัดเจน
ว่าพนั กงานกระทำ�ำการโดยอิสระ และไม่ ได้เป็ นตัวแทนของบริษัท

อะไรจะเกิดขึน้ ถ้า...
คำ�ำถาม: เ พื่อนคนหนึ่ งกำ�ำลังลงสมัครเพื่อดำ�ำรงตำ�ำแหน่ ง

ทางการเมือง ฉั นสามารถช่วยหาเสียงให้เพื่อนได้
หรือไม่

คำ�ำตอบ: ได้ การสนั บสนุ นโดยสมัครใจของท่านเป็ นการตัดสินใจ

ส่วนตัวของท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านจะต้องไม่ ใช้
ทรัพยากรของ Johnson & Johnson โดย
เด็ดขาด ซึ่งรวมถึงเวลา โทรศัพท์ อีเมล เครือ่ งใช้ของบริษัท
ชื่อบริษัท หรือตำ�ำแหน่ งในบริษัทของท่านในการรณรงค์
หาเสียง
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การจัดซือ้ จัดจ้างสาธารณะ
หน่ วยงานภาครัฐเป็ นลูกค้าที่มีความสำ�ำคัญอย่างยิ่งของกลุ่มบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เนื่ องจากเป็ นผู้ซือ้ สินค้าและบริการดูแลสุขภาพของเรา ในหลายๆ
ประเทศ หน่ วยงานภาครัฐ เช่น โรงพยาบาลที่รฐั เป็ นผู้ดำำ� เนิ นการ อยู่ภายใต้กฎหมายท้องถิ่นที่กำ�ำกับดูแลวิธีการจัดซือ้ จัดจ้างสินค้าและบริการ ในฐานะผู้จัดหาสินค้า
เราจึงถูกกำ�ำหนดให้ปฏิบัตติ ามกฎหมายเหล่านี ้เช่นกัน ทัง้ นี ้ ต้องไม่มีความพยายามในการโน้ มน้ าวโดยไม่เหมาะสม หรือการโอนถ่ายมูลค่าโดยไม่เหมาะสม
พนั กงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการประกวดราคา หรือผู้ที่เสนอสินค้าและบริการของเราภายใต้ข้อตกลงตามสัญญากับหน่ วยงานผู้มีอำ�ำนาจของรัฐ จะต้องเข้าใจ
และปฏิบัตติ ามกฎระเบียบในการจัดซือ้ จัดจ้างสาธารณะ กฎระเบียบเหล่านี ้อาจมีความซับซ้อน แต่มีความสำ�ำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจของเรา ฝ่ ายกฎหมายสามารถให้
แนวทางเกี่ยวกับกฎระเบียบเหล่านี ้ ได้

การจัดซือ้ อย่างเป็ นธรรม
บริษัทของเราจัดซือ้ สิ่งของจำ�ำนวนมากที่จำ�ำเป็ นต่อการสนั บสนุ นการทำ�ำงานของเรา เช่น ส่วนประกอบสำ�ำหรับกิจกรรมในการวิจัย การพัฒนา และการผลิตของเรา
เครือ่ งใช้และอุปกรณ์ สำ�ำหรับสำ�ำนั กงานของเรา และบริการจัดเตรียมอาหารสำ�ำหรับการประชุมของเรา เมื่อดำ�ำเนิ นการจัดซือ้ สิ่งของเหล่านี ้และสิ่งของอื่นๆ เราต้อง
ปฏิบัตติ อ่ ผู้ขาย ผู้จัดหา และผู้ ให้บริการอื่นๆ อย่างเป็ นกลาง พนั กงานต้องปฏิบัตติ ามนโยบายการจัดซือ้ และจัดจ้างของบริษัท
โปรดดูหัวข้อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในหลักจรรยาบรรณนี ้ เพื่อเป็ นแนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับของขวัญและการเลีย้ งรับรองจากผู้ขาย ผู้จัดหา และผู้ ให้
บริการ และการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลดังกล่าว

กฎหมายและระเบียบว่าด้วยความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม
หลักความเชื่อมั่นของเราระบุวา่ “เราต้องดูแลรักษาทรัพย์สินที่เราได้รบั อภิสิทธิ์ ให้ ใช้ ให้อยู่ ในสภาพที่ดี โดยการอนุ รกั ษ์ สภาวะแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ”
้ ทั่วทัง้ องค์กรจะช่วยให้เราลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปฏิบัตงิ าน และจากสินค้าและบริการของเรา ช่วยบริหารความเสี่ยง
โครงการเพื่อความยั่งยืนที่จัดขึน
้
ด้านสิ่งแวดล้อม และทำ�ำให้เกิดโครงการริเริม่ ด้านความยั่งยืน เช่น การลดของเสีย และการสนั บสนุ นการรี ไซเคิล พนั กงานจะต้องยึดปฏิบัตติ ามโครงการที่จัดขึน
ทั่วทัง้ บริษัท และทำ�ำความคุน
้ เคยและปฏิบัตติ ามกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบในงานที่เฉพาะเจาะจงของเรา ซึ่งรวมถึง
้ ทะเบียนส่วนประกอบสารเคมีที่ ใช้ ในการผลิตและผลิตภัณฑ์ของเรา
การปฏิบัตติ ามกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการรายงาน การอนุ มัติ และการขึน

เรามีความรับผิดชอบต่อชุมชน
ที่เราอยู่อาศัยและทำ�ำงาน
ตลอดจน

สังคมโลก
เช่นกัน
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สวัสดิภาพของสัตว์
เรามองว่าการปฏิบัตติ อ่ สัตว์ท่จำี �ำเป็ นสำ�ำหรับการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์อย่างมีจริยธรรมและมนุ ษยธรรมเป็ นความรับผิดชอบทัง้ ในด้านศีลธรรมและกฎระเบียบ เราปฏิบัติ
ตามมาตรฐานระดับสูงที่กำ�ำหนดไว้ ในแนวทางและนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิภาพของสัตว์ของเรา นอกจากนี ้ เรายังสนั บสนุ นทางเลือกที่ก้าวหน้ าสำ�ำหรับการค้นคว้าวิจัยเกี่ยว
กับสัตว์อีกด้วย

ความเป็ นส่วนตัว
ในการดำำ�เนิิ นการทางธุุรกิิจ เราเก็็บรวบรวมและจััดเก็็บข้้อมููลส่่วนบุุคคลเกี่่�ยวกัับพนัั กงาน คู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ ผู้้�ป่่วย ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพสาธารณสุุข ผู้้�บริิ โภค และบุุคคลอื่่�นๆ
เช่่น ที่่�อยู่่� วัันเดืือนปีี เกิิด และข้้อมููลด้้านการเงิิน การรัักษาพยาบาล และข้้อมููลอื่่�นๆ เมื่่�อเราเก็็บรวบรวมและประมวลผลข้้อมููลส่่วนบุุคคล เราต้้องปฏิิบััติติ ามกฎหมายที่่�ใช้้
บัังคัับและนโยบายความเป็็ นส่่วนตััวของบริิษััท
ทั้้�งนี้้� ควรเก็็บรวบรวมข้้อมููลส่่วนบุุคคลเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ทางธุุรกิิจที่่�ชอบด้้วยกฎหมายเท่่านั้้�น และแบ่่งปันข้้อมููลดัังกล่่าวให้้กัับผู้้�ที่่�ได้้รับั อนุุ ญาตให้้เข้้าถึึงได้้เท่่านั้้�น รวมถึึง
คุ้้�มครองข้้อมููลดัังกล่่าวตามนโยบายการรัักษาความปลอดภััย และเก็็บรัักษาไว้้นานเท่่าที่่�จำำ�เป็็ นเท่่านั้้�น เรายัังต้้องตรวจสอบให้้แน่่ ใจด้้วยว่่าบุุคคลภายนอกที่่�มีีสิิทธิ์์�เข้้าถึึง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลได้้นั้้�น มีีพัันธะหน้้ าที่่�ตามสััญญาในการคุ้้�มครองข้้อมููลดัังกล่่าวตามมาตรฐานการรัักษาความปลอดภััยข้้อมููลที่่�ใช้้บัังคัับ

