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ภูมูิทิัศันท์ัางธรุกจิระดบัโลกปััจจบุนัน้� มิค้วามิคาดหวงัใหบ้รษัิัทัมิ้
ความิรับผิดิชอบและความิซื่่�อตรง   สำ�าหรับ Lonza น้� เรามิั�นใจว่
าเราจะสำามิารถคงความิมิช้่�อเสำย้งของเราไวไ้ดถ้า้เรารักษัาความิไ
วว้างใจจากลกูคา้และชมุิชนทั้�เราบรหิารจัดการอยูไ่ด ้

บรษัิัทัไวใ้จในตัวทั่านทัุกคนทั้�จะสำนับสำนุนมิาตรฐานและแนว
ทัางปัฏิบิัตทิัางจรยิธรรมิของเรา ทัุกคนทั้�ทั�างานใหก้ับ Lonza 
ควรมิ้ความิโปัร่งใสำและน่าเช่�อถ่อ 100% ไมิ่ว่าจะเป็ันการทั�าง
านกับเพื่่�อนร่วมิงาน ลูกคา้ หร่อผิูถ้่อผิลปัระโยชน์ร่วมิภูายนอก

จรรยาบรรณของเราออกแบบมิาเพื่่�อชว่ยใหคุ้ณพื่จิารณาทัางเล่
อกของคุณและทั�าการตัดสำนิใจทั้�ดไ้ด ้ มิาตรฐานดา้นจรยิธรรมิใ
นระดับสำูงและความิร่วมิมิอ่จะตอ้งเป็ันอันดับแรกเหน่อการพื่จิา
รณาอ่�นใด  มิาตรฐานเหล่าน้�จะชว่ยรักษัาความิปัลอดภูัยใบอนุ
ญาตในด�าเนนิการทัางธุรกจิไดส้ำ�าเร็จอย่างต่อเน่�องในระยะยาว
ของเรา เราตอ้งสำรา้งวัฒนธรรมิทั้�จะกลา้ในการแสำดงความิเห็น 
และทัา้ทัาย หรอ่ปัฏิบิัตติ่อสำิ�งทั้�ทั�าใหเ้ราเป็ันกังวล ทัุกคนลว้น
มิบ้ทับาทัอันสำ�าคัญในการแบ่งปัันความิคดิเห็นของเราเพื่่�อระบุ
ถงึปััญหาและป้ัองกันความิผิดิพื่ลาด

ความิมิุ่งมิั�นดา้นจรยิธรรมิของเราค่อขอ้ไดเ้ปัร้ยบและความิรับ
ผิดิชอบร่วมิกัน บุคคลทัุกรุ่นใน Lonza ต่างทั�างานเพื่่�อสำนับสำ
นุนมิาตรฐานแนวทัางธุรกจิทั้�ดท้ั้�สำดุ และเราตอ้งด�าเนนิชว้ติจ
ากตัวอย่างของพื่วกเขา ในการกระทั�าเชน่นั�น เราจะไมิ่เพื่ย้ง
พัื่ฒนาความิรูส้ำกึในความิเป็ันมิ่ออาช้พื่และความิภูาคภููมิิเทั่า
นั�น แต่เราจะยังรักษัาอนาคตของธุรกจิสำ�าหรับผิูค้นรุ่นต่าง ๆ 
ทั้�จะสำบ่ต่อจากเราอก้ดว้ย

เป้าหมายของเรา

ทักุๆ วนั ผิลติภูณัฑแ์ละบรกิารของเราสำรา้งผิลกระทับในทัางบวก
ใหก้บัการใชช้ว้ติของผิูค้นนับลา้น น้�ไมิใ่ชแ่คก่ารไดรั้บสำทิัธพิื่เิศษั
ทั้�ใหญย่ิ�ง หากแตย่งัเป็ันความิรับผิดิชอบทั้�ย ิ�งใหญเ่ชน่กนั วธิท้ั้�
เราทั�าใหธ้รุกจิบรรลผุิลสำ�าเร็จมิค้วามิสำ�าคญัไมิแ่พื่ค้วามิสำ�าเร็จของ
พื่วกเขา

