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Teva Pharmaceutical Industries Ltd (ตอ่จำกนี้เรยีกวำ่ “Teva”) 

มมีำตรฐำนจรยิธรรมสงูในกำรด ำเนนิธรุกจิ 

และด ำเนนิกำรอยำ่งสอดคลอ้งกับมำตรฐำนอตุสำหกรรม กฎหมำย กฎระเบยีบ 

และขอ้บังคับทัง้หมดทีรั่ฐบำลก ำหนด รวมถงึนโยบำยภำยในของ Teva เอง Teva 

คำดหวังใหซ้พัพลำยเออรข์องบรษัิทปฏบิตัใินลกัษณะเดยีวกัน 

Teva มกีลยทุธด์ำ้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมำภบิำล (Environmental, Social and 

Governance, ESG) ทีค่รอบคลมุทกุดำ้น โดยมุง่เนน้ในดำ้นตำ่ง ๆ 

ทีเ่รำมองวำ่ส ำคญัอยำ่งยิง่ตอ่ธรุกจิและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งของเรำ 

ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งศกึษำเป้ำหมำย ESG ในปี 2030 ของ Teva ใหเ้ขำ้ใจอยำ่งถอ่งแท ้

(มเีผยแพร่บนเวบ็ไซต ์ESG ของเรำ) และสนับสนุน Teva ใหบ้รรลเุป้ำหมำยดังกลำ่ว

เกณฑจ์รยิธรรมส ำหรับซพัพลำยเออรข์องเรำจะระบหุลักกำรและควำมคำดหวังเบือ้งตน้ที ่Teva 

ก ำหนดไวส้ ำหรับซพัพลำยเออรแ์ละผูจ้ ำหน่ำยทีม่คีวำมสมัพันธท์ำงธรุกจิหรอืประสงคท์ีจ่ะมคีวำ

มสมัพันธท์ำงธรุกจิกับ Teva นอกจำกนี้ เกณฑจ์รยิธรรมดังกลำ่วยังมลีงิกต์ำ่ง ๆ 

ทีน่ ำไปสูน่โยบำยและจุดยนืทีม่ผีลบังคับใชก้บัซพัพลำยเออรข์อง Teva 

โดยทั่วไป ซพัพลำยเออรท์ัง้หมดของ Teva จะตอ้งด ำเนนิกำรดังน้ี:

• ศกึษำท ำควำมเขำ้ใจและปฏบิัตติำมเกณฑจ์รยิธรรมส ำหรับซพัพลำยเออร ์

รวมถงึนโยบำยหรอืจุดยนืตำ่ง ๆ ตำมลงิกท์ีแ่สดงไวใ้นเกณฑจ์รยิธรรมน้ี 

• เก็บรักษำเอกสำรทีจ่ ำเป็นเพือ่แสดงถงึกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดังกลำ่ว 

• รำยงำนให ้Teva ทรำบทันทหีำกมชีอ่งโหวใ่ด ๆ 

ในกำรปฏบิัตติำมเกณฑจ์รยิธรรมส ำหรับซพัพลำยเออรน้ี์ 

หรอืเกดิเหตกุำรณ์ใดทีส่ง่ผลตอ่กำรปฏบิัตติำมขอ้ก ำหนดดังกลำ่ว หรอืเหตกุำรณ์อืน่ ๆ 

ทีอ่ำจสง่ผลกระทบตอ่ Teva, ผลติภัณฑข์อง Teva 

และ/หรอืกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดในขอ้ตกลงดำ้นกำรจัดหำสนิคำ้หรอืบรกิำร (Supply 

Agreements) หรอืขอ้ตกลงทำงเทคนคิดำ้นคณุภำพ (Quality Technical Agreements) 

ทีเ่กีย่วขอ้งใด ๆ ซึง่ทำงซพัพลำยเออรไ์ดท้ ำไวก้ับ Teva

• แจง้ให ้Teva ทรำบทันทถีงึกำรตรวจสอบใด ๆ 

ทีส่ ำคญัหรอืประเด็นปัญหำดำ้นกฎระเบยีบกับหน่วยงำนสำธำรณสขุของประเทศหรอืระหวำ่ง

ประเทศ

กำรลดผลกระทบ 

จำกกำรด ำเนนิงำน 

และผลติภณัฑข์องเรำทีม่ตีอ่โ

ลกใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ

กำรพฒันำสขุภำพและ 

ควำมเทำ่เทยีมดำ้นสขุภำพ

ผ่ำนทำง 

กำรแพทยแ์ละ 

ธรุกจิทกุสำขำของเรำ 

ควำมมุง่มัน่ของเรำทีม่ตีอ่ 

คณุภำพ จรยิธรรม  

และควำมโปร่งใส 

https://www.tevapharm.com/our-impact/
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• อนุญำตให ้Teva หรอืผูรั้บมอบอ ำนำจของเรำด ำเนนิกำรตรวจประเมนิสถำนที ่ระบบ 

