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1.0 บทนําและการมีผลบังคับใช้
ยึดพื้นฐานจากหลักปรัชญา "ความเป็ นทาเคดา" (การมีคุณธรรม: ความเป็ นธรรม ความซื่อสัตย์ และความพากเพียร) ซึ่งได้พฒั นาขึ้นมาตลอดประวัติอนั ยาวนานกว่า
230 ปี ของบริ ษทั ทาเคดา ได้ดาํ เนินกิจกรรมต่างๆ โดยเป็ นไปตามพันธกิจขององค์กร นัน่ คือ
"มุง่ ที่จะสร้างเสริ มสุ ขภาพที่ดยี ิ่งขึ้นสําหรับผูค้ นในทัว่ โลกโดยผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเวชกรรมชั้นนํา”

คู่คา้ ของเรา (ซึ่งจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การต่างๆ ที่มีคณ
ุ ภาพในทัว่ โลกให้แก่เราทุกวัน)
มีบทบาทสําคัญในการช่วยให้เราสามารถบรรลุพนั ธกิจขององค์กรตามที่ต้งั ไว้น้ ี เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายนี้ จึงมีการจัดทําหลักจรรยาบรรณสําหรับคู่คา้ ของทาเคดา
(หลักจรรยาบรรณของคู่คา้ ) ขึ้นเพื่อสร้างความมัน่ ใจว่าความสัมพันธ์ก ับคู่คา้ ของเรา (ซึ่งสําคัญอย่างยิ่งต่อความสําเร็ จและการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของ ทาเคดา)
จะสอดคล้องก ับความมุ่งมัน่ ของ ทาเคดา ในอันที่จะ:

1. ให้ความสําคัญก ับผูป้ ่ วยเป็ นอันดับหนึ่งในทุกๆ สิ่งที่เราดําเนินการ
2. ทําให้สังคมให้ความไว้วางใจเรา
3. เสริ มสร้างชื่อเสี ยงที่ดีของเรา และ
4. พัฒนาธุรกิจ
นอกจากนี้ ด้วยความมุ่งมัน่ ของ ทาเคดา ที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและตําแหน่งของเราในฐานะผูล้ งนามในข้อตกลง Global Co m pact
ขององค์การสหประชาชาติ (w w w.unglobalco mpact.org) หลักจรรยาบรรณสําหรับคู่คา้ ของ ทาเคดา
จึงสนับสนุนความมุ่งมัน่ ของเราที่จะยืนหยัดในหลักการ 10 ข้อที่เป็ นที่ยอมรับในทัว่ โลกของ U N Global Co m pact ซึ่งเกีย่ วข้องก ับสิ ทธิมนุษยชน แรงงาน
สิ่ งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริ ต นอกจากนี้ การเป็ นสมาชิกของ ทาเคดา ในโครงการริ เริ่ มของซัพพลายเชนด้านเวชภัณฑ์ (Phar maceutical
Supply Chain Initiative - PSCI)
ยังทําให้เราต้องปรับแนวทางให้สอดคล้องก ับความคาดหวังทางสังคมและทางวงการอุตสาหกรรมเกีย่ วก ับประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานที่ยง่ั ยืนในเภสัชอุตสาหกรรม
รวมไปถึงฐานของคู่คา้ ในอุตสาหกรรมนี้ ดังนั้น หลักจรรยาบรรณสําหรับคู่คา้ ของ ทาเคดา จึงได้รับการปรับให้สอดคล้องก ับหลักการของ PSCI