เราไดรั้บแรงสำนับสำนุนจากทัั�วโลกสำ�าหรับความิมิุ่งมิั�นอันแน่วแน่
ของเราในการมิอบบรกิารทั้�มิ้คุณภูาพื่และการด�าเนินงานดว้ย
ความิเป็ันเลศิในทักุภูมูิภิูาค สำายงาน และตลาดทั้�เราใหบ้รกิาร
ในทักุวนั ความิปัรารถนาทั้�มิต้อ่ความิสำ�าเร็จของลกูคา้ การเสำรมิิ
สำรา้งศกัยภูาพื่ ความิไวว้างใจและความิซื่่�อสำตัยเ์ป็ันเคร่�องก�าหนด
แนวทัางในการทั�างานรว่มิกนัของเรา ในฐานะบคุคลและทัม้ิ เรา
ทั�าให ้Lonza เป็ันองคก์รทั้�น่าตดิตอ่ น่ารว่มิงาน และน่าเตบิโตไปั
ดว้ยกนั

พนัธะสญัญาของเรา

เรามิุง่มิั�นทั้�จะ:
 – สำง่มิอบคณุคา่ใหก้บัลกูคา้ของเรา
 – สำง่เสำรมิิพื่นักงานของเราใหป้ัระสำบความิสำ�าเร็จ
 – ปัรับปัรงุผิลการด�าเนนิงานอยา่งตอ่เน่�อง
 – ทั�าให ้Lonza เป็ันสำมิาชกิทั้�ไดรั้บการยอมิรับของชมุิชน

การปัฏิบิตังิานดว้ยความิซื่่�อสำตัย์

����ขอ้เท็็จจรงิท็่�นา่สนใจ:�ความซื่่�อสตัย์

เป็ันเวลามิากกวา่ 120 ป้ัทั้� Lonza ไดส้ำรา้งช่�อเสำย้งอยา่งมิั�นคงสำ
�าหรับการด�าเนนิงานอยา่งมิจ้รยิธรรมิของตนเอง การใหค้วามิเคา
รพื่ซื่ึ�งกนัและกนัของเรา ความิใสำใ่จสำ�าหรับโลกใบน้�ของเราและก
ารมิส้ำว่นรว่มิกบัชมุิชนของเราลว้นตา่งเป็ันองคป์ัระกอบหลกัของค
วามิสำ�าเร็จของเรา
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ตวัตนของเรา

Lonza มิุง่มิั�นทั้�จะสำรา้งคณุคา่ทั้�ยั�งยน่ ซื่ึ�งรวมิถงึการลงทันุใน
บคุลากรและชมุิชนของเรา ตลอดจนการด�าเนนิการจัดหา สำิ�ง
แวดลอ้มิ สำขุอนามิยั และความิปัลอดภูยัอยา่งรับผิดิชอบ Lonza 
สำนับสำนุนและเคารพื่ตอ่สำทิัธมิินุษัยชน การลงทันุในชมุิชนจะรวมิ
ถงึความิมิุง่มิั�นเก้�ยวกบัเมิอ่งของ Lonza เพื่่�อน�าไปัสำูก่ารพื่ดูคยุทั้�
โปัรง่ใสำเก้�ยวกบัหวัขอ้ตา่งๆ ทั้�เก้�ยวขอ้งกบั Lonza, ธรุกจิ และ
เขตเลอ่กตั �งของเรา พื่นักงานและผิูม้ิส้ำว่นไดส้ำว่นเสำย้ของเรา

�ขอ้เท็็จจรงิท็่�นา่สนใจ:�หลกัการของการมส่ว่นรว่ม
ท็างการเมอ่ง�

พัื่นธะสำญัญาระดบัโลก ความิรับผิดิชอบตอ่
ทัอ้งถิ�น
ในฐานะสำมิาชกิของชมุิชน Lonza มิค้วามิมิุง่มิั�นในการด�าเนนิ
ธรุกจิอยา่งรับผิดิชอบ เขา้รว่มิภูาคใ้นขอ้ตกลงแหง่สำหปัระชาชาต ิ
(United Nations (UN) Global Compact) และหลกัการอ่�นๆ 
ทั้�เก้�ยวขอ้งกบัความิยั�งยน่ และความิรับผิดิชอบตอ่สำงัคมิของ
องคก์ร Lonza จะทั�าหนา้ทั้�อยา่งมิค้วามิรับผิดิชอบสำ�าหรับความิ
สำมัิพัื่นธข์องเรากบัรัฐบาล หน่วยงานดา้นกฎระเบย้บ คูค่า้ ลกูคา้
และผิูข้าย เราทัราบดว้า่การเป็ันบรษัิัทัทั้�ปัระสำบความิสำ�าเร็จ เรา
ตอ้งทั�างานรว่มิกนั ซื่ึ�งมิกัจะตอ้งกา้วขา้มิขอบเขตทัางภูมูิศิาสำตร์
และองคก์รอยูบ่อ่ยครั �ง เพื่่�อตอบสำนองตอ่ความิตอ้งการทั้�
เปัล้�ยนแปัลงไปัของผิูม้ิส้ำว่นไดส้ำว่นเสำย้ของเราทัั �งหมิด 

