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เรียน เพื่อนร่วมงานทุกท่าน    

ที่ Astellas วิธีการดำเนินธุรกิจของเรามีความสำคัญเช่น
เดียวกับผลลัพธ์ที่เราต้องการบรรลุผล เราต้องรักษา
ความสอดคล้องระหว่างพันธสัญญาที่เป็นรากฐานของ
เรากับทุกสิ่งที่เราทำด้วยความตระหนักสูงสุดด้าน
จริยธรรมและความซื่อสัตย์ ในขณะที่เรามุ่งมั่นทำงาน
เพื่อทำให้สุขภาพของผู้คนทั่วโลกดีขึ้น

จรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่ม Astellas 
(จรรยาบรรณทางธุรกิจ) กำหนดพันธสัญญาของเราต่อ
กันและกัน ต่อผู้ป่วยของเรา และต่อหุ้นส่วนทางธุรกิจ
ของเรา และกำหนดมาตรฐานที่เราคาดหวังว่าทุกคนที่ 
Astellas ต้องปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจแต่ละวัน  จรรยา
บรรณทางธุรกิจผูกมัดเราในฐานะชุมชน และทำพันธ
สัญญาอันต่อเนื่องของเราให้เป็นรูปร่างในการเลือกสิ่ง
ที่ถูกต้องและทำในสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนทำหน้าที่เป็นส่วน
ประกอบสำคัญในการปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งจริยธรรม
และความซื่อสัตย์ต่อไปตลอดทั่วบริษัทของเรา 

โปรดระลึกว่า ขณะที่จรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นรากฐานของการดำเนินการและการตัดสินใจของเราทั้งหมด แต่เป็น
ไปไม่ได้ที่เอกสารเพียงฉบับเดียวจะครอบคลุมรายละเอียดของทุกสถานการณ์ที่เราอาจประสบ เรามีนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของบริษัททั้งในระดับท้องถิ่นและทั่วโลกอื่น ๆ มากมาย ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ และจรรยาบรรณ
ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของเรา นอกจากนี้ ผู้จัดการของท่าน รวมทั้งฝ่ายทรัพยากร
บุคคล ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ยังคอยให้ความช่วยเหลือท่านอยู่เช่นกัน 

เราแต่ละคนจะต้องเผชิญกับความท้าทายหรือการตัดสินใจที่ยากลำบากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  โปรดใช้จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของกลุ่ม Astellas เป็นสิ่งนำทางการตัดสินใจและการดำเนินการต่าง ๆ ของท่าน โปรดอ้างอิงจรรยาบรรณ
ดังกล่าวอยู่เสมอ และนำไปใช้เป็นเข็มทิศเพ่ือชี้ทางให้ท่านก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง หากเรายึดมั่นในหลักการนี้ 
ทุกการตัดสินใจที่เราทำและทุกการกระทำของเราจะช่วยให้เราสร้างและรักษาชื่อเสียงที่ได้รับความไว้วางใจของเรา
ไว้  การสร้างชื่อเสียงที่ได้รับความไว้วางใจขึ้นมาได้ต้องใช้เวลาหลายปี แต่การสูญเสียชื่อเสียงดังกล่าวใช้เวลา
เพียงชั่วพริบตาเดียว ดังนั้น เพื่อเป็นการรับประกันว่า Astellas จะยังคงเป็นบริษัทที่คนไข้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อื่น ๆ เห็นถึงคุณค่าและให้ความไว้วางใจต่อไปนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกคนที่ Astellas เข้าใจอย่างถ่องแท้
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของเรา ทั้งในแง่ของตัวหนังสือและเจตนารมณ์ของจรรยาบรรณดังกล่าว

ความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานของความเชื่อมั่นที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรามอบให้กับเรา ความสำเร็จอันต่อเนื่องของ
เราขึ้นอยู่กับการที่เราทุกคนปฏิบัติตนด้วยความตระหนักสูงสุดถึงความซื่อสัตย์และการคำนึงถึงผู้ป่วยของเราเป็น
อันดับแรกเสมอ 

ขอขอบคุณที่ท่านช่วยรับประกันว่า Astellas ปฏิบัติภามพันธกิจของบริษัทอย่างถูกต้องมาโดยตลอด 

ขอแสดงความนับถือ
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วัตถุประสงค์ของหลัก 
จรรยาบรรณของเรา

พันธสัญญาของเราในการปฏิบัติตามกฎระเบียบมีความหมายลึก
ซึ้งยิ่งกว่าการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักจรรยาบรรณ
ทางอุตสาหกรรมที่บังคับใช้เท่านัน้ 

เราได้รับการคาดหวังให้ปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและ
ด�าเนินการตัดสินใจอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมใน
ธุรกิจของเราในทุก ๆ ด้านเสมอ ต่อไปนี้คือหลักการด้าน
จริยธรรมส�าคัญที่เราควรยึดถือและแสดงให้เห็นในงาน
ประจ�าวันของเรา:

• คุณธรรม

เราจะท�าในสิ่งที่ถูกต้องอย่างสม�่าเสมอ

• การให้เกียรติ

เราจะมองเห็นคุณค่าของแต่ละคนในฐานะ
ปัจเจกบุคคล ตระหนักในมุมมองความคิดเห็นที่
หลากหลายและผลงานที่มีเอกลักษณ์

• ความรับผิดชอบ

เราจะรับผิดชอบการกระท�าของเราเองทัง้ต่อกันและ
กัน รวมทัง้ต่อสิ่งแวดล้อม เราจะรายงานข้อกังวล
ในสถานที่ท�างานโดยไม่ต้องเกรงกลัวการกระท�า
โต้ตอบ และจะแสวงหาความกระจ่างหากมีข้อสงสัย

• ความเป็นธรรม

เราจะประกอบธุรกิจของเราด้วยความเที่ยงตรงและ
จะด�าเนินการตัดสินใจทางธุรกิจโดยไม่มีอคติ

• ความโปร่งใส 

เราจะประกอบธุรกิจของเราอย่างเปิดเผยและ
ซื่อสัตย์ โดยที่ยังสามารถปกป้องความลับไว้ได้ตาม
ความเหมาะสม

ในการด�าเนินงานตามปกติ เราจ�าเป็นต้องตระหนักและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักจรรยาบรรณทาง
อุตสาหกรรมที่บังคับใช้อย่างเต็มที่ เราควรระลึกอยู่เสมอ

ว่า เราเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมด้านเภสัชกรรม
ที่ได้รับการควบคุมดูแลตามกฎระเบียบท่ีเคร่งครัด ซึ่ง
ท�าให้การด�าเนินงานของเราขึ้นอยู่กับกฎหมาย ข้อบังคับ
ที่หลากหลาย (รวมถึงแนวทางการด�าเนินงานที่ออก
โดยหน่วยงานด้านกฎระเบียบ) และหลักจรรยาบรรณ
ทางอุตสาหกรรมที่ Astellas น้อมรับมาปฏิบัติด้วยความ
เต็มใจ 

หลักจรรยาบรรณของ Astellas Group ฉบับนี้ (“หลัก
จรรยาบรรณ”) ได้วางแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐานหลักส�าหรับการประกอบธุรกิจของเรา ในทุก 
ๆ วัน ทุก ๆ ที่ โดยครอบคลุมหัวข้อเนื้อหาที่กว้างขวาง
หลากหลาย นอกจากนี้ หลักจรรยาบรรณนี้ยังมีเป้าหมาย
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ตลอดทัว่ทัง้บริษัท และแนะแนวทางให้เราตัดสินใจได้
อย่างถูกต้องเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ขัดแย้งกัน
ด้านจริยธรรมอีกด้วย

หลักจรรยาบรรณนี้ไม่ได้ครอบคลุมค�าอธิบายเรื่อง
พฤติกรรมที่คาดหวังของเราทัง้หมดอย่างละเอียด แต่ได้
รับการรองรับโดยนโยบายและกระบวนการด�าเนินงาน
ของบริษัทเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงนโยบายและกระบวนการ
ที่ใช้ควบคุมหัวข้อเฉพาะและที่น�ามาใช้กับสถานที่ตัง้
และหน้าที่งานเฉพาะด้วย หลักจรรยาบรรณ รวมทัง้
นโยบายและกระบวนการด�าเนินงานของบริษัทอ่ืน ๆ 
ครอบคลุมประเด็นปัญหามากมายที่เกี่ยวข้องกับงานของ
เรา อย่างไรก็ตาม หลักการและนโยบายต่าง ๆ เหล่านี้ไม่
สามารถระบุถึงสถานการณ์ที่เราอาจเผชิญได้ทุกประการ 
ดังนัน้ เราแต่ละคนจึงต้องมีส�านึกรับผิดชอบส่วนตนใน
การปฏิบัติตามหลักคุณธรรมสูงสุด ใช้วิจารณญาณที่ดีใน
การตัดสินใจ และถามค�าถามหากเกิดความไม่แน่ใจ

หลักจรรยาบรรณของเราเป็นเอกสารที่มีการพัฒนาเรื่อย 
ๆ จึงอาจมีการปรับปรุงเนื้อหาเมื่อเวลาผ่านไปหากมี
ความเปลี่ยนแปลงด้านข้อกฎหมายหรือความคาดหวัง
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง

1.

 บทน�า|  I  |
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ใครที่ต้องปฏิบัติตามหลักจรรยา
บรรณของเรา

ความส�าเร็จอย่างต่อเนื่องของเราข้ึนอยู่กับพวกเราทุกคน ไม่ว่า
คุณจะอยู่ในต�าแหน่งใด มีหน้าที่งานหรือมีที่ตัง้อยู่ที่ใด เรายังคง
ต้องรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของหลักจริยธรรมสูงสุดเสมอ 

หลักจรรยาบรรณนี้น�ามาใช้กับทุกคนที่ท�างานให้กับ 

Astellas ในสถานที่ตัง้ทุกแห่งทัว่โลก ไม่ว่าจะอยู่ใน
ต�าแหน่งงานใด ทัง้กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง
ชัว่คราว หรืออื่น ๆ และไม่ว่าจะเป็นพนักงานเต็มเวลา
หรือไม่เต็มเวลาก็ตาม นอกจากนัน้ เรายังพยายาม
ด�าเนินการให้แน่ใจว่าบุคคลภายนอกที่ท�างานแทน 

Astellas ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการท�างานที่เกี่ยวข้อง
ทัง้หมดที่ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณด้วย ในหลักจรรยา

บรรณนี้ การอ้างอิงถึงช่ือ “Astellas” หรือ “บริษัท” จะ
ครอบคลุมถึง Astellas Pharma Inc. และบริษัทในเครือทัว่
โลกด้วย

บุคคลใดก็ตามที่ละเมิดหลักจรรยาบรรณอาจต้องได้รับ
การด�าเนินการทางวินัยตามกฎหมาย ข้อบังคับ รวมถึง
นโยบายและกระบวนการด�าเนินงานของบริษัทที่บังคับ
ใช้ในประเทศที่ตนได้รับการจ้างงานหรือได้รับการมอบ
หมายงาน

2.

|  I  |  บทน�า



06

ความรับผิดชอบที่เรามีร่วมกัน

พวกเราทุกคนมีหน้าที่ด�าเนินการดังนี้:
 ◆ อ่าน ท�าความเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ

 ◆ เข้ารับการอบรมที่ก�าหนดขึ้นทัง้หมดที่เกี่ยวข้องกับ
หลักจรรยาบรรณ รวมทัง้นโยบายและกระบวนการ
ด�าเนินงานของบริษัทอื่น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสม

 ◆ ท�าความคุ้นเคยกับประเด็นปัญหาด้านกฎหมายและ
จริยธรรมส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่องานที่เกี่ยวข้อง
ของเราได้

 ◆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการด�าเนินงานสอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักจรรยาบรรณทาง
อุตสาหกรรม รวมทัง้นโยบายและกระบวนการ
ด�าเนินงานของบริษัท

 ◆ ปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและความรับผิดชอบ และใน
ลักษณะที่เป็นการปกป้องชื่อเสียงของ Astellas แม้แต่
ในกรณีที่ไม่มีการละเมิดกฎหมายหรือนโยบาย
เฉพาะใด ๆ ก็ตาม

 ◆ แสวงหาค�าแนะน�าหรือความกระจ่าง เมื่อไม่แน่ใจว่า
ควรท�าสิ่งใดจึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และ 

 ◆ รายงานการประพฤติผิดที่ทราบหรือที่สงสัยผ่านช่อง
ทางที่เหมาะสมทันทีที่ทราบเรื่องดังกล่าว

3.