และ/หรอืเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกับเน้ือหำของเกณฑจ์รยิธรรมส ำหรับซพัพลำยเออรน้ี์ 

ตลอดจนนโยบำยหรอืจดุยนืตำ่ง ๆ ตำมลงิกท์ีร่ะบไุวใ้นเกณฑจ์รยิธรรมน้ี

• น ำหลักกำรเดยีวกันน้ีไปปรับใชก้บับคุคลทีส่ำมทีท่ ำงำนใหแ้กซ่พัพลำยเออร ์

โดยผำ่นเกณฑจ์รยิธรรมของซพัพลำยเออรเ์อง

• ปฏบิัตติำมกฎหมำย กฎระเบยีบ ขอ้บังคับ ขอ้บัญญตั ิกำรอนุญำต ใบอนุญำต กำรอนุมัต ิ

ค ำสัง่ มำตรฐำน ขอ้หำ้ม กำรคว ่ำบำตร และขอ้ก ำหนด Teva 

ทีเ่กีย่วขอ้งในทกุดำ้นทีค่รอบคลมุภำยใตเ้กณฑจ์รยิธรรมส ำหรับซพัพลำยเออรน้ี์ 

• ปฏบิัตติำมหลกักำรของแผนรเิริม่ดำ้นหว่งโซอ่ปุทำนเภสชัภัณฑ ์(Pharmaceutical Supply 

Chain Initiative, PSCI) ซึง่ Teva เป็นสมำชกิอยู่

• ตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่อง Teva หำกมคี ำถำมใด ๆ 

เกีย่วกับหลกักำรและควำมคำดหวังทีร่ะบไุวใ้นเกณฑจ์รยิธรรมส ำหรับซพัพลำยเออรน้ี์ ผำ่นทำง 

TevaSupplierCodeofConduct@tevapharm.com

https://pscinitiative.org/resource?resource=1
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จรยิธรรม

ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งด ำเนนิธรุกจิของตนอยำ่งมจีรยิธรรมและกระท ำกำรอยำ่งซือ่สตัย ์

ซพัพลำยเออรต์อ้งมนีโยบำยและระบบทีเ่พยีงพอในกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติ/ตอ่ตำ้นกำรตดิสนิบน 

และจะตอ้งไมเ่ขำ้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งในกำรทจุรติ กำรขูก่รรโชก หรอืกำรยักยอกใด ๆ นอกจำกน้ี 

ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งไมจ่่ำยหรอืรับสนิบน หรอืเขำ้ร่วมในสิง่จูงใจทีผ่ดิกฎหมำยอืน่ ๆ 

ในควำมสมัพันธท์ำงธรุกจิหรอืควำมสมัพันธก์ับรัฐบำล รวมถงึโดยผำ่นบคุคลทีส่ำมหรอืคนกลำง 

และตอ้งน ำวธิปีฏบิตัทิำงธรุกจิทีเ่ป็นธรรมมำใช ้รวมถงึกำรโฆษณำทีถ่กูตอ้งและเป็นจรงิ 

ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งปฏบิัตติำมมำตรฐำนตำ่ง ๆ ดังตอ่ไปนี้:

• กำรหลกีเลีย่งผลประโยชนท์บัซอ้น: รวมถงึสถำนกำรณ์ทีก่อ่ใหเ้กดิ 

(หรอืถกูมองวำ่อำจกอ่ใหเ้กดิ) ผลประโยชนท์ับซอ้น 

และขัดตอ่ขอ้ผกูพันของซพัพลำยเออรท์ีม่ตีอ่ Teva ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งแจง้ให ้Teva 

ทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรโดยทันท ี

ในกรณีทีเ่กดิผลประโยชนท์บัซอ้นขึน้หรอืมโีอกำสเกดิขึน้ได ้

• ปฏบิตัติำมขอ้หำ้มเกีย่วกบักำรซือ้ขำยหลกัทรพัยโ์ดยอำศยัขอ้มลูภำยในและกำ
รใชข้อ้มลูทีย่งัไมเ่ปิดเผยตอ่สำธำรณะ

• ปฏบิตัติำมกฎหมำยและระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบักำรตอ่ตำ้นกำรผกูขำดและกำ
รแขง่ขนัทำงกำรคำ้ทีไ่มเ่ป็นธรรม