พื่นักงานทัุกคนมิ้หนา้ทั้�ในการปัฏิบิัตติามิกฎหมิายทั้�บังคับใช ้
ทัั �งหมิด รักษัามิาตรฐานดา้นจรยิธรรมิและทัางวชิาชพ้ื่อยา่งสำงูสำดุ 
และทั�าหนา้ทั้�ดว้ยความิรับผิดิชอบตอ่สำงัคมิและสำิ�งแวดลอ้มิ ซื่ึ�ง
ทัั �งหมิดจะสำอดคลอ้งกบัคา่นยิมิพื่่�นฐานของการเปิัดกวา้ง ความิ
ภูกัด ้ การจัดการทั้�เป็ันธรรมิ ความิซื่่�อสำตัย ์ การเคารพื่ซื่ึ�งกนัและ
กนั และความิจรงิใจ พื่นักงานควรทั�าความิคุน้เคยกบัแนวทัางการ
ด�าเนนิธรุกจิทั้�ดท้ั้�สำดุในสำว่นทั้�เป็ันความิรับผิดิชอบของตนเองและ
น�ามิาใชอ้ยา่งจรงิจัง 

ใครเป็ันผิูรั้บผิดิชอบและบรหิารจัดการความิ
เสำ้�ยงของ Lonza
ความิสำ�าเร็จของ Lonza ตอ้งอาศยัพื่นักงานของ Lonza ในการ
ด�าเนนิธรุกจิและจัดการกบัความิเสำ้�ยงในทักุระดบัของ Lonza 
หลักการในการจัดการความิเสำ้�ยงและการควบคมุิทั้�ดแ้สำดงใหเ้ห็น
วา่ความิเสำ้�ยงทัางธรุกจิของ Lonza มิก้ารจัดการโดยพื่นักงาน
แตล่ะคนและทักุคนในการทั�างานปัระจ�าวนัของเขาและเธอ ใน
ขั �นตอนทั้�สำอง หนา้ทั้�ตา่งๆ เชน่ การรับปัระกนัคณุภูาพื่ การเงนิ 
กฎหมิาย ทัรัพื่ยส์ำนิทัางปััญหา และจรยิธรรมิ และการปัฏิบิตัติามิ
กฎระเบย้บจะมิก้ารตรวจสำอบและการควบคมุิจากหน่วยงานอสิำระ 
ในชั �นทั้�สำามิ ฝ่ายตรวจสำอบภูายในจะด�าเนนิการตรวจสำอบเป็ัน
ระยะเพื่่�อควบคมุิความิเสำ้�ยง ดงันั�น การรับผิดิชอบความิเสำ้�ยงจะ
อยูท่ั้�พื่นักงานทักุๆ คน และตอ้งมิค้วามิรับผิดิชอบตอ่การปัฏิบิตั ิ
หนา้ทั้�อยา่งมิจ้รยิธรรมิและปัฏิบิตัตินตามิขอ้ก�าหนด ซื่ึ�งเป็ันความิ
รับผิดิชอบทั้�ไมิส่ำามิารถมิอบหมิายใหค้นอ่�นได ้

