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เรา – ภาพรว้ม

ค่ณุสิามารถูใช้ค้่ำาหลกัิในิกิารช้ว่ยค่น้ิหา
นิโยบายทุี�เกิี�ยวขอ้งในิศันูิยแ์หลง่ขอ้มลู
มาตัรฐานิทุี�เขยีนิเป็นิลายลกัิษณอ์กัิษร
ของเราบนิ Connect GSK

มองหาไอค่อนินิ้�เพ่�อดำข้อ้มล้เพิ�มเตมิ

ทุี� GSK เราเช้ื�อวา่ทุั �งกิารประสิบค่วามสิำาเร็จ
และวธิุกีิารทุี�เราใช้เ้พื�อใหป้ระสิบค่วามสิำาเร็จ
เป็นิสิิ�งสิำาค่ญั 

เราเป็นิบรษัิทุดา้นิกิารดแูลสิขุภาพระดบั
โลกิทุี�มคี่วามกิา้วหนิา้ทุางวทิุยาศัาสิตัรแ์ละ
มวีตััถูปุระสิงค่ท์ุี�จะพัฒนิาค่ณุภาพช้วีติัของ
มนุิษย ์โดยกิารช้ว่ยเหลอืใหผู้ค้่นิทุำากิจิกิรรม
ไดม้ากิข้�นิ สิขุภาพดขี้�นิ และมอีายยุนืิยาวข้�นิ 
จรรยาบรรณธุรุกิจินิี�ช้ี�นิำากิารดำาเนินิิกิารทุั �งหมด
ของเราและเป็นิกิญุแจสิำาค่ญัในิกิารนิำาเสินิอ
กิลยทุุธุข์องเรา เพื�อนิำาเสินิอผลติัภณัฑ์ด์แูล
สิขุภาพทุี�มคี่ณุภาพสิงูใหก้ิบัผูค้่นิใหม้ากิทุี�สิดุ 
เพื�อป้องกินัิและรักิษาโรค่ และเพื�อใหผู้ค้่นิมี
สิขุภาพทุี�ดดีว้ยค่วามรูทุ้างวทิุยาศัาสิตัรแ์ละ
เทุค่นิคิ่ รวมทุั �งบคุ่ลากิรทุี�มคี่วามสิามารถู

เราทุำาสิิ�งนิี�ดว้ยกิารตัดัสินิิใจเลอืกิทุางทุี�ด ี
ตัลอดจนิทุำาหนิา้ทุี�และรับผดิช้อบตัามทุาง
เลอืกิดงักิลา่ว

การดำำารงไว้ซ้ึ่่�งค่า่นิยิมและค่ว้ามค่าดำหว้งั
ของเรา
ทุกุิค่นิทุี�ทุำางานิใหก้ิบัหรอืในินิามของ GSK 
ตัอ้งปฏิบิตััติัามกิฎหมาย แตัจ่รรยาบรรณ 
ธุรุกิจิของเราจะมมีากิกิวา่นัิ�นิ จรรยาบรรณ 
ธุรุกิจิจยงัสิรา้งมาตัรฐานิและนิโยบายทุี�ช้ว่ย
ใหเ้ราบรรลคุ่วามยด้มั�นิตัอ่อตุัสิาหกิรรม และ
กิารทุำางานิทุี�มกีิารค่วบค่มุอยา่งเขม้งวดของ
เราในิฐานิะทุมีทุี�มปีระสิทิุธุภิาพสิงู ค่า่นิยิม
และค่วามค่าดหวงัของเราจะช้ว่ยในิกิาร
กิำาหนิดตัวัเรา สิรา้งค่วามไวว้างใจใหก้ิบัสิงัค่ม 
และช้ี�แนิวทุางใหเ้ราทุำาสิิ�งทุี�ถูกูิตัอ้งทุกุิวนัิ

จรรยาบรรณธุรุกจินิ้�จะช่ว่้ยใหค้่ณุ:

1.  เขา้ใจถูง้ค่า่นิยิมและค่วามค่าดหวงัของเรา
2.  ใช้เ้พื�อเป็นิแนิวทุางในิกิารดำาเนินิิกิารและ
กิารตัดัสินิิใจในิช้วีติัประจำาวนัิของค่ณุ 

3.  เขา้ใจถูง้มาตัรฐานิสิำาค่ญัทุี�ช้ว่ยสินัิบสินุินิ
พฤตักิิรรมทุางจรยิธุรรม
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 ค่า่นิยิมและค่ว้ามค่าดำ
หว้งัของเรา 

ค่า่นิยิมและค่วามค่าดหวงั
ของเราจะรว่มกินัิกิำาหนิด
แนิวทุางกิารดำาเนินิิกิารและ
กิารตัดัสินิิใจของเรา เพื�อ
ใหเ้ราเป็นิหนิ้�งในิบรษัิทุ
ดา้นิกิารดแูลสิขุภาพทุี�รเิริ�ม
สิิ�งใหม่ๆ  มากิทุี�สิดุ มกีิาร
ทุำางานิทุี�มปีระสิทิุธุภิาพดี
ทุี�สิดุ และเช้ื�อถูอืไดข้อง
โลกิ 

  

ค่า่นิยิมของเรา:
เราภาค่ภม้ใิจในิค่า่นิยิมของเรา ซึ่่�งเป็่นิสิ�งท้�ไมส่ามารถ
เป่ล้�ยนิแป่ลงไดำแ้ละช่้�นิำาทกุสิ�งท้�เราทำา 

การใหค้่ว้ามสำาค่ญักบัผู้้ป่้่ว้ยเป็นิเรื�องเกิี�ยวกิบักิารทุำาสิิ�งทุี�ถูกูิ
ตัอ้งสิำาหรับผูป่้วยและผูบ้รโิภค่ รวมทุั �งค่วามมุง่มั�นิเพื�อค่ณุภาพ
สิงูสิดุ
ค่ว้ามโป่รง่ใสช้ว่ยใหเ้ราสิรา้งค่วามไวว้างใจตัอ่กินัิและค่วาม
ไวว้างใจตัอ่สิงัค่มบนิพื�นิฐานิของค่วามซัื�อสิตััยแ์ละเปิดเผย
เกิี�ยวกิบัวธิุแีละสิิ�งทุี�เราทุำา
การเค่ารพ หมายถูง้ กิารสินัิบสินุินิเพื�อนิพนัิกิงานิและช้มุช้นิ
รอบตัวัเรา รวมทุั �งยอมรับค่วามหลากิหลายและค่วามเป็นิ
ปัจเจกิช้นิ เพื�อใหเ้ราทุกุิค่นิสิามารถูบรรลสุิ ิ�งทุี�ย ิ�งใหญไ่ด ้
ค่ว้ามซึ่่�อสตัยส์จุรติค่อื กิารทุี�เราค่าดหวงัพฤตักิิรรมทุาง
จรยิธุรรมสิงูสิดุจากิตันิเองและผูอ้ื�นิ

ค่ว้ามค่าดำหว้งัของเรา:
เราตอ้งการพฤตกิรรมท้�ช่ว่้ยใหเ้ราสามารถแขง่ขนัิ
ไดำต้ลอดำเว้ลา ในิขณะท้�ยงัค่งรกัษัาค่า่นิยิมของเราไว้้
ไดำ ้เพ่�อท้�จะกา้ว้ไป่ในิโลกท้�เป่ล้�ยนิแป่ลงตลอดำเว้ลา
และบรรลเุป้่าหมายของเรา นิ ั�นิเป็่นิเหตผุู้ลท้�เรามค้่ว้าม
ค่าดำหว้งัส้�ป่ระการของเรา 
ค่ว้ามกลา้หาญ หมายถูง้ กิารกิำาหนิดจดุมุง่หมายไวส้ิงู กิาร
กิำาหนิดค่วามกิา้วหนิา้อยา่งรวดเร็ว กิารตัดัสินิิใจ แมว้า่จะเป็นิ
เรื�องยากิและแสิดงค่วามค่ดิเห็นิเมื�อเราเห็นิโอกิาสิในิกิารพัฒนิา
ค่ว้ามรบัผู้ดิำช่อบเป็นิเรื�องเกิี�ยวกิบักิารเป็นิเจา้ของ กิารจัด
ลำาดบัค่วามสิำาค่ญัของงานิทุี�สินัิบสินุินิกิลยทุุธุข์องเรา และกิาร
สิง่มอบสิิ�งทุี�เราสิญัญาไว ้
การพฒันิาสิง่เสิรมิใหเ้รานิำาสิิ�งทุี�อยูภ่ายนิอกิมาปรับใช้แ้ละ
เรยีนิรูจ้ากิค่นิอื�นิๆ รวมถูง้กิารขอและใหค้่วามค่ดิเห็นิ เพื�อให ้
เราสิามารถูเตับิโตัข้�นิในิฐานิะบคุ่ค่ล ทุมีงานิ และในิฐานิะ
องค่ก์ิรไดอ้ยา่งตัอ่เนิื�อง
การทำางานิเป็่นิทม้เป็นิเรื�องเกิี�ยวกิบักิารทุี�เราทุกุิค่นิทุำางานิ
รว่มกินัิไดด้ขี ้�นิ โดยมวีตััถูปุระสิงค่ท์ุี�สิอดค่ลอ้งกินัิ มคี่วาม
เขา้ใจวา่งานิของเรามสีิว่นิช้ว่ยใหเ้กิดิค่วามสิำาค่ญัดา้นิค่วาม
ค่ดิรเิริ�มสิรา้งสิรรค่ ์ประสิทิุธุภิาพ และค่วามน่ิาเช้ื�อถูอื กิระตัุน้ิ
ใหเ้กิดิค่วามค่ดิทุี�หลากิหลายและสิรา้งแรงบนัิดาลใจกิบัทุำาทุกุิ
อยา่งทุี�ทุำาไดเ้พื�อกินัิและกินัิ
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 เราตดัำสนิิใจใหถ้ก้ตอ้ง
ทกุค่ร ั�งไดำอ้ยา่งไร
แมว้า่มาตัรฐานิทุี�เขยีนิโดย GSK จะช้ว่ยให ้
เราสิามารถูรับมอืกิบัค่วามเสิี�ยงทุี�สิำาค่ญัทุี�เรา
เผช้ญิอยูไ่ด ้แตัก่ิเ็ป็นิไปไมไ่ดทุ้ี�จะค่รอบค่ลมุ
เหตักุิารณท์ุกุิอยา่ง

สิ�งท้�ค่ว้รค่ำานิง่ถง่เม่�อตดัำสนิิใจหรอ่ดำำาเนินิิการ:

• ค่า่นิยิมและค่วามค่าดหวงัของเรา 
•  ขอ้บงัค่บั มาตัรฐานิ และกิฎหมายทุี�เหมาะสิม
•  ค่วามเสิี�ยงใดๆ ทุี�อาจเกิดิข้�นิ
•  ผลกิระทุบทุี�อาจเกิดิข้�นิกิบัผูป่้วยและผูบ้รโิภค่
ของเรา บรษัิทุของเรา และตัวัเรา

เรื�องนิี�สิอดค่ลอ้ง
กิบัค่า่นิยิมและ

ค่วามค่าดหวงัของ
เราหรอืไม่

เป็นิไปตัามขอ้
บงัค่บัและกิฎหมาย

หรอืไม่

กิารกิระทุำานิี�
สิอดค่ลอ้งกิบั
นิโยบายของเรา

หรอืไม่

ฉัันิไดป้ระเมนิิ
ค่วามเสิี�ยงทุี�

เกิี�ยวขอ้งทุั �งหมด
หรอืไม่

เพื�อนิพนัิกิงานิจะ
เขา้ใจในิเรื�องนิี�ได ้
อยา่งช้ดัเจนิหรอืไม ่

ฉัันิจะมคี่วามสิขุ
กิบัเรื�องนิี�หรอืไม่
หากิฉัันิเป็นิผูป่้วย
หรอืผูบ้รโิภค่ 

เม่�อตอ้งเผู้ช่ญิกบัทางเลอ่ก หรอ่ภาว้ะยุง่ยากใจ ใหถ้ามค่ำาถามเหลา่นิ้�:

ใช่:่  ดเูหมอืนิวา่จะเป็นิกิารตัดัสินิิใจทุี�ด ี
แตัถู่า้ค่ณุมขีอ้สิงสิยัใดๆ โปรดพดู
ค่ยุกิบัผูจั้ดกิารของค่ณุ

ไมใ่ช่่ ไมแ่นิใ่จใช่่

ไมใ่ช่:่  หากิค่ำาตัอบของค่ำาถูามเหลา่นิี�ค่อื 
"ไมใ่ช้"่ ใหล้องค่ดิอกีิค่รั �งเกิี�ยวกิบั
สิิ�งทุี�พดูหรอืทุำา พดูค่ยุกิบัผูจั้ดกิาร
ของค่ณุ หรอืใช้ช้้อ่งทุางกิาร
รายงานิเพื�อแสิดงค่วามค่ดิเห็นิ 

ไมแ่นิใ่จ:  พดูค่ยุกิบัเจา้หนิา้ทุี� Global 
Ethics and Compliance 
(GEC), Legal หรอื Human 
Resources (HR) ของค่ณุ
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จรรยาบรรณธุรุกิจิของเรา