ท่านทราบหรือไม่
ฝ่ ายกฎหมายพร้อมจัดทำ�ำการฝึ กอบรมและให้คำำ� ปรึกษา
เพื่อช่วยให้ธุรกิจและพนั กงานของเราเข้าใจและปฏิบัตติ าม
กฎหมายและกฎระเบียบในประเทศที่เราดำ�ำเนิ นธุรกิจ
ท่านสามารถศึกษานโยบายต่างๆ อย่างครบถ้วนเกี่ยวกับ
หัวข้อสำ�ำคัญต่างๆ ภายใต้หลักจรรยาบรรณได้จาก
ศูนย์กฎหมาย Johnson & Johnson
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การปฏิบัติ
ต่อพนั กงาน
อย่างเป็ นธรรม
หลักการที่เรายึดถือ
การให้เกียรติกันและศักดิศ์ รี
ค วามหลากหลายและความเป็ น
อันหนึ่ งอันเดียวกัน
ความปลอดภัยและสุขภาพ

17

“เรามีความ
รับผิดชอบ
ต่อพนั กงาน
่ ำ� งาน
ทีทำ
ร่วมกับเรา
ทัว่ โลก”
หลักความเชื่อมั่นของเรา
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การปฏิบัตต
ิ อ่ พนั กงานอย่างเป็ นธรรม



หมายถึงอะไร
เราปฏิบัตติ อ่ ผู้อื่นด้วยศักดิศ์ รีและการให้เกียรติกัน พวกเราแต่ละคนสมควรได้ทำ�ำงานใน
สถานที่ทำ�ำงานที่เป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน ซึ่งเราได้รบั ค่าตอบแทนอย่างเป็ นธรรมและสามารถ
ทำ�ำงานได้อย่างเต็มความสามารถ

ทำ�ำไมจึงมีความสำ�ำคัญ

ความคิด ความสามารถ ประสบการณ์ และลักษณะเฉพาะบุคคลที่แตกต่างกันทำ�ำให้สภาพ
้ และนำ� ำไปสู่การตัดสินใจและผลลัพธ์
แวดล้อมในการทำ�ำงานของเรามีความหลากหลายยิ่งขึน
ทางธุรกิจที่ดขี น
ึ ้ เมื่อพนั กงานของเรามีส่วนร่วมและได้รบั การมอบอำ�ำนาจอย่างเต็มที่ ก็จะ
ขับเคลื่อนให้เราสร้างสรรค์นวัตกรรมและคิดค้นโซลูชั่นการดูแลสุขภาพที่เป็ นประโยชน์ ตอ่
ชุมชนต่างๆ ทั่วโลกได้

เราต้องปฏิบัติอย่างไร

หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของเราสะท้อนถึงหลักการที่กำ�ำหนดวิธีการที่เราปฏิบัตติ อ่ กันและ
้ ที่ทำ�ำงานของเราให้ปลอดภัยและดีตอ่ สุขภาพ สร้างความรูส้ ึกว่าตนเองเป็ นที่
กัน รักษาพืน
ยอมรับ และให้ โอกาสที่เท่าเทียมกันสำ�ำหรับพนั กงานของเรา
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การทำ�ำให้ท่ทำ
ี �ำงานมีส่วนร่วม
ที่ Johnson & Johnson เราเชื่อในพลังของคนและให้ความสำ�ำคัญกับวัฒนธรรมแห่งความหลากหลายและความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันในทั่วโลก ซึ่งฝังรากลึกอยู่
ในพฤติกรรมที่มีจริยธรรม การให้เกียรติกัน และความซื่อสัตย์สุจริตที่มีอยู่ ในหลักความเชื่อมั่นของเรา สถานที่ทำ�ำงานที่ทุกคนมีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพสูง และมีความ
หลากหลาย จะเข้าใจและแก้ ไขความยากลำ�ำบากและตอบสนองความต้องการที่ผู้ป่วย ลูกค้า ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข และชุมชนต่างๆ ต้องเผชิญได้ดกี ว่า

การไม่เลือกปฏิบัตแิ ละการป้ องกันการล่วงละเมิดและการข่มเหงรังแก
เราต้องได้รบั การปฏิบัตอิ ย่างเป็ นธรรม และได้รบั ความเคารพสำ�ำหรับการมีส่วนสนั บสนุ นของเรา บริษัทของเราให้ โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงาน เราจัดให้มีสิ่ง
อำ�ำนวยความสะดวกที่สมเหตุสมผลแก่บุคคลทุพพลภาพที่มีคณ
ุ บัตเิ หมาะสม ตลอดจนบุคคลที่มีความต้องการเกี่ยวกับหลักปฏิบัตห
ิ รือพิธีกรรมทางศาสนา เราตัดสิน
้
ใจจ้างงานบนพืนฐานของความดีความชอบ และพิจารณาคุณสมบัติ ทักษะ และผลงาน เราไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบัตเิ นื่ องจากลักษณะเฉพาะตัวต่างๆ เช่น อายุ เพศ
้ ฐานทางชาติพันธุ์ รสนิ ยมทางเพศ อัตลักษณ์ ทางเพศ ชาติกำ�ำเนิ ด หรือความเชื่อทางศาสนา นอกจากนี ้ เรายังไม่ยอมให้มกี ารล่วงละเมิดหรือการ
สภาพ เชือ้ ชาติ พืน
ข่มเหงรังแกอีกด้วย
ข้อกำ�ำหนดเหล่านี ้มีผลใช้กับการมีปฏิสัมพันธ์กับพนั กงาน ลูกค้า ผู้รบั จ้าง ผู้จัดหาและผู้สมัครงาน และการมีปฏิสัมพันธ์อื่นใดที่พนั กงานกระทำ�ำในฐานะตัวแทนของ
กลุ่มบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

คำ�ำถามและคำ�ำตอบ
คำ�ำถาม: ท
 ีมงานกำ�ำลังทำ�ำงานโครงการล่าช้ากว่ากำ�ำหนด

และบริษัทที่ปฏิบัตงิ านของเรากำ�ำลังรอคอยงาน
จากเราให้เสร็จทันตามกำ�ำหนด เราได้พบวิธี ใน
การบรรลุเป้ าหมายด้วยการข้ามขัน
้ ตอนด้าน
ความปลอดภัยบางขัน
้ ตอน เราสามารถเร่งรัด
กระบวนการให้งานเสร็จทันตามกำ�ำหนดได้หรือ
ไม่ หากเราใช้ความระมัดระวัง

คำ�ำตอบ: ขัน
้ ตอนด้านความปลอดภัยถูกกำ�ำหนดไว้เพื่อช่วยให้

ท่านปลอดภัยและปกป้ องความสมบูรณ์ ของสินค้า
ิ ค้าของเรา ไม่อนุ ญาต
และสุขภาพของผู้ที่ ใช้สน
ให้ข้ามขัน
้ ตอนด้านความปลอดภัย โปรดเข้าพบผู้
จัดการของท่านเพื่อจัดทำ�ำแผนที่จะทำ�ำให้งานเสร็จ
อย่างปลอดภัยและเป็ นไปตามข้อบังคับ

