
 
 

คูม่อืแนวทางสาํหรบับคุคลทีส่ามของบรษิทั Abbott 
 

Abbott มุง่มัน่ในการดําเนนิธรุกจิในลักษณะทีช่อบดว้ยกฎหมายและมจีรยิธรรมและ Abbott 
คาดหวังวา่บคุคลทีส่ามของบรษัิท (ยกตวัอยา่ง ผูจั้ดจําหน่าย ตัวแทนจําหน่าย ผูค้า้สง่ ผูข้ายตอ่ และ 
คูค่า้ทางการตลาดทีส่ง่เสรมิการขายและทีข่ายผลติภณัฑข์อง Abbott) 
จะยดึมัน่กบัมาตรฐานสงูของการปฏบิตัติามกฎหมายและจรยิธรรมตามมาตรฐานที ่Abbott ยดึมัน่   

Abbott คาดหวังวา่บคุคลทีส่ามจะ (ก.) ปฏบิตัติามคูม่อืแนวทางตอ่ไปนีเ้มือ่ปฏบิตัหินา้ทีใ่นนามของ Abbott 
ในการจัดจําหน่าย การตลาด การสง่เสรมิการขาย หรอื การขายผลติภณัฑข์อง Abbott (ข.) 
มมีาตรฐานการควบคมุภายในตา่ง ๆ (ทีร่วมถงึนโยบายและการฝึกอบรม) 
ทีมุ่ง่หมายเพือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารปฏบิตัติามคูม่อืแนวทางดังกลา่ว และ (ค.) ใหแ้น่ใจวา่ 
16ผูรั้บเหมาชว่งหรอืตวัแทนใดกต็ามทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จากบคุคลทีส่ามจะไดรั้บและเขา้ใจในคูม่อืแนวทางตอ่ไ
ปนี1้6: 

1. ปฏบิตัติามกฎหมายและประมวลกฎหมายของอตุสาหกรรม Abbott 
คาดหวังวา่บคุคลทีส่ามของบรษัิทจะปฏบิตัติามขอ้กําหนดทางกฎหมายและประมวลกฎหมายของอตุสา
หกรรมทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง 
ซึง่รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะกฎหมายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการใหส้นิบนและการตอ่ตา้นการทจุรติ 
กฎหมายวา่ดว้ยการแขง่ขนัและแนวปฏบิตัทิางธรุกจิทีไ่มเ่ป็นธรรม 
ขอ้จํากดัเกีย่วกบักจิกรรมการโฆษณาและกฎหมาย 
กฎระเบยีบขอ้บงัคับและประมวลกฎหมายใดกต็ามทีกํ่ากบัดแูลการปฏสิมัพันธก์บันักวชิาชพีดแูลสขุภาพ 
สถาบนัดแูลสขุภาพและเจา้หนา้ทีรั่ฐ   

a. นักวชิาชพีดแูลสขุภาพ หมายถงึ 
นักวชิาชพีทีผ่า่นการฝึกอบรมทางวทิยาศาสตรห์รอืไดรั้บใบอนุญาตทางการแพทยโ์ดยการใชห้รื
อคาดวา่จะใชใ้บอนุญาตหรอืการฝึกอบรมดังกลา่วในการทํางานของตนในการใหบ้รกิารดแูลสขุ
ภาพ บคุคลใดก็ตามทีซ่ ือ้หรอืตดัสนิใจใชผ้ลติภณัฑข์อง Abbott สําหรับสถาบนัดแูลสขุภาพ   

b. สถาบนัดแูลสขุภาพ หมายถงึ กจิการ สถานพยาบาล สถาบนั มลูนธิ ิสมาคม หรอื 
องคก์รใดก็ตามทีว่า่จา้งนักวชิาชพีดแูลสขุภาพหรอืสถานประกอบการทีซ่ ึง่นักวชิาชพีใหก้ารดแูล
สขุภาพแกผู่ป่้วย   

c. เจา้หนา้ทีรั่ฐ หมายถงึ 
บคุคลใดกต็ามทีเ่ป็นพนักงานของกจิการแหง่ใดแหง่หนึง่ทีรั่ฐบาลระดบัใดกต็ามเป็นเจา้ของ 
ควบคมุ ใหเ้งนิทนุ หรอื 
ดําเนนิธรุกจิในประเทศใดกต็ามและบคุคลใดก็ตามทีป่ฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นนายหนา้หรอืผูแ้ทนของรัฐ
บาล 

