ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ตารางสารบัญ

ตารางสารบัญ
การบังคับใช้ ประมวลจริยธรรม
บทนา
ค่านิยมหลักของเรา
ธุรกิจของเรา
การดูแลผูป้ ่ วย
คุณภาพและนวัตกรรม

บุคลากรของเรา
การให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและแรงงาน
การรวมตัวกันและความหลากหลาย
สภาพแวดล้อมในการทางานที่ปราศจากการเลือก
ปฏิบตั ิและการคุกคาม
คุณสมบัติ

หลักการประพฤติปฏิบตั ิของเรา
การต่อต้านการคอร์รัปชัน่
การต่อต้านการฟอกเงิน
การกากับดูแลการค้า

การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
การคัดเลือกผูจ้ ดั หาสินค้า
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน

ข้ อมูลของเรา
การบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องและโปร่ งใส
การเรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย
ข้อมูลที่เป็ นความลับและข้อมูลส่วนบุคคล
การดาเนินการปกป้องข้อมูลที่เป็ นความลับ
และความลับทางการค้า
ทรัพย์สินทางปัญญา
ห้ามมิให้ทาธุรกิจกับตนเอง
การใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

การสื่ อสารของเรา
การร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานราชการหรื อ
หน่วยงานของรัฐ
การสื่อสารกับสื่อ
การโฆษณาและการส่งเสริ มการขาย
การใช้สื่อสังคมออนไลน์
กิจกรรมทางการเมือง

ความรับผิดชอบของเราใน
ฐานะพนักงานขององค์กร
การปกป้องสิ่ งแวดล้อม
การบริ จาคและให้การสนับสนุน

หลักการการกากับดูแลของเรา
ภาพรวม
นโยบาย
การฝึ กอบรม
การรายงานการกระทาที่อาจเป็ นการละเมิดกฎระเบียบ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกากับดูแล – ฝ่ ายสนับสนุน
ความคาดหวังของพวกเราและความรับผิดชอบของ
ท่าน

ข้ อมูลสาหรับติดต่ อ

การบังคับใช้ประมวลจริ ยธรรม

การบังคับใช้ ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
ประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้ ( “ประมวลจริ ยธรรม” ) จะมี
ผลบังคับใช้กบั ทุก ๆ คน ทั้งเจ้าหน้าที่ กรรมการบริ ษทั พนักงานประจา พนักงาน
ชัว่ คราว ตลอดจนตัวแทนของเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ รวมถึงกิจการที่บริ ษทั ได้
ควบคุมดูแลทั้งทางตรงและทางอ้อมทัว่ โลก
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีการเสริ มหลักการทัว่ ไปในประมวลจริ ยธรรมฉบับนี้ดว้ ยนโยบาย
ที่ได้จดั ทาขึ้นเพื่อใช้เป็ นแนวทางในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง ตามกฎหมาย
ท้องถิ่นที่ถูกบังคับใช้ท้ งั หมด หากในกรณี ที่กฎหมายท้องถิ่นหรื อนโยบายนั้นมี
ความขัดแย้งกับประมวลจริ ยธรรมของบริ ษทั ท่านควรจะติดต่อฝ่ ายกากับดูแลและ/
หรื อฝ่ ายกฎหมายของท่าน

บทนา

สารจากฝ่ ายบริหารของเฟรซีเนียส
เมดิคอล แคร์
ในทุก ๆ วันพวกเราใช้ความพยายามอย่างมากในการพัฒนาและ
ปรับปรุ งความเป็ นอยูข่ องผูป้ ่ วยของพวกเราผ่านการให้บริ การ
และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ผูป้ ่ วยของพวกเรา พนักงาน ลูกค้า และ
นักลงทุน รวมถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอื่น ๆ ได้ให้ความไว้วางใจ
พวกเราในการผลิตสิ นค้าและให้บริ การด้วยคุณภาพระดับสูง และ
เชื่อมัน่ ในการดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต ด้วยความ
เคารพต่อสิ ทธิมนุษยชนและสิ ทธิประโยชน์อื่น ๆ ของพนักงาน
ของพวกเรา ความสาเร็ จและชื่อเสี ยงที่มีมาอย่างต่อเนื่องของพวก
เรานั้นขึ้นอยูก่ บั ความมุ่งมัน่ ของพวกเราต่อมาตรฐานในการ
ดาเนินงานในระดับที่สูงที่สุด

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจได้
รวบรวมหลักการและข้อปฏิบัติที่ถือเป็ นความ
รับผิดชอบของพวกเราทุกคน
ผูป้ ่ วยคือสิ่ งที่สาคัญลาดับต้น ๆ ของพวกเรา การ
เตรี ยมการในการให้บริ การและสิ นค้าที่มีคุณภาพ
แก่ผปู ้ ่ วยเป็ นหน้าที่ของทุกคนภายในเฟรซี เนียส
เมดิคอล แคร์ พวกเราให้สัญญาว่าจะปฏิบตั ิต่อ
ผูป้ ่ วยทุกท่านอย่างให้เกียรติและให้ความเคารพ
รวมถึงการดาเนินงานตามจริ ยธรรม ด้วยความ
ยุติธรรม ความสุภาพ และตรงต่อเวลา
พวกเราขอให้คามัน่ สัญญาที่จะสนับสนุนความ
หลากหลายและการให้ความร่ วมมือซึ่งกันและ
กัน เพื่อให้สถานที่ทางานมีความปลอดภัย มี
บรรยากาศที่ดี และมีความเป็ นกลางสาหรับ
พนักงานของพวกเราทุกคน และพวกเรา
คาดหวังให้คู่คา้ ทางธุรกิจของเราปฏิบตั ิใน
แนวทางเดียวกัน พวกเราจะไม่ยอมให้มีการ
เลือกปฏิบตั ิ การคุกคาม หรื อการตอบโต้กลับใน
รู ปแบบใดก็ตาม

พวกเราให้ความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงานและดาเนิน
ธุรกิจของพวกเราให้เติบโตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และจริ ยธรรมซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลักของพวก
เราและมาตรฐานสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ธุรกิจของพวกเราอยูใ่ นการกากับดูแลและการควบคุม
ที่เข้มงวดภายใต้กฎระเบียบและกฎหมายที่มีความ
ซับซ้อนหลากหลายฉบับ การละเลยหรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ประมวลจริ ยธรรมฉบับนี้ หรื อนโยบาย
ของบริ ษทั อาจจะทาให้เฟรซี เนียส เมดิคอล แคร์ หรื อ
บุคลากรถูกปรับ ถูกยึดใบอนุญาตในการประกอบ
ธุรกิจ ถูกลงโทษ หรื อสร้างความเสี ยหายต่อชื่อเสี ยง
ของพวกเรา ดังนั้นพวกเราจึงต้องปฏิบตั ิตามอย่าง
เคร่ งครัดและทางานร่ วมกันเป็ นทีมตามหลักปฏิบตั ิ
ทุกข้อที่ได้ถกู ระบุไว้
ความสาเร็ จในระยะยาวของพวกเราขึ้นอยูก่ บั ความ
ร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรม กฎหมาย
และนโยบายบริ ษทั ของพนักงานทุกคน หากพวกเรา
ทางานร่ วมกันเป็ นทีมและให้การสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน พวกเราจะสามารถสร้างมาตรฐานที่ดีใน
อุตสาหกรรมของเราเพื่อยกระดับคุณภาพทางด้าน
การแพทย์ การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับ และ
การดาเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม

บทนา

วิสัยทัศน์ ของเรา

พันธกิจของเรา

สร้ างอนาคตที่สดใสในทุก ๆ วัน
สาหรับผู้ป่วยทั่วโลก

เราจะให้ การดูแลรักษาที่ดีที่สุด
ให้ บริการระบบดูแลสุ ขภาพที่มีความหลากหลายอย่ างยั่งยืน
สาหรับผู้ป่วยที่มีจานวนเพิม่ มากขึน้ ทั่วโลก

ด้วยประสบการณ์กว่าสิบปี ในการฟอกไต การทาวิจยั เชิงนวัตกรรม และการเป็ น
ผูน้ าระดับโลกในด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริ การฟอกไต – พวกเราคือ เฟรซีเนียส
เมดิคอล แคร์
ผูป้ ่ วยโรคไตสามารถที่จะมองไปในอนาคตด้วยความมัน่ ใจมากขึ้นเนื่องจาก
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและแนวคิดด้านการบาบัดรักษาของเรา เราทาให้ผูป้ ่ วยมี
อนาคตที่สดใสโดยการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ให้กบั พวกเขา
เราใช้ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสาหรับวิธีการรักษาโรคไตที่ทนั สมัยและทางานหนัก
อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการดูแลรักษาควบคู่ไปกับการเติบโตทาง
ธุรกิจของบริ ษทั ด้วยความร่ วมมือของพนักงานของพวกเรา บริ ษทั ได้มุ่งเน้นในการ
ดาเนินกลยุทธ์ที่จะนาพาให้เราก้าวขึ้นเป็ นผูน้ าทางด้านเทคโนโลยี ในฐานะบริ ษทั
แบบครบวงจรในแนวดิ่ง พวกเราได้นาเสนอผลิตภัณฑ์และการให้บริ การอันครบ
วงจรตลอดห่วงโซ่ของการฟอกไต
มาตรฐานทางการแพทย์สูงสุดเป็ นเกณฑ์มาตรฐานที่พวกเรายึดถือ นี่เป็ นคามัน่
สัญญาของพวกเราที่มีต่อผูป้ ่ วย คู่คา้ ของพวกเราในระบบสาธารณสุขและการดูแล
สุขภาพ รวมถึงนักลงทุนของพวกเรา ผูไ้ ว้วางใจในประสิทธิภาพการดาเนินงานที่
น่าเชื่อถือและอนาคตของเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์

เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ บรรลุมาตรฐานการในการดาเนินกิจการอย่างยัง่ ยืน ทั้งในทาง
การแพทย์ ด้านคุณภาพ และด้านเทคโนโลยีในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยผ่านคามัน่ สัญญาของ
พวกเราในการพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และวิธีการในการบาบัดรักษาโรค
สถานะของเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้สร้างขึ้นจากการบ่มเพาะ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพและการคิดค้นนวัตกรรมที่ทนั สมัยอย่างต่อเนื่องมาเป็ นเวลา
ยาวนาน ดังนั้นการมุ่งเน้นในด้านการวิจยั และการพัฒนาของพวกเราจะช่วยคงไว้ซ่ ึง
มาตรฐานและความรู้ความชานาญในด้านการแพทย์และเทคโนโลยีที่จาเป็ นต่อการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ และวิธีในการบาบัดรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานของพวก
เรานั้นจะให้คามัน่ สัญญาในการจัดหาผลิตภัณฑ์และการให้บริ การที่มีคุณภาพสู งสุด เพื่อ
สร้างความยัง่ ยืนในด้านการปฏิบตั ิการทางการแพทย์และการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
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พวกเราให้ความสาคัญกับการทางานร่ วมกัน การปฏิบตั ิงานในเชิงรุ ก ความน่าเชื่อถือ
และความเป็ นเลิศ ค่านิยมเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนพันธกิจของพวกเราในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการให้บริ การที่มีคุณภาพ รวมถึงเพื่อให้มีผลกระทบในเชิงบวกต่อ
สุขภาพและความเป็ นอยูข่ องผูป้ ่ วย และเพื่อทาให้เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ประสบ
ผลสาเร็ จอย่างยัง่ ยืนในอนาคต ค่านิยมหลักของเราสะท้อนถึงวัฒนธรรมของบริ ษทั
และทาหน้าที่เป็ นเครื่ องมือในการสนับสนุน และนาทางพวกเราทุกคนให้มีความคิด
และวิธีปฏิบตั ิที่สอดคล้องเป็ นหนึ่งเดียวกันในฐานะบริ ษทั ระดับโลก

ค่านิยมหลักของเรา

การทางานร่ วมกัน

การปฏิบัติงานในเชิงรุก

ความน่ าเชื่ อถือ

ความเป็ นเลิศ

...พวกเราทุกคนทราบถึงวิธี
ปฏิบัติงานร่ วมกันเพื่อบรรลุ
เป้าหมายเดียวกันและประสบ
ความสาเร็จร่ วมกัน

...พวกเราสามารถเสนอความคิด
ริเริ่มใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาและสร้ าง
ผลงานเชิงบวกต่อการปฏิบัติงาน
ของพวกเรา

...พวกเราได้รับความ
ไว้ วางใจจากผู้ป่วย คู่ค้า และ
เพื่อนร่ วมงานของเรา

...พวกเราสามารถพัฒนา
คุณภาพอย่ างต่อเนื่องเพื่อ
ขับเคลื่อนบริษัทไปสู่
ความสาเร็จในอนาคต

พวกเราใส่ ใจต่อการแบ่งปัน
ข้อมูลและประสบการณ์ ต่าง ๆ
เพื่อช่ วยให้ พวกเราได้ เรียนรู้จาก
ความผิดพลาดและเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน พวกเราจัดการกับความ
ท้าทายต่าง ๆ โดยการทางานเป็ น
ทีม ให้ ความร่ วมมือกับเพื่อน
ร่ วมงานทั้งใกล้และไกล ด้วยการ
สื่ อสารกันอย่ างเปิ ดเผย

พวกเราท้ าทายสิ่ งที่เป็ นอยู่ใน
ปัจจุบันและให้ ความสนใจใน
สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ รอบตัวเรา
พวกเราตั้งคาถามเพื่อให้ เข้าใจ
อย่างถ่องแท้ในสิ่งที่จะต้อง
ดาเนินการและแสดงความ
รับผิดชอบต่ อผลลัพธ์ ของสิ่ ง
นั้น ๆ

พวกเรากาหนดเป้ าหมายที่
ชัดเจนและดาเนินชีวิต
เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายนั้น ๆ
พวกเราให้ ความเคารพและ
ปฏิบัติตนเป็ นตัวอย่างที่ดี
ในทุก ๆ วัน พวกเราปฏิบัติ
ตนภายใต้กรอบจริยธรรม
และดาเนินงานตาม
มาตรฐานที่กาหนดไว้

พวกเราทาวันนี้ให้ ดีขนึ้ กว่า
เมื่อวาน และแบ่งปันแนวคิด
และวิธีการต่าง ๆ เพื่อ
ประโยชน์ ในการปรับปรุง
และสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
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พวกเราให้คามัน่ สัญญาที่จะให้บริ การทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ผปู ้ ่ วยของ
เราและจะผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพสูง พวกเราจะให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ที่
เหมาะสมกับผูป้ ่ วยของเราและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกท่านเพื่อดาเนินการตาม
เป้าหมายให้ประสบผลสาเร็จและเติมเต็มวัตถุประสงค์ของพวกเรา

ธุรกิจของเรา

การดูแลผู้ป่วย
พวกเราจะดูแลรักษาผูป้ ่ วยของเราด้วยวิธีการที่ดีและยัง่ ยืนที่สุด
พวกเราจะพยายามเต็มที่ในการพัฒนาคุณภาพการรักษาและ
มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ผปู ้ ่ วยของเราผ่านการค้นคว้าวิจยั
ทางวิทยาศาสตร์ พวกเราจะรับฟังความคิดเห็นของผูป้ ่ วยจาก
คาแนะนาของผูป้ ่ วยเอง จากการร้องเรี ยนต่าง ๆ ซึ่งนโยบายของ
เราได้สะท้อนถึงหลักปฏิบตั ิต่าง ๆ เหล่านี้

พวกเราให้ คามั่นสัญญาที่จะ
เคารพและยึดหลักจรรยาบรรณของความสัมพันธ์
ระหว่างผูใ้ ห้การรักษาและผูป้ ่ วย
ให้ความร่ วมมือกับทีมผูร้ ักษา
ปฏิบตั ิต่อผูป้ ่ วยอย่างให้เกียรติและด้วยความ
เคารพ
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยคุณธรรม เป็ นกลาง สุภาพอ่อน
น้อม เป็ นมืออาชีพ และกระตือรื อร้น
ให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ งแก่ผปู ้ ่ วยและดาเนินการแก้ไข
ปัญหาอย่างทันท่วงที
นาเสนอข้อมูลด้านคุณภาพของการให้บริ การ
สินค้า ราคา และข้อมูลอื่น ๆ ของพวกเราด้วย
ความซื่อสัตย์และเที่ยงตรง

เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ่ วยและครอบครัวได้มีส่วนร่ วม
ในการวางแผนการรักษาตามความเหมาะสม
รวมรวม บันทึก และส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผูป้ ่ วยตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายที่ได้
กาหนดไว้
มีมาตรการในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผูป้ ่ วยให้เป็ นความลับ
ไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการนาเสนอหรื อให้
สิ่งจูงใจที่ไม่เหมาะสมให้กบั ผูป้ ่ วย
มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตาม
วิวฒั นาการทางวิทยาศาสตร์

คุณภาพและนวัตกรรม
คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการให้บริ การของเราถือเป็ นพื้นฐาน
ของการดาเนินธุรกิจของพวกเรา และความปลอดภัยของผูป้ ่ วยนั้นถือเป็ นสิ่งที่สาคัญ
ที่สุด พวกเรามุ่งมัน่ ที่จะต่อยอดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และดาเนินการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยการคิดค้นนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และวิธีการดูแลรักษาใหม่ ๆ
และโดยการออกแบบระบบต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ พวกเราให้คามัน่ ที่จะ
ประยุกต์ใช้การทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดยให้ความเคารพต่อข้อกาหนดทางด้าน
จริ ยธรรมอยูเ่ สมอ โดยยึดมัน่ และรับผิดชอบต่อหลักชีวจริ ยธรรม (Bioethics)
พวกเราจะมุ่งมัน่ พัฒนาคุณภาพของการให้บริ การและผลิตภัณฑ์โดยการรวมรวมและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและความคิดเห็นต่าง ๆ และจะดาเนินการจัดการด้านความปลอดภัย
และคุณภาพตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการค้นคว้า การออกแบบ การ
ผลิตและการจัดการสินค้า การรี ไซเคิลและการกาจัด เช่นเดียวกับการสร้างมาตรฐาน
ในการตรวจสอบข้อมูล การร้องเรี ยน และความคิดเห็น