 ขอ้บงัค่บัและกฎหมาย
ดำา้นิอตุสาหกรรมมค้่ว้าม
สำาค่ญัตอ่งานิของเรา

เรามุง่มั�นิทุี�จะปฏิบิตััติัาม
กิฎหมายและขอ้บงัค่บัของ
ประเทุศัทุี�เกิี�ยวขอ้งกิบั
บรษัิทุของเราทุั�วโลกิ

เมื�อกิฎหมายทุอ้งถูิ�นิ ขอ้บงัค่บั หลกัิปฏิบิตัั ิ
อตุัสิาหกิรรมทุี�บงัค่บัใช้ ้หรอืมาตัรฐานิ GSK อื�นิๆ 
ทุี�เฉัพาะของธุรุกิจิ มคี่วามเขม้งวดกิวา่มาตัรฐานิ
สิากิลทุี�เขยีนิเป็นิลายลกัิษณอ์กัิษรของเรา เรา
ตัอ้งปฏิบิตััติัามขอ้กิำาหนิดทุี�เขม้งวดทุี�สิดุ ตัวัอยา่ง
เช้น่ิ เราปฏิบิตััติัาม UK Bribery Act (2010) และ 
US Foreign Corrupt Practices Act (1977) 
ในิทุกุิธุรุกิจิทุั�วโลกิของเรา ตัลอดจนิกิฎหมาย
กิารตัอ่ตัา้นิกิารทุจุรติัและกิารแขง่ขนัิทุางกิารค่า้
ของแตัล่ะประเทุศัในิทุกุิแหง่ทุี�เราดำาเนินิิงานิ กิาร
ปฏิบิตััติัามขอ้บงัค่บัเหลา่นิี� ทุำาใหม้ั�นิใจไดว้า่เรา
ดำาเนินิิธุรุกิจิดว้ยเงื�อนิไขทุี�เทุา่เทุยีมกินัิ โดยไมม่ี
ขอ้ไดเ้ปรยีบทุี�ไมเ่ป็นิธุรรม
หากิค่ณุไมแ่น่ิใจเกิี�ยวกิบัผลกิระทุบของกิฎหมาย
ในิประเทุศัตัา่งๆ ทุี�เกิี�ยวกิบักิจิกิรรมในิทุอ้งถูิ�นิ
ของค่ณุ โปรดตัรวจสิอบกิบัเจา้หนิา้ทุี� Legal และ/
หรอื Global Ethics and Compliance (GEC) 
ทุี�เกิี�ยวขอ้ง หากิตัอ้งกิารดขูอ้มลูเพิ�มเตัมิเกิี�ยวกิบั
มาตัรฐานิทุี�เขยีนิเป็นิลายลกัิษณอ์กัิษรของเรา 
โปรดเยี�ยมช้มศันูิยแ์หลง่ขอ้มลูมาตัรฐานิทุี�เขยีนิ
เป็นิลายลกัิษณอ์กัิษรของเราบนิ Connect GSK

ผู้ลกระทบจากการไมป่่ฏิบิตัติามจรรยา
บรรณธุรุกจินิ้�
มาตัรฐานิและนิโยบายของบรษัิทุของเรามผีล
บงัค่บัใช้ก้ิบัทุกุิค่นิทุี�ทุำางานิใหก้ิบัหรอืในินิามของ 
GSK กิารไมป่ฏิบิตััติัามมาตัรฐานิและนิโยบาย 
หรอืขอ้กิำาหนิดทุางกิฎหมายและขอ้บงัค่บัอื�นิๆ 
ทุี�เกิี�ยวขอ้ง อาจทุำาใหเ้กิดิกิารลงโทุษทุางวนัิิย 
จนิถูง้กิารเลกิิจา้งหรอืกิารบอกิเลกิิสิญัญาหรอืกิาร
มอบหมาย สิำาหรับผูจั้ดกิารอาวโุสิ อาจรวมถูง้กิาร
ช้ดใช้ทุ้างกิารเงนิิสิำาหรับกิารประพฤตัผิดิทุี�รา้ย
แรง ผูจั้ดกิารยงัมหีนิา้ทุี�รับผดิช้อบเพื�อใหแ้น่ิใจ
วา่ทุมีของตันิเขา้ใจ และปฏิบิตััติัามจรรยาบรรณ
ธุรุกิจินิี�กิบัมาตัรฐานิทุี�เขยีนิเป็นิลายลกัิษณอ์กัิษร
ทุี�เกิี�ยวขอ้ง
ภายใตัข้อ้กิำาหนิดของทุอ้งถูิ�นิ กิารละเมดิจรรยา
บรรณธุรุกิจินิี�โดยพนัิกิงานิของหน่ิวยงานิจะมกีิาร
รายงานิไปยงัหน่ิวยงานิทุี�เกิี�ยวขอ้ง กิารละเมดิ
จรรยาบรรณธุรุกิจิของพนัิกิงานิเสิรมิอื�นิๆ ทุั �งหมด
อาจสิง่ผลใหม้กีิารบอกิเลกิิสิญัญา (ข้�นิอยูก่ิบัขอ้
กิำาหนิดของทุอ้งถูิ�นิ) 
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เราทุกุิค่นิมหีนิา้ทุี�ในิกิารแสิดงค่วามค่ดิเห็นิ หากิ
เรามขีอ้กิงัวลหรอืเห็นิเหตักุิารณบ์างอยา่งทุี�ไม่
สิอดค่ลอ้งกิบัค่า่นิยิมและค่วามค่าดหวงัของ
เรา ขั �นิตัอนิแรกิค่อื พดูค่ยุกิบัผูจั้ดกิารในิสิาย
งานิ หรอืหากิเป็นิไปไมไ่ด ้ใหต้ัดิตัอ่เจา้หนิา้ทุี� 
Human Resources (HR), Global Ethics and 
Compliance (GEC) หรอื Legal

ค่ณุยงัสิามารถูใช้ช้้อ่งทุางกิารรายงานิทุาง
โทุรศัพัทุ ์อนิิเทุอรเ์น็ิตั หรอืไปรษณียไ์ดอ้กีิดว้ย 
ช้อ่งทุางกิารรายงานิเหลา่นิี�มกีิารจัดกิารอยา่งเป็นิ
อสิิระจากิ GSK มใีหบ้รกิิารทุั�วโลกิ และอนุิญาตั
ใหม้กีิารเกิบ็รายงานิแบบไมเ่ปิดเผยตัวัตันิหากิ
กิฎหมายและขอ้บงัค่บัทุอ้งถูิ�นิอนุิญาตั

GSK ดำาเนินิิกิารกิบัค่ำาถูามและปัญหาทุั �งหมด
อยา่งเป็นิค่วามลบัหากิเป็นิไปได ้ในิขณะเดยีวกินัิ
จะทุำากิารสิอบสิวนิอยา่งเป็นิธุรรม ใหค้่วามรว่ม
มอืกิบัรัฐบาล และปฏิบิตััติัามขอ้กิำาหนิดทุาง
กิฎหมาย เมื�อมบีคุ่ค่ลรายงานิเกิี�ยวกิบัขอ้กิงัวล
โดยสิจุรติั GSK จะสินัิบสินุินิบคุ่ค่ลดงักิลา่ว
รวมทุั �งผูจั้ดกิารมหีนิา้ทุี�ทุี�จะตัอ้งแจง้ขอ้กิงัวลใดๆ 
ทุี�พวกิเขาไดรั้บทุราบ ผูทุ้ี�เพกิิเฉัยตัอ่กิารละเมดิ 
หรอืผูทุ้ี�ไมต่ัรวจสิอบหรอืแกิไ้ขกิารละเมดิเหลา่
นัิ�นิ อาจตัอ้งเผช้ญิกิบักิารลงโทุษทุางวนัิิย
จำาไวว้า่ กิารพดูและกิารแจง้ขอ้กิงัวล เทุา่กิบัวา่
ค่ณุกิำาลงัดำารงไวซ้ั ้�งค่า่นิยิมและค่วามค่าดหวงั
ของเรา และกิำาลงัทุำาในิสิิ�งทุี�ถูกูิตัอ้ง
www.gsk.com/speakup

การไมย่อมใหม้ก้ารตอบโตเ้กดิำข่�นิ
ทุี� GSK ค่ณุสิามารถูรายงานิขอ้กิงัวลได ้
โดยไมต่ัอ้งกิลวักิารตัอบโตั ้GSK หา้มไม่
ใหม้กีิารตัอบโตับ้คุ่ค่ลทุี�แจง้หรอืรายงานิ
ขอ้กิงัวล และจะดำาเนินิิกิารลงโทุษทุางวนัิิย 
รวมถูง้กิารเลกิิจา้ง (ตัามกิฎหมายแรงงานิ
ในิทุอ้งถูิ�นิ) ตัอ่พนัิกิงานิทุกุิค่นิทุี�ขม่ขูห่รอื
มสีิว่นิในิกิารตัอบโตั ้หรอืกิารค่กุิค่ามบคุ่ค่ล
ทุี�รายงานิ หรอืกิำาลงัพจิารณาจะรายงานิขอ้
กิงัวลโดยสิจุรติั 

ในิทุำานิองเดยีวกินัิ เราจะรายงานิพนัิกิงานิ
ของหน่ิวยงานิทุี�ตัอบโตับ้คุ่ค่ลทุี�รายงานิหรอื
แจง้ขอ้กิงัวลไปยงัหน่ิวยงานิจัดหางานิของ
พนัิกิงานิ และยตุักิิารมอบหมายงานิทุี�ทุำากิบั 
GSK

 

ตวั้เลอ่ก 3 
รายงานิออนิไลนิ ์ทุางโทุรศัพัทุ ์หรอืทุาง
อเีมล หรอืสิง่รายงานิทุางไปรษณียอ์ยา่งเป็นิ
ค่วามลบั

ตวั้เลอ่ก 1
พดูค่ยุกิบัผูจั้ดกิารของค่ณุ

ตวั้เลอ่ก 2
แจง้ขอ้กิงัวลกิบัฝ่่ายกิารจัดกิารในิทุอ้งถูิ�นิ 
HR GEC หรอื Legal

 ใช่เ้สย้งของค่ณุ: ว้ธิุแ้สดำงค่ว้ามค่ดิำเห็นิ

เมื�อเราทุำาสิิ�งทุี�ถูกูิตัอ้งและดำารงไวซ้ั ้�งค่า่นิยิมและค่วาม
ค่าดหวงัของเรา เราจะสิรา้งค่วามเช้ื�อถูอืในิ GSK และ
ปกิป้องใบอนุิญาตักิารดำาเนินิิงานิของเรา

http://www.gsk.com/speakup
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 ในิหวั้ขอ้ตอ่ไป่นิ้� ค่ณุจะ
พบหลกัการบางอยา่ง
ท้�ช่ว่้ยใหเ้ราแตล่ะค่นิ
สามารถตดัำสนิิใจไดำถ้ก้
ตอ้งและทำาสิ�งท้�ถก้ตอ้ง
ในิสถานิการณต์า่งๆ

1.  ผู้้ป่้่ว้ยของเรา ผู้้บ้รโิภค่ของเรา 
อตุสาหกรรมของเรา

เราปกิป้องผูป่้วยและผูบ้รโิภค่ และเป็นิผูน้ิำาในิอตุัสิาหกิรรม
ของเราไดอ้ยา่งไร

3.  เพ่�อนิพนิกังานิของเรา
เราจะรักิษาค่วามซัื�อสิตััยส์ิจุรติัของบคุ่ค่ล และทุำางานิรว่มกิบั
ผูอ้ื�นิไดอ้ยา่งไร

2. บรษิัทัของเรา
สิิ�งทุี�เราทุำาเพื�อปกิป้องบรษัิทุของเราและทุรัพยส์ินิิของบรษัิทุ

4. โลกของเรา
เราใหค้่วามรว่มมอืกิบัรัฐบาลและกิลุม่ตัา่งๆ ปกิป้องสิภาพ
แวดลอ้ม และมสีิว่นิรว่มกิบัช้มุช้นิทุี�เราทุำางานิอยูไ่ดอ้ยา่งไร
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กิารปกิป้องผูป่้วยและผูบ้รโิภค่ของเรา 10

กิารทุำาวจัิยอยา่งมจีรยิธุรรม 11

กิารจัดกิารค่ณุภาพของผลติัภณัฑ์ข์องเราอยา่งมี
ประสิทิุธุภิาพ
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Kimberly ผูป่้วย
โรค่มะเร็งรังไข่
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ผู้้ป่้่ว้ยของเรา ผู้้บ้รโิภค่ของเรา 
อตุสาหกรรมของเรา

เราทุำาในิสิิ�งทุี�ถูกูิตัอ้งสิำาหรับผูป่้วย
และผูบ้รโิภค่ของเรา และมุง่มั�นิเพื�อ
ค่ณุภาพสิงูสิดุ เราทุำางานิรว่มกิบัหุน้ิ
สิว่นิของเราในิกิารปรับปรงุกิารดแูล
สิขุภาพ และค่น้ิหายาและวคั่ซันีิ
ใหม่ๆ  โดยไมว่า่บทุบาทุของเราจะ
เป็นิอยา่งไร เราเขา้ใจวา่กิารทุำางานิ
ของเรามผีลตัอ่ผูป่้วยและผูบ้รโิภค่
อยา่งไรบา้ง

