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1. วัตถุประสงค์และขอบเขต
1.1 วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของมาตรฐานทางจริยธรรมนีมีไว้เพือมอบข้อมูลให้แก่บุคคลทีสามทีร่วมงานกับและทํางานในนามของ RB ให้ทราบถึงหลักการและความคาดหวังระดับสูงสุดทีเกียวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจตามหลักจริยธรรม ที RB
เราเชือว่าความร่วมมือเป็นวิธีทีดีทีสุดในการหาทางออกร่วมกัน นีคือเหตุผลว่าทําไมเรามุ่งมันทีจะสร้างความสัมพันธ์ทีไว้วางใจกันเพือสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าของเรา
1.2 ขอบเขต
นโยบายนีใช้งานกับบุคคลทีสามทังหมดและพนักงานของบุคคลทีสามทัวโลก (“บุคคลทีสาม”) และผู้ใดก็ตามทีมอบบริการในนามของบุคคลทีสาม แม้ว่านโยบายนีกําหนดหลักการและความคาดหวังของ RB ทีเกียวข้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ
บุคคลทีสามต้องรับทราบว่าเราดําเนินงานในสภาพแวดล้อมซึงมีการกํากับดูแลทีซับซ้อนและข้อกําหนดทางกฎหมายทีแตกต่างกันโดยขึนอยู่กับสถานทีทีเราดําเนินธุรกิจ
บุคคลทีสามแต่ละรายมีความรับผิดชอบในการระบุถึงกฎหมายและกฎระเบียบท้องถินและตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามอย่างสมบูรณ์แล้ว เนืองจากข้อกําหนดเหล่านีมีความแตกต่างกัน นโยบายนีกําหนดมาตรฐานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขันต่ําของ RB
ในด้านของจรรยาบรรณทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม หากมาตรฐานในท้องถินกําหนดให้มีการควบคุมทีเข้มงวดมากขึน จะต้องมีการใช้งานและปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายท้องถิน ในทุก ๆ กรณี เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถินทีเกียวข้องเสมอ
2. คําแถลงนโยบาย
การสร้างความสัมพันธ์ทีแข็งแกร่งและไว้วางใจกับบุคคลทีสามเป็นสิงสําคัญอย่างยิงสําหรับ RB เรามุ่งมันในการสร้างโลกทีดียิงขึนพร้อมกับชีวิตทีมีสุขภาพดีและบ้านทีมีความสุข เพือให้มีความสัมพันธ์ทีแข็งแกร่งและเหมาะสมกับบุคคลทีสามทีเกียวข้อง
เราจําเป็นต้องใช้งานการควบคุมภายในและนโยบายการปฏิบัติตามกฎระเบียบทีเข้มงวด เราคาดหวังว่าบุคคลทีสามทีเราร่วมงานด้วยจะปฏิบัติเช่นเดียวกันเพือช่วยให้เราสร้างความเชือใจและหลีกเลียงความเสียง
ปฏิสัมพันธ์ทางธุรกิจทังหมดดําเนินงานบนพืนฐานของธุรกรรมทีเปิดเผยและตรงไปตรงมาซึงตรงตามจริยธรรมในด้านภาพลักษณ์และข้อเท็จจริง
บุคคลทีสามต้องไม่เสนอสินบนหรือการชําระเงินเพืออํานวยความสะดวกและการจ้างงานทังหมดควรเคารพสิทธิมนุษยชนขันพืนฐาน
3. การดําเนินชีวิตตามค่านิยม
ความเชือหลักของ RB เป็นหลักการและพฤติกรรมต่าง ๆ ทีเกียวข้องกัน ค่านิยมด้านความรับผิดชอบถือเป็นศูนย์กลาง แต่ละข้อมีความสําคัญ
การดําเนินชีวิตตามค่านิยมของเราถือว่าการมีความรับผิดชอบเป็นศูนย์กลาง เราดําเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาและซือสัตย์ เราและบุคคลทีสามจําเป็นต้องทําสิงทีถูกต้องเสมอ
เราคาดหวังให้บุคคลทีสามดําเนินการอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติต่อผู้อืนด้วยความเคารพ มองหาโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบสําหรับผลลัพธ์
นโยบายนีเป็นแนวทางและมาตรฐานเพือเปลียนค่านิยมของเราให้กลายเป็นพฤติกรรมประจําวันและช่วยให้สามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายการทํางานร่วมกันได้ – เพือปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมโดยสอดคล้องกับค่านิยม นโยบาย และขันตอนการดําเนินงานของ RB
และกฎหมายทีบังคับใช้
3.1 ความคาดหวัง
เราคาดหวังให้บุคคลทีสามทุกรายซึงเราร่วมงานด้วยและพนักงานของบุคคลทีสามปฏิบัติตามนโยบายนี เราคาดหวังให้ฝ่ายบริหารระดับสูงของบุคคลทีสามมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบในทุกระดับ
ฝ่ายบริหารควรมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าสามารถเห็นได้ถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมีการบันทึกเอกสารทีเหมาะสม RB
ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบการดําเนินงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของนโยบายนีผ่านทางการตรวจสอบเป็นระยะและการตรวจสอบในสถานที
3.2 นโยบาย Speak-Up