พวกเราให้ คามั่นสัญญาที่จะ
ยึดถือความปลอดภัยของผูป้ ่ วยเป็ นอันดับแรก
จัดหาผลิตภัณฑ์และการให้บริ การที่มีคุณภาพอย่าง
สม่าเสมอ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและนโยบายด้านความปลอดภัย
และด้านคุณภาพอย่างเคร่ งครัด
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและนโยบายในด้านการจัดการ
กับการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และข้อ
ร้องเรี ยนด้านผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ดาเนินการตามมาตรฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ ควบคู่
ไปกับด้านจริ ยธรรมอย่างเคร่ งครัด
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พวกเราให้คามัน่ สัญญาที่จะว่าจ้างและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ และจะคงไว้ซ่ ึง
บรรยากาศและสถานที่ทางานที่ให้ความเคารพ ยุติธรรมและสภาพแวดล้อมใน
การทางานที่ปลอดภัยแก่บุคลากรของเรา

บุคลากรของเรา

การให้ ความเคารพต่ อสิทธิมนุษยชนและแรงงาน
พวกเราให้ความเคารพในสิทธิมนุษยชนและการจ้างงานที่เป็ นธรรม พวกเรา
ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่บงั คับใช้และแนวทางที่ระบุไว้ตามหลักปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและ
สิทธิข้นั พื้นฐานในการทางานแห่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
พวกเราขอประณามการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
และจะไม่ยอมรับการบังคับใช้แรงงานทุกรู ปแบบรวมถึงการเป็ นทาสสมัยใหม่
และการค้ามนุษย์
พวกเราให้ความเคารพในหลักการของเสรี ภาพในการรวมกลุ่มกัน และสิทธิ
แนวทางในการต่อรองร่ วมกันที่มีประสิทธิผล รวมถึงสิทธิของพนักงานของ
พวกเราที่จะมีอิสระในการเลือกที่จะเป็ นตัวแทนของสหภาพแรงงานตามที่
กฎหมายได้บงั คับใช้
พวกเรามุ่งมัน่ ที่จะดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของอย่างปลอดภัย โดยคานึงถึงสุขภาพ
และความปลอดภัยทั้งของพนักงานของพวกเรา ของคู่คา้ ทางธุรกิจ และบุคลากร
ของพวกเขาเหล่านั้นที่คอยช่วยเหลือในการดาเนินธุรกิจและการปฏิบตั ิงานของ
พวกเรา ทั้งนี้ รวมถึงประชาชนผูพ้ กั อาศัยหรื อทางานในบริ เวณใกล้เคียงกับ
สถานที่ทางานของเรา พวกเราจะส่งเสริ มวัฒนธรรมที่ทุกคนจะรู้สึกถึงหน้าที่
และความรับผิดชอบในการที่จะลดความเสี่ยงและสนับสนุนหลักการปฏิบตั ิงาน
ด้วยความปลอดภัย

สาหรับข้อมูลเพิม่ เติมในเรื่ องของสิ ทธิ มนุษยชนและกฎหมายแรงงาน กรุ ณาศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Fresenius Medical Care Global Statement on
Human Rights, Workplace Rights and Labour and Employment
Principles หรื อนโยบายและแนวทางการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง

การรวมตัวกันและความหลากหลาย
พวกเราให้คุณค่าและเห็นความสาคัญของการรวมตัวกันและความหลากหลาย พวกเรา
ผลักดันให้บคุ ลากรอยูร่ ่ วมกันด้วยความรู้สึกว่าทุก ๆ คนเป็ นส่วนสาคัญขององค์กรและ
เราทุกคนได้รับการยอมรับ บริ ษทั จะประสบความสาเร็ จและก้าวไปข้างหน้าได้ก็ต่อเมื่อ
พนักงานทุกคนที่เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ยอมรับในความหลากหลายและมีส่วนร่ วม
ในการนาเสนอมุมมอง ความสามารถเฉพาะตัว และประสบการณ์ที่สั่งสมมา

สภาพแวดล้อมในการทางานที่ปราศจากการเลือก
ปฏิบัตแิ ละการคุกคาม
เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ให้การสนับสนุนโอกาสที่เท่าเทียมกันสาหรับพนักงานทุกคน
และไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบตั ิหรื อการคุกคามเกิดขึ้นภายในองค์กร ซึ่งรวมไปถึงการ
คุกคามทางเพศ พวกเราจะไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบตั ิในทุกรู ปแบบไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ อง
ของเชื้อชาติ สี ผิว สัญชาติ เพศ การระบุเพศสภาพ การแสดงออกทางเพศ รสนิยมทาง
เพศ ความทุพพลภาพทางร่ างกายและจิตใจ ศาสนา อายุ สถานะสมรสหรื อสถานะทาง
ครอบครัว หรื อในเรื่ องอื่น ๆ ที่ได้รับการคุม้ ครองตามกฎหมาย
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พวกเราคาดหวังให้ ผ้จู ัดการ พนักงาน เจ้ าหน้ าที่
และคู่ค้าทางธุรกิจของพวกเราทุกคน
ดาเนินการตามคามัน่ สัญญาของพวกเราในการให้ความ
เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและแรงงาน
ให้ความร่ วมมือในการสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี
ปฏิบตั ิงานโดยปราศจากการคุกคามและการเลือกปฏิบตั ิใน
ทุกรู ปแบบ
รายงานการละเมิดกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นหรื อที่อาจจะเกิดขึ้นได้

คุณสมบัติ
พวกเราให้ความสาคัญในการว่าจ้างพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตาแหน่งหน้าที่
บางประเภทที่เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จาเป็ นต้องการบุคลากรที่มีใบอนุญาต (เช่น
ใบรับรองขึ้นทะเบียนการเป็ นพยาบาล) ใบประกอบวิชาชีพ (เช่น ใบรับรองการเป็ น
ช่างเทคนิคโรคไต) หรื อใบรับรองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพที่จาเป็ นในสาขา
อาชีพ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องจัดการให้มีใบรับรองหรื อใบอนุญาตที่จาเป็ นทั้งหมด และ
อยูใ่ นสถานะที่ใช้งานได้เพื่อการปฏิบตั ิงานของท่าน ท่านจะต้องรายงานให้หวั หน้า
ของท่านทราบโดยทันทีหากใบรับรองหรื อใบอนุญาตที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานของ
ท่านหมดอายุหรื อถูกเพิกถอน
ในบางประเทศ หน่วยงานราชการอาจจะมีขอ้ ห้ามมิให้บุคคลบางกลุ่มเข้าไปมีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมด้านสาธารณสุ ขและการดูแลสุขภาพ หากท่านได้รับแจ้งว่าท่านถูก
ห้ามไม่ให้เข้าร่ วมในกิจกรรมดังกล่าวได้ ท่านจะต้องแจ้งให้กบั หัวหน้างานของท่าน
ทราบโดยทันที
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หลักการประพฤติปฏิบัติของเรา

พวกเราให้คามัน่ สัญญาที่จะดาเนินธุ รกิจด้วยความซื่ อสัตย์ สุจริ ต และมี
ความโปร่ งใส การสนับสนุนให้มีวฒั นธรรมองค์กรที่เปี่ ยมไปด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริ ต และโปร่ งใสเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะรักษาและคงไว้ซ่ ึงความ
น่าเชื่อถือจากผูป้ ่ วย หน่วยงานทางภาครัฐที่คอยกากับดูแล คู่คา้ ทางธุรกิจ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอื่น ๆ
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4.2

การต่ อต้ านการฟอกเงิน

เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ให้คามัน่ สัญญาที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการ
ต่อต้านการฟอกเงินอย่างเคร่ งครัด การฟอกเงินหมายถึงการเข้าไปมีส่วนร่ วมใน
ธุรกรรมที่มีทรัพย์สินที่ได้มาจากการก่ออาชญากรรม การกาหนดโครงสร้าง
ธุรกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจพบการก่ออาชญากรรม หรื อการเข้าไปมีส่วนร่ วม
ในธุรกรรมที่ส่งเสริ มให้มีการก่ออาชญากรรม
4.1

การต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น

ในฐานะบริ ษทั ระดับโลก พวกเราจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายการต่อต้าน
การคอร์รัปชัน่ ของทุก ๆ ประเทศที่เราดาเนินธุรกิจ รวมถึงกฏหมายว่าด้วย
การต่อต้านการกระทาอันเป็ นการทุจริ ตในต่างประเทศของสหรัฐอเมริ กา
(“FCPA”) กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนของสหราชอาณาจักร
(“UKBA”) และประมวลกฏหมายอาญาของเยอรมัน
เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จะไม่ยอมรับการกระทาอันเป็ นการทุจริ ตในทุก
รู ปแบบ ทั้งการติดสิ นบน การคอร์รัปชัน่ การคดโกง หรื อดาเนินการใด ๆ
ที่ได้มาซึ่งผลประโยชน์มิชอบทุกที่ทวั่ โลก ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับบุคลากร
ทางทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ หรื อคู่สัญญาที่เป็ น
เอกชน
ท่านจะต้องไม่เสนอ ทาการอนุมตั ิ หรื อมอบสิ่ งของมีค่าใด ๆ ก็ตามโดยมี
เจตนาเพื่อชักนาให้บุคคลกระทาการใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ในขณะเดียวกัน
ท่านไม่ควรจะเรี ยกร้อง ตกลงว่าจะรับ หรื อยอมรับของมีค่าจากบุคคลใด ๆ
ก็ตามที่พยายามที่จะโน้มน้าวการตัดสิ นใจทางธุรกิจของท่าน

