หลักการด�ำเนินธุรกิจ

เป้าหมายของเรา
ทุกๆ วัน ผลิตภัณฑ์และบริการของเราสร ้างผลกระทบในทางบวก
ให ้กับการใช ้ชีวต
ิ ของผู ้คนนับล ้าน นี่ไม่ใช่แค่การได ้รับสิทธิพเิ ศษ
ที่ใหญ่ยงิ่ หากแต่ยงั เป็ นความรับผิดชอบที่ยิง่ ใหญ่เช่นกัน วิธ ีที่
เราท�ำให ้ธุรกิจบรรลุผลส�ำเร็จมีความส�ำคัญไม่แพ ้ความส�ำเร็จของ
พวกเขา
เราได ้รับแรงสนั บสนุ นจากทั่วโลกส�ำหรับความมุ่งมั่นอันแน่ วแน่
ของเราในการมอบบริก ารที่มีคุณ ภาพและการด� ำ เนิน งานด ้วย
ความเป็ นเลิศในทุกภูมภ
ิ าค สายงาน และตลาดที่เราให ้บริการ
ในทุกวัน ความปรารถนาที่มีต่อความส�ำเร็จของลูกค ้า การเสริม
สร ้างศักยภาพ ความไว ้วางใจและความซื่อสัตย์เป็ นเครื่องก�ำหนด
แนวทางในการท�ำงานร่วมกันของเรา ในฐานะบุคคลและทีม เรา
ท�ำให ้ Lonza เป็ นองค์กรที่น่าติดต่อ น่าร่วมงาน และน่าเติบโตไป
ด ้วยกัน

ั
พ ันธะสญญาของเรา
เรามุง่ มัน
่ ที่จะ:
– ส่่งมอบคุุณค่่าให้ ้กัับลููกค้ ้าของเรา
– ส่่งเสริิมพนัักงานของเราให้ ้ประสบความสำำ�เร็็จ
– ปรัับปรุุงผลการดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง
– ทำำ�ให้ ้ Lonza เป็็ นสมาชิิกที่่�ได้ ้รัับการยอมรัับของชุุมชน

่ สัต
ั ย์์
การปฏิิบัติ
ั งิ านด้ ้วยความซื่�อ
ั
่ สัตย์์
   ข้อ
้ เท็็จจริิงที่่�น่า
่ สนใจ: ความซื่�อ
เป็็ นเวลามากกว่่า 120 ปีีที่่� Lonza ได้ ้สร้ ้างชื่่�อเสีียงอย่่างมั่่�นคงส
ำ�หรัับการดำำ�เนิินงานอย่่างมีีจริิยธรรมของตนเอง การให้ ้ความเคา
รพซึ่่�งกัันและกัันของเรา ความใส่่ใจสำำ�หรัับโลกใบนี้้�ของเราและก
ารมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชนของเราล้ ้วนต่่างเป็็ นองค์์ประกอบหลัักของค
วามสำำ�เร็็จของเรา
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ภููมิทั
ิ ศ
ั น์์ทางธุุรกิิจระดัับโลกปัั จจุุบัน
ั นี้้� มีีความคาดหวัังให้ ้บริิษััทมีี
ความรัับผิิดชอบและความซื่่�อตรง สำำ�หรัับ Lonza นี้้� เรามั่่�นใจว่่
าเราจะสามารถคงความมีีชื่่�อเสีียงของเราไว้ ้ได้ ้ถ้ ้าเรารัักษาความไ
ว้ ้วางใจจากลููกค้ ้าและชุุมชนที่่�เราบริิหารจััดการอยู่่�ได้ ้
บริิษัั ทไว้ ้ใจในตัั ว ท่่ า นทุุ ก คนที่่� จ ะสนัั บ สนุุ น มาตรฐานและแนว
ทางปฏิิบัั ติ ท
ิ างจริิย ธรรมของเรา ทุุก คนที่่� ทำำ� งานให้ ้กัับ Lonza
ควรมีีความโปร่่ง ใสและน่่ า เชื่่�อ ถืือ 100% ไม่่ว่่า จะเป็็ นการทำำ�ง
านกัับ เพื่่�อ นร่่ว มงาน ลููก ค้ ้า หรืือผู้้�ถืือผลประโยชน์์ร่่ว มภายนอก
จรรยาบรรณของเราออกแบบมาเพื่่�อ ช่่วยให้ ้คุุณพิิจารณาทางเลืื
อกของคุุณและทำำ�การตััดสิินใจที่่�ดีีได้ ้ มาตรฐานด้ ้านจริิยธรรมใ
นระดัับ สููง และความร่่ว มมืือจะต้ ้องเป็็ นอััน ดัับ แรกเหนืือการพิิจ า
รณาอื่่�นใด มาตรฐานเหล่่านี้้�จะช่่วยรัักษาความปลอดภััยใบอนุุ
ญาตในดำำ�เนิินการทางธุุรกิิจได้ ้สำำ�เร็็ จอย่่างต่่อเนื่่�องในระยะยาว
ของเรา เราต้ ้องสร้ ้างวััฒนธรรมที่่�จะกล้ ้าในการแสดงความเห็็น
และท้ ้าทาย หรืือปฏิิบััติต่
ิ ่อสิ่่�งที่่�ทำำ�ให้ ้เราเป็็ นกัังวล ทุุกคนล้ ้วน
มีีบทบาทอััน สำำ�คััญ ในการแบ่่ง ปัั น ความคิิด เห็็ น ของเราเพื่่�อ ระบุุ
ถึึงปัั ญหาและป้้ องกัันความผิิดพลาด
ความมุ่่�งมั่่� น ด้ ้านจริิย ธรรมของเราคืือข้ ้อได้ ้เปรีียบและความรัั บ
ผิิดชอบร่่วมกััน บุุคคลทุุกรุ่่�นใน Lonza ต่่างทำำ�งานเพื่่�อสนัั บส
นุุ นมาตรฐานแนวทางธุุรกิิจที่่�ดีีที่่�สุด
ุ
และเราต้ ้องดำำ�เนิินชีีวิิตจ
ากตััวอย่่างของพวกเขา ในการกระทำำ�เช่่นนั้้�น เราจะไม่่เพีียง
พัั ฒ นาความรู้้�สึึก ในความเป็็ นมืืออาชีีพและความภาคภูู มิ ิเ ท่่ า
นั้้�น แต่่เราจะยัังรัักษาอนาคตของธุุรกิิจสำำ�หรัับผู้้�คนรุ่่�นต่่าง ๆ
ที่่�จะสืืบต่่อจากเราอีีกด้ ้วย