RB มีสายด่วน Speak Up ซึงช่วยให้บุคคลทีสามและพนักงานแจ้งข้อกังวลเกียวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของนโยบายนี มาตรฐานทางจริยธรรมของ RB และกฎหมายหรือกฎระเบียบทีบังคับใช้ใด ๆ RB
มอบการรักษาความลับและการปิดบังชือให้แก่บุคคลทุกรายทีรายงานโดยใช้สายด่วน Speak-Up RB จะไม่ประนีประนอมหากเกิดการแก้แค้นบุคคลใด ๆ ซึงแจ้งถึงความกังวลอย่างสุจริตใจ
คุณมีหลายตัวเลือกในการส่งรายงาน:
•

การรายงานแบบออนไลน์ สําหรับการส่งรายงานโดยใช้เครืองมือรายงานออนไลน์ โปรดอ้างอิงไปยังลิงก์ที https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/ gui/102030/index.html

•

ทางโทรศัพท์ สําหรับการส่งรายงานทางโทรศัพท์ โปรดอ้างอิงไปยังสายด่วนโทรฟรีตามข้อมูลที https://www.rb.com/responsibility/policies-and-reports/speak-up-policy/

•

ผ่านสายด่วนภายในของคุณ หากมี เราคาดหวังให้มีการรายงานทุกเรืองทีเกียวข้องกับ RB แก่เราอย่างทันท่วงที

•

โดยตรงแก่ผู้จัดการหรือผู้กํากับดูแลของ RB ใด ๆ

RB จะตรวจสอบข้อกังวลใด ๆ ทีได้รับแจ้งและคาดหวังให้บุคคลทีสามปฏิบัติตามกฎระเบียบในการสืบสวน ซึงรวมถึงการมอบการเข้าถึงข้อมูลทีจําเป็นทังหมดและการสัมภาษณ์บุคคลทีอาจมีส่วนเกียวข้องกับการสืบสวนนี RB
จะร้องขอข้อมูลทีเกียวข้องกับการสืบสวนเท่านันและรักษาเอกสารของบุคคลทีสามให้เป็นความลับ เว้นแต่ว่ามีข้อผูกมัดทางกฎหมายให้เปิดเผย
เมือมีข้อสรุปของการสืบสวน เราจะหารือข้อสรุปกับบุคคลทีสามและตกลงถึงขันตอนถัดไปและวิธีการแก้ปัญหาในกรณีทีรายงานมีความเกียวข้องกับการกระทําของบุคคลทีสาม นอกจากนี เราจะตอบสนองต่อบุคคลทีส่งรายงาน
RB จัดการกับกรณีการทุจริตหรือการกระทําทีไม่เหมาะสมอย่างจริงจัง คุณควรรายงานการไม่ปฏิบัติตามนโยบายนีใด ๆ ทีทราบถึงหรือมีข้อสงสัยให้แก่ RB ในทันที การไม่ทําเช่นนันถือว่าเป็นการละเมิดนโยบายนีและจะได้รับการลงโทษในวิธีทีเหมาะสม
ซึงรวมถึงการกําหนดให้คุณทําขันตอนทีสมเหตุสมผลทังหมดเพือแก้ไขการละเมิดนโยบาย การเลิกจ้าง (ไม่ว่าจะทังหมดหรือบางส่วน) และการเรียกร้องค่าเสียหายสําหรับการสูญเสียเพิมเติม ค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้สอยทีเกิดขึนต่อ RB
เนืองมาจากการละเมิดนโยบายดังกล่าว
3.3 การสอบทานธุรกิจและการตรวจสอบ
เราไม่เพียงแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกียวข้องของเราทีอยู่ภายในองค์กร แต่เรายังรับผิดชอบต่อการกระทําของบุคคลทีสามทีเราร่วมงานด้วย เราคาดหวังให้บุคคลทีสามมีกระบวนการและการควบคุมเพือปฏิบัติตามนโยบายนี หากมีความเหมาะสม RB
จะดําเนินการสอบทานธุรกิจตามความเสียงต่อบุคคลทีสามโดยเป็นส่วนหนึงของการตรวจสอบความสัมพันธ์ทีมีอยู่กับบุคคลทีสาม ซึงรวมถึงบุคคลที RB
เสนอการร่วมงานในความสัมพันธ์ทางธุรกิจใหม่ เราคาดหวังให้บุคคลทีสามมอบข้อมูลทีสมบูรณ์และแม่นยําเพืออํานวยความสะดวกต่อความพยายามในการสอบทานธุรกิจที RB ดําเนินการเมือได้รับการร้องขอ หาก RB ระบุว่าบุคคลทีสามได้ละเมิดนโยบายนี
เราอาจกําหนดให้บุคคลทีสามดําเนินแผนการฟืนฟู หรือในบางกรณี เราอาจระงับหรือยุติความสัมพันธ์กับบุคคลทีสาม เราขอขอบคุณความร่วมมือของคุณระหว่างกระบวนการนี
4. ความซือสัตย์และความเคารพต่อผู้อืน
4.1 การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
เราเป็นองค์กรระดับโลกทีตระหนักถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมจากต่างภูมิภาค เพือดําเนินการตามความเชือหลักทังห้าของเรา เราคาดหวังให้พนักงานของบุคคลทีสามปฏิบัติต่อบุคคลอืนทังภายในและภายนอกองค์กรของตนอย่างเคารพ
ตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและประเพณี พยายามสร้างสภาพแวดล้อมทีอดกลันและมีการสือสารทีเปิดเผยและซือสัตย์
พนักงานทุกรายจะได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมสําหรับงานของตน ค่าตอบแทน ซึงรวมถึง ค่าจ้าง วันหยุด ค่าล่วงเวลาและสวัสดิการต่าง ๆ นันจะตรงตามข้อกําหนดทางกฎหมายขันต่ําเป็นอย่างน้อย
บุคคลทีสามไม่ควรมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติหรือการล่วงละเมิดต่อปัจจัยทีได้รับการปกป้อง ซึงรวมถึงเชือชาติ สีผิว ภาษา วรรณะ ชาติกําเนิด สถานะของชนพืนเมือง ศาสนา ความพิการ เพศ สถานะการแต่งงาน รสนิยมทางเพศ สมาชิกสหภาพ
การเกียวข้องทางการเมือง การตังครรภ์ สถานะทหารผ่านศึกหรืออายุ
บุคคลทีสามต้องสร้างสภาพแวดล้อมทางการทํางานทีปราศจากการข่มขู่ การคุกคามและความรุนแรง เราจะไม่อดกลันต่อการกระทําหรือภัยคุกคามของความรุนแรงและพฤติกรรมทางกายภาพหรือวาจาใด ๆ
ทีสร้างหรือมีเหตุผลให้เชือว่าสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานทีข่มขู่ ก้าวร้าว หมินประมาทหรือเกลียดชัง นอกจากนี การรุกรานทางเพศทีไม่ได้รับการยินยอม การร้องขอทางเพศ
และพฤติกรรมทางวาจาและทางกายในเชิงเพศทีไม่เป็นทีต้อนรับถือเป็นสิงต้องห้ามอย่างเคร่งครัด

