มาตรฐานของหลักเกณฑการดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณ
แ
สําหรับบุคคลที่สาม

กิจกรรมดานธุรกิจทั้งหมดที่บริสตอล-ไมเยอรส สควิบบ (BMS) ตั
ต้งมั่นอยูบนพื้นฐานของความมุงมัน
่ ของเราที่มีตอความซื่อสัตย
และการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ กฎเกณฑและหลักปฎิบัตของอุ
ิข
ตสาหกรรมที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ BMS ยังทุมเทตอ
มาตรฐานสูงสุดของพฤติกรรมดานจริยธรรมและตอความยั่งยืนดานเศรษฐกิ
า
จ สังคมและสิ่งแวดลอมดวย
มาตรฐานของหลักเกณฑการดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณสําหรับบุ
บ คคลที่สาม (มาตรฐาน 3P) มีผลบังคับใชกับบริษัทของบุคคลที่
สามที่ BMS มีขอตกลงดวยไดแก ซัพพลายเออร ผูจัดจําหนาย ที่ปรึกษา ตัวแทน ผูใหบริการ ผูรวมทุน และพันธมิตรที่
ประชาสัมพันธรวมกัน พันธมิตรดานวิจัยหรือพันธมิตรที่ไดรับใบอ
อนุญาต (บุคคลที่สาม) BMS ตระหนักดีวาบุคคลที่สามมีบทบาท
สําคัญตอความสําเร็จของ BMS และ BMS มุงมั่นที่จะทําธุรกิจเฉพาะกั
เ
บบุคคลที่สามซึ่งใหความสําคัญตอมาตรฐาน 3P

เทานั้น ดังนั้น BMS จึงสนับสนุนใหบุคคลที่สาม:
• ยอมรับและนํามาตรฐาน 3P ไปปฏิบัติ และ
• มีกระบวนการและ/หรือระบบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัตงิ านใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ หลักเกณฑและหลักปฏิบัติของ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
ง
คคลที่สามรายงานขอกังวลเกี่ยวกับการฝาฝนมาตรฐาน
BMS จัดใหมีสายตรงการปฏิบัติตามและจรรยาบรรณเพื่อใหพนักงานและบุ
3P ที่อาจเกิดขึ้นหรือถามคําถามเกี่ยวกับมาตรฐาน 3P หากสามาารถทําไดตามกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น นอกจากนี้ บุคคลที่
สามจะไดรับการปกปดตัวตน หากรองขอและเปนไปไดในสถานก
การณนั้นๆ BMS มีมาตรการตางๆ ในการปองกันการระบุตัวตนของ
ผูโทรผานเทคโนโลยีระบบโทรศัพทของเรา บุคคลที่สามที่เลือกจะระบุตัวตนสามารถมั่นใจไดวา BMS จะไมตอบโตผูที่รายงานเขา
มาดวยความสุจริตใจ
สายตรงการปฏิบัติตามและจรรยาบรรณของ BMS
สหรัฐฯ: 800-348-5526
ตางประเทศ: 212-546-3406
อีเมล: helpline@bms.com
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I.