• ระเบยีบขอ้บงัคบัทีค่วบคมุกำรคำ้หรอืกำรสง่ออก: 
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งไมจั่ดหำวัสด ุผลติภัณฑ ์บรกิำร ซอฟตแ์วร ์
หรอืขอ้มลูทำงเทคนคิทีม่แีหลง่ก ำเนดิหรอืไดรั้บกำรจดัหำโดยตรงหรอืโดยออ้มจำกแห
ลง่ทีม่ำดังตอ่ไปน้ีใหแ้ก ่Teva น่ันคอื:

o ประเทศหรอืดนิแดนทีถ่กูคว ำ่บำตรอยำ่งครอบคลมุ (ในปัจจุบันไดแ้ก ่
ภมูภิำคไครเมยีและเซวำสโตปอล ควิบำ อหิร่ำน เกำหลเีหนือ เลบำนอน 
และซเีรยี) หรอื 

o จำกคูส่ญัญำ (นติบิคุคลหรอืบคุคล) 
หรอืจุดหมำยปลำยทำงทีอ่ยูภ่ำยใตม้ำตรกำรคว ำ่บำตร หรอืกำรควบคมุกำรสง่ออก 
รวมถงึแตไ่มจ่ ำกดัเฉพำะผูท้ีถ่กูด ำเนนิกำรโดยสหประชำชำต ิสหรัฐอเมรกิำ 
อสิรำเอล สหรำชอำณำจักร แคนำดำ และสหภำพยโุรป 
โดยทีก่ำรรับหรอืกำรโอนโดย Teva 
จะสง่ผลใหเ้ป็นกำรละเมดิมำตรกำรคว ่ำบำตรหรอืมำตรกำรควบคมุกำรสง่ออกดังกล่
ำว

• ดแูลรกัษำมำตรกำรควบคมุทำงธุรกจิและกำรรำยงำนทีม่ปีระสทิธผิล 

และเก็บรกัษำบันทกึขอ้มลูทีถ่กูตอ้งและครบถว้นสมบรูณ์โดยเป็นตำมหลกักำรบัญชรีะ

หวำ่งประเทศ 

• ดแูลรกัษำควำมสมบรูณ์ของขอ้มลูเกีย่วกบัวสัดแุละบรกิำร: 

เอกสำรทีส่ง่มอบใหแ้ก ่Teva ควรจะถกูตอ้ง ครบถว้นสมบรูณ์ 

และมมีำตรฐำนสอดคลอ้งกนั
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• สง่เสรมิใหพ้นักงำนและผูใ้หบ้รกิำรท ำกำรรำยงำนขอ้กงัวลหรอืกำรกระท ำทีผ่ดิกฎห

มำยซึง่เกดิขึน้ในสถำนทีท่ ำงำน โดยไมต่อ้งเกรงกลวัวำ่จะถกูตอบโต ้ขม่ขู ่

หรอืคกุคำมใด ๆ และด ำเนนิกำรใหแ้น่ใจวำ่มกีำรสอบสวนและกำรแกไ้ขอยำ่งเหมำะสม

• ตรวจสอบใหแ้นใ่จถงึกำรดแูลและกำรด ำเนนิกำรกบัสตัวท์ดลองอยำ่งมมีนุษยธร

รม โดยปฏบิตัติำมจดุยนืของ Teva ในเรือ่งสวัสดภิำพของสตัว์

• ไดรั้บกำรรับรอง (หำกเกีย่วขอ้ง) ดว้ยกำรรบัรองของหอ้งปฏบิตักิำรใด ๆ 

และสมำคมกำรประเมนิและรับรองระบบกำรดแูลสตัวท์ดลองนำนำชำต ิ(Association 

for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International, 

)AAALAC)

• ระเบยีบขอ้บงัคบัในกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติ: 

ปฏบิัตติำมนโยบำยกำรป้องกันกำรทจุรติของ Teva 

• ซพัพลำยเออรท์ีเ่ป็นตวัแทนบคุคลทีส่ำม (Third Party Representatives, TPR) 

จะตอ้ง: (1) อยูภ่ำยใตก้ำรตรวจสอบสถำนะกำรก ำกบัดแูลทัว่โลกของ Teva: (2) 

ปฏบิัตติำมมำตรฐำนทีก่ ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรตรวจสอบสถำนะของบคุคลทีส่ำมของ 

Teva ตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่อง Teva เพือ่ขอรับขอ้มลูเพิม่เตมิผำ่นทำง 

ThirdPartyProgramGlobal@tevapharm.com หรอื 

ThirdPartyProgramEU@tevapharm.com

• ผลติภณัฑป์ลอมแปลง: 