4.2 สุขภาพและความปลอดภัย
เราคาดหวังให้บุคคลทีสามตรวจสอบถึงสุขภาพความปลอดภัยและความเป็นอยู่ทีดีในสถานทีทํางานของพนักงาน ผู้รับจ้างและผู้เยียมชม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท้องถิน
พนักงานของบุคคลทีสามมีหน้าทีในการดูแลเอาใจใส่สุขภาพและความปลอดภัยของตนเองและของผู้อืนทีอาจได้รับผลกระทบจากการกระทําหรือการเพิกเฉยของตน และควรได้รับการอบรมอย่างเหมาะสมในการดําเนินงานอย่างปลอดภัย
4.3 ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนพืนฐาน
RB เชือว่าสิทธิมนุษยชนเป็นข้อกําหนดสากลและมุ่งมันในการยึดถือสิทธิทีกําหนดในข้อกําหนดสิทธิมนุษยชนสากล (ซึงประกอบไปด้วยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม) และปฏิญญาขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (“ILO”) ว่าด้วยหลักการและสิทธิขันพืนฐานในการทํางาน
เรากําหนดให้บุคคลทีสามทุกรายปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างสมบูรณ์ บุคคลทีสามไม่สามารถใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับได้ไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใดก็ตาม เพือเลียงข้อสงสัย พนักงานทุกรายต้องมีอายุอย่างน้อย 15
ปีหรืออายุขันต่ําตามกฎหมายสําหรับการทํางานในเขตอํานาจศาลท้องถิน แล้วแต่ตัวเลขใดจะสูงกว่า พนักงานทุกรายควรได้รับการหยุดพัก มีการจํากัดชัวโมงทํางาน และมีวันหยุดพักร้อนโดยตรงตามกฎหมายท้องถินเป็นอย่างต่ํา
และการทํางานล่วงเวลาถือว่าขึนอยู่กับความสมัครใจ
4.4 ความเป็นส่วนตัวของพนักงาน
RB เคารพข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทีเป็นความลับของพนักงาน สิงนีหมายความว่าบุคคลทีสามต้องมอบการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลทีได้รับการอนุญาตอย่างเหมาะสมและมีความจําเป็นทางธุรกิจอย่างชัดเจนสําหรับข้อมูลนัน ๆ
และต้องเอาใจใส่อย่างเหมาะสมเพือหลีกเลียงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทีละเอียดอ่อนดังกล่าว เช่นเดียวกัน
เราคาดหวังให้พนักงานบุคคลทีสามทีสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเข้าใจและปฏิบัติตามข้อผูกมัดของตนในการไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลสําหรับวัตถุประสงค์อืน ๆ
4.5 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
RB มุ่งมันทีจะรับประกันว่าผู้บริโภคสามารถไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ทีมีความปลอดภัยของเราได้ สิงนีถือเป็นความรับผิดชอบของบุคคลทีสามทุกรายในการตรวจสอบให้มันใจว่าผลิตภัณฑ์ทีมอบให้ RB นันตรงตามข้อมูลจําเพาะของ RB
และเกณฑ์คุณภาพและความปลอดภัยของบริษัทและมาตรฐานและกฎระเบียบท้องถินและปลอดภัยสําหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ไม่สามารถทําการเปลียนแปลงใด ๆ ต่อผลิตภัณฑ์ทีมอบให้ RB (ซึงรวมถึงแหล่งทีมาหรือสภาพของวัสดุทีใช้ในการผลิต)
หรือกระบวนการทีใช้ในการผลิตโดยไม่ได้รับความยินยอมของ RB ก่อน
สุขภาพและความผาสุกของผู้บริโภคของเราเป็นสิงสําคัญอันดับหนึงของเรา ดังนันคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเรามีความเกียวข้องทีสุด ด้วยเหตุผลนี สิงนีถือเป็นความรับผิดชอบของบุคคลทีสามทุกรายในการรายงานปัญหาใด ๆ
ทีพบเห็นและข้อเสนอแนะทีได้รับซึงระบุถึงความไม่พึงพอใจทีเกียวข้องกับการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือส่วนผสมใด ๆ ทีใช้งานโดย RB ซึงรวมถึงความปลอดภัย คุณภาพหรือประสิทธิภาพ หากมีการใช้สารเสพติด
ต้องมีการส่งรายงานให้กับเจ้าหน้าด้านความปลอดภัยสารเสพติดของ RB ภายใน 24 ชัวโมงทีบุคคลทีสามทราบถึงปัญหา
5. ความซือสัตย์และความเคารพต่อผู้มีส่วนเกียวข้องของเรา
5.1 การเก็บบันทึกทีแม่นยํา
บุคคลทีสามจําเป็นต้องนําเสนอข้อมูลทีแม่นยําและทันเวลาและมีความรับผิดชอบในการจดและเก็บบันทึกข้อมูลของตนอย่างซือสัตย์และเหมาะสม
พนักงานของบุคคลทีสามทังหมดมีข้อผูกมัดในการจดบัญชีและบันทึกข้อมูลให้แม่นยําไม่ว่าจะมีตําแหน่งหรือความรับผิดชอบงานใด ๆ ก็ตาม บัญชีและข้อมูลทีจดบันทึกต้องได้รับการเก็บรักษาตามกฎหมายและหลักการในการทําบัญชี
เราคาดหวังให้บุคคลทีสามเปิดเผยเอกสารทีเกียวข้องแก่ RB ระหว่างการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การสืบสวน หรือหากสํานักงานด้านความเป็นส่วนตัวร้องขอข้อมูลดังกล่าวเนืองจากมีการร้องขอข้อมูล
การเก็บบันทึกอย่างแม่นยําช่วยให้เรามันใจได้ว่าธุรกรรมทางธุรกิจนันโปร่งใสและไม่มีส่วนร่วมหรือความพยายามในการฟอกเงินอย่างแท้จริง ข้อกังวลใด ๆ เกียวกับการฟอกเงินควรได้รับการรายงานไปยัง RB ในทันที
5.2 การปกป้องข้อมูลทีเป็นความลับ
บุคคลทีสามอาจได้รับการเข้าถึงข้อมูลซึงเป็นกรรมสิทธิ ซึงเป็นความลับ เป็นส่วนตัวหรือเป็นส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ทีเป็นของ RB หรือผู้บริโภค ลูกค้า ซัพพลายเออร์ พนักงานหรืออืน ๆ
ของบริษัท บุคคลทีสามต้องใช้ข้อมูลทีเป็นความลับตามวัตถุประสงค์ทีตังไว้โดยเป็นส่วนหนึงในหน้าทีของพวกเขาเท่านัน สิงนีหมายความว่าพวกเขาจะไม่เปิดเผยข้อมูลลับแก่ใครก็ตามทีอยู่ภายในหรือภายนอก RB
เว้นแต่ว่ากฎหมายจะกําหนดหรือเป็นการเปิดเผยเพือวัตถุประสงค์บางอย่างในทางธุรกิจทีเหมาะสม