การป่กป้่องผู้้ป่้่ว้ยและผู้้บ้รโิภค่ของเรา
เราไดรั้บค่วามไวว้างใจจากิผูป่้วยและผูบ้รโิภค่
ของเราโดยกิารมุง่เนิน้ิทุี�ค่วามตัอ้งกิารของพวกิ
เขา นัิ�นิหมายถูง้กิารค่ดิจากิมมุมองของพวกิเขา
เสิมอ เราใสิใ่จตัอ่ค่วามปลอดภยัของพวกิเขาเป็นิ
อนัิดบัแรกิ และใหข้อ้มลูทุี�ช้ดัเจนิและทุนัิสิมยั เรา
สิง่เสิรมิผลติัภณัฑ์ข์องเราอยา่งมจีรยิธุรรมและ
เฉัพาะกิบัลกูิค่า้ทุี�ไดรั้บอนุิญาตัเทุา่นัิ�นิ 
กจิกรรมสง่เสรมิการขายท้�เป็่นิไป่ตาม
มาตรฐานิอตุสาหกรรมและ GSK

กิจิกิรรมและสิิ�งของสิง่เสิรมิกิารขายของเรา
สิอดค่ลอ้งกิบัมาตัรฐานิทุางจรยิธุรรม กิารแพทุย ์
และวทิุยาศัาสิตัรข์ั �นิสิงู โดยเป็นิไปตัามกิฎหมาย 
ขอ้กิำาหนิดอตุัสิาหกิรรม และหลกัิฐานิ
หากิกิฎหมายทุอ้งถูิ�นิ หลกัิปฏิบิตััอิตุัสิาหกิรรม 
หรอืนิโยบาย GSK ตัั �งมาตัรฐานิไวส้ิงูกิวา่ เราจะ
ปฏิบิตััติัามขอ้กิำาหนิดทุี�เขม้งวดทุี�สิดุ
การป่ฏิบิตัติามหลกัการสำาหรบัการม้
ป่ฏิสิมัพนัิธุภ์ายนิอกท้�ไมใ่ช่ก่ารสง่เสรมิการ
ขาย
เราตัรวจสิอบใหม้ั�นิใจวา่กิจิกิรรมทุี�ไมใ่ช้ก่ิารสิง่
เสิรมิกิารขายของเราแตักิตัา่งจากิกิารสิง่เสิรมิ
กิารขายผลติัภณัฑ์ข์องเราอยา่งช้ดัเจนิ โดยไมม่ี
กิารปิดบงัหรอืใช้ป้ระโยช้นิจ์ากิกิจิกิรรมของเรา
เพื�อช้กัิจงูผูป้ระกิอบวชิ้าช้พีดา้นิสิขุภาพและผูอ้ื�นิ
อยา่งไมเ่หมาะสิม
การตรว้จสอบใหแ้นิใ่จว้า่ขอ้มล้ผู้ลติภณัฑ์์
ถก้ตอ้ง
เราใหข้อ้มลูผลติัภณัฑ์ท์ุี�ค่รบถูว้นิ ทุนัิสิมยั และ
เป็นิไปตัามหลกัิฐานิเช้งิประจักิษ์แกิผู่ป้ระกิอบ
วชิ้าช้พีดา้นิสิขุภาพและผูบ้รโิภค่ ไมว่า่จะอยูทุ่ี�ใด
กิต็ัาม 

การรายงานิขอ้กงัว้ลเก้�ยว้กบัผู้ลติภณัฑ์ ์
GSK

บคุ่ค่ลใดกิต็ัามทุี�ทุราบขอ้มลูเกิี�ยวกิบัผลขา้งเค่ยีง 
อากิารไมพ่ง้ประสิงค่ ์หรอืขอ้กิงัวลดา้นิค่วาม
ปลอดภยัของมนุิษยอ์ื�นิๆ เกิี�ยวกิบัผลติัภณัฑ์ ์
GSK รวมถูง้กิารขาดประสิทิุธุภิาพทุี�อาจม ีจะ
ตัอ้งรายงานิไปยงัศันูิยป์ฏิบิตัักิิารค่วามปลอดภยั
สิว่นิกิลาง หรอืแผนิกิกิารแพทุยข์องบรษัิทุทุี�
ดำาเนินิิกิารในิพื�นิทุี�ภายในิ 24 ช้ั�วโมง ขอ้มลูค่วาม
ปลอดภยัของมนุิษยจ์ากิกิารทุดลองทุางค่ลนิิกิิ
ไดรั้บกิารรายงานิตัามทุี�อธุบิายไวใ้นิเกิณฑ์ว์ธิุี
กิารวจัิย
การป้่องกนัิการป่ลอมแป่ลง
ยาและผลติัภณัฑ์เ์พื�อสิขุภาพปลอมถูอืเป็นิ
ภยัค่กุิค่ามอยา่งรา้ยแรงตัอ่สิขุภาพและค่วาม
ปลอดภยัของผูป่้วยและผูบ้รโิภค่ของเรา ซั้�งยา
และผลติัภณัฑ์ป์ลอมสิว่นิใหญจ่ะไมม่สีิว่นิผสิม
ทุี�ใช้เ้ป็นิสิารออกิฤทุธุิ�เพื�อตัอ่สิูก้ิบัค่วามเจ็บป่วย
ทุี�อา้งวา่รักิษาได ้และอาจมสีิารแปลกิปลอม
ทุี�สิามารถูทุำาใหเ้กิดิอนัิตัรายได ้เรามุง่มั�นิทุี�จะ
ปกิป้องผูป่้วยและผูบ้รโิภค่ของเราจากิผลติัภณัฑ์์
ปลอม เราทุกุิค่นิตัอ้งรับผดิช้อบในิกิารรายงานิ
กิารปลอมผลติัภณัฑ์ ์GSK ทุี�น่ิาสิงสิยัเอกสารหลกัป่ฏิบิตั ิ

เรามเีอกิสิารหลกัิปฏิบิตััสิิองฉับบั ซั้�งเป็นิ
เรื�องสิำาค่ญัทุี�จะตัอ้งใช้เ้อกิสิารทุี�ถูกูิตัอ้ง:
•  ประมวลหลกัิกิารปฏิบิตััสิิำาหรับกิารมี
ปฏิสิิมัพันิธุภ์ายนิอกิทุี�สิง่เสิรมิกิารขายและ
ไมส่ิง่เสิรมิกิารขาย

•  หลกัิกิารดแูลสิขุภาพผูบ้รโิภค่สิำาหรับกิาร
สิง่เสิรมิกิารขาย และกิารมสีิว่นิรว่มทุาง
วทิุยาศัาสิตัร์

ค่ำาหลกัในิการค่น้ิหาบนิ  
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• กิารกิำากิบัดแูลดา้นิกิารแพทุย์
• กิารรายงานิเหตักุิารณไ์มพ่ง้ประสิงค่์
• ขอ้มลูค่วามปลอดภยัของมนุิษย ์(HSI)

• หลกัิปฏิบิตัั ิ
• กิารรายงานิกิารปลอมแปลง
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 การทำาว้จิยัอยา่งป่ลอดำภยั
ตัั �งแตัค่่ณุภาพของผลติัภณัฑ์ ์ไปจนิถูง้กิารแบง่
ปันิขอ้มลูกิารวจัิย เราทุำางานิเพื�อปกิป้องผูป่้วย
และผูบ้รโิภค่ของเรา และดแูลค่วามเป็นิอยูทุ่ี�ดี
ของพวกิเขาในิขณะทุี�ทุำาใหเ้กิดิกิา้วหนิา้ทุาง
วทิุยาศัาสิตัร ์

การป่ฏิบิตัติามเกณฑ์ว์้ธิุ ้และมาตรฐานิการ
ว้จิยัท ั�งหมดำ
ค่วามปลอดภยัและค่วามเป็นิอยูทุ่ี�ดขีองผูป่้วยทุี�
เป็นิอาสิาสิมคั่รเขา้รว่มในิกิารทุดลองทุางค่ลนิิกิิ
ของเราเป็นิสิิ�งสิำาค่ญั เราปฏิบิตััติัามมาตัรฐานิดา้นิ
ค่ณุภาพและค่วามซัื�อสิตััยส์ิจุรติัทุั �งภายในิและ
ภายนิอกิสิำาหรับโค่รงกิารวจัิยทุั �งหมดของเรา
การทำาค่ว้ามเขา้ใจเก้�ยว้กบัค่ว้ามโป่รง่ใสในิ
ขอ้มล้การว้จิยัในิมนิษุัยข์องเรา
เราอาจแบง่ปันิค่วามเช้ี�ยวช้าญ ทุรัพยากิร 
ทุรัพยส์ินิิทุางปัญญา และค่วามรูค้่วามช้ำานิาญ
กิบันัิกิวจัิยภายนิอกิ และช้มุช้นิวทิุยาศัาสิตัรเ์พื�อ
ช้ว่ยพัฒนิาค่วามกิา้วหนิา้ทุางวทิุยาศัาสิตัร ์โดย
เป็นิสิว่นิหนิ้�งของค่วามรว่มมอืในิกิารวจัิยอยา่ง
เป็นิทุางกิาร นิอกิจากินิี� เรายงัเปิดเผยขอ้มลูตัา่งๆ 
เกิี�ยวกิบักิารศัก้ิษาวจัิยเรื�องมนุิษยต์ัอ่สิาธุารณะ
และอาจแบง่ปันิขอ้มลูกิบันัิกิวจัิยทุี�มคี่ณุสิมบตััิ
เหมาะสิมนิอกิเหนิอืจากิค่วามรว่มมอื โดยทุี�เรา
สิามารถูปกิป้องค่วามลบัของผูป่้วยและตัรวจสิอบ
ใหแ้น่ิใจวา่มกีิารใช้ข้อ้มลูเพื�อกิารสิอบถูามทุาง
วทิุยาศัาสิตัรท์ุี�ถูกูิตัอ้งเทุา่นัิ�นิ

 การจดัำการค่ณุภาพของผู้ลติภณัฑ์ข์องเรา
อยา่งมป้่ระสทิธุภิาพ
เรามุง่มั�นิทุี�จะรับประกินัิค่วามปลอดภยั ค่ณุภาพ 
และประสิทิุธุภิาพของผลติัภณัฑ์ข์องเราตัอ่ผู ้
ป่วยและผูบ้รโิภค่ของเรา โดยทุำาใหม้ั�นิใจไดว้า่
ขั �นิตัอนิของเราสิอดค่ลอ้งกิบัระเบยีบปฏิบิตััทิุี�ด ี
ขั �นิตัอนิกิารปฏิบิตััทิุี�ดสีิำาหรับค่ณุภาพผลติัภณัฑ์์
ของเราไดรั้บกิารบนัิทุก้ิไวใ้นิระบบกิารจัดกิารดา้นิ
ค่ณุภาพของเรา และนิำามาประยกุิตัใ์ช้ก้ิบัทุกุิๆ 
ทุี�ทุี�เราผลติั บรรจ ุและแจกิจา่ยผลติัภณัฑ์์

ค่ำาหลกัในิการค่น้ิหาบนิ  
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• กิารวจัิยอยา่งมจีรยิธุรรม
• ตัวัอยา่งมนุิษย์
• สิวสัิดภิาพสิตััว์
• กิารรายงานิกิารปลอมแปลง
• กิารเปิดเผยกิารทุดลองทุางค่ลนิิกิิ

การป่ฏิบิตัติามการป่ฏิบิตัทิ ้�ดำ ้
กิารปกิป้องผูป่้วยหมายถูง้กิารใช้แ้นิวทุางและ
มาตัรฐานิดา้นิค่ณุภาพของกิารปฏิบิตััทิุี�ดใีนิทุกุิ
ธุรุกิจิของเรา นิอกิสิถูานิทุี� ในิหอ้งปฏิบิตัักิิาร 
ในิค่ลนิิกิิ หรอืในิสิำานัิกิงานิ เราตัรวจสิอบและ
จัดทุำาเอกิสิารงานิของเราอยา่งละเอยีดเพื�อให ้
มั�นิใจวา่บนัิทุก้ิขอ้มลูของเราถูกูิตัอ้งและค่รบถูว้นิ 
และเรายงัตัรวจสิอบระบบค่อมพวิเตัอรข์องเราทุี�
สินัิบสินุินิกิระบวนิกิารค่วบค่มุเหลา่นิี� 
กิารปฏิบิตััติัามขั �นิตัอนิเหลา่นิี�ดว้ยค่วามแมน่ิยำา
ช้ว่ยใหแ้น่ิใจวา่องค่ป์ระกิอบแตัล่ะสิว่นิของ
กิระบวนิกิารสิามารถูตัรวจสิอบยอ้นิกิลบั รับผดิ
ช้อบ และพรอ้มสิำาหรับกิารตัรวจสิอบ กิารปฏิบิตัั ิ
ตัามแนิวทุางเหลา่นิี�ช้ว่ยใหเ้ราสิามารถูทุำาตัาม
ขอ้กิำาหนิดกิารบงัค่บัได ้ทุี�สิำาค่ญัยิ�งกิวา่นัิ�นิ 
จะหมายค่วามวา่ผลติัภณัฑ์ข์องเรามคี่ณุภาพทุี�
เหมาะสิม และค่วามเสิี�ยงทุี�อาจเกิดิข้�นิกิบัผูป่้วย
และผูบ้รโิภค่ลดลง
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 บรษิัทัของเรา

ในิหวัขอ้นิี� เราดวูา่เราจะปกิป้อง
บรษัิทุ ทุรัพยส์ินิิ และขอ้มลูของเรา
ไดอ้ยา่งไร เมื�อเรามกีิารโตัต้ัอบกิบัคู่่
ค่า้และซัพัพลายเออรข์องเรา