 บทน�า|  I  |



07

ความรับผิดชอบเพิ่ม 
เติมของผู้จัดการ

พวกเราทุกคนที่เป็นผู้จัดการ (กล่าวคือ พนักงานของ Astellas ราย
ใดที่มีผู้ใต้การบังคับบัญชาที่ข้ึนตรงต่อตนเองอย่างเป็นทางการ
เป็นจ�านวนหนึ่งคนหรือมากกว่า) จะมีความรับผิดชอบเพิ่มเติมใน
การด�าเนินการดังนี้:
 ◆ ปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดี ในฐานะบุคคลที่ปฏิบัติตาม

หลักจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ
 ◆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมตระหนักใน

กฎหมาย ข้อบังคับ และหลักจรรยาบรรณทาง
อุตสาหกรรม รวมทัง้นโยบายและกระบวนการ
ด�าเนินงานของบริษัทที่ใช้ควบคุมขอบข่ายงาน
ที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่รับผิดชอบ และได้รับการ
แนะแนวทางและการฝึกอบรมที่เพียงพอ เพื่อให้พวก
เขาสามารถท�างานได้อย่างถูกต้อง

 ◆ ตรวจสอบทบทวนความประพฤติ การปฏิบัติตน และ
การใช้จ่ายเงินตามขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่
รับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าทีมงานของเราปฏิบัติตนใน

ลักษณะที่สอดคล้องกับกฎระเบียบและคงไว้ซึ่งหลัก
จริยธรรมอยู่เสมอ

 ◆ สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เปิดกว้างและมีความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้สมาชิกในทีมรู้สึก
ปลอดภัยมัน่คงและสะดวกใจในการถามค�าถามและ
แจ้งข้อกังวล และ

 ◆ จัดการปัญหาทันทีอย่างมีประสิทธิภาพในทุกครัง้ที่
เกิดการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบขึ้น รวมถึงการยก
ระดับประเด็นปัญหาเพื่อส่งต่อไปยังผู้มีอ�านาจระดับ
สูงกว่าในบริษัท และขอค�าปรึกษาจากฝ่ายงานที่
เหมาะสม เช่น ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ฝ่ายงานกฎหมาย หรือ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

4.

 บทน�า|  I  |



08

การถามค�าถามและ 
แจ้งสิ่งที่เป็นกังวล

เมื่อกระบวนการด�าเนินงานที่ถูกต้องมีความไม่ชัดเจนและดู
เหมือนว่าขัน้ตอนใดไม่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็น การแสดงความ
รับผิดชอบโดยการถามค�าถามและแจ้งข้อกังวลคือหน้าที่ที่ส�าคัญ
ของเรา

หากเราไม่พบกระบวนการด�าเนินงานที่ถูกต้องภายใน
หลักจรรยาบรรณหรือจากแหล่งทรัพยากรข้อมูลที่บันทึก
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอื่น ๆ เราควรปรึกษาผู้จัดการของ
เรา หรือติดต่อสมาชิกของฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือ
งานฝ่ายอื่นเพื่อขอค�าแนะน�าหรือขอความกระจ่าง

หากเราทราบหรือสงสัยว่ามีการละเมิดหลักจรรยาบรรณ
หรือมีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติทางธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
หรือผิดหลักจริยธรรม เราต้องรายงานเรื่องนี้ต่อผู้จัดการ
ของเรา และ/หรือ ฝ่ายงานที่เหมาะสมโดยทันที เช่น ฝ่าย
จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ฝ่ายกฎหมาย
หรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ทัง้นี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
ปัญหา บริษัทจะตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมาและจะด�าเนิน
การตามความเหมาะสม

เรายังสามารถเลือกที่จะรายงานโดยไม่เปิดเผยชื่อผ่าน
บริษัทบุคคลภายนอกอิสระที่ Astellas ท�าธุรกิจร่วมได้อีก
ด้วย ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่:

• ส�าหรับญีป่ ่ นุ :

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/ja/

gui/26848/index.html

• ส�าหรับเอเชีย/โอชีเนีย  (ยกเว้นญีป่ ่ นุ): 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/

en/gui/30613/index.html

• FOR EME A (ยุโรป  ตะวันออกกลาง  และ
แอฟริกา):

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/

gui/101147/index.html

• ส�าหรับอเมริกาเหนือและใต้ :

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/

gui/26848/index.html

นโยบายห้ามด�าเนินการตอบโต้

เราห้ามมิให้ด�าเนินการตอบโต้หรือแก้แค้นบุคคลใด
ก็ตามที่แจ้งข้อกังวลโดยสุจริตใจเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือบุคคลที่ร่วมมือกับบริษัทใน
การสืบสวนการประพฤติผิดที่มีการกล่าวหาโดยเด็ดขาด 

โดยห้ามด�าเนินการโต้ตอบแก้แค้นแม้จะพบในภายหลัง
ว่าข้อกังวลนัน้เกิดจากความเข้าใจผิดหรือไม่สามารถ
พิสูจน์ได้ อย่างไรก็ตาม เราต้องไม่เจตนาย่ืนรายงานเท็จ
ต่อบริษัท
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คุณภาพของผลิตภัณฑ์และ 
ซัพพลายเชน 

การด�าเนินงานเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสู่
มือของผู้ป่วยทัว่โลกอย่างราบรื่นไม่ขาดตอนเป็น

สิ่งที่ส�าคัญสูงสุดของเรา เรารักษามาตรฐานคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ไว้อย่างเคร่งครัด รวมทัง้ซัพพลายเชน
ที่เข้มแข็งทัว่โลกเพื่อให้มัน่ใจว่าเราจะสามารถส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

ความพยายามของเราในการท�างานเพื่อส่งเสริมความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยยังรวมถึงการด�าเนินงานตาม
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
ทางการแพทย์หรือการปลอมแปลงยา 

เราติดตามข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Astellas 

อย่างทันท่วงทีและละเอียดถี่ถ้วน และด�าเนินการตาม
มาตรการเพื่อแก้ไขอย่างเหมาะสม ข้อร้องเรียนเกี่ยว
กับผลิตภัณฑ์ของ Astellas ทัง้หมดจะต้องส่งต่อไปให้
ฝ่ายประกันคุณภาพทราบโดยทันที ตามนโยบายและ
กระบวนการด�าเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

1.

| II | การมอบผลประโยชน์แก่ผู้ป่วย



11

การรวบรวมข้อมูลด้านความ
ปลอดภัยและการรายงาน 

เราตระหนักว่าประวัติด้านความปลอดภัยของยาจะ
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแม้ช่วงหลังการตลาด 

ด้วยเหตุนี้ เราจึงทุ่มเทอุทิศตนเพื่อควบคุมเฝ้าระวัง
ข้อมูลด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเราอย่าง 
ต่อเน่ืองตลอดทัง้วงจรชีวิตของยา เรารวบรวม ประเมิน 
และรายงานข้อมูลด้านความปลอดภัยของยาไปยังหน่วย 
งานด้านสุขภาพทัว่โลกอย่างทันทว่งท ีโดยด�าเนินการ 
อย่างสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับทีก่�าหนด 

หากเราคนใดคนหน่ึงตระหนักทราบว่ามีเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์หรือได้รับข้อมูลด้านความปลอดภัยอ่ืน 
ทีเ่กีย่วข้องกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของ Astellas เราต้อง 
รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวไปยังฝ่ายงานเฝ้าระวังด้าน 
ความปลอดภัยของยาในทันท ีโดยให้สอดคล้องกบั
นโยบายและกระบวนการด�าเนินงานของบริษัท “อาการ 
ไม่พึงประสงค์” หมายรวมถงึเหตุการณ์ทีไ่ม่พึงปรารถนา 
ใด ๆ ทีเ่กิดกบัผู้ป่วยทีใ่ช้หรือสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ทาง 
ยาของเรา ไม่ว่าความสัมพันธด์้านสาเหตุระหว่างยากับ 
เหตุการณ์นัน้จะมีความชัดเจนแน่นอนหรือไม่ก็ตาม 
การรายงานอย่างทันท่วงทีมีความส�าคัญเน่ืองจาก
บริษัทจ�าเป็นต้องปฏิบัติหน้าทีใ่นการรายงานด้านความ 
ปลอดภัยทัว่โลกตามล�าดับระยะเวลาทีก่�าหนด

ข้อมูลเพิม่เตมิเกีย่วกับการรายงานเร่ืองข้อมูลด้านความ 
ปลอดภัยไปยังฝ่ายงานเฝ้าระวังดา้นความปลอดภัยของ 
ยาสามารถหาอ่านได้ ท่ ี: 
https://sp.astellasonline.net/sites/MD/PV/Pages/

Default.aspx
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การวิจัยและ 
การพัฒนา 

เรามีความมุ่งมัน่ในการคงไว้ซึ่งมาตรฐานทาง
วิทยาศาสตร์และจริยธรรมสูงสุดในการวิจัยและ

พัฒนาด้านเภสัชกรรมของเรา 

เราปฏิบัติตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ส�าหรับการวิจัยทางคลินิกและที่ไม่ใช่ทางคลินิก ซึ่งรวม
ถึงแนวทางการด�าเนินงานของ ICH (The International 

Council for Harmonisation หรือ คณะกรรมการสากลเพื่อ
การประสานงานร่วมกัน) และหลักการด้านจริยธรรมที่
ได้กล่าวไว้ในปฏิญญาเฮลซิงกิ เช่นเดียวกับกฎหมาย ข้อ
บังคับ และหลักจรรยาบรรณทางอุตสาหกรรมที่บังคับ
ใช้ เราออกแบบและด�าเนินการวิจัยทัง้ทางคลินิกและที่
ไม่ใช่ทางคลินิก ทัง้ด้านวิทยาศาสตร์และทางจริยธรรม 

ให้สอดคล้องกับนโยบายและกระบวนการด�าเนินงานของ
บริษัท 

 

เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าการด�าเนินงานวิจัยทัง้ทางคลินิก
และที่ไม่ใช่ทางคลินิกของเราจะคงความเคร่งครัดตาม
หลักวิทยาศาสตร์ ผ่านการจัดการข้อมูลทัง้หมดอย่าง
เหมาะสม มีการเก็บบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ 

และมีการจัดการกับอคติและกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนที่
อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม ห้ามมิให้มีการประดิษฐ์เลียน
แบบ สร้างผลงานปลอมแปลงหรือคัดลอกผลงานโดย 
เด็ดขาด 

เรามุ่งมัน่ที่จะปฏิบัติต่อสัตว์ที่ใช้ในการวิจัยด้วยหลัก
มนุษยธรรมและด้วยความรับผิดชอบ เราด�าเนินการ
ตามมาตรฐานระดับสูงที่ได้รับการยอมรับโดยทัว่ไป
เพื่อสวัสดิภาพของสัตว์ ซึ่งรวมถึงหลักการ 4R ได้แก่ 
Replacement หรือการทดแทน (การส�ารวจทางเลือกอ่ืน
เพื่อทดแทนการใช้สัตว์เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ในทาง
วิทยาศาสตร์) Reduction หรือการลด (การลดจ�านวนของ
สัตว์ที่น�ามาใช้ในการทดลอง) Refinement หรือการเพิ่ม
ความละเอียดอ่อน (การใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยง
หรือลดความเจ็บปวดและความทุกข์ที่เกิดกับสัตว์) และ 

Responsibility หรือความรับผิดชอบ (ตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าการใช้งานสัตว์เพื่อการวิจัยถูกต้องเหมาะสมตามหลัก
วิทยาศาสตร์และจริยธรรม)

เราใช้งานตัวอย่างทางชีววิทยาของมนุษย์ (เช่น เลือด 

เนื้อเยื่อ และเซลล์) และข้อมูลที่เชื่อมโยงกันทัง้หมดด้วย
ความรับผิดชอบและถูกต้องตามหลักจริยธรรมสูงสุด 

เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราได้รับแบบฟอร์มค�ายินยอม
ที่ได้รับการแจ้งข้อมูลให้ทราบจากผู้บริจาคอย่างเหมาะ
สม ตามที่ก�าหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ แนวทาง หรือ
หลักจรรยาบรรณทางอุตสาหกรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

เราตระหนักเรื่องข้อกังวลทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยด้านเซลล์ต้นก�าเนิดอย่างเต็มที่ รวมทัง้ความ
สามารถด้านการรักษาของเซลล์ เราจึงด�าเนินการวิจัยใน
เรื่องดังกล่าวตามมาตรฐานด้านจริยธรรมระดับสูง

เราพิจารณาประเด็นปัญหาด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมด้านการวิจัยของเรา
อย่างจริงจัง (รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตที่
ถูกดัดแปลงพันธุกรรมหรือเชื้อโรคต่าง ๆ) เราด�าเนินการ
ตามแนวทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่ได้รับการ
ยอมรับโดยทัว่ไป รวมทัง้กฎหมาย ข้อบังคับ และหลัก
จรรยาบรรณทางอุตสาหกรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

ในการวิจัยทางคลินิก (ซึ่งรวมถึงการวิจัยทางคลินิก
หลังการตลาด) เราให้ความส�าคัญกับสุขภาพและความ
ปลอดภัยของอาสาสมัครที่เข้าร่วมการทดลองก่อนเป็น
อันดับแรก เรายังให้ความเคารพและปกป้องไว้ซึ่งสิทธิ
มนุษยชนของพวกเขา ซึ่งรวมถึงสิทธิในการรักษาไว้

3.
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ซึ่งศักดิศ์รี สิทธิในการปกครองตนเอง ความเป็นส่วน
ตัว และความลับของข้อมูลส่วนบุคคล เราได้รับมาซึ่ง
ค�ายินยอมที่ได้รับการแจ้งข้อมูลให้ทราบแล้วจากอาสา
สมัครทุกคนที่เข้าร่วมการวิจัยทางคลินิกที่ Astellas 

