
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elanco Animal Health 

หลกัจรรยาบรรณสาํหรับคู่คา้ทางธุรกิจ 



 
 
 

หลกัจรรยาบรรณสาํหรับคู่คา้ทางธุรกิจของ Elanco 
 

ในฐานะบริษทัมหาชนของสหรัฐอเมริกาท่ีดาํเนินกิจการเก่ียวกบัสุขภาพสัตวท์ัว่โลก Elanco จึงตอ้งทาํงานในสภาพแวดลอ้มทางกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีมีความซับซ้อน พนกังานของ Elanco 

และซัพพลายเออร์และบุคคลท่ีสามของบริษทั มีหนา้ท่ีร่วมกนัในการปฏิบติัตามกฎหมาย ประพฤติตนอยา่งมีจริยธรรม และยดึมัน่ในค่านิยมของ Elanco ท่ีเน้นย ํ้าในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต 

การเคารพให้เกียรติ และความเป็นเลิศ 

Elanco ตระหนกัดีวา่ความสาํเร็จโดยรวมของเรานั้นข้ึนอยูก่บัคู่คา้ทางธุรกิจของเรา หลกัจรรยาบรรณสาํหรับคู่คา้ทางธุรกิจ 

จะเป็นตวักาํหนดชุดความคาดหวงัสาํหรับทั้งซัพพลายเออร์และบุคคลท่ีสามท่ีปฏิบติังานในนามของ Elanco เม่ือตอ้งดาํเนินธุรกิจของ Elanco หลกัจรรยาบรรณน้ีมีจะมีประสิทธิภาพไดก้็ต่อเม่ือ 

ซัพพลายเออร์และบุคคลท่ีสามของเราไดใ้ชค้วามพยายามในการบงัคบัใชห้ลกัจรรยาบรรณของเรา 

ผูติ้ดต่อทางธุรกิจของบุคคลท่ีสามมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในตรวจสอบให้แน่ใจวา่พนกังานของตนรับทราบและปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณ 

Elanco คาดหวงัวา่บุคคลท่ีสามของเรายงัตอ้งดูแลให้ซัพพลายเออร์และบุคคลท่ีสามอ่ืน ๆ ของพวกเขา ยดึมัน่ในมาตรฐานเดียวกนั 

และหลกัจรรยาบรรณน้ีมีผลบงัคบัใชก้บับริษทัในเครือและผูรั้บจา้งช่วงของบุคคลท่ีสามของ Elanco ดว้ยเช่นกนั และมีผลบงัคบัใชต่้อสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งของพวกเขา 

ภายใตข้อบเขตท่ีสถานประกอบการเหล่านั้น เป็นผูจ้ดัหาสินคา้และบริการให้เพื่อการขายในขั้นสุดทา้ย หรือเพือ่การใชง้านโดย Elanco ในฐานะบริษทัท่ีมีการดาํเนินกิจการทัว่โลก 

เรามุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีมีอยูใ่นสถานท่ีท่ีเราดาํเนินงาน ในกรณีท่ีหลกัจรรยาบรรณน้ีแตกต่างจากกฎหมายทอ้งถ่ิน 

เราปรารถนาให้ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีมีความเคร่งครัดสูงกวา่ เวนแต่การดาํเนินการท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัจรรยาบรรณ จะเป็นเร่ืองตอ้งห้ามตามกฎหมายในทอ้งถ่ิน 

การปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณและกฎหมายท่ีมีบงัคบัใช ้ถือเป็นมาตรฐานการปฏิบติังานขั้นพื้นฐาน 

หากคุณมีคาํถามหรือขอ้สงสัยใด ๆ เก่ียวกบัหลกัจรรยาบรรณสาํหรับคู่คา้ทางธุรกิจของเรา โปรดติดต่อผูติ้ดต่อทางธุรกิจของ Elanco ของคุณ Elanco Integrity Line หรือส่งอีเมลไปท่ี 

Elanco_ethics@elanco.com 

 

 

การมีปฏิสัมพนัธ์: 

• ทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้ง โดยการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั 

หลกัปฏิบติัทางอุตสาหกรรม รวมถึงนโยบายและระเบียบวธีิปฏิบติัต่าง ๆ 

ท่ีกาํกบัควบคุมธุรกิจของเรา 

• ประพฤติปฏิบติัตนอยา่งมีจริยธรรมในความสัมพนัธ์ การติดต่อเจรจาทางการคา้ 

และกิจกรรมทางธุรกิจ ปฏิบติัมาตรฐานสูงสุดของการดาํเนินธุรกิจ 

• อยา่เสนอ ให้ อนุญาต หรือยอมรับส่ิงใดก็ตามท่ีมีมูลค่า 

รวมถึงของขวญัหรือส่ิงท่ีมีมูลค่าเป็นตวัเงิน 

หรือการแสดงออกถึงภาพลกัษณ์วา่เรามีการกระทาํการดงักล่าว 

เพื่อสร้างอิทธิพลอยา่งไม่เหมาะสมต่อการตดัสินใจ 

หรือการแสดงออกถึงภาพลกัษณ์วา่มีการสร้างอิทธิพลดงักล่าว 

หรือการสร้างความไดเ้ปรียบท่ีไม่เป็นธรรม 

• ไม่ยอมอ่อนขอ้ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริตเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ 