การปฏิบัติตามและจรรยาบรรณ

บุคคลที่สามควรดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ หลักเกณฑและหลักปฎิบัติของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ และ
ตามหลักจรรยาบรรณ ซึ่งรวมถึง:
1. ความซื่อสัตยทางธุรกิจ การแขงขันที่ยุติธรรมและการเก็บรั
บ กษาความลับ
หามไมใหมีการติดสินบน การกรรโชกและการยักยอก บุคคลที่สาม
มไมควรจายหรือยอมรับสินบน หรือมีสวนรวมในการใหสิ่งจูงใจที่ผิด
กฎหมายอื่นๆ ในการติดตอกับภาคธุรกิจหรือรัฐบาล
ูก องตามหลักการบัญชีสากล
บุคคลที่สามควรเก็บรักษาขอมูลบัญชีและขอมูลบันทึกตางๆ ใหถกต
บุคคลที่สามควรดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการแข
ขงขันที่เปนธรรมและกฎหมายปองกันการกีดกันทางการคาที่
เกี่ยวของ รวมถึงหลักการดําเนินธุรกิจที่เปนธรรม
การดําเนินงานหรือนโยบายของ BMS หรือเปดเผยขอมูลที่เปน
บุคคลที่สามไมควรสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับผูมุงหวัง ผลก
ความลับซึ่งอาจสงผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของ BMS บุคคลที
ที่สามไมควรเปดเผยขอมูลที่เปนความลับหรือที่เปนกรรมสิทธิ์เฉพาะ
ใดๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของ BMS แกสาธารณะ
2. หลักปฏิบัติดานการตลาดและการสงเสริมการขาย
เอกสารและกิจกรรมดานการตลาดและการสงเสริมการขายทั้งหมด
ดควรสอดคลองกับมาตรฐานดานจรรยาบรรณ การแพทยและ
วิทยาศาสตรที่สูง และเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ หลักเกณฑและหลั
แ
กปฎิบต
ั ิของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
3. การติดตอกับเจาหนาที่ดานการดูแลสุขภาพหรือผูปวย
เมื่อบุคคลที่สามติดตอกับเจาหนาที่ดานการดูแลสุขภาพหรือผูปวยในนามของ
ย
BMS บุคคลที่สามควรดําเนินการดังกลาวตามหลัก
จรรยาบรรณ และเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ หลักเกณฑและหล
ลักปฎิบัติของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
4. กฎหมายเกี่ยวกับยาและเภสัชกรรม
บุคคลที่สามควรรับรูและปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยาและเภสัชกรรมที่บังคับใช โดยเฉพาะ บุคคลที่
ป บัติในการวิจัยทางคลินิกที่ดี และหลักปฏิบัติในหองปฏิบัติการที่ดี
สามควรปฏิบัติตามขอกําหนดของหลักปฏิบัติในการผลิตที่ดี หลักปฏิ
ในประเทศของตน
5. ความเปนสวนตัว
น คคลของพนักงานของตน และของขอมูลสวนบุคคลที่ตนรับรูอัน
บุคคลที่สามควรปกปองความลับและความปลอดภัยของขอมูลสวนบุ
เปนผลเนื่องมาจากงานที่ทํากับ BMS โดยดูแลใหมีการนํามาตรการปองกันที่เหมาะสมมาใช ภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ
6. การคา
บุคคลที่สามควรปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการนําเขาและสงออก มาตรการลงโทษและกฎหมายบังคับดานการคาอื่นๆ ของประเทศที่
เกิดธุรกรรม
7. สวัสดิภาพของสัตว
สัตวควรไดรับการปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรม โดยใหมีความเจ็บปวดและความเครียดนอยที่สุด การทดลองโดยใชสัตวควรทําหลังจากมี
อ
บขั้นตอนปฏิบัติเพื่อลดความเจ็บปวดใหเหลือนอยที่สุดแลว
การพิจารณาถึงการทดแทนการใชสัตว การลดจํานวนสัตวที่ใชหรือการปรั
ควรใชทางเลือกอื่นแทนการทดลองดวยสัตวหากวิธีดังกลาวมีความ
มถูกตองทางวิทยาศาสตรและเจาหนาที่ซึ่งควบคุมกฎระเบียบ
เห็นชอบ
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II.