สารบ ัญ
2 เป้าหมายของเรา
ั
พ ันธะสญญาของเรา      
ั     
การปฏิบ ัติงานด้วยความซื่อสตย์
3 ต ัวตนของเรา
ั
พ ันธะสญญาระด
ับโลก ความร ับผิดชอบต่อท้องถิน
่      
ี่ งของ Lonza
ใครเป็นผูร้ ับผิดชอบและบริหารจ ัดการความเสย
้ ับใครบ้าง
้ �ำมาใชก
หล ักการด�ำเนินธุรกิจนีน
4 ห ัวข้อ    
7 วิธก
ี ารที่เราด�ำเนินการ/ร ักษา/จ ัดการ/บ ังค ับใช ้

ตัวตนของเรา
Lonza มุง่ มัน
่ ที่จะสร ้างคุณค่าที่ยัง่ ยืน ซึง่ รวมถึงการลงทุนใน
บุคลากรและชุมชนของเรา ตลอดจนการด�ำเนินการจัดหา สิง่
แวดล ้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยอย่างรับผิดชอบ Lonza
สนับสนุนและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน การลงทุนในชุมชนจะรวม
่ ารพูดคุยที่
ถึงความมุง่ มัน
่ เกี่ยวกับเมืองของ Lonza เพื่อน� ำไปสูก
โปร่งใสเกี่ยวกับหัวข ้อต่างๆ ที่เกี่ยวข ้องกับ Lonza, ธุรกิจ และ
เขตเลือกตัง้ ของเรา พนักงานและผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสียของเรา
 อ
ข
้ เท็จจริงที่น่าสนใจ: หล ักการของการมีสว่ นร่วม
ทางการเมือง

ั ญาระดับโลก ความรับผิดชอบต่อ
พันธะสญ
ท ้องถิน
่
ในฐานะสมาชิกของชุมชน Lonza มีความมุง่ มัน
่ ในการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างรับผิดชอบ เข ้าร่วมภาคีในข ้อตกลงแห่งสหประชาชาติ
(United Nations (UN) Global Compact) และหลักการอื่นๆ
ที่เกี่ยวข ้องกับความยัง่ ยืน
และความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร Lonza จะท�ำหน ้าที่อย่างมีความรับผิดชอบส�ำหรับความ
สัมพันธ์ของเรากับรัฐบาล หน่วยงานด ้านกฎระเบียบ คูค
่ ้า ลูกค ้า
และผู ้ขาย เราทราบดีวา่ การเป็ นบริษัทที่ประสบความส�ำเร็จ เรา
ต ้องท�ำงานร่วมกัน ซึง่ มักจะต ้องก ้าวข ้ามขอบเขตทางภูมศ
ิ าสตร์
และองค์กรอยูบ
่ อ
่ ยครัง้
เพื่อตอบสนองต่อความต ้องการที่
เปลี่ยนแปลงไปของผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสียของเราทัง้ หมด
พนั ก งานทุ ก คนมีหน า้ ที่ในการปฏิบั ต ต
ิ ามกฎหมายที่บั ง คั บ ใช ้
ทัง้ หมด รักษามาตรฐานด ้านจริยธรรมและทางวิชาชีพอย่างสูงสุด
และท�ำหน ้าที่ด ้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล ้อม ซึง่
ทัง้ หมดจะสอดคล ้องกับค่านิยมพื้นฐานของการเปิ ดกว ้าง ความ
ภักดี การจัดการที่เป็ นธรรม ความซื่อสัตย์ การเคารพซึง่ กันและ
กัน และความจริงใจ พนักงานควรท�ำความคุ ้นเคยกับแนวทางการ
ด�ำเนินธุรกิจที่ดีที่สุดในส่วนที่เป็ นความรับผิดชอบของตนเองและ
น� ำมาใช ้อย่างจริงจัง

ใครเป็ นผู ้รับผิดชอบและบริหารจัดการความ
เสี่ยงของ Lonza
ความส�ำเร็จของ Lonza ต ้องอาศัยพนักงานของ Lonza ในการ
ด�ำเนินธุรกิจและจัดการกับความเสี่ยงในทุกระดับของ
Lonza
หลักการในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมที่ดแ
ี สดงให ้เห็น
ว่าความเสี่ยงทางธุรกิจของ Lonza มีการจัดการโดยพนักงาน
แต่ละคนและทุกคนในการท�ำงานประจ�ำวันของเขาและเธอ
ใน
ขัน
้ ตอนที่สอง หน ้าที่ต่างๆ เช่น การรับประกันคุณภาพ การเงิน
ิ ทางปั ญหา และจริยธรรม และการปฏิบต
กฎหมาย ทรัพย์สน
ั ต
ิ าม
กฎระเบียบจะมีการตรวจสอบและการควบคุมจากหน่วยงานอิสระ
้ ที่สาม
ในชัน
ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะด�ำเนินการตรวจสอบเป็ น
ระยะเพื่อควบคุมความเสี่ยง ดังนัน
้ การรับผิดชอบความเสี่ยงจะ
อยูที่พ
่ นักงานทุกๆ คน และต ้องมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบต
ั ิ
หน ้าที่อย่างมีจริยธรรมและปฏิบต
ั ต
ิ นตามข ้อก�ำหนด ซึง่ เป็ นความ
รับผิดชอบที่ไม่สามารถมอบหมายให ้คนอื่นได ้