เมื่อคํานึงถึงขอบเขตธุรกิจในระดับโลกของ ทาเคดา การดําเนินการเพื่อสร้างความมัน่ ใจในการจัดซื้อที่ยง่ั ยืนสําหรับสิ นค้าและบริ การของเรา จึงเป็ นเรื่ องที่สําคัญมาก
ทาเคดา มุง่ มัน่ ที่จะดําเนินการก ับความเสี่ ยงของคู่คา้ เช่น ความเสี่ ยงในแง่ชื่อเสี ยง ความยัง่ ยืน ความต่อเนื่องของธุรกิจ
การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและความเสี่ ยงทางจริ ยธรรมที่อาจจะมีอยู่กอ่ นแล้วหรื อเกิดขึ้นในระหว่างที่คู่คา้ ให้บริ การและ/หรื อจัดหาสิ นค้าที่ผลิตหรื อผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ให้แก่ ทาเคดา
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ทาเคดา คาดหวังว่าคูค่ า้ จะปฏิบตั ติ ามข้อก ําหนดตามกฎหมายที่ใช้บงั คับและมุ่งมัน่ ที่ จะปฏิบตั ิตามความคาดหวังของเราที่ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณสําหรับคู่คา้ ของ
ทาเคดา

ทาเคดา ต้องการจะประเมินการดําเนินการของคู่คา้ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของหลักการต่างๆ ที่ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณของคู่คา้
และคาดหวังว่าคู่คา้ จะให้ความร่ วมมือ รวมถึงแก ้ไขปั ญหาต่างๆ ที่ได้รับการระบุ ทาเคดา จะร่ วมมือก ับบรรดาคู่คา้ ที่มุ่งมัน่ ที่จะปรับปรุ งเงื่อนไขหรื อปั ญหาต่างๆ
โดยมีเป้ าหมายเพื่อจัดการความเสี่ ยงและสร้างคุณค่าที่ยง่ั ยืนในระยะยาว

การมีผลบังคับใช้: หลักจรรยาบรรณนี้มีผลบังคับใช้ก ับบุคคล องค์กร และบริ ษทั ต่างๆ (คูค่ า้ ) ที่จดั หาหรื อต้องการจะจัดหาสิ นค้าและบริ การ
รวมถึงแต่ไม่จาํ ก ัดเฉพาะ: ผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ การผลิตตามสัญญา สารเพิม่ ปริ มาณยา สินค้าที่ซ้ือขาย บรรจุภณั ฑ์ ระบบลอจิสติกส์
(การจัดจําหน่ายและการจัดเก็บในคลังสิ นค้า) อุปกรณ์ เครื่ องจักร และวัสดุ เอเจนซี่ดา้ นการตลาดและครี เอทีฟ การพิมพ์ การวิจยั ตลาด บริ การที่เกีย่ วก ับการเดินทาง
บริ การด้านการประชุมและงานอีเวนต์ ฮาร์ ดแวร์ ไอที ซอฟต์แวร์ และบริ การสนับสนุนที่เกีย่ วข้อง บริ การทางวิชาชีพ (การให้คาํ ปรึ กษาและแรงงานเฉพาะกิจ)
กลุ่มผูใ้ ห้บริ การทัว่ ไปและงานธุรการ สิ่งอํานวยความสะดวก ทรัพยากรทางการเงินและทรัพยากรบุคคล คูค่ า้ ที่เกีย่ วก ับการวิจยั และพัฒนา (R& D)
รวมถึงแต่ไม่จาํ ก ัดเฉพาะบริ การการวิจยั ทางคลินิก ห้องปฏิบตั ิการ และบริ การด้านการพัฒนาที่ว่าจ้างธุรกิจภายนอก และคู่คา้ ที่ทาํ หน้าที่เป็ นตัวแทนจําหน่าย
ตัวแทนการเสนอซื้อ ตัวแทนขายให้แก่ ทาเคดา และบริ ษทั ในเครื อและบริ ษทั สาขา

2.0 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับทีเ่ กีย่ วข้ อง และหลักจรรยาบรรณของคู่ ค้า

