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การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางธุรกจิ 

 
 
 

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบบัน้ี ( “ประมวลจริยธรรม” ) จะมี

ผลบงัคบัใชก้บัทุก ๆ คน ทั้งเจา้หนา้ท่ี กรรมการบริษทั พนกังานประจ า พนกังาน

ชัว่คราว ตลอดจนตวัแทนของเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ รวมถึงกิจการท่ีบริษทัได้

ควบคุมดูแลทั้งทางตรงและทางออ้มทัว่โลก 

 

ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การเสริมหลกัการทัว่ไปในประมวลจริยธรรมฉบบัน้ีดว้ยนโยบาย

ท่ีไดจ้ดัท าขึ้นเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในสถานการณ์ท่ีเฉพาะเจาะจง ตามกฎหมาย

ทอ้งถ่ินท่ีถูกบงัคบัใชท้ั้งหมด หากในกรณีท่ีกฎหมายทอ้งถ่ินหรือนโยบายนั้นมี

ความขดัแยง้กบัประมวลจริยธรรมของบริษทั ท่านควรจะติดต่อฝ่ายก ากบัดูแลและ/

หรือฝ่ายกฎหมายของท่าน

การบงัคบัใชป้ระมวลจริยธรรม 



 
 
 
 
 

 

 
 

สารจากฝ่ายบริหารของเฟรซีเนียส 
เมดคิอล แคร์ 

 
ในทุก ๆ วนัพวกเราใชค้วามพยายามอยา่งมากในการพฒันาและ

ปรับปรุงความเป็นอยูข่องผูป่้วยของพวกเราผา่นการใหบ้ริการ

และผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ ผูป่้วยของพวกเรา พนกังาน ลูกคา้ และ

นกัลงทุน รวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน ๆ ไดใ้หค้วามไวว้างใจ

พวกเราในการผลิตสินคา้และใหบ้ริการดว้ยคุณภาพระดบัสูง และ

เช่ือมัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต ดว้ยความ

เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ของพนกังาน

ของพวกเรา ความส าเร็จและช่ือเสียงท่ีมีมาอยา่งต่อเน่ืองของพวก

เรานั้นขึ้นอยูก่บัความมุ่งมัน่ของพวกเราต่อมาตรฐานในการ

ด าเนินงานในระดบัท่ีสูงท่ีสุด 

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจได้

รวบรวมหลักการและข้อปฏิบัติที่ถือเป็นความ

รับผิดชอบของพวกเราทุกคน 

 
ผูป่้วยคือส่ิงท่ีส าคญัล าดบัตน้ ๆ ของพวกเรา การ

เตรียมการในการให้บริการและสินคา้ท่ีมีคุณภาพ

แก่ผูป่้วยเป็นหนา้ท่ีของทุกคนภายในเฟรซีเนียส 

เมดิคอล แคร์ พวกเราให้สัญญาว่าจะปฏิบติัต่อ

ผูป่้วยทุกท่านอยา่งให้เกียรติและให้ความเคารพ 
รวมถึงการด าเนินงานตามจริยธรรม ดว้ยความ

ยติุธรรม ความสุภาพ และตรงต่อเวลา 

 

พวกเราขอให้ค ามัน่สัญญาท่ีจะสนบัสนุนความ

หลากหลายและการให้ความร่วมมือซ่ึงกนัและ

กนั เพื่อให้สถานท่ีท างานมีความปลอดภยั มี
บรรยากาศท่ีดี และมีความเป็นกลางส าหรับ

พนกังานของพวกเราทุกคน และพวกเรา

คาดหวงัให้คู่คา้ทางธุรกิจของเราปฏิบติัใน

แนวทางเดียวกนั พวกเราจะไม่ยอมให้มีการ
เลือกปฏิบติั การคุกคาม หรือการตอบโตก้ลบัใน

รูปแบบใดก็ตาม 

พวกเราให้ความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานและด าเนิน

ธุรกิจของพวกเราให้เติบโตอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย

และจริยธรรมซ่ึงสอดคลอ้งกบัค่านิยมหลกัของพวก
เราและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

ธุรกิจของพวกเราอยูใ่นการก ากบัดูแลและการควบคุม

ท่ีเขม้งวดภายใตก้ฎระเบียบและกฎหมายท่ีมีความ

ซบัซอ้นหลากหลายฉบบั การละเลยหรือไม่ปฏิบติั
ตามกฎหมาย ประมวลจริยธรรมฉบบัน้ี หรือนโยบาย

ของบริษทัอาจจะท าให้เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ หรือ

บุคลากรถูกปรับ ถูกยึดใบอนุญาตในการประกอบ

ธุรกิจ ถูกลงโทษ หรือสร้างความเสียหายต่อช่ือเสียง

ของพวกเรา ดงันั้นพวกเราจึงตอ้งปฏิบติัตามอยา่ง
เคร่งครัดและท างานร่วมกนัเป็นทีมตามหลกัปฏิบติั

ทุกขอ้ท่ีไดถู้กระบุไว ้

ความส าเร็จในระยะยาวของพวกเราข้ึนอยูก่บัความ
ร่วมมือในการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรม กฎหมาย 

และนโยบายบริษทัของพนักงานทุกคน หากพวกเรา

ท างานร่วมกนัเป็นทีมและให้การสนบัสนุนซ่ึงกนั

และกนั พวกเราจะสามารถสร้างมาตรฐานท่ีดีใน
อุตสาหกรรมของเราเพื่อยกระดบัคุณภาพทางดา้น

การแพทย ์การปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั และ

การด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม

บทน า 



 
 
 
 

 บทน า 

วสัิยทัศน์ของเรา 

สร้างอนาคตท่ีสดใสในทุก ๆ วัน 
ส าหรับผู้ป่วยท่ัวโลก 
 
ดว้ยประสบการณ์กว่าสิบปีในการฟอกไต การท าวิจยัเชิงนวตักรรม และการเป็น
ผูน้ าระดบัโลกในดา้นผลิตภณัฑแ์ละการให้บริการฟอกไต – พวกเราคือ เฟรซีเนียส 
เมดิคอล แคร์ 
 
ผูป่้วยโรคไตสามารถท่ีจะมองไปในอนาคตดว้ยความมัน่ใจมากขึ้นเน่ืองจาก
นวตักรรมทางเทคโนโลยีและแนวคิดดา้นการบ าบดัรักษาของเรา เราท าให้ผูป่้วยมี
อนาคตท่ีสดใสโดยการมอบคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดใ้ห้กบัพวกเขา 
เราใชค้วามตอ้งการท่ีเพ่ิมขึ้นส าหรับวิธีการรักษาโรคไตท่ีทนัสมยัและท างานหนกั
อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลรักษาควบคู่ไปกบัการเติบโตทาง
ธุรกิจของบริษทั ดว้ยความร่วมมือของพนกังานของพวกเรา บริษทัไดมุ้่งเนน้ในการ
ด าเนินกลยทุธ์ท่ีจะน าพาให้เรากา้วขึ้นเป็นผูน้ าทางดา้นเทคโนโลยี ในฐานะบริษทั
แบบครบวงจรในแนวด่ิง พวกเราไดน้ าเสนอผลิตภณัฑแ์ละการให้บริการอนัครบ
วงจรตลอดห่วงโซ่ของการฟอกไต 
 
มาตรฐานทางการแพทยสู์งสุดเป็นเกณฑม์าตรฐานท่ีพวกเรายึดถือ น่ีเป็นค ามัน่
สัญญาของพวกเราท่ีมีต่อผูป่้วย คู่คา้ของพวกเราในระบบสาธารณสุขและการดูแล
สุขภาพ รวมถึงนกัลงทุนของพวกเรา ผูไ้วว้างใจในประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ี
น่าเช่ือถือและอนาคตของเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 

พนัธกจิของเรา 

เราจะให้การดูแลรักษาท่ีดีท่ีสุด 
ให้บริการระบบดูแลสุขภาพท่ีมีความหลากหลายอย่างย่ังยืน 
ส าหรับผู้ป่วยท่ีมีจ านวนเพิม่มากขึน้ท่ัวโลก 
 
เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ บรรลุมาตรฐานการในการด าเนินกิจการอย่างย ัง่ยืน ทั้งในทาง
การแพทย ์ดา้นคุณภาพ และดา้นเทคโนโลยีในการดูแลรักษาผูป่้วยผา่นค ามัน่สัญญาของ
พวกเราในการพฒันานวตักรรม ผลิตภณัฑแ์ละวิธีการในการบ าบดัรักษาโรค 
 
สถานะของเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัน้ีสร้างขึ้นจากการบ่มเพาะ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพและการคิดคน้นวตักรรมท่ีทนัสมยัอยา่งต่อเน่ืองมาเป็นเวลา
ยาวนาน ดงันั้นการมุ่งเนน้ในดา้นการวิจยัและการพฒันาของพวกเราจะช่วยคงไวซ่ึ้ง
มาตรฐานและความรู้ความช านาญในดา้นการแพทยแ์ละเทคโนโลยีท่ีจ าเป็นต่อการสร้าง
นวตักรรมใหม่ ๆ และวิธีในการบ าบดัรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพ พนกังานของพวก
เรานั้นจะให้ค ามัน่สัญญาในการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละการให้บริการท่ีมีคุณภาพสูงสุด เพื่อ
สร้างความยัง่ยืนในดา้นการปฏิบติัการทางการแพทยแ์ละการดูแลรักษาผูป่้วย 
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1.0 ค่านิยมหลกัของเรา 

