นโยบายสากลของ ASTRAZENECA: วิทยาศาสตร์ของเรา
เหตุใดถึงสำ�คัญ
วิทยาศาสตร์คือส่วนสำ�คัญในทุกสิ่งที่เราทำ� กล่าวคือเป็นหัวใจของธุรกิจและค่านิยมของเรา เราผลักดันขอบเขตของวิทยาศาสตร์ออกไป
เพื่อค้นหานวัตกรรมที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงและรักษาสุขภาพให้ยั่งยืน
โดยการนำ�ในทางวิทยาศาสตร์ เราจะพัฒนาชีวิตของผู้ป่วยทั่วโลกได้

เราจะทำ�อย่างไร
เราจะดำ�เนินการวิจัยเชิงนวัตกรรม การพัฒนา และการผลิตตามมาตรฐานระดับสูงด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตในทุกแห่งที่เราดำ�เนิน
งาน เราจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ หลักจรรยาบรรณ แนวทาง และมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับความปลอดภัย คุณภาพ การวิจัย และชีว
จริยธรรม เพื่อส่งมอบงานที่ไม่ใช่แค่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น แต่ยังมีเหตุผลด้านจริยธรรมรับรองด้วยเช่นกัน
• เราจะทุ่มเทเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และเราคงไว้ซึ่งการควบคุมต่าง ๆ เพื่อทำ�ให้แน่ใจได้ถึงความปลอดภัย ประสิทธิผล และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของ
เราตลอดทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
•	
เราจะระบุถึง รายงาน และแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้คน ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการ รวมถึงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เพื่อทำ�ให้แน่ใจว่ารายละเอียด
สำ�คัญโดยย่อด้านความปลอดภัยนั้นถูกต้อง
• เราจะปฏิบัติตามวิธีดำ�เนินการแสดงความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวข้อมูล และจะปกป้องข้อมูลส่วนตัว
•	
เราจะออกแบบโปรแกรมทางคลินิกเพื่อเพิ่มประโยชน์ที่อาจมีให้ได้มากที่สุด สำ�หรับกลุ่มผู้ป่วยตามเจตนาของเรา ในขณะที่ยังพยายามลดความเสี่ยงให้เหลือ
น้อยที่สุด
•	
เราจะสนับสนุนหลักการดังกล่าวตามปฏิญญาเฮลซิงกิและข้อตกลงอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และจะยึดถือปฏิบัติตามนาโงยาโปรโตคอล
•	
เราจะดำ�เนินการตรวจสอบโดยใช้ตัวอย่างทางชีวภาพของมนุษย์ รวมถึงเซลล์ต้นกำ�เนิดจากตัวอ่อนมนุษย์และเนื้อเยื่อทารกโดยการยกเว้น เพื่อพัฒนาความ
เข้าใจโรค เพื่อปรับปรุงการวินิจฉัย และพัฒนาการรักษาแบบใหม่ ๆ
• เราจะอุตสาหะเกี่ยวกับการใช้และการจัดเก็บวัสดุดัดแปรงทางพันธุกรรม รวมถึงเซลล์ของมนุษย์และสัตว์ สัตว์ และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อย่างปลอดภัย
•	
เราจะพิจารณาการใช้สัตว์ในงานวิจัยอย่างระมัดระวัง และจะใช้มาตรฐานสากลมาตรฐานเดียว เราจะใช้หลัก 3Rs (Replacement-Reduction-Refinement
หรือ การทดแทน การลด ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติต่อสัตว์ทดลอง) และจะเปิดเผยเกี่ยวกับงานของเรา เราจะไม่ใช้ลิงใหญ่หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ที่จับมาจากป่า
เราจะขึ้นทะเบียนการศึกษาวิจัยทางคลินิกและการศึกษาวิจัยเชิงสังเกตของเรา ประกาศผลลัพธ์ของจากศึกษาวิจัยไว้บนเว็บไซต์ และใช้ความพยายาม
ด้วยเจตนาบริสุทธิ์เพื่อตีพิมพ์ผลลัพธ์ในวารสารที่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขา ทั้งหมดนี้ทำ�ในวิธีที่จะแสดงให้เห็นถึงความ
โปร่งใสตามเวลาที่เหมาะสม
• เราจะแบ่งปันผลลัพธ์และสื่อสารการศึกษาวิจัยของเรา แม้ว่าผลจะไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่เราก็ตาม
•	
เราจะปฏิบัติตามหลักปฏิบัติด้านการตีพิมพ์ที่ดีและคำ�แนะนำ� ICMJE ในการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นกลางและมีความสำ�คัญในเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการ
ศึกษาวิจัยของเรา โดยไม่ทำ�ให้ทรัพย์สินทางปัญญาของเราได้รับความเสี่ยง
เราจะสนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอก เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ให้ก้าวหน้า และมีส่วนในการพัฒนายาที่ดีขึ้น
สำ�หรับผู้ป่วย ไม่ใช่เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของเรา
เราจะเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตัวเราเองในเรื่องคุณภาพและการดำ�เนินการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ที่บุคคลภายนอกดำ�เนินการในนามของเรา

