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เราท�าในสิง่ทีถ่กูตอ้ง 
เกีย่วกบัประมวลจรรยาบรรณ (Code of 
Conduct) ทีพั่นธมติรธรุกจิของ Allergan ตอ้ง
ปฏบิตัติาม 

ความคาดหวงัทีเ่รามตีอ่พันธมติรธรุกจิของเรา 

เราด�าเนนิการใหม้ ัน่ใจไดถ้งึ
ความปลอดภยัของผูป่้วยและ
คณุภาพของผลติภณัฑ ์
การวจัิยและพัฒนาผลติภณัฑข์อง Allergan

ขอ้มลูผลติภณัฑท์ีถ่กูตอ้งเทีย่งตรง 

ผลติภณัฑท์ีม่คีณุภาพ 

การรายงานเหตกุารณอ์นัไมพ่งึประสงค ์

เราปฏสิมัพนัธด์ว้ยความรบัผดิ
ชอบ 
การปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบ 

การสง่เสรมิผลติภณัฑ ์

การแสดงอธัยาศยัไมตรทีางธรุกจิ 

การปฏสิมัพันธก์บัผูป้ระกอบวชิาชพีการดแูลสขุภาพ
และเจา้หนา้ทีรั่ฐ 

ความโปรง่ใส 

ความสมัพันธข์องพันธมติรธรุกจิกบับคุคลทีส่ามอืน่ ๆ 

การตอ่ตา้นการใหส้นิบน และการตอ่ตา้นการ
คอรรั์ปชัน่ 

การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม 

การปฏบิตัติามกฎระเบยีบทางการคา้ 

เราปกป้องบรษิทัของเรา 
การขดักนัของผลประโยชน ์

ขอ้มลูธรุกจิทีเ่ป็นความลบั 

การใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูและความเป็นสว่นตวั 

ขอ้มลูภายใน 

ความซือ่ตรงทางการเงนิ 

การบรหิารจัดการบนัทกึ 

สนิทรัพยข์องบรษัิท 

เราเป็นพลเมอืงทีม่คีวามรบัผดิ
ชอบ 
สิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยั และความปลอดภยั 

สทิธมินุษยชน

เราดแูลซึง่กนัและกนั 
โอกาสในการจา้งงานทีเ่ทา่เทยีมกนั

การตอ่ตา้นการคกุคาม และการตอ่ตา้นการเลอืก
ปฏบิตั ิ

ความรนุแรงในสถานทีท่�างาน

การแจง้เร ือ่งรอ้งเรยีน 

สารบญั
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ที ่Allergan การกระท�าทีม่จีรยิธรรมของเราและความส�าเร็จของบรษัิทตา่งตอ้งด�าเนนิไปพรอ้ม
เพรยีงกนั เราจงึธ�ารงไวซ้ ึง่หลกัคณุธรรมเป็นหวัใจส�าคญัของทกุสิง่ทีเ่ราท�า
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เราท�าในสิง่ทีถ่กูตอ้ง ที ่Allergan การกระท�าทีม่จีรยิธรรมของเราและความส�าเร็จของบรษัิทตา่งตอ้งด�าเนนิไปพรอ้มเพรยีงกนั 
เราจงึธ�ารงไวซ้ ึง่หลกัคณุธรรมเป็นหวัใจส�าคญัของทกุสิง่ทีเ่ราท�า

เกีย่วกบัประมวลจรรยาบรรณ (Code of 
Conduct) ทีพ่นัธมติรธรุกจิของ Allergan 
ตอ้งปฏบิตัติาม
ที ่Allergan เราท�าแตส่ ิง่ทีถ่กูตอ้งและยดึหลกั
คณุธรรมเป็นหวัใจส�าคญัของทกุสิง่ทีเ่ราท�า  
เรารักษามาตรฐานขัน้สงูในการด�าเนนิธรุกจิอยา่งมี
จรยิธรรมและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบ
ทีบ่งัคบัใช ้หลกัปฏบิตั ิและจรรยาบรรณของ
อตุสาหกรรม

Allergan ยดึมัน่ในหลกัคณุธรรมในการประกอบ
ธรุกจิของตน และมุง่มัน่ในการปฏบิตัติามมาตรฐาน
ขัน้สงูทัง้ในดา้นจรยิธรรม สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
ดงันัน้ Allergan จงึท�าธรุกจิเฉพาะกบับคุคลและ
องคก์รทีม่ปีณธิานทีจ่ะรักษามาตรฐานจรยิธรรมขัน้
สงูเชน่เดยีวกบัเรา และเป็นผูท้ีด่�าเนนิธรุกจิดว้ย
ความรับผดิชอบ

ประมวลจรรยาบรรณส�าหรับพันธมติรธรุกจิของ 
Allergan ก�าหนดมาตรฐานจรยิธรรมทีเ่รายดึเป็นพืน้
ฐานของการด�าเนนิธรุกจิของเราและความคาดหวงั
ทีเ่รามตีอ่พันธมติรธรุกจิของเรา กลา่วคอื บคุคลที่
สามทัง้หมด ไดแ้ก ่ซพัพลายเออร ์ผูจั้ดจ�าหน่าย  
ผูใ้หบ้รกิาร ทีป่รกึษา ลกูจา้งชัว่คราว ตวัแทน และ
ผูข้ายสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร ทีท่�าธรุกจิกบัเราในนาม
ของเรา 

นอกจากนี ้ประมวลจรรยาบรรณส�าหรับพันธมติร
ธรุกจิมคีวามสอดคลอ้งกบั Pharmaceutical 
Supply Chain Initiatives (PSCI)  
และหลกัการของ UN Global Compact

ประมวลจรรยาบรรณส�าหรับพันธมติรธรุกจิมไิดมุ้ง่
หมายใหใ้ชแ้ทน แทนที ่หรอืขดัแยง้กบัขอ้ก�าหนด
ของกฎหมายหรอืกฎระเบยีบทีบ่งัคบัใช ้หรอืภาระ
ผกูพันตามสญัญาทีม่ตีอ่ Allergan แตอ่ยา่งใด

ความคาดหวงัทีเ่รามตีอ่พนัธมติรธรุกจิของเรา
เราก�าหนดใหพั้นธมติรธรุกจิของเราตอ้งด�าเนนิงาน
ดว้ยมาตรฐานขัน้สงูและยดึมัน่ในหลกัคณุธรรมเชน่
เดยีวกนักบัเรา และปฏบิตัติามหลกัการดงัทีร่ะบไุว ้
ในประมวลจรรยาบรรณส�าหรับพันธมติรธรุกจิฉบบันี้
เมือ่ท�างานกบั Allergan