หำกซพัพลำยเออรไ์ดรั้บกำรเสนอใหซ้ือ้หรอืทรำบวำ่มสีนิคำ้ปลอมแปลง 

สนิคำ้ทีถ่กูยักยำ้ยหรอืถกูขโมยอยำ่งผดิกฎหมำยในหว่งโซอ่ปุทำนของตน 

ซึง่อำจสง่ผลกระทบตอ่สนิคำ้/บรกิำรทีซ่พัพลำยเออรน์ ำเสนอตอ่ Teva 

ซพัพลำยเออรต์อ้งแจง้ให ้Teva ทรำบทันที

• หำกซพัพลำยเออรเ์ชือ่วำ่พนักงำนของ Teva 

หรอืบคุคลหรอืองคก์รใดก็ตำมทีก่ระท ำกำรในนำมของ Teva 

ไดม้สีว่นเกีย่วขอ้งในกำรด ำเนนิกำรทีไ่มถ่กูตอ้งหรอืไมช่อบดว้ยกฎหมำย 

ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งรำยงำนเรือ่งน้ีตอ่ ส ำนกังำนดแูลคณุธรรมทำงธุรกจิ (Office 

of Business Integrity, OBI) ของ Teva โดยทนัท ีโปรดตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่อง 

Teva อยำ่งเป็นควำมลับไดท้ี ่www.tevahotline.ethicspoint.com หรอืทำงอเีมลที ่

Office.BusinessIntegrity@tevapharm.com

• แรธ่ำตจุำกภมูภิำคทีม่คีวำมขดัแยง้: ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ 

ชิน้สว่นและผลติภัณฑท์ัง้หมดทีจั่ดหำใหแ้ก ่Teva ไมม่ ี

“แร่ธำตจุำกภมูภิำคทีม่คีวำมขัดแยง้” 

ตำมนโยบำยแร่ธำตจุำกภมูภิำคทีม่คีวำมขัดแยง้ของ Teva 

รวมถงึด ำเนนิกำรแกไ้ขเยยีวยำทีเ่หมำะสมหำก Teva ก ำหนดไว ้นอกจำกนี้ 

หำกจัดหำสนิคำ้ใหแ้ก ่Teva ในสหภำพยโุรป 

ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งมรีะบบทีส่อดคลอ้งกับมำตรฐำนทีร่ะบไุวใ้นแนวทำงกำรตรวจสอบ

สถำนะของ OECD 

ส ำหรับหว่งโซอ่ปุทำนดำ้นแร่ธำตทุีม่ำจำกพืน้ทีท่ีไ่ดรั้บผลกระทบจำกควำมขัดแยง้และมี

https://www.tevapharm.com/globalassets/tevapharm-vision-files/teva-animal-welfare-position_2020.pdf
https://www.tevapharm.com/globalassets/tevapharm-vision-files/prevention-of-corruption---v2---04.15.18---english-ethics.pdf
https://www.tevapharm.com/globalassets/tevapharm-vision-files/global-compliance--ethics-policy-on-due-diligence-and-interactions-with-third-party-representatives---v3---11.18.19---english.pdf
mailto:ThirdPartyProgramGlobal@tevapharm.com
mailto:ThirdPartyProgramEU@tevapharm.com
http://www.tevahotline.ethicspoint.com/
mailto:Office.BusinessIntegrity@tevapharm.com
https://www.tevapharm.com/globalassets/tevapharm-vision-files/teva_conflict_minerals_policy_statement.pdf
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ควำมเสีย่งสงู (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of 

Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas) 
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แรงงำน

เรำด ำเนนิธรุกจิของเรำอยำ่งมคีวำมรับผดิชอบ และเป็นไปตำมมำตรฐำนทำงจรยิธรรมขัน้สงูสดุ 

รวมถงึกำรเคำรพสทิธมินุษยชน 

ทัง้ในกำรด ำเนนิงำนของเรำเองและในเครอืขำ่ยหว่งโซอ่ปุทำนของเรำ 

ซพัพลำยเออรต์อ้งยดึม่ันในแนวปฏบิัตแิละขัน้ตอนด ำเนนิงำนดำ้นแรงงำนทีม่จีรยิธรรม 

ซพัพลำยเออรต์อ้งไมว่ำ่จำ้ง หรอืใช ้หรอืไดรั้บประโยชนจ์ำกแรงงำนบังคบั 

แรงงำนขัดหน้ีหรอืแรงงำนช ำระหน้ี แรงงำนนักโทษทีไ่มส่มัครใจ 

หรอืแรงงำนทีม่ำจำกกำรคำ้มนุษย ์ซพัพลำยเออรรั์บรองวำ่ผลติภัณฑห์รอืบรกิำรทีจั่ดหำใหแ้ก ่

Teva รวมถงึวัสดตุำ่ง ๆ ในผลติภัณฑข์องตนนัน้ 

ปฏบิัตติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วกบัแรงงำนบังคับของประเทศตำ่ง ๆ ที ่Teva 

และซพัพลำยเออรด์ ำเนนิกจิกำรอยู ่ซพัพลำยเออรต์อ้งตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมพันธกจิเหลำ่น้ี 