นโยบายสากลของ ASTRAZENECA: การปฏิสัมพันธ์ของเรา
เหตุใดถึงสำ�คัญ
การส่งมอบยาใน อนาคตจะขึ้นอยู่กับทิศทางที่วิทยาศาสตร์นำ�เราไป ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่สร้างความแตกต่างได้ต่อกัน จะถูกสร้างขึ้นจากความซื่อสัตย์
สุจริตในทุกขั้นตอนการพัฒนา และในทุกระดับของบริษัท
การคงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตและการยืนหยัดในค่านิยมของเราในทุก ๆ การปฏิสัมพันธ์ของเรา จะช่วยปกป้องงานด้านวิทยาศาสตร์ของเรา รักษาชื่อเสียงของเรา
และสร้างความไว้วางใจจากสาธารณะ

เราจะทำ�อย่างไร
เราดำ�เนินทุกส่วนธุรกิจของเราด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความซื่อตรง และความโปร่งใสในทุกที่ที่เราดำ�เนินงาน
•	
เราจะไม่ยอมเพิกเฉยต่อการติดสินบนหรือการทุจริตรูปแบบอื่นใด แม้หากว่าเราจะต้องสูญเสียธุรกิจก็ตาม เราจะไม่โน้มน้าวการตัดสินใจผู้อื่นโดยไม่เหมาะสม
หรือยินยอมให้เราเองถูกโน้มน้าวอย่างไม่เหมาะสม ผ่านการแลกเปลี่ยนด้วยเงิน การเอื้อประโยชน์ หรือสิ่งใดก็ตามที่มีมูลค่า เราจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมใด ๆ ที่
อาจทำ�ให้มีดูเหมือนเป็นการโน้มน้าวที่ไม่เหมาะสม
•	
เราจะทำ�ให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ส่วนบุคคลและความสัมพันธ์ของเรา ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือแม่แต่ทำ�ให้ดูเหมือนว่าเป็นการโน้มน้าว
วิจารณญาณทางวิชาชีพ
•	
เราเคารพและปกป้องความเป็นส่วนตัวโดยการเก็บรวบรวม การใช้ การเก็บไว้ การแบ่งปัน และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอย่างเป็นธรรม อย่างโปร่งใส
และอย่างปลอดภัยแน่นหนา
•	
เราไม่อนุญาตให้ใช้แรงงานทาสหรือการค้ามนุษย์สมัยใหม่ในธุรกิจของเราไม่ว่าจะที่ไหนก็ตาม
• เราไม่อนุญาตให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
• เราจะแข่งขันอย่างเป็นธรรมและอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
• เราจะปฏิบัติตามข้อกำ�หนดในการควบคุมการค้า
• เราจะเข้าร่วมในนโยบายสาธารณะและกิจกรรมทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ
• เราเลือกความโปร่งใสตามเวลาที่เหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์และการจ่ายเงิน
• เราจะไม่เอื้อหรือให้อภัยต่อการเลี่ยงภาษี
• เราจะไม่แถลงข้อความเป็นเท็จในสิ่งที่เราเป็น
•	
เราจะยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานความซื่อสัตย์สุจริตของเราในทุกสถานการณ์ ไม่อนุญาต ไม่ร้องขอ หรือไม่ช่วยให้ผู้อื่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำ�ต้องห้าม
ในนามของเรา
เราจะสื่อสารตามความจริงและอย่างมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับธุรกิจของเรา
•	
การสื่อสารและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายและที่ไม่ใช่เพื่อส่งเสริมการขายของเรา จะต้องถูกต้อง ไม่ชี้นำ�ให้เข้าใจผิด มีความยุติธรรม มีความสมดุล และ
รองรับด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
• เราจะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของเราเฉพาะที่ผ่านการอนุมัติแล้วเท่านั้น และเฉพาะตามการใช้งานที่ผ่านการอนุมัติเท่านั้น
•	
เราให้ความรู้แก่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ทั้งในเรื่องความเสี่ยงและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อให้พวกเขาสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาที่ดีที่สุด
ได้สำ�หรับผู้ป่วยแต่ละราย
•	
เราดึงผู้ป่วยให้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเรียนรู้ความต้องการของพวกเขา เพื่อให้เราตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
• เราจะเข้าร่วมในสื่อสังคมและชุมชนออนไลน์อื่น ๆ อย่างมีความรับผิดชอบ
เราจะทำ�งานกับบุคคลภายนอกเฉพาะรายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีพันธะด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตที่สอดคล้องกับพันธะของเรา และ
เฉพาะเมื่อเรามีจำ�เป็นที่แท้จริงเท่านั้น เราจะจ่ายตามหลักความเป็นธรรมและเพียงเพื่องานที่บุคคลภายนอกทำ�เท่านั้น