พันธมติรธรุกจิแตล่ะรายเป็นผูพ้จิารณาวา่จะ
ด�าเนนิการอยา่งไรเพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการและ
มาตรฐานตามทีร่ะบใุนประมวลจรรยาบรรณส�าหรับ
พันธมติรธรุกจิฉบบันี ้และเพือ่ใหม้กีารปฏบิตัติาม
หลกัการและมาตรฐานเหลา่นัน้อยา่งเป็นรปูธรรม
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การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑข์อง Allergan
ที ่Allergan การวจัิยและพัฒนาของเรามุง่เนน้เพือ่
ใหส้ามารถคน้พบและน�าเสนอผลติภณัฑใ์หมท่ี่
รองรับความตอ้งการทางการแพทยท์ีย่งัไมไ่ดรั้บการ
ตอบสนอง และในขณะเดยีวกนักเ็พิม่พนูการเขา้ถงึ
ยาคณุภาพสงูในราคาทีส่ามารถซือ้หาไดใ้นระดบั
สากลเพือ่ทีจ่ะสง่เสรมิคณุภาพชวีติของผูป่้วยของ
เราใหด้ขี ึน้

การพัฒนาผลติภณัฑท์ีม่คีวามปลอดภยัคอืความ
ส�าคญัล�าดบัสงูสดุทีพ่วกเราทกุคนมรีว่มกนั ซึง่
ครอบคลมุถงึทกุชว่งวงจรชวีติของผลติภณัฑข์อง
เราตัง้แตก่ารพัฒนาไปจนถงึการใชข้องผูป่้วย น่ัน
คอืสาเหตทุีเ่รามมุานะทีจ่ะไปใหไ้กลกวา่มาตรฐานที่
เขม้งวดทีส่ดุทีบ่งัคบัใชก้บับรษัิทของเรา ทกุความ
พยายามในการวจัิยและพัฒนาของเราขบัเคลือ่น
ดว้ยความปลอดภยัของผูป่้วยและหลกัคณุธรรมของ
แผนงานของเรา และเราจะไมย่อมลดทอนคณุภาพ
เพือ่ใหท้นัตอ่ก�าหนดเวลาหรอืเป็นไปตามเป้าที่
ก�าหนดไวแ้ตอ่ยา่งใด

เรามปีณธิานทีจ่ะปฏบิตัติอ่ผูรั้บการทดลองหรอื
สตัวท์ดลองของการวจัิยของเราอยา่งมจีรยิธรรม
และปลอดภยั เรามเีป้าหมายทีจ่ะใหค้วามคุม้ครอง
สขุภาพ ความปลอดภยั และสวสัดภิาพของผูเ้ขา้
รว่มการวจัิยในมนุษย ์และเคารพตอ่กฎหมาย กฎ
ระเบยีบ และวฒันธรรมของแตล่ะประเทศทีม่กีาร
ด�าเนนิการศกึษาวจัิยของเรา ในกรณีทีม่คีวาม
จ�าเป็นตอ้งใชส้ตัวใ์นการวจัิย เราท�าการวจัิยในสตัว์
เหลา่นัน้โดยวธิทีีม่คีวามรับผดิชอบและมมีนุษยธรรม 

Allergan สนับสนุนการพัฒนาและการใชว้ธิทีดสอบ
โดยไมใ่ชส้ตัวเ์พือ่ลดและทดแทนการทดสอบกบั
สตัว ์เราคาดหวงัใหพั้นธมติรธรุกจิของเรามปีณธิาน
รว่มกนักบัเราทีจ่ะพัฒนาและสนับสนุนผลติภณัฑ์
ทีป่ลอดภยัและใหค้วามคุม้ครองสขุภาพ ความ
ปลอดภยั และสวสัดภิาพของผูเ้ขา้รว่มการวจัิย

ขอ้มลูผลติภณัฑท์ีถ่กูตอ้งเทีย่งตรง
เราประเมนิความเสีย่งและประโยชนข์องผลติภณัฑ์
ของเราดว้ยความระมดัระวงัและความพากเพยีรกอ่น
ทีจ่ะน�าออกสูต่ลาด การทีผู่ป่้วยและแพทยเ์ขา้ใจใน
ความเสีย่งและประโยชนเ์หลา่นีก้อ่นทีจ่ะตดัสนิใจใน
การรักษาเป็นเรือ่งทีส่�าคญัอยา่งยิง่ ซึง่เป็นเหตผุล
ทีเ่ราใหค้วามส�าคญัอยา่งยิง่ตอ่ความรับผดิชอบของ
เราในการแสดงขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑข์องเรา
ใหค้รบถว้นสมบรูณแ์ละถกูตอ้งเทีย่งตรงดว้ยความ
ซือ่สตัยส์จุรติ และเราคาดหวงัวา่พันธมติรธรุกจิของ
เราจะปฏบิตัเิชน่เดยีวกบัเรา 

เราด�าเนนิการใหม้ัน่ใจไดว้า่ขอ้มลูทีเ่ราแสดงเกีย่ว
กบัผลติภณัฑข์องเรามคีวามถกูตอ้งเทีย่งตรง 
ยตุธิรรม สมดลุ และสอดคลอ้งกบัการตดิฉลาก
ผลติภณัฑท์ีไ่ดรั้บการอนุมตั ิเราใหค้วามส�าคญั
อยา่งยิง่ตอ่หนา้ทีข่องเราทีจ่ะตอ้งใหข้อ้มลูเกีย่วกบั
ผลติภณัฑข์องเราทีเ่ชือ่ถอืได ้

Allergan มุง่มัน่ทีจ่ะตพีมิพผ์ลลพัธท์ีม่คีวามส�าคญั
ทางการแพทยจ์ากการวจัิยทางคลนิกิของ Allergan 
ไมว่า่จะเป็นผลลพัธท์ีด่หีรอืไม ่และมุง่มัน่ทีจ่ะเปิด
เผยการสนับสนุนทีเ่ราใหก้บัการตพีมิพใ์ดกต็าม

เราด�าเนนิการเพือ่ใหม้ ัน่ใจไดถ้งึความ
ปลอดภยัของผูป่้วยและคณุภาพของ
ผลติภณัฑ์

Allergan มคีวามภาคภมูใิจในผลติภณัฑข์องเรา และด�าเนนิการเพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่ผลติภณัฑเ์หลา่นัน้ไดรั้บการ
พัฒนาภายใตม้าตรฐานขัน้สงูทัง้ในดา้นคณุภาพและความปลอดภยั เราไมย่อมเสีย่งตอ่ความปลอดภยัของผูป่้วย 
คณุภาพของผลติภณัฑ ์หรอืการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ

ทีเ่ป็นผลลพัธจ์ากการวจัิยทีบ่รษัิทของเราใหก้าร
สนับสนุนทางการเงนิ

ผลติภณัฑท์ีม่คีณุภาพ
ที ่Allergan เราพัฒนาผลติภณัฑข์องเราดว้ย
จติส�านกึถงึผูป่้วย และเราอทุศิตนเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่
ผูป่้วยไดรั้บผลติภณัฑท์ีป่ลอดภยัและมคีณุภาพสงู 
ปณธิานของเราทีม่ตีอ่คณุภาพของผลติภณัฑท์�าให ้
เราไดรั้บความไวว้างใจจากผูป่้วยและแพทยท์ัว่โลก 
และเราธ�ารงรักษาความไวว้างใจดงักลา่วอยูท่กุวนั 
ความซือ่ตรงของขอ้มลูเป็นสว่นประกอบทีส่�าคญั
อยา่งหนึง่ของความรับผดิชอบของเราในการทีจ่ะ
ใหม้ัน่ใจไดถ้งึความปลอดภยั ความมปีระสทิธภิาพ 
และคณุภาพของผลติภณัฑข์องเรา และยงัเป็นสว่น
ประกอบทีส่�าคญัของปณธิานของเราทีจ่ะใหค้วาม
คุม้ครองผูป่้วยของเรา

การรายงานเหตกุารณอ์นัไมพ่งึประสงค์
การรายงานและการตดิตามเฝ้าระวงัเหตกุารณอ์นั
ไมพ่งึประสงค ์(Adverse Event) เป็นหนึง่ในหลาย
วธิทีีเ่ราปฏบิตัอิยา่งตอ่เนือ่งทีท่�าใหเ้รามัน่ใจไดถ้งึ
ความปลอดภยัของผลติภณัฑท์ีเ่ราน�าออกสูต่ลาด 
และความปลอดภยัของผูป่้วยทีใ่ชผ้ลติภณัฑเ์หลา่
นัน้ Allergan มหีนา้ทีท่ัง้ทางกฎหมายและจรยิธรรม
ทีจ่ะตอ้งรายงานขอ้มลูนีต้อ่หน่วยงานก�ากบัดแูล
ของรัฐ พันธมติรธรุกจิควรรายงานเหตกุารณอ์นัไม่
พงึประสงคต์ามทีก่ฎหมายก�าหนด ตามการฝึกอบรม
หวัขอ้เหตกุารณอ์นัไมพ่งึประสงคท์ีจั่ดโดย Allergan 
และตามขอ้ตกลงของสญัญาทีท่�ากบั Allergan
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ที ่Allergan ไมว่า่เราจะท�าอะไรก็ตามเรายดึหลกัคณุธรรมเป็นส�าคญั และปฏบิตัติามมาตรฐานขัน้สงูของ
จรยิธรรมและหลกัปฏบิตัขิองผูป้ระกอบวชิาชพีอยูเ่สมอ เมือ่เราปฏสิมัพันธด์ว้ยความรับผดิชอบ เราจะไดรั้บ
ความไวว้างใจซึง่กนัและกนั และจากผูใ้หบ้รกิารดา้นการดแูลสขุภาพไปจนถงึชมุชน

เราปฏสิมัพนัธด์ว้ยความรบัผดิชอบ

การปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบ
เราท�างานในอตุสาหกรรมทีม่กีารก�ากบัดแูลในระดบั
สงู ดงันัน้เราจงึก�าหนดใหพั้นธมติรธรุกจิของเรา
ตอ้งด�าเนนิธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรมและเป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบยีบทีบ่งัคบัใช ้หลกัปฏบิตั ิ
จรรยาบรรณของอตุสาหกรรม ประมวลจรรยาบรรณ 
(Code of Conduct) ของ Allergan และนโยบาย
ของเรา

การสง่เสรมิผลติภณัฑ์
ผูป่้วยและแพทยเ์ชือ่มัน่วา่บรษัิทของเราสง่เสรมิ
ผลติภณัฑด์ว้ยความซือ่สตัยส์จุรติและเป็นไปตาม
กฎหมาย เราจงึตอ้งด�าเนนิการใหม้ัน่ใจวา่ขอ้มลูที่
แสดงในเอกสารสง่เสรมิการขายและการสือ่สารของเรา
มคีวามถกูตอ้งเทีย่งตรง เชือ่ถอืได ้และมคีวามสมดลุ

พันธมติรธรุกจิของ Allergan ทีม่สีว่นรว่มในกจิกรรม
สง่เสรมิการขายในนามของ Allergan ตอ้งแสดง
ขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑข์องเราทีเ่ชือ่ถอืได ้ถกู
ตอ้งเทีย่งตรง และครบถว้นสมบรูณ ์และควรสง่เสรมิ
การขายในลกัษณะทีส่จุรติตามความเป็นจรงิ ไม่
ชีน้�าใหเ้ขา้ใจผดิ ยตุธิรรม สมดลุ และสอดคลอ้งกบั
การตดิฉลากผลติภณัฑท์ีไ่ดรั้บอนุมตัเิทา่นัน้

การแสดงอธัยาศยัไมตรทีางธรุกจิ
การแสดงอธัยาศยัไมตรทีางธรุกจิ (เชน่ มือ้อาหาร
ทีเ่รยีบงา่ย การแสดงไมตรตีอ้นรับ และของขวญัทีม่ี
มลูคา่เล็กนอ้ย) ทีม่อบใหแ้กล่กูคา้ของ Allergan ใน
นามของ Allergan อาจอนุญาตไดใ้นสถานการณท์ี่
จ�ากดัและเป็นไปตามแนวทางที ่Allergan ก�าหนดไว ้
เทา่นัน้ พันธมติรธรุกจิตอ้งด�าเนนิการใหม้ัน่ใจวา่การ
แสดงอธัยาศยัไมตรทีางธรุกจิอยา่งใดกต็ามทีม่อบ
ใหใ้นนามของ Allergan จะตอ้งไมถ่กูตคีวามไปใน
ทางทีผ่ดิ ชีน้�าบางสิง่ทีไ่มเ่หมาะสม หรอืถกูมองวา่
เป็นการกอ่ใหเ้กดิอทิธพิลตอ่การตดัสนิใจทางธรุกจิ

การปฏสิมัพนัธก์บัผูป้ระกอบวชิาชพีการดแูล
สขุภาพและเจา้หนา้ทีร่ฐั
ที ่Allergan เรามปีฏสิมัพันธก์บัผูป้ระกอบวชิาชพี
การดแูลสขุภาพ (HCP, Healthcare Professional) 
อยูเ่ป็นประจ�า และใหข้อ้มลูแกพ่วกเขาเพือ่ชว่ยให ้
พวกเขาสามารถตดัสนิใจในการรักษาผูป่้วยไดโ้ดย
อาศยัขอ้มลูทางการแพทยท์ีไ่ดรั้บ เราปฏบิตัติาม
มาตรฐานขัน้สงูของหลกัคณุธรรมและแสดงปณธิาน
ของเราทีม่ตีอ่การดแูลผูป่้วยในทกุ ๆ แงม่มุของ
ความสมัพันธข์องเรากบั HCP และเจา้หนา้ทีรั่ฐ และ
เราก�าหนดใหพั้นธมติรธรุกจิของเราตอ้งปฏบิตัเิชน่
เดยีวกนักบัเรา 