 
2. การปฏสิมัพนัธก์บันกัวชิาชพีดแูลสขุภาพ สถาบนัดแูลสขุภาพและเจา้หนา้ทีร่ฐั Abbott 

มุง่มัน่ทีจ่ะดําเนนิธรุกจิในวถิทีางทีถ่กูตอ้งเหมาะสมและเราคาดหวังวา่บคุคลทีส่ามของเราจะดําเนนิธรุกจิ
ในลักษณะเดยีวกนั  กรณีการทําการตลาดหรอืขายผลติภณัฑข์อง Abbott 
เราคาดหวังวา่บคุคลทีส่ามจะไมก่ระทําการใดกต็ามทีอ่าจแทรกแซงตอ่การประเมนิตดัสนิใจทางวชิาชพี
และโดยอสิระของนักวชิาชพีดแูลสขุภาพ สถาบนัดแูลสขุภาพ หรอืเจา้หนา้ทีรั่ฐทีซ่ ือ้ สัง่จา่ย หรอื 
ใชผ้ลติภณัฑข์อง Abbott ซึง่รวมถงึสิง่ตอ่ไปนี:้  
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a. หลกัพืน้ฐานทีเ่หมาะสมสําหรบัการปฏสิมัพนัธ ์
ตอ้งไมใ่หห้รอืเสนอใหส้ิง่ของทีม่มีลูคา่ทีร่วมถงึสิง่ของทีบ่ญัญตัไิวใ้นขอ้ 2.b - 2.h. 
ดา้นลา่งแกนั่กวชิาชพีดแูลสขุภาพ สถาบนัดแูลสขุภาพ หรอืเจา้หนา้ทีรั่ฐเพือ่ทีจ่ะ: (1) 
ไดย้อดขายหรอืใหย้อดขายเป็นรางวลัตอบแทน (2) 
ใหร้างวัลสําหรับความสมัพันธใ์นอดตีหรอืความสมัพันธปั์จจบุนั (3) 
ใหร้างวัลสําหรับการกระทําใดกต็ามของผูรั้บ (4) 
มอีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจในอนาคตหรอืการกระทําใดก็ตามของผูรั้บ (5) 
ไดม้าหรอืรักษาไวซ้ ึง่ธรุกจิ หรอื (6) 
นําพาธรุกจิไปยงับคุคลใดกต็ามหรอืตดัโอกาสทางธรุกจิไปจากบคุคลใดก็ตาม  
ซึง่ไมจํ่ากดัเฉพาะการจา่ยเงนิแตย่งัรวมถงึการเสนอใหห้รอืการใหส้ ิง่ของตา่ง ๆ เชน่ ของกํานัล 
คา่เดนิทาง คา่อาหาร คา่ทีพั่ก เงนิใหเ้ปลา่ คา่บรกิารสําหรับวทิยากร การบรจิาค และ 
การเป็นผูส้นับสนุน  

 
b. การใหก้ารสนบัสนนุทางการแพทย ์ กรณีกฎหมาย 

16และประมวลกฎหมายของอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งอนุญาตใหก้ระทําได ้
บคุคลทีส่ามอาจสามารถให ้
16การสนับสนุนแกนั่กวชิาชพีดแูลสขุภาพเพือ่เขา้รว่มการประชมุเชงิการศกึษา 
วทิยาศาสตรแ์ละดา้นนโยบายสาธารณะของบคุคลทีส่ามและการประชมุตา่ง ๆ 
ในลักษณะทีใ่กลเ้คยีงกนั  
ผูรั้บการสนับสนุนดังกลา่วตอ้งมคีณุสมบตัทิีเ่หมาะสมพรอ้มทัง้มคีวามจําเป็นดา้นการฝึกอบรมหรื
อความจําเป็นทางการศกึษาทีช่อบดว้ยกฎหมาย  
ควรจํากดัการสนับสนุนทางการเงนิเฉพาะกบัคา่ธรรมเนยีมการลงทะเบยีนเขา้รว่มการประชมุและ
คา่เดนิทาง คา่อาหาร และ คา่ทีพั่กทีส่มเหตสุมผลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้รว่มการประชมุ  
ตอ้งไมใ่หห้รอืจา่ยเงนิสําหรับการเทีย่วชม สิง่บนัเทงิ สนัทนาการ หรอื 
กจิกรรมทางสงัคมเป็นการสว่นตวั 