ให้การสนับสนุนทางการเงิน เราได้ให้การอบรมผู้วิจัย
ทางคลินิกและเจ้าหน้าที่รายอื่น ณ สถานที่วิจัยอย่าง
เพียงพอในเรื่องของระเบียบการที่เกี่ยวข้องและข้อ
ก�าหนดด้านการทดลองอื่น ๆ รวมทัง้การเฝ้าระวังการ
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดเหล่านี้อย่างสม�่าเสมอ 

เราคัดเลือกผู้วิจัยทางคลินิกตามเกณฑ์การคัดเลือกที่
เหมาะสม เช่น ศักยภาพของผู้วิจัยในการรับสมัครอาสา
สมัครการวิจัย และความสามารถของผู้วิจัยในการปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดทางกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักจรรยา
บรรณทางอุตสาหกรรมที่บังคับใช้ การวิจัยทางคลินิก
ของเราต้องไม่ได้ออกแบบมาหรือไม่ได้ด�าเนินการเพื่อ
โน้มน้าวให้บุคลากรทางการแพทย์จ่ายยา จัดซื้อ หรือ
แนะน�าผลิตภัณฑ์ Astellas (ดูส่วนที่ III-3 ชื่อหัวข้อ “การ
มีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรทางการแพทย์” และส่วนที่  
III-4 ชื่อหัวข้อ “การมีปฏิสัมพันธ์กับคู่ค้าทางธุรกิจ”)

| II | การมอบผลประโยชน์แก่ผู้ป่วย
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การเปิดเผยข้อมูลการวิจัยทางคลินิก
และกิจกรรมการจัดพิมพ ์

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย ชุมชนทางการ
แพทย์และทางวิทยาศาสตร์ และเพื่อสาธารณชน

โดยรวม เรามีความมุ่งมัน่ในการท�าให้ผลการศึกษาวิจัย
ที่ส�าคัญของเราสามารถเข้าถึงได้ทัว่ไป ไม่ว่าผลจะออก
มาในทางบวกหรือทางลบก็ตาม

เราเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยทางการแพทย์ของ
เรา โดยให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลัก
จรรยาบรรณทางอุตสาหกรรมที่บังคับใช้ รวมทัง้นโยบาย
และกระบวนการด�าเนินงานของบริษัท การเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าว รวมถึงการประกาศการขึ้นทะเบียนการ
วิจัยทางคลินิกและผลการวิจัยลงในฐานข้อมูลสาธารณะ 

และการตีพิมพ์และน�าเสนอผลการวิจัยทัง้ทางคลินิกและ
ที่ไม่ใช่ทางคลินิกของเราในงานประชุมทางวิทยาศาสตร์
ต่าง ๆ รวมทัง้ในเอกสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์ท่ีตรวจ
สอบโดยบุคคลในวงการ และในเวทีสนทนาอื่น ๆ 

เราตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทัง้หมดที่เราเปิด
เผยเป็นข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง มีสมดุล และ
ไม่ได้ท�าให้เกิดการเข้าใจผิด นอกจากนี้ เพื่อจัดการกับ
ปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจมีกับผู้วิจัย เราจึง
เปิดเผยข้อมูลทัง้หมดเกี่ยวกับการให้เงินทุนและการ
ให้การสนับสนุนอื่น ๆ ส�าหรับงานวิจัย รวมทัง้งานตีพิมพ์
ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่ Astellas เป็นสปอนเซอร์ด้วย เรา
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การสร้างผลงานเขียนที่แนะน�า
โดย ICMJE (International Committee of Medical Journal 

Editors หรือ คณะกรรมการบรรณาธิการวารสารทางการ
แพทย์นานาชาติ) และห้ามมิให้มีการใช้บุคคลอื่นเขียน
บทความให้ (กล่าวคือ การเขียนบทความตีพิมพ์ที่มี
คุณค่าแต่ไม่ได้รับการประกาศช่ือผู้เขียนตัวจริงในงานที่
ได้รับการตีพิมพ์)

ในกิจกรรมการตีพิมพ์ของเรา (ซึ่งรวมถึง การประกาศ
การขึ้นทะเบียนการวิจัยทางคลินิกและผลการวิจัยลงใน
ฐานข้อมูลสาธารณะ) เราใช้ความระมัดระวังตามสมควร
ในการปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล
ของอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัย รวมทัง้การป้องกันมิ
ให้มีการละเมิดลิขสิทธิแ์ละการเปิดเผยข้อมูลที่ขอสิทธิ
บัตรได้ก่อนเวลาอันเหมาะสม (ดูส่วนที่ VI-2 ชื่อหัวข้อ 
“ข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลส่วนบุคคล” และส่วน
ที่ VI-1 ชื่อหัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญา”)

4.
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การแข่งขันทาง 
การค้าที่เป็นธรรม 

เราตระหนักในความส�าคัญของกฎหมายว่าด้วยการ
แข่งขันทางการค้า (หรือที่รู้จักกันดีในชื่อกฎหมาย

ต่อต้านการผูกขาด หรือกฎหมายต่อต้านเอกสิทธิก์าร
ค้า) ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมและปกป้องไว้ซึ่งการแข่งขันใน
ตลาดอย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค เรา
ด�าเนินการตามกฎหมายดังกล่าวในทุก ๆ ประเทศที่เรา
เข้าไปด�าเนินธุรกิจ

เราไม่ท�าข้อตกลงกับคู่แข่งด้านราคาหรือข้อก�าหนดและ
เงื่อนไขอื่น ๆ ที่ว่าด้วยเรื่องของการขาย แผนการตลาด
หรือกลยุทธ์ต่าง ๆ หรือการจัดสรรตลาดหรือลูกค้า เว้น
แต่ฝ่ายกฎหมายได้ประเมินและอนุมัติในเรื่องดังกล่าว
ล่วงหน้าก่อนแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะท�าตามกฎหมาย
ที่มี นอกจากนัน้ เมื่อเราต้องพูดคุยกับคู่แข่ง เราจะหลีก
เลี่ยงการสนทนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าว
เหล่านี้ เพราะอาจท�าให้เกิดการตีความว่าเป็นการท�าข้อ
ตกลงกันแม้ว่าจะไม่มีข้อตกลงดังกล่าวก็ตาม หากคู่แข่ง
รายหนึ่งหรือมากกว่าเริ่มการสนทนาในลักษณะดังกล่าว 

เราต้องปฏิเสธการสนทนาในเรื่องนัน้ ขอถอนตัวจากการ
สนทนาโดยทันทีและแสดงให้เห็นชัดเจน จากนัน้รายงาน
เหตุการณ์ดังกล่าวต่อฝ่ายกฎหมาย หรือหากกล่าวให้
เฉพาะเจาะจง บุคคลที่เข้าร่วมการประชุมของสมาคม
ภาคอุตสาหกรรมควรระแวดระวังว่าอาจมีความเสี่ยง
ของการเข้าร่วมการสนทนาเรื่องการต่อต้านการแข่งขัน
อยู่ด้วย

ปัญหาเรื่องการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมอาจเกิดขึ้นระหว่าง
การพบปะทางธุรกิจกับลูกค้า ผู้จ�าหน่าย ผู้จัดจ�าหน่าย 

หรือบุคคลที่ไม่ใช่คู่แข่งอื่น ๆ เราจะไม่เข้าร่วมในการ
สนทนาหรือเข้าท�าข้อตกลงกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวเพื่อ
กีดกันคู่แข่งหรือบุคคลอื่นอย่างไม่ยุติธรรมให้ออกไปจาก
ตลาดในลักษณะที่จะส่งผลกระทบต่อลูกค้า เราจะปรึกษา
กับฝ่ายกฎหมายเมื่อต้องเจรจาเรื่องสัญญาที่มีข้อก�าหนด
ที่จ�ากัด เช่น ข้อก�าหนดที่แสดงออกถึงสิทธิขาดพิเศษและ
ข้อกฎหมายต่อต้านการแข่งขัน

แม้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอื่น ๆ มีความส�าคัญย่ิงต่อ 

Astellas แต่เราจะรวบรวมข้อมูลดังกล่าวผ่านวิธีที่ถูก
ต้องตามกฎหมายเท่านัน้ เช่น การเข้าถึงแหล่งข้อมูล
สาธารณะ หรือการท�าสัญญากับผู้ขายภายนอกที่ให้

1.
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บริการข้อมูลการวิจัยทางการตลาด (หากการวิจัยดัง
กล่าวด�าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย) เราไม่
รวบรวมข้อมูลด้านการแข่งขันผ่านการขโมย การหลอก
ลวง การบีบบังคับ การสอดแนม การให้สินบน หรือวิธีการ
ที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ หรือในลักษณะที่จะเป็นการละเมิด
กฎหมายหรือหน้าที่ทางสัญญาเรื่องการรักษาความลับ 

หากเราได้รับข้อมูลใด ๆ ที่เราสงสัยว่าได้มาโดยวิธีที่
ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เราต้องรายงานเหตุการณ์ดัง
กล่าวต่อฝ่ายกฎหมาย และต้องไม่ใช้ข้อมูลนัน้ส�าหรับ
วัตถุประสงค์ใด ๆ จนกว่าฝ่ายกฎหมายได้ประเมินและ
อนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานข้อมูล
ใด ๆ นัน้ไม่ขัดต่อกฎหมาย

มีกิจกรรมและการจัดการอื่นอีกมากมายที่จ�ากัดหรือ
ยับยัง้การแข่งขัน ซึ่งเราต้องระมัดระวังหลีกเลี่ยงกรณี
ดังกล่าว ตัวอย่างของกิจกรรมหรือการกระท�าดังกล่าว 

ได้แก่ การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการประมูลโดยไม่
เหมาะสม การมอบเงินคืนหรือส่วนลดให้ลูกค้า การท�า
ข้อตกลงห้ามขายต�่ากว่าราคาที่ก�าหนด หรือการตกลง
ช�าระเงินค่าสิทธิบัตรเพื่อต่อต้านการแข่งขัน หรือการ
จัดการให้สิทธิตามสิทธิบัตร กฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน
ทางการค้ามีความซับซ้อนและแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ เราพยายามแสวงหาค�าแนะน�าจากฝ่ายกฎหมาย
หากมีข้อสงสัยใด ๆ
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การต่อต้านการให้สินบนและการต่อ
ต้านการทุจริต 

เราจะไม่ยอมรับการให้สินบนหรือพฤติกรรมทุจริต
อื่นใด ไม่ว่าในการเจรจาทางธุรกิจโดยตรงของเรา

เองหรือผ่านบุคคลภายนอกที่ด�าเนินการแทนเรา 

ประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่ระบุอย่างชัดเจนว่าห้ามมิให้
มีการให้สินบนหรือการโน้มน้าวอย่างไม่เหมาะสมเมื่อ
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ค�าว่า “เจ้าหน้าที่ภาครัฐ” ตาม
ที่ใช้ในบริบทนี้ โดยปกติแล้วมีความหมายที่กว้างมาก 

และอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เรายังต้องจ�าไว้
เสมอว่าลูกค้าหลายรายของเรา (เช่น บุคลากรทางการ
แพทย์ที่ท�างานในโรงพยาบาลของรัฐ) ถือว่าเป็นเจ้า
หน้าที่ภาครัฐด้วย

การกระท�าผิดผ่านการให้สินบนมักเกี่ยวข้องกับการ
ท�าธุรกิจระหว่างคู่สัญญาฝ่ายเอกชน การให้สินบนของ
คู่สัญญาฝ่ายเอกชน หรือบางครัง้เรียกว่าการให้สินบน
เชิงพาณิชย์ หรือการให้สินบนจากเอกชนถึงเอกชนถือ
เป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมายในเขตอ�านาจศาลหลาย
แห่งทัว่โลก นอกจากนัน้ หลาย ๆ ประเทศมีกฎหมายต่อ
ต้านการให้สินบนและกฎหมายต่อต้านการทุจริตที่ขยาย
ขอบเขตและบังคับใช้ภายนอกเขตแดนของประเทศตน 

เช่น กฎหมายต่อต้านการให้สินบนของสหราชอาณาจักร 

และกฎหมายต่อต้านการทุจริตในต่างประเทศ (FCPA) 

ของสหรัฐอเมริกา การกระท�าทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศ
หนึ่งอาจส่งผลให้เกิดการฟ้องร้องคดีทางแพ่ง และ/หรือ 

ทางอาญาไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศนัน้เท่านัน้ แต่ยังส่ง
ผลให้เกิดคดีอีกประเทศหนึ่งด้วย

เราปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบน
และการต่อต้านการทุจริตในทุก ๆ ที่ที่เราเข้าไปด�าเนิน
ธุรกิจ เราจะไม่เสนอ สัญญา หรือช�าระเงินจ�านวนใด 

หรือส่งมอบสิ่งของที่มีมูลค่าให้กับบุคคลใด ๆ ก็ตาม ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะ
เป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือบุคคลจากภาคเอกชน เพื่อ

วัตถุประสงค์ในการได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือการโน้ม
น้าวอย่างไม่เหมาะสมซึ่งการตัดสินใจหรือการกระท�าใด 