นโยบายสากลของ

ASTRAZENECA: สถานที่ทำ�งานของเรา

เหตุใดถึงสำ�คัญ
เราตั้งเป้าที่จะจัดให้มีสถานที่ทำ�งานที่ดีเยี่ยม ที่ซึ่งทุกคนจะรู้สึกได้รับความเคารพ สนับสนุน และปลอดภัย เพื่อให้พนักงานที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะที่หลาก
หลายของเรามีอิสระในการพัฒนานวัตกรรม เราให้ความสำ�คัญแก่ทีมงานที่แข็งแกร่งซึ่งกระตือรือร้นในการผลักดันขอบเขตของวิทยาศาสตร์
การรักษาสถานที่ทำ�งานของเราให้มีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ปลอดภัย จะช่วยสนับสนุนและปกป้องบุคลากร สินทรัพย์ และชื่อเสียงของเรา และยังช่วยลดความ
สูญเสียและการหยุดชะงักให้น้อยที่สุด

เราจะทำ�อย่างไร
เราส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความหลากหลาย การให้ความเคารพ และการให้โอกาสที่ทัดเทียม โดยที่ความสำ�เร็จของแต่ละบุคคลจะขึ้นอยู่กับความ
สามารถส่วนบุคคลและการทำ�สิ่งที่ช่วยทำ�ให้เกิดความสำ�เร็จต่อบริษัทเท่านั้น
• เราจะปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเป็นธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความซื่อตรง อัธยาศัยไมตรี ความคิดเห็นใจผู้อื่น การให้ความเคารพ และการให้เกียรติ ไม่ว่าพวก
เขาจะมามีเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ อายุ เพศวิถี หรือรูปแบบความหลากหลายแบบใดก็ตาม
• เราส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ให้ความสำ�คัญกับทุกคน โดยที่ทุกคนสามารถทำ�งานได้ดีที่สุดเต็มกำ�ลังความสามารถ
•	
เราตัดสินใจเกี่ยวกับการสรรหาบุคคล การว่าจ้าง การให้รางวัล การพัฒนา และการเลื่อนตำ�แหน่ง จากความสามารถ ประสบการณ์ พฤติกรรมที่มีต่อผู้อื่น ผล
การปฏิบัติงาน และศักยภาพที่แสดงออกมาเกี่ยวกับงานเท่านั้น
• เราจะพัฒนาความสามารถพิเศษของพนักงาน และสนับสนุนทุกคนให้บรรลุศักยภาพของตน
เราจะอาศัยการสนทนาที่เปิดกว้างและกล้าหาญ เพื่อดูแลให้ธุรกิจที่ต้องดำ�เนินไปอย่างรวดเร็วให้ตรงกับค่านิยมของเรา และเพื่อทำ�ให้แน่ใจว่าเราได้
จัดการและเรียนรู้จากความผิดพลาดของเรา
• เราจะยอมรับการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการระบุและการรายงานถึงการกระทำ�ต้องสงสัยใด ๆ ที่ขัดต่อค่านิยมหรือนโยบายของเรา เพื่อให้บริษัทของเรายังคงให้
บริการผู้ป่วยได้ต่อเนื่อง เราสามารถรายงานได้โดยไม่ระบุนาม หากเรารู้สึกว่ามีความจำ�เป็น
• เราจะรายงานข้อกังวลด้วยเจตนาบริสุทธิ์ และเราจะไม่ยินยอมให้เกิดการโต้ตอบเอาคืน
เราส่งเสริมและดำ�รงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ และมั่นคง
• เ ราจะใช้ระบบจัดการความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (SHE) ที่มีประสิทธิผล เพื่อระบุและจัดการความเสี่ยง และรักษาผลการปฏิบัติงาน SHE ที่
แข็งแกร่ง
• เราจะทำ�งานกับผู้ที่น้อมรับมาตรฐาน SHE ที่สอดคล้องกับมาตรฐานของเราเท่านั้น
เราจะทำ�การใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะปกป้องบูรณภาพของทรัพย์สินของเรา รวมถึงเทคโนโลยีและระบบ เพื่อสนับสนุน
งานด้านวิทยาศาสตร์ของเรา
• เราจะจัดการสินทรัพย์ให้มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์เต็มมูลค่าของสินทรัพย์
• เราจะจัดการและรายงานความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ของบริษัท พนักงาน หรือผู้ป่วย เพื่อปกป้องบุคคล บริษัท และมูลค่าผู้ถือหุ้น

นโยบายสากลของ ASTRAZENECA: ความยั่งยืนของเรา
เหตุใดถึงสำ�คัญ
เราอยู่ในธุรกิจแห่งการสร้างและการส่งมอบการรักษา ในวิธีการที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพและสร้างความมั่นคงในอนาคตของบริษัท ชุมชนของเราและโลกของเรา
วิสัยทัศน์และพันธกิจของเราในการส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในทุก ๆ วันของเรา ซึ่งจะสนับสนุนการดำ�รงอยู่ของเราในระยะยาว ในฐานะ
บริษัทที่มีคุณค่าที่จะได้รับความไว้วางใจจากสาธารณะ