พวกเราใหค้วามส าคญักบัการท างานร่วมกนั  การปฏิบติังานในเชิงรุก ความน่าเช่ือถือ 

และความเป็นเลิศ ค่านิยมเหล่าน้ีจะช่วยสนบัสนุนพนัธกิจของพวกเราในการพฒันา

ผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ รวมถึงเพื่อใหมี้ผลกระทบในเชิงบวกต่อ

สุขภาพและความเป็นอยูข่องผูป่้วย และเพื่อท าใหเ้ฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ประสบ

ผลส าเร็จอยา่งย ัง่ยนืในอนาคต ค่านิยมหลกัของเราสะทอ้นถึงวฒันธรรมของบริษทั

และท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการสนบัสนุน และน าทางพวกเราทุกคนใหมี้ความคิด

และวิธีปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งเป็นหน่ึงเดียวกนัในฐานะบริษทัระดบัโลก 



ค่านิยมหลกัของเรา 

การท างานร่วมกัน 
...พวกเราทุกคนทราบถึงวิธี
ปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายเดียวกันและประสบ

ความส าเร็จร่วมกัน 

การปฏิบัติงานในเชิงรุก 
...พวกเราสามารถเสนอความคิด
ริเร่ิมใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาและสร้าง
ผลงานเชิงบวกต่อการปฏิบัติงาน

ของพวกเรา 

ความน่าเช่ือถือ 
...พวกเราได้รับความ

ไว้วางใจจากผู้ป่วย คู่ค้า และ
เพ่ือนร่วมงานของเรา 

ความเป็นเลิศ 
...พวกเราสามารถพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ
ขับเคล่ือนบริษัทไปสู่
ความส าเร็จในอนาคต  

พวกเราใส่ใจต่อการแบ่งปัน
ข้อมูลและประสบการณ์ต่าง ๆ
เพ่ือช่วยให้พวกเราได้เรียนรู้จาก
ความผิดพลาดและเรียนรู้ซ่ึงกัน
และกัน พวกเราจัดการกับความ
ท้าทายต่าง ๆ โดยการท างานเป็น
ทีม ให้ความร่วมมือกับเพ่ือน

ร่วมงานทั้งใกล้และไกล ด้วยการ
ส่ือสารกันอย่างเปิดเผย 

พวกเราท้าทายส่ิงที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันและให้ความสนใจใน
ส่ิงต่าง ๆ ที่เกิดขึน้รอบตัวเรา 
พวกเราตั้งค าถามเพ่ือให้เข้าใจ
อย่างถ่องแท้ในส่ิงที่จะต้อง
ด าเนินการและแสดงความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของส่ิง

นั้น ๆ 

พวกเราก าหนดเป้าหมายที่
ชัดเจนและด าเนินชีวิต

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายนั้น ๆ  
พวกเราให้ความเคารพและ
ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี 
ในทุก ๆ วัน พวกเราปฏิบัติ
ตนภายใต้กรอบจริยธรรม

และด าเนินงานตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

พวกเราท าวันนี้ให้ดีขึน้กว่า
เม่ือวาน และแบ่งปันแนวคิด

และวิธีการต่าง ๆ เพ่ือ
ประโยชน์ในการปรับปรุง
และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ 
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2.0 ธุรกจิของเรา 

พวกเราใหค้  ามัน่สัญญาท่ีจะใหบ้ริการทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพสูงสุดแก่ผูป่้วยของ

เราและจะผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง พวกเราจะใหค้วามส าคญักบัความสัมพนัธ์ท่ี

เหมาะสมกบัผูป่้วยของเราและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกท่านเพื่อด าเนินการตาม

เป้าหมายใหป้ระสบผลส าเร็จและเติมเตม็วตัถุประสงคข์องพวกเรา



ธุรกิจของเรา 

การดูแลผู้ป่วย คุณภาพและนวัตกรรม 
พวกเราจะดูแลรักษาผูป่้วยของเราดว้ยวิธีการท่ีดีและยัง่ยืนท่ีสุด 
พวกเราจะพยายามเต็มท่ีในการพฒันาคุณภาพการรักษาและ
มอบประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดแก่ผูป่้วยของเราผ่านการคน้ควา้วิจยั
ทางวิทยาศาสตร์ พวกเราจะรับฟังความคิดเห็นของผูป่้วยจาก
ค าแนะน าของผูป่้วยเอง จากการร้องเรียนต่าง ๆ ซ่ึงนโยบายของ
เราไดส้ะทอ้นถึงหลกัปฏิบติัต่าง ๆ เหลา่น้ี 
 

คุณภาพและความปลอดภยัของผลิตภณัฑแ์ละการให้บริการของเราถือเป็นพ้ืนฐาน
ของการด าเนินธุรกิจของพวกเรา และความปลอดภยัของผูป่้วยนั้นถือเป็นส่ิงท่ีส าคญั
ท่ีสุด พวกเรามุ่งมัน่ท่ีจะต่อยอดความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และด าเนินการพฒันา
คุณภาพอย่างต่อเน่ืองโดยการคิดคน้นวตักรรม ผลิตภณัฑ ์และวิธีการดูแลรักษาใหม่ ๆ 
และโดยการออกแบบระบบต่าง ๆ ท่ีไดม้าตรฐานและมีคุณภาพ พวกเราให้ค ามัน่ท่ีจะ
ประยกุตใ์ชก้ารทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดยให้ความเคารพต่อขอ้ก าหนดทางดา้น
จริยธรรมอยูเ่สมอ โดยยึดมัน่และรับผิดชอบต่อหลกัชีวจริยธรรม (Bioethics) 
พวกเราจะมุ่งมัน่พฒันาคุณภาพของการให้บริการและผลิตภณัฑโ์ดยการรวมรวมและ
วิเคราะห์ขอ้มูลและความคิดเห็นต่าง ๆ และจะด าเนินการจดัการดา้นความปลอดภยั
และคุณภาพตลอดวงจรชีวิตของผลิตภณัฑข์องเราผ่านการคน้ควา้ การออกแบบ การ
ผลิตและการจดัการสินคา้ การรีไซเคิลและการก าจดั เช่นเดียวกบัการสร้างมาตรฐาน
ในการตรวจสอบขอ้มูล การร้องเรียน และความคิดเห็น 

พวกเราให้ค ามั่นสัญญาที่จะ 

พวกเราให้ค ามั่นสัญญาที่จะ 

เคารพและยึดหลกัจรรยาบรรณของความสัมพนัธ์
ระหว่างผูใ้ห้การรักษาและผูป่้วย 
ให้ความร่วมมือกบัทีมผูรั้กษา 
ปฏิบติัต่อผูป่้วยอยา่งให้เกียรติและดว้ยความ
เคารพ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยคุณธรรม เป็นกลาง สุภาพอ่อน
นอ้ม เป็นมืออาชีพ และกระตือรือร้น 
ให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริงแก่ผูป่้วยและด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาอย่างทนัท่วงที 
น าเสนอขอ้มูลดา้นคุณภาพของการให้บริการ 
สินคา้ ราคา และขอ้มูลอ่ืน ๆ ของพวกเราดว้ย
ความซ่ือสัตยแ์ละเท่ียงตรง 
 

เปิดโอกาสให้ผูป่้วยและครอบครัวไดม้ีส่วนร่วม
ในการวางแผนการรักษาตามความเหมาะสม 
รวมรวม บนัทึก และส่งต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ผูป่้วยตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายท่ีได้
ก าหนดไว ้
มีมาตรการในการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ผูป่้วยให้เป็นความลบั 
ไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการน าเสนอหรือให้
ส่ิงจูงใจท่ีไม่เหมาะสมให้กบัผูป่้วย 
มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองตาม
วิวฒันาการทางวิทยาศาสตร์ 
 

ยึดถือความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นอนัดบัแรก 
จดัหาผลิตภณัฑแ์ละการให้บริการท่ีมีคุณภาพอย่าง
สม ่าเสมอ 
ปฏิบติัตามกฎหมายและนโยบายดา้นความปลอดภยั
และดา้นคุณภาพอยา่งเคร่งครัด 
ปฏิบติัตามกฎหมายและนโยบายในดา้นการจดัการ
กบัการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์และขอ้
ร้องเรียนดา้นผลิตภณัฑต์่าง ๆ 
ด าเนินการตามมาตรฐานทางดา้นวิทยาศาสตร์ควบคู่
ไปกบัดา้นจริยธรรมอยา่งเคร่งครัด 
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3.0 บุคลากรของเรา 

พวกเราใหค้  ามัน่สัญญาท่ีจะวา่จา้งและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และจะคงไวซ่ึ้ง

บรรยากาศและสถานท่ีท างานท่ีใหค้วามเคารพ ยติุธรรมและสภาพแวดลอ้มใน

การท างานท่ีปลอดภยัแก่บุคลากรของเรา
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การให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและแรงงาน 

การรวมตัวกนัและความหลากหลาย 

สภาพแวดล้อมในการท างานที่ปราศจากการเลือก
ปฏิบัตแิละการคุกคาม 

พวกเราให้ความเคารพในสิทธิมนุษยชนและการจา้งงานท่ีเป็นธรรม พวกเรา
ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีบงัคบัใชแ้ละแนวทางท่ีระบุไวต้ามหลกัปฏิญญาสากลว่า
ดว้ยสิทธิมนุษยชนแห่งองคก์ารสหประชาชาติ และปฏิญญาว่าดว้ยหลกัการและ
สิทธิขั้นพ้ืนฐานในการท างานแห่งองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ 
 