 
c. การสนบัสนนุการประชุมของบคุคลทีส่าม กรณีกฎหมาย 

16และประมวลกฎหมายของอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งอนุญาตใหก้ระทําได ้
บคุคลทีส่ามอาจสามารถให ้16ใหเ้งนิทนุเพือ่สนับสนุนการประชมุเชงิการศกึษา 
วทิยาศาสตรแ์ละดา้นนโยบายสาธารณะของบคุคลทีส่ามทีจั่ดขึน้แบบอสิระและการประชมุตา่ง ๆ 
ในลักษณะทีใ่กลเ้คยีงกนั  
สามารถใหก้ารสนับสนุนประเภทนีไ้ดเ้ฉพาะกบัองคก์รทีม่กีารทํางานดา้นการศกึษาอยา่งแทจ้รงิ
และไมส่ามารถใหก้ารสนับสนุนแกบ่คุคลใดบคุคลหนึง่เป็นการสว่นตัว  
สามารถใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิไดเ้ฉพาะกบัคา่ใชจ้า่ยทีส่มเหตสุมผลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประ
ชมุของบคุคลทีส่ามเทา่นัน้ทีร่วมถงึคา่ใชจ้า่ยโดยรวมของแผนงาน คา่เชา่บธูแสดงสนิคา้ 
คา่ใชจ้า่ยสําหรับคณะอาจารยแ์ละคา่อาหารและการเลีย้งรับรองทีพ่อประมาณ 

 
d. ไมใ่หข้องกํานลั สิง่ของเพือ่การเตอืนความทรงจําของลกูคา้เกีย่วกบัแบรนดส์นิคา้ 

สิง่ของเพือ่ประโยชนใ์ชส้อยทางการแพทยแ์ละสิง่ของเพือ่ไมตรจีติ กรณีกฎหมาย 
16และประมวลกฎหมายของอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งอนุญาตใหทํ้าได ้
16อาจสามารถใหส้ ิง่ของเพือ่เตอืนความทรงจําของลกูคา้เกีย่วกบัแบรนดส์นิคา้ 
สิง่ของเพือ่ประโยชนใ์ชส้อยทางการแพทย ์และสิง่ของเพือ่แสดงไมตรจีติ  
สามารถใหส้ิง่ของเพือ่ประโยชนใ์ชส้อยทางการแพทยไ์ดเ้ฉพาะสิง่ของเชงิการศกึษาทีม่มีลูคา่พ
อประมาณเทา่นัน้ทีมุ่ง่หมายเพือ่ชว่ยในการดแูลรักษาผูป่้วย  
สามารถใหส้ิง่ของเพือ่แสดงไมตรจีติไดเ้ฉพาะกรณีเป็นการด์อวยพรหรอืสิง่ของทีเ่น่าเป่ือยไดท้ี่
มมีลูคา่เล็กนอ้ยเพือ่รําลกึถงึวันหยดุนักขตัฤกษ์หรอืวันหยดุทางศาสนาหรอืความสําเร็จของบคุค
ล  ไมส่ามารถใหเ้ป็นเงนิสดหรอืสิง่ทีเ่ทยีบเทา่เงนิสด 
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e. คา่อาหารและการเดนิทาง  กรณีกฎหมาย 
16และประมวลกฎหมายของอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งอนุญาตใหทํ้าได ้16 
อาจสามารถเลีย้งอาหารแกนั่กวชิาชพีดแูลสขุภาพทีม่มีลูคา่พอประมาณและสามารถเบกิคนืสําห
รับคา่ใชจ้า่ยสําหรับการเดนิทางทีส่มเหตสุมผล 16(คา่ทีพั่ก คา่อาหาร คา่เดนิทาง คา่วซีา่ 
คา่ประกนัภยั และ คา่ลงทะเบยีน)16 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานจัดฝึกอบรมหรอืโอกาสทางธรุกจิทีช่อบดว้ยเหตผุล  
16ไมส่ามารถใหค้า่อาหารและคา่เดนิทางแกแ่ขก คูส่มรส หรอื 
สมาชกิในครอบครัวของนักวชิาชพีดแูลสขุภาพได ้ 
ไมอ่นุญาตสําหรับการเดนิทางไปยงัสถานทีท่ีรู่จั้กโดยทัว่ไปวา่เป็นแหลง่ชมุชนการพนัน 
สิง่บนัเทงิ สปา หรอื กจิกรรมกฬีาตา่ง ๆ  
ตอ้งไมจ่า่ยหรอืเบกิคนืคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีเ่กดิขึน้ของนักวชิาชพีดแูลสขุภาพหรอืผูรั้บการสนับส
นุนการเดนิทางคนอืน่ เชน่ คา่บรกิารศนูยฟิ์ตเนส คา่บรกิารสปา หรอื 
การเดนิทางนอกเหนอืจากรายการทีกํ่าหนดไว ้  