แรงงาน

บุคคลที่สามควรยึดมั่นตอสิทธิมนุษยชนของคนงานและปฏิบัตต
ิ อคนงานดวยความนั
ว
บถือและการใหเกียรติ โดยรวมถึง:
1. การจางงานดวยความสมัครใจ
บุคคลที่สามไมควรใชแรงงานที่ถูกบังคับ แรงงานที่ตองวางเงินประะกัน แรงงานที่ถูกกดขี่ แรงงานตามสัญญาหรือแรงงานนักโทษที่
ไมสมัครใจ หรือมีสวนเกี่ยวของกับการคามนุษย
2. แรงงานเด็กและคนงานที่เปนผูเยาว
ก า 18 ปจะสามารถทําไดเฉพาะงานที่ไมมีอันตรายเทานั้น
บุคคลที่สามไมควรใชแรงงานเด็ก คนงานที่เปนผูเยาวซึ่งมีอายุต่ํากว
พนักงานทุกคนของบุคคลที่สามควรมีอายุเกินอายุการทํางานขั้นต่าตามกฎหมายของประเทศนั
าํ
้นๆ หรือมีอายุเกินอายุของผูที่จบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกําหนด
3. ไมเลือกปฏิบัติและมีความยุติธรรม
บุคคลที่สามควรจัดสถานที่ทํางานที่ปลอดจากการคุกคามและการเเลือกปฏิบัติ ไมอนุญาตใหมีการเลือกปฏิบัติเนื่องจากเหตุผลดาน
เพศ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ถิ่นประเทศกําเนิด อายุ ความทุพพลภาาพทางรางกายหรือจิตใจ การตั้งครรภ ความเปนพลเมืองของ
ประเทศ สถานะทหารผานศึกที่ไดรับความคุมครอง สถานะการสมรรส วิถีทางเพศ อัตลักษณและการแสดงออกทางเพศ หรือ
ลักษณะอืน
่ ใดที่กฎหมายคุมครอง บุคคลที่สามควรจัดสถานที่ทํางาานใหปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการคุกคามทาง
เพศ การลวงเกินทางเพศ การลงโทษทางรางกาย การใชกําลังเกินควร
น
การบังคับทางรางกายและจิตใจและการคุกคามดวยวาจา
หรือการขมขูที่จะกระทําการดังกลาว
4. คาจาง สวัสดิการและชั่วโมงการทํางาน
บุคคลที่สามควรจายเงินแกคนงานตามกฎหมายคาจางที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงคาจางขั้นต่ํา ชั่วโมงทํางานลวงเวลาและสิทธิ
ภายในเวลาที่เหมาะสมถึงหลักเกณฑในการคํานวณเงินรายได
ประโยชนที่กฎหมายกําหนด บุคคลที่สามควรแจงใหคนงานทราบภ
รวมทั้งแจงวาตองทํางานลวงเวลาหรือไมและคาจางสําหรับงานลวงเวลาดังกลาว
5. อิสระในการเขารวมเปนสมาชิก
บุคคลที่สามควรเคารพสิทธิของคนงานตามที่กฎหมายทองถิ่นกําหนดในอิ
ห
สระของการเปนสมาชิก เขารวมหรือไมเขารวมสหภาพ
แรงงาน รวมถึงเปนตัวแทนและเขารวมในสภาแรงงาน นอกจากนี้ คนงานควรสามารถสื
ค
่อสารกับผูบริหารเกี่ยวกับสภาพการทํางาน
ไดอยางเปดเผยโดยไมตองกลัววาจะถูกโตตอบ ขมขูหรือรังควาน
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III. สิ่งแวดลอม สุขภาพและความปลอดภัย
บุคคลที่สามควรดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและดวยวิ
ว ธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
นอยที่สุด โดยรวมถึง:
1. เอกสารอนุญาตดานสิ่งแวดลอม
บุคคลที่สามควรปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ หลักเกณฑและหลักปฎิ
ก บัติของอุตสาหกรรมทั้งหมดที่เกีย
่ วของ บุคคลที่สามตอง
ไดรับใบอนุญาต สิทธิในการดําเนินการ การลงทะเบียนขอมูลและข
ขอจํากัดดานสิ่งแวดลอมที่กําหนดทั้งหมด รวมถึงตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดดานการดําเนินงานและการรายงานตางๆ ที่เกี่ยวของดวย
2. ขยะและการปลอยของเสีย
ยาย จัดเก็บ รีไซเคิล นํากลับมาใชหรือการจัดการกับขยะ อากาศ
บุคคลที่สามควรมีระบบติดตัง้ เพื่อรับประกันวาการหยิบจับ เคลื่อนย
และน้ําเสียมีความปลอดภัย ขยะ น้ําเสียหรืออากาศเสียที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยหรือสิ่งแวดลอมควรไดรับการจัดการ
ควบคุมและบําบัดอยางเหมาะสมกอนปลอยออกสูสงิ่ แวดลอม
3. การรั่วไหลและแพรกระจาย
การรั่วไหลและการแพรกระจายของวัสดุใดๆ ไปสูสิ่งแวดลอมโดย
บุคคลที่สามควรมีระบบติดตัง้ เพื่อปองกันและบรรเทาอันตรายจากก
ไมตั้งใจ
4. ขั้นตอนปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
บุคคลที่สามควรอนุรักษแหลงทรัพยากรธรรมชาติ ถาเปนไปไดควรรหลีกเลี่ยงการใชวัสดุอันตราย และนําวัสดุที่เหมาะสมมาใชงาน
ใหมหรือนํามารีไซเคิล