ๆ ของผู้รับสินบนเพื่อประโยชน์ของเรา

แม้แต่กรณีที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการทุจริตอยู่เลย เรา
ก็จะกระท�าการด้วยความระมัดระวังอย่างจริงจังเพราะ
ความคิดของผู้อื่นมีความส�าคัญต่อเรา เราจะมอบของ
ขวัญ มื้ออาหารหรือสิ่งของที่มีมูลค่าอื่น ๆ (ไม่ว่าจะจับ
ต้องได้หรือไม่ได้) หากเป็นการมอบให้โดยไม่ได้มีการ
เชื้อเชิญ ถูกกฎหมาย มีความพอดีด้านมูลค่า ไม่บ่อยครัง้ 

และเป็นการยอมรับกันโดยทัว่ไปในทางธุรกิจหรือทาง
วัฒนธรรม และมีความสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

2.
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และหลักจรรยาบรรณทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  

ข้อจ�ากัดในลักษณะเดียวกันจะน�ามาบังคับใช้กับเราเมื่อ
เรารับสิ่งของที่มีมูลค่าจากบุคคลภายนอกด้วย  

(ดูส่วนที่ “การจัดให้มีเอกสารที่เหมาะสมและความ
สัมพันธ์ที่ถูกหลักจริยธรรม” ในส่วน III-4 ชื่อหัวข้อ 
“การมีปฏิสัมพันธ์กับคู่ค้าทางธุรกิจ”)

เราไม่เคยชี้น�าหรืออนุญาตให้บุคคลภายนอกใด ๆ ช�าระ
เงิน มอบของขวัญ มื้ออาหารหรือสิ่งของที่มีมูลค่าอื่น 

ๆ อย่างไม่เหมาะสมในนามของ Astellas เราตระหนักดี

กว่าคดีการให้สินบนหลายคดีเกี่ยวข้องกับการมอบเงิน
ผ่านบุคคลภายนอก เราจึงด�าเนินการสอบทานธุรกิจ
เพื่อต่อต้านการให้สินบน/การทุจริต กับตัวแทนบุคคล
ภายนอก โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและกระบวนการ
ด�าเนินงานของบริษัทที่บังคับใช้ (ดูส่วนที่ “ความรับ
ผิดชอบของเราต่อการกระท�าของคู่ค้าทางธุรกิจ” in 

Section III-4, entitled “การมีปฏิสัมพันธ์กับคู่ค้าทาง
ธุรกิจ”)
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การมีปฏิสัมพันธ์กับ 
บุคลากรทางการแพทย ์

ความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมด้านเภสัชกรรม
และ บุคลากรทางการแพทย์(ซึ่งรวมถึงผู้ที่มีอ�านาจ

ในการตัดสินใจและบุคคลอื่นที่มีอิทธิพลซึ่งอาจไม่ใช่ผู้
บุคลากรทางการแพทย์เสมอไป) อยู่ภายใต้การพิจารณา
อย่างละเอียดถี่ถ้วนและสม�่าเสมอโดยสาธารณชน เรามี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลทัง้หลายเหล่านี้ (“HCPs” หรือบุคล
กรทางการแพทย์) ด้วยคุณธรรมสูงสุดทุกครัง้ เช่นเดียว
กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และหลักจรรยา
บรรณทางอุตสาหกรรมที่บังคับใช้ 

แม้ว่ากฎหมาย ข้อบังคับ หลักจรรยาบรรณทาง
อุตสาหกรรม หรือนโยบายและกระบวนการด�าเนินงาน
ของบริษัทอื่น ๆ จะก�าหนดให้มีการให้ค�านิยามที่เฉพาะ
เจาะจงมากขึ้นต่อประเภทของบุคคลที่ประกอบอาชีพ
เหล่านี้ แต่เราก็ตีความบุคลากรทางการแพทย์แบบกว้าง 

ๆ โดยทัว่ไปว่า บุคคลใดก็ตามที่มีต�าแหน่งหน้าที่ในการ
จ่ายยา สัง่ซื้อ แนะน�า จัดหา หรือดูแลระบบผลิตภัณฑ์
ของ Astellas หรือส่งอิทธิพลให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์
ของเรา หรือผลการวิจัยทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์ของ Astellas ตัวอย่างเช่น แต่ไม่จ�ากัด
เพียง สมาชิกของสาขาอาชีพทางการแพทย์ ทันตกรรม 

เภสัชกรรม หรือพยาบาล บุคลลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิน
ใจด้านต�ารับยา และนักวิจัยผู้ท�าการวิจัยทางการแพทย์
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของ Astellas เรามีปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลเหล่านี้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและถูกหลัก
จริยธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยของเรา

การส่งเสริมและสื่ อสารด้านจริยธรรม

ไม่ว่าเราจะด�าเนินธุรกิจที่ใด เราส่งเสริมให้มีการใช้
ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อการใช้งานที่ได้รับการอนุมัติโดย
หน่วยงานด้านกฎระเบียบท้องถิ่นเท่านัน้ และจะไม่
เข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์แบบผิด
กฎหมายใด ๆ (เช่น การส่งเสริมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนการ
อนุมัติหรือนอกเหนือจากข้อบ่งชี้ในฉลากยา) เราด�าเนิน
การให้แน่ใจว่าเอกสารหรือสินค้าส่งเสริมการขายและ
ข้อมูลทัง้หมดที่เราส่งมอบให้เป็นความจริง ถูกต้อง และ
สอดคล้องกับข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง ไม่
ท�าให้เกิดความเข้าใจผิด และได้รับรองรับโดยหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ และสอดคล้องกับฉลากของผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับการอนุมัติ นอกจากนัน้ เรายังห้ามไม่ให้มีการใช้
งานข้อมูลเปรียบเทียบที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้หรือท�าให้
เกิดการเข้าใจผิดระหว่างผลิตภัณฑ์ของเรากับผลิตภัณฑ์
ของคู่แข่ง

แต่หลายครัง้สถานการณ์หลายแบบอยู่ในบริบทที่ไม่ใช่
การส่งเสริมการขาย ในกรณีดังกล่าวเราจะสามารถน�า
เสนอข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ให้
กับผู้ที่สนใจหรือต่อสาธารณะโดยรวมได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียง งบการเงิน 

การเปิดเผยข้อมูลการทดลองทางคลินิก สิ่งตีพิมพ์ทาง
วิทยาศาสตร์ และการตอบรับค�าขอที่ไม่ได้จัดเตรียม
ไว้ส�าหรับข้อมูลทางการแพทย์ เราจะไม่ใช้ประโยชน์
จากสภาวการณ์ที่ไม่ใช่การส่งเสริมการขายดังกล่าว
เพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ Astellas ชนิดใดชนิดหน่ึง
โดยเฉพาะ เราจะด�าเนินการให้แน่ใจว่าการให้ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เพื่อการส่งเสริมการ
ขายของเรานัน้เป็นความจริง ถูกต้อง มีสมดุล ไม่ท�าให้
เกิดความเข้าใจผิด และได้รับรองรับโดยหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งไม่ต่างกับการด�าเนินการกับข้อมูลเพื่อ
การส่งเสริมการขายของเรา 

3.
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เราใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าการส่งเสริม
การขายและการสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Astellas 

และข้อมูลที่เกี่ยวข้องนัน้ถูกหลักจริยธรรม ซึ่งรวมถึง
ขัน้ตอนการทบทวนเอกสารเป็นการภายใน และการฝึก
อบรมเจ้าหน้าที่ด้วย

การร่วมงานกับบุคลกรทางการแพทย์

เมื่อใดก็ตามที่ Astellas ว่าจ้างบุคคลกรทางการแพทย์
เป็นที่ปรึกษา วิทยากร สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษา  

ผู้วิจัยทางคลินิก หรือตามความสามารถในหน้าท่ีอื่น ๆ 

เพื่อมอบบริการให้แก่บริษัท เราก�าหนดให้การว่าจ้างดัง
กล่าวตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

 ◆ ต้องมีความจ�าเป็นทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อขอรับบริการนัน้ในส่วนของ Astellas การจัดให้มี
การว่าจ้างมิใช่หนทางแอบแฝงที่น�าไปสู่การจูงใจให้
บุคคลากรทางการแพทย์สัง่จ่าย สัง่ซื้อ หรือแนะน�า
ผลิตภัณฑ์ของ Astellas หรือเป็นการตอบแทนที่เขา/

เธอกระท�าการดังกล่าว 

 ◆ บุคคลกรทางการแพทย์ได้รับการคัดเลือก
ตามคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ 

ประสบการณ์ ของเขา/เธอ และ/หรือ เกณฑ์ที่เหมาะ
สมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความจ�าเป็นที่ระบ ุ

 ◆ ต้องมีการท�าสัญญาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้
พร้อมก่อนเริ่มให้บริการ ซึ่งสัญญาดังกล่าวต้อง
อธิบายลักษณะของการบริการและข้อมูลพื้นฐาน
ส�าหรับการจ่ายค่าตอบแทน

 ◆ ค่าตอบแทนทัง้หมดต้องสะท้อนมูลค่าการตลาดที่
ยุติธรรมส�าหรับบริการที่มอบให้

 ◆ การประชุมหรืองานอีเวนท์ใด ๆ ที่เราจัดขึ้นหรือเป็น
สปอนเซอร์ เพื่อให้บุคคลการทางการแพทย์มอบ
การบริการจะต้องจัดขึ้น ณ สถานที่ท่ีเหมาะสมซึ่ง
สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของการประชุมหรืองาน
อีเวนท์ และ

 ◆ การเดินทาง การจัดหาที่พัก และมื้ออาหารใด ๆ ที่เรา
มอบให้แก่ผู้ประกอบอาชีพด้านการดูแลจัดเตรียม
ให้บุคคลกรทางการแพทย์ จะต้องสอดคล้องกับ
นโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความโปร่งใส/
การเปิดเผยข้อมูล

สาธารณชนเริ่มมีความคาดหวังมากขึ้นเรื่อย ๆ ให้การมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบริษัทยากับบุคคลกรทางการแพทย์
มีความโปร่งใส เราปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
หลักจรรยาบรรณทางอุตสาหกรรมที่ก�าหนดให้มีการเปิด
เผยข้อมูลด้านการช�าระเงินและการถ่ายโอนสิ่งของที่มี
มูลค่าใด ๆ ให้แก่ บุคคลกรทางการแพทย์หรือองค์การ
แพทย์ (หรือที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ) ซึ่งรวม
ถึงแนวทางด้านความโปร่งใสของสมาคมผู้ผลิตเภสัช
ภัณฑ์ของญี่ปุ่น (Japan Pharmaceutical Manufacturers 

Association หรือ JPMA), ประมวลกฎหมายว่าด้วยการ
เปิดเผยข้อมูลของ สมาพันธ์สมาคมผู้ผลิตเภสัชภัณฑ์
ของยุโรป(European Federation of Pharmaceutical 

Industries and Associations หรือ EFPIA) และกฎหมายซัน
ไชน์ของสหรัฐอเมริกา (US Sunshine Act) เราพัฒนาและ
คงไว้ซึ่งระบบและกระบวนการที่เพียงพอส�าหรับการเปิด
เผยข้อมูลที่ตรงต่อเวลา ถูกต้องและสมบูรณ์
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การมีปฏิสัมพันธ์ 
กับคู่ค้าทางธุรกิจ 

เราท�างานร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจที่หลากหลายและ
การร่วมมือที่แข็งแกร่งนี้เองมีบทบาทส�าคัญต่อ

ความส�าเร็จของเรา เรามุ่งมัน่ที่จะเจรจาการค้ากับคู่ค้า
ทางธุรกิจของเราทุกรายด้วยความยุติธรรม เปิดเผยและ
ซื่อสัตย์ เราคาดหวังมาตรฐานทางจริยธรรมขัน้สูงจาก
พวกเขาด้วยเช่นกัน

คู่ค้าทางธุรกิจของเรารวมถึง แต่ไม่จ�ากัดเพียง 

ซัพพลายเออร์ของสินค้า ผู้มอบบริการ contract 

research organizations (CRO), contract manufacturing 

organizations (CMO), contract sales organizations (CSO), 

ผู้ประสานงานด้านการวิจัยและพัฒนา, คู่ค้าด้านการส่ง
เสริมการขายร่วมกัน, ผู้จัดจ�าหน่ายที่ได้รับสิทธิอนุญาต 

และผู้ขายส่ง

การคัดเลือกคู่ค้าทางธุรกิจอย่างเหมาะสม 

เราคัดเลือกคู่ค้าทางธุรกิจตามเกณฑ์ที่เหมาะสมที่
เก่ียวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา รวม
ถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงราคาและคุณภาพของสินค้าและ
บริการ ขีดความสามารถ ชื่อเสียง และผลการปฏิบัติงาน
ในอดีต เรายังค�านึงถึงประเด็นด้านจริยธรรมเป็นส�าคัญ
ด้วย เช่น พันธสัญญาของคู่ค้าของเราในการด�าเนินการ
เพ่ือต่อต้านการทุจริต สิทธิมนุษยชนและแรงงาน การ
ปกป้องสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานความรับผิดชอบด้าน
จริยธรรมและสังคมอื่น ๆ เช่นเดียวกับพฤติกรรมที่
เก่ียวข้องกับประเด็นเหล่านี้ในอดีต เราประเมินความ
เหมาะสมของผู้ท่ีอาจเป็นคู่ค้าทางธุรกิจของเราผ่านการ
สอบทานธุรกิจในระดับที่เหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับ
นโยบายและกระบวนการด�าเนินงานของบริษัทที่บังคับใช ้