เราจะทำ�อย่างไร
เราจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักจรรยาบรรณ แนวทาง และมาตรฐานที่มีบังคับใช้ต่อเรา ในทุกส่วนงานของธุรกิจที่เราดำ�เนินกิจการ
ทุกแห่ง
• เราจะทำ�ให้เกิดความชัดเจนในค่านิยม นโยบาย และการฝึกอบรมของเรา ว่าการปฏิบัติตามกฎหมายและการทำ�งานอย่างมีจริยธรรมนั้น จะเป็นหน้าที่ความรับ
ผิดชอบพื้นฐานที่ไม่มีการต่อรองสำ�หรับพวกเราทุกคนและใครก็ตามที่ปฏิบัติงานในนามของเรา
เราจะคงไว้ซึ่งการควบคุมทางการเงิน ทางการควบคุมบังคับตามกฎข้อบังคับ และทางการปฏิบัติการที่เคร่งครัด
• เราจะไม่เพิกเฉยต่อการฉ้อฉล และจะดำ�เนินการตามขั้นตอนที่มีเหตุผลทุกอย่างเพื่อดูแลไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อฉล
• เราจะบันทึกการตัดสินใจทางธุรกิจและเหตุผลสนับสนุนของเราตามความจริงและครบถ้วนสมบูรณ์
• เราจะใช้ระบบควบคุมเพื่อระบุและจัดการความเสี่ยง รวมถึงเพื่อรักษาผลการปฏิบัติงานที่แข็งแกร่งไว้
• เรามีแผนงานที่กำ�หนดไว้เพื่อดูแลรักษากระบวนการที่สำ�คัญ ในกรณีของเหตุการณ์สำ�คัญ
• เราจะจัดทำ�สมุดบัญชีและบันทึกของบริษัทให้ถูกต้อง
เราจะปฏิบต
ั กิ ารในลักษณะทีร่ บั ผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
• เราจะทำ�งานเพือ่ ลดการพึง่ พาของเราและผลกระทบทีส่ ร้างต่อทรัพยากรธรรมชาติให้นอ้ ยทีส่ ดุ และส่งเสริมความยัง่ ยืนทางสิง่ แวดล้อม
• เราจะทำ�งานเพือ่ ลดผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจากการค้นพบไปจนถึงการกำ�จัดผลิตภัณฑ์ของเรา
เราจะปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงสุขภาพและคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และจะส่งเสริมคุณค่าแห่งวิทยาศาสตร์
• เราจะสำ�รวจวิธีต่าง ๆ ที่จะพัฒนาการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ และพัฒนาประสบการณ์ของผู้ป่วยเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ป่วยและ