รวมถงึแตไ่มจ่ ำกดัเฉพำะกำรทบทวนและกำรก ำหนดมำตรฐำนเดยีวกันโดยหว่งโซอ่ปุทำนของต

น เพือ่ใหบ้รรลเุป้ำหมำยน้ี 

ซพัพลำยเออรต์อ้งสือ่สำรเกีย่วกับนโยบำยของตนในเรือ่งแรงงำนบังคับ 

ใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งรำยส ำคญัไดท้รำบ รวมถงึแตไ่มจ่ ำกดัเฉพำะพนักงำน ผูจั้ดกำร หัวหนำ้งำน 

พนักงำนอืน่ ๆ ทีก่ ำกับดแูลหว่งโซอ่ปุทำนและซพัพลำยเออรข์องพวกเขำ ถำ้ม ี

ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งปฏบิัตติำมมำตรฐำนตำ่ง ๆ ดังตอ่ไปน้ี:

• สนบัสนุนและปกป้องสทิธมินุษยชนทีไ่ดร้บักำรยอมรบัในระดบัสำกล 

และปฏบิัตติำมจุดยนืในเรือ่งสทิธมินุษยชนของ Teva 

รวมถงึกำรสนับสนุนเจตนำรมณ์และบทบญัญตัขิองปฏญิญำสำกลวำ่ดว้ยสทิธมินุษยชน 

(Universal Declaration of Human Rights) 

และแนวทำงทีต่ำมมำซึง่ระบไุวใ้นหลกักำรอันเป็นแนวทำงของสหประชำชำตวิำ่ดว้ยธรุกิ

จและสทิธมินุษยชน (United National Guiding Principles on Business and Human 

Rights)

• จัดหำสถำนทีท่ ำงำนทีป่รำศจำกกำรลว่งละเมดิ ควำมรุนแรง กำรเลอืกปฏบิัต ิ

กำรลงโทษ และ/หรอืกำรปฏบิัตทิีไ่รม้นุษยธรรม, 

สง่เสรมิกำรยอมรับควำมแตกตำ่งหลำกหลำย/กำรค ำนงึถงึคนทกุกลุม่ 

และปฏบิัตติำมจุดยนืของ Teva ในกำรยอมรับควำมหลำกหลำยและค ำนงึถงึคนทกุกลุม่

• ตรวจสอบใหแ้นใ่จถงึกำรจำ้งงำนทีเ่ลอืกอยำ่งอสิระและเสรภีำพในกำรยำ้ยทีอ่ยู่

โดยไมใ่ชว้ธิปีฏบิตัใินกำรสรรหำบคุลำกรทีท่ ำใหเ้กดิควำมเขำ้ใจผดิ, 

ควรเปิดโอกำสใหพ้นักงำน ผูรั้บจำ้ง 

และผูรั้บจำ้งชว่งสำมำรถเขำ้ถงึเอกสำรประจ ำตวัของตนได ้

และอนุญำตใหพ้นักงำนสำมำรถลำออกจำกงำนหลังจำกแจง้ลว่งหนำ้อยำ่งเหมำะสมแล ้

ว

• ปฏบิัตติำมอนุสญัญำวำ่ดว้ยอำยขุ ัน้ต ำ่ขององคก์ำรแรงงำนระหวำ่งประเทศ 

(International Labor Organization’s Minimum Age Convention) 

และอนุสญัญำวำ่ดว้ยกำรใชแ้รงงำนเด็กในรปูแบบทีเ่ลวรำ้ยทีส่ดุขององคก์ำรแร

งงำนระหวำ่งประเทศ (International Labor Organization’s Worst Forms 

of Child Labour Convention)

https://www.tevapharm.com/globalassets/tevapharm-vision-files/supplier-coc/tevas-human-rights-position_2020.pdf
https://www.tevapharm.com/globalassets/tevapharm-vision-files/teva-diversity-and-inclusion-position_2020.pdf
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• คำ่จำ้งเงนิเดอืน สวสัดกิำร และช ัว่โมงกำรท ำงำน: 

แจง้ใหพ้นักงำนทรำบถงึคำ่ตอบแทนพืน้ฐำน 

และด ำเนนิกำรใหแ้น่ใจวำ่ทีอ่ยูอ่ำศัยทีซ่พัพลำยเออรจั์ดหำใหแ้กพ่นักงำนนัน้เป็นไปตำม

มำตรฐำนของทอ้งถิน่ 

• รบัรองควำมเป็นสว่นตวัและกำรปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคล 

และปฏบิัตติำมนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัของขอ้มลูของ Teva 