 ของขว้ญัหรอ่การรบัรองตอ้นิรบั 

เช้น่ิเดยีวกิบัธุรุกิจิอื�นิๆ ทุี�บางค่รั �งเรามกีิารใหแ้ละ
รับของขวญั กิารรับรองตัอ้นิรับ หรอืกิารเลี�ยง
รับรอง ในิทุกุิกิรณี เราตัอ้งพจิารณาวา่เหมาะสิม
หรอืไม่
ในิบางสิถูานิกิารณ ์ของขวญัหรอืกิารรับรอง
ตัอ้นิรับนัิ�นิอาจทุำาใหเ้กิดิค่วามเขา้ใจผดิ หรอื
ถูกูิมองวา่เป็นิสินิิบนิได ้กิอ่นิทุี�เราจะเสินิอหรอื
ยอมรับสิิ�งใดกิต็ัาม เราค่วรตัรวจสิอบใหแ้น่ิใจวา่
สิอดค่ลอ้งกิบันิโยบายของเราและขอ้กิำาหนิดของ
ทุอ้งถูิ�นิ เป็นิเรื�องปกิตัใินิค่วามสิมัพันิธุท์ุางธุรุกิจิ 
และไมม่ผีลตัอ่กิารตัดัสินิิใจของฝ่่ายหนิ้�งฝ่่ายใด
เราไมเ่สินิอหรอืรับของขวญัหรอืกิารรับรอง
ตัอ้นิรับ หากิมกีิารเช้ื�อมโยงกิบักิารขายหรอือาจ
ถูกูิมองวา่มากิเกินิิไปหรอืเป็นิสินิิบนิ

 การป่ฏิบิตัติามระเบย้บป่ฏิบิตัทิางการเงนิิท้�
เหมาะสม
กิารค่วบค่มุดา้นิกิารเงนิิ กิารบญัช้ ีและกิารจัดซัื�อ
ของ GSK ไดรั้บกิารออกิแบบมาเพื�อใหแ้น่ิใจวา่
เราจะไมทุ่ำาใหนั้ิกิลงทุนุิ ผูบ้ญัญัตักิิฎหมาย เจา้
หนิา้ทุี� และประช้าช้นิทุั�วไปเกิดิค่วามเขา้ใจผดิ
เกิี�ยวกิบัประเด็นิดา้นิกิารเงนิิของบรษัิทุเรา
เมื�อซัื�อสินิิค่า้และบรกิิาร เราปฏิบิตััติัามขั �นิตัอนิ
กิารจัดซัื�อทุี�ถูกูิตัอ้ง และเรามกีิารอนุิมตััทิุี�เหมาะ
สิมตัามนิโยบายบคุ่ค่ลทุี�มอีำานิาจในิกิารอนุิมตัั ิ
(Grant of Authority) กิอ่นิตัดัสินิิใจซัื�อ 

การทำางานิรว่้มกบัซึ่พัพลายเออร์
เราพ้�งพาซัพัพลายเออรเ์พื�อใหเ้ราสิามารถู
ดำาเนินิิธุรุกิจิได ้กิารทุำางานิรว่มกิบัฝ่่ายจัดซัื�อ กิาร
ปฏิบิตััติัามกิระบวนิกิารทุี�กิำาหนิด และกิารใช้ช้้อ่ง
ทุางกิารซัื�อทุี�ไดรั้บกิารอนุิมตััจิะช้ว่ยใหแ้น่ิใจวา่
เราทุำางานิรว่มกิบัซัพัพลายเออรท์ุี�สิรา้งมลูค่า่
สิงูสิดุใหก้ิบัองค่ก์ิรของเราและเป็นิผูทุ้ี�สิอดค่ลอ้ง
กิบัมาตัรฐานิของเรา 
เรามุง่มั�นิทุี�จะแสิดงใหเ้ห็นิถูง้ค่วามค่รอบค่ลมุ
และค่วามหลากิหลายภายในิฐานิกิารจัดหาของ
เรา ดว้ยกิารตัรวจสิอบใหแ้น่ิใจวา่เราปฏิบิตััติัาม
แนิวทุางกิารจัดซัื�อทุี�ยตุัธิุรรมและไมเ่ลอืกิปฏิบิตัั ิ
ตัวัอยา่งเช้น่ิ กิารพจิารณาและใหโ้อกิาสิแกิธุ่รุกิจิ
ขนิาดเล็กิและ/หรอืธุรุกิจิทุี�มคี่วามหลากิหลาย
หากิเป็นิไปได ้

ค่ำาหลกัในิการค่น้ิหาบนิ  
Connect GSK

• ผลประโยช้นิท์ุบัซัอ้นิ
• กิารประช้มุและกิารจัดเลี�ยง 
• ค่วามหลากิหลายของซัพัพลายเออร์
• บคุ่ค่ลทุี�มอีำานิาจในิกิารอนุิมตัั ิ

•  ของขวญั กิารรับรองตัอ้นิรับ และกิารเลี�ยง
รับรอง
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 การจดัำการบนัิทก่อยา่งเหมาะสม
วธิุทีุี�เราจัดกิารบนัิทุก้ิอาจสิง่ผลตัอ่ธุรุกิจิของเรา 
ผูป่้วย และผูบ้รโิภค่ของเรา รวมถูง้ช้ื�อเสิยีงของ
เรา ซั้�งหมายค่วามวา่เราค่วรปกิป้องขอ้มลูสิว่นิ
บคุ่ค่ล เกิบ็บนัิทุก้ิขอ้มลูลา่สิดุ และรวบรวมขอ้มลู
ตัลาด ตัลอดจนิขอ้มลูคู่แ่ขง่อยา่งเหมาะสิม
การจดัำการขอ้มล้สว่้นิบคุ่ค่ลดำว้้ยค่ว้าม
ระมดัำระว้งั 

เราทุกุิค่นิตัอ้งรับผดิช้อบในิกิารจัดกิารขอ้มลู
สิว่นิบคุ่ค่ล (PI) ดว้ยค่วามระมดัระวงัเป็นิพเิศัษ 
GSK สิรา้งรากิฐานิค่วามเป็นิสิว่นิตัวับนิหลกัิกิาร 
9 ประกิารทุี�บงัค่บัใช้ทุ้ั�วโลกิ: เรารวบรวมเฉัพาะ
ขอ้มลูขั �นิตัำ�าทุี�จำาเป็นิสิำาหรับเป้าหมายทุางธุรุกิจิ
ของเรา เราบอกิบคุ่ค่ลอยา่งช้ดัเจนิวา่เรากิำาลงั
ทุำาอะไรกิบัขอ้มลูของพวกิเขา เราจะเกิบ็ไวน้ิานิ
เทุา่ใดและทุำาไมเราจง้รวบรวมขอ้มลูนัิ�นิ เรา
ทุำาลาย PI เมื�อเราไมต่ัอ้งกิารมนัิสิำาหรับเป้าหมาย
ทุางธุรุกิจิของเราอกีิตัอ่ไป และอื�นิๆ เรายงัมหีนิา้
ทุี�ในิกิารปกิป้องขอ้มลูสิว่นิบคุ่ค่ลทุี�เราเกิบ็รวบรวม 
และเกิบ็รักิษาขอ้มลูเกิี�ยวกิบับคุ่ค่ล เพื�อใหแ้น่ิใจ
วา่ขอ้มลูจะไมถู่กูินิำาไปใช้ใ้นิทุางทุี�ผดิ ตัั �งแตั่
ขอ้มลูผูป่้วยในิกิารวจัิยจนิถูง้ขอ้มลูเงนิิเดอืนิของ
พนัิกิงานิ 

หากิค่ณุพบเห็นิหรอืสิงสิยัวา่มกีิารเปิดเผยโดย
ไมไ่ดรั้บอนุิญาตัหรอืกิารใช้ ้PI ในิทุางทุี�ผดิโดย
ไมไ่ดต้ัั �งใจหรอืโดยเจตันิา ค่ณุตัอ้งรายงานิทุนัิทุี
ผา่นิทุางเว็บฟอรม์กิารรายงานิเหตักุิารณข์อ้มลู 
(Data Incident Reporting)

พนัิกิงานิ พนัิกิงานิเสิรมิ และซัพัพลายเออรบ์คุ่ค่ล
ทุี�สิามทุั �งหมดทุี�ทุำางานิกิบั PI ตัอ้งผา่นิกิารฝ้่กิ
อบรมทุี�เกิี�ยวขอ้ง

ขอ้มล้และบนัิทก่ขอ้มล้ลา่สดุำท้�เก ้�ยว้ขอ้ง
กิารเกิบ็บนัิทุก้ิขอ้มลูทุี�ดจีะช้ว่ยเราปกิป้อง PI และ
ทุรัพยส์ินิิทุางปัญญา ช้ว่ยในิกิารปฏิบิตััติัามขอ้
กิำาหนิดทุางกิฎหมาย กิารเงนิิ และขอ้บงัค่บั และ
หลกีิเลี�ยงค่า่ใช้จ้า่ยทุี�ไมจ่ำาเป็นิ อยา่งไรกิต็ัาม 
เราไมค่่วรเกิบ็บนัิทุก้ิและขอ้มลูไวน้ิานิเกินิิค่วาม
จำาเป็นิเพื�อใหเ้ป็นิไปตัามขอ้กิำาหนิดและขอ้บงัค่บั
ทุางธุรุกิจิ
การเก็บรว้บรว้มขอ้มล้เช่งิแขง่ขนัิอยา่งม้
จรยิธุรรม
ในิฐานิะบรษัิทุ เรารวบรวมขอ้มลูเช้งิแขง่ขนัิ
อยา่งมจีรยิธุรรม และสิอดค่ลอ้งกิบักิฎหมาย
และขอ้บงัค่บัทุั �งหมด เรามกัิใช้ซ้ัพัพลายเออร์
ภายนิอกิทุี�มกีิารค่วบค่มุโดยผูเ้ช้ี�ยวช้าญในิกิาร
ดำาเนินิิกิารนิี�ในินิามของเรา อยา่งไรกิ็ตัาม เราไม่
ค่วรแสิวงหาเพื�อใหไ้ดห้รอืใช้ข้อ้มลูเกิี�ยวกิบัสิตูัร 
กิระบวนิกิาร สิทิุธุบิตััร ขอ้ตักิลงทุี�รอดำาเนินิิกิาร 
หรอืขอ้มลูทุี�มคี่วามออ่นิไหวตัอ่กิารแขง่ขนัิอื�นิๆ 
ของคู่แ่ขง่ของเรา
ค่ว้ามสมบร้ณข์องขอ้มล้
เรารักิษาค่วามสิมบรูณข์องขอ้มลู โดยตัรวจสิอบ
ใหแ้น่ิใจวา่ขอ้มลูถูกูิตัอ้งและจัดเกิบ็อยา่งถูกูิตัอ้ง 
นิี�เป็นิสิิ�งสิำาค่ญัเนิื�องจากิงานิสิว่นิใหญข่องเราตัอ้ง
อาศัยัขอ้มลูและสิารสินิเทุศัทุี�มเีสิถูยีรภาพ รวม
ถูง้กิารปฏิบิตััติัามขอ้กิำาหนิดทุางกิฎหมายและขอ้
บงัค่บั ซั้�งหมายค่วามวา่เรามขีอ้มลูทุี�ถูกูิตัอ้งในิ
กิารตัดัสินิิใจเกิี�ยวกิบัผลติัภณัฑ์ ์ผูป่้วย และค่นิ
ของเรา

ค่ำาหลกัในิการค่น้ิหาบนิ 
Connect GSK

• ค่วามเป็นิสิว่นิตัวั
•  เหตักุิารณล์ะเมดิขอ้มลู
•  กิฎหมายกิารแขง่ขนัิทุางกิารค่า้
• ค่วามสิมบรูณข์องขอ้มลู
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 การป่กป้่องทรพัยส์นิิของ GSK

วธิุทีุี�เราจัดกิารทุรัพยส์ินิิของบรษัิทุทุั �งทุี�จับตัอ้ง
ไดแ้ละจับตัอ้งไมไ่ดถู้อืเป็นิสิิ�งสิำาค่ญั ซั้�งรวม
ถูง้กิารใช้ร้ะบบเทุค่โนิโลย ี(tech) ของเราเป็นิ
ประจำาทุกุิวนัิ และวธิุทีุี�เราปกิป้องขอ้มลูและ
ทุรัพยส์ินิิทุางปัญญาของเรา 
การใช่เ้ทค่โนิโลยอ้ยา่งมอ่อาช่พ้
เราทุกุิค่นิตัอ้งรับผดิช้อบในิกิารใช้ทุ้รัพยากิรดา้นิ
เทุค่นิคิ่อยา่งเหมาะสิมและมคี่วามเป็นิมอือาช้พี
ตัลอดเวลา เราจำาเป็นิตัอ้งรักิษาสิารสินิเทุศัและ
ขอ้มลูของ GSK ใหป้ลอดภยัจากิกิารโจมตัทีุาง
ไซัเบอรท์ุี�ซับัซัอ้นิมากิข้�นิและกิารใช้เ้ทุค่โนิโลยี
ในิทุางทุี�ผดิ ดงันัิ�นิ เราจง้ค่วรเฝ้่าระวงัอยูเ่สิมอ
และใช้เ้ฉัพาะเค่รื�องมอืทุี�ไดรั้บอนุิมตััจิากิบรษัิทุ