หลักการด�ำเนินธุรกิจนี้น�ำมาใชกั้ บใครบ ้าง
หลักการด�ำเนินธุรกิจนี้น�ำมาใช ้กับพนักงานทุกคนของ
Lonza,
บริษัทในเครือ
และสมาชิกของคณะกรรมการบริหารของเรา
พนักงานทุกคนต ้องรับทราบ ท�ำความเข ้าใจ และปฏิบต
ั ต
ิ าม
กฎหมาย ระเบียบข ้อบังคับ และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจที่ดีที่สุด
ทัง้ หมดที่ใช ้กับกิจกรรมของตน นอกจากนี้ กฎหมายบางฉบับ
อาจน� ำม าใช ้กับ การด� ำ เนิน การธุร กิจ ที่เกิด ขึน
้ ภายนอกประเทศ
ซึง่ พนักงานท�ำงานอยูด
่ ้วย ตัวอย่างเช่น ในกรณีของกฎหมายต่อ
ต ้านการทุจริตและการต่อต ้านการติดสินบน โปรดปรึกษาผู ้จัดการ
ของคุณหรือฝ่ ายกฎหมายหากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับกฎหมายและ
กฎข ้อบังคับที่ใช ้กับกิจกรรมของคุณ
หรือหากคุณต ้องการการ
สนับสนุนและความช่วยเหลือเพิ่มเติม
หลัก การด� ำ เนิน ธุร กิจ ฉบับ นี้ค รอบคลุม ถึง นโยบายที่ส� ำ คัญ ที่สุด
ของ Lonza แต่กย
็ งั มีเนื้อหาไม่ครบทุกประเด็น เราเชื่อว่าคุณจะ
ใช ้วิจารณญาณที่ดใี นการตัดสินใจและขอความช่วยเหลือเมื่อคุณ
มีค�ำถาม หรือข ้อกังวลใจที่ไม่ได ้กล่าวถึงในหลักการด�ำเนินธุรกิจนี้

เมื่อมีการแสดงด้วยไอคอนนี้ พน ักงานของ Lonza สามารถดูนโยบายที่อ้างถึงได้จากอินทราเน็ ต
เมื่อมีการแสดงด้วยไอคอนนี้ พน ักงานของ Lonza สามารถดูขอ
้ เท็จจริงฉบ ับย่อที่อยูใ่ นห ัวข้อจริยธรรมและ
การปฏิบ ัติตามกฎระเบียบได้ในอินทราเน็ ต
หลักการด�ำเนินธุรกิจ
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การต่อต้านการเลือกปฏิบ ัติและโอกาสในการจ้าง
งานที่เท่าเทียมก ัน

มาตรการลงโทษทางการค้าและการควบคุม
่ ออก
การสง

Lonza ตระหนักดีวา่ บุคลากรเป็ นรากฐานที่ส�ำคัญของความส�ำเร็จ และ
เราให ้ความส�ำคัญกับความหลากหลายของเราในฐานะบ่อเกิดของความ
แข็งแกร่ง Lonza มุง่ มัน
่ ที่จะให ้มีการด�ำเนินงานโดยไม่มีการเลือกปฏิบต
ั ิ
พนั กงานทุกคนมีหน ้าที่ต ้องปฏิบัตต
ิ ่อเพื่อนร่วมงานด ้วยความยุตธิ รรม
ความสุภาพ และความเคารพ โดยไม่ขน
ึ้ อยูก
่ บ
ั ต�ำแหน่งของพวกเขา

Lonza สนับสนุนความพยายามระหว่างประเทศเพื่อป้ องกันการ
ค ้าทางเทคโนโลยี สารเคมี และสื่อวัสดุตา่ งๆ ที่สามารถน� ำมาใช ้
ในทางที่ผิดส�ำหรับกิจกรรมการสู ้รบหรือสงคราม ส�ำหรับการผลิต
ยาเสพติด
หรือส�ำหรับกิจกรรมต ้องห ้ามในระดับนานาชาติอน
ื่ ๆ
Lonza มุง่ มัน
่ ที่จะปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการลงโทษทางการค ้าและกฎ
ระเบียบในการควบคุมการส่งออกที่บังคับใช ้ทัง้ หมด
 อ
ข
้ เท็จจริงที่น่าสนใจ: มาตรการลงโทษทางการค้าและ
่ ออก
การควบคุมการสง
นโยบายการควบคุมทางการค้าของ Lonza

คุณภาพ
Lonza มุ่งมั่นที่จะเป็ นผู ้จัดจ� ำหน่ ายที่ดีเลิศในอุตสาหกรรมวิทย
าศาสตร์ชวี ภาพผ่านทางแพลตฟอร์มเคมีและเทคโนโลยีชวี ภาพ
กิจกรรมทัง้ หมดของเราด� ำเนินรอยตามวิสัยทัศน์ของเราซึง่ เป็ น
รากฐานที่ส� ำคัญของการผลักดันให ้มีการปรั บปรุงประสิทธิภาพ
และให ้บริการที่ดีที่สุดแก่ลก
ู ค ้าของเราอย่างต่อเนื่อง
คุณภาพ
เป็ นสิง่ ที่หยัง่ รากอยูใ่ นการท�ำงานของพนักงานของเรา พนักงาน
ทุ ก คนต ้องทุ่ ม เทเพื่อการส่ง มอบผลิต ภั ณ ฑ์ที่มีคุณ ภาพให ้แก่
ลูกค ้าของเรา
ขอ
้ เท็จจริงที่น่าสนใจ: คุณภาพ
นโยบายด้านคุณภาพของ Lonza

