


สารจากซีอีโอ

สวัสดี เพื่อนร่วมงานทุกท่าน

ซิลลิค ฟาร์มา มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานในภูมิภาคเอเชีย และให้

บริการแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อการแพทย์และการ

ดูแลสุขภาพมานานหลายทศวรรษ บริษัทฯ ของเราเติบโตจากการยึดมั่นใน

จริยธรรมและความถูกต้องของพนักงาน บทบาทสำาคัญของเราในห่วงโซ่

อุปสงค์ด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพทำาให้เราต้องรักษาจริยธรรมและ

มาตรฐานสูงสุดในทุกๆ ด้านของธุรกิจ

ความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานเหล่านี้คือองค์ประกอบที่สำาคัญต่อความ

สำาเร็จทางธุรกิจของเรา และเป็นเสาหลักของชื่อเสียงที่เหนือกว่าคู่แข่งทั้งใน

ด้านความไว้วางใจ ความโปร่งใส และคุณภาพการบริการ ชื่อเสียงเหล่านี้เป็น

สิ่งที่มีค่าที่สุดของบริษัทฯ ซึ่งสามารถปกป้องได้ด้วยพฤติกรรมของพนักงาน

ทุกคนที่ยึดมั่นในหลักจริยธรรมอย่างเข้มงวด

เราจะธำารงรักษาสิ่งที่องค์กรสืบทอดกันมาได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำา

และวิธีการทำาสิ่งเหล่านั้นในทุกๆ วัน สิ่งเดียวที่ทำาให้เรามั่นใจได้ว่าองค์กร

ขนาดใหญ่ของเราจะเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคตคือ การที่พนักงานยึดมั่นใน

หน้าที่ของตนเอง โดยทำาความเข้าใจในค่านิยม นโยบาย และขั้นตอนปฏิบัติ

ของเรา รวมทั้งปฏิบัติตามสิ่งเหล่านั้นอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาและเป็น

ประจำาทุกวัน

จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้กำาหนดแนวทางสำาคัญที่ช่วยให้ท่านเข้าใจหน้าที่

ของตัวเอง รวมถึงภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายและการแจ้งให้ฝ่าย

บริหารของ ซิลลิค ฟาร์มา ทราบท่านหากพบสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายหรือจรรยา

บรรณทางธุรกิจฉบับนี้ หากพวกเราทุกคนยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดเหล่านี้

ในการทำาธุรกิจ ลูกค้า ผู้ให้บริการในหลายๆ ประเทศ รวมถึงรัฐบาล ผู้จัดหา

บริการ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และบุคคลอื่นจะมอบรางวัลตอบแทนให้แก่เราในรูป

แบบของความไว้วางใจและความมั่นใจ

ภาวะผู้นำาเป็นเรื่องของการก้าวออกมาสาธิตความมุ่งมั่นของตนผ่าน

พฤติกรรม ผมอยากให้ทุกคนร่วมมือกับผมนำาทางบริษัทฯ และอุตสาหกรรม

ของเรา เพื่อสร้างมาตรฐานสำาหรับอนาคตต่อไป

ประธานบริหาร
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ความซื่อสัตย์และความถูกต้องคือมาตรฐานที่ผ่านการทดสอบด้วยกาลเวลา และเป็นหน้าที่ของคุณ

การรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล
รักษาสัญญาในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคล

การถามคำาถามและรายงานการฝ่าฝืน
ท่านมีหน้าที่รายงาน

วิธีรายงานการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ
ใช้ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อไปนี้
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จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้สะท้อนความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่ดีและการประกอบธุรกิจตามหลักจริยธรรม
ของเรา เราจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อ ทุกคนร่วมกันส่งเสริมความซื่อสัตย์และความถูกต้อง เราต้อง
หลีกเลี่ยงกิจกรรมทุกชนิดที่ทำาให้เกิดความกังขาในชื่อเสียงของเรา และจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้ได้กำาหนด
สิ่งที่เราคาดหวังจากคุณเอาไว้