ค่ำาหลกัในิการค่น้ิหาบนิ  
Connect GSK

• กิารใช้ ้IT ทุี�ยอมรับได ้
• กิารปกิป้องขอ้มลู GSK

• กิฎหมายกิารแขง่ขนัิทุางกิารค่า้
• กิารรักิษาค่วามปลอดภยัของขอ้มลู
• แนิวทุางกิารใช้ส้ิื�อสิงัค่มออนิไลนิ์
• กิารเขยีนิทุี�เหมาะสิม (Write Right)

เทุา่นัิ�นิในิกิารสิรา้งและจัดเกิบ็ขอ้มลู GSK 
เค่ร่�องมอ่ท้�ไมไ่ดำร้บัการอนิมุตัจิะลดำการเขา้
ถง่หรอ่อาจถก้บล็อกไมใ่หใ้ช่ง้านิไดำ ้โดำย
ไมต่อ้งแจง้ใหพ้นิกังานิทราบ พฤตักิิรรมทุี�ผดิ
กิฎหมายหรอืไมเ่หมาะสิมยอ่มทุำาให ้GSK และ
ขอ้มลูสิว่นิบคุ่ค่ลตักิอยูใ่นิค่วามเสิี�ยง ซั้�งจะนิำาไป
สิูก่ิารดำาเนินิิกิารทุางวนัิิยตัามค่วามเหมาะสิม 

 อปุ่กรณ ์GSK สำาหรบัการใช่ส้ว่้นิบคุ่ค่ล
อนุิญาตัใหใ้ช้อ้ปุกิรณ ์GSK Tech สิำาหรับกิารใช้ ้
งานิสิว่นิตัวัได ้แตัต่ัอ้งใช้ใ้หน้ิอ้ยทุี�สิดุเพื�อจัดกิาร
เฉัพาะค่วามจำาเป็นิเรง่ดว่นิเทุา่นัิ�นิ อกีิทุั �งตัอ้งไม่
สิง่ผลกิระทุบตัอ่ประสิทิุธุภิาพกิารทุำางานิหรอื
สิรา้งค่า่ใช้จ้า่ยทุี�ไมไ่ดรั้บกิารอนุิมตััหิรอืไมเ่หมาะ
สิมสิำาหรับบรษัิทุ กิารนิำาทุรัพยากิรของ GSK ไป
ใช้ส้ิว่นิบคุ่ค่ล ถูอืวา่อยูภ่ายใตัข้อ้บงัค่บัเพิ�มเตัมิในิ
ทุอ้งถูิ�นิ และค่วรเกิดิข้�นิภายใตัก้ิารดแูลหรอืกิาร
อนุิญาตัของผูบ้รหิารเสิมอ 

กิารแลกิเปลี�ยนิขอ้มลูภายนิอกิจะถูกูิตัรวจสิอบ
และอาจถูกูิปิดกิั �นิ หากิค่ณุใช้อ้ปุกิรณ ์GSK เพื�อ
กิารใช้ง้านิสิว่นิตัวั ขอ้มลูใดๆ ทุี�มอียูใ่นิทุรัพยส์ินิิ 
GSK ถูอืเป็นิค่วามเสิี�ยงของค่ณุเอง เนิื�องจากิ 
GSK สิามารถูลบเนิื�อหานิี�ไดโ้ดยไมต่ัอ้งไดรั้บ
กิารอนุิมตััจิากิค่ณุ
การสง่ค่น่ิอปุ่กรณ ์GSK 

เมื�อมคี่นิออกิจากิ GSK พวกิเขาจะตัอ้งสิง่ค่นืิ
อปุกิรณท์ุี� GSK เป็นิเจา้ของทุั �งหมด (รวมถูง้แตั่
ไมจ่ำากิดัเพยีง แล็ปท็ุอป iPad โทุรศัพัทุม์อืถูอื 
และทุรัพยส์ินิิอื�นิๆ ของบรษัิทุ) ใหก้ิบัทุมีเทุค่นิคิ่
ในิพื�นิทุี� ผูจั้ดกิารในิสิายงานิมหีนิา้ทุี�รับผดิช้อบในิ
กิารตัรวจสิอบวา่มกีิารสิง่ค่นืิอปุกิรณท์ุั �งหมดกิอ่นิ
หรอืในิวนัิสิดุทุา้ยของกิารทุำางานิกิบั GSK  
ของบคุ่ค่ลนัิ�นิ 

เราทกุค่นิมห้นิา้ท้�รกัษัาช่่�อเสย้งของพว้กเรา
วธิุทีุี�เราสิื�อสิารกิบัโลกิภายนิอกิและภายในิมคี่วาม
สิำาค่ญัตัอ่กิารสิรา้งค่วามไวว้างใจ กิารสิื�อสิาร
ทุั �งหมดทุี�เกิี�ยวขอ้งกิบัผลประโยช้นิท์ุางธุรุกิจิของ
เรานัิ�นิทุนัิทุว่งทุ ีถูกูิตัอ้ง และสิะทุอ้นิถูง้ค่า่นิยิม
และค่วามค่าดหวงัของ GSK ตัลอดจนิปฏิบิตัั ิ
ตัามนิโยบาย ขั �นิตัอนิกิารอนุิมตัั ิและกิฎหมายทุี�
เกิี�ยวขอ้งทุั �งหมดของเรา 
การใช่ส้่�อสงัค่มออนิไลนิ ์
ในิฐานิะพนัิกิงานิ GSK สิิ�งสิำาค่ญัค่อืค่ณุตัอ้งดแูล
เมื�อมปีฏิสิิมัพันิธุก์ิบัเนิื�อหาบนิสิื�อสิงัค่มออนิไลนิ์
เพื�อหลกีิเลี�ยงค่วามเสิี�ยงตัอ่ค่ณุและบรษัิทุ เรา
ตัอ้งไมต่ัอบสินิอง แสิดงค่วามค่ดิเห็นิ แบง่ปันิ 
หรอืโพสิตัเ์นิื�อหาทุี�กิลา่วถูง้หรอือา้งถูง้ผลติัภณัฑ์์
ตัามใบสิั�งแพทุยข์อง GSK ทุรัพยส์ินิิดา้นิกิารวจัิย
และพัฒนิา (R&D Assets) หรอืผลติัภณัฑ์ข์องคู่่
แขง่ สิำาหรับเนิื�อหาอื�นิๆ ทุั �งหมดทุี�สิง่ผลกิระทุบตัอ่
ธุรุกิจิของ GSK (เช้น่ิ กิารรับรูเ้รื�องโรค่ ผลติัภณัฑ์์
สิำาหรับผูบ้รโิภค่ GSK ไดรั้บรางวลั ค่วามรว่มมอื
จากิบคุ่ค่ลทุี�สิาม เป็นิตัน้ิ) โปรดใช้ว้จิารณญาณทุี�
ดใีนิกิารตัดัสินิิใจกิดถูกูิใจ แช้ร ์หรอืแสิดงค่วามค่ดิ
เห็นิ หากิค่ณุเลอืกิทุี�จะแสิดงค่วามค่ดิเห็นิเกิี�ยวกิบั
เนิื�อหาทุี�ไดรั้บอนุิมตััสิิำาหรับกิารใช้ง้านิสิว่นิบคุ่ค่ล 
โปรดระบใุหช้้ดัเจนิวา่มมุมองนัิ�นิเป็นิของค่ณุเอง 
เฉัพาะโฆษกิทุี�ผา่นิกิารฝ้่กิอบรมเทุา่นัิ�นิทุี�สิามารถู
แสิดงค่วามค่ดิเห็นิในินิามของ GSK ได ้นิโยบาย 
GSK เกิี�ยวกิบัขอ้มลูทุี�เป็นิค่วามลบัยงัมผีลใช้ ้
บงัค่บักิบับญัช้สีิื�อสิงัค่มสิว่นิบคุ่ค่ลดว้ย
กิารสินิทุนิาสิามารถูสิง่ตัอ่ไดอ้ยา่งรวดเร็วบนิสิื�อ
สิงัค่มออนิไลนิ ์หยดุช้ั�วค่รูแ่ละพจิารณาถูง้ค่า่นิยิม
ของเราและหลกัิกิารกิารเขยีนิทุี�เหมาะสิม (Write 
Right) กิอ่นิทุี�จะมปีฏิสิิมัพันิธุก์ิบัเนิื�อหา หากิค่ณุ
เห็นิเนิื�อหาเกิี�ยวกิบั GSK ทุี�ค่ณุค่ดิวา่ไมถู่กูิตัอ้ง 
โปรดรายงานิโดยใช้ช้้อ่งทุาง Speak Up ของเรา 
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 เพ่�อนิพนิกังานิของเรา 

ทุี� GSK เราขบัเค่ลื�อนิ
ดว้ยจดุประสิงค่ท์ุี�จะสิรา้ง
ค่วามแตักิตัา่งใหก้ิบัช้วีติั
ของผูค้่นิทุั�วโลกิ เราทุำา
ทุกุิอยา่งทุี�สิามารถูทุำาได ้
เพื�อรักิษาค่วามเช้ื�อมั�นิและ
ค่วามเค่ารพในิองค่ก์ิรทุี�เรา
ปฏิบิตัังิานิดว้ยและช้มุช้นิ
ทุี�เราอาศัยัและดำาเนินิิกิาร 
ดว้ยวธิุนีิี� เราจะสิามารถู
ปกิป้องผลประโยช้นิข์องผู ้
ป่วย ผูบ้รโิภค่ และบรษัิทุ
ของเราได ้

 การทำาหนิา้ท้�ดำว้้ยค่ว้ามซึ่่�อสตัยส์จุรติและ
ค่ว้ามกลา้หาญของแตล่ะบคุ่ค่ล
ค่วามซัื�อสิตััยส์ิจุรติัและค่วามกิลา้หาญเริ�มตัน้ิ
จากิค่วามรับผดิช้อบของแตัล่ะบคุ่ค่ล ถูา้เรามุง่
มั�นิทุี�จะทุำาในิสิิ�งทุี�ถูกูิตัอ้ง ดำาเนินิิกิารอยา่งสิจุรติั 
มจีรยิธุรรมและเปิดเผย และพดูค่ยุถูา้มบีางสิิ�ง
ทุี�รูส้ิก้ิวา่ไมถู่กูิตัอ้งอยูเ่สิมอ แสิดงวา่เรากิำาลงั
ทุำาหนิา้ทุี�ดว้ยค่วามซัื�อสิตััยส์ิจุรติัและค่วามกิลา้
หาญของแตัล่ะบคุ่ค่ล 

การป้่องกนัิการฉ้อ้โกง การตดิำสนิิบนิ 
และการทจุรติทกุรป้่แบบอยา่งจรงิจงั
กิารตัดิสินิิบนิถูอืเป็นิเรื�องทุี�ผดิกิฎหมายไมว่า่เรา
จะทุำางานิอยูทุ่ี�ใดในิโลกิกิ็ตัาม โดยข้�นิอยูก่ิบัเรา
ทุี�จะแสิดงค่วามค่ดิเห็นิและรายงานิกิารทุจุรติั
ทุี�น่ิาสิงสิยั และมกีิารสินิทุนิาแบบโปรง่ใสิเพื�อ
ประเมนิิสิถูานิกิารณท์ุี�อาจเป็นิกิารฉัอ้โกิง กิารตัดิ
สินิิบนิ หรอืกิารทุจุรติั 

หลกัิกิารพื�นิฐานิของ Anti-Bribery and 
Corruption (ABAC) (เจตันิาทุี�ช้อบดว้ย
กิฎหมาย ค่วามโปรง่ใสิ ค่วามพอเหมาะพอค่วร 
ผลประโยช้นิท์ุบัซัอ้นิ หรอือำานิาจค่รอบงำาผดิ
ค่ลองธุรรม) ช้ว่ยใหเ้ราสิามารถูตัรวจพบและ
ป้องกินัิกิารตัดิสินิิบนิและกิารทุจุรติัได ้

ทุั �งนิี� ข้�นิอยูก่ิบัพวกิเราทุกุิค่นิทุี�ตัอ้งรูถู้ง้สิ ิ�งทุี�ค่าด
หวงัจากิเราเพื�อป้องกินัิกิารตัดิสินิิบนิและกิาร
ทุจุรติั ดว้ยกิารปฏิบิตััติัามนิโยบายของ GSK 
และรายงานิขอ้กิงัวลทุี�เกิดิข้�นิ ผูน้ิำามคี่วามรับผดิ
ช้อบในิกิารประเมนิิ กิารบรรเทุา และกิารกิำากิบั
ดแูลค่วามเสิี�ยงอยา่งเพยีงพอ

ค่ำาหลกัในิการค่น้ิหาบนิ 
Connect GSK

• Anti-bribery and corruption (ABAC)