สภาพแวดล้อมในการทำ�ำงานที่ปลอดภัยและดีตอ่ สุขภาพ
ที่ Johnson & Johnson เรามีความทุ่มเทในการจัดให้มีสถานที่ทำ�ำงานที่ปลอดภัยและดีตอ่ สุขภาพสำ�ำหรับพนั กงาน ผู้รบั จ้าง และผู้มาเยือนที่เข้ามาทำ�ำงานหรือ
มาเยือนสถานที่ทำ�ำงานและอาคารของเรา
พนั กงานและผู้มาเยือนทุกคนมีความรับผิดชอบในการคำ�ำนึ งถึงความปลอดภัยและสุขภาพเป็ นอันดับแรก และควร:
รายงานสภาพที่ ไม่ปลอดภัยหรือเป็ นอันตรายต่อหัวหน้ างานหรือผู้จัดงานโดยทันที
ปฏิบัตติ ามนโยบาย มาตรฐาน และขัน
้ ตอนปฏิบัตท
ิ งั ้ หมดของบริษัทที่เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของสถานที่ทำ�ำงาน
ปฏิบัตติ ามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของสถานที่ทำ�ำงานที่ ใช้บังคับทัง้ หมด
ไม่อนุ ญาตให้มแี รงงานเด็ก การค้ามนุ ษย์ และแรงงานที่ผิดกฎหมาย ทารุณกรรมหรือการบังคับใช้แรงงานในการปฏิบัตงิ านของเรา หรือในการปฏิบัตงิ านของผู้จัดหา
ของเรา หรือผู้ขายที่เป็ นบุคคลภายนอกของกลุ่มบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน นอกเหนื อจากการกำ�ำหนดให้ตอ้ งปฏิบัตติ ามกฎหมายและกฎระเบียบของท้องถิ่นแล้ว
Johnson & Johnson ยังมีนโยบายที่ห้ามการใช้แรงงานที่ถูกบังคับหรือถูกเกณฑ์มาในการผลิตสินค้าและส่วนประกอบสินค้าของเราอีกด้วย ผู้ขายที่เป็ นบุคคลภายนอก
จะต้องปฏิบัตติ ามมาตรฐานความรับผิดชอบสำ�ำหรับผู้จัดหาของเรา ซึ่งรวมถึงแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรม แรงงาน การจ้างงาน และการเคารพในสิทธิมนุ ษยชน ตลอดจน
สุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของพนั กงานของตน
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การใช้ส่ือสังคม
สื่อสังคมนั ้นรวมถึงช่องทางการสื่อสารดิจิทัลใดๆ ก็ตามที่ทำ�ำให้บุคคลสามารถสร้างและแบ่งปันเนื ้อหา และโพสต์ความคิดเห็นได้
พนั กงานต้องปฏิบัตติ ามนโยบายบริษัททัง้ หมดที่เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมและเนื ้อหาและทรัพยากรของบริษัทที่เกี่ยวข้อง นโยบายของเรามีผลใช้กับการสื่อสาร
ที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของงาน และการสื่อสารส่วนตัวที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท สำ�ำหรับกิจกรรมส่วนตัวบนสื่อสังคม พนั กงานควรให้ความเคารพ และ
ตระหนั กว่าการกระทำ�ำของตนอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ที่ผู้อื่นมองว่าเราเป็ นใคร และเรายึดมั่นในสิ่งใดในฐานะบริษัท

รายการตรวจสอบ
ความรับผิดชอบของท่าน
ทราบหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

พนั กงานควรใช้ข้อความเปิ ดเผยข้อมูลที่เหมาะสม เมื่อพูดเกี่ยวกับบริษัทและ/หรือสินค้าและบริการของเรา เมื่อต้องการนำ� ำเสนอรูปภาพหรือวิดี โอของผู้อื่น
ต้องได้รบั สิทธิ์การใช้งาน และขอรับการอนุ ญาตให้เผยแพร่

เคารพในความหลากหลายและความเป็ นอันหนึ่ งอัน
เดียวกัน

เตรียมพร้อมสำ�ำหรับภาระหน้ าที่ ในการรายงาน รวมทัง้ ขัน
้ ตอนในการรายงานเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ และการคุม้ ครองข้อมูลที่เป็ นความลับของ
้
่
้ แบ่งปัน และโพสต์ โดยพึงระลึกว่าอินเทอร์เน็ ตเป็ นสถานที่สาธารณะ ใช้วจิ ารณญาณที่ดี
Johnson & Johnson พนั กงานควรระวังเนื อหาทีสร้างขึน
่
่
เสมอเมือเข้าร่วมในกิจกรรมบนสือสังคม ตระหนั กถึงความแตกต่างระหว่างการสื่อสารบนสื่อสังคมกับการสื่อสารทางธุรกิจ เนื่ องจากแพลตฟอร์มสื่อสังคมและ
แอปพลิเคชันบนมือถือส่วนใหญ่ ไม่ ได้รบั อนุ มัตสำิ �ำหรับการสื่อสารเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างเพื่อนร่วมงาน หรือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก

เป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน

นโยบายบริษัทฉบับเต็มว่าด้วยกิจกรรมทางออนไลน์ ของพนั กงานมีรายละเอียดอยู่ ในนโยบายทางออนไลน์ ทั่วโลกของ Johnson & Johnson โดยเข้าชม
ได้ที่ socialmedia.jnj.com

คำ�ำถามและคำ�ำตอบ

ป ฏิบัตติ อ่ เพื่อนร่วมงานของท่านด้วยศักดิศ์ รีและการ
ให้เกียรติกัน
สร้างความปลอดภัยให้ตนเองในที่ทำ�ำงานและช่วยเหลือ
ผู้อื่นให้ทำ�ำเช่นเดียวกัน
แจ้งรายงานหากมีผู้ละเมิดหลักจรรยาบรรณ ไม่วา่ บุคคล
ผู้นั้นอยู่ ในตำ�ำแหน่ งใดในบริษัท หรือเป็ นผู้ขาย ลูกค้า
หรือพนั กงานชั่วคราว
หากมีข้อสงสัย โปรดขอความช่วยเหลือ

คำ�ำถาม: เ พื่อนร่วมงานคนหนึ่ งโพสต์ความคิดเห็นที่

ส่อไปในเรือ่ งเพศและล่วงละเมิดเกี่ยวกับฉั น
บนหน้ าสื่อสังคมส่วนตัวของเขา เพื่อนร่วม
งานคนนี ้ทำ�ำแบบนั ้นได้หรือไม่

คำ�ำตอบ: ไ ม่ ได้ การใช้สอื่ สังคมของพนั กงานจะต้องเป็ น

ไปตามนโยบายบริษัท รวมทัง้ นโยบายว่าด้วยการ
ล่วงละเมิดของบริษัทด้วย
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ั ย์ทางการเงิน
ความซื่อสต

และการปกป้ องทรัพย์สินของเรา
หลักการที่เรายึดถือ
ความถูกต้อง
ความโปร่งใส
ความซื่อสัตย์
ความไว้วางใจ
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“ความรับผิดชอบ
ประการสุดท้าย
ของเรานั ้น
มีตอ่ ผูถ้ อื หุน
้ ”
หลักความเชื่อมั่นของเรา
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ความซื่อสัตย์ทางการเงิน และการ
ปกป้ องทรัพย์สินของเรา

หมายถึึงอะไร

เราต้้องเก็็บรัักษาบัันทึึกข้้อมููลทางการเงิินที่่�ถููกต้้องและสมบููรณ์์ ที่่�แสดงถึึงสภาพและ
ผลประกอบการของบริิษััท เราคุ้้�มครองกรรมสิิทธิ์์� ทรััพย์์สิิน และข้้อมููลที่่�เป็็ นความ
ลัับของบริิษััท

ทำำ�ไมจึึงมีีความสำำ�คััญ

ความซื่่�อสััตย์์ทางการเงิินช่่วยให้้เรารัักษาความไว้้วางใจและความเชื่่�อมั่่�นที่่�เราสร้้างขึ้้�น
กัับผู้้�ถืือหุ้้�น ภาครััฐ ผู้้�ป่่วย ผู้้�บริิ โภค ผู้้� ให้้บริิการดููแลสุุขภาพ พนัั กงาน
และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของเรา

เราต้้องปฏิิบััติิอย่่างไร

มีีการนำำ�การควบคุุมหลายชั้้�นมาใช้้เพื่่�อปกป้้องและรัักษาความซื่่�อสััตย์์ทางการเงิิน
ของเรา พนัั กงานทุุกคน ไม่่ว่า่ จะอยู่่� ในตำำ�แหน่่ งหรืือสายงานใด จะต้้องรัับผิิดชอบ
ในการปฏิิบััติติ ามนโยบายและขั้้�นตอนปฏิิบััติที่่�
ิ เกี่่�ยวข้้องกัับเงิินทุุนของบริิษััท การ
รายงานผลประกอบการทางการเงิินและไม่่ ใช่่ทางการเงิิน และการใช้้กรรมสิิทธิ์์�และ
ทรััพย์์สิินของบริิษััท
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ความถูกต้องของบันทึกข้อมูลและรายงานสาธารณะของบริษัท
Johnson & Johnson เป็ นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ดำี ำ� เนิ นธุรกิจในหลายประเทศ ในการดำ�ำเนิ นงานทัง้ หมดของเรา เราต้องรักษาสมุดบัญชี
และบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งจะรักษาบูรณภาพของการรายงานทางการเงินของเรา ช่วยสนั บสนุ นการตัดสินใจภายในของเรา และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
ชื่อเสียงของเราในสายตาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กฎหมายกำ�ำหนดให้เราจัดทำ�ำบันทึกข้อมูลทางการเงินของเราอย่างซื่อตรงและถูกต้อง เพื่อให้สะท้อนถึงธุรกรรมทางธุรกิจของเราได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี ้
เรายังต้องพัฒนาและดูแลรักษาระบบการควบคุมบัญชีภายในอย่างเพียงพออีกด้วย ผู้คนจำ�ำนวนมากต้องพึ่งพาเราในการรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างซื่อตรง
สมบูรณ์ และตรงต่อเวลา เช่น หน่ วยงานควบคุมกฎระเบียบของภาครัฐ สถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ และผู้ลงทุนทัง้ ที่เป็ นสถาบันและบุคคล
การรายงานข้อมูลทางการเงินที่ ไม่ถูกต้องอาจบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเรา และอาจทำ�ำให้บริษัทต้องถูกปรับและรับโทษ
ตัวอย่างด้านล่างนี ้คอื วิธีการที่เราสร้างเสริมความซื่อสัตย์ทางการเงินลงในกระบวนการทำ�ำงานของเรา
้ ฐานของคุณภาพ ราคา และบริการ โดยไม่อาศัยการให้หรือรับการจ่ายเงิน ของขวัญ การเลีย้ งรับรอง หรือความ
เราขายและซือ้ สินค้าและบริการบนพืน
ช่วยเหลือ หรืออาศัยความสัมพันธ์ ในทางอื่นกับผู้จัดหาอย่างเด็ดขาด
เราบันทึกการขายและค่าใช้จ่ายในช่วงรอบบัญชีที่เหมาะสมโดยเป็ นไปตามหลักการทางบัญชีที่ ได้รบั การยอมรับทั่วไป
เราห้ามมิ ให้ ใช้เงินทุน ทรัพย์สิน หรือข้อมูลของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการซือ้ เอกสิทธิ์หรือสิทธิประโยชน์ พิเศษด้วยการให้สินบน
การสนั บสนุ นทางการเมืองโดยผิดกฎหมาย หรือการจ่ายเงินโดยมิชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ เราเปิ ดเผยและบันทึกเงินทุนและทรัพย์สินทัง้ หมดของบริษัทในรอบ
การรายงานที่เหมาะสม
เราเก็บรักษาบัญชีและบันทึกข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้อง และไม่ลงบัญชีอันเป็ นเท็จหรือปลอมแปลงด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
กฎสองสามข้อที่พึงระลึกอยู่เสมอมีดงั นี ้
ปฏิิบััติติ ามนโยบายการจััดซื้้�อและจััดจ้้างของบริิษััทเสมอ หากท่่านไม่่แน่่ ใจว่่าเป็็ นนโยบายใด โปรดสอบถามผู้้�จััดการของท่่าน
การจ่่ายเงิินหรืือการใช้้เงิินทุุนของบริิษััททุุกรายการต้้องได้้รับั การตรวจสอบและอนุุ มััติติ ามที่่�กำำ�หนดโดยผู้้�จััดการที่่�เหมาะสม เมื่่�อนำำ�ส่่งค่่าใช้้จ่่ายทางธุุรกิิจ ให้้
ปฏิิบััติติ ามนโยบายของบริิษััทว่่าด้้วยการเดิินทางและการเลี้้�ยงรัับรอง และการปฏิิบััติติ ามข้้อบัังคัับด้้านการดููแลสุุขภาพและจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ
อธิิบายคำำ�ขอเบิิกเงิินทุุกรายการอย่่างชััดเจนและถููกต้้อง และแสดงเอกสารประกอบ ใช้้เงิินที่่�ได้้มาเพื่่�อจุุดประสงค์์ที่่�ร้อ้ งขอและได้้รับั อนุุ มััติเิ ท่่านั้้�น

คำ�ำถามและคำ�ำตอบ
คำ�ำถาม: เราได้รบั ใบแจ้งหนี ้จากผู้ขายในจำ�ำนวนเงินที่สูงสำ�ำหรับ
บริการที่จัดหาให้ ผู้จัดการขอให้ “ระงับ” ใบแจ้งหนี ้นี้ ไป
ก่อนจนกว่าจะถึงไตรมาสถัดไป เพื่อให้เราสามารถบรรลุ
เป้ าหมายทางการเงินสำ�ำหรับไตรมาสนี ้ ฉั นควรทำ�ำอย่างไร
คำ�ำตอบ: ร ายรับและรายจ่ายจะต้องได้รบ
ั การรายงานในรอบ
บัญชีท่ีถูกต้อง ในกรณี นี้ ถ้าได้รบ
ั สินค้าและ/หรือ
บริการแล้ว ก็ต้องลงบัญชีรายจ่ายนี ้ ท่านไม่ควร
“ระงับ” ใบแจ้งหนี ้ ไปก่อน แต่ควรทำ�ำงานร่วมกับ
ิ นี ้
ที่ปรึกษาทางการเงินของท่านเพื่อลงบัญชีหนี ้ สน
อย่างเหมาะสม
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ตัวอย่างข้อมูลธุรกิจทีเ่ ป็ นความลับ

การใช้ทรัพย์สินของบริษัท
เราต้องพึ่งพาทรัพย์สินของบริษัทในการสนั บสนุ นการทำ�ำงานของเราในแต่ละวัน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
เคลื่อนที่ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ยานพาหนะ สิ่งอำ�ำนวยความสะดวก เครือ่ งจักร
วัตถุดบิ สินค้าคงคลัง ทรัพย์สินทางปัญญา เครือ่ งใช้และทรัพย์สินอื่นๆ อยู่ ในความดูแลของเรา และควรใช้
ด้วยเหตุผลที่เหมาะสมโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั ้น เมื่อทำ�ำงานกับข้อมูลของบริษัทหรืออุปกรณ์ เทคโนโลยี
(เช่น แล็ปท็อป อีเมล แอป ฐานข้อมูล ฯลฯ) พนั กงานควรตัง้ รหัสผ่านที่ซับซ้อนและไม่สามารถคาดเดาได้
โดยง่าย และไม่ควรบอกรหัสผ่านแก่ผู้อ่น
ื ไม่ควรจัดเก็บข้อมูลบริษัทไว้ ในบริการบนอินเทอร์เน็ ตหรือระบบ
คลาวด์ที่ ไม่ ได้รบั อนุ มัติ ซึ่งอาจไม่มีการปกป้ องและอาจเข้าถึงได้ โดยผู้ที่ ไม่ ได้รบั อนุ ญาต

ทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลธุรกิจที่เป็ นความลับ
ทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลที่เป็ นความลับของบริษัทเป็ นทรัพย์สินที่ ไม่มีสิ่งใดทดแทนได้ เราต้องรักษา
ความปลอดภัยและปกป้ องการใช้ทรัพย์สินอันมีคา่ เหล่านี ้
ทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครือ่ งหมายการค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ชื่อและสัญลักษณ์ ตราสินค้า การวิจัยและพัฒนา สิ่งประดิษฐ์ และความลับทางการค้า
พนั กงานควรใช้ความระมัดระวังเพื่อปกป้ องทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลทางธุรกิจที่เป็ นความลับของ
บริษัทตลอดเวลา พนั กงานควรหลีกเลี่ยงการพูดถึงหรือแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวในสถานที่สาธารณะ เช่น
สนามบินและร้านอาหาร

คำ�ำถามและคำ�ำตอบ
คำ�ำถาม:

ผมอยู่ ในช่วงลาหยุดโดยไม่ตอ้ งการให้มีการติดต่อผม
้ เชิง ผมจะสามารถฝากแล็ปท็อปไว้กับผู้ช่วยฝ่ าย
โดยสิน
ธุรการเพื่อให้ช่วยดูแลการอนุ มัติ ในระบบต่างๆ ของ
บริษัทแทนได้หรือไม่ ผมไว้วางใจบุคคลนี ้อย่างเต็มที่
และยินดีท่จี ะบอกรหัสผ่านให้เขาทราบ

คำ�ำตอบ: ไม่ ได้ พนั กงานไม่ควรให้รหัสผ่านส่วนตัวแก่ผู้ ใด บางระบบ

อนุ ญาตให้ท่านมอบหมายการดำ�ำเนิ นการบางอย่างให้แก่
ผู้อื่นได้ ระบบอื่นๆ จะรายงานเรือ่ งไปยังผู้จัดการของท่านใน
กรณี ที่ลางาน หากท่านลัดขัน
้ ตอนการควบคุมเหล่านี ้ แสดง
ว่าท่านกำ�ำลังทำ�ำลายการรักษาความปลอดภัยของระบบ การ
หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบของตนเองและการมอบภาระ
รับผิดชอบให้ผู้ช่วยทำ�ำการแทนยังเป็ นการฝ่ าฝื นนโยบาย
บริษัทอีกด้วย