EHS
Lonza
มุง่ มัน
่ ที่จะด�ำเนินงานและใช ้แนวทางการปฏิบต
ั ที่
ิ เป็ น
ป้ องกันอันตราย หรือความเสียหายต่อผู ้คน สิง่ แวดล ้อม หรือ
ิ
ทรัพย์สน
วิ สั ย ทั ศ น์ ข องเราคื อ ต อ
้ งไม่ มี การบาดเจ็ บ ไม่ มี อุ บั ต ิ เ หตุ ใ น
กระบวนการด�ำเนินงาน ไม่มีการเกิดเหตุเกี่ยวกับการจัดจ�ำหน่าย และ
ไม่มีการเกิดเหตุด ้านสิง่ แวดล ้อม เพื่อช่วยให ้บรรลุเป้ าหมายเหล่านี้
พนั ก งานควรรายงานการเกิด เหตุ ก ารณ์ ที่ เกี่ย วกั บ สิ่ง แวดล อ้ ม
สุขภาพ และความปลอดภัย (EHS) ทัง้ หมด เหตุการณ์ที่เกือบเกิด
อุบต
ั เิ หตุและอันตรายต่อผู ้จัดการของพวกเขา ด�ำเนินการเพื่อแก ้ไข
แนวทางปฏิบั ต ห
ิ รือ สภาวะที่ไม่ ป ลอดภั ย และพยายามปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพของ EHS อย่างต่อเนื่อง
ขอ
้ เท็จจริงที่น่าสนใจ: EHS
นโยบายของ Lonza เกี่ยวก ับสงิ่ แวดล้อม สุขภาพ
และความปลอดภ ัย
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หลักการด�ำเนินธุรกิจ

Lonza ไม่ยอมให ้มีการกระท�ำหรือความประพฤติที่ไม่ด ี ไม่วา่ โดยทาง
ค�ำพด
ู ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางร่างกาย การล่วงละเมิด การข่มเหง
ในแง่ของเชื้อชาติ ชาติก�ำเนิด สีผิว ศาสนา สถานภาพสมรส รสนิยม
ทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือการแสดงออกทางเพศ หลักความ
เชื่อทางศาสนา อายุ เพศ ความทุพพลภาพ สถานะทหารผ่านศึก หรือ
ลักษณะอื่นๆ ที่คล ้ายคลึงกัน และ Lonza จะไม่เข ้าร่วมหรือสนับสนุน
การใช ้แรงงานเด็ก การค ้ามนุษย์ การเป็ นทาส หรือแรงงานบังคับ หรือที่
ถูกบังคับในทุกๆ รูปแบบในการวิจัย การผลิต การขาย และการจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของเรา หรือโดยผู ้จัดหาของเรา
ขอ
้ เท็จจริงที่น่าสนใจ: การไม่เลือกปฏิบ ัติและ EEO

้ น
ผลประโยชน์ท ับซอ
ผลประโยชน์สงู สุดของ Lonza เป็ นสิง่ ที่ควรพิจารณาว่าส�ำคัญที่สุด
ในการด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจทัง้ หมด
การท�ำสงิ่ ที่ถูกต ้องส�ำหรับ
Lonza เป็ นสิง่ ส�ำคัญ ผลประโยชน์ทบ
ั ซ ้อนจะเกิดขึน
้ เมื่อความสัมพันธ์
หรือกิจกรรมส่วนบุคคลของพนักงานของ Lonza ขัดแย ้งกับจุดมุง่
หมายของเขาหรือเธอในการท�ำสงิ่ ที่ดีที่สุดให ้กับ Lonza ควรหลีกเลี่ยง
สถานการณ์ที่ท�ำให ้เกิดหรือดูเหมือนจะท�ำให ้เกิดความขัดแย ้งระหว่าง
ผลประโยชน์สว่ นบุคคลของพนักงานของ Lonza และผลประโยชน์ของ
Lonza หรือควรเปิ ดเผยเรื่องดังกล่าวต่อผู ้บริหารและด�ำเนินการแก ้ไข
้ น
ขอ
้ เท็จจริงที่น่าสนใจ: ผลประโยชน์ท ับซอ

ิ บน
การต่อต้านการทุจริตและการต่อต้านการให้สน
เราไม่อนุญาตให ้พนักงานของ
Lonza
เสนอการจ่ายเงินหรือผล
ประโยชน์ทางการเงินที่ไม่เหมาะสมแก่เจ ้าหน ้าที่ของรัฐ
(รวมถึง
พนักงานของหน่วยงานที่รัฐบาลควบคุม องค์กรที่รัฐเป็ นเจ ้าของ หรือ
องค์กรระหว่างประเทศระดับรัฐ) หรือบุคคลที่สามอื่นๆ (รวมถึงลูกค ้า
และผู ้จัดหา) เพื่อวัตถุประสงค์ในการได ้รับหรือรักษาไว ้ซึง่ ผลประโยชน์
เชิงพาณิชย์ใดๆ ไม่อนุญาตการจ่ายสินบน เงินใต ้โต๊ะ หรือการจ่ายเงิน
ในลักษณะที่คล ้ายคลึงกัน
ไม่วา่ จะเป็ นการจ่ายให ้กับเจ ้าหน ้าที่ของ
รัฐ หรือลูกค ้า หรือผู ้จัดหา หรือบริษัทเอกชนอื่นๆ ในท�ำนองเดียวกัน
พนักงานของ Lonza ต ้องไม่เรียกร ้องหรือยอมรับการจ่ายเงินดังกล่าว
พนักงานทุกคนของ Lonza และบุคคลที่สามที่ด�ำเนินงานในนามของ
Lonza ต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและระเบียบข ้อบังคับของการต่อต ้าน
การติดสินบนที่บังคับใช ้ทัง้ หมด
อ
ข
้ เท็จจริงที่น่าสนใจ: การต่อต้านการทุจริตและการต่อต้าน
ิ บน
การให้สน
ิ บน
นโยบายต่อต้านการทุจริตและการต่อต้านการให้สน
ของ Lonza