บุคคลที่สามควรจัดใหมีสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัยและถูกอนามัย ทั้งนี้รวมถึงที่พักคนงานที่บุคคลที่สามอาจเปนผูจัดหา
ดวย ขอกําหนดดานความปลอดภัยและอนามัยอื่นๆ รวมถึง:
1. การปกปองพนักงาน
พที่เปนอันตราย รวมทั้งอันตรายดานกายภาพในสถานที่
บุคคลที่สามควรปกปองไมใหพนักงานไดรับสารเคมี สารชีวภาพ
ทํางานมากเกินไป
2. ความปลอดภัยในกระบวนการทํางาน
บุคคลที่สามควรมีแผนการตางๆ เพื่อปองกันหรือบรรเทาอันตราายจากการแพรกระจายของสารเคมีรายแรง
3. การเตรียมพรอมและการตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉิน
บุคคลที่สามควรระบุและประเมินสถานการณฉุกเฉินตางๆ ในสถ
ถานทีท
่ ํางาน และลดผลกระทบโดยนําแผนฉุกเฉินและขั้นตอน
ปฏิบัติในการตอบสนองมาใช
4. ขอมูลเกี่ยวกับสารอันตราย
ควรจัดใหมีขอมูลความปลอดภัยที่เกี่ยวกับวัสดุตางๆ ที่เปนอันตรายรวมถึ
ต
ง สวนประกอบทางเภสัชกรรมและสารตัวกลางทาง
เภสัชกรรมเพื่อใหความรู ฝกอบรมและปกปองพนักงานจากสารรอันตรายดังกลาว
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IV.