คู่คา้ ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานทางอุตสาหกรรมและทางจริ ยธรรมในท้องถิ่นซึ่งใช้บงั คับก ับส่ วนปฏิบตั ิงานของคู่คา้
และมาตรฐานทางอุตสาหกรรมและทางจริ ยธรรมในท้องถิ่นซึ่งใช้บงั คับก ับส่ วนปฏิบตั ิงานของคู่คา้ และหลักจรรยาบรรณสําหรับคู่คา้ ของ ทาเคดา ฉบับนี้
และหลักจรรยาบรรณสําหรับคู่คา้ ของ ทาเคดา ฉบับนี้

3.0 แนวทางปฏิบัติทางธุรกิจ
คู่คา้ ต้องดําเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรมและดําเนินการด้วยความซื่อสัตย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี ต่อไปนี้:
3.1 การต่อต้านการให้ สินบน เงินใต้โต๊ะ การจ่ายเงินที่ผดิ กฎหมาย และการกระทําอันเป็ นการทุจริตอื่นๆ
คู่คา้ ต้องไม่ให้สินบนหรื อสิ่ งของมีค่าอื่นๆ โดยตรงหรื อโดยอ้อมผ่านทางบุคคลภายนอก ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐหรื อข้าราชการ พรรคการเมือง หรื อบุคคลใดๆ
ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐหรื อข้าราชการ พรรคการเมือง หรื อบุคคลใดๆ เพือ่ ที่จะได้มาซึ่งข้อได้เปรี ยบที่ไม่ถูกต้อง เพื่อให้ได้รับหรื อรักษาไว้ซ่ ึงธุรกิจ
เพื่อที่จะได้มาซึ่งข้อได้เปรี ยบที่ไม่ถูกต้อง เพื่อให้ได้รับหรื อรักษาไว้ซ่ ึงธุรกิจ เพื่อที่จะมีอิทธิพลต่อการกระทําหรื อการตัดสิ นใจของบุคคลหรื อองค์กรนั้นๆ
เพื่อที่จะมีอิทธิพลต่อการกระทําหรื อการตัดสิ นใจของบุคคลหรื อองค์กรนั้นๆ อย่างไม่เหมาะสม หรื อเพื่อที่จะมีอิทธิพลต่อการกระทําของบุคคล ลูกค้า
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หรื อเพื่อที่จะมีอิทธิพลต่อการกระทําของบุคคล ลูกค้า บริ ษทั หรื อตัวแทนของบริ ษทั ใดๆ
คู่คา้ ต้องเก็บรักษาบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่ งใสซึ่งสะท้อนถึงธุรกรรมและการจ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริ ง
คู่คา้ ต้องไม่รับสิ นบนหรื อมีส่วนร่ วมในการจูงใจที่ผิดกฎหมายอื่นใดในความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อความสัมพันธ์ก ับรัฐบาล
มพันธ์ก ับรัฐบาล
3.2 การแข่ งขันทางการค้ าที่เป็ นธรรมและการต่อต้านการผูกขาด
คู่คา้ ต้องดําเนินธุรกิจของตนโดยสอดคล้องก ับการแข่งขันทางการค้าที่เป็ นธรรมและมีประสิ ทธิภาพ
และสอดคล้องก ับกฎหมายต่อต้านการผูกขาดทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้ คูค่ า้ ต้องใช้แนวทางปฏิบตั ิทางธุรกิจที่เป็ นธรรม
รวมถึงการโฆษณาที่เป็ นความจริ งและถูกต้อง
3.3 ผลประโยชน์ ทับซ้ อน
คูค่ า้ ต้องเปิ ดเผยให้ฝ่ายบริ หารทราบถึงกรณี ผลประโยชน์ทบั ซ้อนที่เกิดขึ้นจริ งหรื อที่สงสัยว่าเกิดขึ้น ฝ่ ายบริ หารของ ทาเคดา
ต้องทบทวนผลประโยชน์ทบั ซ้อนที่เกิดขึ้นจริ งหรื อส่ อเค้าว่าเกิดขึ้น และหากกรณี ผลประโยชน์ทบั ซ้อนนั้นได้รับอนุญาตแล้ว
จะต้องจัดทําบันทึกการตัดสิ นใจนี้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนเกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์หรื อกิจกรรมส่ วนตัวส่ งผลหรื อส่ อเค้าว่าส่ งผลต่อความสามารถในการดําเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุ ดตามวัตถุ
ประสงค์ของ ทาเคดา คูค่ า้ ควรเปิ ดเผยต่อ ทาเคดา หากพนักงานของ ทาเคดา หรื อบุคลากรผูเ้ ชี่ยวชาญภายใต้สัญญาของ ทาเคดา อาจมีผลประโยชน์ใดๆ
ในธุรกิจของคู่คา้ หรื อมีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจในปั จจุบนั ก ับคู่คา้