ของก�ำน ัลทางธุรกิจ
ห ้ามมิให ้มีการเสนอ เรียกร ้อง หรือรับของก�ำนัลและเงินบริจาค
ที่เกี่ยวข ้องกับธุรกิจของเรา อย่างไรก็ตาม ความบันเทิงและของ
ก�ำนั ลที่มาจากการต ้อนรับขององค์กรตามปกติจะสามารถยอมรับ
ได ้ หากไม่ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช ้
ขอ
้ เท็จจริงที่น่าสนใจ: ของก�ำน ัลทางธุรกิจ
นโยบายของก�ำน ัลทางธุรกิจของ Lonza

้ ขายหล ักทร ัพย์โดยใชข
้ อ
การซือ
้ มูลวงใน
พนักงานของ Lonza อาจรับทราบถึงเอกสารที่เป็ นข ้อมูลที่ไม่
เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ Lonza หรือบริษัทอื่นๆ (เช่น การ
ควบรวมกิจการ การเข ้าซื้อกิจการ สัญญาส�ำคัญ รายงานด ้านการ
เงิน ผลการวิจัยที่ส�ำคัญ หรือผลลัพธ์ด ้านนวัตกรรม) ห ้ามไม่ให ้
พนักงานที่รับทราบข ้อมูลดังกล่าวท�ำการซื้อขายหุ ้น หลักทรัพย์
หรือตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่มาจาก Lonza หรือบริษัทอื่นๆ
หรือบริษัทที่เกี่ยวข ้อง และต ้องไม่เปิ ดเผยข ้อมูลวงในดังกล่าวต่อ
บุคคลอื่น การละเมิดความลับรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์โดย
ใช ้ข ้อมูลวงในอาจเป็ นการละเมิดกฎหมายที่บังคับใช ้ และน� ำไปสู่
การฟ้ องร ้องคดีทางแพ่งหรือทางอาญา
้ ขายหล ักทร ัพย์โดยใช ้
 อ
ข
้ เท็จจริงที่น่าสนใจ: การซือ
ข้อมูลวงใน
้ ขายหล ักทร ัพย์โดยใชข
้ อ
นโยบายการซือ
้ มูลวงในของ
Lonza

การแข่งข ันที่เป็นธรรม
Lonza
มุง่ มัน
่ ในการปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักการของการแข่งขันที่เป็ น
ธรรมและเคารพกฎหมายในการจ� ำ กัด การรวมกลุ่มผูก ขาดและ
แนวทางการปฏิบต
ั ก
ิ ารผูกขาดอื่นๆ พนักงานของ Lonza ต ้อง
ทราบถึง กฎหมายต่อ ต ้านการผูก ขาดและการแข่ง ขัน และความ
เกี่ยวข ้องกับส่วนธุรกิจของพวกเขา
นอกจากนี้ ข ้อมูลธุรกิจเกี่ยวกับบริษัทอื่นๆ ควรมีการเก็บรักษา
และใช ้งานอย่างมีจริยธรรม และในลักษณะที่ไม่เป็ นการละเมิด
กฎหมาย หรือข ้อผูกมัดในการรักษาความลับ พนักงาน Lonza
ต ้องไม่ ใ ช ้หรือ ขอให ้บุ ค คลที่สามใช ้วิธ ีที่ผิด กฎหมายหรือ ผิด
จรรยาบรรณ เช่น การบิดเบือนความจริง การหลอกลวง การขโมย
การสอดแนม หรือการให ้สินบนเพื่อรวบรวมข ้อมูล
ขอ
้ เท็จจริงที่น่าสนใจ: การแข่งข ันที่เป็นธรรม
� หร ับการปฏิบ ัติตามกฎหมายการแข่งข ัน
แนวทางสำ
ของ Lonza

้ ละการปกป้องทร ัพย์สน
ิ ทางธุรกิจ
การใชแ
และข้อมูลที่เป็นความล ับ
ผลิตภัณฑ์ บริการ แนวความคิด แนวทาง และข ้อมูลอื่นๆ ที่
Lonza จัดท�ำเป็ นประจ�ำทก
ุ วันถือเป็ นสินทรัพย์ทางธุรกิจที่ส�ำคัญ
ของบริษัท พนักงานของ Lonza มีหน ้าที่ในการปกป้ องและใช ้
ิ ทางธุรกิจของ Lonza อย่างรอบคอบ
ทรัพย์สน
ควรรักษาความลับที่เกย
ี่ วกับข ้อมูลที่ส�ำคัญและความลับทางการ
ค ้า พนักงานของ Lonza ต ้องไม่เปิ ดเผยข ้อมูลที่เป็ นความลับหรือ
ข ้อมูลส�ำคัญอื่นๆ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต ้อง
ตามกฎหมาย และมีการป้ องกันที่เหมาะสม
ขอ
้ เท็จจริงที่น่าสนใจ: ข้อมูลที่เป็นความล ับ
นโยบายด้านสารสนเทศและนโยบายด้านการร ักษา
ความล ับทว่ ั โลกของ Lonza