แข่งขนัอยา่งเป็นธรรมและตรงไปตรงมา 

• แบ่งปันขอ้มูลดว้ยความซ่ือสัตย ์ความถูกตอ้ง และความโปร่งใส 

ในทุกดา้นของการส่ือสารต่อภายนอก เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ธุรกิจ กิจกรรม 

และธุรกรรมของ Elanco เฉพาะตวัแทนท่ีไดรั้บอนุญาตของ Elanco 

เท่านั้นท่ีสามารถส่ือสารในนามของ Elanco ได ้

 

• ตอ้งไม่ยนิยอมให้การติดต่อเจรจาทางธุรกิจไดรั้บอิทธิพลจากผลประโยชน์ทบัซ้อนส่วน

บุคคลหรือของครอบครัว เปิดเผยผลประโยชน์ทบัซ้อนท่ีทราบหรืออาจจะเกิดข้ึนใด ๆ 

ระหวา่งคู่คา้ทางธุรกิจและพนกังานของ Elanco 

หรือคู่คา้ทางธุรกิจและความสัมพนัธ์กบัภายนอก/คนนอก 

• เลือกซัพพลายเออร์สาํหรับผลิตภณัฑ ์Elanco 

ตามคุณประโยชน์และคุณค่าของวสัดุและบริการท่ีพวกเขาจะมอบให ้

อยา่เสนอหรือยอมรับส่ิงใดก็ตามท่ีอาจส่งผลกระทบต่อหรือดูเหมือนวา่จะมีผลกระทบต่

อการตดัสินใจทางธุรกิจ 

• ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์Elanco เฉพาะท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก Elanco 

โดยจะตอ้งสอดคลอ้งกบัฉลากของผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บอนุมติัเท่านั้น 

และตอ้งให้ขอ้มูลเก่ียวกบัประโยชน์และความเส่ียงในลกัษณะท่ีถูกตอ้ง เป็นธรรม 

และสมดุล ต่อกลุ่มผูรั้บสารท่ีเหมาะสม 

• ใชเ้ฉพาะส่ือวสัดุส่งเสริมการขายและให้ความรู้ท่ี Elanco อนุมติัเท่านั้น 

ซัพพลายเออร์และคู่คา้ทางธุรกิจจะตอ้งไม่เปล่ียนแปลงหรือจดัทาํส่ือส่งเสริมการขายห

รือส่ือเพื่อให้ความรู้สาํหรับสินคา้ของ Elanco 

เวน้แต่จะมีการทาํสัญญาเพื่อให้ดาํเนินการดงักล่าว 

https://www.integritycounts.ca/call-the-hotline
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สถานท่ีทํางาน: 

 

• ยดึมัน่ในหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัการจา้งงานท่ีเป็นธรรม 

และเราตระหนกัถึงคุณค่าของความหลากหลายทางความคิด ภูมิหลงั ประสบการณ์ 

ทกัษะ และมุมมอง เราจะไม่เพิกเฉยต่อการกระทาํท่ีไม่เหมาะสม เช่น การเลือกปฏิบติั 

การล่วงละเมิด หรือการตอบโตเ้อาคืน 

 

• ดูแลรักษาสถานท่ีทาํงานให้มีความปลอดภยัและมัน่คงสาํหรับผูค้น สินทรัพย ์

และชุมชนต่าง ๆ ท่ีเราดาํเนินการและให้บริการอยู ่

 

• ส่งมอบผลิตภณัฑคุ์ณภาพสูงท่ีเช่ือถือไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

เพื่อรับประกนัวา่ผลิตภณัฑจ์ะมีความถูกตอ้งและสมบูรณ์ 

และมีขอ้มูลท่ีปลอดภยัและมีประสิทธิผล 

 

• เราคาดหวงัวา่ซัพพลายเออร์ของเราจะจดัหาวสัดุของตนอยา่งมีความรับผดิชอบ 

และงดเวน้การจดัหาวสัดุจากพื้นท่ีหรือแหล่งท่ีมาอาจส่งเสริมความขดัแยง้ในประเทศท่ีมี

ความเส่ียงสูง 

หรือเป็นการสนับสนุนทางการเงินหรือสร้างประโยชน์ให้แก่ผูท่ี้ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

 