หลกัการด�าเนนิธรุกจิน้�น�ามิาใชก้บัใครบา้ง

หลกัการด�าเนนิธรุกจิน้�น�ามิาใชก้บัพื่นักงานทักุคนของ Lonza, 
บรษัิัทัในเครอ่ และสำมิาชกิของคณะกรรมิการบรหิารของเรา 
พื่นักงานทักุคนตอ้งรับทัราบ ทั�าความิเขา้ใจ และปัฏิบิตัติามิ
กฎหมิาย ระเบย้บขอ้บงัคบั และแนวทัางการด�าเนนิธรุกจิทั้�ดท้ั้�สำดุ
ทัั �งหมิดทั้�ใชก้บักจิกรรมิของตน นอกจากน้� กฎหมิายบางฉบบั
อาจน�ามิาใชก้ับการด�าเนินการธุรกจิทั้�เกดิขึ�นภูายนอกปัระเทัศ
ซื่ึ�งพื่นักงานทั�างานอยูด่ว้ย ตวัอยา่งเชน่ ในกรณ้ของกฎหมิายตอ่
ตา้นการทัจุรติและการตอ่ตา้นการตดิสำนิบน โปัรดปัรกึษัาผิูจั้ดการ
ของคณุหรอ่ฝ่ายกฎหมิายหากคณุไมิแ่น่ใจเก้�ยวกับกฎหมิายและ
กฎขอ้บงัคบัทั้�ใชก้บักจิกรรมิของคณุ หรอ่หากคณุตอ้งการการ
สำนับสำนุนและความิชว่ยเหลอ่เพื่ิ�มิเตมิิ 

หลักการด�าเนินธุรกจิฉบับน้�ครอบคลุมิถงึนโยบายทั้�สำ�าคัญทั้�สำุด
ของ Lonza แตก่ย็งัมิเ้น่�อหาไมิค่รบทักุปัระเด็น เราเช่�อวา่คณุจะ
ใชว้จิารณญาณทั้�ดใ้นการตัดสำนิใจและขอความิชว่ยเหลอ่เมิ่�อคณุ
มิค้�าถามิ หรอ่ขอ้กงัวลใจทั้�ไมิไ่ดก้ลา่วถงึในหลกัการด�าเนนิธรุกจิน้� 

เม่�อมก่ารแสดงดว้ยไอคอนน่�้พนกังานของ�Lonza�สามารถดนูโยบายท็่�อา้งถงึไดจ้ากอนิท็ราเน็ต

เม่�อมก่ารแสดงดว้ยไอคอนน่�้ พนกังานของ� Lonza� สามารถดขูอ้เท็็จจรงิฉบบัยอ่ท็่�อยูใ่นหวัขอ้จรยิธรรมและ
การปฏบิตัติามกฎระเบย่บไดใ้นอนิท็ราเน็ต
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หวัขอ้

มาตรการลงโท็ษท็างการคา้และการควบคมุ
การสง่ออก

Lonza สำนับสำนุนความิพื่ยายามิระหวา่งปัระเทัศเพื่่�อป้ัองกนัการ
คา้ทัางเทัคโนโลย ้ สำารเคมิ ้ และสำ่�อวสัำดตุา่งๆ ทั้�สำามิารถน�ามิาใช ้
ในทัางทั้�ผิดิสำ�าหรับกจิกรรมิการสำูร้บหรอ่สำงครามิ สำ�าหรับการผิลติ
ยาเสำพื่ตดิ หรอ่สำ�าหรับกจิกรรมิตอ้งหา้มิในระดบันานาชาตอิ่�นๆ 
Lonza มิุง่มิั�นทั้�จะปัฏิบิตัติามิมิาตรการลงโทัษัทัางการคา้และกฎ
ระเบย้บในการควบคมุิการสำง่ออกทั้�บงัคบัใชท้ัั �งหมิด

�ขอ้เท็็จจรงิท็่�นา่สนใจ:�มาตรการลงโท็ษท็างการคา้และ
การควบคมุการสง่ออก

นโยบายการควบคมุท็างการคา้ของ�Lonza

คณุภาพ

Lonza มิุ่งมิั�นทั้�จะเป็ันผิูจั้ดจ�าหน่ายทั้�ดเ้ลศิในอุตสำาหกรรมิวทิัย
าศาสำตรช์ว้ภูาพื่ผิา่นทัางแพื่ลตฟอรม์ิเคมิแ้ละเทัคโนโลยช้ว้ภูาพื่ 
กจิกรรมิทัั �งหมิดของเราด�าเนนิรอยตามิวสิำัยทััศน์ของเราซื่ึ�งเป็ัน
รากฐานทั้�สำ�าคัญของการผิลักดันใหม้ิก้ารปัรับปัรุงปัระสำทิัธภิูาพื่
และใหบ้รกิารทั้�ดท้ั้�สำดุแกล่กูคา้ของเราอยา่งตอ่เน่�อง คณุภูาพื่
เป็ันสำิ�งทั้�หยั�งรากอยูใ่นการทั�างานของพื่นักงานของเรา พื่นักงาน
ทัุกคนตอ้งทัุ่มิเทัเพื่่�อการสำ่งมิอบผิลติภูัณฑ์ทั้�มิ้คุณภูาพื่ใหแ้ก่
ลกูคา้ของเรา