ระบบการบริหารจัดการ

บุคคลที่สามควรใชกระบวนการบริหารจัดการตางๆ ซึ่งจะชวยรับประกันความสอดคลองกับมาตรฐาน 3P ซึ่งรวมถึง:
1. ความมุงมั่น ความรับผิด และการบริหารความเสี่ยง
ยในมาตรฐาน 3P โดยการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม รวมทั้งควร
บุคคลที่สามควรแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นตอแนวคิดที่อธิบาย
มีกลไกในการเฝาติดตามและบริหารความเสี่ยงในทุกสวนที่ไดกล
ก าวถึงในมาตรฐาน 3P
2. ขอกําหนดดานกฎหมาย
บุคคลที่สามตองยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับทองถิ่นที่เกี่ยวของ และควรปฏิบัติตามหลักเกณฑและหลักปฏิบัติ
ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของดวย
3. การรายงานขอกังวล
หากกฎหมายและขอบังคับทองถิน
่ อนุญาต บุคคลที่สามควรสงเสริมใหพนักงานทุกคนรายงานขอกังวลหรือกิจกรรมที่อาจผิด
กฎหมายในสถานที่ทํางานโดยปราศจากความกลัววาจะถูกตอบ
บโต และควรสืบสวนและดําเนินมาตรการแกไขที่เหมาะสมในกรณี
ที่จําเปน
4. การปองกันและการรายงานการฉอโกง
บุคคลที่สามควรมีแผนในการปองกันและการรายงานการฉอโกงงที่ครอบคลุม และควรรายงานให BMS ทราบในเวลาที่เหมาะสม
เกี่ยวกับการฉอโกงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวของกับธุรกิจของ BMS
S ไมวาจะสําคัญมากหรือนอยเพียงใด
5. การจัดทําเอกสาร
บุคคลที่สามควรเก็บรักษาเอกสารที่แสดงถึงการปฏิบัติตามมาต
ตรฐาน 3P รวมถึงกฎหมาย ขอบังคับ หลักเกณฑและหลักปฏิบัติ
ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
6. การฝกอบรม
ย
องไดรับทราบ
บุคคลที่สามควรสื่อสารเกี่ยวกับมาตรฐาน 3P ใหพนักงานที่เกียวข
่
7. การปรับปรุงอยางตอเนื่อง
บุคคลที่สามควรปรับปรุงสภาพแวดลอมของการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง โดยกําหนดวัตถุประสงค ปฏิบัติตามแผนงานที่วาง
ไวและดําเนินมาตรการแกไขที่เหมาะสมกับขอบกพรองตางๆ ที่ตรวจพบจากการประเมินผลภายในและภายนอก หรือจากการ
ตรวจสอบหรือการทบทวนโดยฝายบริหาร
8. ความตอเนื่องของธุรกิจ
บุคคลที่สามควรพัฒนาและนําแผนบริหารความตอเนื่องของธุรกิจที่เหมาะสมมาใชสําหรับสวนงานที่สนับสนุนธุรกิจของ BMS
และควรออกแบบและดูแลแผนดังกลาวใหเปนปจจุบันเสมอเพื่อให
อ สามารถกูหรือฟนฟูสวนงานที่สําคัญซึ่งไดรับความเสียหาย
ทั้งหมดหรือเสียหายบางสวนใหกลับสูสภาพเดิมไดทันการ ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสที่ธุรกิจของ BMS ตองหยุดชะงักใหนอยทีส
่ ุดและ
เพื่อปกปองชื่อเสียงของ BMS
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V.

คุณภาพ
1. การควบคุมการเปลี่ยนแปลง
บุคคลที่สาม (รวมถึงซัพพลายเออรรับชวง) ตองไมเปลี่ยนแปลงข
ขอกําหนดคุณลักษณะ การออกแบบชิ้นสวน วัสดุ กระบวนการ
ผลิต สถานที่ผลิตหรือสถานะการจดทะเบียน สําหรับสินคาใดๆ ที่ BMS จะซื้อโดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก
BMS กอน
2. ประสิทธิภาพดานคุณภาพ / การสงมอบ
บุคคลที่สามควรดูแลใหมีการสงมอบตรงตามเวลาที่ BMS กําหนด
ด
บุคคลที่สามควรติดตามประสิทธิภาพดานคุณภาพของผลิตภัณฑและแสดงใหเห็นถึงการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ซึ่งวัดไดจาก
จํานวนที่ลดลงของสินคามีตําหนิภายใน รวมทั้งจํานวนการรองเรียนจากลู
ย
กคาและสินคามีตําหนิที่จัดสง บุคคลที่สามควรมีขีด
ความสามารถในการตอบสนองตอขอรองเรียนของ BMS ในเวลาที่เหมาะสมทันการ
3. ระบบควบคุมคุณภาพ
บุคคลที่สามตองมีระบบควบคุมคุณภาพและการจดทะเบียนผลิตภั
ภณฑที่สอดคลองกับขอบังคับของภาครัฐที่เกี่ยวของทั้งหมดใน
ประเทศที่ผลิตและ/หรือจําหนายผลิตภัณฑของตน
4. การบรรจุภัณฑ / การติดปายกํากับ
ผลิตภัณฑตองมีการระบุอยางถูกตองดวยปายขอมูลที่เหมาะสม เพื
เ ่อใหมั่นใจวาจะไมมีการระบุสินคาผิดพลาด รวมทั้งเพื่อให
สามารถตรวจสอบยอ
 นกลับ
ั ได
ไ อ
 ยางครบถว น
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VI.