• เราคาดหวงัวา่ซัพพลายเออร์ของเราดาํเนินการสอบทานธุรกิจของตนเอง 

เก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของวสัดุท่ีจดัหาให้เรา เพื่อจะไดแ้น่ใจวา่ วสัดุดงักล่าวนั้น 

ไดรั้บการจดัหามาจากพื้นท่ีท่ีปลอดความขดัแยง้ 

• เคารพและปกป้องสวสัดิภาพของสัตวใ์นสถานประกอบการเชิงพาณิชยแ์ละในการคน้

ควา้วจิยั โดยตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและขอ้กาํหนดของ Elanco 

ทั้งหมด ท่ีกาํกบัควบคุมการดูแลการใชส้ัตว ์

หากคุณมีความกงัวลเก่ียวกบัสวสัดิภาพของสัตว ์โปรดติดต่อ Elanco ทนัทีท่ี 

Elanco_ethics@elanco.com 

• Elanco ยดึมัน่ในหลกัการ OECD สาํหรับดา้นสิทธิมนุษยชน 

และคาดหวงัให้คู่คา้ทางธุรกิจทุกรายของเราปฏิบติัตามแนวทางเหล่าน้ีและกฎหมายใน

ทอ้งถ่ินท่ีมีบงัคบัใช ้เก่ียวกบัการคา้ทาสในยคุใหม่ แรงงานเด็ก แรงงานบงัคบั 

และสิทธิอ่ืน ๆ    

ข้อมูล: 

 

• เคารพความเป็นส่วนตวัและรับผดิชอบในการปกป้องขอ้มูลของ Elanco 

ท่ีไดรั้บมอบมา ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลของลูกคา้ บุคคลท่ีสาม พนกังาน ผูบ้ริโภค 

หรือบุคคลอ่ืนใด 

 

• ใชค้วามระมดัระวงัอยา่งสมเหตุสมผลเพื่อปกป้องขอ้มูลของบริษทั Elanco 

จากการสูญหาย โจรกรรม การนาํไปใชใ้นทางมิชอบ การเขา้ถึงโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

การเปิดเผย การแกไ้ขเปล่ียนแปลง หรือการทาํลาย 

 

• ปกป้องและใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลของบริษทั Elanco อยา่งเหมาะสม 

ในฐานะของสินทรัพยท่ี์มีคุณค่า ขอ้มูลของบริษทั Elanco คือขอ้มูลใด ๆ ก็ตามของ 

Elanco รวมถึงขอ้มูลความเป็นส่วนตวัท่ี Elanco ยงัไม่ไดอ้นุมติัให้เปิดเผยต่อสาธารณะ 

Elanco เป็นเจา้ของและสงวนสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทั Elanco 

ไม่วา่จะกระทาํการดว้ยวธีิใด ดว้ยเหตุผลใด จากท่ีไหน หรือโดยใคร 

 

• ใชบ้ริการและเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีปลอดภยัอยา่งเหมาะสม 

โดยคาํนึงถึงความละเอียดอ่อนของขอ้มูลของบริษทั Elanco ท่ีไดรั้บการจดัเก็บ 

ส่ือสาร หรือถ่ายโอน และคาํนึงถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 

จากการท่ีขอ้มูลสูญหายหรือถูกเปิดเผย 

 

• ปกป้องขอ้มูลของบริษทั Elanco ทั้งหมดท่ีสร้างข้ึนโดย Elanco หรือซัพพลายเออร์ 

ไม่ให้มีการเปิดเผยต่อบุคคลหรือบริษทัใด ๆ ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตให้รับขอ้มูลน้ี 

ปฏิบติัตามกระบวนการดูแลจดัการและเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั Elanco 

(ไม่วา่จะเป็นลายลกัษณ์อกัษร ดว้ยวาจา หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 

mailto:Elanco_ethics@elanco.com


 

 

ธุรกรรม: 

• ใชม้าตรฐานและหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัการทาํบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

เพื่อให้แน่ใจวา่แฟ้มบญัชีและสถิติต่าง ๆ ของเรา 

จะแสดงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตรงตามธุรกรรมของ Elanco อยูเ่สมอ 

 

• ห้ามดาํเนินการ จดัการให้มีการดาํเนินการ 

หรือเมินเฉยไม่ดาํเนินการแกไ้ขหรือรายงานการแสดงขอ้มูลท่ีเป็นเทจ็ 

ขอ้มูลท่ีทาํให้เขา้ใจผดิ หรือการปลอมแปลงขอ้มูลในบนัทึกรายการของ Elanco 

หรือบนัทึกรายการของฝ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเราทาํธุรกิจดว้ย 

 