ข้อมูลการขายโดยละเอียด
เป้ าหมายผลประกอบการของธุรกิจ
กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
ข้อมูลสินค้าใหม่
ประกาศเกี่ยวกับบุคลากรที่รอดำ�ำเนิ นการ
กระบวนการผลิตและการออกแบบอุปกรณ์
ลำ�ำดับความสำ�ำคัญของการวิจัยและผลลัพธ์ของสเตจ-เกต

หากสงสัยว่ามีการโจรกรรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือการเปิ ดเผยหรือเข้าถึงข้อมูลบริษัทโดยไม่ ได้รบั อนุ ญาต
ท่านจะต้องรายงานโดยทันทีตอ่ ผู้จัดการของท่าน หรือฝ่ ายการรักษาความปลอดภัยข้อมูลและการบริหาร
ความเสี่ยง ฝ่ ายการรักษาความปลอดภัยทั่วโลก หรือฝ่ ายกฎหมาย
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การเคารพในความลับทางการค้าและข้อมูลที่เป็ นความลับ
เราเคารพต่อความลับทางการค้าและข้อมูลที่เป็ นความลับของบริษัทและบุคคลอื่น เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งสาธารณะ และไม่อนุ ญาตให้เก็บรวมรวม
ข้อมูลที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่เหมาะสม

รายการตรวจสอบ
ความรับผิดชอบของท่าน

หากต้องการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคูแ่ ข่ง ให้หาจากแหล่งสาธารณะ เช่น สื่อ เอกสารทางการค้า อินเทอร์เน็ ต เอกสารของศาล เอกสารที่ยื่นตามข้อบังคับ และ
เอกสารสาธารณะอื่นๆ หลีกเลี่ยงการปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลการแข่งขันกับพนั กงานของคูแ่ ข่งในทุกกรณี รวมทัง้ ในสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพหรืองานประชุมของ
วงการนี ้ ใช้ความซื่อตรง และห้ามแสดงเท็จเกี่ยวกับตัวบุคคลและสถานที่ทำ�ำงานของท่าน เพื่อสืบทราบข้อมูลเกี่ยวกับคูแ่ ข่ง

ปกป้ องทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงทรัพย์สินที่จับต้องได้
เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ อุปกรณ์ เคลื่อนที่ เครือ่ งจักร
ยานพาหนะ และทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ความคิดและ
สิ่งประดิษฐ์

การปฏิบัตติ ามกฎหมายหลักทรัพย์และการซือ้ ขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลวงใน

รายงานข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โดยทันที

เราถูกกำ�ำหนดตามกฎหมายให้ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลสำ�ำคัญบางประการเกี่ยวกับบริษัทของเราต่อสาธารณะ เช่น ยอดขาย รายรับ การครอบครอง/การขายกิจการที่
สำ�ำคัญ เรือ่ งเกี่ยวกับกฎระเบียบ และเหตุการณ์ สำ�ำคัญอื่นๆ เมื่อเราเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ เรามีความรับผิดชอบในการดำ�ำเนิ นการดังกล่าวในวิธีการที่
ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงต่อเวลา และเข้าใจได้
พนั กงานอาจค้นพบข้อมูลสำ�ำคัญเกี่ยวกับบริษัทก่อนที่จะเปิ ดเผยต่อสาธารณะ อย่างไรก็ตาม พนั กงานทุกคนมีความรับผิดชอบต้องรักษาข้อมูลสำ�ำคัญที่ยังไม่ ได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณะให้เป็ นความลับ หากพนั กงานมีข้อมูลสำ�ำคัญที่ยังไม่ ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ห้ามไม่ ให้พนั กงานดำ�ำเนิ นการดังนี ้

ห้ามรับหรือเสนอสินบนหรือของขวัญที่ ไม่เหมาะสมโดย
เด็ดขาด
รายงานค่าใช้จ่าย การขาย และข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ด้วย
ความซื่อตรงและถูกต้อง

ซือ้ หรือขายหุ้น Johnson & Johnson หรือจอง “สิทธิ์ซือ้ ” หรือ “สิทธิ์ขาย” ในหุ้น Johnson & Johnson
โอนถ่ายหรือปรับเปลี่ยนไปยังเครือ่ งมือในการลงทุนอื่น รวมทัง้ กองทุนเพื่อการเกษี ยณ
หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณของเรา

เปิ ดเผยข้อมูลสำ�ำคัญที่ยังไม่ ได้เผยแพร่ตอ่ สาธารณะแก่ครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลใดๆ ภายนอกบริษัท
แนะนำ� ำครอบครัว เพื่อน หรือผู้อ่น
ื ให้ซือ้ หรือขายหุ้น Johnson & Johnson หรือจอง “สิทธิ์ซือ้ ” หรือ “สิทธิ์ขาย” ในหุ้น Johnson & Johnson
การปฏิบัตติ ามกฎหมายหลักทรัพย์จะครอบคลุมนอกเหนื อจากบริษัทของเรา พนั กงานจะต้องไม่
ซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทอื่นใดโดยใช้ข้อมูลสำ�ำคัญที่ยังไม่ ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งตนได้
รับทราบขณะปฏิบัตห
ิ น้ าที่ของตนหรือผ่านวิธีอ่น
ื ๆ

โปรดขอความช่วยเหลือ

ฉั นควรทำ�ำอย่างไร
คคำำถาม: ฉ
 ั นต้องการใช้เงินสดอย่างเร่งด่วนและต้องการขายหุ้นบริษัท

แต่ก็กังวลที่จะทำ�ำเช่นนั ้น เพราะทราบว่าบริษัทจะจัดงาน
ใหญ่ ในเดือนหน้ า ซึ่งยังไม่ ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ

คำ�ำตอบ: โปรดติดต่อสำ�ำนั กงานเลขานุ การองค์กรที่

CorporateSecretary@its.jnj.com
หรือติดต่อเจ้าหน้ าที่ฝ่ายกฎหมายเพื่อขอคำ�ำแนะนำ�ำ

27

ความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ :
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ ที่ผลประโยชน์ ส่วนบุคคลอาจขัดแย้งกับ
ความรับผิดชอบที่มีตอ่ บริษัท

หลักการที่เรายึดถือ
ความซื่อสัตย์
การเปิ ดเผย
จริยธรรม
วิจารณญาณที่ดี
ชื่อเสียง
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“เรามีความ
รับผิดชอบ
ต่อชุมชนที่
เราอยูอ่ าศยั
และทำ�ำงาน
ตลอดจน
สงั คมโลก
เช่นกัน”
หลักความเชื่อมั่นของเรา
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมายถึงอะไร

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คอื สถานการณ์ ที่บุคคลหรือองค์กรมีผลประโยชน์ หรือความ
รับผิดชอบที่ขัดแย้งกัน ไม่วา่ ทางการเงินหรือทางอื่นใด และการสนองผลประโยชน์ ของฝ่ ายหนึ่ งอาจ
มีผลกระทบไม่พึงประสงค์ตอ่ ผลประโยชน์ หรือความรับผิดชอบของอีกฝ่ ายหนึ่ งได้



ทำ�ำไมจึงมีความสำ�ำคัญ
วิธีการที่เราดำ�ำเนิ นการข้อตกลงทางธุรกิจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเราและความไว้วางใจที่เรา
รักษาไว้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการตระหนั กถึงขัน
้ ตอนในเชิงรุกและการดำ�ำเนิ นการดังกล่าวเพื่อ
ป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นั้น เราได้ส่ือสารอย่างชัดเจนให้ทราบถึงความยึดมั่นต่อความ
ซื่อสัตย์ของบริษัทของเราและความมุ่งมั่นของเราในการทำ�ำสิ่งที่ถูกต้อง