พันธมติรธรุกจิตอ้งไมเ่สนอสิง่จงูใจทีไ่มเ่หมาะสม 
(ไดแ้ก ่การจา่ยเงนิ เงนิจงูใจ (Kickback) สนิบน 
หรอืเงนิคนืให ้(Rebate)) แก ่HCP หรอืเจา้หนา้ที่
รัฐเพือ่กอ่ใหเ้กดิอทิธพิลตอ่พฤตกิรรมการออกใบสัง่
ยา การซือ้ การแนะน�า หรอืการตดัสนิใจเกีย่วกบั
บญัชยีาหลกั

ความโปรง่ใส
Allergan มปีณธิานทีจ่ะด�ารงไวซ้ ึง่ความโปรง่ใสใน
ทกุ ๆ ดา้นของธรุกจิของเรา ตัง้แตว่ธิทีีเ่ราบนัทกึ
ธรุกรรมทางการเงนิ วธิทีีเ่ราปฏสิมัพันธก์บัผูป้ระกอบ
วชิาชพีการดแูลสขุภาพ ไปจนถงึวธิทีีเ่ราจัดท�า
เอกสารของผลการทดลองทางคลนิกิ 

เราไมเ่ขา้ไปเกีย่วขอ้งในกจิกรรมใดกต็ามทีอ่าจท�าให ้
วจิารณญาณขององคก์รเราในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพี
ทีด่ตีอ้งยอ่หยอ่นไป สอ่ถงึการปฏบิตัทิีไ่ดรั้บการเอือ้
ประโยชน ์หรอืท�าใหผู้อ้ ืน่รูส้กึวา่เราด�าเนนิงานโดย
ไมส่จุรติไมว่า่ในทางใดกต็าม เราก�าหนดใหพั้นธมติร
ธรุกจิของเราตอ้งใหค้วามส�าคญักบัความโปรง่ใสใน
ทกุ ๆ ดา้นในระดบัเดยีวกนักบัปณธิานของเรา
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การปฏบิตัติามกฎระเบยีบทางการคา้
ในฐานะทีเ่ป็นบรษัิททีน่�าเขา้และสง่ออกผลติภณัฑ์
และขอ้มลูไปยงัประเทศตา่ง ๆ ทัว่โลก เราจงึอยู่
ภายใตก้ฎหมายทีก่�ากบัวธิที�าธรุกจิและผูท้ีเ่ราจะ
สามารถรว่มท�าธรุกจิได ้เราปฏบิตัติามกฎหมาย
การคา้ทีบ่งัคบัใชท้กุฉบบั และกฎหมายของทกุ
ประเทศทีก่�ากบัธรุกรรมของเรา รวมถงึกฎหมายการ
คว�า่บาตร (Boycott Laws) และมาตรการลงโทษ
ทางการคา้ (Trade Sanctions) ทีบ่งัคบัใชท้กุฉบบั 

เราคาดหวงัใหพั้นธมติรธรุกจิของเรามคีวามรับผดิชอบ
ตอ่หนา้ทีใ่นระดบัเดยีวกนักบัเราทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติาม
กฎหมายและกฎระเบยีบทางการคา้ทีเ่กีย่วขอ้งทกุฉบบั

 

การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม 
Allergan สรา้งความกา้วหนา้ใหธ้รุกจิของเราและ
ด�ารงไวซ้ ึง่ความไวว้างใจจากผูป่้วยภายใตพ้ืน้ฐาน
ของคณุภาพและคณุคา่ของผลติภณัฑข์องเรา 

เราสนับสนุนตลาดเสรทีีเ่ปิดกวา้งและปฏบิตัติาม
กฎหมายวา่ดว้ยการแขง่ขนัทางการคา้ในทกุแหง่ที่
เราท�าธรุกจิ เราหลกีเลีย่งการพดูคยุเกีย่วกบัเรือ่งทีม่ี
ความออ่นไหวในดา้นการแขง่ขนัทางการคา้ และขอ้
ตกลงทีจ่�ากดัการแขง่ขนัทางการคา้อยา่งไมเ่หมาะสม
หรอืฝ่าฝืนกฎหมาย รวมถงึการพดูคยุและการท�าความ
ตกลงกบัคูแ่ขง่ทีจ่ะรว่มกนัก�าหนดราคาหรอืเงือ่นไขใน
การขาย แบง่สรรตลาด ลกูคา้ หรอืเขตการขาย หรอื
ป้องกนัคูแ่ขง่รายอืน่ ๆ จากการเขา้สูต่ลาด 

เรามุง่มัน่ทีจ่ะแขง่ขนัอยา่งยตุธิรรมอยูเ่สมอ และ
คาดหวงัใหพั้นธมติรธรุกจิของเราตอ้งปฏบิตัเิชน่
เดยีวกนักบัเรา

ความสมัพนัธข์องพนัธมติรธรุกจิกบับคุคลที่
สามอืน่ ๆ
ความสมัพันธท์ีเ่ราสรา้งขึน้กบัพันธมติรธรุกจิของเรา
นัน้อยูภ่ายใตร้ากฐานแหง่ความไวว้างใจและความ
เคารพซึง่กนัและกนั 

เราคาดหวงัใหพั้นธมติรธรุกจิของเราตอ้งท�าธรุกจิ
ภายใตห้ลกัคณุธรรม และมคีวามรับผดิชอบในการ
รักษาสมัพันธภาพทีม่จีรยิธรรมกบั Allergan และกบั
ผูข้ายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารทกุราย รวมถงึบคุคลทีส่าม
อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในนามของเรา

การตอ่ตา้นการใหส้นิบน และการตอ่ตา้น
คอรร์ปัช ัน่
การใหส้นิบนและการคอรรั์ปชัน่สามารถท�ารา้ย
ชมุชน ตลาด ผูป่้วย และลกูคา้ของเราได ้และยงั
สรา้งความเสือ่มเสยีใหก้บัชือ่เสยีงของเราดว้ย 

Allergan ไมเ่สนอสิง่จงูใจทีไ่มเ่หมาะสม และเราไม่
ยอมใหผู้อ้ ืน่กระท�าเชน่นัน้ในนามของเราเพือ่แลก
เปลีย่นกบัการตดัสนิใจทางธรุกจิทีเ่ป็นคณุตอ่เรา ผล
ประโยชนท์างธรุกจิ หรอืเพือ่เป็นรางวลัแกบ่คุคลใด
บคุคลหนึง่ส�าหรับการตดัสนิใจทางธรุกจิทีเ่ป็นคณุตอ่
เราหรอืผลประโยชนท์างธรุกจิทีม่อบใหเ้ราในอดตี

เราปฏสิมัพนัธด์ว้ยความรบัผดิชอบ 
(ตอ่)