 
f. ขอ้ตกลงสําหรบับรกิารทางวชิาชพี กรณีกฎหมาย 

16และประมวลกฎหมายของอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งอนุญาตใหทํ้าได ้16 
นักวชิาชพีดแูลสขุภาพสามารถรับการชําระคา่บรกิารทางวชิาชพีตา่ง ๆ โดยสจุรติได ้เชน่ 
การแสดงปาถกฐาในทีป่ระชมุและชว่งการฝึกอบรมแพทย ์อยา่งไรกต็าม 
นักวชิาชพีดแูลสขุภาพตอ้งผา่นการตรวจรับรองคณุสมบตัอิยา่งเหมาะสมซึง่ตอ้งมคีวามจําเป็นท
างธรุกจิทีช่อบดว้ยกฎหมายสําหรับบรกิาร 
คา่บรกิารตอ้งองิจากมลูคา่ตลาดทีเ่ป็นธรรมและตอ้งใหบ้รกิารโดยเป็นไปตามขอ้ตกลงทีเ่ป็นลา
ยลักษณ์อกัษร 

 
g. การบรจิาคเพือ่การกศุล กรณีกฎหมาย 

16และประมวลกฎหมายของอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งอนุญาตใหทํ้าได ้16 
อาจสามารถบรจิาคเพือ่การกศุลสําหรับองคก์รหรอืกจิการตา่ง ๆ เพือ่วัตถปุระสงคด์า้นการกศุล 
(เชน่ การปรับปรงุการใหบ้รกิารดแูลสขุภาพใหด้ขี ึน้ 
การเพิม่ระดับการเขา้ถงึเทคโนโลยดีา้นการดแูลสขุภาพ) 
และการใหค้วามชว่ยเหลอืเพือ่นมนุษย ์

 
h. 16คา่อํานวยความสะดวก  ไมอ่นุญาตใหจ้า่ยเงนิคา่อํานวยความสะดวก  

16คา่อํานวยความสะดวกเป็นการจา่ยเงนิใหก้บัเจา้หนา้ทีรั่ฐทีมุ่ง่หมายเพือ่ 
16เรง่การปฏบิตัหินา้ทีร่าชการตามปกตทิีเ่จา้หนา้ทีรั่ฐหรอืพนักงานของรัฐมหีนา้ทีจ่ะตอ้งดําเนนิกา
รอยูแ่ลว้ (ยกตวัอยา่ง การขอใบอนุญาต หรอื 
เอกสารทางราชการอืน่เพือ่รับรองคณุสมบตับิคุคลใดบคุคลหนึง่ในการดําเนนิธรุกจิในประเทศใด
ประเทศหนึง่ การดําเนนิการตามขัน้ตอนกระบวนการยืน่ขอวซีา่ 
การกําหนดตารางเวลาสําหรับการตรจสอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัติามสญัญาหรอืการยืน่ขอขึน้
ทะเบยีน หรอื การใหบ้รกิารโทรศัพท ์ไฟฟ้า หรอื ประปา)   
 

i. 16เอกสารประกอบคา่ใชจ้า่ย  
คา่ใชจ้า่ยใดกต็ามทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมทีไ่ดรั้บอนุญาตใหก้ระทําไดท้ีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้จะตอ้
งมเีอกสารประกอบพรอ้มทัง้ใบเสร็จรับเงนิหรอืใบแจง้หนีท้ีค่รบถว้นทกุรายการซึง่อธบิายอยา่งเ
ทีย่งตรงแมน่ยําและทันกาลไวใ้นรายงานคา่ใชจ้า่ยทางธรุกจิและในเอกสารอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
3. ลงรายการบญัชแีละบนัทกึอยา่งเทีย่งตรงแมน่ยํา 