บุคคลทีสามมีหน้าทีในการปกป้องข้อมูลทีเป็นความลับตลอดเวลา ซึงรวมถึงภายนอกสถานทีทํางานและเวลางาน และแม้กระทังหลังจากสินสุดการจ้างงาน ข้อมูลทีไม่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ ไม่ควรถูกใช้งานเพือมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการค้าภายใน
คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลทีเป็นความลับหรือข้อมูลภายในทีได้รับผ่านทางสัญญากับ RB สําหรับผลประโยชน์ส่วนตัวได้
5.3 ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ในระหว่างการดําเนินธุรกิจตามปกติ บุคคลทีสามจะได้รับ เก็บรวบรวม รักษาและใช้ข้อมูลจํานวนมากทีสามารถระบุตัวบุคคลได้ซึงเป็นข้อมูลทางการเงิน การรักษาพยาบาล และสวัสดิการของพวกเขา
ข้อมูลบางส่วนนีอาจเป็นข้อมูลทีละเอียดอ่อนซึงอาจเกียวกับพนักงาน ลูกค้า ผู้บริโภค หัวข้องานวิจัย ผู้ขาย และคู่แข่ง
ข้อมูลควรได้รับการรักษาความปลอดภัยตลอดเวลาโดยการเก็บรักษาให้ปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์และทางกายภาพและไม่ควรสร้างหรือแก้ไขบันทึกเพือให้ผิดไปจากสภาพแท้จริงของธุรกรรม
ในทุก ๆ กรณีทีบุคคลทีสามเก็บรวมรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนตัวในนามของ RB ควรมีมาตรการในการตรวจสอบว่ามีการแจ้งมาตราเกียวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทีเหมาะสมในสัญญาใด ๆ ระหว่าง RB และบุคคลทีสาม
และตรวจสอบถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลท้องถิน
5.4 ปฏิสัมพันธ์กับสือและสาธารณะ
เมือบุคคลทีสามมอบข้อมูลแก่สาธารณะและสือ บุคคลทีสามมีข้อผูกมัดในการแจ้งข้อเท็จจริงทีเกียวข้องอย่างแม่นยํา สมบูรณ์และอยู่ในรูปแบบทีทันเวลาและครอบคลุม การเปิดเผยนันจะไม่อ้างอิงถึง RB ในการสือสารภายนอก
เว้นแต่ว่าได้รับการอนุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากทีปรึกษาทัวไปของ RB และหัวหน้ากลุ่มกิจการภายนอกและต้องแจ้ง RB ให้ทราบถึงสือไม่พึงประสงค์ทีจะมีการตีพิมพ์หรือได้รับการตีพิมพ์แล้ว
5.5 ผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึนเมือผลประโยชน์ของบุคคล ซึงรวมถึงด้านส่วนตัว สังคม การเงิน ส่งผลกระทบต่อความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติงานของตนตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
สิงนีรวมถึงการหลีกเลียงการติดต่อทางธุรกิจระหว่างบุคคลทีสามและพนักงาน สมาชิกในครอบครัว เพือนหรือธุรกิจ ซึงพวกเขาหรือสมาชิกในครอบครัวหรือเพือนของพวกเขามีผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลประโยชน์ทับซ้อนทีเกิดขึนจริงหรืออาจเกิดขึนได้ซึงเกิดขึนระหว่างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ RB และพนักงานของบริษัทหรือสถานการณ์ละเอียดอ่อนทีอาจส่งผลกระทบต่องานหรือกับ RB หรือในอีกทางหนึง ควรได้รับการสือสารโดยทันทีกับผู้ติดต่อ RB
ของคุณเพือให้สามารถดําเนินการได้ตามนโยบายการขัดผลประโยชน์ของ RB บุคคลทีสามอาจจําเป็นต้องมีมาตรการเพือจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสถานการณ์ทีละเอียดอ่อน ทังนีขึนอยู่กับสถานการณ์
5.6 ของขวัญและสิงบันเทิง
เราเข้าใจว่าการแลกเปลียนของขวัญทางธุรกิจและความมีน้ําใจสามารถมีบทบาทสําคัญในความสัมพันธ์ทางธุรกิจ แต่สิงนีอาจสร้างปัญหาได้หากทําให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนทีเกิดขึนจริงหรือทีรับทราบได้หรือดูเหมือนว่ามีผลกระทบต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
ห้ามมอบและรับของขวัญ ส่วนลด น้ําใจและบริการจากลูกค้า คู่แข่งหรือซัพพลายเออร์ในปัจจุบันหรือทีอาจเป็นไปได้ หากมีความเป็นไปได้ว่าประเภทหรือจํานวนสิงของอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของบุคคล การมอบเงินสดหรือสิงทีเทียบเท่ากัน
เช่น บัตรกํานัลหรือส่วนลดเป็นสิงต้องห้ามเช่นเดียวกัน
โดยขันต่ําแล้ว บุคคลทีสามต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมายและข้อบังคับท้องถินทังหมดทีเกียวข้องกับของขวัญทางธุรกิจและสิงบันเทิงในเขตอํานาจศาลซึงมีการดําเนินธุรกิจ ของขวัญและสิงบันเทิงทังหมดควรมีความสมเหตุสมผล
เหมาะสมต่อเหตุผลทางธุรกิจและไม่มีมูลค่ามากเกินไป ตัวเข้าชมกิจกรรม ประสบการณ์ทางกีฬาและวันหยุดถือว่าเป็นของขวัญทีไม่เหมาะสมและบุคคลทีสามไม่ควรมอบหรือรับสิงของดังกล่าว
5.7 การแข่งขัน
กิจกรรมทางธุรกิจต้องกระทําโดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎหมายการแข่งขันของประเทศซึงมีการแข่งขันหรือได้รับผลกระทบ กฎหมายการแข่งขันได้รับการร่างขึนให้มีผลนอกเขตอํานาจ
และบทลงโทษสําหรับการละเมิดกฎหมายเหล่านีสามารถมีผลร้ายแรงทังต่อธุรกิจและบุคคลทีเกียวข้อง ซึงรวมถึงค่าปรับมูลค่าสูงต่อองค์กรและบุคคล อีกทังการจําคุก บุคคลทีสามต้องไม่ยอมรับ
หารือหรือแบ่งปันข้อมูลทีไม่เป็นสาธารณะเกียวกับการกําหนดราคา ต้นทุน อุปทานของผลิตภัณฑ์ ลูกค้า การตลาดหรืออาณาเขตหรือข้อมูลทีละเอียดอ่อนเกียวกับการค้าอืน ๆ กับคู่แข่ง
หรือใช้ตําแหน่งทางการตลาดในการมีอิทธิพลต่อกิจกรรมของคู่แข่งอย่างมิชอบด้วยกฎหมาย
6. ความซือสัตย์และความเคารพในตลาดซือขายระดับโลก
6.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย

เราตระหนักว่าบุคคลทีสามทีเราร่วมงานด้วยจะดําเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมทางการกํากับดูแลทีซับซ้อน
บุคคลทีสามต้องตรวจสอบให้มันใจถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างสมบูรณ์ต่อกฎหมายและกฎระเบียบท้องถินทีเกียวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจและในประเทศทีดําเนินธุรกิจ ซึงรวมถึงสินบนและการทุจริต สุขภาพและความปลอดภัย สิทธิมนุษยชน
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การค้าระหว่างประเทศ การคุ้มครองข้อมูล การลงโทษ การควบคุมการส่งออกและกฎหมายการต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขัน

6.2 สินบนและการทุจริต
RB จะจัดการกับการติดสินบนและการทุจริตอย่างเด็ดขาด บุคคลทีสามทังหมดต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตในทุกประเทศทีดําเนินธุรกิจ ซึงรวมถึง กฎหมายการติดสินบนแห่งสหราชอาณาจักรปี 2010
แนวทางปฏิบัติในการทุจริตต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
และกฎหมายต่อต้านการติดสินบนทีประกาศใช้โดยแต่ละประเทศทีลงนามโดยสอดคล้องกับองค์การเพือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอนุสัญญาพัฒนาเพือต่อต้านการติดสินบนของข้าราชการต่างประเทศในการทําธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ
(“อนุสัญญา OECD”) กฎหมายหลายฉบับเหล่านีร่างขึนให้มีผลนอกเขตอํานาจและอาจมีผลบังคับใช้ต่อ RB และบุคคลทีสามไม่ว่าจะทําธุรกิจทีใดก็ตาม บทลงโทษสําหรับการละเมิดกฎหมายเหล่านีสามารถมีผลร้ายแรงต่อ RB
บุคคลทีสามและบุคคลทีเกียวข้อง ซึงรวมถึงค่าปรับมูลค่าสูงต่อองค์กรและบุคคล อีกทังการจําคุก
คําว่าสินบน รวมถึงความได้เปรียบทางการเงินหรือการชักนําหรือรางวัลใด ๆ ซึงมีจุดมุ่งหมายในการทําให้หน่วยงานทีเกียวข้องหรือกิจกรรมของบุคคลอืนมีการดําเนินงานทีไม่เหมาะสม
สินบนรวมถึงการชําระเงินเพืออํานวยความสะดวกซึงเป็นการชําระเงินอย่างไม่เป็นทางการจํานวนเล็กน้อยต่อข้าราชการเพือทําให้มันใจถึงประสิทธิภาพหรือเร่งประสิทธิภาพของขันตอนหรือกิจกรรมทีจําเป็นซึงเป็นส่วนหนึงของความรับผิดชอบทัวไปของเจ้าหน้าที
สิงนีถือว่าเป็นสินบน ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึงของ “วิธีการทําธุรกิจ” ในประเทศดังกล่าวหรือไม่ ในฐานะตัวแทนของบริษัท คุณต้องไม่ทําการชําระเงินเพืออํานวยความสะดวก
เว้นแต่ว่าคุณหรือเพือนร่วมงานของคุณตกอยู่ในความเสียงทางกายภาพส่วนบุคคลหากคุณไม่ทําเช่นนัน
บุคคลทีสามต้องไม่มีส่วนร่วมในการทุจริต การติดสินบนหรือกิจกรรมใด ๆ (ซึงรวมถึงการชําระเงินทีไม่เหมาะสม) ซึงอาจรวมถึงการมีส่วนร่วมในการทุจริตหรือการติดสินบนเมือทํางานกับ RB สิงนีรวมถึงการชําระเงินเพืออํานวยความสะดวก