3.4 ของกํานัลและการเลีย้ งรับรอง
ของก ํานัลและการเลี้ยงรับรองไม่ใช่สิ่งจําเป็ นในการจะทําธุรกิจก ับ ทาเคดา เราจะเลือกคู่คา้ โดยพิจารณาจากมาตรฐานที่เป็ นกลางและยุติธรรม
และปราศจากการเอื้อประโยชน์หรื อการให้สิทธิพิเศษโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
เราจะไม่ยอมรับหรื อขอร้องให้มีการให้สิทธิประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมหรื อผิดกฎหมายใดๆ (ซึ่งได้แก่ เงิน สินค้า การต้อนรับ ของก ํานัล
และของมีค่าอื่นใด) จากคู่คา้ หรื อบุคคลอื่นใดที่เราทําธุรกิจด้วย

3.5 การระบุข้อกังวล
พนักงานทุกคนได้รับการส่ งเสริ มให้รายงานข้อก ังวลหรื อการกระทําที่ผิดกฎหมายในที่ทาํ งาน โดยไม่ตอ้ งกลัวการถูกตอบโต้ การข่มขู่
หรื อการล่วงละเมิดใดๆ คูค่ า้ ต้องดําเนินการสื บสวนสอบสวนและดําเนินมาตรการแกไ้ ขถ้าจําเป็ น คูค่ า้ และพนักงานของคู่คา้ สามารถจะรายงานข้อกงั วลต่อ
ทาเคดา อย่างเป็ นความลับและไม่ระบุชื่อได้ที่ w w w.Takeda.EthicsPoint.co m ในเรื่ องใดๆ ที่เกีย่ วก ับความสัมพันธ์ระหว่าง ทาเคดา
ก ับคู่คา้ นั้นๆ

4.0 สวัสดิภาพของสั ตว์
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สัตว์ต่างๆ ต้องได้รับการปฏิบตั ิอย่างมีมนุษยธรรมโดยลดการบาดเจ็บและความเครี ยดต่อสัตว์ให้เหลือน้อยที่สุด
คู่คา้ ควรพยายามหาโอกาสที่จะลดความจําเป็ นในการทดลองก ับสัตว์ โดยเปลี่ยนมาใช้วิธีการวิเคราะห์ที่มีนวัตกรรม ลดจํานวนสัตว์ที่นาํ มาใช้
หรื อปรับปรุ งขั้นตอนเพื่อลดความเจ็บปวดให้เหลือน้อยที่สุด ควรใช้วิธีการทางเลือกต่างๆ ที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ และเป็ นที่ยอมรับสําหรับหน่วยงานก ําก ับดูแล