ิ ทางปัญญา
ทร ัพย์สน
ิ ทางปั ญญาของ Lonza เป็ นสิง่ ส�ำคัญในการ
การปกป้ องทรัพย์สน
รักษาความได ้เปรียบในการแข่งขันของ Lonza พนักงานของ
Lonza ต ้องสนับสนุนการก�ำหนด การป้ องกัน การดูแลรักษา และ
ิ ทางปั ญญาที่ส�ำคัญเชิง
การปกป้ องสิทธิของ Lonza ในทรัพย์สน
้สิ
พาณิชย์ และเพื่อใช ทธิเ์ หล่านี้อย่างรับผิดชอบ
ิ ทางปัญญา
ขอ
้ เท็จจริงที่น่าสนใจ: ทร ัพย์สน
ิ ธิเ์ กี่ยวก ับทร ัพย์สน
ิ ทางอุตสาหกรรม
นโยบายด้านสท
(IPR) ของ Lonza

ความถูกต้องของบ ันทึกข้อมูล
Lonza
ก�ำหนดให ้พนักงานทุกคนต ้องบันทึกเอกสารหลักฐาน
ิ
และบัญชีที่แสดงธุรกรรม การจัดการทรัพย์สน
และเหตุการณ์
อื่นๆ ทัง้ หมดอย่างถูกต ้องและเป็ นธรรม ห ้ามการอนุมต
ั ก
ิ ารจ่าย
เงินหรือด�ำเนินการในนามของ Lonza โดยมีเจตนาหรือรับรู ้ว่าการ
จ่ า ยเงิน บางส่ว นมีการใช ้เพื่อวั ต ถุป ระสงค์อ ื่น นอกเหนื อ จากที่
อธิบายไว ้ในเอกสารที่สนับสนุนการจ่ายเงิน
Lonza คาดหวั ง ให ้พนั ก งานรายงานเก ย
ี่ วกับ บั ญ ช เี งิน ทุน หร ือ
ิ ที่ไม่ได ้บันทึก
ทรัพย์สน
หรือรายการปลอมแปลงหรือเป็ นเท็จ
ในเอกสารหลักฐานและบันทึกของ Lonza ไปยังฝ่ ายกฎหมาย
นอกจากนี้ Lonza ยังคาดหวังให ้พนักงานปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบาย
้จ่
การรายงานเกี่ยวกับค่าเดินทางและค่าใช ายของพวกเขา โดย
เฉพาะอย่างยิง่
พนักงานควรส่งค่าใช ้จ่ายทางธุรกิจทัง้ หมดผ่าน
ทางโปรแกรมที่ได ้รับอนุมต
ั แ
ิ ละจัดประเภทค่าใช ้จ่ายให ้ถูกต ้อง
ขอ
้ เท็จจริงที่น่าสนใจ: ความถูกต้องของบ ันทึกข้อมูล
นโยบายด้านการเดินทางเพื่อด�ำเนินธุรกิจทว่ ั โลกของ
Lonza
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พ ันธมิตรทางธุรกิจ
Lonza ช่วยกระดับผู ้ขายให ้มีมาตรฐานระดับสูง ผู ้จัดหาของ
เรามีบทบาทส� ำ คั ญ ที่ช่ว ยในการเติบ โตอย่ า งยั่ ง ย ืน และความ
ส�ำเร็จโดยรวมของบริษัท
เราต ้องการให ้ผู ้จัดหาของเราปฏิบต
ั ิ
ตามนโยบายทัง้ หมดที่เกี่ยวข ้องกับงานที่ด�ำเนินการในนามของ
Lonza อย่างเคร่งครัด รวมถึงหลักเกณฑ์ด ้านแรงงาน สิง่ แวดล ้อม
สุขอนามัย และความปลอดภัยของเรา
ขอ
้ เท็จจริงที่น่าสนใจ: พ ันธมิตรทางธุรกิจ
หล ักการด�ำเนินธุรกิจของผูจ
้ ัดหาของ Lonza

การคุม
้ ครองข้อมูลสว่ นบุคคล
Lonza เคารพความเป็ นส่วนตัวของพนักงานลูกค ้า คูค
่ ้าทางธุรกิจ
และบุคคลอื่นๆ ที่แบ่งปั นข ้อมูลส่วนบุคคลกับเรา พนักงานของ
Lonza ต ้องท�ำให ้มัน
่ ใจว่าข ้อมูลส่วนบุคคลที่ Lonza รวบรวม
ไว ้จะได ้รับการดูแลรักษา ป้ องกัน และใช ้งานอย่างถูกต ้องตาม
กฎหมายและมีความเหมาะสม
ขอ
้ เท็จจริงที่น่าสนใจ: การคุม
้ ครองข้อมูลสว่ นบุคคล
่ นบุคคล
แนวทางปฏิบ ัติเกี่ยวก ับการคุม
้ ครองข้อมูลสว
ของทร ัพยากรบุคคลทว่ ั โลกของ Lonza

ความสมบูรณ์ของข้อมูล
ความสมบูรณ์ของข ้อมูลหมายถึงความสมบูรณ์ ความสอดคล ้อง
และความถูกต ้องของข ้อมูล ความสมบูรณ์ของข ้อมูลเป็ นรากฐาน
ในการรับประกันว่าเอกสาร GMP ข ้อมูล และบันทึกต่างๆ มีความ
สมเหตุสมผล ชัดเจน ผ่านการตรวจสอบ เป็ นต ้นฉบับ และถูกต ้อง
พนักงาน Lonza ทุกคนมีหน ้าที่ในการตรวจสอบให ้แน่ใจว่าข ้อมูล
ที่พวกเขาสร ้าง จัดเก็บ ทบทวน วิเคราะห์ บันทึกเป็ นเอกสาร และ
รายงานเป็ นไปตามหลักการเหล่านี้
ขอ
้ เท็จจริงที่น่าสนใจ: ความสมบูรณ์ของข้อมูล
นโยบายความสมบูรณ์ของข้อมูลของ Lonza