ที ่Allergan ไมว่า่เราจะท�าอะไรก็ตามเรายดึหลกัคณุธรรมเป็นส�าคญั และปฏบิตัติามมาตรฐานขัน้สงูของ
จรยิธรรมและหลกัปฏบิตัขิองผูป้ระกอบวชิาชพีอยูเ่สมอ เมือ่เราปฏสิมัพันธด์ว้ยความรับผดิชอบ เราจะไดรั้บ
ความไวว้างใจซึง่กนัและกนั และจากผูใ้หบ้รกิารดา้นการดแูลสขุภาพไปจนถงึชมุชน
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เราปกป้องบรษิทัของเรา
ที ่Allergan ความสมัพันธ ์สนิทรัพย ์และตราสนิคา้ของเราคอืสิง่ทีช่ว่ยใหเ้ราผลกัดนัผลส�าเร็จใหเ้กดิขึน้
ได ้เราท�าหนา้ทีข่องผูน้�าโดยยดึหลกัคณุธรรมเพือ่ทีเ่ราจะสามารถดแูลผูม้สีว่นไดเ้สยีของเราไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพดว้ยการปกป้องสนิทรัพย ์ขอ้มลู และบนัทกึของบรษัิทเรา

การขดักนัของผลประโยชน ์
การขดักนัของผลประโยชนเ์กดิขึน้เมือ่ผลประโยชน์
สว่นตวัแทรกแซง หรอืมภีาพวา่เป็นการแทรกแซง
ผลประโยชนข์องบรษัิทเรา หรอืในกรณีทีบ่คุคล
คนหนึง่ใชค้วามสมัพันธเ์พือ่ผลประโยชนส์ว่นตวั 
การขดักนัของผลประโยชนอ์าจเกดิขึน้จากความ
สมัพันธส์ว่นตวั ผลประโยชนท์างการเงนิ การลงทนุ
ท�าธรุกจิ หรอืการเสนอของขวญัหรอืการเลีย้งรับรอง
ทีไ่มเ่หมาะสม 

ที ่Allergan เราตดัสนิใจโดยไมม่อีคตใิด ๆ และ
พยามยามหลกีเลีย่งสถานการณท์ีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการ
ขดักนัของผลประโยชน ์หรอืแมเ้พยีงมภีาพลกัษณ์
วา่เป็นเชน่นัน้ และเราคาดหวงัใหพั้นธมติรธรุกจิของ
เราปฏบิตัเิชน่เดยีวกนักบัเรา

ขอ้มลูธรุกจิทีเ่ป็นความลบั
ที ่Allergan ทรัพยส์นิทางปัญญา ความลบัทางการ
คา้ ขอ้มลูทีม่กีรรมสทิธิ ์และขอ้มลูธรุกจิอืน่ ๆ ที่
เป็นความลบัของเราท�าใหบ้รษัิทของเรามคีวาม
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั และอาจกอ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายไดห้ากถกูเผยแพรต่อ่สาธารณะโดยไมไ่ด ้
รับอนุญาตจากเราหรอืโดยมไิดป้ฏบิตัติามระเบยีบ
ปฏบิตัทิีเ่หมาะสม 

พันธมติรธรุกจิของเรามหีนา้ทีค่วามรับผดิชอบตอ้ง
ปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดตามสญัญาทกุประการในการ
ใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูธรุกจิของ Allergan และตอ้ง
ดแูลขอ้มลูธรุกจิทัง้หมดดว้ยความระมดัระวงัและ
ปกป้องขอ้มลูเหลา่นีจ้ากการใชแ้ละการเปิดเผยทีไ่ม่
ไดรั้บอนุญาต

การใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูและความเป็นสว่นตวั
ผูค้นมากมายไวว้างใจให ้Allergan เก็บรวมรวบ 
ประมวล โอน คุม้ครอง และจัดเกบ็ขอ้มลูสว่นตวั
ของพวกเขา (กลา่วคอื ขอ้มลูทีส่ามารถใชเ้พือ่ระบุ
อตัลกัษณ ์ตดิตาม หรอืตดิตอ่บคุคลคนหนึง่ รวม
ถงึขอ้มลูอืน่ใดทีก่ฎหมายคุม้ครองขอ้มลู/ความเป็น
สว่นตวัทีบ่งัคบัใชไ้ดน้ยิามไว)้ ใหม้คีวามปลอดภยั 
เป็นไปตามกฎระเบยีบ และสอดคลอ้งกบัค�าบอก
กลา่วทีแ่จง้ใหพ้วกเขาทราบและความยนิยอมของ
พวกเขาตามทีไ่ดก้�าหนดไว ้

เราก�าหนดใหพั้นธมติรธรุกจิของเราตอ้งประมวล
ขอ้มลูสว่นตวัตามค�าแนะน�าของ Allergan เทา่นัน้
โดยตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและสญัญา 

พันธมติรธรุกจิทีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบในการประมวล 
(ไดแ้ก ่เกบ็รวบรวม จัดเกบ็ ใช ้โอน หรอืเปิดเผย) 
ขอ้มลูสว่นตวัที ่Allergan เป็นเจา้ของจะตอ้งลงนาม
ในบนัทกึแนบทา้ยการใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูและ
ความเป็นสว่นตวั (Privacy and Data Protection 
Addendum) ของ Allergan หรอืบทบญัญัตใิน
ลกัษณะเดยีวกนั และตกลงทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมาย
คุม้ครองขอ้มลูและความเป็นสว่นตวัทีบ่งัคบัใชท้กุ
ฉบบั 

พันธมติรธรุกจิตอ้งรายงานเหตกุารณท์ีเ่กีย่วขอ้ง
กบัความเป็นสว่นตวัทกุเหตกุารณท์ีเ่กีย่วเนือ่ง
กบั Allergan ไปยงัส�านักความเป็นสว่นตวัสากล 
(Global Privacy Office) ของ Allergan ทนัททีี ่ 
IR-Privacy@allergan.com

ขอ้มลูภายใน
ในระหวา่งทีท่า่นท�างานในฐานะพันธมติรธรุกจิของ 
Allergan ทา่นอาจพบเห็นขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส�าคญั
และมไิดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะ ("ขอ้มลูภายใน") 
เกีย่วกบับรษัิทของเราหรอืบรษัิทอืน่ ๆ ทีเ่ราท�า
ธรุกจิดว้ยหรอือาจอยูใ่นระหวา่งการเจรจาทางธรุกจิ

การตดัสนิใจใดกต็ามทีจ่ะซือ้ ขาย หรอืถอืหลกั
ทรัพยไ์ว ้ไมว่า่จะเป็นหลกัทรัพยข์อง Allergan เอง
หรอืของบรษัิทอืน่ ๆ (ตวัอยา่งเชน่ หุน้ พันธบตัร 
หรอืออปชัน่) ในขณะทีถ่อืครองขอ้มลูภายในเกีย่ว
กบั Allergan หรอืบรษัิทอืน่ ๆ เหลา่นัน้เป็นการ
กระท�าทีข่ดัตอ่กฎหมาย 