พวกเราขอประณามการใชแ้รงงานเด็กท่ีผิดกฎหมายเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ 
และจะไม่ยอมรับการบงัคบัใชแ้รงงานทุกรูปแบบรวมถึงการเป็นทาสสมยัใหม่
และการคา้มนุษย ์
 
พวกเราให้ความเคารพในหลกัการของเสรีภาพในการรวมกลุ่มกนั และสิทธิ
แนวทางในการต่อรองร่วมกนัท่ีมีประสิทธิผล รวมถึงสิทธิของพนกังานของ
พวกเราท่ีจะมีอิสระในการเลือกท่ีจะเป็นตวัแทนของสหภาพแรงงานตามท่ี
กฎหมายไดบ้งัคบัใช ้
 
พวกเรามุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของอยา่งปลอดภยั โดยค านึงถึงสุขภาพ
และความปลอดภยัทั้งของพนกังานของพวกเรา ของคู่คา้ทางธุรกิจ และบุคลากร
ของพวกเขาเหล่านั้นท่ีคอยช่วยเหลือในการด าเนินธุรกิจและการปฏิบติังานของ
พวกเรา ทั้งน้ี รวมถึงประชาชนผูพ้กัอาศยัหรือท างานในบริเวณใกลเ้คียงกบั
สถานท่ีท างานของเรา พวกเราจะส่งเสริมวฒันธรรมท่ีทุกคนจะรู้สึกถึงหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบในการท่ีจะลดความเส่ียงและสนบัสนุนหลกัการปฏิบติังาน
ดว้ยความปลอดภยั 

ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมในเร่ืองของสิทธิมนุษยชนและกฎหมายแรงงาน กรุณาศึกษา
ขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ Fresenius Medical Care Global Statement on 

Human Rights, Workplace Rights and Labour and Employment 

Principles หรือนโยบายและแนวทางการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง 

พวกเราให้คุณค่าและเห็นความส าคญัของการรวมตวักนัและความหลากหลาย พวกเรา
ผลกัดนัให้บคุลากรอยูร่่วมกนัดว้ยความรู้สึกว่าทุก ๆ คนเป็นส่วนส าคญัขององคก์รและ
เราทุกคนไดรั้บการยอมรับ บริษทัจะประสบความส าเร็จและกา้วไปขา้งหน้าไดก้็ต่อเมื่อ
พนกังานทุกคนท่ีเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ยอมรับในความหลากหลายและมส่ีวนร่วม
ในการน าเสนอมุมมอง ความสามารถเฉพาะตวั และประสบการณ์ท่ีสั่งสมมา 

เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ใหก้ารสนบัสนุนโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัส าหรับพนกังานทุกคน
และไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบติัหรือการคุกคามเกิดขึ้นภายในองคก์ร ซ่ึงรวมไปถึงการ
คุกคามทางเพศ พวกเราจะไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบติัในทกุรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในเร่ือง
ของเช้ือชาติ สีผิว สัญชาติ เพศ การระบุเพศสภาพ การแสดงออกทางเพศ รสนิยมทาง
เพศ ความทุพพลภาพทางร่างกายและจิตใจ ศาสนา อาย ุสถานะสมรสหรือสถานะทาง
ครอบครัว หรือในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมาย 
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ด าเนินการตามค ามัน่สัญญาของพวกเราในการให้ความ
เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและแรงงาน 
ให้ความร่วมมือในการสร้างสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี 
ปฏิบติังานโดยปราศจากการคุกคามและการเลือกปฏิบติัใน
ทุกรูปแบบ 
รายงานการละเมิดกฎเกณฑท่ี์เกิดขึ้นหรือท่ีอาจจะเกิดขึ้นได ้

พวกเราคาดหวังให้ผู้จัดการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ี 
และคู่ค้าทางธุรกิจของพวกเราทุกคน 

คุณสมบัต ิ

พวกเราให้ความส าคญัในการว่าจา้งพนักงานท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม ต าแหน่งหนา้ท่ี
บางประเภทท่ีเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ าเป็นตอ้งการบุคลากรท่ีมีใบอนุญาต (เช่น 
ใบรับรองขึ้นทะเบียนการเป็นพยาบาล) ใบประกอบวิชาชีพ (เช่น ใบรับรองการเป็น
ช่างเทคนิคโรคไต) หรือใบรับรองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นสุขภาพท่ีจ าเป็นในสาขา
อาชีพ ท่านมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งจดัการให้มีใบรับรองหรือใบอนุญาตท่ีจ าเป็นทั้งหมด และ
อยูใ่นสถานะท่ีใชง้านไดเ้พื่อการปฏิบติังานของท่าน ท่านจะตอ้งรายงานให้หวัหนา้
ของท่านทราบโดยทนัทีหากใบรับรองหรือใบอนุญาตท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานของ
ท่านหมดอายหุรือถูกเพิกถอน 
 
ในบางประเทศ หน่วยงานราชการอาจจะมีขอ้ห้ามมิให้บุคคลบางกลุ่มเขา้ไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมดา้นสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพ หากท่านไดรั้บแจง้ว่าท่านถูก
ห้ามไม่ให้เขา้ร่วมในกิจกรรมดงักล่าวได ้ท่านจะตอ้งแจง้ให้กบัหวัหนา้งานของท่าน
ทราบโดยทนัที 
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4.0 หลกัการประพฤติปฏิบัติของเรา 
พวกเราใหค้  ามัน่สัญญาท่ีจะด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และมี

ความโปร่งใส การสนบัสนุนใหมี้วฒันธรรมองคก์รท่ีเป่ียมไปดว้ยความ

ซ่ือสัตย ์สุจริต และโปร่งใสเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะรักษาและคงไวซ่ึ้งความ

น่าเช่ือถือจากผูป่้วย หน่วยงานทางภาครัฐท่ีคอยก ากบัดูแล คู่คา้ทางธุรกิจ 

และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน  ๆ
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4.3  

หลกัการประพฤติปฏิบติัของเรา 

การต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

การต่อต้านการฟอกเงิน 

การก ากับดูแลการค้า 

ในฐานะบริษทัระดบัโลก พวกเราจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายการต่อตา้น
การคอร์รัปชัน่ของทุก ๆ ประเทศท่ีเราด าเนินธุรกิจ รวมถึงกฏหมายว่าดว้ย
การต่อตา้นการกระท าอนัเป็นการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา 
(“FCPA”) กฎหมายว่าดว้ยการต่อตา้นการให้สินบนของสหราชอาณาจกัร 
(“UKBA”) และประมวลกฏหมายอาญาของเยอรมนั 
 
เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จะไม่ยอมรับการกระท าอนัเป็นการทุจริตในทุก
รูปแบบ ทั้งการติดสินบน การคอร์รัปชัน่ การคดโกง หรือด าเนินการใด ๆ 
ท่ีไดม้าซ่ึงผลประโยชน์มิชอบทุกท่ีทัว่โลก ไม่ว่าจะเก่ียวขอ้งกบับุคลากร
ทางทางการแพทย ์เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานราชการ หรือคู่สัญญาท่ีเป็น
เอกชน 
 
ท่านจะตอ้งไม่เสนอ ท าการอนุมติั หรือมอบส่ิงของมีค่าใด ๆ ก็ตามโดยมี
เจตนาเพื่อชกัน าให้บุคคลกระท าการใด ๆ ท่ีไม่เหมาะสม ในขณะเดียวกนั 
ท่านไม่ควรจะเรียกร้อง ตกลงว่าจะรับ หรือยอมรับของมีค่าจากบุคคลใด ๆ 
ก็ตามท่ีพยายามท่ีจะโนม้นา้วการตดัสินใจทางธุรกิจของท่าน 

เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ใหค้ ามัน่สัญญาท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ต่อตา้นการฟอกเงินอยา่งเคร่งครัด การฟอกเงินหมายถึงการเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
ธุรกรรมท่ีมีทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการก่ออาชญากรรม การก าหนดโครงสร้าง
ธุรกรรมเพ่ือหลีกเลี่ยงการตรวจพบการก่ออาชญากรรม หรือการเขา้ไปมีส่วนร่วม
ในธุรกรรมท่ีส่งเสริมให้มีการก่ออาชญากรรม 
 
พวกเราจะก าหนดมาตรการในการตรวจสอบท่ีจ าเป็นเพื่อด าเนินธุรกิจกบัคู่คา้ทาง
ธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงและประกอบกิจการท่ีชอบดว้ยกฏหมายโดยใชเ้งินทุนซ่ึงไดม้า
จากแหล่งเงินทุนท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จะด าเนินการปฏิบติัตามกฎหมายการคา้ซ่ึงใชก้บั
ธุรกิจของพวกเรา กฎหมายทางการคา้คือกฎหมายใด ๆ ก็ตามท่ีใชใ้นการก ากบั
ดูแลดา้นการคา้ การน าเขา้ การส่งออก การโอนยา้ยและการเคลื่อนยา้ยสินคา้ 
การให้บริการ เทคโนโลยี และเงินทุน 
 
เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ใหค้วามส าคญักบักฎหมายการคา้และด าเนินการตาม
นโยบายเพ่ือให้แน่ใจว่าพวกเราไดป้ฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด การละเมิดหรือท า
ผิดกฏหมายการคา้จะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ และ
บุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 



 

 