ั
ื่ สงคม
สอ
สื่อสังคมเปิ ดโอกาสใหม่ๆ ให ้กับ Lonza ในการสื่อสารและ
การท�ำงานร่วมกันเมื่อใช ้งานอย่างถูกต ้อง Lonza คาดหวังให ้
พนั กงานของบริษัทจะปฏิบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์การด�ำเนินการทาง
ออนไลน์อ ย่า งมืออาชีพเช่น เดีย วกับ ที่ปฏิบัต ใิ นสถานที่ท� ำ งาน
และเพื่อการรักษาความลับทางออนไลน์
ั
ื่ สงคม
ขอ
้ เท็จจริงที่น่าสนใจ: สอ
ั
ื่ สงคมของ
นโยบายสอ
Lonza
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หลักการด�ำเนินธุรกิจ

วิธ ีที่เราด�ำเนินการ

อีเมล

หลักการด�ำเนินธุรกิจนน
ี้ � ำมาใช ้กับพนักงานในปั จจุบน
ั และพนักงาน
ใหม่ทงั ้ หมด
Lonza
ยังรวมหลักการด�ำเนินธุรกิจนี้เข ้าไว ้ใน
โปรแกรมการฝึ กอบรมพนักงาน และจะมีการตรวจสอบการปฏิบต
ั ิ
ตาม การฝึ กอบรมอาจด�ำเนินการผ่านเว็บหรือการฝึ กอบรมจริง อาจ
มีการตรวจสอบการปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักการด�ำเนินธุรกิจนี้เป็ นระยะๆ

ติดต่อทีมจริยธรรมและปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบ:
compliancegroup@lonza.com

เมื่อน� ำหลักการด�ำเนินธุรกิจนี้มาใช ้ บริษัท Lonza ต ้องพิจารณาถึง
กฎหมายและข ้อบังคับในท ้องถิน
่ คณะกรรมการของบริษัท Lonza
ต ้องผ่านการลงมติที่เหมาะสมเพื่อให ้สามารถน� ำหลักการด� ำเนิน
ธุรกิจนี้มาใช ้

สายด่ว นจริย ธรรมและการปฏิบัต ต
ิ ามกฎระเบ ย
ี บในภาษาต่า งๆ
(www.lonzaethicshotline.com) พร ้อมให ้บริการตลอด 24
ชัว่ โมง 7 วันต่อสัปดาห์ ทัว่ โลก โดยมีหมายเลขโทรศัพทภ
์ ายใน
ประเทศที่สามารถโทรฟรี สายด่วนจริยธรรมและการปฏิบต
ั ต
ิ าม
กฎระเบีย บมีพนั ก งานที่ให ้บริก ารโดยบุ ค คลที่สาม พนั ก งาน
ื่ ได ้เมื่อใช ้สายด่วนจริยธรรมและการ
สามารถเลอ
ื กไม่เปิ ดเผยชอ
่
ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบ ซึงได ้รับอนุญาตตามกฎหมาย

วิธ ีที่เรารักษา
Lonza มีโปรแกรมจริยธรรมและการปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบซึง่ ออก
แบบมาเพื่อสนั บสนุ นการด�ำเนินการด ้านกฎหมายและจริยธรรมทั่
วทัง้ บริษัท โปรแกรมจริยธรรมและการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบของ
บริษัทจะครอบคลุมกิจกรรมการให ้ค�ำแนะน� ำและความช่วยเหลอ
ื
การให ้ความรู ้และการฝึ กอบรม
รวมถึงการตรวจสอบและควบคุม
การฝึ กอบรมที่เกี่ยวข ้องกับจริยธรรมและการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบย
ี บ
จะมอบหมายให ้กับพนักงานของ Lonza ตลอดปีปฏิทน
ิ รวมถึงการ
ฝึ กอบรมเป็ นระยะๆ เกี่ยวกับหลักการด�ำเนินธุรกิจนี้ พนักงานของ
Lonza ต ้องเข ้าร่วมการฝึ กอบรมด ้านจริยธรรมและการปฏิบต
ั ต
ิ าม
กฎระเบียบที่ได ้รับมอบหมายทัง้ หมด ผ่านช่องทางการฝึ กอบรม
การปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบย
ี บทางออนไลน์หรอ
ื โดยการเข ้าร่วมการฝึ ก
อบรมตามก�ำหนดการ การไม่เข ้ารับการฝึ กอบรมที่จ�ำเป็ นเหล่านี้ใน
เวลาที่ก�ำหนดอาจส่งผลให ้มีการด�ำเนินการทางวินัยหรอ
ื การแก ้ไข
อื่นๆ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ดุลยพินจ
ิ ของผู ้บริหารของ Lonza
รากฐานของพั น ธะสั ญ ญาด ้านจริย ธรรมและการปฏิบั ต ต
ิ ามกฎ
ระเบียบของเราคือการเปิ ดกว ้าง การเข ้าถึงได ้ง่าย และการพูด
คุยภายในชุมชนของ Lonza ปั ญหาส่วนใหญ่สามารถแก ้ไขได ้ใน
ระดับท ้องถิน
่ ก่อนที่จะกลายเป็ นปั ญหาส�ำหรับพนักงาน
Lonza
หรือส่วนรวม
นโยบายการเปิ ดประตูแ ละการป้ องกั น การตอบโต ้ของ Lonza
สนับสนุนให ้พนักงานเสนอแนวความคิด ถามค�ำถาม หรือแสดงข ้อ
กังวลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่เกี่ยวกับนโยบายและ
ขัน
้ ตอนปฏิบต
ั ข
ิ องบริษัท แนวทางปฏิบต
ั ข
ิ อง GMP และการเก็บ
รักษาบันทึกข ้อมูลและข ้อมูลที่ถูกต ้อง และค�ำถามด ้านจริยธรรม
หรือกฎหมาย
พนักงานทุกคนที่แจ ้งข ้อกังวลเกี่ยวกับการฝ่ าฝื น
ด ้านจริยธรรมหรอ
ื การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบย
ี บที่อาจเกิดขึน
้ โดยสุจริต
ใจจะได ้รับการสนับสนุนโดยผู ้บริหารของ Lonza และจะไม่ได ้รับ
การตอบโต ้ใดๆ Lonza มีนโยบายห ้ามการตอบโต ้ที่เคร่งครัด การก
ระท�ำหรือการข่มขูใ่ ดๆ
ที่เป็ นการตอบโต ้จะถือว่าเป็ นการฝ่ าฝื น
หลักการด�ำเนินธุรกิจนี้อย่างร ้ายแรง
อ
ข
้ เท็จจริงที่น่าสนใจ: นโยบายการเปิ ดประตูและการ
ป้องก ันการตอบโต้ทว่ ั โลก
นอกเหนื อ จากโยบายการเปิ ดประตูแ ละการป้ องกั น การตอบโต ้
Lonza ยังมีช่องทางต่างๆ ในการแจ ้งปั ญหาหรือข ้อกังวลใจต่างๆ
ที่เป็ นความลับ