5.0 การปกป้องข้ อมูลส่ วนบุคคล

คู่คา้ ต้องดําเนินงานในลักษณะที่สอดคล้องก ับกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้
รวมถึงการปกป้ องความเป็ นส่ วนตัวและการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมก ับความละเอียดอ่อนของข้อมูลส่ วนบุคคลที่เก็บรวบรวมหรื อดําเนินการในลักษณะอื่นใดโด
ยคู่คา้ ในนามของ ทาเคดา คูค่ า้ ต้องมีโครงสร้างองค์กรและขั้นตอนปฏิบตั ิที่เหมาะสมในการรับรองถึงการปกป้ องข้อมูลส่ วนบุคคลจากความสู ญเสี ย ความเสี ยหาย
การแก ้ไข การเปิ ดเผย การใช้งานหรื อการเข้าถึงโดยไม่ต้งั ใจ ไม่ได้รับอนุญาต หรื อผิดกฎหมาย
ทั้งนี้รวมถึงนโยบายและขั้นตอนปฏิบตั ิในการดําเนินการก ับความปลอดภัยทางเทคนิ คและความปลอดภัยขององค์กร รวมทั้งการยืนยันการปฏิบตั ติ ามข้อก ําหนดเหล่านี้
คู่คา้ ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายต่างๆ ที่ก ําก ับดูแลการส่ งข้อมูลข้ามประเทศ

6.0 สิทธิมนุษยชน แนวทางปฏิบัติเกีย่ วกับแรงงานและการว่ าจ้ าง สุขภาพและความปลอดภัย

คู่คา้ ต้องมุ่งมัน่ ที่จะรักษาสิ ทธิมนุษยชนของพนักงานและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของ ทาเคดา รวมถึงผูป้ ่ วยของบริ ษทั
และปฏิบตั ิต่อพวกเขาอย่างให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรี คู่คา้ ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ก ําก ับดูแลเรื่ องสิ ทธิมนุษยชน
รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการค้ามนุษย์และการเลิกทาสในการให้บริ การหรื อการผลิตสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้แก่ ทาเคดา

6.1 เสรีภาพในการเลือกงาน
คู่คา้ ต้องไม่ใช้แรงงานบังคับหรื อแรงงานขัดหนี้ หรื อแรงงานนักโทษที่ไม่สมัครใจ
6.2 แรงงานเด็กและพนักงานที่เป็ นผู้เยาว์
คู่คา้ ต้องไม่ใช้แรงงานเด็ก ห้ามมิให้ว่าจ้างพนักงานที่เป็ นผูเ้ ยาว์ซ่ ึงมีอายุต่าํ กว่า 18 ปี สําหรับการทํางานที่เป็ นอันตรายหรื องานกะกลางคืน
และการว่าจ้างจะสามารถทําได้ต่อเมื่อพนักงานที่เป็ นผูเ้ ยาว์น้ นั มีอายุเกินกว่าที่กฎหมายของประเทศนั้นก ําหนดให้ทาํ งานได้
หรื อเกินกว่าอายุที่ก ําหนดว่าสําเร็ จการศึกษาภาคบังคับแล้ว

6.3 การไม่ เลือกปฏิบตั ิ
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คู่คา้ ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้และต้องจัดให้ที่ทาํ งานปราศจากการล่วงละเมิดและการเลือกปฏิบตั ิ
คู่คา้ ต้องไม่เลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลโดยคํานึ งถึงเชื้อชาติ สีผิว อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ ชาติพนั ธุ์ ความพิการ ศาสนา การสังก ัดกลุ่มทางการเมือง
การเป็ นสมาชิกสหภาพ สถานภาพสมรส หรื อเหตุผลอื่นใดที่ถือเป็ นข้อห้ามตามกฎหมาย

6.4 การปฏิบตั ทิ ี่เป็ นธรรม
คู่คา้ ต้องจัดให้มีสถานที่ทาํ งานที่ปราศจากการปฏิบตั ิที่รุนแรงและไร้มนุษยธรรม (รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ
การทารุ ณกรรมทางเพศการลงโทษพนักงานด้วยการทําร้ายร่ างกาย การบีบบังคับทางความคิดหรื อทางร่ างกายต่อพนักงานหรื อการทําร้ายด้วยวาจา)
และปราศจากภัยคุกคามของการปฏิบตั ิใดๆ ดังกล่าว