• ผลประโยช้นิท์ุบัซัอ้นิ

การหลก้เล้�ยงผู้ลป่ระโยช่นิท์บัซึ่อ้นิท ั�งหมดำ
ผลประโยช้นิท์ุบัซัอ้นิเกิดิข้�นิเมื�อค่วามภกัิดแีละ
ผลประโยช้นิข์ดัแยง้กิบัค่วามรับผดิช้อบของเรา
ทุี� GSK ตัวัอยา่งเช้น่ิ หากิสิมาช้กิิในิค่รอบค่รัว
ทุำางานิใหก้ิบัคู่แ่ขง่หรอืบคุ่ค่ลทุี�สิามทุี�เรา
วางแผนิจะมสีิว่นิรว่ม เราประเมนิิกิจิกิรรมทุั �งหมด
เพื�อหาขอ้ขดัแยง้ทุี�อาจเกิดิข้�นิและตัรวจสิอบให ้
แน่ิใจวา่มกีิารช้ี�แจงและแกิไ้ขขอ้ขดัแยง้ทุี�เกิดิ
ข้�นิจรงิ ทุี�อาจเกิดิข้�นิ หรอืรับรูไ้ดก้ิอ่นิทุี�เราจะเริ�ม
ดำาเนินิิกิารใดๆ 
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การซึ่่�อขายหุน้ิ
พวกิเราบางค่นิทุี� GSK อาจเขา้ถูง้ขอ้มลูผา่นิงานิ
ของเรา ซั้�งไมเ่ป็นิทุี�รูจั้กิในิทุี�สิาธุารณะและอาจ
สิง่ผลกิระทุบตัอ่ราค่าหุน้ิของ GSK กิารซัื�อขาย
หุน้ิ GSK โดยทุราบขอ้มลูดงักิลา่วเรยีกิวา่กิารซัื�อ
ขายหลกัิทุรัพยโ์ดยใช้ข้อ้มลูภายในิและเป็นิกิาร
กิระทุำาทุี�ผดิกิฎหมาย 

การแขง่ขนัิตามกฎหมายการแขง่ขนัิ
ทางการค่า้
GSK มุง่มั�นิทุี�จะทุำากิารแขง่ขนัิโดยอสิิระและเปิด
เผย เราปฏิบิตััติัามกิฎหมายกิารแขง่ขนัิทุางกิาร
ค่า้ในิทุกุิทุี�ทุี�เราดำาเนินิิงานิ และแขง่ขนัิดา้นิค่ณุ
ประโยช้นิข์องผลติัภณัฑ์แ์ละบรกิิารของเรา 
การเตรย้มค่ว้ามพรอ้มสำาหรบัสถานิการณ์
ว้กิฤติ
GSK เตัรยีมค่วามพรอ้มสิำาหรับเหตักุิารณท์ุี�อาจ
เกิดิข้�นิเพื�อปกิป้องผูค้่นิ และช้ว่ยใหม้ั�นิใจไดว้า่
บรษัิทุของเราสิามารถูดำารงอยูไ่ดเ้มื�อเกิดิกิารหยดุ
ช้ะงักิ ไมว่า่จะเป็นิภยัจากิมนุิษยห์รอืภยัพบิตััทิุาง
ธุรรมช้าตั ิโปรดปรับปรงุขอ้มลูตัดิตัอ่ของค่ณุให ้
ทุนัิสิมยัอยูเ่สิมอ เพื�อใหม้ั�นิใจวา่เราจะสิามารถู
ตัดิตัอ่ค่ณุหรอืผูทุ้ี�ไดรั้บมอบหมายไดใ้นิกิรณีทุี�
เกิดิสิถูานิกิารณฉุ์ักิเฉันิิ หรอืสิถูานิกิารณว์กิิฤตั

สถานิท้�ทำางานิท้�ดำต้อ่สขุภาพและป่ลอดำภยั
วตััถูปุระสิงค่ข์องเราค่อืเพื�อช้ว่ยใหผู้ค้่นิทุำา
กิจิกิรรมไดม้ากิข้�นิ มสีิขุภาพทุี�ดขี ้�นิ และมอีายุ
ยนืิยาวข้�นิ รวมถูง้ตัวัพวกิเราเอง ซั้�งหมายถูง้กิาร
สิรา้งสิภาพแวดลอ้มกิารทุำางานิทุี�ดตีัอ่สิขุภาพทุี�
จะช้ว่ยใหเ้ราประสิบค่วามสิำาเร็จ 

เราแตัล่ะค่นิตัอ้งรับผดิช้อบในิกิารปฏิบิตััติัาม
แนิวทุางปฏิบิตััทิุี�ปลอดภยัและกิฎพทิุกัิษ์ช้วีติั กิฎ
เหลา่นิี�เรยีบงา่ย เป็นิมาตัรฐานิ และงา่ยตัอ่กิาร
จดจำา เรามคี่วามค่าดหวงัทุี�ช้ดัเจนิ ไมส่ิามารถูเริ�ม
งานิไดจ้นิกิวา่จะปฏิบิตััติัามกิฎพทิุกัิษ์ช้วีติั งานิจะ
ตัอ้งหยดุลงหากิฝ่่าฝื่นิกิฎพทิุกัิษ์ช้วีติั เราทุกุิค่นิ
ตัอ้งอยูอ่ยา่งปลอดภยั รว่มกินัิ
การสรา้งค่ณุภาพในิทกุสิ�งท้�เราทำา
กิารมุง่มั�นิในิค่ณุภาพหมายถูง้ค่วามรับผดิช้อบในิ
กิารปรับปรงุกิารปฏิบิตัังิานิของเรา กิารช้ว่ยเหลอื
ผูป่้วยและผูบ้รโิภค่ของเรา และกิารรักิษาค่วามไว ้
วางใจของพวกิเขาไว ้เรายด้มั�นิในิค่ณุภาพ และ
พรอ้มทุี�จะเรยีนิรูจ้ากิค่วามผดิพลาด และค่วาม
สิำาเร็จของเรา ซั้�งเกิี�ยวกิบักิารมุง่มั�นิทุี�จะทุำาในิสิิ�ง
ทุี�ถูกูิตัอ้งในิค่รั �งแรกิ ทุกุิค่รั �ง และกิารทุา้ทุายตัวั
เราใหทุ้ำาใหด้ทีุี�สิดุเทุา่ทุี�เราจะทุำาได ้ ค่ำาหลกัในิการค่น้ิหาบนิ  

Connect GSK

• วกิิฤตัแิละค่วามตัอ่เนิื�อง
• กิฎพทิุกัิษ์ช้วีติั (Life Saving Rules)

• กิารซัื�อขายหุน้ิ
• กิฎหมายกิารแขง่ขนัิทุางกิารค่า้ 
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 เพ่�อนิพนิกังานิของเรา
เราค่วรแสิดงค่วามเค่ารพตัอ่เพื�อนิพนัิกิงานิและ
ช้มุช้นิรอบตัวัเราเสิมอ ทุกุิค่นิมสีิว่นิรว่มในิกิาร
สิรา้งสิภาพแวดลอ้มกิารทุำางานิทุี�ยตุัธิุรรมและเทุา่
เทุยีมกินัิ ทุี�ซั ้�งทุกุิค่นิสิามารถูเตับิโตัและไดรั้บแรง
บนัิดาลใจในิกิารทุำางานิใหด้ทีุี�สิดุ

การป่ฏิบิตัติอ่บคุ่ค่ลอยา่งเทา่เทย้มกนัิ
พนัิกิงานิทุกุิค่นิทุี� GSK ตัอ้งสิรา้งวฒันิธุรรมทุี�เป็นิ
ธุรรมและเทุา่เทุยีมกินัิ โดยปราศัจากิกิารเลอืกิ
ปฏิบิตัั ิโดยกิารทุำาเช้น่ินิี� เราจะดง้ดดูและรักิษา
บคุ่ลากิรทุี�ดทีุี�สิดุไวไ้ด ้เรายงัมุง่เนิน้ิทุี�จะสิะทุอ้นิ
ใหเ้ห็นิถูง้ค่วามหลากิหลาย และค่ณุลกัิษณะของ
ช้มุช้นิทุี�เราปฏิบิตัังิานิอยู ่ตัลอดจนิผูค้่นิทุี�เราให ้
บรกิิาร
ว้ฒันิธุรรมแหง่ค่ว้ามเค่ารพ
เราไมย่อมใหม้คี่วามรนุิแรง กิารค่กุิค่าม พฤตักิิรรม
ทุี�ไมเ่ป็นิทุี�ตัอ้งกิาร ไมม่เีหตัผุล ไมเ่หมาะสิม หรอื
ขม่ขูใ่ดๆ ทุั �งนิี�รวมถูง้กิารค่กุิค่ามทุางเพศัในิรปู
แบบใดๆ พฤตักิิรรมใดทุี�สิง่ผลตัอ่ศักัิดิ�ศัรขีอง
บคุ่ค่ลในิทุี�ทุำางานิ ถูอืวา่เป็นิพฤตักิิรรมทุี�ไมเ่ป็นิทุี�
ยอมรับ ซั้�งรวมถูง้พฤตักิิรรมทุี�ไมเ่หมาะสิม โดยใช้ ้
เค่รื�องมอืออนิไลนิข์องเรา
การไว้ว้้างใจซึ่่�งกนัิและกนัิ
เพื�อกิารปฏิบิตัังิานิอยา่งมปีระสิทิุธุภิาพ เรา
ตัอ้งมคี่วามเช้ื�อมั�นิตัอ่กินัิ ซั้�งสิามารถูเกิดิข้�นิได ้
เฉัพาะเมื�อเราดแูลเป็นิพเิศัษเพื�อใหม้ั�นิใจวา่
บคุ่ค่ลทุี�ทุำางานิรว่มกินัินัิ�นิทุำาตัามค่า่นิยิมและ
ค่วามค่าดหวงัของเรา ทุั �งนิี�รวมถูง้กิารมสีิว่นิรว่ม
ของพนัิกิงานิเสิรมิ และของบคุ่ค่ลทุี�สิามของเรา 
ซั้�งตัอ้งปฏิบิตััติัามกิรอบงานิกิารกิำากิบัดแูลบคุ่ค่ล
ทุี�สิามของ GSK (GSK Third Party Oversight 
framework)

ผูจั้ดกิารมคี่วามรับผดิช้อบในิกิารจัดกิารกิบัขอ้
กิงัวล รายงานิ และขอ้กิลา่วหาของพนัิกิงานิอยา่ง
เหมาะสิม โดยแจง้ใหทุ้ราบตัามค่วามจำาเป็นิ
แสดำงค่ว้ามค่ดิำเห็นิของเรา
เราสินัิบสินุินิกิารสินิทุนิาอยา่งเปิดเผยและตัรงไป
ตัรงมาทุี� GSK สิิ�งสิำาค่ญัค่อืเราไดรั้บกิารช้ี�นิำาจากิ
ค่า่นิยิมและค่วามค่าดหวงัของเราเสิมอ รวมทุั �งค่ดิ

ค่ำาหลกัในิการค่น้ิหาบนิ  
Connect GSK

•  เป็นิตัวัของค่ณุเอง
•  กิารค่ดักิรองกิอ่นิกิารจา้งงานิ/กิอ่นิทุำางานิ
• พนัิกิงานิเสิรมิ
• กิารจัดกิารบคุ่ค่ลทุี�สิาม
•  กิารปฏิบิตััดิว้ยค่วามเสิมอภาค่และเทุา่
เทุยีมกินัิ

และดำาเนินิิกิารอยา่งมจีรยิธุรรม โดยไมม่โีอกิาสิ
ใหเ้กิดิค่วามเขา้ใจผดิ เค่รื�องมอืกิารทุำางานิรว่ม
กินัิและกิารสิื�อสิารระดบัโลกิ เช้น่ิ Workplace 
ช้ว่ยใหเ้ราแบง่ปันิมมุมองและประสิบกิารณข์อง
เรากิบัเพื�อนิรว่มงานิทุั�วโลกิ 

อยา่งไรกิต็ัาม เมื�อเราแบง่ปันิค่วามค่ดิเห็นิ เรา
ตัอ้งมคี่วามเป็นิมอือาช้พีและใหเ้กิยีรตัเิสิมอ ไม่
อนุิญาตัใหม้พีฤตักิิรรมค่กุิค่าม กิลั�นิแกิลง้ กิอ่กิวนิ 
สิง่สิแปม เลอืกิปฏิบิตัั ิหรอืพฤตักิิรรมไมเ่หมาะ
สิมทุี�ละเมดินิโยบาย GSK หรอืกิฎหมายและขอ้
บงัค่บัทุอ้งถูิ�นิ 

การป่ฏิบิตัติามกระบว้นิการสรรหาบคุ่ค่ล
ของเรา
เราจา้งผูค้่นิหลากิหลายทุี�สิอดค่ลอ้งกิบัค่า่นิยิม
ของเราและมคี่ณุสิมบตััแิละประสิบกิารณท์ุี�เหมาะ
สิมเพื�อทุำางานิใหเ้ราหรอืในินิามของเรา ทุั �งนิี�
หมายค่วามวา่เราตัอ้งทุำากิารค่ดักิรองกิอ่นิกิารจา้ง
งานิ/กิอ่นิกิารทุำางานิของพนัิกิงานิและพนัิกิงานิ
เสิรมิทุกุิค่นิกิอ่นิทุี�จะวา่จา้งหรอืทุำาสิญัญา
พนิกังานิเสรมิ
พนัิกิงานิเสิรมิถูอืเป็นิทุรัพยส์ินิิสิำาค่ญัของธุรุกิจิ
ของเรา และเราไดรั้บประโยช้นิอ์ยา่งมากิจากิกิาร
ทุำางานิกิบัพวกิเขา
นิอกิจากินิี� เราค่าดหวงัวา่ผูทุ้ี�ทุำางานิใหห้รอืทุำา
ในินิามของ GSK ทุี�ไมใ่ช้พ่นัิกิงานิประจำาจะตัอ้ง
ปฏิบิตััติัามจรรยาบรรณธุรุกิจิของ GSK ในิรปู
แบบของขอ้ตักิลงรว่มกินัิหรอืสิญัญากิบั GSK 
พรอ้มกิบักิฎหมายหรอืขอ้บงัค่บัดา้นิแรงงานิ และ
นิโยบายดา้นิพนัิกิงานิเสิรมิของ GSK