หรือการมอบหรือรับการปฏิบัติพิเศษซึงผู้คนอาจมองว่าเป็นสินบนหรือเป็นการดําเนินงานในนามของ RB การติดต่อใด ๆ กับข้าราชการจะมีความเสียงสูง และบุคคลทีสามต้องระมัดระวังอย่างยิงในสถานการณ์ดังกล่าว
ดังนันจึงต้องเข้าใจกฎหมายและกฎระเบียบท้องถิน จดบันทึกการปฏิบัติตามกฎระเบียบกับบุคคลดังกล่าวและรับการอนุมัติล่วงหน้าจาก RB RB
อาจต้องกลายเป็นผู้รับผิดชอบต่อการติดสินบนหรือการชําระเงินเพืออํานวยความสะดวกโดยบุคคลทีสามทีดําเนินการในนามของบริษัท
6.3 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงิน
RB จะจัดการกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซึงรวมถึงการฟอกเงินและการให้เงินทุนแก่ผู้ก่อการร้ายอย่างเด็ดขาด RB นิยามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจว่าเป็นการกระทําอย่างผิดกฎหมายทีกระทําเพือผลประโยชน์ทางการเงินหรือเศรษฐกิจ RB
นิยามการฟอกเงินว่าเป็นการแลกเปลียนเงินหรือสินทรัพย์ทีได้มาจากการกระทําผิดให้กลายเป็นเงินหรือสินทรัพย์อืน ๆ ที ‘สะอาด’ สิงนียังรวมถึงเงินทีใช้เป็นเงินทุนเพือการก่อการร้ายไม่ว่าจะได้มาอย่างไร RB
ดําเนินธุรกิจกับบุคคลทีสามทีมีส่วนร่วมกับกิจกรรมธุรกิจทีชอบด้วยกฎหมายซึงเงินทุนไม่ได้มาจากหรือส่งต่อไปยังแหล่งทีผิดกฎหมาย
บุคคลทีสามต้องไม่มอบบริการใด ๆ หรือเข้าร่วมในการดําเนินการใด ๆ ทีอํานวยความสะดวกหรืออาจถือว่า RB มีส่วนร่วมในอาชญากรรมทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม บุคคลทีสามต้องไม่มีส่วนร่วมไม่ว่าจะในทางตรงหรือในทางอ้อมในการฟอกเงิน
กิจกรรมการให้เงินทุนแก่ผู้ก่อการร้าย การเลียงภาษีหรือการฉ้อโกง หรือการกระทําทีละเมิดกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยการยอมรับ โอนหรือแปลงหรือปกปิดเงินทีได้รับจากอาชญากรรมหรือเกียวข้องกับการให้เงินทุนแก่ผู้ก่อการร้าย
6.4 การปกป้องสิงแวดล้อม
RB ดําเนินงานเพือปกป้องสิงแวดล้อมในทุกวันนีเพือช่วยสร้างโลกทีดียิงขึนในวันพรุ่งนี ด้วยวัตถุประสงค์เช่นนี เราจึงมุ่งมันในการลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมจากการดําเนินงานและผลิตภัณฑ์ของเราทังในระยะสัน
ระดับกลางและระยะยาวและคาดหวังให้บุคคลทีสามทีเกียวข้องกับเรากระทําเช่นเดียวกัน บุคคลทีสามจําเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทางสิงแวดล้อมทีเกียวข้องทังหมดและรายงานสิงทีเกิดขึนหรือสภาพใด ๆ
ทีอาจส่งผลให้เกิดการละเมิดของกฎหมายหรือกฎระเบียบทางสิงแวดล้อมหรือมีผลกระทบทีเป็นผลร้ายต่อสิงแวดล้อมจากวัสดุ