ตอ้งจดบนัทกึธรุกรรมและคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากบคุคลทีส่ามทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของ Abbott 
หรอื ผลติภณัฑข์อง Abbott 
โดยจดบนัทกึไวอ้ยา่งเทีย่งตรงแมน่ยําและทันกาลและมรีายละเอยีดทีค่รบถว้น  
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บนัทกึทัง้หมดทีเ่กีย่วกบัธรุกจิและคา่ใชจ้า่ยจะนํามาเก็บไวใ้นสมดุบญัช ี
บนัทกึและทะเบยีนลกูคา้ของบคุคลทีส่ามทีร่วมถงึเอกสารตา่ง ๆ 
ทีเ่พยีงพอทีจ่ะแสดงใหเ้ห็นเกีย่วกบัลักษณะทัว่ไปของธรุกรรม จํานวนเงนิ ผูรั้บ การอนุมตั ิและ 
วัตถปุระสงคข์องธรุกรรมดังกลา่ว 
เราคาดหวังวา่บคุคลทีส่ามจะปฏบิตัติามและใหค้วามรว่มมอืกบัผูต้รวจสอบบญัชขีอง Abbott 
และจะไมบ่ดิเบอืนหรอืปิดบงัลักษณะทัว่ไปของธรุกรรมหรอืจํานวนเงนิของธรุกรรมใดกต็าม  
 

4. สนิคา้ตวัอยา่งและสนิคา้แจกฟร ี กรณีกฎหมาย 
16และประมวลกฎหมายของอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งอนุญาตใหทํ้าได ้16 
อาจสามารถใหส้นิคา้ตวัอยา่งของผลติภณัฑ ์Abbott 
ไดใ้นปรมิาณทีส่มเหตสุมผลแกนั่กวชิาชพีดแูลสขุภาพหรอืลกูคา้ 
ปรมิาณของสนิคา้ตวัอยา่งทีใ่หจ้ะตอ้งสมเหตสุมผลโดยองิจากผลติภณัฑ ์ผูรั้บสนิคา้ 
และลักษณะทัว่ไปของวัตถปุระสงคก์ารนําไปใช ้ 
ตอ้งแจง้ใหผู้รั้บสนิคา้ทราบวา่สนิคา้ตวัอยา่งทีจ่ะมอบใหเ้ป็นสนิคา้แจกฟรแีละจะตอ้งไมนํ่าไปจําหน่ายหรื
อเรยีกเก็บเงนิจากผูป่้วย ผูรั้บประกนัภยัภาคเอกชน หรอื โครงการประกนัสขุภาพของภาครัฐ 
 

5. สว่นลด การคนืเงนิและเงือ่นไขเชงิการคา้อืน่ ๆ ตอ้งจดบนัทกึเป็นลายลักษณ์อกัษรเกีย่วกบัสว่นลด 
การคนืเงนิและเงือ่นไขเชงิการคา้อืน่ ๆ ทัง้หมดและเปิดเผยตอ่ลกูคา้ สว่นลดตา่ง ๆ 
(ทีร่วมถงึสนิคา้ของแถมทีใ่หม้าพรอ้มกบัการสัง่ซือ้สนิคา้) 
ตอ้งองิตามกฎเกณฑท์ีว่ัดไดท้ีเ่ปิดเผยใหท้ราบแลว้ลว่งหนา้   
 

6. ผลประโยชนท์บัซอ้น  
การตดัสนิใจทางธรุกจิตอ้งไมไ่ดรั้บอทิธพิลอยา่งไมเ่หมาะสมจากผลประโยชนห์รอืความสมัพันธส์ว่นตวั
ทีร่วมถงึความสมัพันธส์ว่นตวัหรอืความสมัพันธท์างธรุกจิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบั Abbott ทีม่กีบัพนักงานของ 
Abbott  
โปรดรายงานขอ้กงัวลใดกต็ามทีบ่คุคลทีส่ามอาจมทีีเ่กีย่วขอ้งกบัผลประโยชนท์บัซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ไดโ้
ดยรายงานตอ่ Abbott ดังทีไ่ดแ้สดงรายละเอยีดไวใ้นขอ้ 12 ดา้นลา่ง   