6.5 ค่าจ้างเงินเดือน สวัสดิการ และชั่วโมงทํางาน
คู่คา้ ต้องจ่ายค่าแรงให้แก่พนักงานตามกฎหมายว่าด้วยค่าจ้างเงินเดือนที่ใช้บงั คับ รวมถึงค่าจ้างขั้นตํ่า
จํานวนชัว่ โมงที่ทาํ งานล่วงเวลาและสวัสดิการตามข้อบังคับรวมถึงสวัสดิการสังคม
คู่คา้ ต้องแจ้งให้พนักงานทราบถึงหลักพื้นฐานในการคํานวณค่าตอบแทนโดยแจ้งภายในเวลาที่เหมาะสม
รวมถึงอัตราค่าล่วงเวลาและคิดเป็ นกีเ่ ท่าโดยเป็ นไปตามที่กฎหมายท้องถิ่นก ําหนดและตามนโยบายของคู่คา้
การหักค่าจ้างเงินเดือนควรมีเหตุผลสมควรและเป็ นที่เข้าใจชัดเจนโดยพนักงานและได้รับอนุญาตให้ทาํ ได้ตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ

คู่คา้ ควรจัดให้มีช่วงเวลาพักอย่างเหมาะสม จํานวนวันและเวลาหยุดอย่างเพียงพอ
และต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อตกลงที่เกีย่ วก ับจํานวนชัว่ โมงการทํางานสู งสุ ด
6.6 เสรีภาพในการสมาคม
คู่คา้ ควรส่ งเสริ มการสื่ อสารอย่างเปิ ดกว้างและการมีส่วนร่ วมก ับพนักงานและ/หรื อตัวแทนของพนักงานในการแก ้ไขปั ญหาในที่ทาํ งานและปั ญหาเรื่ องค่าต
อบแทน
คู่คา้ ต้องเคารพในสิ ทธิของพนักงาน (ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายท้องถิ่น) ในการสมาคมอย่างเป็ นอิสระ การเข้าร่ วมหรื อไม่เข้าร่ วมสหภาพแรงงาน
การสรรหาตัวแทนและเข้าร่ วมในสภาแรงงาน
พนักงานต้องสามารถสื่ อสารอย่างเปิ ดกว้างก ับฝ่ ายบริ หารในเรื่ องเกีย่ วก ับเงื่อนไขการทํางานโดยไม่ตอ้ งกลัวการถูกตอบโต้ การข่มขู่ หรื อการล่วงละเมิด

6.7 สุขภาพและความปลอดภัย
คู่คา้ ต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุ ขลักษณะ รวมถึงที่พกั อาศัยที่คู่คา้ จัดหาให้
คู่คา้ ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยสุ ขภาพและความปลอดภัยทั้งหมดที่เกีย่ วข้อง
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6.8 การคุ้มครองพนักงาน
คู่คา้ ต้องป้ องก ันมิให้พนักงานได้รับอันตรายจากสารเคมี อันตรายทางชีวภาพ อันตรายทางร่ างกายในระดับที่มากเกินไป
รวมทั้งงานและเงื่อนไขที่กดดันร่ างกายมากเกินไป (เช่น ภาวะร้อนหรื อเย็นเกินไป) ในสถานที่ทาํ งาน และในที่พกั อาศัยใดๆ ที่บริ ษทั จัดหาให้

6.9 ความปลอดภัยของกระบวนการ
คู่คา้ ต้องมีโปรแกรมที่ช่วยป้ องก ันหรื อบรรเทาการปล่อยสารเคมีหรื อสารอื่นๆ ที่มอี นั ตรายร้ายแรง
รวมทั้งโปรแกรมเฉพาะที่ช่วยป้ องก ันอัคคีภยั และการระเบิด
6.10 การเตรียมพร้ อมและการรับมือในกรณีฉุกเฉิน
คู่คา้ ต้องระบุและประเมินสถานการณ์ฉุกเฉิ นในสถานที่ทาํ งานและที่พกั อาศัยใดๆ ทีบ่ ริ ษทั จัดหาให้
และต้องดําเนินการเพื่อลดผลกระทบที่เป็ นไปได้ให้เหลือน้อยที่สุดโดยการวางแผนรับมือกรณี ฉุกเฉิ นและขั้นตอนดําเนินการในกรณี ฉุกเฉิ น