 
หลกัการประพฤติปฏิบติัของเรา 

การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม การคัดเลือกผู้จัดหาสินค้า 

พวกเราให้ค ามั่นสัญญาที่จะ 

พวกเราจะด าเนินการแข่งขนัทางธุรกิจอยา่งเป็นธรรมและอยู่
ภายใตก้รอบกฏหมายว่าดว้ยการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมและการ
ต่อตา้นการผูกขาด 

ธุรกิจของพวกเราขึ้นอยูก่บัความน่าเช่ือถือของการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละการ
บริการท่ีไดม้าตรฐาน มีคุณภาพสูง มีตน้ทุนท่ีช่วยให้เราสามารถแข่งขนัได ้
และมีความต่อเน่ือง 
 
ในการคดัเลือกผูจ้ดัหาสินคา้และผูรั้บเหมานั้น เรามีกระบวนการท่ีโปร่งใส
และหลกัเกณฑด์า้นความยัง่ยืนในการพิจารณา กลยทุธ์ในการจดัซ้ือของเรา
นั้นพิจารณาผูจ้ดัหาสินคา้และบริการทั้งในแง่ของราคาและความต่อเน่ืองใน
การจดัหาสินคา้ พวกเราขอความร่วมมือจากผูจ้ดัหาสินคา้และบริการทุกราย
ให้ด าเนินธุรกิจกบัเราดว้ยมาตรฐานดา้นจริยธรรมขั้นสูงและปฏิบติัตาม
หลกัการท่ีก าหนดไวใ้น Global Supplier Code of Conduct 
พนกังานทุก ๆ คนท่ีสั่งสินคา้และบริการจากบุคคลภายนอกก็จะตอ้งปฏิบติั
ตามมาตรฐานเหล่าน้ี รวมถึงกฎหมายและนโยบายดา้นการจดัซ้ืออย่าง
เคร่งครัด 

การละเมิดกฎหมายและขอ้บงัคบัเหล่านั้นอาจส่งผลกระทบ
ร้ายแรงแก่ท่านและบริษทั หากมีขอ้สงสัย กรุณาติดต่อฝ่าย
กฏหมายของบริษทัเพื่อขอค าแนะน าและการฝึกอบรม 
 

น าเสนอผลิตภณัฑแ์ละการให้บริการท่ีไดม้าตรฐาน
และมีคุณภาพท่ีดีท่ีสุดกบัผูป่้วยและลูกคา้ของพวกเรา
ในราคาท่ีเหมาะสม 
ให้ความส าคญักบัการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และผลกัดนันวตักรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูป่้วย 
ด าเนินการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมภายใตก้ฏหมายและ
กรอบขอ้บงัคบัท่ีจ าเป็น 

ห้ามมิให้มีการด าเนินการท่ีไดม้าซ่ึงผลประโยชน์ท่ีไม่
เป็นธรรมผา่นการคดโกง หรือการบิดเบือนความจริง
ต่าง ๆ 
ไม่ดูหมิ่นคู่แข่งหรือใชค้วามลบัทางการคา้ของบุคคลท่ี
สามอย่างไม่เหมาะสม 



 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

หลกัการประพฤติปฏิบติัของเรา 

พวกเราจะปฏิบติังานเพื่อประโยชน์สูงสุดของเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ และ
เพ่ือปกป้องช่ือเสียงของพวกเรา บางคร้ังท่านอาจจะมีความสัมพนัธ์หรือมีการ
ด าเนินการต่าง ๆ ภายนอกของเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ในดา้นผลประโยชน์กบับริษทัได ้
 
ส าหรับตวัอยา่งดา้น “ผลประโยชน์ทบัซอ้น” อาจเกิดขึ้นไดห้ากมีเหตุการณ์
ดงัต่อไปน้ี 
• ท่านหรือสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกิจกบัองคก์รหน่ึง

ซ่ึงเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ นั้นไดก้ระท าธุรกิจอยูด่ว้ยหรือเป็นคู่แข่งของ

เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ความสัมพนัธ์ดงักล่าวนั้นสามารถเกิดขึ้นไดใ้น
หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการว่าจา้ง การเป็นเจา้ของ การเขา้ไปมี

ส่วนร่วมในฐานะกรรมการ หรือความสัมพนัธ์อ่ืน ๆ ตวัอยา่งเช่น หาก

ท่านเป็นผูจ้ดัการและไดรั้บการว่าจ้างจากคู่แข่งหรือผูจ้ดัหาสินคา้

ให้กบัเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ผลประโยชน์ทบัซอ้นหรือความขดัแยง้

ทางดา้นผลประโยชน์อาจจะเกิดขึ้นได ้
• ท่านหรือสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพนัธ์ใด ๆ ก็ตามซ่ึงอาจจะโนม้

นา้วต่อการตดัสินใจในต าแหน่งหนา้ท่ีของท่านในฐานะท่ีเป็นพนกังาน

ของเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์  ตวัอยา่งเช่น หากต าแหน่งของท่านสามารถ

ท าให้ท่านแนะน าหรืออา้งอิงถึงธุรกิจต่อบริษทัซ่ึงท่านหรือสมาชิกของ
ท่านมีผลประโยชน์หรือมีความสัมพนัธ์อยู ่ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

อาจจะเกิดขึ้นได ้
 

พวกเราคาดหวงัว่าหากท่านตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีอาจเขา้ข่าย
ผลประโยชน์ทบัซอ้น ท่านจะเปิดเผยสถานการณ์ดงักล่าวต่อ
หวัหนา้งานของท่านให้เร็วท่ีสุด หวัหนา้งาน (ดว้ยการสนบัสนุน
จากฝ่ายก ากบัดูแล) มีหนา้ท่ีในการประเมินสถานการณ์ท่ีท่านแจง้
และหาวิธีจดัการอย่างเหมาะสมเพ่ือปกป้องท่านและเฟรซีเนียส 
เมดิคอล แคร์ จากความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นและการตดัสินใจท่ีไม่
เหมาะสม 
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5.0 ข้อมูลของเรา 
พวกเราใหค้  ามัน่สัญญาท่ีจะเก็บรักษาขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเท่ียงธรรมและถูกตอ้ง รวมถึง

การด าเนินการใด ๆ ก็ตามท่ีจ าเป็นในการปกป้องขอ้มูลท่ีเป็นความลบั พวกเราจะใช้

ขอ้มูลบริษทัเพื่อวตัถุประสงคท์างธุรกิจหรือเพื่อการด าเนินการของบริษทัเท่านั้น 

นอกจากน้ีการเก็บรักษาความลบัของขอ้มูลและทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทันั้น

เป็นเร่ืองท่ีส าคญัต่อธุรกิจของพวกเรา

ขอ้มูลของเรา 



 

การบนัทึกขอ้มูลทางธุรกิจท่ีถูกตอ้งนั้นเป็นส่ิงส าคญัในการปฏิบติังานของเรา 
ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้พวกเราเติมเต็มบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการ
จดัท ารายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้งและแม่นย  า รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
จ าเป็นภายใตข้อ้ก าหนดทางกฎหมาย การบนัทึกบญัชีท่ีถูกตอ้งเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น
ต่อการตดัสินใจทางธุรกิจและมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจพวกเราโดยตรง 
 
การบนัทึกขอ้มูลธุรกรรมทางการเงิน สมุดบญัชี และเอกสารต่าง ๆ จะตอ้ง
สะทอ้นถึงลกัษณะและขอบเขตของธุรกรรมหรือค่าใชจ่้ายท่ีถูกตอ้ง และมี
เอกสารหลกัฐานส าคญัประกอบครบถว้น เอกสารเหล่าน้ีอาจรวมถึงงบการเงิน
หลกัฐานแสดงเวลาในการเขา้ปฏิบติังาน ใบส าคญัจ่ายหรือรับเงิน บิล ใบแจง้หน้ี 
รายงานการเบิกค่าใชจ่้ายต่าง ๆ บนัทึกการจ่ายเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของ
พนกังาน การประเมินผลการปฏิบติังาน และขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ท่านจะตอ้งท าการเก็บรักษาเอกสารและบนัทึกทางอิเลก็ทรอนิกส์ตามกฎหมาย
และนโยบายของบริษทั ท่านจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดการก ากบัดูแลและการ
ควบคุมภายในเพ่ือให้แน่ใจว่าขอ้มูลทางการเงินและบญัชีนั้นมีความถูกตอ้ง
ครบถว้น 

เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ใหค้ ามัน่สัญญาท่ีจะด าเนินการเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ส าหรับผลิตภณัฑแ์ละการให้บริการของพวกเราดว้ยความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ 
และครบถว้นสมบูรณ์ โดยการด าเนินการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีถูกตอ้งนั้น เราจะ
แนบหลกัฐานการให้บริการหรือการส่งมอบสินคา้หรือผลิตภณัฑใ์ห้กบัลูกคา้
ไปดว้ยทุกคร้ัง เอกสารต่าง ๆ ท่ีกล่าวมานั้นจะมีความถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์
ขึ้นอยูก่บัความเอาใจใส่ของบุคลากรทุกคนท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบดูแลในดา้นน้ี 

บุคลากรทุกท่านมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัเตรียมขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง 
น่าเช่ือถือ และครบถว้นสมบูรณ์ในเวลาท่ีเหมาะสม 

ความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยัเป็นส่ิงท่ีเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ให้
ความส าคญัเป็นอยา่งมาก พวกเราเคารพต่อความเป็นส่วนตวัของผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสียทุกราย ไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นผูป่้วย พนกังาน ลูกคา้ ผูจ้ดัหา
สินคา้และบริการ หรือใครก็ตาม พวกเราจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล
ตามเง่ือนไขทางกฎหมายท่ีก าหนดไวห้รือเพื่อความจ าเป็นในการด าเนิน
ธุรกิจเท่านั้น พวกเราจะด าเนินการดว้ยความโปร่งใสและปฏิบติัตาม
กฎหมายและนโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเพื่อ
วตัถุประสงคท่ี์ผิดกฎหมาย หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวันั้นเป็นส่ิงท่ีไม่
สามารถกระท าได ้เราไดว้างมาตรการในการจ ากดัสิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มูลส่วน
บุคคลตอ้งเฉพาะท่ีจ าเป็นเท่านั้น ไม่ว่าขอ้มูลนั้นจะเป็นของผูป่้วยหรือของ
พนกังานก็ตาม 

การบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องและโปร่งใส 

ข้อมูลท่ีเป็นความลับและข้อมลูส่วนบุคคล 

การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 

จดัการขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ยความเอาใจใส่และน าขอ้มูลส่วนบุคคลไป
ใชใ้นการประมวลผลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดเท่านั้น 
แบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้บัผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตและเฉพาะในส่ิงท่ี
จ าเป็นเท่านั้น 
ท าให้แน่ใจว่ามีการบงัคบัใชม้าตรการในการป้องกนัตามสัญญาท่ีตกลง
กนัไวก้บับุคคลท่ีสามและผูใ้ห้บริการ 

เป็นความรับผิดชอบของเราท่ีจะ 

ขอ้มูลของเรา 



 

ขอ้มูลของเรา 

การด าเนินการปกป้องข้อมลูท่ีเป็นความลับ
และความลบัทางการค้า 

ทรัพย์สินทางปัญญา 

ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัและความลบัทางการคา้ของบริษทัจะตอ้งถูกเก็บเป็น
ความลบัอยูเ่สมอไม่ว่าขอ้มูลดงักล่าวจะถูกประทบัตรา “confidential” หรือ 
“restricted” ก็ตาม หนา้ท่ีในการเก็บรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของท่านจะ
ยงัคงด าเนินต่อไปแมว่้าการว่าจา้งงานของท่านกบัเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จะส้ินสุดลงแลว้ก็ตาม 

 

ทรัพยสิ์นทางปัญญา (สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ ลิขสิทธ์ิ ความลบั
ทางการคา้ ความรู้เชิงเทคนิคและวิทยาศาสตร์ หรือวิธีการปฏิบติังาน
ต่าง ๆ) คือทรัพยสิ์นท่ีส าคญัท่ีสุดของบริษทั การให้ความคุม้ครอง
ทรัพยสิ์นทางปัญญาจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีช่วยให้เฟรซีเนียส เมดิคอล 
แคร์ ส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละการบริการอนัยอดเยี่ยมเพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของผูป่้วยในทุก ๆ วนั 
 
เช่นเดียวกนันั้น พวกเราคาดหวงัให้ท่านให้ความเคารพต่อทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาของผูอ่ื้น รวมถึงห้ามมิให้คดัลอกหรือน าทรัพยสิ์นทางปัญญา
ของผูอ่ื้นไปกระท าซ ้าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต เพื่อให้แน่ใจว่าเฟรซีเนียส 
เมดิคอล แคร์ เป็นคู่คา้ท่ีมีความน่าเช่ือถอื และหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ
หรือเสียค่าปรับท่ีอาจจะเกิดขึ้นได ้

เป็นความรับผิดชอบของเราท่ีจะ 

ใชท้รัพยสิ์นและขอ้มูลของบริษทัเพื่อวตัถุประสงคท์าง
ธุรกิจของบริษทั และเพ่ือการปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม
ตามหนา้ท่ีของท่านเท่านั้น รวมทั้งบริหารจดัการ
ทรัพยสิ์นและขอ้มูลดว้ยความเอาใจใส่ระมดัระวงั 
ปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดในการปกป้องอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของท่าน หรือเคร่ืองมือและอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน ๆ จากการใชง้าน การเขา้ถึง หรือการ
ปรับเปลี่ยนใด ๆ ก็ตามท่ีอาจเกิดขึ้นโดยไม่ไดรั้บ
อนุญาต โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อมีการจดัการกบัขอ้มูลท่ี
เป็นความลบัของบริษทั 
 

รายงานหากพบส่ิงผิดปกติหรือขอ้ควรสงสัยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปิดบงั แกไ้ข ปลอมแปลงหรือ
ท าลายเอกสารหรือขอ้มูลของบริษทั 
ปฏิบติัตามค าแนะน าในดา้น Cybersecurity ของ
แผนก IT 
แบ่งปันขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการ รายละเอียดทาง
เทคนิค หรือขอ้มูลท่ีเป็นความลบัอ่ืน ๆ ของบริษทั
ต่อบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีควรตอ้งทราบ
เท่านั้น 

รายงานหากมีการสูญหาย การถูกขโมย ความเสียหาย 
หรือการถูกจารกรรมขอ้มูลบริษทัให้กบัผูจ้ดัการของ
ท่าน เจา้หนา้ท่ีฝ่ายก ากบัดูแลในระดบัทอ้งถิ่นหรือ
ภูมิภาค หรือฝ่ายกฎหมายของบริษทัในทนัที 
 

กระท าการคดัลอกหรือส่งต่อขอ้มูลท่ีเป็นความลบั
ทางการคา้เฉพาะในกรณีท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม
หนา้ท่ีเท่านั้น 
ไม่ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของนายจา้ง
เดิมหรือบุคคลท่ีสามอ่ืน ๆ ในขณะปฏิบติังานกบั 
เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 



 

ขอ้มูลของเรา 

ห้ามมิให้ท าธุรกิจกบัตนเอง การใช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

ตัวอย่างของการด าเนินการซ่ึงท่านไม่ควรจะไปมีส่วน 

เราขอความร่วมมือจากท่านในการ 

— ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลภายในต่อเมื่อมี
ความจ าเป็นในการปฏิบติังานตาม
หนา้ท่ีของท่าน 

— ละเวน้การซ้ือขายหุ้นของบริษทั หรือ
แนะน าให้ผูอ่ื้นซ้ือขายหุ้นของบริษทั
ในระหว่างท่ีท่านยงัสามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลภายในของบริษทัอยู่ 

— ละเวน้จากการเปิดเผยขอ้มูลภายใน
เวน้แต่ว่าเป็นการด าเนินการท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทัและเป็นการ
ปฏิบติัตามกฏหมายและนโยบายของ
บริษทั 

ใชท้รัพยสิ์นหรือขอ้มูลของเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
หรือต าแหน่งหนา้ท่ีของท่านในเฟรซีเนียส เมดิคอล 
แคร์ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์ส่วนตวัหรือขอ้
ไดเ้ปรียบส่วนตวั หรือเพื่อให้ผลประโยชน์หรือขอ้
ไดเ้ปรียบแก่บุคคลภายนอกอ่ืน ๆ 
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวัผา่น
การปฏิบติังานในนามเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ซ่ึงถือ
ว่าเป็นโอกาสของบริษทั 

พวกเราให้ค ามัน่สัญญาท่ีจะด าเนินงานเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษทั ดงันั้นท่านจะตอ้งไม่กระท าการใด ๆ ก็ตามท่ีเป็นการหา
ประโยชน์ส่วนตวัโดยใชข้อ้มูลทางธุรกิจท่ีท่านไดรั้บผ่านการ
ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีของท่าน โอกาสทางธุรกิจใด ๆ ก็ตามท่ีท่าน
ไดพ้บในระหว่างปฏิบติังานให้กบัเฟรซีเนีย เมดิคอล แคร์ ถือเป็น
โอกาสของบริษทั และมิใช่ของตวัท่าน 

 

เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ เอจี แอนด ์เคจีเอเอ จดทะเบียนอยูใ่นตลาด
หลกัทรัพย ์Frankfurt Stock Exchange (DAX30) และ New 

York Stock Exchange (NYSE) และประกอบกิจการตามกฎเกณฑ์
และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับบริษทัจดทะเบียน 
 
เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ใหค้ ามัน่สัญญาท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ย
การด าเนินการเร่ืองหุ้น และตลาดทุน ส่ิงเหล่าน้ีรวมถึงขอ้ห้ามในการซ้ือ
ขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลวงใน ขอ้มูลวงในคือขอ้มูลของบริษทัซ่ึง
หากมีการร่ัวไหลออกไปสู่สาธารณะจะส่งผลกระทบต่อราคาของหุ้น
อยา่งมีสาระส าคญั ตวัอย่างทัว่ไปไดแ้ก่ การพยากรณ์ทางการเงินหรือ
ขอ้มูลทางการเงินท่ีเบ่ียงเบนไปจากการคาดการณ์ของตลาดอยา่งมี
สาระส าคญั ขอ้มูลเก่ียวกบัการควบรวมกิจการ หรือการกระท าผิดทาง
กฏหมายอยา่งร้ายแรง 
 