พวกเราจะกาหนดมาตรการในการตรวจสอบที่จาเป็ นเพื่อดาเนินธุรกิจกับคู่คา้ ทาง
ธุรกิจที่มีชื่อเสียงและประกอบกิจการที่ชอบด้วยกฏหมายโดยใช้เงินทุนซึ่งได้มา
จากแหล่งเงินทุนที่ชอบด้วยกฎหมาย
4.3

การกากับดูแลการค้า

เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จะดาเนินการปฏิบตั ิตามกฎหมายการค้าซึ่งใช้กบั
ธุรกิจของพวกเรา กฎหมายทางการค้าคือกฎหมายใด ๆ ก็ตามที่ใช้ในการกากับ
ดูแลด้านการค้า การนาเข้า การส่งออก การโอนย้ายและการเคลื่อนย้ายสินค้า
การให้บริ การ เทคโนโลยี และเงินทุน
เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ให้ความสาคัญกับกฎหมายการค้าและดาเนินการตาม
นโยบายเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเราได้ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด การละเมิดหรื อทา
ผิดกฏหมายการค้าจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ และ
บุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลักการประพฤติปฏิบตั ิของเรา

การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
พวกเราจะดาเนินการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็ นธรรมและอยู่
ภายใต้กรอบกฏหมายว่าด้วยการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมและการ
ต่อต้านการผูกขาด

พวกเราให้ คามั่นสัญญาที่จะ
นาเสนอผลิตภัณฑ์และการให้บริ การที่ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพที่ดีที่สุดกับผูป้ ่ วยและลูกค้าของพวกเรา
ในราคาที่เหมาะสม
ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และผลักดันนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูป้ ่ วย
ดาเนินการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมภายใต้กฏหมายและ
กรอบข้อบังคับที่จาเป็ น

ห้ามมิให้มีการดาเนินการที่ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่
เป็ นธรรมผ่านการคดโกง หรื อการบิดเบือนความจริ ง
ต่าง ๆ
ไม่ดูหมิ่นคู่แข่งหรื อใช้ความลับทางการค้าของบุคคลที่
สามอย่างไม่เหมาะสม

การละเมิดกฎหมายและข้อบังคับเหล่านั้นอาจส่ งผลกระทบ
ร้ายแรงแก่ท่านและบริ ษทั หากมีขอ้ สงสัย กรุ ณาติดต่อฝ่ าย
กฏหมายของบริ ษทั เพื่อขอคาแนะนาและการฝึ กอบรม

การคัดเลือกผู้จัดหาสินค้า
ธุรกิจของพวกเราขึ้นอยูก่ บั ความน่าเชื่อถือของการจัดหาผลิตภัณฑ์และการ
บริ การที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพสูง มีตน้ ทุนที่ช่วยให้เราสามารถแข่งขันได้
และมีความต่อเนื่อง
ในการคัดเลือกผูจ้ ดั หาสิ นค้าและผูร้ ับเหมานั้น เรามีกระบวนการที่โปร่ งใส
และหลักเกณฑ์ดา้ นความยัง่ ยืนในการพิจารณา กลยุทธ์ในการจัดซื้อของเรา
นั้นพิจารณาผูจ้ ดั หาสินค้าและบริ การทั้งในแง่ของราคาและความต่อเนื่องใน
การจัดหาสินค้า พวกเราขอความร่ วมมือจากผูจ้ ดั หาสินค้าและบริ การทุกราย
ให้ดาเนินธุรกิจกับเราด้วยมาตรฐานด้านจริ ยธรรมขั้นสู งและปฏิบตั ิตาม
หลักการที่กาหนดไว้ใน Global Supplier Code of Conduct
พนักงานทุก ๆ คนที่สั่งสิ นค้าและบริ การจากบุคคลภายนอกก็จะต้องปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานเหล่านี้ รวมถึงกฎหมายและนโยบายด้านการจัดซื้ออย่าง
เคร่ งครัด

หลักการประพฤติปฏิบตั ิของเรา

ผลประโยชน์ ทับซ้ อน
พวกเราจะปฏิบตั ิงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ และ
เพื่อปกป้องชื่อเสี ยงของพวกเรา บางครั้งท่านอาจจะมีความสัมพันธ์หรื อมีการ
ดาเนินการต่าง ๆ ภายนอกของเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งในด้านผลประโยชน์กบั บริ ษทั ได้
สาหรับตัวอย่างด้าน “ผลประโยชน์ทบั ซ้อน” อาจเกิดขึ้นได้หากมีเหตุการณ์
ดังต่อไปนี้
•
ท่านหรื อสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจกับองค์กรหนึ่ง
ซึ่งเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ นั้นได้กระทาธุรกิจอยูด่ ว้ ยหรื อเป็ นคู่แข่งของ
เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ความสัมพันธ์ดงั กล่าวนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ใน
หลากหลายรู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นการว่าจ้าง การเป็ นเจ้าของ การเข้าไปมี
ส่วนร่ วมในฐานะกรรมการ หรื อความสัมพันธ์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น หาก
ท่านเป็ นผูจ้ ดั การและได้รับการว่าจ้างจากคู่แข่งหรื อผูจ้ ดั หาสินค้า
ให้กบั เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ผลประโยชน์ทบั ซ้อนหรื อความขัดแย้ง
ทางด้านผลประโยชน์อาจจะเกิดขึ้นได้
•
ท่านหรื อสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์ใด ๆ ก็ตามซึ่งอาจจะโน้ม
น้าวต่อการตัดสินใจในตาแหน่งหน้าที่ของท่านในฐานะที่เป็ นพนักงาน
ของเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ตัวอย่างเช่น หากตาแหน่งของท่านสามารถ
ทาให้ท่านแนะนาหรื ออ้างอิงถึงธุรกิจต่อบริ ษทั ซึ่งท่านหรื อสมาชิกของ
ท่านมีผลประโยชน์หรื อมีความสัมพันธ์อยู่ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อาจจะเกิดขึ้นได้

พวกเราคาดหวังว่าหากท่านตกอยูใ่ นสถานการณ์ที่อาจเข้าข่าย
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน ท่านจะเปิ ดเผยสถานการณ์ดงั กล่าวต่อ
หัวหน้างานของท่านให้เร็วที่สุด หัวหน้างาน (ด้วยการสนับสนุน
จากฝ่ ายกากับดูแล) มีหน้าที่ในการประเมินสถานการณ์ที่ท่านแจ้ง
และหาวิธีจดั การอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องท่านและเฟรซีเนียส
เมดิคอล แคร์ จากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและการตัดสินใจที่ไม่
เหมาะสม
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ข้ อมูลของเรา

พวกเราให้คามัน่ สัญญาที่จะเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เที่ยงธรรมและถูกต้อง รวมถึง
การดาเนินการใด ๆ ก็ตามที่จาเป็ นในการปกป้องข้อมูลที่เป็ นความลับ พวกเราจะใช้
ข้อมูลบริ ษทั เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรื อเพื่อการดาเนิ นการของบริ ษทั เท่านั้น
นอกจากนี้การเก็บรักษาความลับของข้อมูลและทรัพย์สินทางปัญญาของบริ ษทั นั้น
เป็ นเรื่ องที่สาคัญต่อธุรกิจของพวกเรา

ข้อมูลของเรา

การบันทึกบัญชีอย่างถูกต้ องและโปร่ งใส
การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจที่ถูกต้องนั้นเป็ นสิ่ งสาคัญในการปฏิบตั ิงานของเรา
สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พวกเราเติมเต็มบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
จัดทารายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องและแม่นยา รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่
จาเป็ นภายใต้ขอ้ กาหนดทางกฎหมาย การบันทึกบัญชีที่ถูกต้องเป็ นสิ่ งที่จาเป็ น
ต่อการตัดสินใจทางธุรกิจและมีผลต่อความสาเร็ จของธุรกิจพวกเราโดยตรง
การบันทึกข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน สมุดบัญชี และเอกสารต่าง ๆ จะต้อง
สะท้อนถึงลักษณะและขอบเขตของธุรกรรมหรื อค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง และมี
เอกสารหลักฐานสาคัญประกอบครบถ้วน เอกสารเหล่านี้อาจรวมถึงงบการเงิน
หลักฐานแสดงเวลาในการเข้าปฏิบตั ิงาน ใบสาคัญจ่ายหรื อรับเงิน บิล ใบแจ้งหนี้
รายงานการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ บันทึกการจ่ายเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงาน การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ท่านจะต้องทาการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย
และนโยบายของบริ ษทั ท่านจะต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดการกากับดูแลและการ
ควบคุมภายในเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทางการเงินและบัญชีน้ นั มีความถูกต้อง
ครบถ้วน