ในกรณีทีม่กีำรละเมดิขอ้ก ำหนด 

ใหร้ำยงำนตอ่ศนูยป์ฏบิัตกิำรดำ้นควำมปลอดภัยทั่วโลก (Global Security Operation 

Center) ของ Teva ที ่gsoc@tevapharm.com หรอืทีห่มำยเลข +1 973-265-3702 

(เบอรต์รงทีต่ดิตอ่ไดจ้ำกทั่วโลก) หรอื +1-877-TEVA-757 (โทรฟรใีนสหรัฐฯ)

o รวบรวมและเก็บรักษำขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่ดรั้บอนุญำตตำมกฎหมำยตอ่เมือ่มคีว
ำมจ ำเป็นทีช่อบดว้ยกฎหมำยในกำรด ำเนนิกำรดังกลำ่วเพือ่ด ำเนนิธรุกจิของ 
Teva เทำ่นัน้ 

o ปกป้องและด ำเนนิกำรใหแ้น่ใจถงึกำรน ำขอ้มลูไปใชอ้ยำ่งเหมำะสมและชอบดว้
ยกฎหมำยในสว่นของขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลบัของบคุคล บรษัิท หรอืองคก์รอืน่ ๆ 
ทีต่นท ำธรุกจิดว้ย รวมถงึ Teva 

o มมีำตรกำรในกำรตรวจตดิตำมและปกป้องระบบทีม่ขีอ้มลูทีเ่ป็นควำมลับ 
รวมถงึกำรป้องกันกำรละเมดิขอ้มลู/ควำมเป็นสว่นตัวทัง้ภำยในและภำยนอกอง
คก์ร รวมถงึขัน้ตอนในกำรรับมอืกับกำรละเมดิดังกลำ่ว 

o จัดท ำขอ้ผกูพันตำมสญัญำกับบคุคลทีส่ำมใด ๆ 
ทีส่ำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูทีอ่ธบิำยไวใ้นสว่นน้ี 
เพือ่ใหพ้วกเขำปฏบิัตติำมขอ้ก ำหนดในกำรปกป้องขอ้มลูดังกลำ่วตำมทีร่ะบไุวใ้
นหัวขอ้นี้

https://www.tevapharm.com/globalassets/tevapharm-vision-files/global-data-privacy---v2---06.01.20---english-ethics.pdf
mailto:%20gsoc@tevapharm.com
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สขุภำพและควำมปลอดภยั

สขุภำพ ควำมปลอดภัย 

และควำมเป็นอยูท่ีด่ขีองพนักงำนและคนงำนของเรำทัว่ทัง้เครอืขำ่ยซพัพลำยเออรข์องเรำนัน้ 

มคีวำมส ำคญัอยำ่งยิง่ตอ่ควำมสำมำรถของเรำในกำรจัดหำเวชภัณฑใ์หแ้กผู่ป่้วย 

ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งปฏบิัตติำมจดุยนืของ Teva วำ่ดว้ยอำชวีอนำมัยและควำมปลอดภัย 

และด ำเนนิกจิกรรมตำ่ง ๆ 

โดยค ำนงึถงึควำมปลอดภัยและสขุภำพของพนักงำนและประชำชนทั่วไปอยำ่งเพยีงพอ 

ซึง่รวมถงึกำรด ำเนนิกำรใหแ้น่ใจวำ่มกีำรดแูลท ำควำมสะอำดทีเ่หมำะสมและกำรใหพ้นักงำนสำม

ำรถเขำ้ถงึน ้ำดืม่สะอำดได ้

ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งจัดใหม้สีภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนทีป่ลอดภัยและดตีอ่สขุภำพ 

รวมถงึทีพั่กอำศัยทีบ่รษัิทจัดหำให ้หำกม ี

ซพัพลำยเออรจ์ะไดรั้บกำรสง่เสรมิด ำเนนิกำรตำมโปรแกรมทีส่ง่ผลดตีอ่สขุภำพของพนักงำนขอ

งตน

• ปกป้องพนกังำนจำกกำรไดรั้บอันตรำยและกำรท ำงำนทีต่อ้งใชแ้รงอยำ่งไมเ่หมำะสม 

และด ำเนนิกำรใหแ้น่ใจวำ่มกีำรใชอ้ปุกรณ์ป้องกันสว่นบคุคลอยำ่งเหมำะสม 

และกำรท ำงำนเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบยีบขอ้บังคับ และขอ้ก ำหนดอืน่ ๆ 