การใชข้อ้มูลการคา้ภายในและการเปิดเผยขอ้มูลภายในโดยไม่ไดรั้บ
อนุญาตหรือผิดกฏหมายถือเป็นคดีอาญา การปฏิบติัตามกฎหมายและ
นโยบายของบริษทัถือเป็นการปกป้องทั้งเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ และ
ตวัพวกเราทุกคนเอง 
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6.0 การส่ือสารของเรา 
พวกเราใหค้  ามัน่สัญญาท่ีจะส่ือสารกบับุคคลภายนอกดว้ยความโปร่งใสและซ่ือสัตย ์

ช่ือเสียงของพวกเราขึ้นอยูก่บัการส่ือสารอยา่งเปิดเผยและครบถว้นตามขอ้เท็จจริง

การส่ือสารของเรา 



 

การส่ือสารของเรา 

การร้องขอข้อมลูจากหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐ 

การส่ือสารกบัส่ือ 

การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 
เม่ือมีการส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์และ
การให้บริการของพวกเรา เป็นหน้าท่ีของ
ท่านที่จะ 

เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสภายใตก้รอบ
จริยธรรม ดงันั้นพวกเราจะตอบสนองต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบ การสอบทาน และการสอบสวนดว้ย
ความเหมาะสม หากท่านไดรั้บการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐใน
เร่ืองท่ีไม่อยูใ่นขอบเขตความรับผิดชอบของท่าน ให้ท่านแจง้ต่อ
หวัหนา้งานของท่านและฝ่ายกฏหมายของบริษทัในทนัที ฝ่าย
กฏหมายจะประสานงานเพ่ือด าเนินการต่อการร้องขอจากหน่วยงาน
ของรัฐ ท่านจะตอ้งติดต่อฝ่ายกฏหมายในทนัทีเมื่อไดรั้บค าร้องขอท่ี
ไม่เป็นไปตามการปฏิบติัตามปกติจากหน่วยงานของรัฐหรือตวัแทน
ของรัฐเช่น หมายศาล หมายเรียก และการขอสัมภาษณ์ 
 
หากหน่วยงานผูม้ีอ านาจบงัคบัใชก้ฏหมายไดท้ าการติดต่อท่านนอก
สถานท่ีของเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั
หรือเก่ียวขอ้งกบัการว่าจา้งของท่านนั้น ให้ท่านแจง้ไปยงัท่ีปรึกษา
ดา้นกฎหมายท่ีรับผิดชอบประเทศหรือภูมิภาคของท่านโดยทนัที เวน้
แต่ว่าหน่วยงานดงักล่าวนั้นห้ามมิให้ท่านติดต่อกบับริษทัและเป็น
ค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์จะแถลงการณ์หรือให้ขอ้มูลใด ๆ กบัส่ือได้
ต่อเมื่อค าแถลงหรือขอ้มูลใดท่ีจะเปิดเผยต่อส่ือนั้นไดผ้า่นการอนุมติั
เบ้ืองตน้โดยฝ่ายประชาสัมพนัธ์ของเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ แลว้
เท่านั้น หากท่านไดรั้บค าร้องขอจากส่ือเพื่อให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ท่านจะตอ้งแจง้ให้ผูจ้ดัการของท่าน
ทราบ ผูจ้ดัการแต่ละท่านจะตอ้งส่งต่อค าร้องดงักล่าวไปให้ฝ่าย
ประชาสัมพนัธ์ของบริษทัทราบ 

การติดต่อส่ือสารอยา่งเปิดเผยและซ่ือสัตยถ์ือเป็นเง่ือนไขขั้น
พ้ืนฐานในการรักษาไวซ่ึ้งความเช่ือมัน่และความไวว้างใจของ
ผูป่้วย ลูกคา้ ผูถ้ือหุ้น และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

แนวทางในการด าเนินธุรกิจและการส่งเสริมการขายของผลิตภณัฑ์
ของเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ นั้นอยูภ่ายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบัท่ี
เขม้งวด พวกเราไดพ้ฒันานโยบายท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะขึ้นมา เพื่อ
สร้างความมัน่ใจว่า แนวปฏิบติัทางธุรกิจ การตลาด และกิจกรรมใน
การส่งเสริมการขายจะเป็นไปตามกฏหมายทั้งหมด เอกสารการ
ส่งเสริมการขายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑข์องเฟรซีเนียส เมดิคอล 
แคร์ จะตอ้งผา่นการพิจารณาทบทวนและไดรั้บอนุมติัตามนโยบาย
ของเรา 

ด าเนินการดว้ยความถูกตอ้ง จริงใจ และไม่
ก่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีคลาดเคลื่อนได ้
ให้ค าอธิบายเก่ียวกบัประโยชน์และความเส่ียง
ผลิตภณัฑแ์ละการให้บริการอยา่งเท่ียงตรงและ
เป็นกลาง 
ให้ขอ้มูลท่ีมีหลกัฐานเชิงเทคนิคประกอบหรือ
ขอ้เท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถอา้งอิงได้
เท่านั้น 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอ้ความส่งเสริมการขายมี
ความสอดคลอ้งกบัการใชง้านผลิตภณัฑต์ามท่ี
ไดรั้บอนุมติัโดยหน่วยงานของรัฐแลว้เท่านั้น 
และเผยแพร่ขอ้มูลทางการตลาดนั้นภายใตก้รอบ
กฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีก าหนด 



 

 การส่ือสารของเรา 

การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 

เราขอความร่วมมือจากท่านในการ 

ท่านไม่ควร 

ส่ือสังคมออนไลน์ถือเป็นส่วนส าคญัของการด าเนินงานและการใชชี้วิต
ส่วนตวัของพนกังานทุกคนในปัจจุบนั ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีนิยมใชใ้น
ปัจจุบนั ไดแ้ก่ โครงข่ายทางสังคม บลอ็ก วิกิ แอพพลิเคชัน่รับส่งขอ้ความ 
และเวปไซตส์ตรีมมิ่งวีดีโอ 
 
เมื่อใชส่ื้อสังคมออนไลน์ ผูใ้ชง้านทุกคนมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการรักษา
ขอ้มูลภายในของบริษทัและท่ีเป็นความลบัให้ปลอดภยั 

ใชส่ื้อสังคมออนไลน์ให้ถูกวิธี ดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละ
เป็นกลาง 
ใชช่ื้อของท่านเองเมื่อท่านแสดงออกถึงความคิดเห็น
ส่วนตวัหรือให้ความเห็นในส่ือสังคมออนไลน์ ห้าม
ไม่ให้ท่านแสดงความเห็นผา่นส่ือสาธารณะในนาม
ของเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ หรือภายใตช่ื้ออ่ืน ๆ ใน
นามบริษทั เช่น อีเมลหรือท่ีอยูใ่นการจดัส่งเอกสาร
ของเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต
ให้ด าเนินการ 
ช้ีแจงว่าท่านก าลงัแสดงความคิดเห็นส่วนตวัในฐานะ
บุคคลทัว่ไปเมื่อท่านพูดถึงเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 

ปฏิบติัตามนโยบายและประมวลจริยธรรมน้ีเมื่อท่าน
แสดงตนว่าเป็นพนกังานของเฟรซีเนียส เมดิคอล 
แคร์ (เช่น เมื่อก าลงัใหค้วามเห็นหรือแบ่งปันขอ้มูล
ทางธุรกิจในส่ือสังคมออนไลน์) 
ค านึงถึงสิทธิของผูอ่ื้นอยูเ่สมอ ไม่ว่าจะเป็นในดา้น
สิทธิส่วนบุคคลของผูอ่ื้น แบรนด ์เคร่ืองหมายการคา้ 
และลขิสิทธ์ิ 
พิจารณาให้ถี่ถว้นทุกคร้ังก่อนท่ีท่านจะโพสตอ์ะไรบน
อินเตอร์เน็ตเน่ืองจากใครก็สามารถเห็นได ้
ค านึงถึงส่ิงท่ีโพสต ์ทั้งในเร่ืองส่วนตวัหรือในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท างาน เพราะทา้ยท่ีสุดแลว้มนัอาจจะ
เก่ียวขอ้งกบัเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ถงึแมว่้าท่านจะ
ไม่เปิดเผยว่าท่านเก่ียวขอ้งกบัเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
ก็ตาม 
 

— ใชส่ื้อสังคมออนไลน์เพื่อกิจกรรมทาง
การแพทยห์รือท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วย เวน้แต่
ว่าจะช่องทางอย่างเป็นทางการหรือไดรั้บ
อนุมติัเป็นการเฉพาะจากเฟรซีเนียส เมดิ
คอล แคร์ เพื่อการด าเนินธุรกิจ 

— จดัเก็บ โพสต ์ส่ือสาร แบ่งปัน ถ่ายโอน
ขอ้มูลภายในหรือขอ้มูลท่ีเป็นความลบัใน
ส่ือสังคมออนไลน์ 

— เป็นผูใ้ห้ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
และการให้บริการของเฟรซีเนียส เมดิคอล 
แคร์ หรือผลิตภณัฑแ์ละการให้บริการของ
คู่แข่งแทนผูบ้ริโภค (ในฐานะพนกังานของ
เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ความคิดเห็นของ
เราจะไม่เป็นกลางและเราก็ไม่ใช่ผูบ้ริโภคท่ี
แทจ้ริง) 

— ใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในการด าเนินธุรกิจ
ของเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ เช่น ท าการ
ว่าจา้ง หรือการประชาสัมพนัธ์ในนามของ
เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์) โดยไม่ไดรั้บการ
อนุมติัจากหวัหนา้งานหรือผูจ้ดัการก่อน 

— เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วยหรือ
ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน ๆ 