เราไม่น�าผลประโยชน์ส่วนบุคคลมาก่อนผลประโยชน์
ของบริษัทเมื่อต้องคัดเลือกคู่ค้าทางธุรกิจ เราใช้ความ
สามารถในการพิจารณาตัดสินอย่างมืออาชีพของเราอยู่
เสมอเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และไม่เคยแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นเงื่อนไขของการสร้างและ
สานต่อซึ่งความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (ดูส่วนที่ III-5 ช่ือ
หัวข้อ “การหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน”)

หากเรารู้สึกว่าเราก�าลังถูกกดดันและได้รับอิทธิพลอย่าง
ไม่เหมาะสมเพื่อให้ท�าธุรกิจกับบุคคลภายนอกหรือบุคคล
อื่นภายในบริษัท เราต้องแจ้งให้ผู้จัดการของเรา และ/

หรือฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบทราบ 

4.
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การจัดให้มีเอกสารที่ เหมาะสมและความ
สัมพันธ์ที่ถูกหลักจริยธรรม

ตามกฎเกณฑ์ทัว่ไป เราต้องด�าเนินการให้แน่ใจว่ามี
การเตรียมสัญญาที่เหมาะสมหรือเอกสารเทียบเท่าอื่น 

ๆ ให้พร้อมส�าหรับการด�าเนินธุรกิจทัง้หมดกับบุคคล
ภายนอก เอกสารดังกล่าวต้องระบุข้อก�าหนดและ
เงื่อนไขที่เป็นสาระส�าคัญทัง้หมดอย่างชัดเจน และจะ
ต้องไม่สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นบันทึกข้อมูลปลอมเพื่อน�าไป
ใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม (ดูส่วนที่ VI-5 ชื่อ
หัวข้อ “การเก็บบันทึกข้อมูลและคุณธรรมทางการ
เงิน”) เราท�าการเจรจากับผู้ที่อาจมาเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ
ของเราด้วยความสุจริตใจเพื่อให้แน่ใจว่าค่าตอบแทน
ทัง้หมดที่เรามอบให้เป็นค่าสินค้าหรือบริการของคู่ค้านัน้
สมน�้าสมเนื้อกับคุณภาพงานที่พวกเขามอบให้ หากเรา
รู้สึกว่าเราอยู่ในต�าแหน่งการเจรจาต่อรองที่เหนือกว่า เรา
จะไม่เอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายอย่างไม่มีเหตุผลโดยการ
ใช้ต�าแหน่งที่เหนือกว่าของเราในทางที่ผิด

เราไม่เคยเชื้อเชิญหรือร้องขอ (ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดย
นัย) ซึ่งการช�าระเงิน ของขวัญ มื้ออาหาร หรือสิ่งของ
ที่มีมูลค่าอื่น ๆ (ไม่ว่าจับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้) จาก
คู่ค้าทางธุรกิจในปัจจุบันหรือผู้ที่อาจจะมาเป็นคู่ค้าทาง
ธุรกิจของเรา เราจะรับสิ่งของเหล่านี้หากเป็นการมอบ
ให้โดยไม่ได้มีการเชื้อเชิญ ถูกกฎหมาย มีความพอดี
ด้านมูลค่า ไม่บ่อยครัง้ และเป็นการยอมรับกันโดยทัว่ไป
ในทางธุรกิจหรือทางวัฒนธรรม และมีความสอดคล้อง
กับนโยบายของบริษัทและหลักจรรยาบรรณทาง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเท่านัน้ นอกจากนัน้ เรายังไม่
ยอมรับสิ่งของที่มีมูลค่าใด ๆ ที่จงใจมอบให้ หรือมีแนว
โน้มดูเหมือนว่าจงใจมอบให้เพื่อโน้มน้าวอย่างไม่เหมาะ
สมต่อการตัดสินใจและการด�าเนินการทางธุรกิจของเรา 

หากเรารับมาซึ่งของขวัญที่ไม่ตรงกับเกณฑ์เหล่านี้ เรา
ต้องคืนของกลับไปในทันที หากการคืนของขวัญกลับ
ไปเป็นสิ่งที่ท�าไม่ได้หรือจะท�าให้ผู้ให้รู้สึกขุ่นเคือง เรา
ต้องปรึกษากับผู้จัดการของเราหรือฝ่ายจริยธรรมและ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และปฏิบัติตามค�าแนะน�าของ
พวกเขา

ข้อจ�ากัดในลักษณะเดียวกันจะน�ามาบังคับใช้กับเราเมื่อ
เรามอบสิ่งของที่มีมูลค่าให้แก่บุคคลภายนอกด้วย  

(ดูส่วนที่ III-2 ชื่อหัวข้อ “การต่อต้านการให้สินบนและ
การต่อต้านการทุจริต”)

ความรับผิดชอบของเราต่อการกระท�าของคู่
ค้าทางธุรกิจ

เราตระหนักดีกว่าการกระท�ามิชอบใด ๆ โดยคู่ค้าทาง
ธุรกิจของเราอาจท�าให้ Astellas ต้องรับผิด และ/หรือ 

ได้รับความเสียหายด้านชื่อเสียง เราจึงไม่ชี้น�า อนุญาต 

หรือให้อภัยคู่ค้าทางธุรกิจของเราส�าหรับการกระท�าผิด
กฎหมายใด ๆ เราตรวจสอบด�าเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าคู่
ค้าทางธุรกิจด�าเนินงานสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ หลักจรรยาบรรณทางอุตสาหกรรมที่บังคับใช้ 

รวมถึงหน้าที่ตามสัญญาของพวกเขาต่อ Astellas โดยให้
สอดคล้องกับนโยบายและกระบวนการด�าเนินงานของ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

หากเราประสบกับปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ใด ๆ กับคู่ค้าทางธุรกิจ เราต้องรายงานเรื่องนี้ต่อผู้จัดการ
ของเรา และ/หรือ ฝ่ายงานที่เหมาะสมโดยทันที เช่น ฝ่าย
จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ฝ่ายกฎหมาย 

หรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
ปัญหา
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การหลีกเลี่ยงผล 
ประโยชน์ทับซ้อน 

ทุกคนที่ Astellas มีหน้าที่ปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัท และด�าเนินการให้แน่ใจว่าจะไม่ให้

ประโยชน์ส่วนตนมาขัดขวางการตัดสินใจหรือการกระ
ท�าต่าง ๆ อย่างมืออาชีพเพื่อประโยชน์ของบริษัท

พวกเราทุกคนได้รับการคาดหวังให้หลีกเลี่ยงสถานการณ์
ที่เมื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลใด ๆ มาขัดแย้งกับผล
ประโยชน์ของบริษัท แม้ว่าจะไม่ได้ตัง้ใจให้เกิดการ
ขัดแย้งขึ้นจริง แต่การเอาตัวเองเข้าไปในสถานการณ์
ดังกล่าวอาจท�าให้ความสามารถในการคงไว้ซึ่งความ
ยุติธรรมและการอุทิศตนท�างานในหน้าที่ของเราลดลง 

ส่งผลให้ผลประโยชน์ของบริษัทถูกท�าลาย

   

แม้ว่าเราจะไม่สามารถอธิบายสถานการณ์ที่เป็นกรณีผล
ประโยชน์ทับซ้อนได้ทุกครัง้ แต่สถานการณ์ที่เอื้อต่อการ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนทัง้ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิด
ขึ้นได้มักมีลักษณะคล้ายกัน เหล่านี้รวมถึง:

 ◆ การมีเงินลงทุนจ�านวนมากหรือผลประโยชน์จาก
สิทธิการเป็นเจ้าของในคู่แข่งหรือคู่ค้าทางธุรกิจของ
บริษัท

 ◆ การท�าหน้าที่เป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน  

ที่ปรึกษา หรือผู้ให้ค�าปรึกษาของคู่แข่ง คู่ค้าทางธุรกิจ
ของบริษัท หรือบุคคลภายนอกรายอื่น

 ◆ การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกบริษัทที่เป็นการ
แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทหรือท�าให้ความสามารถ
ในการอุทิศเวลาและความใส่ใจที่พอเพียงให้งานที่ได้
รับมอบหมายรวมทัง้หน้าที่รับผิดชอบที่บริษัทลดลง

 ◆ การท�าธุรกิจในนามบริษัทกับสมาชิกในครอบครัว 

ญาติ และเพื่อนร่วมงานที่ใกล้ชิด

 ◆ การใช้ข้อมูล สินทรัพย์ หรือโอกาสขององค์กร หรือ
หน้าที่งานของเราเองที่บริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตน
หรือเพื่อประโยชน์ของคนอื่น และ

 ◆ การยอมรับเงิน ของขวัญ หรือสิ่งของอ่ืนที่มีมูลค่า
จากคู่ค้าทางธุรกิจในปัจจุบันหรือที่อาจเป็นคู่ค้าทาง
ธุรกิจในอนาคตของบริษัทอย่างจงใจหรือมีแนวโน้ม
ดูเหมือนว่าจงใจรับมาในสายตาผู้อื่น เพื่อโน้มน้าว
อย่างไม่เหมาะสมต่อการตัดสินใจและการด�าเนินการ
ทางธุรกิจของเรา

กฎเกณฑ์เฉพาะนอกเหนือจากนี้สามารถหาอ่านได้ใน
นโยบายและกระบวนการด�าเนินงานของบริษัทอ่ืน ๆ
ที่เกี่ยวข้อง แม้ว่ากฎเกณฑ์ดังกล่าวเหล่านี้จะก�าหนด
ให้เราหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนบางประเภทอย่าง
เคร่งครัด แต่ก็ยังมีสถานการณ์ผลประโยชน์ทับซ้อน
หลายกรณีที่สามารถแก้ไขได้ในลักษณะที่เป็นที่ยอมรับ
ได้ทัง้ต่อบุคคลนัน้และบริษัท กุญแจส�าคัญในการแก้
ปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนคือการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเต็มที่ หากเราเชื่อว่าเกิดกรณีผลประโยชน์ขัดกัน
ขึ้นจริงแล้วหรือเป็นไปได้ หรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต เรา
ต้องเปิดเผยเรื่องนี้ต่อผู้จัดการของเรา ฝ่ายจริยธรรมและ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ฝ่ายกฎหมาย และ/หรือ ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ ผู้ที่จะให้ค�าแนะน�าที่เหมาะสม

5.
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ธุรกิจ 
ระหว่างประเทศ 

Astellas เป็นบริษัทที่ด�าเนินการในทัว่โลกและ
กิจกรรมระดับระหว่างประเทศต้องได้รับการ

ควบคุมโดยกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักจรรยาบรรณ
ทางอุตสาหกรรมหลายฉบับทัว่โลก รวมถึงกฎหมายและ
ข้อบังคับเพื่อการควบคุมทางการค้า 

กฎหมายและข้อบังคับเพื่อการควบคุมทางการค้าอาจ
จ�ากัดหรือสัง่ห้ามการน�าเข้า ส่งออก การค้าผลิตภัณฑ์
ของเราภายในประเทศและสินค้ารายการอื่น (ซึ่งรวม
ถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ ซอฟท์แวร์ หรือ
เทคโนโลยี) ด้วยเหตุผลหลายประการ (สาธารณสุข 

นโยบายต่างประเทศ ความมัน่คงของชาติ หรืออื่น ๆ)  

ข้อจ�ากัดหรือการสัง่ห้ามอาจมีความแตกต่างกัน โดยขึ้น
อยู่กับลักษณะของรายการสินค้า ประเทศต้นก�าเนิดหรือ
ปลายทาง หรืออัตลักษณ์ของคู่ค้าของการท�าธุรกรรมนัน้ 

ๆ เรามุ่งมัน่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ทัง้หมด ทัง้ส�าหรับการน�าเข้า ส่งออก และกฎหมายเพื่อ

ควบคุมการค้าอื่น ๆ เราด�าเนินการให้แน่ใจว่าได้มีการ
ขอเอกสารให้สิทธิและใบอนุญาตที่ก�าหนดว่าต้องมีทุก
ฉบับ โดยให้มีพร้อมไว้ก่อนการน�าเข้า ส่งออก หรือโอน
ถ่ายสินค้ารายการนัน้ ๆ ในประเทศ เรายังได้ส�าแดง
รายการสินค้าทุกชิ้นอย่างเหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร
ที่เกี่ยวข้อง ด้วยข้อมูลสินค้ารายการต่าง ๆ ที่มีด้วยความ
จริง อย่างถูกต้องและสมบูรณ์

การตัดสินใจขยายการด�าเนินงานของเรา (รวมถึง
การด�าเนินงานทางอ้อมผ่านผู้จัดจ�าหน่ายที่เป็นบุคคล
ภายนอก) ในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศที่พวก
เขามีคุณสมบัติสามารถประกอบธุรกิจได้อยู่แล้วอาจ
ท�าให้เกิดความซับซ้อนทางกฎหมาย ระเบียบ และภาษี 