การเรียกเก็บค่าใช้ จ่าย
เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ให้คามัน่ สัญญาที่จะดาเนินการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย
สาหรับผลิตภัณฑ์และการให้บริ การของพวกเราด้วยความถูกต้อง น่าเชื่อถือ
และครบถ้วนสมบูรณ์ โดยการดาเนินการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องนั้น เราจะ
แนบหลักฐานการให้บริ การหรื อการส่ งมอบสินค้าหรื อผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้า
ไปด้วยทุกครั้ง เอกสารต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
ขึ้นอยูก่ บั ความเอาใจใส่ ของบุคลากรทุกคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลในด้านนี้

บุคลากรทุกท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรี ยมข้อมูลที่มีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือ และครบถ้วนสมบูรณ์ในเวลาที่เหมาะสม

ข้ อมูลที่เป็ นความลับและข้ อมูลส่ วนบุคคล
ความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัยเป็ นสิ่ งที่เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ให้
ความสาคัญเป็ นอย่างมาก พวกเราเคารพต่อความเป็ นส่วนตัวของผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียทุกราย ไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็ นผูป้ ่ วย พนักงาน ลูกค้า ผูจ้ ดั หา
สินค้าและบริ การ หรื อใครก็ตาม พวกเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ตามเงื่อนไขทางกฎหมายที่กาหนดไว้หรื อเพื่อความจาเป็ นในการดาเนิน
ธุรกิจเท่านั้น พวกเราจะดาเนินการด้วยความโปร่ งใสและปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเพื่อ
วัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรื อเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวนั้นเป็ นสิ่ งที่ไม่
สามารถกระทาได้ เราได้วางมาตรการในการจากัดสิทธิ์ การเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลต้องเฉพาะที่จาเป็ นเท่านั้น ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็ นของผูป้ ่ วยหรื อของ
พนักงานก็ตาม

เป็ นความรับผิดชอบของเราที่จะ
จัดการข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความเอาใจใส่และนาข้อมูลส่วนบุคคลไป
ใช้ในการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดเท่านั้น
แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้กบั ผูท้ ี่ได้รับอนุญาตและเฉพาะในสิ่ งที่
จาเป็ นเท่านั้น
ทาให้แน่ใจว่ามีการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันตามสัญญาที่ตกลง
กันไว้กบั บุคคลที่สามและผูใ้ ห้บริ การ
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การดาเนินการปกป้องข้ อมูลที่เป็ นความลับ
และความลับทางการค้า
ข้อมูลที่เป็ นความลับและความลับทางการค้าของบริ ษทั จะต้องถูกเก็บเป็ น
ความลับอยูเ่ สมอไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกประทับตรา “confidential” หรื อ
“restricted” ก็ตาม หน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับของท่านจะ
ยังคงดาเนินต่อไปแม้ว่าการว่าจ้างงานของท่านกับเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์
จะสิ้ นสุ ดลงแล้วก็ตาม

เป็ นความรับผิดชอบของเราที่จะ
ใช้ทรัพย์สินและข้อมูลของบริ ษทั เพื่อวัตถุประสงค์ทาง
ธุรกิจของบริ ษทั และเพื่อการปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสม
ตามหน้าที่ของท่านเท่านั้น รวมทั้งบริ หารจัดการ
ทรัพย์สินและข้อมูลด้วยความเอาใจใส่ระมัดระวัง
ปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนดในการปกป้องอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของท่าน หรื อเครื่ องมือและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ จากการใช้งาน การเข้าถึง หรื อการ
ปรับเปลี่ยนใด ๆ ก็ตามที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้รับ
อนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการจัดการกับข้อมูลที่
เป็ นความลับของบริ ษทั
รายงานหากมีการสูญหาย การถูกขโมย ความเสียหาย
หรื อการถูกจารกรรมข้อมูลบริ ษทั ให้กบั ผูจ้ ดั การของ
ท่าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายกากับดูแลในระดับท้องถิ่นหรื อ
ภูมิภาค หรื อฝ่ ายกฎหมายของบริ ษทั ในทันที

รายงานหากพบสิ่ งผิดปกติหรื อข้อควรสงสัยที่
เกี่ยวข้องกับการปิ ดบัง แก้ไข ปลอมแปลงหรื อ
ทาลายเอกสารหรื อข้อมูลของบริ ษทั
ปฏิบตั ิตามคาแนะนาในด้าน Cybersecurity ของ
แผนก IT
แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ รายละเอียดทาง
เทคนิค หรื อข้อมูลที่เป็ นความลับอื่น ๆ ของบริ ษทั
ต่อบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรื อที่ควรต้องทราบ
เท่านั้น
กระทาการคัดลอกหรื อส่งต่อข้อมูลที่เป็ นความลับ
ทางการค้าเฉพาะในกรณีที่จะต้องปฏิบตั ิตาม
หน้าที่เท่านั้น
ไม่ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับของนายจ้าง
เดิมหรื อบุคคลที่สามอื่น ๆ ในขณะปฏิบตั ิงานกับ
เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์

ทรัพย์สินทางปัญญา
ทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบตั ร เครื่ องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ความลับ
ทางการค้า ความรู้เชิงเทคนิคและวิทยาศาสตร์ หรื อวิธีการปฏิบตั ิงาน
ต่าง ๆ) คือทรัพย์สินที่สาคัญที่สุดของบริ ษทั การให้ความคุม้ ครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาจึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญที่ช่วยให้เฟรซีเนียส เมดิคอล
แคร์ ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริ การอันยอดเยี่ยมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูป้ ่ วยในทุก ๆ วัน
เช่นเดียวกันนั้น พวกเราคาดหวังให้ท่านให้ความเคารพต่อทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผูอ้ ื่น รวมถึงห้ามมิให้คดั ลอกหรื อนาทรัพย์สินทางปั ญญา
ของผูอ้ ื่นไปกระทาซ้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้แน่ใจว่าเฟรซีเนียส
เมดิคอล แคร์ เป็ นคู่คา้ ที่มีความน่าเชื่อถือ และหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ
หรื อเสียค่าปรับที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ข้อมูลของเรา

ห้ ามมิให้ ทาธุรกิจกับตนเอง
พวกเราให้คามัน่ สัญญาที่จะดาเนินงานเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ
บริ ษทั ดังนั้นท่านจะต้องไม่กระทาการใด ๆ ก็ตามที่เป็ นการหา
ประโยชน์ส่วนตัวโดยใช้ขอ้ มูลทางธุรกิจที่ท่านได้รับผ่านการ
ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ของท่าน โอกาสทางธุรกิจใด ๆ ก็ตามที่ท่าน
ได้พบในระหว่างปฏิบตั ิงานให้กบั เฟรซีเนีย เมดิคอล แคร์ ถือเป็ น
โอกาสของบริ ษทั และมิใช่ของตัวท่าน

ตัวอย่างของการดาเนินการซึ่งท่ านไม่ ควรจะไปมีส่วน
ใช้ทรัพย์สินหรื อข้อมูลของเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์
หรื อตาแหน่งหน้าที่ของท่านในเฟรซีเนียส เมดิคอล
แคร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวหรื อข้อ
ได้เปรี ยบส่วนตัว หรื อเพื่อให้ผลประโยชน์หรื อข้อ
ได้เปรี ยบแก่บุคคลภายนอกอื่น ๆ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวผ่าน
การปฏิบตั ิงานในนามเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ซึ่งถือ
ว่าเป็ นโอกาสของบริ ษทั

การใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว
เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ เอจี แอนด์ เคจีเอเอ จดทะเบียนอยูใ่ นตลาด
หลักทรัพย์ Frankfurt Stock Exchange (DAX30) และ New
York Stock Exchange (NYSE) และประกอบกิจการตามกฎเกณฑ์
และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน
เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ให้คามัน่ สัญญาที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วย
การดาเนินการเรื่ องหุ้น และตลาดทุน สิ่งเหล่านี้รวมถึงข้อห้ามในการซื้อ
ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลวงใน ข้อมูลวงในคือข้อมูลของบริ ษทั ซึ่ง
หากมีการรั่วไหลออกไปสู่ สาธารณะจะส่ งผลกระทบต่อราคาของหุ้น
อย่างมีสาระสาคัญ ตัวอย่างทัว่ ไปได้แก่ การพยากรณ์ทางการเงินหรื อ
ข้อมูลทางการเงินที่เบี่ยงเบนไปจากการคาดการณ์ของตลาดอย่างมี
สาระสาคัญ ข้อมูลเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ หรื อการกระทาผิดทาง
กฏหมายอย่างร้ายแรง
การใช้ขอ้ มูลการค้าภายในและการเปิ ดเผยข้อมูลภายในโดยไม่ได้รับ
อนุญาตหรื อผิดกฏหมายถือเป็ นคดีอาญา การปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
นโยบายของบริ ษทั ถือเป็ นการปกป้องทั้งเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ และ
ตัวพวกเราทุกคนเอง