พันธมติรธรุกจิไมไ่ดรั้บอนุญาตใหซ้ือ้ขายหลกัทรัพย์
โดยอาศยัขอ้มลูภายในใด ๆ กต็าม หรอืสง่ขอ้มลูนัน้
ไปใหผู้อ้ ืน่ทีอ่าจซือ้ขายหลกัทรัพยโ์ดยอาศยัขอ้มลู
ดงักลา่วกอ่นทีข่อ้มลูนัน้จะถกูเผยแพรต่อ่สาธารณะ
เพือ่ใหนั้กลงทนุทัว่ไปรับทราบ (ตวัอยา่งเชน่ โดย
การยืน่รายงานเพือ่เปิดเผยตอ่สาธารณะ การแถลง
ขา่ว หรอืผา่นเว็บไซตส์าธารณะของเรา)
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เราปกป้องบรษิทัของเรา (ตอ่)
ที ่Allergan ความสมัพันธ ์สนิทรัพย ์และตราสนิคา้ของเราคอืสิง่ทีช่ว่ยใหเ้ราผลกัดนัผลส�าเร็จใหเ้กดิ
ขึน้ได ้เราท�าหนา้ทีข่องผูน้�าโดยยดึหลกัคณุธรรมเพือ่ทีเ่ราจะสามารถดแูลผูม้สีว่นไดเ้สยีของเราได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ยการปกป้องสนิทรัพย ์ขอ้มลู และบนัทกึของบรษัิทเรา

สนิทรพัยข์องบรษิทั
ที ่Allergan สนิทรัพยข์องบรษัิท (เชน่ คอมพวิเตอร์
ฮารด์แวรแ์ละซอฟทแ์วร ์ทรัพยส์นิของบรษัิท 
ทรัพยากรทางการเงนิ เครือ่งใชส้�านักงาน การรักษา
ความปลอดภยัของขอ้มลู) มคีวามส�าคญัตอ่ธรุกจิ
ของเราและท�าใหเ้ราสามารถท�างานของเราไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

พันธมติรธรุกจิของเรามหีนา้ทีรั่บผดิชอบตอ้ง
คุม้ครองรักษาทรัพยากรของบรษัิทที ่Allergan 
จัดให ้ตอ้งบรหิารจัดการทรัพยากรของ Allergan 
ทัง้หมดดว้ยความระมดัระวงั และตอ้งใชท้รัพยากร
เหลา่นีด้ว้ยความรับผดิชอบและเพือ่วตัถปุระสงค์
ทางธรุกจิเทา่นัน้

การบรหิารจดัการบนัทกึ
ที ่Allergan เรามปีณธิานตอ่การบรหิารจัดการ
บนัทกึของเราดว้ยความรับผดิชอบ และเราด�าเนนิ
การใหม้ัน่ใจวา่เราเกบ็รักษาบนัทกึทีจ่�าเป็นตอ่หนา้ที่
ของเราทัง้ในดา้นภาษี กฎหมาย การปฏบิตัติามกฎ
ระเบยีบ และการเงนิ 

เราคาดหวงัใหพั้นธมติรธรุกจิของเรายดึถอืมาตรฐาน
เดยีวกนัในการรักษาบนัทกึทีถ่กูตอ้งเทีย่งตรงเมือ่
ท�างานในนามของ Allergan รวมถงึการปฏบิตัติาม
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและขอ้ตกลงตามสญัญาทีท่�า
กบั Allergan

ความซือ่ตรงทางการเงนิ
ในฐานะทีเ่ป็นบรษัิททีจ่ดทะเบยีนอยูใ่น
ตลาดหลกัทรัพย ์Allergan มหีนา้ทีต่อ้งจัดท�า
สมดุบญัชแีละบนัทกึทัง้หมดใหส้ะทอ้นถงึสถานะ
ทางการเงนิและธรุกจิของเราอยา่งถกูตอ้งเทีย่งตรง 
สจุรติ ครบถว้นสมบรูณ ์และตรงตามเวลาทีก่�าหนด 

ความซือ่ตรงในการจัดท�าสมดุบญัชแีละบนัทกึธรุกจิ
ของเรามคีวามส�าคญัอยา่งยิง่ตอ่ความส�าเร็จทีต่อ่
เนือ่งของเรา และพันธมติรธรุกจิของเรามคีวามรับ
ผดิชอบเทา่เทยีมกบัเราทีจ่ะตอ้งด�าเนนิการใหม้ัน่ใจ
ไดถ้งึความซือ่ตรงของบนัทกึธรุกจิของ Allergan

นอกจากนี ้Allergan มุง่มัน่ทีจ่ะป้องกนัการอ�านวย
ความสะดวกทางอาชญากรรมใหก้บัการหนภีาษี 
และด�าเนนิการใหม้ัน่ใจไดว้า่มกีารปฏบิตัติามขอ้
ก�าหนดของการป้องกนัการหนภีาษีอยา่งเต็มที ่
ทัง้ในระหวา่งและในขอบเขตของการด�าเนนิงาน
ทางธรุกจิของ Allergan ทัง้หมด เราคาดหวงัให ้
พันธมติรธรุกจิของเรายดึถอืปฏบิตัใินระดบัเดยีวกนั
กบัความมุง่มัน่ของเรา

การรว่มธรุกจิภายใตห้ลกัคณุธรรม  |  เราปกป้องบรษัิทของเรา
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สิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยั และความปลอดภยั
เรามุง่มัน่ด�าเนนิการเพือ่ท�าใหส้ถานทีท่�างานมคีวาม
ปลอดภยัและถกูสขุลกัษณะ และลดผลกระทบของ
เราตอ่สิง่แวดลอ้ม 

Allergan ไดล้งนามใน UN Global Compact 
และก�าหนดมาตรฐานและเป้าหมายดา้นสิง่
แวดลอ้ม อาชวีอนามยั และความปลอดภยั (EHS, 
Environmental, Health and Safety) ทีส่ถาน
ประกอบการของเราทัว่โลกเพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่เรา
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของรัฐบาลกลาง 
มลรัฐ และทอ้งถิน่ทกุประการ และลดผลกระทบตอ่
สิง่แวดลอ้มในการด�าเนนิงานของเรา

พันธมติรธรุกจิตอ้งใหค้วามคุม้ครองพนักงานจาก
อนัตรายทางเคม ีชวีภาพ และกายภาพ มแีผนงาน
ในการป้องกนัและจัดการกบัสถานการณฉุ์กเฉนิ
อยา่งครบครัน ด�าเนนิงานดว้ยความรับผดิชอบตอ่
สิง่แวดลอ้ม และมรีะบบทีส่ามารถมัน่ใจไดถ้งึการ
จัดการกบัขยะ การปลอ่ยมลพษิทางอากาศ และการ
ปลอ่ยน�้าเสยีอยา่งเหมาะสม 

เราคาดหวงัใหพั้นธมติรธรุกจิของเราปฏบิตัติาม
กฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งทกุประการ