เราต้องปฏิบัติอย่างไร

้ ฐานของผลประโยชน์ สูงสุดของบริษัท ไม่ ใช่เพื่อรายได้หรือ
เราทำ�ำการตัดสินใจทางธุรกิจบนพืน
ผลประโยชน์ ส่วนตัว เรากำ�ำหนดให้พนั กงานทุกคนต้องเปิ ดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เกิด
้ จริงหรือคาดว่าจะเกิดอย่างแข็งขันและในทันที
ขึน
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้ เมื่อใด
“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ” เกิดขึน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คอื สถานการณ์ ที่บุคคลหรือองค์กรมีผลประโยชน์ หรือความรับผิดชอบที่ขัดแย้งกัน ไม่วา่ ทางการเงินหรือทางอื่นใด และการ
สนองผลประโยชน์ ของฝ่ ายหนึ่ งอาจมีผลกระทบไม่พึงประสงค์ตอ่ ผลประโยชน์ หรือความรับผิดชอบของอีกฝ่ ายหนึ่ งได้
้ เมื่อความสัมพันธ์หรือกิจกรรมส่วนตัวสามารถมีอิทธิพลต่อวิจารณญาณและต่อความสามารถของบุคคลหนึ่ ง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส่วนตัวเกิดขึน
ในการปฏิบัตงิ านอย่างเป็ นกลางและในการตอบสนองหน้ าที่ทงั ้ หมดต่อผู้วา่ จ้าง แม้แต่ภาพลักษณ์ หรือความเข้าใจว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ก็
สามารถทำ�ำให้บริษัทตกอยู่ ในความเสี่ยงได้ ในฐานะพนั กงาน เราไม่ควรยอมให้ความยึดมั่นของเราเกิดการแตกแยก หรือเกิดรายได้หรือผลประโยชน์
ส่วนตัวซึ่งทำ�ำให้เราไม่สามารถทำ�ำสิ่งที่เป็ นประโยชน์ สูงสุดต่อบริษัทของเรา ตลอดจนต่อผู้ป่วยและผู้บริ โภคที่เราให้บริการ
้ ได้ เมื่อหน่ วยงานภายในกลุ่มบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันมีความสัมพันธ์ท่ขี ัดแย้งกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เชิงองค์กรสามารถเกิดขึน
หน่ วยงานอื่นๆ เช่น หน่ วยงานของรัฐ กลุ่มผู้จ่ายเงิน ผู้ ให้บริการดูแลสุขภาพ หรือบุคคลภายในหน่ วยงานดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ความขัดแย้งหรือความ
้ ได้ เมื่อบริษัทในกลุ่มของเราทำ�ำงานร่วมกันในการพัฒนาสินค้า และสนั บสนุ นระบบการดูแลสุขภาพและโครงสร้างพืน
้
เข้าใจว่ามีความขัดแย้งอาจเกิดขึน
ฐานที่เกี่ยวข้อง หรือแนวทางการรักษา ในขณะเดียวกับที่พยายามขายสินค้าหรือบริการให้แก่หน่ วยงานเหล่านั ้น
การระบุวา่ การดำ�ำเนิ นการหนึ่ งทำ�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่นั้น ไม่ ได้มีความชัดเจนเสมอไป อย่างไรก็ตาม พนั กงานทุกคนมีหน้ าที่ตอ้ ง
้ ไม่วา่ จะเป็ นความขัดแย้งในเชิงส่วนตัวหรือเชิงองค์กร ด้วยเหตุผลดังกล่าว เราจึงคาดหวังให้พนั กงานปรึกษาผู้จัดการ
เปิ ดเผยความขัดแย้งที่อาจเกิดขึน
ของตนหรือเจ้าหน้ าที่จากฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ ายกำ�ำกับดูแลการปฏิบัตติ ามข้อบังคับด้านการดูแลสุขภาพ หรือฝ่ ายกฎหมาย หากมีความขัดแย้งส่วนตัว
้ หรือมีข้อสงสัยว่าวิธี ใดเป็ นวิธีท่ดี ท
ใดๆ ที่อาจเกิดขึน
ี ่สี ุดในการรับมือกับสถานการณ์ ในกรณี ที่อาจเกิดความขัดแย้ง หากมีความขัดแย้งหรือโอกาสที่จะเกิด
ความขัดแย้ง ควรบันทึกการปรึกษากับผู้จัดการของพนั กงานไว้เป็ นหลักฐาน ซึ่งจะช่วยปกป้ องพนั กงานและ Johnson & Johnson หากเกิดสถานการณ์
้ มาจริงๆ สำ�ำหรับความขัดแย้งเชิงองค์กร ควรปรึกษาฝ่ ายกำ�ำกับดูแลการปฏิบัตติ ามข้อบังคับด้านการดูแลสุขภาพหรือฝ่ ายกฎหมาย
นั ้นขึน

ของขวัญ การเลีย้ งรับรอง การรับรองดูแล การเดินทาง และสิ่งของมีคา่ อื่นๆ
ผู้จัดหา ผู้ขาย และบุคคลอื่นๆ ที่ทำ�ำธุรกิจกับเราล้วนมีสำ�ำคัญต่อความสำ�ำเร็จของบริษัทของเรา เพื่อรักษาความสัมพันธ์ของเรากับบุคคลเหล่านี ้ ให้ ไปเป็ น
อย่างซื่อตรงและเป็ นกลาง เราจึงควรหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์
้ ได้เมื่อพนั กงานเรียกร้องหรือรับของขวัญ การจ่ายเงิน การให้เงินกู้ บริการ หรือการตอบแทนในรูปแบบใดๆ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สามารถเกิดขึน
ก็ตามจากผู้จัดหา ลูกค้า คูแ่ ข่ง หรือบุคคลอื่นๆ ที่ตอ้ งการทำ�ำธุรกิจกับบริษัทของเรา พนั กงานควรรับของขวัญ การเลีย้ งรับรอง การรับรองดูแล การ
เดินทาง และสิ่งของมีคา่ อื่นๆ จากผู้จัดหา ผู้ขาย และผู้รบั จ้างอื่นๆ ก็ตอ่ เมื่อมีมูลค่าพอประมาณ ไม่เป็ นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด และไม่ ได้มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจทางธุรกิจ
นโยบายการปฏิิบััติติ ามข้้อบัังคัับด้้านการดููแลสุุขภาพของเราแสดงแนวทางเฉพาะในการเสนอของขวััญ การเลี้้�ยงรัับรอง การรัับรองดููแล และสิิทธิิ
ประโยชน์์ ที่่�คล้้ายคลึึงกัันนี้้�ให้้แก่่ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพสาธารณสุุขและเจ้้าหน้้ าที่่�ของรััฐ

กรณี นี้เป็ นความขัดแย้งหรือไม่
คำ�ำถาม: เ มื่อพิจารณาชื่อเสียงของ Johnson & Johnson ในประเทศของฉั น ทีม

งานธุรกิจของฉั นได้รบั การขอให้ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางการ
รักษาของท้องถิ่น กรณี นี้ยอมรับได้หรือไม่ถ้าเราจะดำ�ำเนิ นการต่อไป

คำ�ำตอบ: กรณี นี้คือความขัดแย้งเชิงองค์กร ท่านควรปรึกษาฝ่ ายกฎหมายและฝ่ ายรัฐกิจ

สัมพันธ์และนโยบาย เพื่อขอรับแนวทางเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลให้แน่ ใจ
ว่าการสนั บสนุ นโครงการริเริม
่ ของนโยบายสาธารณสุขในท้องถิ่นได้รบ
ั การจัดทำ�ำ
โดยใช้มาตรการป้ องกันที่เหมาะสม ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น และหลีกเลี่ยง
ความเข้าใจว่านโยบายดังกล่าวจะมีความเอนเอียงเข้าข้างสินค้าของเรา

โปรดคิดให้รอบคอบ
กิจกรรมหรือความสัมพันธ์นี้จะมีอิทธิพลหรือดูเหมือนว่ามีอิทธิพลต่อความสามารถ
ของฉั นในการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีเหตุผลและไม่ลำ�ำเอียงหรือไม่ หรือแทรกแซงความ
สามารถของฉั นในการทำ�ำงานในทางอื่นๆ หรือไม่
ฉันจะได้รบั บางสิ่งบางอย่างเป็ นการส่วนตัว หรือสมาชิกในครอบครัวจะได้รบั
ประโยชน์ จากการที่ฉันมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี ้หรือไม่ เนื่ องด้วยสถานะของฉั นใน
ฐานะพนั กงานของกลุ่มบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
ฉันจะใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์ ส่วนตัวหรือไม่
การเข้าร่วมของฉั นจะทำ�ำให้ผลประโยชน์ ของฉั นอยู่เหนื อประโยชน์ สูงสุดสำ�ำหรับ
บริษัทหรือไม่
การเปิ ดเผยกิจกรรมนี ้ตอ่ สาธารณะจะทำ�ำลายชื่อเสียงของ Johnson & Johnson
หรือไม่

หากท่านตอบว่า “ใช่”
สำ�ำหรับคำ�ำถามข้อใดข้อหนึ่ งข้างต้น ให้ปรึกษาสถานการณ์
นี ้ กับผู้จัดการของท่าน หรือขอความช่วยเหลือ
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โปรดจำ�ำไว้วา่ …