 

การส่ือสารของเรา 

ความหลากหลายและความซบัซอ้นของกระบวนการทางกฎหมายและ
ระเบียบขอ้บงัคบัส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของเรา ดงันั้นการท่ี
บริษทัเขา้ไปมีส่วนร่วมในการหารือดา้นนโยบายกบัหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล
เป็นระยะ ๆ และการประสานงานกบับุคคลท่ีสามเพื่อช่วยในการลอ็บบ้ีจึง
เป็นส่ิงจ าเป็นและส าคญัเป็นอย่างย่ิง กิจกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ีควรอยูภ่ายใต้
การก ากบัดูแลและแนะน าจากผูช้  านาญการท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานของรัฐ
และปฏิบติัตามกฎหมายท่ีบงัคบัใชอ้ยา่งเคร่งครัด โดยค านึงถึงความ
โปร่งใสและผลประโยชน์ของสังคมโดยรวมดว้ย 
 
พวกเราตระหนกัดีว่าพนกังานแต่ละคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง
และความคิดเห็นส่วนตวัในเร่ืองดงักล่าว ซ่ึงสามารถท าไดห้ากแบ่งแยก
ชดัเจนว่าเป็นกิจกรรมส่วนบุคคล โดยไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใด ๆ กบัการ
ว่าจา้งหรือการมีส่วนร่วมในกานท างานกบัเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
พนกังานจะตอ้งไม่ใชเ้วลางาน ทรัพยสิ์นหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ของบริษทั
ส าหรับกิจกรรมส่วนบุคคลของตนเอง 

กิจกรรมทางการเมือง 
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7.0 ความรับผดิชอบของพวกเรา
ในฐานะพนักงานองค์กร 

พวกเราใหค้  ามัน่สัญญาท่ีจะสร้างผลกระทบในเชิงบวกใหก้บัอุตสาหกรรมและ

สังคมของเรา

ความรับผิดชอบของเราในฐานะพนกังานองคก์ร 



 

ความรับผิดชอบของเราในฐานะพนกังานองคก์ร 

การปกป้องส่ิงแวดล้อม การบริจาคและให้การสนบัสนุน 
พวกเรามุ่งมัน่ท่ีจะประพฤติปฏิบติัในฐานะของพลเมืองท่ีดีและใชท้รัพยากร
ท่ีมีอยา่งจ ากดัเพื่อส่งเสริมความกา้วหนา้ในทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
หรือในดา้นการกุศลอ่ืน ๆ ท่ีเราสามารถท าได ้พวกเรามีนโยบายบริจาคเงิน
ให้แก่องคก์รการกุศลท่ีช่วยเหลือทางการแพทย ์องคก์รการกุศลซ่ึงช่วยเหลือ
และให้บริการต่อชุมชนท่ีพวกเราด าเนินธุรกิจอยู ่พวกเราจะไม่ท าการบริจาค
หรือให้การสนบัสนุนเพื่อหวงัผลตอบแทนทางธุรกิจหรือเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
ผลประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสม การบริจาคหรือการสนบัสนุนใด ๆ ก็ตามนั้น
จะตอ้งด าเนินการตามหลกัปฏิบติั นโยบาย และเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึง
จะตอ้งไดรั้บอนุมติัล่วงหนา้โดยผูม้ีอ านาจท่ีเก่ียวขอ้งภายในของบริษทั พวก
เราให้ค ามัน่สัญญาท่ีจะด าเนินการอยา่งโปร่งใสในทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริจาคและการให้การสนบัสนุน 
 
นอกจากน้ี พวกเรายงัมีนโยบายในการสนบัสนุนเงินทุนเพื่อใชใ้นการจดังาน
ประชุมวิชาการท่ีด าเนินการโดยองคก์รดา้นการดูแลสุขภาพท่ีน่าเช่ือถือเพื่อ
จุดประสงคใ์นการสนบัสนุนการศึกษาทางการแพทยห์รือเพื่อต่อยอดความรู้
ความสามารถและความเขา้ใจในดา้นวิทยาศาสตร์ คลินิก หรือปัญหาและขอ้
ควรปรับปรุงต่าง ๆ ในดา้นสาธารณสุขซ่ึงจะช่วยพฒันาระบบการรักษาและ
วิวฒันาการทางการแพทย ์

พวกเรามุ่งมัน่ท่ีจะพฒันา ผลิต และมอบผลิตภณัฑแ์ละการให้บริการ
ของพวกเราดว้ยวิธีการท่ีย ัง่ยืน นัน่หมายความว่าพวกเราเอาใจใส่ต่อ
ผลกระทบของส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากธุรกิจของเรา พวกเราไดด้ าเนินการ
ก าหนดมาตรฐานเพื่อลดความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม และปฏิบติัตาม
กฎหมายและรายงานเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครัด 
พวกเราใชท้รัพยากรธรรมชาติ เช่น พลงังาน น ้า และวตัถุดิบต่าง ๆ 
อยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจดัให้มีการด าเนินการ
ดา้นการรีไซเคิล พวกเราปฏิบติังานอย่างต่อเน่ืองในการลดผลกระทบ
ในการด าเนินกิจกรรมของพวกเราต่อส่ิงแวดลอ้มและเพ่ิมการรับรู้ใน
เร่ืองของปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 
พวกเรายึดมัน่ในหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของเราต่อการปฏิบติัตาม
กฎหมาย ค านึงถึงหลกัปฏิบติัและนโยบายดา้นการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม
และช่วยกนัท าทุกวิถีทางท่ีจ าเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างปัญหาให้กบั
ส่ิงแวดลอ้ม 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

8.0 หลกัการการก ากบัดูแลของเรา 
พวกเราทุกคนท่ีเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการปฏิบติัตาม

หลกัการการก ากบัดูแล เราทุกคนเป็นเจา้ของหลกัปฏิบติัทุกขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การก ากบัดูแล

27  หลกัการการก ากบัดูแลของเรา 
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ภาพรวม นโยบาย 
โปรแกรมการก ากับดูแลของบริษัทประกอบไปด้วยหลักการส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 
• นโยบาย ขั้นตอน และมาตรฐานในการด าเนินการ 

• การฝึกอบรมและการให้ความรู้ดา้นการก ากบัดูแล 

• เจา้หนา้ท่ีฝ่ายก ากบัดูแลและคณะกรรมการ 
• ช่องทางต่าง ๆ ส าหรับการส่ือสารในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงสาย

ด่วนการปฏิบติัตามกฏระเบียบ (Compliance Action Line) 

• การตรวจสอบภายใน 

• แนวทางในการประพฤติปฏิบติัตามมาตรฐาน 

• แผนการจดัการและกระบวนการแกไ้ขปัญหาในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ 

 

หากท่านมีข้อสงสัยว่าส่ิงที่ท่านต้องปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม่ 
ให้ท่านด าเนินการดังต่อไปนี้ 
• ทบทวนหลกัปฏิบติัและนโยบายของเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 

• ถามหวัหนา้งานของท่านหรือผูจ้ดัการในทนัที 
• ติดต่อเจา้หน้าท่ีฝ่ายก ากบัดูแลประจ าประเทศของท่านหรือใน

ภูมิภาคของท่าน ฝ่ายก ากบัดูแลส่วนกลาง หรือท่ีปรึกษาฝ่าย

กฎหมายประจ าประเทศของหรือในภูมิภาคของท่าน 

• ติดต่อสายด่วน Compliance Action Line หากท่านไม่สะดวก

ใจท่ีจะด าเนินการในขอ้ใดขอ้หน่ึงขา้งตน้หรือไม่ตอ้งการท่ีจะ
เปิดเผยตวัตน 

เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ไดจ้ดัท าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการการก ากบั
ดูแลท่ีท่านจ าเป็นตอ้งรับทราบและน าไปปฏิบติัตามหนา้ท่ีของท่านเพื่อให้
การปฏิบติังานเป็นไปตามกฎหมายและหลกัจริยธรรม หลกัการทั้งหมดถูก
ก าหนดไวใ้นเอกสารดงัต่อไปน้ี 
 
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
ประมวลจริยธรรมน้ีไดร้ะบุถึงแนวทางปฏิบติัโดยทัว่ไปและมาตรฐานต่าง ๆ
รวมถึงพฤติกรรมและการปฏิบติัตนท่ีบริษทัคาดหวงัจากพนกังานทุกคน 
 
นโยบาย 
เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ไดพ้ฒันานโยบายต่าง ๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังานของท่านให้สอดคลอ้งตามหลกัปฏิบติัทัว่ไปท่ีก าหนดไวใ้น
ประมวลจริยธรรมฉบบัน้ี นโยบายต่าง ๆ จะไดรั้บการปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสมของวิธีการและการด าเนินงานของแต่ละประเทศและเป็นไปตาม
กฎหมายทอ้งถิ่นของประเทศนั้น ๆ 

ท่านมีความไม่แน่ใจว่าการกระท า
ดงักล่าวถูกตอ้งตามกฎหมายหรือไม่ 
การปฏิบติังานหรือการด าเนินธุรกิจ
สอดคลอ้งกบัหลกัปฏิบติั กฎหมาย 
และนโยบายของเฟรซีเนียส เมดิคอล 
แคร์ ท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 
การปฏิบติังานหรือการด าเนินธุรกิจ
จะช่วยสร้างหรือท าลายช่ือเสียงของ
เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 