สทิธมินษุยชน 
ที ่Allergan เรามุง่มัน่ในการเป็นพลเมอืงภาค
องคก์รทีด่ใีนทกุ ๆ แหง่ทีเ่รามกีารด�าเนนิงานอยู ่เรา
สนับสนุนหลกัการทีบ่รรจอุยูใ่นปฏญิญาสากลวา่ดว้ย
สทิธมินุษยชน (Universal Declaration of Human 
Rights) และเรามปีณธิานตอ่การใหค้วามเคารพสทิธิ
มนุษยชนในทกุระดบัของหว่งโซอ่ปุทานของเรา 

เราปฏบิตัติามพระราชบญัญัตวิา่ดว้ยทาสยคุใหม ่
ค.ศ. 2015 (Modern Slavery Act 2015) และการ
ตรากฎหมายในลกัษณะเดยีวกนัในเขตอ�านาจตาม
กฎหมายอืน่ ๆ พันธมติรธรุกจิตอ้งไมใ่ชแ้รงงานที่
ถกูบงัคบั แรงงานขดัหนี ้แรงงานจ�ายอมตามสญัญา 
หรอืแรงงานนักโทษโดยสมคัรใจ

เรามปีณธิานตอ่การจัดหาวตัถดุบิส�าหรับผลติภณัฑ์
ของเราอยา่งมคีวามรับผดิชอบ และปฏบิตัติาม
กฎหมายทีก่�าหนดใหเ้ราตอ้งเปิดเผยการใชว้ตัถดุบิ
เหลา่นี ้

เราเคารพสทิธมินุษยชนดว้ยการตรวจสอบสถานะ 
(Due Diligence) และไมท่�าธรุกจิกบับรษัิทหรอื
บคุคลใดกต็ามโดยทีรู่อ้ยูแ่ลว้วา่ฝ่าฝืนกฎหมายการ
จา้งงานหรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระท�าทีม่ชิอบ
ตอ่สทิธมินุษยชนอนัไดแ้ก ่แรงงานเด็ก แรงงานที่
ถกูบงัคบั การคา้มนุษย ์การลงโทษทางกาย รวมถงึ
การเลอืกปฏบิตัโิดยมชิอบดว้ยกฎหมาย และเราคาด
หวงัใหพั้นธมติรธรุกจิของเราเคารพสทิธมินุษยชน
และปฏบิตัเิชน่เดยีวกนักบัเรา

เราเป็นพลเมอืงทีม่คีวามรบัผดิชอบ Allergan ใหค้วามส�าคญักบัการชว่ยเหลอืผูค้นในทกุหนแหง่ใหม้คีวามเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ เรากระตอืรอืรน้และใสใ่จตอ่
ชมุชนของเรา เรามคีวามมุง่มัน่ตอ่การมสีว่นเกีย่วขอ้งของเรา และเราอทุศิตนทีจ่ะสรา้งความแตกตา่ง
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โอกาสในการจา้งงานทีเ่ทา่เทยีมกนั
ที ่Allergan เรามปีณธิานทีจ่ะใหโ้อกาสการจา้งงาน
ทีเ่ทา่เทยีมกนัแกผู่ส้มคัรทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมทกุ
คนในทกุ ๆ ดา้นของการปฏบิตัดิา้นบคุคลากร ไดแ้ก ่
การสรรหา การคดัเลอืก การเลือ่นต�าแหน่งงาน การ
ฝึกอบรม การใหค้วามชว่ยเหลอืในการสอนงาน คา่
ตอบแทน ผลประโยชน ์การยา้ยโอน การเลกิจา้ง 
การสิน้สดุการจา้ง และโปรแกรมการสมาคมกบัหมู่
คณะและสนัทนาการ นโยบายและหลกัปฏบิตัขิอง
เราหา้มการเลอืกปฏบิตัโิดยมชิอบดว้ยกฎหมาย

เรามแีผนงานชว่ยเหลอืผูเ้สยีเปรยีบทางสงัคม 
(Affirmative Action Program) ตามกฎหมายและ
กฎระเบยีบทีบ่งัคบัใช ้ซึง่ครอบคลมุถงึชนกลุม่นอ้ย 
ผูห้ญงิ ผูท้ีม่คีวามพกิาร และทหารผา่นศกึทีไ่ดรั้บ
ความคุม้ครอง และแผนงานดงักลา่วก�าหนดความรับ
ผดิชอบของพนักงานของเราในการชว่ยเหลอืผูเ้สยี
เปรยีบทางสงัคมและโอกาสในการจา้งงานทีเ่ทา่
เทยีมกนัไวอ้ยา่งชดัเจน 

เราคาดหวงัใหพ้นักงานทกุคนแสดงออกซึง่ปณธิาน
ทีม่ตีอ่ความพยายามของเราในการชว่ยเหลอืผูเ้สยี
เปรยีบทางสงัคมเพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่ทกุคนจะไดรั้บ
โอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนั และเพือ่สนับสนุนความหลาก
หลายใน Allergan กบัทัง้แสดงถงึการใหค้วาม
เคารพและความออ่นโยนตอ่ผูอ้ืน่

เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบในเรือ่งโอกาสการจา้งงานที่
เทา่เทยีมกนั (EEO Officer, Equal Employment 
Opportunity Officer) ของ Allergan คอืรองประธาน
สายงาน Global Talent และ Allergan เป็นคูส่ญัญา
ของภาครัฐจงึอยูภ่ายใตบ้งัคบัของค�าสัง่ประธานาธบิดี
ที ่11246 (Executive Order 11246) และกฎหมาย

การใหค้วามชว่ยเหลอืในการปรับตวัของทหารผา่นศกึ
สงครามเวยีดนาม ค.ศ. 1974 (Vietnam Era 
Veterans’ Readjustment Assistance Act 1974) 
ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ และมาตรา 503 ของกฎหมายการ
ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ค.ศ. 1973 (Rehabilitation Act of 
1973) ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ รวมถงึกฎระเบยีบตา่ง ๆ ที่
มผีลจากกฎหมายเหลา่นี ้

Allergan มหีนา้ทีต่อ้งแจง้ใหผู้ข้ายสนิคา้หรอืให ้
บรกิาร และซพัพลายเออรข์องเราทราบถงึนโยบาย
ของเราวา่ดว้ยโอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนัและการชว่ย
เหลอืผูเ้สยีเปรยีบทางสงัคม Allergan ขอให ้
พันธมติรธรุกจิของเราสนับสนุนความพยายามของ
เราในการปฏบิตัติามนโยบายเหลา่นี้