ผูทุ้ี�จัดกิารกิบักิารมอบหมายงานิใหก้ิบัพนัิกิงานิ
เสิรมิค่วรปฏิบิตััติัามนิโยบาย GSK ทุี�เกิี�ยวขอ้ง 
รวมทุั �งกิฎหมายทุอ้งถูิ�นิดว้ย
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4.  
โลกของเรา

ค่วามยด้มั�นิของเราตัอ่สิทิุธุมินุิษยช้นิ 21

กิารตัอบสินิองเป้าหมายดา้นิค่วามยั�งยนืิทุี�ทุา้ทุายของเรา 21

กิารทุำางานิกิบัช้มุช้นิในิวงกิวา้งข้�นิ 21

Mangal Maya  
ผูป่้วยโรค่เทุา้ช้า้ง
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สารบญั ภาพรว้ม 1.  
ผู้้ป่้่ว้ยของเรา  
ผู้้บ้รโิภค่ของเรา 
อตุสาหกรรม
ของเรา

2. 
บรษิัทัของเรา

3.  
เพ่�อนิพนิกังานิ
ของเรา

4.  
โลกของเรา

ขอ้มล้เพิ�มเตมิ อภธิุานิศัพัท์

21การดำำารงไว้ซ้ึ่่�งค่า่นิยิมและค่ว้ามค่าดำหว้งัของเรา  
จรรยาบรรณธุรุกิจิของเรา

โลกของเรา

เรามคี่วามซัื�อสิตััยแ์ละโปรง่ใสิเกิี�ยวกิบัสิิ�งทุี�เราทุำา และ
วธิุทีุี�เราจะดำาเนินิิกิาร วธิุนีิี�จะช้ว่ยปรับปรงุวธิุทีุี�เราทุำางานิ
รว่มกินัิ และช้ว่ยเพิ�มค่วามเขา้ใจใหก้ิบัช้มุช้นิทุี�เราทุำางานิ
ดว้ย โดยแสิดงใหเ้ห็นิวา่เราเปิดรับค่วามทุา้ทุายและกิาร
อภปิราย และตัอ้งกิารปรับปรงุแนิวทุางทุี�เราดำาเนินิิงานิ

รวมทุั �งเรายงัตัระหนัิกิถูง้ค่วามรับผดิช้อบของเรา เราให ้
ค่วามสิำาค่ญักิบัช้มุช้นิและโลกิกิวา้งของเรา และมุง่มั�นิทุี�
จะปกิป้องสิทิุธุมินุิษยช้นิ และมแีนิวทุางทุี�ยั�งยนืิในิทุกุิสิิ�ง
ทุี�เราทุำา

 ค่ว้ามยด่ำม ั�นิของเราตอ่สทิธุมินิษุัยช่นิ
เรามคี่วามรับผดิช้อบในิกิารเค่ารพสิทิุธุมินุิษยช้นิ
ในิทุกุิทุี�ทุี�เราทุำาธุรุกิจิ
ซั้�งหมายถูง้กิารพยายามป้องกินัิ บรรเทุา และ
แกิไ้ขผลกิระทุบทุี�ไมพ่ง้ประสิงค่ท์ุี�กิจิกิรรมทุาง
ธุรุกิจิหรอืค่วามสิมัพันิธุท์ุางธุรุกิจิของเรามตีัอ่
สิทิุธุมินุิษยช้นิของเพื�อนิพนัิกิงานิ ผูป่้วยกิบัผู ้
บรโิภค่ ผูป้ฏิบิตัังิานิในิหว่งโซัอ่ปุทุานิของเราและ
ผูทุ้ี�อาศัยัอยูใ่นิช้มุช้นิทุี�เราดำาเนินิิงานิ 

 การตอบสนิองเป้่าหมายดำา้นิค่ว้ามย ั�งยน่ิท้�
ทา้ทายของเรา
ถูา้เราทุกุิค่นิพจิารณาถูง้ค่วามยั�งยนืิในิกิารตัดัสินิิ
ใจทุกุิๆ วนัิ และวธิุกีิารทุำางานิ เราจะสิามารถู
สิรา้งค่วามแตักิตัา่งรว่มกินัิได ้เป้าหมายทุี�
ทุะเยอทุะยานิของเราทุี�ตัอ้งกิารทุำาใหผ้ลกิระทุบ
ตัอ่สิภาพภมูอิากิาศักิลายเป็นิศันูิยแ์ละสิง่ผลกิระ
ทุบเช้งิบวกิสิทุุธุติัอ่ธุรรมช้าตัภิายในิปี 2030 จะ
ช้ว่ยให ้GSK สิามารถูมสีิว่นิรว่มอยา่งมนัีิยสิำาค่ญั
ตัอ่สิขุภาพของโลกิและมนุิษยท์ุั �งในิปัจจบุนัิและ
อนิาค่ตั
 การทำางานิรว่้มกบัชุ่มช่นิในิว้งกว้า้งข่�นิ
การตรว้จสอบใหแ้นิใ่จว้า่การใหเ้งนิิอดุำหนินุิ
และการบรจิาค่มค้่ว้ามเหมาะสม
เราสินัิบสินุินิกิารดำาเนินิิกิารทุี�ถูกูิตัอ้ง และน่ิา
ยกิยอ่งในิช้มุช้นิทุี�เราดำาเนินิิงานิ เรายงัสินัิบสินุินิ
และสิง่เสิรมิสิขุภาพสิาธุารณะอยา่งแข็งขนัิ ทุกุิ
ค่นิทุี�เกิี�ยวขอ้งในิเรื�องนิี�มหีนิา้ทุี�ตัอ้งตัรวจสิอบ
วา่กิารใหเ้งนิิสินัิบสินุินิและเงนิิบรจิาค่ใดๆ เป็นิไป
ตัามมาตัรฐานิของเราหรอืไม่

การตรว้จสอบใหแ้นิใ่จว้า่การทำางานิกบั
รฐับาลของเรามจ้รยิธุรรม
เราทุำางานิรว่มกิบัรัฐบาล และมหีนิา้ทุี�รับผดิช้อบ
ในิกิารปฏิบิตััติัามมาตัรฐานิของเราและกิฎหมาย
ทุี�เกิี�ยวขอ้งทุั �งหมด นิโยบาย Anti-Bribery and 
Corruption (ABAC) ของเรากิำาหนิดประเด็นิดา้นิ
จรยิธุรรมทุี�ตัอ้งปฏิบิตััติัามเมื�อทุำาขอ้ตักิลงกิบั
หน่ิวยงานิรัฐและองค่ก์ิรทุี�ไมใ่ช้รั่ฐ
ไมม่ส้ว่้นิรว่้มทางการเมอ่ง
เราไมไ่ดใ้หก้ิารสินัิบสินุินิทุางกิารเมอืงแกิบ่คุ่ค่ล
หรอืองค่ก์ิรใดๆ ในิประเทุศัทุี�เราดำาเนินิิธุรุกิจิ วธิุนีิี�
จะช้ว่ยใหเ้ราปฏิบิตัังิานิไดอ้ยา่งโปรง่ใสิ เป็นิอสิิระ
จากิขอ้ผกูิมดัใดๆ ทุางกิารเมอืง และมุง่เนิน้ิค่วาม
สิำาค่ญัไปทุี�ผูป่้วยและผูบ้รโิภค่เป็นิอนัิดบัแรกิ
การค่ว้ำ�าบาตรและกฎหมายค่ว้บค่มุการสง่
ออก
ในิบางกิรณี กิารค่วำ�าบาตัรและกิฎหมายค่วบค่มุ
กิารสิง่ออกิอาจจำากิดั หรอืหา้มไมใ่หเ้ราทุำา
ธุรุกิจิกิบับางประเทุศั รัฐบาล หน่ิวยงานิรัฐบาล 
นิติับิคุ่ค่ลและบคุ่ค่ล 

ถูอืเป็นิค่วามรับผดิช้อบของแตัล่ะค่นิทุี�จะตัอ้ง
เขา้ใจถูง้ขอ้จำากิดัทุี�ใช้ก้ิบัหน่ิวยงานิเหลา่นัิ�นิ และ
กิจิกิรรมทุี�มกีิารดำาเนินิิกิารกิบั GSK ซั้�งทุำาให ้
บรษัิทุตัอ้งปฏิบิตััติัามกิฎเกิณฑ์เ์กิี�ยวกิบักิารมสีิว่นิ
รว่มของบคุ่ค่ลทุี�สิาม ธุรุกิรรมทุางกิารเงนิิ และ
กิารเค่ลื�อนิยา้ยผลติัภณัฑ์ ์สินิิค่า้ วสัิด ุบรกิิาร 
อปุกิรณ ์ซัอฟตัแ์วร ์และเทุค่โนิโลยขีองเรา 
GSK Sanctions Policy และมาตัรฐานิทุี�
เกิี�ยวขอ้งระบขุอ้กิำาหนิด ซั้�งทุำาใหเ้ราสิามารถู
ปฏิบิตััติัามขอ้ผกูิพันิในิกิารปฏิบิตััติัามมาตัรกิาร
ค่วำ�าบาตัรของเราได ้

ค่ำาหลกัในิการค่น้ิหาบนิ  
Connect GSK

•  สิภาพแวดลอ้ม สิขุภาพ ค่วามปลอดภยั 
และค่วามยั�งยนืิ (EHS&S)

• กิารใหเ้งนิิอดุหนุินิและกิารบรจิาค่
• เจา้หนิา้ทุี�ของรัฐ
• กิารค่วำ�าบาตัรและกิารค่วบค่มุกิารสิง่ออกิ



สารบญั ภาพรว้ม 1. 
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ผู้้บ้รโิภค่ของเรา 
อตุสาหกรรม
ของเรา

2. 
บรษิัทัของเรา

3. 
เพ่�อนิพนิกังานิ
ของเรา

4. 
โลกของเรา

ขอ้มล้เพิ�มเตมิ อภธิุานิศัพัท์
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ค่ว้ามรบัผู้ดิำช่อบของแตล่ะบคุ่ค่ล 
ว้ตัถปุ่ระสงค่ร์ว่้มกนัิ
ทุั �งหมดนิี�ข ้�นิอยูก่ิบัพวกิเราทุกุิค่นิในิกิารทุำาให ้
GSK เป็นิบรษัิทุทุี�เราสิามารถูภาค่ภมูใิจไดใ้นิ
ทุกุิๆ วนัิ
ขอขอบค่ณุทุี�ช้ว่ยนิำาค่า่นิยิมและค่วามค่าดหวงั
ของเราไปใช้เ้ป็นิหวัใจสิำาค่ญัของกิารดำาเนินิิ
กิารทุกุิอยา่ง ตัลอดจนิกิารตัดัสินิิใจทุี�ค่ณุ
ดำาเนินิิกิารในินิามของ GSK

แหลง่ค่น้ิหาขอ้มล้เพิ�มเตมิ

บคุ่ค่ลทุี�ทุำางานิใหก้ิบั
หรอืในินิามของ GSK 
สิามารถูเขา้สิูร่ะบบ
มาตรฐานิท้�เขย้นิเป็่นิ
ลายลกัษัณอ์กัษัรของ
เรา บนิ Connect GSK 
เพื�อค่น้ิหามาตัรฐานิทุี�
เขยีนิเป็นิลายลกัิษณ์
อกัิษรสิำาหรับองค่ก์ิรของ 
GSK ใช้ค้่ำาหลกัิตัลอด
ทุั �งเอกิสิารนิี�เพื�อช้ว่ยในิ
กิารค่น้ิหา

บคุ่ค่ลท้�สามสิามารถู
ขอรับขอ้มลูเพิ�มเตัมิได ้
จากิผูต้ัดิตัอ่ของ GSK

Speak up  
www.gsk.com/speakup

ถามค่ำาถาม แจง้ขอ้กงัว้ล แสดำงค่ว้ามค่ ดิำเห น็ิ
เราจะร บัฟ งัและสนิบัสนินุิค่ณุ
www.gsk.com/speakup

http://www.gsk.com/speakup
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สารบญั ภาพรว้ม 1.
ผู้้ป่้่ว้ยของเรา 
ผู้้บ้รโิภค่ของเรา 
อตุสาหกรรม
ของเรา

2.
บรษิัทัของเรา

3.
เพ่�อนิพนิกังานิ
ของเรา

4.
โลกของเรา

ขอ้มล้
เพิ�มเตมิ

อภธิุานิศัพัท์

ค่ำาศัพัท ์ ค่ำาจำากดัำค่ว้าม

กฎหมายการแขง่ขนัิทางการค่า้ กิฎหมายกิารแขง่ขนัิทุางกิารค่า้ทุำาใหแ้น่ิใจวา่มกีิารแขง่ขนัิทุี�ยตุัธิุรรม
ระหวา่งธุรุกิจิ โดยกิำาหนิดกิฎเกิณฑ์เ์พื�อค่วบค่มุกิารผกูิขาด

การตอบโต้ กิารตัอบโตั ้ค่อื เมื�อมคี่นิกิระทุำากิารเช้งิลบกิบัเพื�อนิพนัิกิงานิทุี�ใช้ส้ิทิุธุติัาม
กิฎหมายกิารจา้งงานิ เช้น่ิ กิารแสิดงค่วามค่ดิเห็นิ GSK จะไมย่อมใหม้กีิาร
ตัอบโตัเ้กิดิข้�นิ