6.11 ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย
ต้องมีการให้ขอ้ มูลความปลอดภัยเกีย่ วก ับสารเคมีอนั ตราย (รวมถึงส่ วนประกอบยาและสารที่ใช้ระหว่างการผลิตยา) แก่พนักงานเพื่อให้ความรู ้ ฝึ กอบรม
และป้ องก ันพนักงานจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ข้อมูลความปลอดภัยดังกล่าวต้องมีให้ในรู ปแบบเอกสารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เช่น
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ในภาษาต่างๆ ที่ใช้บ่อยในที่ทาํ งานของคู่คา้

คู่คา้ ต้องดําเนินการให้มน่ั ใจว่ามีการสื่ อสารอย่างเหมาะสมไปยังคู่คา้ ทางธุรกิจอื่นๆ ในห่วงโซ่คุณค่า (หากเหมาะสม) รวมถึง ทาเคดา
และคู่คา้ ด้านลอจิสติกส์และตัวแทนจําหน่าย เพื่อให้แน่ใจว่าได้มกี ารเปิ ดเผยและจัดการเกีย่ วก ับอันตรายต่างๆ อย่างเหมาะสม

6.12 สิ่งอํานวยความสะดวกในทีท่ ํางานต้ องปลอดภัยและถูกสุ ขลักษณะ

สิ่ งอํานวยความสะดวกในที่ทาํ งานของคู่คา้ ซึ่งได้แก่ ห้องนํ้า ห้องอาหาร และห้องพักของพนักงานใดๆ ที่จดั หาให้ ต้องอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย สะอาด
และถูกสุ ขลักษณะ และตอบสนองความต้องการพื้นฐานของพนักงาน พนักงานควรได้รับการจัดหาและสามารถเข้าถึงนํ้าดื่มสะอาด

7.0 สิ่งแวดล้อม

คู่คา้ ต้องดําเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมและมีประสิ ทธิภาพเพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่ งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด
ล้อมให้เหลือน้อยที่สุด คูค่ า้ ได้รับการส่ งเสริ มให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หลีกเลีย่ งการใช้สารเคมีอนั ตรายหากเป็ นไปได้ และมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ
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หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีอนั ตรายหากเป็ นไปได้ และมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ และก ับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (เช่น พนักงานและชุมชนของตน)
พนักงานและชุมชนของตน) ในการส่ งเสริ มโครงการนําสิ่ งของกลับมาใช้ซ้ าํ และการรี ไซเคิล
7.1 หน่วยงานที่มีอํานาจด้ านสิ่งแวดล้ อม
คู่คา้ ต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับด้านสิ่ งแวดล้อมทั้งหมดที่ใช้บงั คับ โดยต้องได้รับการอนุญาต ใบอนุญาต
การจดทะเบียนข้อมูลและข้อจําก ัดด้านสิ่ งแวดล้อมทั้งหมดที่ก ําหนดไว้และต้องปฏิบตั ิตามข้อกาํ หนดด้านการปฏิบตั ิงานและการรายงานด้านสิ่ งแวดล้อม

7.2 ขยะและมลพิษ
คู่คา้ ต้องจัดทําระบบที่จะสร้างความมัน่ ใจว่ามีการจัดการอย่างปลอดภัย การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรี ไซเคิล การนํากลับมาใช้ใหม่ หรื อการจัดการขยะ
การปล่อยไอเสี ย และการปล่อยนํ้าเสี ยอย่างปลอดภัย ขยะ นํ้าเสี ย หรื อไอเสี ยใดๆ
ที่อาจส่ งผลกระทบเชิงลบต่อสุ ขภาพของมนุษย์หรื อสิ่ งแวดล้อมต้องได้รับการจัดการ ควบคุม
และปฏิบตั ิอย่างเหมาะสมก่อนที่จะปล่อยสิ่ งเหล่านี้สู่สิ่งแวดล้อม