การตอ่ตา้นการคกุคามและการตอ่ตา้นการ
เลอืกปฏบิตั ิ
ที ่Allergan เรามุง่มัน่ในการด�ารงรักษาสภาพ
แวดลอ้มการท�างานทีด่ ีซึง่ปลอดจากการคกุคาม 
การเลอืกปฏบิตั ิการท�าใหห้วาดกลวั การกลัน่
แกลง้ และการตอบโตแ้กแ้คน้ การคกุคามและการ
เลอืกปฏบิตัโิดยมพีืน้ฐานจากเชือ้ชาต ิสผีวิ อาย ุ
เพศ เพศวถิ ีอตัลกัษณท์างเพศหรอืการแสดงออก
ทางเพศ ชาตพัินธุ/์ชาตกิ�าเนดิ สถานภาพความ
เป็นพลเมอืง ความพกิาร ศาสนา สมาชกิภาพใน
สหภาพแรงงาน สถานภาพการสมรส สถานภาพ
การรับราชการทหารและทหารผา่นศกึ ขอ้มลูทาง
พันธกุรรม หรอืสถานภาพอืน่ใดทีก่ฎหมายใหค้วาม
คุม้ครองเป็นเรือ่งตอ้งหา้มโดยเด็ดขาด 

พฤตกิรรมการคกุคามและการเลอืกปฏบิตัมิหีลาย
รปูแบบโดยอาจเป็นการกระท�าทางวาจา ทางกาย 

รวมถงึการกระท�าทีป่รากฏแกส่ายตาและทีเ่ป็น
พฤตกิรรม เราไมย่อมใหม้พีฤตกิรรมการคกุคามหรอื
การเลอืกปฏบิตัติอ่บคุคลใดกต็ามทีเ่ราท�าธรุกจิดว้ย 
และเราคาดหวงัใหพั้นธมติรธรุกจิของเราตอ้งด�ารง
ไวซ้ ึง่มาตรฐานอยา่งเดยีวกนันีเ้ชน่กนั

พันธมติรธรุกจิตอ้งเคารพสทิธขิองพนักงานของตน
ตามทีก่�าหนดไวใ้นกฎหมายของทอ้งถิน่ทีจ่ะสมาคม
โดยเสร ีเขา้รว่มหรอืไมเ่ขา้รว่มสหภาพแรงงาน 
แสวงหาผูท้�าหนา้ทีต่วัแทน และเขา้รว่มสภาแรงงาน 

พนักงานของพันธมติรธรุกจิตอ้งสามารถสือ่สารกบั
ผูบ้รหิารไดอ้ยา่งเปิดเผยเกีย่วกบัสภาพการท�างาน
โดยปราศจากการขม่ขูว่า่จะมกีารเลอืกปฏบิตั ิการ
คกุคาม การกลัน่แกลง้ หรอืการตอบโตแ้กแ้คน้

ความรนุแรงในสถานทีท่�างาน
ที ่Allergan เรามปีณธิานทีจ่ะดแูลรักษาใหส้ถานที่
ท�างานมคีวามปลอดภยั เราไมย่อมใหม้กีารกลัน่แกลง้ 
การคกุคาม การท�าใหห้วาดกลวั กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการตดิตามดดูว้ยกลอ้งวงจรปิดหรอืการเฝ้าตดิตาม
อยา่งลบั ๆ การขม่ขู ่การท�ารา้ยรา่งกายทีมุ่ง่ตอ่บคุคลใด
บคุคลหนึง่ ครอบครัวของเขา/เธอ เพือ่น เพือ่นพนักงาน 
ทรัพยส์นิ หรอืการท�าลายทรัพยส์นิโดยเจตนา และเรา
ไมอ่นุญาตใหน้�าอาวธุเขา้มาในสถานทีข่องเรา 

เราเชือ่มัน่วา่เพือ่นพนักงานของเราจะชว่ยกนัเฝ้า
ระวงัและรายงานพฤตกิรรมขม่ขูห่รอืการท�าใหห้วาด
กลวั และชว่ยกนัแกไ้ขความขดัแยง้ทีอ่าจเกดิขึน้
โดยสงบ เราคาดหวงัใหพั้นธมติรธรุกจิของเรายดึถอื
ปฏบิตัใินระดบัเดยีวกนักบัปณธิานของเราเพือ่ให ้
มัน่ใจไดว้า่สถานทีท่�างานจะมคีวามปลอดภยั 

เราดแูลซึง่กนัและกนั ที ่Allergan เรามุง่มัน่ทีจ่ะท�าสิง่ทีถ่กูตอ้งตอ่กนัและกนั การสรา้งและด�ารงรักษาไวซ้ ึง่สถานที่
ท�างานทีด่ ีปลอดภยั และมปีระสทิธภิาพเป็นความรับผดิชอบของเรา
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Allergan จัดใหม้สีายดว่นของบรษัิทและทรัพยากรอืน่ ๆ เพือ่ใหส้ามารถรายงานประเด็นปัญหาได ้การแจง้เร ือ่งรอ้งเรยีน

การแจง้เร ือ่งรอ้งเรยีน
ที ่Allergan เราคาดหวงัใหพั้นธมติรธรุกจิของเรา
ตอ้งรายงานเรือ่งรอ้งเรยีนในกรณีทีอ่าจมกีารกระ
ท�าทีผ่ดิกฎหมายหรอืไมเ่หมาะสมอนัเกีย่วเนือ่งกบั
ธรุกจิของเรา 

หากทา่นพบเห็นหรอืสงสยัวา่มผีูใ้ดกต็ามทีก่ระท�า
การในนามของ Allergan ก�าลงัมสีว่นรว่มในการ 
กระท�าหรอืพฤตกิรรมทีอ่าจฝ่าฝืนกฎหมาย ประมวล
จรรยาบรรณ (Code of Conduct) ส�าหรับพันธมติร
ธรุกจิฉบบันี ้หรอืนโยบายของ Allergan ขอให ้
ทา่นรายงานให ้Allergan ทราบทนัททีีส่ายดว่น 
Integrity Action Line 

สายดว่น Integrity Action Line ของ Allergan 
ด�าเนนิการโดยผูใ้หบ้รกิารอสิระทีเ่ป็นบคุคลที่
สาม และตดิตอ่ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ไมม่วีนัหยดุ 
จากสถานทีใ่ดกไ็ดท้ัว่โลก ผูท้ีร่ายงานเรือ่งรอ้ง
เรยีนไมจ่�าเป็นตอ้งเปิดเผยตวัตนกไ็ดใ้นกรณีที่
กฎหมายอนุญาต และยงัเขา้ถงึสายดว่นไดโ้ดยไป
ที ่AllerganIntegrityActionLine.ethicspoint.com 
และในเว็บไซตน์ีย้งัแสดงหมายเลขโทรศพัทส์าย
ดว่น Integrity Action Line ส�าหรับแตล่ะประเทศ
ไวด้ว้ย

Allergan หา้มการตอบโตแ้กแ้คน้ตอ่ผูท้ีแ่จง้เรือ่ง
รอ้งเรยีนโดยสจุรติ และคาดหวงัใหพั้นธมติรธรุกจิ
ตอ้งรักษามาตรฐานเชน่เดยีวกนันี้
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