ั
ทางออนไลน์หรือโทรศพท์

จดหมายทว่ ั ไป
Lonza Group Ltd.
Muenchensteinerstrasse 38
CH-4002 Basel, Switzerland
ถึง: ที่ปรึกษาทางกฎหมายของกลุม
่ ธุรกิจ
 อ
ข
้ เท็จจริงที่น่าสนใจ: สายด่วนจริยธรรมและการ
ปฏิบ ัติตามกฎระเบียบ

วิธ ีที่เราจัดการ
ผู ้จัดการของ Lonza มีหน ้าที่ด ้านการแสดงภาวะผู ้น� ำส�ำหรับการ
เป็ นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมสภาพแวดล ้อมของการสื่อสารที่เปิ ด
กว ้างและซื่อสั ต ย์โ ดยไม่ต ้องเกรงกลั ว การตอบโต ้และด� ำ เนิน
การทั น ทีเมื่อมีการแจ ้งปั ญ หาด ้านจริย ธรรมหร ือ การปฏิบัต ต
ิ าม
กฎระเบียบ พวกเขาต ้องไม่บงั คับให ้พนักงานด�ำเนินการต่างๆ ที่
เป็ นการละเมิดนโยบายของ Lonza หลักการด�ำเนินธุรกิจนี้หรือ
กฎหมาย

วิธ ีที่เราบังคับใช ้
การละเมิดกฎหมายอาจส่งผลให ้มีการลงโทษทางแพ่งและทาง
อาญาส�ำหรับ Lonza และพนักงานของบริษัท ผลกระทบอื่นๆ ที่
ตามมาของการละเมิดอาจรวมถึงการสูญเสียทางธุรกิจ การสูญ
เสียความเชื่อถือและความเชื่อมัน
่ ต่อ Lonza ความเสียหายต่อชื่อ
เสียงส่วนตัวของพนักงาน และเพิ่มความเสี่ยงต่อความปลอดภัย
และอันตรายต่อสิง่ แวดล ้อม
Lonza จะตรวจสอบการด�ำเนินการใดๆ ที่สงสัยว่าเป็ นการไม่
ปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักการด�ำเนินธุรกิจนี้ นโยบายการสนับสนุน หรือ
กฎหมายและข ้อบังคับที่บังคับใช ้กับบริษัท พนักงานต ้องให ้ความ
ร่วมมืออย่างเต็มที่ในการตรวจสอบกรณีดงั กล่าวทัง้ หมด Lonza
ขอสงวนสิทธิใ์ นการด� ำเนินการแก ้ไขที่เหมาะสมเพื่อตอบโต ้ต่อ
การละเมิดใดๆ ซึง่ อาจรวมถึงการระงับหรือยุตก
ิ ารจ ้างงาน
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เรายินดีรับฟั งข ้อมูลในทุกแง่มม
ุ เกี่ยวกับหลักการด�ำเนินธุรกิจ
โปรดส่ง ความคิด เห็ น ทางอีเ มลไปที่ compliancegroup@
lonza.com
หลักการด�ำเนินธุรกิจของ Lonza ได ้รับการอนุมต
ั จิ ากคณะ
กรรมการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2017
เครื่องหมายการค ้าทัง้ หมดเป็ นของ Lonza หรือบริษัทในเครือ
หรือเจ ้าของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข ้อง ข ้อมูลในเอกสารฉบับนี้
ื่ ได ้ว่า มีถูก ต ้องและสอดคล ้องกับ ความรู ้ทางเทคนิค และ
เช อ
วิทยาศาสตร์ลา่ สุด อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่
ว่าโดยชัดแจ ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับความถูกต ้องหรือผลลัพธ์
ที่ได ้จากการใช ้ข ้อมูลดังกล่าว ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่มี
จ� ำ หน่ า ยในตลาดทัง้ หมดหรือ ส� ำ หรั บ การใช ้งานทุก ประเภท
ผู ใ้ ช ้ต อ้ งตั ด สิน ใจเองและยื น ยั น ด ว้ ยตนเองว่ า ผลิต ภั ณ ฑ์
ของ Lonza Group Ltd และข ้อมูลและค�ำแนะน� ำจาก Lonza
Group Ltd (i) เหมาะกับกระบวนการหรือวัตถุประสงค์ที่
ก�ำหนด (ii) สอดคล ้องกฎระเบียบด ้านสิง่ แวดล ้อม สุขภาพ
ิ ทาง
และความปลอดภัย และ (iii) ไม่ละเมิดสิทธิทรัพย์สน
ปั ญญาของบุคคลที่สาม
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