ครอบครัว และจะมอบประโยชน์ด้านสุขภาพที่ยั่งยืน
•	
เราจะบริจาคเพื่อการกุศลและมอบเงินช่วยเหลืออื่นๆ สำ�หรับวัตถุประสงค์ทางด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา หรือการกุศล เพื่อสนับสนุนระบบสุขภาพหรือระบบ
การดูแลสุขภาพ การศึกษาทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าในการค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ และการบรรเทาภัยพิบัติ
• เราตั้งเป้าที่จะปกป้องผู้ป่วยจากอันตรายของยาที่ค้าขายอย่างผิดกฎหมาย โดยการทำ�งานร่วมกับพันธมิตรทั่วโลกเพื่อยับยั้งกิจกรรมเหล่านั้น

เหตุใดหลักจรรยาบรรณถึงมีความสำ�คัญ
เรามีหลักจรรยาบรรณเพื่อสื่อสารถึงคุณค่าและหลักการที่เราคาดหวังให้ใช้อย่างสม่ำ�เสมอ เมื่อเราเป็นตัวแทนของ AstraZeneca ในทุกวัน ทุกงาน ทุกประเทศที่
เราดำ�เนินงาน
หลักจรรยาบรรณของเราและข้อกำ�หนดสนับสนุนสากล จะเป็นเครื่องมือให้เราทำ�งานได้อย่างสอดคล้องกับกฎหมาย กฎข้อบังคับ ประมวลกฎหมายทาง
อุตสาหกรรม แนวทาง และมาตรฐานที่ใช้กับเราทั่วโลก เราจะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและข้อกำ�หนดของเราเอง แม้แต่ในตลาดที่กฎระเบียบอาจจะเคร่งครัด
น้อยกว่า เนื่องจากข้อกำ�หนดสากลของเราเป็นพื้นฐานสำ�หรับมาตรฐานของเราในด้านพฤติกรรมที่มีจริยธรรม ข้อกำ�หนดในท้องถิ่นและของหน่วยธุรกิจ อาจจะ
แตกต่างออกไปเฉพาะเมื่อมีความเคร่งครัดมากกว่าเท่านั้น
เมื่อปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและข้อกำ�หนดสนับสนุน (พร้อมด้วย “หลักจรรยาบรรณ”) จะเท่ากับว่าเราส่งมอบประโยชน์ที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ป่วยและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอื่นๆ เราจะประสบความสำ�เร็จได้อย่างมีความรับผิดชอบ เราจะได้รับและรักษาไว้ซึ่งความไว้วางใจ เราภาคภูมิใจในที่ที่เราทำ�งาน