ความหลากหลายในความสัมพันธทางธุรกิจ

BMS สนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธทางธุรกิจที่ยงั่ ยืนกับบริษัทที่มักถู
ก กมองขามในโลกธุรกิจในอดีต และเราตองการที่จะทําธุรกิจกับ
บุคคลที่สามที่เห็นดวยกับจุดมุงหมายนี้
1. สนับสนุนแหลงที่มาที่หลากหลาย
BMS ตระหนักดีวาความสามารถและมุมมองที่หลากหลายมีควาามสําคัญมากตอการบรรลุผลสําเร็จ โดยเฉพาะเมื่อบริษัทของเรา
พยายามที่จะตอบสนองตอความตองการของลูกคาทุกๆ คน BM
MS มุงมั่นที่จะจัดหาสินคา บริการและวัสดุที่มีคุณภาพสูงจาก
บริษัทที่มีเจาของเปนชนกลุมนอย สตรี ทหารผานศึก ผูทุพพลภาพ และ/หรือหญิงรักรวมเพศ ชายรักรวมเพศ ผูรักรวมสองเพศ
หรือผูที่แปลงเพศ หรือคนอื่นๆ ที่เปนตัวแทนของความหลากหลายของผูคนทั่วโลก ซึ่งบุคคลที่สามควรปฏิบัติเชนเดียวกัน
2. สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ล็กที่มค
ี ุณสมบัติเหมาะสมที่อยูในชุมชนดอยโอกาสซึ่งมีอัตราการ
บุคคลที่สามควรพัฒนาความรวมมือกับธุรกิจและบริษัทขนาดเล็
วางงานสูงและมีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนต่ํา ทั้งนี้เพื่อสงเสริมกาารพัฒนาเศรษฐกิจและสรางความแตกตางในเชิงบวก
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VII.

มาตรฐานของหลักเกณฑการดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณ
แ
BMS สําหรับพนักงาน BMS

นอกเหนือจากนโยบายที่อธิบายไว ณ ที่นี้แลว BMS ยังมีมาตรฐานของหลักเกณฑ
ก
การดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณสําหรับพนักงานของเราเอง
ดวย ซึ่งกําหนดนโยบายพื้นฐานที่พนักงาน BMS ทุกคนตองปฏิบัติตามในการทํางาน ดังนั้น บุคคลที่สามที่ติดตอกับพนักงาน BMS ควรเขาใจ
และปฏิบัติตามนโยบายบางขอที่เกี่ยวของกับผลประโยชนทับซอนและการรัรับของกํานัลหรือการเลี้ยงรับรอง
1. ผลประโยชนทับซอน
BMS กําหนดใหพนักงานของตนหลีกเลี่ยงสถานการณที่แสดงงถึงหรือทําใหเกิดลักษณะของผลประโยชนทับซอน ผลประโยชน
ทับซอนเกิดเมื่อผลประโยชนสวนตัวของพนักงาน ไดแกผลปรระโยชนสวนบุคคล ผลประโยชนทางสังคมหรือทางการเงิน เขา
ไปเกี่ยวของกับการทํางานหรือความรับผิดชอบของพนักงานใในการดําเนินธุรกิจของ BMS ไมวาในลักษณะใดๆ ก็ตาม
2. ของกํานัล การเลี้ยงรับรอง การตอนรับ คาตอบแทนแ
และความชวยเหลืออื่นๆ
หามไมใหพนักงาน BMS รับของกํานัลที่อาจมีผล หรืออาจทําให
า เขาใจวามีผลโนมนาวการตัดสินใจดานธุรกิจของตน
โดยทั่วไป การรับสิ่งตางๆ เชน ของกํานัล การเลี้ยงรับรอง กาารตอนรับ คาตอบแทนหรือความชวยเหลืออื่นๆ จากบุคคลหรือ
บริษัทที่ BMS ทําธุรกิจดวยจะไมสามารถยอมรับได เนื่องจาก
กอาจทําใหเกิดผลประโยชนทับซอนโดยแสดงเปนนัยถึงภาระ
ผูกพันของ BMS
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