7.3 สารหกรั่วและการปล่ อยสารเคมี
คู่คา้ ต้องจัดทําระบบในการป้ องก ันและบรรเทาสารหกรั่วและการปล่อยสารเคมีสู่สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ต้ งั ใจ

7.4 ประสิทธิผลด้ านสิ่งแวดล้ อม
คู่คา้ ต้องมีมาตรการในการอนุรักษ์พลังงาน ลดการบริ โภคนํ้าในพื้นที่ที่ก ําลังจะขาดแคลนหรื อขาดแคลนนํ้าและพยายามตรวจวัดและรายงานเป็ นระยะๆ
เกีย่ วก ับการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการปฏิบตั ิงานของตน

8.0 ระบบบริหารงาน

คู่คา้ ต้องใช้ระบบบริ หารงานในการช่วยให้มีการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องและการปฏิบตั ิตามความคาดหวังของหลักจรรยาบรรณสําหรับคู่คา้ นี้
ระบบบริ หารงานดังกล่าวประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้:
8.1 ความมุ่งมั่นและการมีสํานึกรับผิดชอบ
คู่คา้ ต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ ที่มีต่อแนวคิดที่อธิบายไว้ในเอกสารนี้โดยการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม

8.2 การจัดการความเสี่ยง
คู่คา้ ต้องมีกลไกในการระบุและจัดการความเสี่ ยงในเรื่ องต่างๆ ที่ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณของคู่คา้ นี้
8.3 การบันทึกข้ อมูลและจัดทําเอกสารที่ถกู ต้อง
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หลักจรรยาบรรณสําหรับคู่คา้ ของทาเคดา
คู่คา้ ต้องรักษาบันทึกข้อมูลและเอกสารที่ถูกต้องซึ่งจําเป็ นต่อการแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั ิตามความคาดหวังเหล่านี้และการปฏิบตั ิตามข้อบังคับต่างๆ
ที่มีผลใช้บงั คับ บันทึกข้อมูลต่างๆ ต้องมีให้แก่ ทาเคดา
หรื อผูต้ รวจสอบบัญชีที่ได้รับมอบหมายเพื่อทําการตรวจสอบตามคําขอเพื่อยืนยันถึงการปฏิบตั ิตามมาตรฐานเหล่านี้ บันทึกข้อมูลต่างๆ ต้องอ่านได้ชดั เจน
โปร่ งใส และสะท้อนถึงธุรกรรมและการจ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริ ง คู่คา้ ต้องไม่ปิดบัง ละเว้นการบันทึกหรื อลงบัญชีเท็จ

8.4 การฝึ กอบรมและความสามารถ
คู่คา้ ต้องมีโปรแกรมการฝึ กอบรมสําหรับฝ่ ายบริ หารและพนักงานเพื่อให้พวกเขามีความรู ้ ทักษะ
และความสามารถในการดําเนินการให้ได้ตามความคาดหวังเหล่านี้
8.5 การปรับปรุ งอย่ างต่อเนือ่ ง
คู่คา้ ได้รับการคาดหวังให้ทาํ การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องในองค์ประกอบต่างๆ ของหลักจรรยาบรรณนี้โดยการก ําหนดวัตถุประสงด้านผลการปฏิบตั ิงาน
การดําเนินการตามแผนเชิงปฏิบตั ิและการดําเนินมาตรการแก ้ไขที่จาํ เป็ นสําหรับข้อบกพร่ องใดๆ ที่ได้รับการระบุจากการประเมินภายในหรื อภายนอก
การตรวจสอบ และการทบทวนของฝ่ ายบริ หาร
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