การทำางานิเป็่นิทม้  
(ค่ว้ามค่าดำหว้งัของ GSK)

กิารทุำางานิเป็นิทุมี เป็นิเรื�องเกิี�ยวกิบักิารทุี�เราทุกุิค่นิทุำางานิไดด้กีิวา่เมื�อ
สิามคั่ค่กีินัิ โดยมวีตััถูปุระสิงค่ท์ุี�สิอดค่ลอ้งกินัิ มคี่วามเขา้ใจวา่งานิของเรา
มสีิว่นิช้ว่ยใหเ้กิดิค่วามสิำาค่ญัดา้นิค่วามค่ดิรเิริ�มสิรา้งสิรรค่ ์ประสิทิุธุภิาพ 
ค่วามน่ิาเช้ื�อถูอื และวฒันิธุรรม กิระตัุน้ิใหเ้กิดิค่วามค่ดิทุี�หลากิหลาย สิรา้ง
แรงบนัิดาลใจ และใหเ้กิยีรตักิินัิและกินัิ

การพฒันิา (ค่ว้ามค่าดำหว้งัของ GSK) กิารพัฒนิาสิง่เสิรมิใหเ้รานิำาสิิ�งทุี�อยูภ่ายนิอกิมาปรับใช้แ้ละเรยีนิรูจ้ากิค่นิ
อื�นิๆ รวมถูง้กิารขอและใหค้่วามค่ดิเห็นิ เพื�อใหเ้ราสิามารถูเตับิโตัข้�นิในิ
ฐานิะบคุ่ค่ล ทุมีงานิ และกิารขอในิฐานิะองค่ก์ิรไดอ้ยา่งตัอ่เนิื�อง

การพด้ำค่ยุ มคี่วามรับผดิช้อบตัอ่ขอ้กิงัวลและปัญหาทุี�เราสิงัเกิตัเห็นิโดยกิารรายงานิ
หรอืแจง้ใหผู้เ้กิี�ยวขอ้งทุราบ ทุั �งนิี�รวมถูง้กิารยอมรับบคุ่ค่ลเมื�อพวกิเขาทุำา
บางสิิ�งบางอยา่งทุี�สิมค่วรไดรั้บกิารยกิยอ่ง และรว่มแบง่ปันิค่วามค่ดิดีๆ  ทุี�
เป็นิประโยช้นิต์ัอ่ทุกุิค่นิ

การรายงานิเหตกุารณไ์มพ่ง่ป่ระสงค่์ เหตักุิารณไ์มพ่ง้ประสิงค่ ์ค่อื ผลลพัธุท์ุี�ไมค่่าดค่ดิทุี�เกิี�ยวขอ้งกิบักิารใช้ ้
ผลติัภณัฑ์ ์GSK ไมว่า่ค่ณุจะค่ดิวา่เหตักุิารณน์ิี�เกิี�ยวขอ้งกิบัผลติัภณัฑ์ห์รอื
ไมก่ิ็ตัาม ค่วรแจง้ตัอ่ศันูิยป์ฏิบิตัักิิารค่วามปลอดภยัสิว่นิกิลางภายในิ 24 
ช้ั�วโมงหลงัจากิเริ�มรับรูผ้า่นิแบบฟอรม์ออนิไลนิ์

การใหค้่ว้ามสำาค่ญักบัผู้้ป่้่ว้ย 
(ค่า่นิยิมของ GSK)

ค่า่นิยิมในิกิารมุง่เนิน้ิผูป่้วยของเราค่อืกิารทุำาสิิ�งทุี�ถูกูิตัอ้งสิำาหรับผูป่้วยและ
ผูบ้รโิภค่อยูเ่สิมอ รวมถูง้มุง่มั�นิเพื�อค่ณุภาพสิงูสิดุ

การใหเ้กย้รต ิ(ค่า่นิยิมของ GSK) ค่า่นิยิมในิกิารใหเ้กิยีรตัขิองเราหมายถูง้กิารสินัิบสินุินิเพื�อนิพนัิกิงานิและ
ช้มุช้นิรอบตัวัเรา และกิารค่ำานิง้ถูง้ค่วามหลากิหลายและค่วามแตักิตัา่งกินัิ 
เพื�อใหเ้ราบรรลสุิ ิ�งสิำาค่ญัทุั �งหมดได ้

ค่ว้ามกลา้หาญ  
(ค่ว้ามค่าดำหว้งัของ GSK)

ค่วามกิลา้หาญหมายถูง้กิารกิำาหนิดจดุมุง่หมายไวส้ิงู กิารกิำาหนิดค่วาม
กิา้วหนิา้อยา่งรวดเร็ว กิารตัดัสินิิใจ แมว้า่จะเป็นิเรื�องยากิและพดูข้�นิเมื�อ
เราเห็นิโอกิาสิในิกิารปรับปรงุ

ค่ว้ามซึ่่�อสตัยส์จุรติ (ค่า่นิยิมของ GSK) ค่า่นิยิมดา้นิค่วามมคี่ณุธุรรมของเราค่อืกิารค่าดหวงัใหม้พีฤตักิิรรมทุาง
จรยิธุรรมทุี�ดทีุี�สิดุของเราและค่นิอื�นิๆ

ค่ว้ามโป่รง่ใส (ค่า่นิยิมของ GSK) ค่า่นิยิมดา้นิค่วามโปรง่ใสิช้ว่ยใหเ้ราสิรา้งค่วามไวว้างใจซั้�งกินัิและกินัิและ
ตัอ่สิงัค่มโดยกิารซัื�อสิตััยแ์ละเปิดเผยเกิี�ยวกิบัสิิ�งทุี�เราทุำา

ค่ว้ามรบัผู้ดิำช่อบ  
(ค่ว้ามค่าดำหว้งัของ GSK)

ค่วามรับผดิช้อบเป็นิเรื�องเกิี�ยวกิบักิารเป็นิเจา้ของ กิารจัดลำาดบัค่วามสิำาค่ญั
ของงานิทุี�สินัิบสินุินิกิลยทุุธุข์องเรา และกิารนิำาเสินิอสิิ�งทุี�เราสิญัญาไว ้

ค่ว้ามสมบร้ณข์องขอ้มล้ เรารักิษาค่วามสิมบรูณข์องขอ้มลูโดยกิารตัรวจสิอบใหแ้น่ิใจวา่ขอ้มลูถูกูิ
ตัอ้ง และจัดเกิบ็อยา่งเหมาะสิม ซั้�งเป็นิสิิ�งสิำาค่ญั เนิื�องจากิกิารทุำางานิของ
เราสิว่นิใหญต่ัอ้งอาศัยัขอ้มลูและสิารสินิเทุศัทุี�สิมบรูณ ์

ค่ำาศัพัท ์ ค่ำาจำากดัำค่ว้าม

ค่า่นิยิมและค่ว้ามค่าดำหว้งัของ GSK ค่า่นิยิมและค่วามค่าดหวงัของเราเป็นิสิว่นิหนิ้�งในิ DNA ของเรา สิิ�งเหลา่นัิ�นิ
เป็นิหวัใจของทุกุิสิิ�งทุกุิอยา่งทุี�เราทุำา สิิ�งเหลา่นัิ�นิรว่มกินัิช้ว่ยช้ี�นิำาเราไปสิูเ่ป้า
หมายของเราในิกิารเป็นิหนิ้�งในิบรษัิทุดา้นิกิารดแูลสิขุภาพทุี�รเิริ�มสิิ�งใหม่ๆ  
มากิทุี�สิดุ มกีิารทุำางานิทุี�มปีระสิทิุธุภิาพดทีุี�สิดุ และเช้ื�อถูอืไดข้องโลกิ

จรรยาบรรณธุรุกจิ จรรยาบรรณธุรุกิจิของเราใช้ก้ิบัพนัิกิงานิและผูทุ้ี�ทุำางานิใหห้รอืในินิามของ 
GSK ซั้�งจะช้ว่ยใหเ้ราเขา้ใจถูง้ค่า่นิยิมและค่วามค่าดหวงัทุี�เป็นิแนิวทุาง
ในิกิารทุำางานิของเรา ซั้�งอธุบิายถูง้พฤตักิิรรมทุี�เราทุกุิค่นิตัอ้งแสิดงเพื�อนิำา
ค่า่นิยิมและค่วามค่าดหวงัของเราไปใช้จ้รงิ สิิ�งสิำาค่ญัค่อื กิารแสิดงใหเ้รา
เห็นิวา่กิารดำารงไวซ้ั ้�งค่า่นิยิมและค่วามค่าดหวงัของเราจะช้ว่ยใหเ้ราบรรลุ
วตััถูปุระสิงค่ข์องเราในิกิารช้ว่ยใหผู้ค้่นิทุำากิจิกิรรมไดม้ากิข้�นิ มสีิขุภาพ
ทุี�ดขี ้�นิ และมอีายยุนืิยาวข้�นิ มาตัรฐานิทุี�เขยีนิเป็นิลายลกัิษณอ์กัิษรของ
เราและขั �นิตัอนิทุั �งหมดมอียูทุ่ี�ศันูิยแ์หลง่ขอ้มลูมาตัรฐานิทุี�เขยีนิเป็นิลาย
ลกัิษณอ์กัิษรของเราบนิ Connect GSK

ซึ่พัพลายเออร์ ซัพัพลายเออรเ์ป็นิบคุ่ค่ลทุี�สิามทุี�จัดหาสินิิค่า้หรอืบรกิิารเพื�อแลกิเปลี�ยนิ
กิบัค่า่ตัอบแทุนิทุี�ตักิลงกินัิ (ค่า่ธุรรมเนิยีมสิำาหรับกิารบรกิิาร)

บคุ่ค่ลท้�สาม บคุ่ค่ลทุี�สิามค่อืองค่ก์ิรหรอืบคุ่ค่ลใดๆ ทุี�ไมใ่ช้น่ิติับิคุ่ค่ลตัามกิฎหมายหรอื
พนัิกิงานิของ GSK ทุี� GSK มกีิารสิรา้งค่วามสิมัพันิธุท์ุางธุรุกิจิอยา่งเป็นิ
ทุางกิารดว้ย โดยรวมถูง้แตัไ่มจ่ำากิดัเพยีงซัพัพลายเออร ์ผูจ้ำาหน่ิาย ผู ้
เช้ี�ยวช้าญดา้นิกิารดแูลสิขุภาพ ผูไ้ดรั้บสิทิุธุิ� และอื�นิๆ

ผู้ลป่ระโยช่นิท์บัซึ่อ้นิ ผลประโยช้นิท์ุบัซัอ้นิค่อืสิถูานิกิารณท์ุี�บคุ่ค่ลกิำาลงัตัอ่สิูร้ะหวา่งผล
ประโยช้นิห์รอืค่วามจงรักิภกัิด ีถูา้ค่ณุค่ดิวา่ค่ณุอยู ่หรอือาจอยูใ่นิ
สิถูานิกิารณเ์ช้น่ินิี� ขอใหพ้ดูค่ยุกิบัผูจั้ดกิารของค่ณุ

พนิกังานิเสรมิ บคุ่ค่ลทุี�ทุำางานิใหก้ิบั หรอืในินิามของ GSK และไมใ่ช้พ่นัิกิงานิประจำา 
ทุั �งนิี�รวมถูง้ผูรั้บจา้ง ทุี�ปรก้ิษา และพนัิกิงานิของหน่ิวยงานิ

ศัน้ิยแ์หลง่ขอ้มล้มาตรฐานิท้�เขย้นิเป็่นิ
ลายลกัษัณอ์กัษัรของเรา

พบไดใ้นิ Connect GSK ซั้�งพื�นิทุี�เกิบ็ขอ้มลูกิลางของมาตัรฐานิทุี�เขยีนิ
เป็นิลายลกัิษณอ์กัิษรทุั �งหมดของเรา

ABAC ABAC หมายถูง้กิารตัอ่ตัา้นิกิารใหส้ินิิบนิและกิารทุจุรติั อา่นินิโยบาย 
ABAC ของเราเพื�อเรยีนิรูเ้พิ�มเตัมิเกิี�ยวกิบัสิถูานิกิารณท์ุี�กิอ่ใหเ้กิดิค่วาม
เสิี�ยงสิงูสิดุ

AllTrials เราเป็นิบรษัิทุยาแหง่แรกิทุี�ลงทุะเบยีนิเขา้รว่มแค่มเปญ AllTrials เพื�อ
ค่วามโปรง่ใสิในิกิารทุดลองทุางค่ลนิิกิิ กิารสินัิบสินุินิใหทุ้ำากิารจดทุะเบยีนิ
กิารทุดลองทุางค่ลนิิกิิ และกิารเปิดเผยผลกิารทุดลองและรายงานิ

Workplace แพลตัฟอรม์กิารทุำางานิรว่มกินัิและกิารสิื�อสิารของ Facebook ทุี�ใช้ทุ้ี� 
GSK เพื�ออำานิวยค่วามสิะดวกิในิกิารสิื�อสิารทุางธุรุกิจิและกิารทุำางานิรว่ม
กินัิระหวา่งพนัิกิงานิ พนัิกิงานิเสิรมิ และองค่ก์ิรบคุ่ค่ลทุี�สิามทุี�เลอืกิ

 ขอ้มล้เพิ�มเตมิ
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