เราไม่สามารถคาดการณ์สถานการณ์ทุกแบบที่อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านจริยธรรม และเข้าใจดีว่า บางสถานการณ์
ไม่ได้เป็นสีดำาหรือสีขาวอย่างชัดเจน กุญแจสำาคัญในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้คือ การตัดสิน
ใจอย่างถูกต้อง นั่นหมายถึงการปฏิบัติตามเจตจำานงของจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้และกฎหมาย รวมถึงการ
ทำาสิ่งที่ "ถูกต้อง" และการปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมหากกฎหมายไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน

เพื่อพันธกิจใน  "การเป็นคู่ค้าที่น่าเชื่อถือที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ ในธุรกิจและอุตสาหกรรมการแพทย์และการดูแล
สุขภาพสามารถสร้างโอกาสในตลาดทวีปเอเชียผ่านวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ที่สร้างผลกระทบในวงกว้าง" เรา
จำาเป็นต้องจดจำาคุณค่าหลักขององค์กรที่สร้างรากฐานให้แก่ธุรกิจของเราเสมอมาเอาไว้ คุณค่าดังกล่าวได้แก่ 
ความถูกต้องและความไว้วางใจ ความร่วมมือ ความหลงใหลในความเป็นเลิศ นวัตกรรมและการเติบโตส่วน
บุคคล โดยความไว้วางใจถือเป็นแก่นสำาคัญของประวัติศาสตร์ของ ซิลลิค ฟาร์มา และเกิดขึ้นจากการยึดมั่นใน
ความถูกต้องอย่างแน่วแน่ 

เราเป็นบริษัทใหญ่ที่ดำาเนินงานในสิ่งแวดล้อมหลายรูปแบบ เช่น สิ่งแวดล้อมด้านวัฒนธรรม การเมือง และ
เศรษฐกิจ ความกดดันรอบด้านผลักดันให้เราต้องรักษาความเป็นเลิศเอาไว้ และถึงแม้ว่าการบรรลุเป้าหมายและ
ความคาดหวังจะเป็นสิ่งที่สำาคัญมาก แต่เราจะต้องบรรลุเป้าหมายและความคาดหวังภายในขอบเขตค่านิยมของ
เราเสมอ

จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้กำาหนดหลักการอย่างกว้างๆ เพื่อดำาเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลัก
จริยธรรม บริษัทอาจกำาหนดนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติที่มีเนื้อหาละเอียดกว่ามาเสริมเนื้อหาของจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจนี้ แต่จะไม่นำามาใช้แทนที่อย่างเด็ดขาด พนักงานทุกคนที่เป็นตัวแทนของ ซิลลิค ฟาร์มา รวมถึงบริษัท
ในเครือของ ซิลลิค ฟาร์มา ได้รับการคาดหวังว่าจะต้องเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำาหนดในจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ฉบับนี้เสมอ

บริษัทฯ จะไม่ยินยอมให้ผู้ใดฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้ รวมถึงการไม่รายงานเหตุการณ์ที่อาจเป็นการ
ฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจ และจะถือว่าเป็นการทำาผิดวินัยที่พนักงานต้องถูกลงโทษ ซึ่งอาจรวมถึงการสิ้นสุด
การจ้างงาน

ความร่วมมือ 
(ร่วมมือร่วมใจ)

ความมุ่งม่ันใน
ความเป็นเลิศ 
(มุ่งม่ันเป็นเลิศ)

นวัตกรรม 
(ใฝ่คิด
สร้างสรรค์)

การเติบโตส่วน
บุคคล 
(เกิดการเรียนรู้)

ความถูกต้องและความไว้วางใจ 
(ผู้มีคุณธรรม)

เนื้อหาของจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้มีขอบเขตกว้างกว่านโยบายและ
ขั้นตอนปฏิบัติในท้องถิ่นของฉัน ดังนั้น ในบางกรณี นโยบายและขั้น
ตอนปฏิบัติในท้องถิ่นของฉันจะให้รายละเอียดมากกว่า นี่ถูกต้องไหม

จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อกำาหนดหลักการทำาธุรกิจอย่า
งกว้างๆ นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติในท้องถิ่นของท่านควรจะสอดคล้องกับ
จริยธรรมทางธุรกิจฉบับนี้ ดังนั้นท่านจึงสามารถปฏิบัติตามเอกสารทั้งสองได้
พร้อมกัน หากท่านมีคำาถาม ท่านควรปรึกษากับผู้จัดการหรือฝ่ายทรัพยากร
บุคคลของท่าน

บทนำา
ความซื่อสัตย์และความถูกต้องคือมาตรฐานที่ผ่านการทดสอบด้วยกาลเวลา และเป็นหน้าที่ของคุณ

     เราจะต้องตัดสินใจอย่าง

ถูกต้องและใช้สามัญสำานึก และ

ปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดด้าน

จริยธรรมไม่ว่าทำาสิ่งใดก็ตาม
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13 การรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล
รักษาสัญญาในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคล

เรามีหน้าที่ปกป้องและรักษาความเป็นส่วนตัวให้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมาจากผู้ป่วย ผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านการรักษาพยาบาล ผู้บริโภค อาสาสมัครในโครงการทดลองทางการแพทย์ และพนักงาน ในการ
จัดการข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เราจะนำามาตรฐานสูงสุดด้านความถูกต้องมาใช้

เราและคู่ค้าทางธุรกิจล้วนมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและประมวลผลข้อมูลดังกล่าวภายในขอบเขตที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติที่ ซิลลิค ฟาร์มา กำาหนดไว้

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล (บางครั้งเรียกว่า ข้อมูลที่ระบุตัวตนบุคคล) หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับ หรือข้อมูลที่สัมพันธ์กับ
บุคคลใดๆ  ซึ่งสามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ ตัวอย่างเช่น

ในการเก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช้งาน เปิดเผย และทำาลายข้อมูล เราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายในท้องถิ่นทุกครั้ง

จำาไว้เสมอว่า:

 ■ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวด และใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หากจำาเป็น ต้องทำาหนังสือแจ้งหรือขอรับอนุญาตจาก
เจ้าของข้อมูลก่อน

 ■ ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลหรือมี
เหตุผลทางกฎหมายกำาหนดให้ทำาเช่นนั้น

 ■ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายเท่านั้น และเก็บ
รักษาข้อมูลไว้นานตราบเท่าที่จำาเป็น

 ■ ดำาเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
 ■ แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะกับบุคคลที่ต้องใช้ข้อมูลนั้นตามหลักกฎหมายและจะปกป้องข้อมูล

นั้นอย่างเหมาะสมเท่านั้น
 ■ ทำาลายบันทึกที่ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องเหมาะสม
 ■ ห้ามทำาสำาเนาข้อมูลส่วนบุคคล (ทั้งในรูปของเอกสารหรืออิเล็กทรอนิกส์) หรือถ่ายโอน เก็บรักษา

ข้อมูลส่วนบุคคลในอุปกรณ์พกพาอย่างเด็ดขาด เว้นแต่จำาเป็นต้องทำาเช่นนั้นด้วยความจำาเป็นทาง
ธุรกิจที่ได้รับอนุมัติแล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะต้องได้รับการปกป้องด้วยรหัสผ่าน
หรือเข้ารหัส

ฉันควรทำาอย่างไรหากฉันทำา USB ที่บรรจุข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย
หาย

รายงานต่อเจ้าหน้าที่รักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในประเทศของคุณ รวม
ทั้งหัวหน้างานทันที
ห้ามเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในอุปกรณ์พกพา เว้นแต่จำาเป็นต้องทำาเช่นนั้นด้วย
ความจำาเป็นทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติแล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
จะต้องได้รับการปกป้องด้วยรหัสผ่านหรือเข้ารหัส

     ปกป้อง ข้อมูลส่วนบุคคล

เสมือนหนึ่งว่า กำาลังใช้ข้อมูล

ส่วนตัว ของท่านเองเสมอ

 ■ ชื่อ 
 ■ เพศ
 ■ วันเกิด
 ■ หมายเลขโทรศัพท์
 ■ ที่อยู่บ้านหรือที่อยู่จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์
 ■ หมายเลขบัตรประชาชน
 ■ หมายเลขหนังสือเดินทาง