สิง่ ใดบ้างที่ทำ�ำได้
ในฐานะบริษัทระดับโลก เราดำ�ำเนิ นธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมากมาย โดยกิจกรรมบางอย่างเป็ นการแสดงออกถึงความสุภาพหรือการสะท้อนถึงหลัก
ปฏิบัตท
ิ างสังคมและ/หรือวัฒนธรรม เราเคารพต่อบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมตามขอบเขตที่เป็ นไปได้ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของท้องถิ่นที่ ใช้กำ�ำกับดูแล
เรา แต่กิจกรรมเหล่านั ้นจะต้องไม่ฝ่าฝื นหลักจรรยาบรรณนี ้ อาจมีบางเวลาที่เราต้องปรับเปลี่ยนการตอบสนองของเราให้มีความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมด้วย
ความรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขหรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐ

้
การไม่รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึน
เป็ นการฝ่ าฝื นหลักจรรยาบรรณของเรา
เมื่อมีข้อสงสัย ท่านควรขอคำ�ำแนะนำ� ำจากผู้จัดการของท่าน

กิจกรรมตามธรรมเนี ยมรวมถึงการรับรองดูแลในรูปแบบพอประมาณ เช่น อาหารกลางวันหรืออาหารมือ้ ค่�่ำำ และของขวัญตามโอกาสที่มีมูลค่าไม่สูงนั ก ซึ่งไม่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการแพทย์หรือทางธุรกิจ ถึงแม้วา่ การให้นิยามคำ�ำว่า “ตามธรรมเนี ยม” หรือ “พอประมาณ” จะทำ�ำได้ยาก แต่วธิ ีที่ดท
ี ี่สุดคือการใช้
้ เป็ นประจำ�ำ
วิจารณญาณที่ดี หากท่านได้รบั การเสนอสิ่งของที่มีคา่ เกินพอดี ท่านต้องปรึกษาผู้จัดการของท่าน ท่านควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มากเกินไปหรือเกิดขึน
ตัวอย่างเช่น หากการดำ�ำเนิ นการนั ้นจะทำ�ำให้บุคคลภายนอกที่เสียผลประโยชน์ คดิ ว่าของขวัญหรือบริการนั ้นส่งผลกระทบต่อวิจารณญาณของท่าน ก็แสดงว่าสิ่ง
นั ้นมากเกินไปและควรปฏิเสธ

ของขวัญนั ้นมีมูลค่า “พอประมาณ” หรือให้ “ตาม
ธรรมเนี ยม” หรือไม่

ของขวัญนั ้นมีมูลค่าเกินพอดีหรือไม่

สิ่งที่จะต้องพิจารณาหาก
ผู้ขายเสนอของขวัญให้มีดงั นี ้
ผู้ขายรายนี ้ ให้ของขวัญเป็ นประจำ�ำหรือไม่

ของขวัญนั ้นมี โอกาสที่จะส่งผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อ
ความเป็ นกลางทางธุรกิจหรือไม่

พนั กงานได้รบั อนุ ญาตให้ขอรับเงินกู้ส่วนบุคคลได้จากสถาบันการเงินที่ทำ�ำธุรกิจกับบริษัท ตราบเท่าที่เงินกู้นั้นเป็ นไปตามอัตราและเงื่อนไขปัจจุบัน กฎเดียวกันนี ้
จะมีผลใช้กับกรณี ที่พนั กงานซือ้ สินค้าหรือบริการจากผู้ขายของเรา ธุรกรรมควรเป็ นไปตามเงื่อนไขเดียวกันกับที่เสนอให้กับสาธารณชนทั่วไป ยกเว้นตามที่อธิบาย
ไว้ ในโครงการสิทธิประโยชน์ ของพนั กงานต่างๆ
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กรณี นี้เป็ นความขัดแย้งหรือไม่
ผู้จัดหาสินค้าส่งกระเช้าของขวัญขนมหวานมาให้ ฉั นจะรับไว้ ได้หรือไม่
ท่านสามารถรับของขวัญเล็กน้ อยที่มีมูลค่าพอประมาณได้ อย่างไรก็ตาม หากของขวัญนั ้นจะทำ�ำให้บุคคลภายนอกคิดว่าสามารถมีอิทธิพลหรือแทรกแซงการ
ตัดสินใจของท่านได้ ให้ ใช้สามัญสำ�ำนึ กว่าควรรับไว้หรือไม่ และปรึกษาผู้จัดการของท่าน
ทีมของเรากำ�ำลังเจรจาต่อรองเรือ่ งความคุม้ ครองทางการแพทย์และการเบิกเงินคืนกับระบบสาธารณสุขของรัฐ และทราบมาว่าหน่ วยงาน R&D ของเราเป็ น
คูแ่ ข่งในลำ�ำดับต้นๆ สำ�ำหรับเงินช่วยเหลือก้อนใหญ่จากภาครัฐ เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ฉั นได้รบั อนุ ญาตให้กล่าวถึงเงินช่วยเหลือนี ้ ในการ
เจรจาต่อรองหรือไม่ โดยเสริมว่าบริษัทของเรามีความสัมพันธ์กับภาครัฐมากมาย และความสัมพันธ์ที่แน่ นแฟ้ นของเรา
ไม่ ได้ ท่านควรแยกการเจรจาต่อรองเรือ่ งความคุม้ ครองทางการแพทย์และการเบิกเงินคืนออกจากเป้ าหมายที่หน่ วยงาน R&D ต้องการ อย่างไรก็ตาม ท่าน
อาจถูกกำ�ำหนดให้ตอ้ งเปิ ดเผยความสัมพันธ์ตา่ งๆ ในข้อเสนอของท่าน พร้อมด้วยขัน
้ ตอนที่ ใช้เพื่อบรรเทาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เชิงองค์กรที่อาจ
้ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สามารถส่งผลในทางลบที่สำ�ำคัญต่อชื่อเสียงและความมีประสิทธิผลของ Johnson & Johnson และต่อสินค้าและ
เกิดขึน
บริการของเรา
ฉันสามารถเชิญลูกค้ามาพักที่บ้านพักต่างอากาศของฉั นเป็ นเวลาหนึ่ งสัปดาห์ ได้หรือไม่
โดยทั่วไปแล้ว การเสนอสิ่งที่มีคา่ เกินพอประมาณให้แก่ลูกค้า ผู้แทนจำ�ำหน่ าย หรือผู้ขายเป็ นการกระทำ�ำที่ ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากท่านมีความสัมพันธ์
ส่วนตัวที่ ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว อาจยอมรับได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ โปรดปรึกษาสถานการณ์ นี้กับผู้จัดการของท่าน ท่านควรบันทึกผลของการปรึกษา
กับผู้จัดการไว้เป็ นลายลักษณ์ อักษร หากตัดสินใจว่าข้อเสนอของท่านเป็ นสิ่งที่ยอมรับได้ และท่านตัดสินใจว่าจะดำ�ำเนิ นการต่อไป
เพื่อนจากมหาวิทยาลัยคนหนึ่ งมีบริษัทจัดทำ�ำการวิจัยทางการตลาด เขาได้ทำ�ำการนำ� ำเสนอโครงการที่น่าสนใจมากให้กับ Johnson & Johnson ในราคาที่ต่�่ำำ
มาก ฉั นจะให้เขามาทำ�ำธุรกิจกับเราได้หรือไม่
แ ม้วา่ ค่าใช้จ่ายจะไม่สูง แต่เราจำ�ำเป็ นต้องดูแลให้แน่ ใจว่าการตัดสินใจขัน
้ สุดท้ายเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เป็ นกลาง ท่านควรเปิ ดเผยความสัมพันธ์และ
สภาวการณ์ นี้ตอ่ ผู้จัดการของท่าน หากบริษัทตัดสินใจว่าจะดำ�ำเนิ นการต่อไป ท่านควรบันทึกผลของการปรึกษากับผู้จัดการไว้เป็ นลายลักษณ์ อักษร โดยแสดง
้
ขัน
้ ตอนที่ ใช้เพื่อบรรเทาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึน

การลงทุนส่วนบุคคล ธุรกรรม และผลประโยชน์ ทางธุรกิจจากภายนอก
เราทราบว่าสถานภาพทางการเงินมีความสำ�ำคัญต่อพนั กงานของเราและครอบครัวของพวกเขา บางครัง้ พนั กงานอาจต้องการลงทุนทางธุรกิจ หรือทำ�ำงานเสริม
้
เพื่อช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงิน อย่างไรก็ตาม พนั กงานต้องใช้ความระมัดระวังในการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึน

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง
การใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อผลประโยชน์ ส่วนตัว ไม่วา่
จะเป็ นทรัพย์สินที่จับต้องได้หรือทรัพย์สินทางปัญญา
ให้บริการแก่คแู่ ข่ง ผู้จัดหา หรือผู้จัดหาที่ ได้รบั การเสนอ
ชื่อ หรือลูกค้าในฐานะพนั กงาน กรรมการบริษัท
เจ้าหน้ าที่ คูค่ า้ ตัวแทน หรือที่ปรึกษา
กิจกรรมที่มีอิทธิพลหรือความพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อ
ธุรกรรมทางธุรกิจใดๆ ระหว่างบริษัทกับหน่ วยงานอื่นที่
พนั กงานมีผลประโยชน์ ทางการเงินโดยตรงหรือโดยอ้อม
หรือทำ�ำหน้ าที่เป็ นกรรมการบริษัท เจ้าหน้ าที่ พนั กงาน คู่
ค้า ตัวแทนหรือที่ปรึกษา
การซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทอื่นโดยใช้ข้อมูลที่
ยังไม่ ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะที่ท่านได้รบั จากการทำ�ำงาน
ของท่าน
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สมาชิกในครอบครัวและความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่ ใกล้ชิด
ความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนสนิ ทส่วนตัวสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจของเราได้ เราจึงต้องใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับการตัดสินใจทาง
ธุรกิจของบริษัทที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ ใกล้ชิดเข้ามาเกี่ยวข้อง
เพื่อป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พนั กงานควร:
หลีกเลี่ยงการบังคับบัญชาหรือการมีส่วนร่วมในการว่าจ้างหรือการเลื่อนตำ�ำแหน่ งสมาชิกในครอบครัว
หลีกเลี่ยงการดำ�ำรงตำ�ำแหน่ งที่มีสิทธิ์เข้าถึงหรือมีอิทธิพลต่อการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน ข้อมูลเงินดือน
หรือข้อมูลที่เป็ นความลับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกในครอบครัว
ควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ เหล่านี ้เช่นกันในส่วนที่เชื่อมโยงกับพนั กงานรายอื่นหรือผู้ที่จะมาเป็ นพนั กงานที่มี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวอย่างใกล้ชิดภายนอกบริษัท
้ พนั กงานจะต้องแจ้งผู้จัดการให้ทราบถึงความสัมพันธ์นั้น ผู้จัดการจะ
หากมีสถานการณ์ ใดๆ เหล่านี ้เกิดขึน
ประเมินสถานการณ์ ปรึกษากับผู้บริหารตามความจำ�ำเป็ น และอาจเลือกที่จะย้ายพนั กงานคนใดคนหนึ่ งไปยัง
ตำ�ำแหน่ งอื่นที่วา่ งที่ ไม่มีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่
ใกล้ชิดคืออะไร
คือความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอื่นที่ท่านมีความ
สนิ ทสนมด้วย ซึ่งอาจลดทอนความเป็ นกลางของท่านเมื่อทำ�ำการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ

กรณี นี้เป็ นความขัดแย้งหรือไม่
ครอบครัวของฉั นมีผลประโยชน์ จากการเป็ นเจ้าของบริษัทกระจายสินค้าที่กำ�ำลังเติบโต ฉั นต้องการอนุ ญาตให้ ใช้บริษัทกระจายสินค้ารายนี ้ ให้มาทำ�ำงานกับ
Johnson & Johnson เนื่ องจากฉั นสามารถทำ�ำให้เราได้รบั ข้อตกลงที่ดี ได้ ถ้าฉั นบอกผู้จัดการให้ทราบถึงผลประโยชน์ ของครอบครัวของฉั นในธุรกิจนี ้
จะอนุ ญาตให้วา่ จ้างบริษัทกระจายสินค้ารายนี ้หรือไม่
อนุ ญาตให้แนะนำ� ำบริษัทกระจายสินค้ารายนี ้ ให้กับธุรกิจของเราได้ ท่านต้องเปิ ดเผยความสัมพันธ์ของท่านและของครอบครัวของท่านที่มีตอ่ บริษัท
กระจายสินค้ารายนี ้ โดยละเอียด แล้วถอนตัวออกจากกระบวนการตัดสินใจและการบริหารโครงการดังกล่าว การตัดสินใจขัน
้ สุดท้ายต้องดำ�ำเนิ นการโดย
อิสระโดยผู้บริหารอาวุโสในธุรกิจโดยที่ท่านต้องไม่ ไปเกี่ยวข้องด้วย และท่านไม่ควรพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อผลการตัดสินใจในทางใดๆ ก็ตาม
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พี่เขยของผมจะเป็ นตัวเลือกที่เหมาะสมสำ�ำหรับตำ�ำแหน่ งใหม่ดา้ นการตลาดที่กำ�ำลังเปิ ดรับ ผมสามารถดำ�ำเนิ นการว่าจ้างเขาโดยไม่ผ่านการสัมภาษณ์ หรือขัน
้
ตอนการสมัครได้หรือไม่
ไม่ ได้ ท่านสามารถแนะนำ� ำได้ แต่เขาจะต้องผ่านขัน
้ ตอนการสมัครตามปกติ นอกจากนี ้ ท่านต้องถอนตัวออกจากกระบวนการตัดสินใจ และท่านไม่ควร
พยายามที่จะมีอิทธิพลต่อผลการตัดสินใจในทางใดๆ ก็ตาม

การเป็ นสมาชิกของคณะกรรมการนอกบริษัท
การปฏิบัตห
ิ น้ าที่ ในคณะกรรมการภายนอกบริษัทอาจทำ�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ โดยควรเปิ ดเผยและปรึกษากับผู้จัดการของบุคคลนั ้น
ก่อนจะยอมรับการเป็ นสมาชิกของคณะกรรมการใดๆ จะต้องเข้าใจความรับผิดชอบทางกฎหมายของตนเอง และหลีกเลี่ยงการผูกพันที่อาจทำ�ำให้เกิดความ
ไขว้เขวหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการเป็ นสมาชิกของคณะกรรมการนอกบริษัทของเราแสดงแนวทางเพิ่มเติมสำ�ำหรับผู้บริหาร

ขอความช่วยเหลือได้จากที่ ไหน
แม้วา่ หลักจรรยาบรรณของเราจะแสดงตัวอย่างความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้แล้วก็ตาม แต่ก็เป็ นไปไม่ ได้ท่จี ะระบุทุกสถานการณ์ ได้ หากท่านมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือไม่แน่ ใจว่ามีความขัดแย้งหรือไม่ ท่านต้องแจ้งรายละเอียดความขัดแย้งนั ้นต่อผู้จัดการของท่าน และ/หรือผู้จัดการของผู้จัดการดังกล่าว หรือ
เจ้าหน้ าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ ายกฎหมาย ขอแนะนำ� ำให้บันทึกการตัดสินใจเป็ นลายลักษณ์ อักษร

ทำ�ำรูจ้ ักกับ 3 “D”
เปิ ดเผย (Disclose)
ปรึกษา (Discusss)
ตดั สินใจ (Decide)
การเปิ ดเผยเป็ นหัวใจสำ�ำคัญ หากท่านเผชิญกับ
สถานการณ์ ที่คลุมเคลือและไม่แน่ ใจว่ากิจกรรมนั ้น
จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่ ให้
ปรึกษาเรือ่ งข้อวิตกกังวลของท่านกับผู้จัดการของท่าน
หัวหน้ างาน หรือบุคคลใดก็ตามที่ระบุไว้ ในหัวข้อ “ขอ
คำ�ำปรึกษาและแนวทางเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณของ
เราได้จากที่ ใด”
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หลักจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ
ปฏิบัตติ ามหลักความเชื่อมั่น เข้าใจหลักจรรยาบรรณของเรา

ห่วงใยโลก ใส่ ใจทุกคน ร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจและ
หลอมรวมบุคลากรของ Johnson & Johnson ให้
เป็ นหนึ่ งเดียว
หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของ Johnson & Johnson ฉบับนี ้เป็ นฉบับล่าสุด ซึ่งได้รบั การปรับปรุงใน ค.ศ. 2019
และใช้แทนฉบับก่อนหน้ าทัง้ หมด
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