ใครบ้างที่ต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
พวกเราทุกคน เราทุกคนล้วนเป็นผู้รับผิดชอบในการยึดถือหลักจรรยาบรรณ นอกจากนี้ผู้จัดการยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือทีมของตนเองให้เข้าใจและ
นำ�หลักการณ์นี้ไปใช้ และเราเลือกที่จะทำ�งานเฉพาะกับบุคคลภายนอกที่มีมาตรฐานด้านจริยธรรมสอดคล้องกับมาตรฐานของเรา เพื่อให้มาตรฐานระดับสูงของ
AstraZeneca จะยังคงมีอยู่ในทุกงานที่เราทำ�ในนามของเรา

เราจะตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้หลักจรรยาบรรณอย่างไร
หลักจรรยาบรรณของเราไม่สามารถครอบคลุมทุกสถานการณ์หรือทดแทนการใช้วิจารณญาณที่ดีได้ แต่จะให้ข้อมูลแก่เราเพื่อช่วยให้เราสามารถตัดสินใจเองได้
หากคุณพบความยากลำ�บากในการตัดสินใจ ลองถามตัวเองว่า • ทำ�ไมฉันจะตัดสินใจแบบนี้
• เรื่องนี้ตรงกับค่านิยมและหลักการของ AZ หรือไม่
• ผู้จัดการของฉันและฉันอยากจะอ่านเรื่องนี้ในข่าววันพรุ่งนี้หรือไม่
หากคุณมีคำ�ถามเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณของเรา โปรดสอบถาม ผู้จัดการของคุณและฝ่ายการปฏิบัติตามกฎระเบียบในท้องถิ่นของคุณ ฝ่ายกฎหมาย และฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล จะพร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอ

หากมีสิ่งใดผิดพลาดไปล่ะ
ทุกคน รวมถึงบริษัท จะเรียนรู้จากความผิดพลาด หากคุณเห็นหรือสงสัยว่ามีบางสิ่งที่ไม่ถูกต้อง โปรดรายงานข้อกังวลของคุณ เราทุกคนมีสิทธิและหน้าที่ใน
การบอกกล่าวให้ทราบ เพื่อให้บริษัทแก้ไขและเรียนรู้ได้ AZ จะไม่ยินยอมให้เกิดการโต้ตอบเอาคืนต่อบุคคลที่รายงานด้วยเจตนาบริสุทธิ์ บริษัทจะตรวจสอบ
รายงานการไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณให้ละเอียดครบถ้วน และจะดำ�เนินการลงโทษทางวินัยที่เหมาะสม ซึ่งอาจะรวมถึงการบอกเลิกจ้างงาน โดยจะขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์
ในการรายงาน โปรดพูดคุยกับผู้จัดการของคุณก่อน หากคุณไม่สะดวกใจในการพูดคุยกับผู้จัดการ โปรดติดต่อฝ่าย ทรัพยากรบุคคล แผนกกฎหมาย หรือตัวแทน
จากฝ่ายการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคุณ หากคุณประสงค์จะติดต่อใครก็ตามที่อยู่นอกหน่วยธุรกิจของคุณหรือบริษัทการตลาด โปรดใช้แหล่งข้อมูล ที่ระบุไว้
ด้านล่างนี้ เราจะทำ�ทุกอย่างเพื่อปกป้องการรักษาความลับของข้อมูล คุณอาจรายงานโดยไม่ระบุนามได้ หากกฎหมายในท้องถิ่นอนุญาตไว้
AZethics

AZethics.com หรือโทรศัพท์ (ดูหมายเลขด้านล่าง)
จากสหราชอาณาจักร: 0800 0328483
จากสหรัฐอเมริกา: 866 993 8442

จากจีน (ตอนใต้) 10-800-120-1239
จากจีน (ตอนเหนือ) 10-800-712-1239
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