เราต้องไม่ด�าเนินกิจกรรมเหล่านี้ก่อนที่จะปรึกษากับฝ่าย
กฎหมาย ฝ่ายกฎระเบียบ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีและด้าน
อื่น ๆ เสียก่อน
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สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้าน
แรงงานที่เป็นธรรม  

เรามุ่งมัน่ที่จะเคารพซึ่งสิทธิมนุษยชนของทุก ๆ 

คน (ทัง้ภายในและภายนอกบริษัท) และส่งเสริม
มาตรฐานด้านแรงงานสูงสุด 

ไม่ว่าในที่ใดที่เราเข้าไปด�าเนินธุรกิจ เราต้องปฏิบัติตาม
สิทธิมนุษยชนขัน้พื้นฐานและมาตรฐานด้านแรงงาน
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมถึงหลักการสิบ
ประการของข้อตกลงร่วมกันระดับสากลขององค์การ
สหประชาชาติ (Ten Principles of the United Nations 

Global Compact) ที่ Astellas ได้ลงนามเป็นภาคีในสัญญา 

เช่นเดียวกับกฎหมายว่าด้วยเรื่องแรงงานและการจ้าง

งานของท้องถิ่นประเทศนัน้เอง มาตรฐานเหล่านี้รวม
ถึงการห้ามไม่ให้ใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ การ
สนับสนุนสิทธิของแรงงานให้สามารถรวมตัวกันเป็น
สมาคมที่มีเสรีภาพในการเจรจาและการต่อรองเป็นหมู่
คณะ และการก�าจัดให้หมดไปซึ่งการเลือกปฏิบัติในที่
ท�างาน 

เราคาดหวังให้คู่ค้าทางธุรกิจของเราด�าเนินงานให้ตรง
ตามมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนพื้นฐานและมาตรฐาน
แรงงานเช่นกัน 

1.

| IV |  การสนับสนุนบุคลากรและความเป็นอยู่ที่ดีในสถานที่ท�างาน



28

ความเป็นธรรมและ 
การให้ความเคารพในสถานที่ท�างาน 

เราทุกคนในฐานะองค์กรและในฐานะสมาชิกแต่ละ
คนของ Astellas ปฏิบัติต่อทุก ๆ คนทัง้ภายในและ

ภายนอกบริษัทด้วยความเป็นธรรม การให้เกียรติ และ
ศักดิศ์รี 

เรามุ่งมัน่ที่จะมอบโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมให้
แก่พนักงานทุกคน เราเสนอโอกาสที่หลากหลายให้
พนักงานเพื่อให้พวกเขาสามารถพัฒนาทักษะและความ
สามารถของตนได้ เราวางรากฐานการตัดสินใจในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานทุกครัง้ ซึ่งรวมถึงการรับเข้า
ท�างาน การเลื่อนต�าแหน่ง การประเมินประสิทธิภาพ
ในการท�างาน การฝึกอบรม และการพัฒนาทางสาย
อาชีพ ตามเกณฑ์ที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับเนื้อ
งาน เช่น ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ ความถนัด 

ประสิทธิภาพในการท�างาน หรือแรงจูงใจ ตามที่ได้ระบุไว้
โดยสอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช ้

เรามุ่งมัน่ที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานในเชิงบวก 

เราเห็นคุณค่าของความหลากหลายในสถานที่ท�างาน
ของเรา และส่งเสริมวัฒนธรรมแบบกลุ่มที่มีการมองเห็น
และให้การเคารพซึ่งคุณค่าของมุมมองที่หลากหลาย เรา
ยังเชื่อมัน่ใจการสื่อสารแบบเปิดกว้าง และความมานะ
พยายามในการสนับสนุนให้สถานที่ท�างานของเราให้
เป็นที่ท�างานที่ทุกคนรู้สึกสะดวกใจที่จะแบ่งปันความคิด
เห็นและความคิดริเริ่มต่าง ๆ เราส่งเสริมสมดุลของการ
ท�างานและการใช้ชีวิตของบุคลากรของเรา และพยายาม
มอบสภาพแวดล้อมการท�างานที่ยืดหยุ่นเพื่อช่วยให้
พนักงานสามารถจัดการชีวิตส่วนตัวของตนกับชีวิตที่
ท�างานได้ดีขึ้น

2.
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การต่อต้านการล่วงละเมิดและการต่อต้านการ
เลือกปฏิบัติ

เรามานะพยายามด�าเนินการให้แน่ใจว่าเรามีสภาพ
แวดล้อมการท�างานที่มีการให้เกียรติซึ่งกันและกัน และ
ปราศจากการล่วงละเมิดหรือการเลือกปฏิบัติ 

เราจะไม่ยอมให้เกิดการล่วงละเมิดซึ่งผิดกฎหมายไม่ว่า
ในรูปแบบใดหรือมีพื้นฐานมาจากอะไร รวมถึงการล่วง
ละเมิดทางเพศ การล่วงละเมิดตามอ�านาจหน้าที่ การ
รังแก ไม่ว่าทางกาย วาจาหรือที่สามารถมองเห็นได้

เราห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตามลักษณะใด ๆ ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ที่บังคับใช้ ลักษณะดังกล่าวอาจรวมถึงอายุ สีผิว ความ
พิการ สถานะการจ้างงาน ต้นก�าเนิดตามชาติพันธุ์ อัต
ลักษณ์หรือการแสดงออกทางเพศ สถานภาพสมรส 

สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ เพศ รสนิยมทาง
เพศ ตามที่ระบุไว้โดยมาตรฐานของกฎหมายท้องถิ่น 

หลักการเรื่องการต่อต้านการล่วงละเมิดและการต่อต้าน
การเลือกปฏิบัติเหล่านี้ยังขยายความครอบคลุมไปถึง
ความสัมพันธ์ของเรากับคู่ค้าทางธุรกิจด้วย เราไม่เคย
ใช้เกณฑ์การเลือกปฏิบัติในการคัดเลือกหรือยุติความ
สัมพันธ์กับคู่ค้าทางธุรกิจ หรือใช้อ�านาจล่วงละเมิด
คุกคามหรือเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดที่ท�างานให้กับคู่ค้า
ทางธุรกิจของเรา

เราทุกคนมีสิทธิในการบอกกล่าวเกี่ยวกับเรื่องการล่วง
ละเมิด การเลือกปฏิบัติ และปัญหาในสถานที่ท�างานอ่ืน 

ๆ โดยไม่ต้องกลัวการกระท�าโต้ตอบหรือแก้แค้น  

(ดูที่ “นโยบายห้ามด�าเนินการตอบโต้” ในส่วนที่ I-5 
ชื่อหัวข้อ “การถามค�าถามและแจ้งข้อกังวล”)
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สุขภาพและความปลอดภัย 
ในสถานที่ท�างาน 

การปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร
ของเราเป็นงานที่มีความส�าคัญล�าดับสูงสุดของ 

Astellas เราใช้มาตรการที่ส�าคัญทุกข้อในการคงไว้ซึ่ง
สภาพแวดล้อมที่ท�างานที่ปลอดภัย มัน่คง และเอื้อต่อ
การมีสุขภาพที่ดี เรายอมให้เกิดพฤติกรรมที่อันตราย 

รุนแรง หรือก่อให้เกิดความแตกแยกในสถานที่ท�างาน

ไม่มีพวกเราคนใดได้รับอนุญาตให้ท�างานขณะอยู่ภาย
ใต้ฤทธิย์า แอลกอฮอล์ หรือสารที่ก่อให้เกิดอาการมึนเมา
อื่น ๆ ไปจนถึงระดับที่ส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานหรือ

ความสัมพันธ์กับผู้อื่น หรือท�าให้บริษัทมีภาพลักษณ์ที่ไม่
ดี ห้ามมิให้มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่าง
ช่วงเวลาท�างาน เว้นแต่ในงานสังสรรค์ทางสังคมที่บริษัท
เป็นสปอนเซอร์หรือได้รับอนุญาตโดยบริษัทแล้ว ซึ่งเป็น
กรณีจ�ากัดเท่านัน้ ห้ามมิให้ใช้ยาที่ผิดกฎหมายโดยเด็ด
ขาดไม่ว่าในสภาวการณ์ใดทัง้หมด ไม่ว่าจะอยู่ในหน้าที่
งานหรือไม่
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ธุรกิจที่มี 
ความรับผิดชอบ 

ความพยายามของเราในการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อ
ให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนทัว่โลกไปไกล

มากกว่าการส่งมอบผลิตภัณฑ์ของเราในตลาดสากล
เท่านัน้ ในฐานะที่เป็นพลเมืององค์กรที่มีความรับผิดชอบ 

เรามุ่งมัน่ที่จะคงไว้ซึ่งการสนทนาร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง
ต่างๆ เพื่อให้เราเข้าใจความคาดหวังของพวกเขา รวม
ทัง้ยังเข้าร่วมในกิจกรรมที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์อื่น ๆ อย่าง
ขันแข็ง นับแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับนานาชาติ เพื่อสร้าง
ความแตกต่างในเชิงบวกในสังคม 

เราสนับสนุนผู้คนและชุมชนทัว่โลกผ่านวิธีการที่
หลากหลาย ทัง้การช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาค
ผลิตภัณฑ์ การท�าการวิจัยและพัฒนาร่วมกันกับรัฐบาล
และคู่ค้าที่ไม่ใช่ภาครัฐ และการเป็นอาสาสมัครของ
พนักงาน ความพยายามที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของเรายัง
คงมุ่งเน้นที่ภารกิจของเราในการปรับปรุงสุขภาพของ
ผู้คนทัว่โลก เราพยายามอย่างหนักในการปรับปรุงงาน
สาธารณสุข และพยายามท�าให้เกิดผลสูงสุดผ่านการใช้
จุดแข็งและทรัพยากรของเราอย่างมีประสิทธิภาพ เรา
เชื่อมัน่ว่าแนวคิดริเริ่มเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมการเจริญ
เติบโตที่ยัง่ยืนของค่านิยมขององค์กรของเรา

เราจัดการกับเงินบริจาคและการบริจาคด้วยสิ่งของ
ทัง้หมดที่เกี่ยวข้องกับหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร (CSR) และความพยายามที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
อื่น ๆ ด้วยความรู้สึกส�านึกด้านคุณธรรมสูงสุด เราไม่เคย
มอบของหรือเงินบริจาคเหล่านัน้ในลักษณะที่เป็นแรง
จูงใจหรือรางวัลเพื่อให้มีการสัง่ยา การสัง่ซื้อ การใช้ หรือ
การแนะน�าผลิตภัณฑ์ของ Astellas หรือให้เกิดการได้
เปรียบที่ไม่เหมาะสมใด ๆ เลย (ดูส่วนที่ III-2 ชื่อหัวข้อ 
“การต่อต้านการให้สินบนและการต่อต้านการทุจริต”) 
เราประเมินค�าขอทัง้หมดส�าหรับเงินช่วยเหลือหรือ
การสนับสนุนด้วยเงินหรือที่ไม่ใช่เงินอื่น ๆ จากบุคคล
ภายนอก (เช่น องค์กรทางการแพทย์สมาคมทางการ
แพทย์ สมาคมผู้ป่วย และองค์การไม่แสวงผลก�าไร) ตาม
นโยบายและกระบวนการด�าเนินงานของบริษัทที่บังคับ
ใช้ ส�าหรับค�าขอที่ได้รับการอนุมัติ จะต้องมีการระบุ
วัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายอย่างชัดเจน ในกรณีที่
มีการก�าหนดหรือประสงค์ให้มีการตัดสินใจได้อย่างอิสระ 

เราจะไม่โน้มน้าวหรือควบคุมผู้รับเงินหรือสิ่งของช่วย
เหลือ หรือส่งอิทธิพลหรือควบคุมกิจกรรมของพวกเขา

เราเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการริเริ่ม CSR ของเรา
อย่างขันแข็งให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทราบ 

ตามนโยบายและกระบวนการด�าเนินงานของบริษัทที่
บังคับใช้ (ดูส่วนที่ V-2 ชื่อหัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูล
ขององค์กรและสื่อมวลชนสัมพันธ์/นักลงทุนสัมพันธ์”) 
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นอกจากนัน้ เรายังปฏิบัติตามกฎเรื่องความโปร่งใสที่
บังคับใช้ ซึ่งระบุให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านความสัมพันธ์
ทางการเงินระหว่าง Astellas และผู้รับความช่วยเหลือ
ของบริษัท (ดูที่ “การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความ
โปร่งใส/การเปิดเผยข้อมูล” ในส่วนที่ III-3 ชื่อหัวข้อ 
“การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลากรทางการแพทย์”) 

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

ส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กรของ
เราคือการประกอบธุรกิจในลักษณะที่เอื้อต่อสิ่งแวดล้อม
ที่ยัง่ยืน เราพยายามอย่างหนักในการลดผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อมจากการด�าเนินธุรกิจของเรา และช่วยแก้ไข
ปัญหาจากความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมหลากหลายรูป
แบบที่โลกก�าลังเผชิญอยู่ (เช่น ปัญหาสภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลง มลภาวะสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการน�าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่) เราด�าเนิน
การตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม
ที่บังคับใช้ และเปิดเผยข้อมูลเรื่องความพยายามด้านสิ่ง
แวดล้อมของเราให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนอกบริษัททราบ
ตามนโยบายและกระบวนการด�าเนินงานของบริษัทที่
บังคับใช้
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การเปิดเผยข้อมูล 
ขององค์กรและสื่อ
มวลชนสัมพันธ์/นักลงทุนสัมพันธ์
เรามุ่งมัน่ที่จะส่งมอบข้อมูลที่โปร่งใส ถูกต้อง และตรง