ทุกคร้ังในการตัดสินใจทางธุรกิจ ท่าน
ต้องพจิารณาว่า 
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การฝึกอบรม 

การรายงานการกระท าที่อาจเป็นการละเมิดกฎระเบียบ 

เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จดัให้มีการฝึกอบรมท่ีจะช่วยให้ท่านสามารถปฏิบติังาน
ของท่านไดอ้ย่างเต็มความสามารถ ในการฝึกอบรมจะมีการอธิบายเก่ียวกบั
ประมวลจริยธรรมและให้ขอ้มูลแก่ท่านเก่ียวกบักฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ี
บงัคบัใชก้บัธุรกิจของเราและในประเทศของท่าน 
 
ในหลาย ๆ ส่วนงานภายในเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ (เช่น ฝ่ายขายและการตลาด 
ฝ่ายการเงินและการเบิกจ่าย และอื่น ๆ) ยงัมีการก าหนดให้จดัการฝึกอบรมเป็น
พิเศษเพ่ิมเติม ท่านจะไดรั้บแจง้ให้ทราบหากต าแหน่งงานของท่านนั้นจ าเป็นท่ี
จะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเพ่ิมเติม 
 
พนกังานทุกคนตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมในดา้นหลกัการการก ากบัดูแล 

หลักปฏิบัติของพวกเราในเร่ืองการห้ามไม่ให้มีการตอบโต้ 
บริษทัห้ามมิให้มีการตอบโตห้รือคุกคามต่อบุคคลอ่ืนใดท่ีรายงานหรือแจง้
การกระท าท่ีเป็นการละเมิดหรือเหตุอนัควรสงสัยว่าจะมีการละเมิดทาง
กฎหมาย หลกัปฏิบติั หรือนโยบายและแนวทางของเฟรซีเนียส เมดิคอล 
แคร์ หากท่านเช่ือว่าท่านถูกคุกคามหรือตอบโตอ้นัเน่ืองมาจากการรายงาน
หรือพยายามท่ีจะรายงานความจริงหรือการละเมิดนั้น ให้แจง้ต่อเจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายก ากบัดูแลในประเทศหรือภูมิภาคของท่าน ฝ่ายก ากบัดูแลส่วนกลาง 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือสายด่วน Compliance Action Line 
 
 
 
 
 

เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ไดใ้ห้ค ามัน่สญัญาในการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
และเป็นไปตามกฎหมายท่ีบงัคบัใชใ้นอุตสาหกรรมของพวกเรา ดงันั้นบริษทัจะ
มีการตรวจสอบการละเมิดของกฎหมาย หลกัปฏิบติั และนโยบายของบริษทัท่ี
เกิดขึ้นทั้งหมด 
 
ท่านสามารถรายงานเร่ืองท่ีอาจเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย หลกัปฏิบติั นโยบาย 
หรือการด าเนินธุรกิจท่ีไม่มีความเหมาะสม ผิดหลกัจริยธรรมแก่หวัหนา้งานของ
ท่าน ฝ่ายก ากบัดูแล ฝ่ายกฎหมาย หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลไดต้ลอดเวลา 
ท่าน (เช่นเดียวกบับุคคลภายนอก) อาจเลือกท่ีจะรายงานโดยไม่จ าเป็นตอ้ง
เปิดเผยช่ือและเป็นความลบั (หากการรายงานในลกัษณะดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นการ
ละเมิดกฎหมาย) ผา่นสายด่วน Compliance Action Line (CAL) ของเรา 

หากท่านมีความประสงคท่ี์จะยื่นรายงานหรือ
มีค าถามอ่ืน ๆ กรุณาเขา้ไปท่ีเวบ็ไซต์ 
หรือติดต่อ 

หากท่านมีค าถามเกี่ยวกบัการรายงานการกระท าที่อาจ
เป็นการละเมิดกฎระเบียบ 
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เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก ากับดูแล – ฝ่ายสนับสนุน ความคาดหวังของพวกเราและความรับผิดชอบของท่าน 

ฝ่ายก ากบัดูแลประกอบไปดว้ยเจา้หนา้ท่ีก ากบัดูแลท่ีมากดว้ยประสบการณ์
และจะใหก้ารสนบัสนุนทุก ๆ ส่วนงานของเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ท่าน
สามารถท่ีจะปรึกษาหารือและใชท้รัพยากรเหล่าน้ีหากท่านก าลงัเผชิญกบั
สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของการก ากบัดูแล 
 
เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ คาดหวงัท่ีจะให้มีการแจง้ปัญหาหรือพูดคุยแบบ
เปิดเผยในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามหลกัการการก ากบัดูแล การถาม
ค าถามคือวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะท าให้ท่านไดรั้บทราบและเขา้ใจว่าการกระท านั้น ๆ 
ถูกตอ้งและมีความเหมาะสมหรือไม่ หากท่านไม่แน่ใจเก่ียวกบัส่ิงท่ีท่านตอ้ง
ปฏิบติัว่ามีความเหมาะสมหรือไม่นั้น อยา่ด าเนินการต่อจนกว่าท่ีท่านจะถาม
ค าถามและไดรั้บค ายืนยนั 

เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ คาดหวงัให้พนกังานทุกท่านปฏิบติัหนา้ท่ีตามวตัถุประสงค์
ท่ีบริษทัไดก้ าหนดไว ้เป็นไปตามค่านิยมหลกั หลกัการและขอ้ควรปฏิบติัทั้งหมดท่ี
อยูใ่นนโยบาย ประมวลจริยธรรม และภายใตก้ฎหมาย 

ด าเนินชีวิตตามค่านิยมหลกัของบริษทัในทุกวนัโดยการ
ให้ความร่วมมือ การปฏิบติังานในเชิงรุก การสร้างความ
ไวว้างใจและน่าเช่ือถือ และความเป็นเลิศ 
เขา้ใจและปฏิบติัหนา้ท่ีของท่านตามหลกัปฏิบติัทกุขอ้ท่ี
ก าหนดไวใ้นประมวลจริยธรรม กฎหมาย และนโยบาย
ของบริษทั 

แจง้หวัหนา้งานของท่าน เจา้หน้าท่ีฝ่ายก ากบัดูแล
ประจ าประเทศหรือภูมิภาค ฝ่ายก ากบัดูแลส่วนกลาง 
แผนกทรัพยากรบุคคลประจ าประเทศของท่าน หรือ
ผา่นสายด่วน Compliance Action Line (CAL) 
หากท่านพบหรือมีเหตุอนัควรสงสัยท่ีอาจเป็นการ
ละเมิดต่อหลกัปฏิบติัในประมวลจริยธรรม กฎหมาย 
หรือนโยบายของพวกเรา 
สนบัสนุนและให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบ
เมื่อมีการร้องขอ 

อยา่เขา้ไปมีส่วนร่วม สนบัสนุน หรือยอมให้เกิดการ
ด าเนินการใด ๆ ซ่ึงเป็นการละเมิดต่อหลกัปฏิบติัใน
ประมวลจริยธรรม และนโยบายของบริษทั หรือละเมิด
ต่อกฎหมาย 
แจง้ต่อหวัหน้างานของท่านหรือฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดถู้ก
อธิบายไวใ้นประมวลจริยธรรมฉบบัน้ี หากมีขอ้สงสัย
เก่ียวกบัหลกัการปฏิบติัในการด าเนินธุรกิจ 

พวกเราขอให้พนักงานทุกท่านท่ีเฟรซีเนียส เมดิคอล 
แคร์ ปฏบิัติดังต่อไปนี ้
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ปฏิบติัตวัให้เป็นแบบอยา่ง 
ด าเนินการให้แน่ใจว่าพนกังานท่ีอยูใ่ตบ้งัคบับญัชา
ของท่านเขา้ใจและปฏิบติัตามหลกัการในประมวล
จริยธรรม กฎหมาย และนโยบายของพวกเรา 
ส่งเสริมให้สภาพแวดลอ้มหรือบรรยากาศในการ
ท างานเอ้ือให้พนกังานกลา้ท่ีจะส่ือสารอยา่งเปิดเผย 
ตรงไปตรงมา และโปร่งใส 

รายงานการกระท าท่ีเป็นการละเมิดหรือเหตุอนัควร
สงสัยใด ๆ ก็ตามต่อฝ่ายก ากบัดูแลหรือฝ่ายทรัพยากร
บุคคลตามความเหมาะสม 
ท าให้แน่ใจว่าไม่มีการกระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการตอบ
โตห้รือคุกคามต่อบุคคลอ่ืนใดท่ีรายงานหรือแจง้การ
กระท าท่ีเป็นการละเมิดหรือเหตุอนัควรสงสัยว่าจะมี
การละเมิดทางหลกัปฏิบติัตามกฎหมาย ประมวล
จริยธรรมหรือนโยบายของเรา สร้างบรรยากาศหรือสภาพแวดลอ้มในการท างาน

ท่ีเอ้ือต่อการตั้งถามค าถาม เพื่อหาทางออกหรือ
การแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรมในการ
ปฏิบติังานท่ีท่านพบหรือไดรั้บแจง้ 
ด าเนินการแกไ้ขอยา่งเหมาะสมเมื่อหลกัปฏิบติั
ตามประมวลจริยธรรมหรือนโยบายของบริษทั
นั้นไม่ไดรั้บการปฏิบติัตาม 

ผู้จัดการและหัวหน้างานจะต้องด าเนินการ
ดังต่อไปนี ้



 

ขอ้มูลส าหรับติดต่อ 