ทีใ่ชบ้ังคับทัง้หมด

• มโีปรแกรมดำ้นควำมปลอดภยัของกระบวนกำร กำรระบ ุกำรตรวจตดิตำม 

และกำรป้องกัน/ควบคมุกำรสมัผัสกับอันตรำย 

และด ำเนนิกำรใหแ้น่ใจถงึกำรตอบสนองหำกเกดิกำรหกร่ัวของสำรเคมหีรอืสำรชวีภำพที่

เป็นอันตรำย ถำ้มี

• กำรเตรยีมควำมพรอ้มและกำรตอบสนองตอ่เหตฉุุกเฉนิโดยกำรวำงแผนสถำนกำร

ณ์ กำรด ำเนนิกำร และกำรจดัใหม้แีผนและขัน้ตอนในกำรตอบสนองตอ่เหตฉุุกเฉนิ 

• เผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกบัอนัตรำย รวมถงึสำรประกอบและวัสดทุำงเภสชักรรม 

เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่มกีำรปฏบิัตติำมกฎระเบยีบและมกีำรตรวจตดิตำมอยำ่งเหมำะสมผำ่นทำ

งเอกสำร เชน่ เอกสำรขอ้มลูควำมปลอดภัย (Safety Data Sheets, SDS)

https://www.tevapharm.com/globalassets/tevapharm-vision-files/tevas-ohs-position_2020.pdf


 

เกณฑจ์รยิธรรมส ำหรับซพัพลำยเออรข์อง Teva | 

 

สิง่แวดลอ้ม

Teva เชือ่วำ่เรำมหีนำ้ทีรั่บผดิชอบในกำรลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

รวมถงึผำ่นทำงเครอืขำ่ยหว่งโซอ่ปุทำนของเรำ เน่ืองจำกมปัีญหำตำ่ง ๆ 

ทีส่ง่ผลกระทบตอ่โลกของเรำเพิม่มำกขึน้ 

ซพัพลำยเออรต์อ้งด ำเนนิงำนอยำ่งมคีวำมรับผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มเพือ่ลดผลกระทบทีไ่มพ่งึปร

ะสงคต์อ่สิง่แวดลอ้มใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ โดยยดึม่ันในจุดยนืของ Teva 

ในเรือ่งกำรสง่เสรมิควำมย่ังยนืดำ้นสิง่แวดลอ้ม 

เรำสง่เสรมิใหซ้พัพลำยเออรอ์นุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำต ิโดยหลกีเลีย่งกำรใชว้ัสดอุันตรำย 

และพยำยำมลดกำรใช,้ น ำมำใชซ้ ้ำ และรไีซเคลิทรัพยำกร 

ซพัพลำยเออรต์อ้งยดึม่ันในจุดยนืของ Teva ในกำรตอ่ตำ้นจุลชพีดือ้ยำ 

และใหข้อ้มลูตำมทีจ่ ำเป็นเพือ่สนับสนุนเป้ำหมำยของ Teva 

ในกำรลดกำรปลอ่ยสำรตำ้นจุลชพีสูส่ ิง่แวดลอ้มใหน้อ้ยทีส่ดุ (เภสชักรรมในสิง่แวดลอ้ม 

(Pharmaceuticals in the Environment, PIE) 

ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งสนับสนุนเป้ำหมำยดำ้นสิง่แวดลอ้มในปี 2030 ของ Teva 

ซึง่รวมถงึกำรลดกำรปลดปลอ่ยกำ๊ซเรอืนกระจก (GHG) ในขอบเขต 1 และ 2 , 

กำรปรับปรุงควำมโปร่งใสของกำรปลอ่ยกำ๊ซเรอืนกระจกในขอบเขต 3 

และกำรปฏบิตัติำมพันธกจิของกลุม่พันธมติรอตุสำหกรรม AMR (AMR Industry Alliance) 

• ไดร้บั/ดแูลรกัษำและปฏบิตัติำมกำรพจิำรณำอนุมตั ิกำรอนุญำต 

และใบอนุญำตดำ้นสิง่แวดลอ้มทีจ่ ำเป็นทัง้หมด 

ปฏบิัตติำมขอ้ก ำหนดและขอ้จ ำกดัในกำรลงทะเบยีนขอ้มลู

• จัดท ำระบบขยะของเสยีและกำรปลอ่ยของเสยี เพือ่ใหม้ั่นใจวำ่มกีำรจดักำร 

กำรเคลือ่นยำ้ย และกำรจัดเก็บ/กำรก ำจัดของเสยีทัง้หมดอยำ่งปลอดภัย 

รวมถงึกำรประเมนิ กำรจัดกำร กำรควบคมุ และกำรบ ำบดัขยะ น ้ำเสยี 

หรอืกำรปลอ่ยของเสยีใด ๆ ทีอ่ำจสง่ผลกระทบเชงิลบตอ่มนุษยห์รอืสิง่แวดลอ้ม

• ด ำเนนิกำรตรวจสอบสถำนะของแหลง่วตัถดุบิส ำคัญเพือ่สง่เสรมิกำรจัดหำวตัถดุบิทีถ่กูก