 
7. แนวปฏบิตัดิา้นการตลาดและการสง่เสรมิการขาย  

วัสดแุละกจิกรรมทางการตลาดและการสง่เสรมิการขายตอ้งถกูตอ้งเทีย่งตรงโดยเป็นไปตามป้ายฉลากสิ
นคา้ทีผ่า่นการอนุมตัหิรอืการอนุญาตจัดจําหน่ายและปฏบิตัติามกฎหมายและประมวลกฎหมายของอตุสา
หกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง  ตอ้งวางจําหน่ายและสง่เสรมิการขายผลติภณัฑข์อง Abbott 
เพือ่วัตถปุระสงคต์ามความมุง่หมายการนําไปใชข้องผลติภณัฑแ์ละเพือ่วตัถปุระสงคท์ีผ่า่นการอนุมตัแิลว้
เทา่นัน้   

 
8. การแขง่ขนั  จะตอ้งดําเนนิธรุกจิของ Abbott 

ในลักษณะทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการผกูขาดและการแขง่ขนัทีไ่มเ่ป็นธรรม  
หา้มไมใ่หม้กีารสมรูร้ว่มคดิกนักบัคูแ่ขง่เกีย่วกบัราคา หรอื การจัดสรรลกูคา้ ผลติภณัฑ ์ภมูภิาค เมอืง 
หรอื ตลาด 
 

9. การปฏบิตัติามกฎหมายการสง่ออกและการคา้  ตอ้งปฏบิตัติามมาตรการควบคมุ 
มาตรการลงโทษดา้นการนําเขา้และสง่ออกทีเ่กีย่วขอ้งและขอ้กําหนดทางการคา้อืน่ ๆ   

 
10. การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล การเก็บรวบรวมและการจัดการขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลตา่งๆ 

จะตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมายหรอืขอ้กําหนดวา่ดว้ยความเป็นสว่นตวัและการคุม้ครองขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งแ
ละสอดคลอ้งกบันโยบายหรอืประกาศวา่ดว้ยความเป็นสว่นตวัของ Abbott   
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11. การเก็บขอ้มลูเป็นความลบั ขอ้มลูความลับของ Abbott 
ทีร่วมถงึขอ้มลูสว่นบคุคลทีร่วบรวมใหแ้กห่รอืจาก Abbott 
ควรไดรั้บการคุม้ครองและมมีาตรการเพือ่ป้องกนัการสญูหาย การใชใ้นทางผดิ การโจรกรรม การฉอ้ฉล 
การเขา้ถงึแบบไมเ่หมาะสม การเปิดเผยขอ้มลู หรอื การเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มลู 

 
12. บคุคลทีส่ามารถตดิตอ่เพือ่ขอความชว่ยเหลอื 

กรณีคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัวา่กจิกรรมบางอยา่งสามารถกระทําไดห้รอืไมภ่ายใตคู้ม่อืแนวทางสําหรับบคุ
คลทีส่ามฉบบันี ้คณุควรหยบิยกขอ้สงสยัดังกลา่วมาพดูคยุกบัพนักงานของ Abbott ทีค่ณุรว่มงานดว้ย  

นอกจากนี ้พนักงานประจําฝ่ายจรยิธรรมและการกํากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบั (Office of Ethics 
and Compliance (OEC)) ของ Abbott 
ยงัพรอ้มตอบคําถามและจัดการกบัขอ้กงัวลและสามารถตดิตอ่ไดใ้นหลายชอ่งทาง 

โทรศัพท:์ +1-224-667-5210 
อเีมล: oec@abbott.com 
แฟกซ:์ +1-224-668-3969 
ทีอ่ยู:่ 100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, USA 

 
คณุยงัสามารถใชบ้รกิาร สายดว่นจรยิธรรมและการกากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคับ (Ethics and 
Compliance Helpline) (http://speakup.abbott.com) แบบหลายภาษาและใหบ้รกิารทัว่โลก 
ทกุวันตลอด 24 
ชัว่โมงเพือ่ซกัถามขอ้สงสยัหรอืรายงานขอ้กงัวลเกีย่วกบัการละเมดิทีอ่าจมตีอ่จรรยาบรรณและจรยิธรรม
ของ Abbott หรอื คูม่อืแนวทางสําหรับบคุคลทีส่าม 
 
ไมม่เีนือ้หาใดในคูม่อืแนวทางเหลา่นีท้ีมุ่ง่หมายเพือ่หา้มมใิหบ้คุคลทีส่ามรายงานขอ้กงัวลหรอืการกระทํา
ทีผ่ดิกฎหมายตอ่หน่วยงานกํากบัดแูลทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
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