• ขอรับการอนุญาตท่ีเหมาะสมและขอการอนุมติัท่ีจาํเป็นจาก Elanco 

ก่อนจะจดัหาหรือทาํขอ้ตกลงเก่ียวกบัการใชท้รัพยากรของ Elanco 

การเขา้ทาํขอ้ตกลงกบับุคคลภายนอก การใชจ่้ายเงินทุนของ Elanco และ/หรือ 

การทาํธุรกรรมต่าง ๆ 

 

• เม่ือเขา้ร่วมในการทาํสัญญา คุณตอ้งตรวจยนืยนัวา่สัญญามีความถูกตอ้งตรงตามลกัษณะ 

มูลค่า และเน้ือหา ของธุรกรรมและความสัมพนัธ์ของ Elanco ท่ีนาํเสนอ 

หารือกบัผูติ้ดต่อจาก Elanco ของคุณ สาํหรับกรณีใดๆ 

ท่ีพบเห็นการกระทาํหรือสถานการณ์ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดในสัญญาท่ีใชบ้งัคบั 

 

• จาํแนกประเภทและกาํหนดมูลค่าของสินคา้และเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม 

และตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดการนาํเขา้และการส่งออกท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 

ก่อนท่ีจะขนยา้ยสินคา้และเทคโนโลยทีั้งในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และทางกายภาพ 

(ไม่วา่จะเป็นการส่งหรือขนส่งดว้ยตนเอง) ระหวา่งประเทศ 

 

• ห้ามดาํเนินการใด ๆ 

ท่ีเป็นการสนบัสนุนหรือตอบสนองต่อคาํขอท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคว ํ่าบาตรประเทศท่ีเป็นมิต

รกบัสหรัฐอเมริกา 

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในการรายงานและการอนุมติัสาํหรับคาํร้องขอทั้งหมดท่ีไดรั้บ แมว้า่ 

Elanco จะมิไดต้อ้งการตอบสนองหรือปฏิบติัตามคาํร้องขอดงักล่าวก็ตาม 

 

• ห้ามมีส่วนร่วมหรือดาํเนินธุรกรรมใด ๆ ของ Elanco กบัประเทศต่าง ๆ 

ท่ีอยูภ่ายใตก้ารคว ํ่าบาตรทางเศรษฐกิจ หรือกบับุคคล กลุ่ม หรือหน่วยงานใด ๆ 

ท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือของรัฐบาลให้เป็นฝ่ายท่ีถูกจาํกดั ควํ่าบาตร ปฏิเสธ หรือตดัสิทธ์ิ 

โดยไม่ไดต้รวจสอบก่อนวา่การทาํธุรกรรมนั้นไดรั้บอนุญาตหรือไม่ 

การรายงาน: 

• ไม่ประนีประนอมเม่ือมีปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความซ่ือตรง เราตระหนกัดีวา่ 

การถามคาํถามและการแจง้ความกงัวลคือสิทธิและความรับผิดชอบของเรา 

โดยท่ีทราบวา่บริษทัจะไม่เพิกเฉยต่อการตอบโตเ้อาคืน 

แมว้า่จะเป็นการแจง้เร่ืองโดยไม่ระบุนามก็ตาม 

 

• หากคุณพบเห็นการกระทาํท่ีไม่สอดคลอ้งกบัพนัธะหนา้ท่ีเหล่าน้ี โปรดแจง้ให้ Elanco 

ทราบ เพื่อให้เราสามารถเรียนรู้และพฒันาปรับปรุง 

รายงานการละเมิดฝ่าฝืนท่ีรับทราบหรือตอ้งสงสัย และรายงานเร่ืองวิตกกงัวลใด ๆ 

หรือกรณีการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอาจเกิดขึ้นให้ผูส้นบัสนุนของ Elanco 

ไดรั้บทราบ ผา่นทางElanco Integrity Line หรือ Elanco_Ethics@elanco.com 

 

• รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคห์รือเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์รับทราบหรือต้

องสงสัยภายในเวลาท่ีเหมาะสม โดยการโทรติดต่อหมายเลข 1.800.428.4441 หรือ 

1.888.545.5973 

 

• เหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์คือขอ้สังเกตใด ๆ ท่ีไม่พึงประสงคห์รือไม่เป็นไปตามเจตนา 

ท่ีเกิดขึ้นหลงัจากการใช้ผลิตภณัฑข์อง Elanco 

(การใชง้านตามขอ้บ่งใชข้องฉลากหรือการใชง้านท่ีไม่สอดคลอ้งกบัขอ้บ่งใชข้องฉลาก

) ไม่วา่การตอบสนองจะเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑห์รือไม่ก็ตาม 

โดยจะรวมถึงเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาดประสิทธิผลตามคาดหมายท่ีตอ้งสงสัย 

หรือปฏิกิริยาท่ีเป็นอนัตรายในมนุษยห์ลงัจากท่ีใชผ้ลิตภณัฑ ์
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