7. สิงทีเน้นย้ํา: ผู้แทนจําหน่าย
7.1 การส่งเสริมการขาย

วิธีการส่งเสริมการขายของ RB ตังอยู่บนพืนฐานของจริยธรรมการตลาดของเราและความปรารถนาของเราในการให้ความสําคัญต่อผู้บริโภคเป็นอย่างแรกในทุก ๆ การตัดสินใจ ผลิตภัณฑ์ทุกชินของ RB ขายโดยยึดหลักคุณภาพ, ประสิทธิภาพ, ความปลอดภัย
และราคา การสือสารด้านการส่งเสริมการขายและการให้ข้อมูลทังหมดต้องสัตย์จริงและการกล่าวอ้างเฉพาะเจาะจงใด ๆ ต้องยุติธรรมและสามารถพิสูจน์ได้
ผู้แทนจําหน่ายมีสิทธิในการใช้เอกสารทีเป็นปัจจุบันเท่านันสําหรับการทําการตลาดผลิตภัณฑ์ของเราและต้องไม่ส่งเสริมการใช้งานผลิตภัณฑ์อืนหรือส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ทียังไม่ได้รับอนุญาต
บุคคลทีสามทีจัดจําหน่าย (ซือและขายหรือส่งเสริมการขาย) ผลิตภัณฑ์ทีเกียวข้องกับสุขภาพของ RB ของเราต้องเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายทีเกียวข้องของ RB ทังหมด เช่น ปฏิญาณโภชนาการสําหรับทารกและเด็ก นโยบายระดับโลกสําหรับสิงแทนนมแม่
และปฏิสัมพันธ์กับผู้เชียวชาญทางการดูแลสุขภาพ (HCPs) และนโยบายระดับโลกของหน่วยงานการดูแลสุขภาพ (HCEs) และขันตอนมาตรฐานระดับโลก
พนักงานทังหมดทีทํางานให้กับบุคคลทีสามทีมีหน้าทีเฉพาะในการส่งเสริมการขายและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทีเกียวข้องกับสุขภาพของ RB ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับการฝึกอบรมในด้านนโยบายเหล่านีก่อนเริมงานเพือมอบบริการใด ๆ
ภายใต้ชือของหรือในนามของ RB ต้องมีการมอบหลักฐานของการฝึกอบรมนีให้แก่ RB เมือมีการร้องขอ
การไม่ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านีอาจส่งผลให้มีการยุติความสัมพันธ์ล่วงหน้าสําหรับความสัมพันธ์ทีมีอยู่กับบุคคลทีสามและอาจมีความจําเป็นต้องดําเนินการทางกฎหมาย
7.2 ปฏิสัมพันธ์กับ HCPs, HCEs และ GOs
ปฏิสัมพันธ์กับ HCPs, HCEs และเจ้าหน้าทีรัฐบาล (GOs) ซึงเกียวข้องกับการถ่ายโอนสิงใด ๆ ทีมีค่า (เช่น การชําระเงินสําหรับบริการ ของขวัญ การสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง เงินทุนหรือผลประโยชน์อืนใด)
มีความเสียงทีจะถูกมองว่าเป็นการจูงใจหรือการติดสินบนเพือมอบความได้เปรียบแก่ RB
เนืองจากรับทราบถึงความสําคัญของพฤติกรรมทีมีความรับผิดชอบ เราปฏิบัติตามมาตรฐานและกระบวนการการปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับโลกเพือทําให้มันใจได้ว่าผู้แทนจําหน่าย:
•

ต้องไม่เสนอหรือมอบการจูงใจแก่ HCPs หรือ HCEs เพือให้ได้มาซึงธุรกิจหรือใช้ สังจ่ายยา ซือ โน้มน้าว หรือแนะนําผลิตภัณฑ์ RB หรือให้รางวัลสําหรับการซือครังก่อน

•

ปฏิสัมพันธ์กับ HCPs และ HCEs ในวิธีทีปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อกําหนดของกฎหมายและการกํากับดูแลทีเกียวข้องทังหมด การดําเนินการของผู้แทนจําหน่ายถูกกําหนดภายใต้นโยบาย HCPs และ HCEs ระดับโลกและ SOPs ของตน และ