ต่อเวลาให้ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียอื่น ๆ รวมทัง้สาธารณชนโดยทัว่ไป และเรายังมุ่ง
มัน่ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายด้านหลักทรัพย์และกฎของ
ตลาดหลักทรัพย์ที่บังคับใช้ด้วย

เราทบทวนเอกสารที่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทอย่าง
ละเอียด เช่น เอกสารข่าวแจก งบการเงิน รายงานประจ�าปี 

และเนื้อหาเว็บไซต์ภายนอก ก่อนที่จะปล่อยออกสู่สายตา
สาธารณชน เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาในเอกสารเป็นความจริง 

ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับ กฎหมาย ข้อบังคับ 

และหลักจรรยาบรรณทางอุตสาหกรรมที่บังคับใช้

ไม่ว่าจะด้วยอ�านาจที่มีอย่างเป็นทางการหรือการด�าเนิน
การส่วนตน เราจะใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วยความ
ระมัดระวังและรับผิดชอบ และใส่ใจดูแลช่องทางข้อมูล

ดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงการท�าให้ภาพลักษณ์และช่ือเสียง
ของบริษัทเสียหาย หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
ความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ตัวแทนที่ได้รับมอบอ�านาจของ Astellas เท่านัน้ที่จะ
มีสิทธิออกมาพูดในนามของบริษัทบนเวทีสนทนา
สาธารณะ (เช่น การบรรยาย หรือการโต้วาที ทาง
โทรศัพท์ หนังสือพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต) หรือต่อสมาชิก
ของสื่อหรือชุมชนนักลงทุน (เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุนที่เป็น
ปัจเจกบุคคลและสถาบัน และนักวิเคราะห์ทางการเงิน) 

เว้นแต่ได้รับมอบอ�านาจให้ตอบค�าถามโดยตรงในนาม
ของบริษัท เราจะต้องส่งต่อค�าถามจากสื่อหรือชุมชนนัก
ลงทุนทัง้หมดไปให้กับฝ่ายสื่อสารองค์กร (หรือฝ่ายงาน
ที่ท�าหน้าที่ในลักษณะเดียวกันแต่ใช้ชื่อต่างกัน) เพื่อให้
แน่ใจว่ามีการตอบค�าถามอย่างถูกต้องและสอดคล้องกัน
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กิจกรรม 
ทางการเมือง 

แต่ละประเทศมีการใช้ข้อจ�ากัดทางกฎหมายที่เป็น
เอกลักษณ์ของตนเองเพ่ือควบคุมความสามารถ

ของ Astellas ในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการเมือง 

ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนทางการเมืองและการพูดคุย
ชักจูง เราตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิจกรรมทางการเมืองของ
บริษัททัง้หมดสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 

หลักจรรยาบรรณทางอุตสาหกรรมที่บังคับใช้ทัง้หมด 

เช่นเดียวกับนโยบายและกระบวนการด�าเนินงานของ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ตัวแทนที่ได้รับมอบอ�านาจจาก Astellas เท่านัน้ที่มีสิทธิ
ถกเถียงในประเด็นปัญหาเรื่องกฎหมายหรือนโยบายที่
ส่งผลกระทบต่อ Astellas หรืออุตสาหกรรมทางยาร่วมกับ
รัฐบาลหรือหน่วยงานสาธารณะอ่ืน ๆ ขณะที่มีส่วนร่วมใน

การอภิปรายดังกล่าว ตัวแทนของเรามีหน้าที่ด�าเนินการ
ให้แน่ใจว่าการสื่อสารข้อมูลทัง้หมดเป็นความจริง มีหลัก
ฐานรองรับ และไม่ท�าให้เกิดการเข้าใจผิด 

บริษัทเคารพในสิทธิของเราในการเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมืองตามอ�านาจที่มีส่วนตน แต่เราต้องไม่ปฏิบัติ
ตน หรือท�าให้ดูเหมือนว่าปฏิบัติตนในลักษณะที่เป็น
ตัวแทนของ Astellas เราถูกสัง่ห้ามไม่ให้ใช้ทรัพยากร
ของบริษัทใด ๆ ในกิจกรรมทางการเมืองไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียง เงินทุน สถานที่
อ�านวยความสะดวก หรือทรัพย์สินอื่น ๆ หรือเวลาท�างาน
ของบุคลากรของ Astellas ใด ๆ เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับ
อนุญาตตามนโยบายและกระบวนการด�าเนินงานของ
บริษัทท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
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การให้ความร่วมมือใน 
การซักถามและการสืบ 
สวนสอบสวนของภาครัฐ
บางครัง้ เราอาจได้รับการติดต่อจากหน่วยงานภาครัฐ

ที่ต้องการขอข้อมูลหรือความช่วยเหลืออื่น ๆ (เช่น 

การให้สัมภาษณ์ หรือการเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงาน) ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสอบถามหรือการสืบสวนสอบสวน
ของพวกเขา ซึ่งอาจเป็นเหตุการณ์ปกติหรือเกิดขึ้นด้วย
เหตุผลเฉพาะ (เช่น การประพฤติผิดที่ถูกกล่าวหาโดย 

Astellas หรือฝ่ายอื่น) ค�าขอจากภาครัฐเหล่านี้ต้องได้รับ
การส่งต่อหรือแจ้งให้ทราบไปยังฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
ทัง้หมด รวมถึงฝ่ายกฎหมาย 

โดยทัว่ไปแล้ว นโยบายของ Astellas ก�าหนดให้เราให้
ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับการสอบถามหรือการสืบสวน
สอบสวนโดยภาครัฐใด ๆ เราตอบค�าถามในการสอบถาม
หรือการสืบสวนสอบสวนเหล่านี้ด้วยข้อมูลที่เป็นความ
จริงและถูกต้อง เราไม่กล่าวข้อความที่เป็นเท็จหรือท�าให้
เกิดการเข้าใจผิดใด ๆ ต่อตัวแทนภาครัฐ หรือขัดขวาง
การปฏิบัติงานของพวกเขา นอกจากนัน้ เราไม่ก่อให้เกิด
หรือพยายามโน้มน้าวผู้อื่นให้กีดขวางการสอบถามหรือ
การสืบสวนสอบสวนโดยภาครัฐ 

การเปลี่ยนแปลง ท�าลาย หรือปกปิดเอกสารหรือบันทึก
ที่เกี่ยวข้องใด ๆ ในรูปแบบใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ
เอกสาร ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วิดีโอ หรือเสียง) เพื่อตอบ
สนองต่อ หรือในระหว่างรอคอยการสอบถามหรือการ
สืบสวนสอบสวนจากภาครัฐ หรือแม้กระทัง่การด�าเนิน
คดีเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ เรายังปฏิบัติตามค�าสัง่ให้เก็บ
เอกสารไว้เพื่อการด�าเนินการทางกฎหมายที่เราได้รับ
อย่างเต็มที่ด้วย (ดูส่วนที่ VI-5 ชื่อหัวข้อ “การเก็บ
บันทึกข้อมูลและคุณธรรมทางการเงิน”) 

หากมีการกล่าวหาใด ๆ ต่อ Astellas เราจะด�าเนินการ
ประเมินความสมเหตุสมผลและแก้ต่างเพื่อประโยชน์
ของเราในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีดัง

กล่าว เราจะด�าเนินการตามความเหมาะสมทัง้หมดใน
การปกป้องไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัทตามกฎหมาย 

ข้อบังคับ และนโยบายและกระบวนการด�าเนินงานของ
บริษัทที่บังคับใช้ ขณะที่ให้ความร่วมมือโดยสุจริตใจกับ
การสอบถามหรือการสืบสวนสอบสวนของภาครัฐ

4.

|  V  |  การช่วยเหลือชุมชนและสังคม



37

การต่อต้านขบวน 
การอาชญากรรม  

ในฐานะที่เป็นบริษัทที่เป่ียมด้วยจริยธรรม เราไม่เคย
ประกอบธุรกิจกับกลุ่มอาชญากรรมหรือให้เงินทุน

ช่วยเหลือกิจกรรมของกลุ่มเหล่านี้เลย นอกจากนัน้ เรา
ยังหลีกเลี่ยงการท�าธุรกิจกับบริษัทและปัจเจกบุคคลที่
เป็นที่รู้กันว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มเหล่านี้ อีก

ด้วย เราจะต่อต้านการเรียกร้องที่ผิดกฎหมายหรือไม่สม
เหตุสมผลใด ๆ ต่อเราอย่างหนักแน่น และด�าเนินคดีทาง
กฎหมายที่จ�าเป็น (ทัง้ทางแพ่งและทางอาญา) ในทุกทาง
เพื่อปกป้องบริษัทและบุคลากรของเรา
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VI
การจัดการข้อมูล
และสินทรัพย์
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ทรัพย์สิน 
ทางปัญญา 

การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเรามีความ
ส�าคัญมากเพื่อให้เราคงไว้ซึ่งความได้เปรียบในการ

แข่งขัน ทรัพย์สินทางปัญญา หมายรวมถึงงานสร้างสรรค์
ใด ๆ ที่สามารถได้รับการปกป้องคุ้มครองหรือปกป้อง
คุ้มครองได้ในฐานะที่เป็นสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า 

ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ ์ล�าดับขัน้ตอนการท�างาน
หรือภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากสิ่งนี้
มีความส�าคัญต่อ Astellas เราจะด�าเนินการตามขัน้ตอนที่
เหมาะสมในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

ในระหว่างการปฏิบัติงานของเราให้แก่ Astellas หากเรา
ได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือท�างานสร้างสรรค์อื่น ๆ
ที่มีคุณสมบัติได้รับการคุ้มครองเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
ได้ เราต้องรายงานเรื่องนี้ต่อบริษัทโดยทันที บริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์นงานสร้างสรรค์นัน้ ๆ ตามนโยบายและ
กระบวนการด�าเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

การคุ้มครองภายใต้สิทธิบัตรส�าหรับยาตัวใหม่มีความ
ส�าคัญอย่างมากต่อบริษัทผู้ผลิตคิดค้นยาอย่าง Astellas 

เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์คิดค้น
ก่อนเวลาอันสมควรอาจขัดขวางไม่ให้เราสามารถ
ปกป้องสิ่งประดิษฐ์ด้วยสิทธิบัตรได้ เราจึงต้องใช้ความ
ระมัดระวังตามสมควรในการหลีกเลี่ยงการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ที่ขอสิทธิบัตรได้อย่างตัง้ใจ 

หรือโดยไม่ได้ตัง้ใจก่อนที่จะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวใน
ที่สาธารณะผ่านกระบวนการการขอสิทธิบัตร

เราเคารพในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นที่ชอบ
ด้วยกฎหมายและบังคับใช้ได้ พวกเราทุกคนได้รับการ
ก�าหนดให้พิจารณาเรื่องสิทธิต่าง ๆ ดังกล่าวในงานประจ�า
วันของเรา 

1.
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ข้อมูลที่เป็นความลับ 
และข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลที่ เป็นความลับ

ในระหว่างการด�าเนินงานทางธุรกิจของเรา เราผลิตและ
ได้รับข้อมูลจ�านวนมากมายที่ไม่ได้เปิดเผยในพื้นที่

สาธารณะ เราปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าวในฐานะข้อมูลที่เป็น
ความลับ ยกเว้นและเมื่อบริษัทและบุคคลภายนอก (หาก
มี) ระบุว่าข้อมูลนัน้ไม่ได้เป็นความลับอีกต่อไป

การใช้งานหรือการเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับโดยที่ไม่
ได้รับอนุญาตอาจส่งผลร้ายต่อสถานะการแข่งขันได้หรือ
ชื่อเสียงของ Astellas และ/หรือ เป็นการละเมิดกฎหมาย
ที่บังคับใช้หรือภาระหน้าที่ตามสัญญาที่เรามีต่อบุคคล
ภายนอก พวกเราทุกคนมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลที่เป็น
ความลับของทัง้ Astellas และบุคคลภายนอกจากการใช้
งานหรือการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต

ตามหลักการแล้ว เราเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับ
เฉพาะกับบุคคลภายในของ Astellas ที่จ�าเป็นต้องใช้
ข้อมูลดังกล่าวในการท�างานตามหน้าที่ของตน เราไม่เคย
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับออกไปภายนอก Astellas 

โดยที่ไม่ได้มีความจ�าเป็นทางธุรกิจที่สมเหตุสมผล ก่อน
การได้รับอนุญาตจากบริษัท และหากไม่มีการท�าข้อ
ตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรเรื่องการเก็บรักษาข้อมูลลับ
ที่เหมาะสมไว้ก่อนกับบุคคลภายนอกที่จะได้รับข้อมูลนัน้ 