 ■ ประวัติการรักษาพยาบาล
 ■ ประวัติการจ่ายยา
 ■ ข้อคิดเห็นจากแพทย์
 ■ ข้อมูลทางพันธุกรรม
 ■ ประวัติการซื้อสินค้า
 ■ รายละเอียดบัตรเครดิต
 ■ รายละเอียดบัญชีธนาคาร

 ■ สถานะสมรส
 ■ เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์
 ■ ความเชื่อทางศาสนา
 ■ การกระทำาความผิดหรือ

ประวัติอาชญากรรม
 ■ ลายมือชื่อ
 ■ ลักษณะทางกายภาพ
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18 การถามคำาถามและรายงานการฝ่าฝืน
ท่านมีหน้าที่รายงาน

ฉันจะทำาอย่างไรหากฉันคิดว่ามีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณเกิดขึ้น

ถ้าท่านเชื่อว่ามีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณเกิดขึ้น หรือรับทราบว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎเหล่านั้น โปรดปรึกษา
เบื้องต้นกับผู้จัดการของท่าน ผู้จัดการของท่านมีหน้าที่ดำาเนินการแก้ไขปัญหาหรือรายงานต่อเบื้องบน 
แต่หากท่านรู้สึกว่ากรณีดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข หรือผู้จัดการของท่านอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ฝ่าฝืนจรรยาบรรณดังกล่าว ท่านสามารถแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาขั้นสูงกว่า เจ้าหน้าที่กำากับกฎ
เกณฑ์ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จะทำาอย่างไรหากฉันรู้สึกลำาบากใจที่จะพูดคุยกับผู้บริหาร หรือรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้ดำาเนินการแก้ไขปัญหาดัง
กล่าว

เราสนับสนุนให้ท่านแจ้งเร่ืองร้องเรียนดังกล่าวผ่านช่องทางการสื่อสารที่เราจัดเตรียมให้ (ดูหน้าถัดไป) 
สายด่วนร้องเรียนจะถูกดำาเนินการโดยบริษัทผู้ให้บริการภายนอกซึ่งไม่สามารถสืบหาผู้แจ้งหรือบันทึกได้ 
ท่านจึงมั่นใจได้ถึงข้อมูลความลับและความเป็นบุคคลนิรนามของท่านในการแจ้งเรื่องร้องเรียน บริษัทผู้
ให้บริการรับเร่ืองฯ จะส่งผ่านเฉพาะเนื้อหาการร้องเรียนไปยัง หน่วยงานรักษากฎเกณฑ์ส่วนกลางโดยไม่
ระบุชื่อท่านในฐานะผู้แจ้ง หากท่านประสงค์เช่นนั้น

ฉันควรพยายามสืบสวนสอบสวนเรื่องดังกล่าวด้วยตัวเองหรือไม่

อย่าพยายามสืบสวนสอบสวนเรื่องใดๆ ด้วยตัวท่านเอง หน้าที่ของท่านคือแจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
เท่านั้น เราจะดำาเนินการสืบสวนสอบสวนเร่ืองร้องเรียนของท่านอย่างจริงจัง ละเอียด และรอบคอบ 
ทั้งนี้ถ้าหากท่านสะดวกใจ ท่านสามารถให้ข้อมูลการติดต่อกลับของท่านเพื่อให้การดำาเนินการสืบสวน
สอบสวนเป็นไปได้สะดวกยิ่งขึ้น

จะเกิดปัญหาอะไรกับฉันไหมหลังจากที่ฉันรายงานการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ

จะไม่มีภัยใดๆ เกิดข้ึนกับผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ กฎระเบียบ
บริษัทฯ กฎหมาย รวมถึงกฎศีลธรรม บุคคลผู้ฝ่าฝืนจะได้รับการลงโทษที่เหมาะสมทั้งทางคดีแพ่ง ทาง
คดีอาญา และทางการบริหารถึงข้ึนยกเลิกสัญญาจ้าง โปรดระลึกเสมอว่าท่านสามารถแจ้งรายงานการ
ฝ่าฝืนจรรยาบรรณผ่านสายด่วนร้องเรียนแบบนิรนามได้ หากท่านไม่สะดวกใจที่จะสนทนาเร่ืองดังกล่าว
กับผู้บริหารระดับประเทศหรือภูมิภาค

ฉันควรถามคำาถามกับใครในเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณฉบับนี้

ท่านควรถามผู้จัดการของท่านเป็นลำาดับแรก แต่หากท่านไม่สบายใจที่จะสนทนากับผู้จัดการของท่านใน
เรื่องดังกล่าว ท่านสามารถปรึกษาผู้บังคับบัญชาลำาดับต่อไป เจ้าหน้าที่รักษากฎเกณฑ์ในประเทศของท่าน 
กลุ่มทรัพยากรบุคคลส่วนกลาง หรือ กลุ่มรักษากฎเกณฑ์ส่วนกลาง ได้ตามลำาดับ

     ท่านมีหน้าที่ถามคำาถาม

และรายงานการฝ่าฝืนจรรยา

บรรณฉบับนี้ทันทีที่พบเห็น

หรือสงสัย การกระทำาของท่าน

สามารถสร้างความแตกต่าง

และยกระดับการทำางานของบ

ริษัทฯ ได้

หมายเหตุ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในประเทศของท่าน สามารถให้ข้อมูลรวมถึงจรรยาบรรณฉบับแปลภาษาประจำาชาติแก่ท่าน แต่พึงระลึกเสมอว่า
เราใช้จรรยาบรรณต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักเสมอหากเกิดข้อสงสัย



การบังคับใช้

จรรยาบรรณของ ซิลลิค ฟาร์มา น้ีได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการ บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา อินเวสท์เมนท์ จำากัด เม่ือเดือน

มกราคม พ.ศ. 2553 และมีผลบังคับใช้กับบริษัทในเครือ ซิลลิค ฟาร์มา ทุกแห่ง ปัจจุบันจรรยาบรรณฉบับปรับปรุงเม่ือเดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้ และแทนท่ีฉบับก่อนหน้าทุกฉบับ

วิธีรายงานการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ
ใช้ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อไปนี้

ท่านสามารถรายงานเร่ืองร้องเรียนด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีจัดเตรียมไว้ ได้แก่ เวป จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ หรือสายด่วนโทรฟรี โดยท่านสามารถเลือกไม่ระบุช่ือผู้รายงานเร่ืองดังกล่าวได้

เวป

zuelligpharma.ethicspoint.com

ท่านสามารถเลือกภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

whistleblowing@zuelligpharma.com

สายด่วนโทรฟรี

บริษัทผู้ให้บริการภายนอกจะเป็นผู้รับสายร้องเรียน โปรดแจ้งผู้รับสายว่าท่านติดต่อมาจาก ซิลลิค ฟาร์มา และร้องขอล่าม (ผู้แปล

ภาษา) ในกรณีท่ีท่านไม่ใช้ภาษาอังกฤษ กรุณาแจ้งเร่ืองร้องเรียนให้เสร็จสมบูรณ์เพราะทุกข้อมูลท่ีท่านให้มีความสำาคัญมาก

บังกลาเทศ  157-0011 + 855-229-9304

บรูไน 800-1111 + 855-229-9304

กัมพูชา 1-800-881-001 + 855-229-9304

ฮ่องกง 800-908-839

อินโดนีเซีย 001-803-1-002-8958

มาเก๊า 0-800-111 + 855-229-9304

มาเลเซีย 1-800-81-7270

ฟิลิปปินส์ 1-800-1-111-0914

สิงคโปร์ 800-110-2074

เกาหลีใต้ 00308-132884

ไต้หวัน 00801-10-4471

ไทย 001-80011-002-9735

เวียดนาม 1-288-0288 + 855-229-9304 / 

1-201-0288 + 855-229-9304