ฎหมำยและย่ังยนื, ตดิฉลำกและ/หรอืแจง้เกีย่วกบัสำรตอ้งหำ้มใด ๆ 

ทีอ่ยูภ่ำยใตร้ะเบยีบขอ้บังคบัตำ่ง ๆ (เชน่ EU REACH) 

ส ำหรับกำรรไีซเคลิและกำรก ำจัดทิง้, 

ตอบสนองตอ่ค ำขอขอ้มลูองคป์ระกอบของสำรในวัสด/ุชิน้สว่น, 

ด ำเนนิกำรตรวจสอบวัตถดุบิจำกพชื/ผนืป่ำวำ่มกีำรเก็บเกีย่วและน ำเขำ้/สง่ออกอยำ่งถกู

ตอ้งตำมกฎหมำย 

• ใชค้วำมพยำยำมอยำ่งเหมำะสมเพือ่สรำ้งควำมโปรง่ใสและกำรเปิดเผยตอ่สำธำ

รณะเกีย่วกับขอ้มลูและเป้ำหมำยดำ้น ESG และทีเ่กีย่วขอ้งกับสิง่แวดลอ้ม 

รวมถงึกำรตอบสนองตอ่ค ำขอเขำ้ร่วมในโปรแกรมกำรเปิดเผยขอ้มลู (เชน่ 

แบบสอบถำม CDP เกีย่วกับกำรรักษำควำมปลอดภัยของสภำพอำกำศ/น ้ำ)

https://www.tevapharm.com/globalassets/tevapharm-vision-files/teva-environmental-sustainability-position_2020.pdf
https://www.tevapharm.com/globalassets/tevapharm-vision-files/teva-environmental-sustainability-position_2020.pdf
https://www.tevapharm.com/globalassets/tevapharm-vision-files/teva-amr-position_2020.pdf
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ระบบจดักำร

Teva 

ใหค้วำมส ำคญักบัควำมโปร่งใสและมุง่ม่ันทีจ่ะปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนนิธรุกจิอยำ่งตอ่เน่ือง 

ทัง้ในสว่นปฏบิตังิำนของเรำเองและทัว่ทัง้เครอืขำ่ยหว่งโซอ่ปุทำนของเรำ 

ซพัพลำยเออรต์อ้งมรีะบบและกระบวนกำรบรหิำรจัดกำรทีอ่ ำนวยควำมสะดวกในกำรปรับปรุงอยำ่

งตอ่เน่ือง ควำมตอ่เน่ืองทำงธรุกจิ และกำรปฏบิตัติำมหลักกำรทัง้หมดทีร่ะบไุวใ้นเอกสำรน้ี

• จัดท ำระบบกำรจดักำรควำมเสีย่ง 

เพือ่ระบแุละควบคมุควำมเสีย่งในทกุดำ้นตำมทีก่ลำ่วไวใ้นเอกสำรน้ี 

รวมถงึแผนควำมตอ่เน่ืองทำงธรุกจิและแผนกำรจัดกำรควำมเสีย่งเพือ่สง่เสรมิควำมตอ่เ

น่ืองในกำรด ำเนนิงำน

• จัดท ำโปรแกรมกำรฝึกอบรมทีช่ว่ยใหผู้บ้รหิำรและพนักงำนสำมำรถจัดท ำเอกสำรและ

ปรับปรุงควำมเขำ้ใจ และยดึมั่นในหลกักำร แนวทำง 

และระเบยีบขอ้บังคับสำกลทีก่ ำหนดไวใ้นเอกสำรฉบับน้ี

• รกัษำกำรตดิตอ่สือ่สำรทีเ่ปิดกวำ้งและตรงไปตรงมำกับสว่นงำนตำ่ง ๆ ของ Teva 

ทีเ่กีย่วขอ้ง และจัดท ำระบบกำรสือ่สำรทีม่ปีระสทิธผิลในเพือ่แจง้ถงึหลักกำรตำ่ง ๆ 

ทีร่ะบไุวใ้นเอกสำรน้ี แกพ่นักงำน ผูรั้บจำ้ง และซพัพลำยเออรข์องพวกเขำ

• ปรบัปรงุกำรปฏบิัตติำมขอ้ก ำหนดอยำ่งตอ่เน่ือง 

โดยกำรก ำหนดเป้ำหมำยของกำรปฏบิตังิำน 

ด ำเนนิกำรตำมแผนด ำเนนิงำนและกำรแกไ้ขปัญหำทีจ่ ำเป็นส ำหรับขอ้บกพร่องทีไ่ดรั้บก

ำรบง่ชีจ้ำกกำรประเมนิภำยในหรอืภำยนอก กำรตรวจสอบ 

และกำรทบทวนของฝ่ำยบรหิำร