ตามที่ก�าหนดไว้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับ
การร้องขอตามกฎหมายหรือข้อบังคับ ในการจัดการกับ
ข้อมูลที่เป็นความลับของบุคคลภายนอก เรามีข้อก�าหนด
เพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานข้อมูลที่เป็นความ
ลับนัน้สอดคล้องกับหน้าที่ทางกฎหมายและหน้าที่ตาม
สัญญาทัง้หมดที่เรามีกับบุคคลนัน้

เราใช้ความระมัดระวังตลอดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการเปิด
เผยข้อมูลที่เป็นความลับอย่างไม่ได้ตัง้ใจ ตัวอย่างเช่น เรา
ไม่สนทนาเรื่องข้อมูลที่เป็นความลับในสถานที่สาธารณะ 

ไม่ลงข้อมูลที่เป็นความลับในสื่อสังคมออนไลน์ และไม่
ตอบรับการโทรหรืออีเมลที่ไม่ได้รับการเชื้อเชิญจากบุคคล
นอกบริษัทที่ต้องการเสาะหาข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลส่วนบุคคล

โดยทัว่ไปแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลเกี่ยว
กับปัจเจกบุคคลใด ๆ ที่ในตัวข้อมูลนัน้เองหรือเมื่อรวม
ข้อมูลประกอบกับข้อมูลอื่นแล้วจะสามารถระบุตัวตน
ของคนคนนัน้ได้ ที่ Astellas ตัวอย่างของบุคคลด้าน
ข้อมูลผู้ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมไว้
รวมถึง แต่ไม่จ�ากัดเพียง ผู้ป่วย อาสาสมัครการวิจัยทาง
คลินิก บุคคลกรทางการแพทย์ ผู้ถือหุ้น ผู้ที่ติดต่อทาง
ธุรกิจ หรือบุคลากรของ Astellas 
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เราใช้มาตรฐานเดียวกันในการจัดการกับข้อมูลที่เป็น
ความลับ เมื่อต้องจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่ได้
อธิบายข้างต้น) นอกจากนัน้ เรายังปฏิบัติตามข้อก�าหนด

เพิ่มเติมภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ รวมถึงนโยบายและ
กระบวนการด�าเนินงานของบริษัทที่บังคับใช้ เพื่อควบคุม
การใช้งานข้อมูลส่วนตัวหรือการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 
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ระบบและอุปกรณ ์
สารสนเทศ 

การรักษาความปลอดภัยและการใช้งานที่เหมาะสม
ของระบบและอุปกรณ์สารสนเทศของเรามีความ

ส�าคัญยิ่งต่อความส�าเร็จของธุรกิจของเราและต่อการคง
ไว้ซึ่งความเชื่อมัน่ในตัว Astellas ของสาธารณชน เรามุ่ง
มัน่ที่จะใช้งานระบบและอุปกรณ์สารสนเทศของเราอย่าง
มีประสิทธิภาพ อย่างปลอดภัย และอย่างเหมาะสม

เราใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัททุกเครื่อง
ด้วยความระมัดระวังตามสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้
อุปกรณ์ดังกล่าวถูกขโมย สูญหาย หรือถูกท�าลาย เรา
ไม่ติดตัง้ซอฟท์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตลงบนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้รับ
อนุญาตเข้ากับเครือข่ายของบริษัท หรือละเมิดนโยบาย
และกระบวนการด�าเนินงานของบริษัทในส่วนที่เกี่ยว
กับการใช้งานระบบและอุปกรณ์สารสนเทศของ Astellas 

นอกจากนัน้ เรายังพยายามด�าเนินการให้แน่ใจว่าการใช้
งานซอฟท์แวร์ของบุคคลภายนอกนัน้สอดคล้องกับข้อ
ก�าหนดด้านสิทธิอนุญาตที่เกี่ยวข้องด้วย

เราใช้งานอีเมลหรือเครื่องมือสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
อื่น ๆ ของบริษัทในลักษณะที่เป็นมืออาชีพและด้วยความ
รับผิดชอบ เราดูแลใส่ใจขัน้ตอนการท�างานเพื่อให้แน่ใจ
ว่าข้อความอิเล็กทรอกนิกส์ของเราไม่ท�าให้เกิดการ
เข้าใจผิด และเหมาะสมต่อสภาวการณ์ เพราะตระหนักว่า
ข้อความดังกล่าวสามารถได้รับการเผยแพร่ไปอย่างกว้าง
ขวางและอาจถูกอ่านโดยผู้รับที่ไม่ได้ตัง้ใจจะส่งให้ รวม
ถึงผู้รับนอกบริษัท

การใช้งานระบบและอุปกรณ์สารสนเทศของบริษัทของ
เราโดยทัว่ไปถูกจ�ากัดให้ใช้เฉพาะวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
ที่ได้รับอนุญาตเท่านัน้ เราไม่เคยใช้ระบบและอุปกรณ์ดัง
กล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมใด 

ๆ หรือในลักษณะที่จะเป็นการขัดขวางหน้าที่ทางการงาน
ที่ได้รับมอบหมายของเรา

ข้อมูลทัง้หมดที่จัดเก็บไว้ในระบบและอุปกรณ์
สารสนเทศของเราถือว่าเป็นสินทรัพย์ของบริษัท และ
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงต้องได้รับการควบคุมตาม
นโยบายและกระบวนการท�างานเพื่อจัดการระเบียน
บันทึกและข้อมูลของเรา รวมถึงข้อก�าหนดด้านการเก็บ
และรักษาไว้ซึ่งข้อมูล บริษัทขอสงวนสิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลดังกล่าวทัง้หมด โดยไม่ค�านึงถึงเนื้อหาหรือวิธีการ
ในการติดฉลากประเภทข้อมูล ทัง้นี้ การเข้าถึงนัน้ต้อง
สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น นอกจากนัน้ ข้อมูลนี้อาจ
ได้รับการเปิดเผยเพราะเกี่ยวข้องกับการด�าเนินคดีหรือ
การสืบสวนสอบสวนโดยภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับ Astellas
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ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลัก
ทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน

ขณะที่เราก�าลังท�างานให้แก่ Astellas บางครัง้ เรา
อาจต้องเจอกับข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

ซึ่งมีสาระส�าคัญเกี่ยวกับ Astellas หรือบริษัทอื่น ๆ เมื่อ
ใดก็ตามหรือตราบเท่าที่เรายังมีข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะที่เป็นสาระส�าคัญเกี่ยวกับบริษัทใด ๆ รวมถึง 

Astellas อยู่ เราต้องไม่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

(เช่น หุ้น หรือพันธบัตร) ในทางเดียวกัน เราได้รับการสัง่
ห้ามไม่ให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ใด ๆ ของบริษัท 

ข้อมูลนัน้ ๆ จะถือเป็นข้อมูลที่เป็น “สาระส�าคัญ” หาก
มีแนวโน้มอย่างสูงที่นักลงทุนผู้มีเหตุผลสมควรจะ
พิจารณาว่าเป็นข้อมูลส�าคัญต่อการตัดสินใจ ซื้อ ถือไว้ 
หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญ
อาจรวมถึง แต่ไม่จ�ากัดเพียง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบรวมกิจการที่อาจเกิดขึ้นได้ การให้สิทธิอนุญาตที่
เป็นไปได้ หรือการจัดการให้มีการประสานงานร่วมกัน 

การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ การเปลี่ยนฉลากผลิตภัณฑ์

ครัง้ใหญ่ การเรียกคืนหรือบอกเลิกผลิตภัณฑ์ การ
พัฒนาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดลองทางคลินิก ข้อมูล
นัน้อาจได้รับการพิจารณาว่าเป็นข้อมูลท่ี “ไม่ใช่ข้อมูล
สาธารณะ” หากเป็นข้อมูลที่ไม่เคยถูกเปิดเผยโดยทัว่ไป
ต่อสาธารณชนที่ต้องการลงทุน

เราทุกคนมีหน้าที่ผูกพันทางจริยธรรมและทางกฎหมาย
ในการคงไว้ซึ่งสถานะความลับของข้อมูลที่ไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณะที่เป็นสาระส�าคัญ เราไม่ได้รับอนุญาตให้
แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลอื่น (ภายในหรือภายนอก
บริษัท) หากไม่มีเหตุผลทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย
หรือได้รับอนุญาตจากบริษัทอย่างเหมาะสมเสียก่อน  

(ดูที่ส่วน VI-2 ชื่อหัวข้อ “ข้อมูลที่เป็นความลับและ
ข้อมูลส่วนบุคคล”)

เราแต่ละคนที่ Astellas อาจต้องรับโทษทางแพ่งและทาง
อาญาขัน้ร้ายแรง อันเป็นผลจากการซื้อขายหลักทรัพย์
ตามข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะที่เป็นสาระส�าคัญ
หรือท�าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต
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การเก็บบันทึกข้อมูลและคุณธรรม
ทางการเงิน 

การเก็บบันทึกข้อมูลที่เหมาะสมมีความส�าคัญต่อ
การจัดการธุรกิจอย่างส�าเร็จลุล่วงของเรา และเพื่อ

คงไว้ซึ่งความเชื่อมัน่ในตัว Astellas ของสาธารณชน เรา
เก็บบันทึกข้อมูลทางธุรกิจอย่างถูกต้องและทันท่วงที ซึ่ง
รวมถึงข้อมูลธุรกรรมของบริษัทและกิจกรรมอื่นที่มีราย
ละเอียดเพียงพอ เราห้ามไม่ให้มีการลงบันทึกข้อมูลเท็จ
หรือที่ท�าให้เกิดความเข้าใจผิดได้อย่างตัง้ใจในระเบียน
บันทึกขององค์กรใด ๆ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม

คุณธรรมด้านการบันทึกเอกสารทางการเงินของเรามี
ความส�าคัญยิ่งเพื่อคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือของนักลงทุน
และผู้เกี่ยวข้อง คนอื่น ๆ เราก�าหนดให้ธุรกรรมทางการ
เงินที่เกี่ยวข้องกับ Astellas ต้องได้รับการอนุญาต ด�าเนิน
การ และบันทึกไว้อย่างเหมาะสมทุกครัง้ ค่าใช้จ่ายทาง
ธุรกิจที่เบิกเงินคืนได้ทัง้หมดต้องได้รับการรายงานอย่าง
ถูกต้องไปยังบริษัทควบคู่กับเอกสารสนับสนุนที่เพียงพอ 

เราห้ามไม่ให้มีการขโมย การยักยอก หรือการใช้งานใน
ทางที่ไม่เหมาะสมอื่นใดต่อสินทรัพย์ขององค์กรของเรา
โดยเด็ดขาด เราไม่เคยมีส่วนร่วมในขัน้ตอนการฟอกเงิน
การหนีภาษี การฉ้อโกงด้านบัญชี และอาชญากรรมด้าน
การเงินอื่น ๆ

เรามีนโยบายและกระบวนการท�างานเพื่อจัดการ
ระเบียนบันทึกและข้อมูล ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้
เราตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้ และช่วยให้
เราสามารถปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านกฎหมายและข้อ
บังคับต่าง ๆ ผ่านการควบคุมอย่างเป็นระบบ เพื่อบันทึก
ข้อมูลทางธุรกิจของเราตลอดทัว่ทัง้วงจรชีวิตของธุรกิจ 

(จากการ ริเริ่มถึงการจ�าหน่าย) ตามกฎทัว่ไปแล้ว เรา
ก�าหนดให้มีการรักษาไว้และท�าลายซึ่งบันทึกข้อมูลของ
บริษัททัง้หมด (ทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์) ให้
สอดคล้องกับนโยบายและกระบวนการท�างานเพื่อจัดการ
ระเบียนบันทึกและข้อมูลที่บังคับใช้

ค�าสั ่งให้เก็บเอกสารไว้เพื่ อการด�าเนินการทาง
กฎหมาย

ค�าสัง่ให้เก็บเอกสารไว้เพื่อการด�าเนินการทางกฎหมาย
เฉพาะอาจมีการออกมาโดยฝ่ายกฎหมาย ซึ่งเช่ือมโยง
กับการด�าเนินคดีหรือการสืบสวนสอบสวนโดยภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับ Astellas ที่มีจริงหรือที่อาจเกิดขึ้นได้ ค�า
สัง่ให้เก็บเอกสารไว้เพื่อการด�าเนินการทางกฎหมายจะ
ระงับกฎการจัดเก็บบันทึกข้อมูลตามปกติชัว่คราว และ
ก�าหนดให้ผู้รับค�าสัง่แต่ละคนด�าเนินการอย่างจริงจัง
เพื่อรักษาเอกสารทัง้หมดในสื่อใดก็ตามไว้ (รวมทัง้ไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์และอีเมล) ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขครอบคลุม
ของค�าสัง่ หากเราได้รับค�าสัง่ให้เก็บเอกสารไว้เพื่อการ
ด�าเนินการทางกฎหมาย เราต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ของค�าสัง่อย่างเคร่งครัด นอกเสียจากและจนกว่าฝ่าย
กฎหมายจะออกการแจ้งเตือนการยกเลิกค�าสัง่ให้เก็บ
เอกสารไว้เพื่อการด�าเนินการทางกฎหมาย
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