เราขอความร่ วมมือจากท่ านในการ
—

—

—

ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลภายในต่อเมื่อมี
ความจาเป็ นในการปฏิบตั ิงานตาม
หน้าที่ของท่าน
ละเว้นการซื้อขายหุ้นของบริ ษทั หรื อ
แนะนาให้ผอู ้ ื่นซื้อขายหุ้นของบริ ษทั
ในระหว่างที่ท่านยังสามารถเข้าถึง
ข้อมูลภายในของบริ ษทั อยู่
ละเว้นจากการเปิ ดเผยข้อมูลภายใน
เว้นแต่ว่าเป็ นการดาเนินการที่
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั และเป็ นการ
ปฏิบตั ิตามกฏหมายและนโยบายของ
บริ ษทั
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พวกเราให้คามัน่ สัญญาที่จะสื่ อสารกับบุคคลภายนอกด้วยความโปร่ งใสและซื่อสัตย์
ชื่อเสี ยงของพวกเราขึ้นอยูก่ บั การสื่ อสารอย่างเปิ ดเผยและครบถ้วนตามข้อเท็จจริ ง
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การร้ องขอข้ อมูลจากหน่ วยงานราชการ
หรื อหน่ วยงานของรัฐ
เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่ งใสภายใต้กรอบ
จริ ยธรรม ดังนั้นพวกเราจะตอบสนองต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อให้
ความร่ วมมือในการตรวจสอบ การสอบทาน และการสอบสวนด้วย
ความเหมาะสม หากท่านได้รับการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐใน
เรื่ องที่ไม่อยูใ่ นขอบเขตความรับผิดชอบของท่าน ให้ท่านแจ้งต่อ
หัวหน้างานของท่านและฝ่ ายกฏหมายของบริ ษทั ในทันที ฝ่ าย
กฏหมายจะประสานงานเพื่อดาเนินการต่อการร้องขอจากหน่วยงาน
ของรัฐ ท่านจะต้องติดต่อฝ่ ายกฏหมายในทันทีเมื่อได้รับคาร้องขอที่
ไม่เป็ นไปตามการปฏิบตั ิตามปกติจากหน่วยงานของรัฐหรื อตัวแทน
ของรัฐเช่น หมายศาล หมายเรี ยก และการขอสัมภาษณ์
หากหน่วยงานผูม้ ีอานาจบังคับใช้กฏหมายได้ทาการติดต่อท่านนอก
สถานที่ของเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
หรื อเกี่ยวข้องกับการว่าจ้างของท่านนั้น ให้ท่านแจ้งไปยังที่ปรึ กษา
ด้านกฎหมายที่รับผิดชอบประเทศหรื อภูมิภาคของท่านโดยทันที เว้น
แต่ว่าหน่วยงานดังกล่าวนั้นห้ามมิให้ท่านติดต่อกับบริ ษทั และเป็ น
คาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

การสื่ อสารกับสื่ อ
การติดต่อสื่อสารอย่างเปิ ดเผยและซื่อสัตย์ถือเป็ นเงื่อนไขขั้น
พื้นฐานในการรักษาไว้ซ่ ึงความเชื่อมัน่ และความไว้วางใจของ
ผูป้ ่ วย ลูกค้า ผูถ้ ือหุ้น และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์จะแถลงการณ์หรื อให้ขอ้ มูลใด ๆ กับสื่ อได้
ต่อเมื่อคาแถลงหรื อข้อมูลใดที่จะเปิ ดเผยต่อสื่ อนั้นได้ผา่ นการอนุมตั ิ
เบื้องต้นโดยฝ่ ายประชาสัมพันธ์ของเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ แล้ว
เท่านั้น หากท่านได้รับคาร้องขอจากสื่ อเพื่อให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง
กับเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ท่านจะต้องแจ้งให้ผูจ้ ดั การของท่าน
ทราบ ผูจ้ ดั การแต่ละท่านจะต้องส่งต่อคาร้องดังกล่าวไปให้ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ทราบ

การโฆษณาและการส่ งเสริมการขาย
แนวทางในการดาเนินธุรกิจและการส่งเสริ มการขายของผลิตภัณฑ์
ของเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ นั้นอยูภ่ ายใต้ระเบียบข้อบังคับที่
เข้มงวด พวกเราได้พฒั นานโยบายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะขึ้นมา เพื่อ
สร้างความมัน่ ใจว่า แนวปฏิบตั ิทางธุรกิจ การตลาด และกิจกรรมใน
การส่งเสริ มการขายจะเป็ นไปตามกฏหมายทั้งหมด เอกสารการ
ส่งเสริ มการขายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเฟรซีเนียส เมดิคอล
แคร์ จะต้องผ่านการพิจารณาทบทวนและได้รับอนุมตั ิตามนโยบาย
ของเรา

เมื่อมีการส่ งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และ
การให้ บริการของพวกเรา เป็ นหน้ าที่ของ
ท่ านที่จะ
ดาเนินการด้วยความถูกต้อง จริ งใจ และไม่
ก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้
ให้คาอธิบายเกี่ยวกับประโยชน์และความเสี่ยง
ผลิตภัณฑ์และการให้บริ การอย่างเที่ยงตรงและ
เป็ นกลาง
ให้ขอ้ มูลที่มีหลักฐานเชิงเทคนิคประกอบหรื อ
ข้อเท็จจริ งทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถอ้างอิงได้
เท่านั้น
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความส่ งเสริ มการขายมี
ความสอดคล้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ตามที่
ได้รับอนุมตั ิโดยหน่วยงานของรัฐแล้วเท่านั้น
และเผยแพร่ ขอ้ มูลทางการตลาดนั้นภายใต้กรอบ
กฎหมายและข้อบังคับที่กาหนด

การสื่ อสารของเรา

ท่ านไม่ ควร

การใช้ สื่อสังคมออนไลน์
สื่อสังคมออนไลน์ถือเป็ นส่วนสาคัญของการดาเนินงานและการใช้ชีวิต
ส่วนตัวของพนักงานทุกคนในปัจจุบนั สื่อสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้ใน
ปัจจุบนั ได้แก่ โครงข่ายทางสังคม บล็อก วิกิ แอพพลิเคชัน่ รับส่ งข้อความ
และเวปไซต์สตรี มมิ่งวีดีโอ

—

เมื่อใช้สื่อสังคมออนไลน์ ผูใ้ ช้งานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษา
ข้อมูลภายในของบริ ษทั และที่เป็ นความลับให้ปลอดภัย

เราขอความร่ วมมือจากท่ านในการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้ถูกวิธี ด้วยความซื่อสัตย์และ
เป็ นกลาง
ใช้ชื่อของท่านเองเมื่อท่านแสดงออกถึงความคิดเห็น
ส่วนตัวหรื อให้ความเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ ห้าม
ไม่ให้ท่านแสดงความเห็นผ่านสื่ อสาธารณะในนาม
ของเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ หรื อภายใต้ชื่ออื่น ๆ ใน
นามบริ ษทั เช่น อีเมลหรื อที่อยูใ่ นการจัดส่งเอกสาร
ของเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
ให้ดาเนินการ
ชี้แจงว่าท่านกาลังแสดงความคิดเห็นส่วนตัวในฐานะ
บุคคลทัว่ ไปเมื่อท่านพูดถึงเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์

—

—

ปฏิบตั ิตามนโยบายและประมวลจริ ยธรรมนี้เมื่อท่าน
แสดงตนว่าเป็ นพนักงานของเฟรซีเนียส เมดิคอล
แคร์ (เช่น เมื่อกาลังให้ความเห็นหรื อแบ่งปันข้อมูล
ทางธุรกิจในสื่อสังคมออนไลน์)
คานึงถึงสิทธิของผูอ้ ื่นอยูเ่ สมอ ไม่ว่าจะเป็ นในด้าน
สิทธิส่วนบุคคลของผูอ้ ื่น แบรนด์ เครื่ องหมายการค้า
และลิขสิทธิ์
พิจารณาให้ถี่ถว้ นทุกครั้งก่อนที่ท่านจะโพสต์อะไรบน
อินเตอร์เน็ตเนื่องจากใครก็สามารถเห็นได้
คานึงถึงสิ่ งที่โพสต์ ทั้งในเรื่ องส่ วนตัวหรื อในเรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับการทางาน เพราะท้ายที่สุดแล้วมันอาจจะ
เกี่ยวข้องกับเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ถึงแม้ว่าท่านจะ
ไม่เปิ ดเผยว่าท่านเกี่ยวข้องกับเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์
ก็ตาม

—

—

ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อกิจกรรมทาง
การแพทย์หรื อที่เกี่ยวข้องกับผูป้ ่ วย เว้นแต่
ว่าจะช่องทางอย่างเป็ นทางการหรื อได้รับ
อนุมตั ิเป็ นการเฉพาะจากเฟรซีเนียส เมดิ
คอล แคร์ เพื่อการดาเนินธุรกิจ
จัดเก็บ โพสต์ สื่อสาร แบ่งปัน ถ่ายโอน
ข้อมูลภายในหรื อข้อมูลที่เป็ นความลับใน
สื่ อสังคมออนไลน์
เป็ นผูใ้ ห้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และการให้บริ การของเฟรซีเนียส เมดิคอล
แคร์ หรื อผลิตภัณฑ์และการให้บริ การของ
คู่แข่งแทนผูบ้ ริ โภค (ในฐานะพนักงานของ
เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ความคิดเห็นของ
เราจะไม่เป็ นกลางและเราก็ไม่ใช่ผบู ้ ริ โภคที่
แท้จริ ง)
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการดาเนินธุรกิจ
ของเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ เช่น ทาการ
ว่าจ้าง หรื อการประชาสัมพันธ์ในนามของ
เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์) โดยไม่ได้รับการ
อนุมตั ิจากหัวหน้างานหรื อผูจ้ ดั การก่อน
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผูป้ ่ วยหรื อ
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ

การสื่ อสารของเรา

กิจกรรมทางการเมือง
ความหลากหลายและความซับซ้อนของกระบวนการทางกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของเรา ดังนั้นการที่
บริ ษทั เข้าไปมีส่วนร่ วมในการหารื อด้านนโยบายกับหน่วยงานที่กากับดูแล
เป็ นระยะ ๆ และการประสานงานกับบุคคลที่สามเพื่อช่วยในการล็อบบี้จึง
เป็ นสิ่งจาเป็ นและสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ควรอยูภ่ ายใต้
การกากับดูแลและแนะนาจากผูช้ านาญการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ
และปฏิบตั ิตามกฎหมายที่บงั คับใช้อย่างเคร่ งครัด โดยคานึงถึงความ
โปร่ งใสและผลประโยชน์ของสังคมโดยรวมด้วย
พวกเราตระหนักดีว่าพนักงานแต่ละคนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางการเมือง
และความคิดเห็นส่วนตัวในเรื่ องดังกล่าว ซึ่งสามารถทาได้หากแบ่งแยก
ชัดเจนว่าเป็ นกิจกรรมส่วนบุคคล โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับการ
ว่าจ้างหรื อการมีส่วนร่ วมในกานทางานกับเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์
พนักงานจะต้องไม่ใช้เวลางาน ทรัพย์สินหรื ออุปกรณ์ต่าง ๆ ของบริ ษทั
สาหรับกิจกรรมส่วนบุคคลของตนเอง
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ความรับผิดชอบของพวกเรา
ในฐานะพนักงานองค์กร

พวกเราให้คามัน่ สัญญาที่จะสร้างผลกระทบในเชิงบวกให้กบั อุตสาหกรรมและ
สังคมของเรา
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การปกป้องสิ่งแวดล้อม
พวกเรามุ่งมัน่ ที่จะพัฒนา ผลิต และมอบผลิตภัณฑ์และการให้บริ การ
ของพวกเราด้วยวิธีการที่ยงั่ ยืน นัน่ หมายความว่าพวกเราเอาใจใส่ต่อ
ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธุรกิจของเรา พวกเราได้ดาเนินการ
กาหนดมาตรฐานเพื่อลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและรายงานเหตุที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด
พวกเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น พลังงาน น้ า และวัตถุดิบต่าง ๆ
อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุ ด โดยจัดให้มีการดาเนินการ
ด้านการรี ไซเคิล พวกเราปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่องในการลดผลกระทบ
ในการดาเนินกิจกรรมของพวกเราต่อสิ่ งแวดล้อมและเพิ่มการรับรู ้ใน
เรื่ องของปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่ งแวดล้อม
พวกเรายึดมัน่ ในหน้าที่และความรับผิดชอบของเราต่อการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย คานึงถึงหลักปฏิบตั ิและนโยบายด้านการปกป้องสิ่ งแวดล้อม
และช่วยกันทาทุกวิถีทางที่จาเป็ นเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างปัญหาให้กบั
สิ่งแวดล้อม

การบริจาคและให้ การสนับสนุน
พวกเรามุ่งมัน่ ที่จะประพฤติปฏิบตั ิในฐานะของพลเมืองที่ดีและใช้ทรัพยากร
ที่มีอย่างจากัดเพื่อส่งเสริ มความก้าวหน้าในทางการแพทย์และสาธารณสุข
หรื อในด้านการกุศลอื่น ๆ ที่เราสามารถทาได้ พวกเรามีนโยบายบริ จาคเงิน
ให้แก่องค์กรการกุศลที่ช่วยเหลือทางการแพทย์ องค์กรการกุศลซึ่งช่วยเหลือ
และให้บริ การต่อชุมชนที่พวกเราดาเนินธุรกิจอยู่ พวกเราจะไม่ทาการบริ จาค
หรื อให้การสนับสนุนเพื่อหวังผลตอบแทนทางธุรกิจหรื อเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม การบริ จาคหรื อการสนับสนุนใด ๆ ก็ตามนั้น
จะต้องดาเนินการตามหลักปฏิบตั ิ นโยบาย และเป็ นไปตามกฎหมาย รวมถึง
จะต้องได้รับอนุมตั ิล่วงหน้าโดยผูม้ ีอานาจที่เกี่ยวข้องภายในของบริ ษทั พวก
เราให้คามัน่ สัญญาที่จะดาเนินการอย่างโปร่ งใสในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ จาคและการให้การสนับสนุน
นอกจากนี้ พวกเรายังมีนโยบายในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้ในการจัดงาน
ประชุมวิชาการที่ดาเนินการโดยองค์กรด้านการดูแลสุขภาพที่น่าเชื่อถือเพื่อ
จุดประสงค์ในการสนับสนุนการศึกษาทางการแพทย์หรื อเพื่อต่อยอดความรู้
ความสามารถและความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์ คลินิก หรื อปัญหาและข้อ
ควรปรับปรุ งต่าง ๆ ในด้านสาธารณสุขซึ่งจะช่วยพัฒนาระบบการรักษาและ
วิวฒั นาการทางการแพทย์
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พวกเราทุกคนที่เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบตั ิตาม
หลักการการกากับดูแล เราทุกคนเป็ นเจ้าของหลักปฏิบตั ิทุกข้อที่เกี่ยวข้องกับ
การกากับดูแล
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ภาพรวม

ทุกครั้งในการตัดสินใจทางธุรกิจ ท่ าน
ต้ องพิจารณาว่า
ท่านมีความไม่แน่ใจว่าการกระทา
ดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายหรื อไม่
การปฏิบตั ิงานหรื อการดาเนินธุรกิจ
สอดคล้องกับหลักปฏิบตั ิ กฎหมาย
และนโยบายของเฟรซีเนียส เมดิคอล
แคร์ ที่กาหนดไว้หรื อไม่
การปฏิบตั ิงานหรื อการดาเนินธุรกิจ
จะช่วยสร้างหรื อทาลายชื่อเสียงของ
เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์

โปรแกรมการกากับดูแลของบริษัทประกอบไปด้วยหลักการสาคัญ
ดังต่อไปนี้
•
นโยบาย ขั้นตอน และมาตรฐานในการดาเนินการ
•
การฝึ กอบรมและการให้ความรู้ดา้ นการกากับดูแล
•
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกากับดูแลและคณะกรรมการ
•
ช่องทางต่าง ๆ สาหรับการสื่อสารในเรื่ องที่เกี่ยวข้องรวมถึงสาย
ด่วนการปฏิบตั ิตามกฏระเบียบ (Compliance Action Line)
•
การตรวจสอบภายใน
•
แนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
•
แผนการจัดการและกระบวนการแก้ไขปัญหาในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อปฏิบตั ิต่าง ๆ
หากท่านมีข้อสงสัยว่าสิ่ งที่ท่านต้องปฏิบัติมีความเหมาะสมหรื อไม่
ให้ ท่านดาเนินการดังต่ อไปนี้
•
ทบทวนหลักปฏิบตั ิและนโยบายของเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์
•
ถามหัวหน้างานของท่านหรื อผูจ้ ดั การในทันที
•
ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกากับดูแลประจาประเทศของท่านหรื อใน
ภูมิภาคของท่าน ฝ่ ายกากับดูแลส่วนกลาง หรื อที่ปรึ กษาฝ่ าย
กฎหมายประจาประเทศของหรื อในภูมิภาคของท่าน
•
ติดต่อสายด่วน Compliance Action Line หากท่านไม่สะดวก
ใจที่จะดาเนินการในข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นหรื อไม่ตอ้ งการที่จะ
เปิ ดเผยตัวตน

นโยบาย
เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ได้จดั ทาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักการการกากับ
ดูแลที่ท่านจาเป็ นต้องรับทราบและนาไปปฏิบตั ิตามหน้าที่ของท่านเพื่อให้
การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามกฎหมายและหลักจริ ยธรรม หลักการทั้งหมดถูก
กาหนดไว้ในเอกสารดังต่อไปนี้
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ประมวลจริ ยธรรมนี้ ได้ระบุถึงแนวทางปฏิบตั ิโดยทัว่ ไปและมาตรฐานต่าง ๆ
รวมถึงพฤติกรรมและการปฏิบตั ิตนที่บริ ษทั คาดหวังจากพนักงานทุกคน
นโยบาย
เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ได้พฒั นานโยบายต่าง ๆ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานของท่านให้สอดคล้องตามหลักปฏิบตั ิทวั่ ไปที่กาหนดไว้ใน
ประมวลจริ ยธรรมฉบับนี้ นโยบายต่าง ๆ จะได้รับการปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสมของวิธีการและการดาเนินงานของแต่ละประเทศและเป็ นไปตาม
กฎหมายท้องถิ่นของประเทศนั้น ๆ
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การฝึ กอบรม
เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จัดให้มีการฝึ กอบรมที่จะช่วยให้ท่านสามารถปฏิบตั ิงาน
ของท่านได้อย่างเต็มความสามารถ ในการฝึ กอบรมจะมีการอธิบายเกี่ยวกับ
ประมวลจริ ยธรรมและให้ขอ้ มูลแก่ท่านเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่
บังคับใช้กบั ธุรกิจของเราและในประเทศของท่าน
ในหลาย ๆ ส่วนงานภายในเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ (เช่น ฝ่ ายขายและการตลาด
ฝ่ ายการเงินและการเบิกจ่าย และอื่น ๆ) ยังมีการกาหนดให้จดั การฝึ กอบรมเป็ น
พิเศษเพิ่มเติม ท่านจะได้รับแจ้งให้ทราบหากตาแหน่งงานของท่านนั้นจาเป็ นที่
จะต้องได้รับการฝึ กอบรมเพิ่มเติม