•

บุคคลทีสามใด ๆ ทีดําเนินงานกับ GOs ในนามของ RB ควรเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกําหนดท้องถินและเก็บหลักฐานของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

•
ต้องไม่มอบผลิตภัณฑ์ตัวอย่างหรือผลิตภัณฑ์สําหรับการประเมินผลระดับมืออาชีพ (PPE) เพือเป็นสิงจูงใจเพือให้ใช้ สังจ่ายยา ซือ โน้มน้าว หรือแนะนําผลิตภัณฑ์ RB ผู้แทนจําหน่ายควรเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท้องถิน
(ซึงรวมถึงมาตรฐานทางจริยธรรมหรือแนวทางของธุรกิจ) ทีเกียวข้องกับการใช้งานและข้อกําหนดของสินค้าทดลองใช้และ PPE การแจกจ่ายสินค้าทดลองใช้หรือ PPE ใด ๆ ต้องได้รับการบันทึกและควรมอบหลักฐานให้แก่ RB ตามทีร้องขอ
7.4 การดําเนินการในนามของ RB
ผู้แทนจําหน่ายใด ๆ ทีดําเนินการเป็นตัวแทนหรือในนามของ RB ควรเป็นตัวแทน RB ในตลาดทีมีการดําเนินธุรกิจ ผู้แทนจําหน่ายต้องยึดมันมาตรฐานจริยธรรมระดับสูงและไม่ดําเนินการใด ๆ ทีอาจทําให้ RB เสียชือเสียงไม่ว่าในทางใดก็ตาม
ผู้แทนจําหน่ายต้องไม่ขายผลิตภัณฑ์ของ RB ภายใต้ชืออืนหรือขายผลิตภัณฑ์อืน ๆ ภายใต้ชือ RB และไม่ร่วมงานกับตราสินค้าหรือชือการค้าทีอาจมีความตังใจให้คล้ายคลึงกับ RB การสือสารของ RB ทังหมดต้องมาจาก RB
อย่างชัดเจนและไม่ทําให้ลูกค้าเข้าใจผิดไม่ว่าในทางใดก็ตาม
8. การสนับสนุนบุคคลทีสาม
เรายึดมันให้บุคคลทีสามทีเราร่วมงานด้วยมีมาตรฐานตามหลักจริยธรรมทีสูง นอกจากนี เรายังตระหนักว่าเรามีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือบุคคลทีสามในการปฏิบัติตามและรักษามาตรฐานเหล่านัน
การสนับสนุนบุคคลทีสามของเราประกอบไปด้วยการชําระค่าใช้จ่ายทียุติธรรมและค้าขายอย่างเปิดเผยและซือสัตย์เสมอ เราปฏิบัติต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจทังหมดด้วยความเชือใจและความเคารพ เช่น
การชําระค่าใช้จ่ายทียุติธรรมสําหรับผลิตภัณฑ์เพือให้ซัพพลายเออร์ของเรามีทรัพยากรเพียงพอในการจ่ายค่าจ้างทียุติธรรม
หน่วยงานบุคคลทีสามทีเราร่วมงานมีหลากหลายขนาดและอยู่ในหลากหลายภูมิศาสตร์ ดังนันจึงมีระดับของการปฏิบัติตามกฎระเบียบทีแตกต่างกันออกไป หน่วยงานจริยธรรม & การปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับโลกของเราพร้อมทีจะตอบข้อสงสัยใด ๆ
เกียวกับว่ากิจกรรมหรือนโยบายสอดคล้องกับการปฏิบัติตามนโยบายนีหรือไม่และคุณสามารถติดต่อได้ทางอีเมลที AskCompliance@rb.com
8.1 การรักษาความปลอดภัยขององค์กร
เราคาดหวังว่าบุคคลทีสามทังหมดมีกระบวนการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรซึงกําหนดให้มีการปกป้อง ป้องกันต่อและตอบสนองต่อการรัวไหลด้านการรักษาความปลอดภัยขององค์กร (ซึงรวมถึงการรัวไหลทีเกียวข้องกับอินเทอร์เน็ต)
และบุคคลทีสามทุกรายต้องรายงานปัญหาเกียวกับการรักษาความปลอดภัยให้แก่ RB ภายใน 24 ชัวโมงหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึนโดยใช้สายด่วน Speak Up Line และส่งอีเมลไปยัง AskSecurity@rb.com

หัวข้อทีต้องมีการรายงานประกอบด้วยแต่ไม่จํากัดเพียง: การลักขโมยทุกประเภท (รวมถึงการขโมยคลังสินค้า) ความรุนแรงทางร่างกาย การข่มขู่หรือการกลันแกล้งใด ๆ การปลอมแปลง การฉ้อโกง
การปลอมแปลงผลิตภัณฑ์/การเจือปนโดยเจตนาและความพยายาม/การบุกรุกทีเกียวข้องกับระบบ IT
9. บทลงโทษสําหรับการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
RB อาจดําเนินการกับบุคคลทีสาม ซึงรวมถึงการยุติสัญญาและ/หรือการดําเนินคดีในศาลตามความเหมาะสม สําหรับการไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี นโยบายหรือ SOP อืน ๆ ทีระบุในเอกสารนีและ/หรือกฎหมายหรือกฎระเบียบระหว่างประเทศใด ๆ ทีอาจส่งผลต่อ
RB และพนักงานของบริษัท