หลักปฏิบัติของพวกเราในเรื่ องการห้ ามไม่ให้ มีการตอบโต้
บริ ษทั ห้ามมิให้มีการตอบโต้หรื อคุกคามต่อบุคคลอื่นใดที่รายงานหรื อแจ้ง
การกระทาที่เป็ นการละเมิดหรื อเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะมีการละเมิดทาง
กฎหมาย หลักปฏิบตั ิ หรื อนโยบายและแนวทางของเฟรซีเนียส เมดิคอล
แคร์ หากท่านเชื่อว่าท่านถูกคุกคามหรื อตอบโต้อนั เนื่องมาจากการรายงาน
หรื อพยายามที่จะรายงานความจริ งหรื อการละเมิดนั้น ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายกากับดูแลในประเทศหรื อภูมิภาคของท่าน ฝ่ ายกากับดูแลส่วนกลาง
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรื อสายด่วน Compliance Action Line

พนักงานทุกคนต้องได้รับการฝึ กอบรมในด้านหลักการการกากับดูแล

การรายงานการกระทาที่อาจเป็ นการละเมิดกฎระเบียบ
เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ได้ให้คามัน่ สัญญาในการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม
และเป็ นไปตามกฎหมายที่บงั คับใช้ในอุตสาหกรรมของพวกเรา ดังนั้นบริ ษทั จะ
มีการตรวจสอบการละเมิดของกฎหมาย หลักปฏิบตั ิ และนโยบายของบริ ษทั ที่
เกิดขึ้นทั้งหมด
ท่านสามารถรายงานเรื่ องที่อาจเป็ นการละเมิดต่อกฎหมาย หลักปฏิบตั ิ นโยบาย
หรื อการดาเนินธุรกิจที่ไม่มีความเหมาะสม ผิดหลักจริ ยธรรมแก่หวั หน้างานของ
ท่าน ฝ่ ายกากับดูแล ฝ่ ายกฎหมาย หรื อฝ่ ายทรัพยากรบุคคลได้ตลอดเวลา
ท่าน (เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก) อาจเลือกที่จะรายงานโดยไม่จาเป็ นต้อง
เปิ ดเผยชื่อและเป็ นความลับ (หากการรายงานในลักษณะดังกล่าวไม่ได้เป็ นการ
ละเมิดกฎหมาย) ผ่านสายด่วน Compliance Action Line (CAL) ของเรา

หากท่ านมีคาถามเกี่ยวกับการรายงานการกระทาที่อาจ
เป็ นการละเมิดกฎระเบียบ
หากท่านมีความประสงค์ที่จะยื่นรายงานหรื อ
มีคาถามอื่น ๆ กรุ ณาเข้าไปที่เว็บไซต์
หรื อติดต่อ
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เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกากับดูแล – ฝ่ ายสนับสนุน
ฝ่ ายกากับดูแลประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่กากับดูแลที่มากด้วยประสบการณ์
และจะให้การสนับสนุนทุก ๆ ส่วนงานของเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ท่าน
สามารถที่จะปรึ กษาหารื อและใช้ทรัพยากรเหล่านี้หากท่านกาลังเผชิญกับ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องของการกากับดูแล
เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ คาดหวังที่จะให้มีการแจ้งปัญหาหรื อพูดคุยแบบ
เปิ ดเผยในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิตามหลักการการกากับดูแล การถาม
คาถามคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะทาให้ท่านได้รับทราบและเข้าใจว่าการกระทานั้น ๆ
ถูกต้องและมีความเหมาะสมหรื อไม่ หากท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิ่ งที่ท่านต้อง
ปฏิบตั ิว่ามีความเหมาะสมหรื อไม่น้ นั อย่าดาเนินการต่อจนกว่าที่ท่านจะถาม
คาถามและได้รับคายืนยัน

ความคาดหวังของพวกเราและความรับผิดชอบของท่ าน
เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ คาดหวังให้พนักงานทุกท่านปฏิบตั ิหน้าที่ตามวัตถุประสงค์
ที่บริ ษทั ได้กาหนดไว้ เป็ นไปตามค่านิยมหลัก หลักการและข้อควรปฏิบตั ิท้ งั หมดที่
อยูใ่ นนโยบาย ประมวลจริ ยธรรม และภายใต้กฎหมาย

พวกเราขอให้ พนักงานทุกท่ านที่เฟรซีเนียส เมดิคอล
แคร์ ปฏิบัติดังต่อไปนี้
ดาเนินชีวิตตามค่านิยมหลักของบริ ษทั ในทุกวันโดยการ
ให้ความร่ วมมือ การปฏิบตั ิงานในเชิงรุ ก การสร้างความ
ไว้วางใจและน่าเชื่อถือ และความเป็ นเลิศ
เข้าใจและปฏิบตั ิหน้าที่ของท่านตามหลักปฏิบตั ิทกุ ข้อที่
กาหนดไว้ในประมวลจริ ยธรรม กฎหมาย และนโยบาย
ของบริ ษทั
อย่าเข้าไปมีส่วนร่ วม สนับสนุน หรื อยอมให้เกิดการ
ดาเนินการใด ๆ ซึ่งเป็ นการละเมิดต่อหลักปฏิบตั ิใน
ประมวลจริ ยธรรม และนโยบายของบริ ษทั หรื อละเมิด
ต่อกฎหมาย
แจ้งต่อหัวหน้างานของท่านหรื อฝ่ ายที่เกี่ยวข้องที่ได้ถูก
อธิบายไว้ในประมวลจริ ยธรรมฉบับนี้ หากมีขอ้ สงสัย
เกี่ยวกับหลักการปฏิบตั ิในการดาเนินธุรกิจ

แจ้งหัวหน้างานของท่าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายกากับดูแล
ประจาประเทศหรื อภูมิภาค ฝ่ ายกากับดูแลส่วนกลาง
แผนกทรัพยากรบุคคลประจาประเทศของท่าน หรื อ
ผ่านสายด่วน Compliance Action Line (CAL)
หากท่านพบหรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยที่อาจเป็ นการ
ละเมิดต่อหลักปฏิบตั ิในประมวลจริ ยธรรม กฎหมาย
หรื อนโยบายของพวกเรา
สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบ
เมื่อมีการร้องขอ
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ผู้จัดการและหัวหน้ างานจะต้ องดาเนินการ
ดังต่ อไปนี้
ปฏิบตั ิตวั ให้เป็ นแบบอย่าง
ดาเนินการให้แน่ใจว่าพนักงานที่อยูใ่ ต้บงั คับบัญชา
ของท่านเข้าใจและปฏิบตั ิตามหลักการในประมวล
จริ ยธรรม กฎหมาย และนโยบายของพวกเรา
ส่งเสริ มให้สภาพแวดล้อมหรื อบรรยากาศในการ
ทางานเอื้อให้พนักงานกล้าที่จะสื่อสารอย่างเปิ ดเผย
ตรงไปตรงมา และโปร่ งใส
สร้างบรรยากาศหรื อสภาพแวดล้อมในการทางาน
ที่เอื้อต่อการตั้งถามคาถาม เพื่อหาทางออกหรื อ
การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมในการ
ปฏิบตั ิงานที่ท่านพบหรื อได้รับแจ้ง
ดาเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมเมื่อหลักปฏิบตั ิ
ตามประมวลจริ ยธรรมหรื อนโยบายของบริ ษทั
นั้นไม่ได้รับการปฏิบตั ิตาม

รายงานการกระทาที่เป็ นการละเมิดหรื อเหตุอนั ควร
สงสัยใด ๆ ก็ตามต่อฝ่ ายกากับดูแลหรื อฝ่ ายทรัพยากร
บุคคลตามความเหมาะสม
ทาให้แน่ใจว่าไม่มีการกระทาการใด ๆ ที่เป็ นการตอบ
โต้หรื อคุกคามต่อบุคคลอื่นใดที่รายงานหรื อแจ้งการ
กระทาที่เป็ นการละเมิดหรื อเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะมี
การละเมิดทางหลักปฏิบตั ิตามกฎหมาย ประมวล
จริ ยธรรมหรื อนโยบายของเรา

ข้อมูลสาหรับติดต่อ