�ขอ้เท็็จจรงิท็่�นา่สนใจ:�คณุภาพ

นโยบายดา้นคณุภาพของ�Lonza

EHS

Lonza มิุง่มิั�นทั้�จะด�าเนนิงานและใชแ้นวทัางการปัฏิบิตัทิั้�เป็ัน
ป้ัองกนัอนัตราย หรอ่ความิเสำย้หายตอ่ผิูค้น สำิ�งแวดลอ้มิ หรอ่
ทัรัพื่ยส์ำนิ

วิสำัยทััศน์ของเราค่อตอ้งไมิ่มิ้การบาดเจ็บ ไมิ่มิ้อุบัติเหตุใน
กระบวนการด�าเนนิงาน ไมิม่ิก้ารเกดิเหตเุก้�ยวกบัการจัดจ�าหน่าย และ
ไมิม่ิก้ารเกดิเหตดุา้นสำิ�งแวดลอ้มิ เพื่่�อชว่ยใหบ้รรลเุป้ัาหมิายเหลา่น้� 
พื่นักงานควรรายงานการเกิดเหตุการณ์ทั้�เก้�ยวกับสำิ�งแวดลอ้มิ 
สำขุภูาพื่ และความิปัลอดภูยั (EHS) ทัั �งหมิด เหตกุารณท์ั้�เกอ่บเกดิ
อบุตัเิหตแุละอนัตรายตอ่ผิูจั้ดการของพื่วกเขา ด�าเนนิการเพื่่�อแกไ้ข
แนวทัางปัฏิิบัตหิร่อสำภูาวะทั้�ไมิ่ปัลอดภูัย และพื่ยายามิปัรับปัรุง
ปัระสำทิัธภิูาพื่ของ EHS อยา่งตอ่เน่�อง 

�ขอ้เท็็จจรงิท็่�นา่สนใจ:�EHS

นโยบายของ�Lonza�เก่�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม�สขุภาพ�
และความปลอดภยั

การตอ่ตา้นการเลอ่กปฏบิตัแิละโอกาสในการจา้ง
งานท็่�เท็า่เท็ย่มกนั

Lonza ตระหนักดว้า่บคุลากรเป็ันรากฐานทั้�สำ�าคญัของความิสำ�าเร็จ และ
เราใหค้วามิสำ�าคญักบัความิหลากหลายของเราในฐานะบอ่เกดิของความิ
แข็งแกรง่ Lonza มิุง่มิั�นทั้�จะใหม้ิก้ารด�าเนนิงานโดยไมิม่ิก้ารเลอ่กปัฏิบิตั ิ
พื่นักงานทัุกคนมิห้นา้ทั้�ตอ้งปัฏิบิัตติ่อเพื่่�อนร่วมิงานดว้ยความิยุตธิรรมิ 
ความิสำภุูาพื่ และความิเคารพื่ โดยไมิข่ึ�นอยูก่บัต�าแหน่งของพื่วกเขา

Lonza ไมิย่อมิใหม้ิก้ารกระทั�าหรอ่ความิปัระพื่ฤตทิั้�ไมิด่ ้ ไมิว่า่โดยทัาง
ค�าพื่ดู ทัางอเิล็กทัรอนกิสำ ์หรอ่ทัางรา่งกาย การลว่งละเมิดิ การขม่ิเหง
ในแงข่องเช่�อชาต ิ ชาตกิ�าเนดิ สำผ้ิวิ ศาสำนา สำถานภูาพื่สำมิรสำ รสำนยิมิ
ทัางเพื่ศ อตัลกัษัณท์ัางเพื่ศ หรอ่การแสำดงออกทัางเพื่ศ หลกัความิ
เช่�อทัางศาสำนา อาย ุ เพื่ศ ความิทัพุื่พื่ลภูาพื่ สำถานะทัหารผิา่นศกึ หรอ่
ลกัษัณะอ่�นๆ ทั้�คลา้ยคลงึกนั และ Lonza จะไมิเ่ขา้รว่มิหรอ่สำนับสำนุน
การใชแ้รงงานเด็ก การคา้มินุษัย ์การเป็ันทัาสำ หรอ่แรงงานบงัคบั หรอ่ทั้�
ถกูบงัคบัในทักุๆ รปูัแบบในการวจัิย การผิลติ การขาย และการจ�าหน่าย
ผิลติภูณัฑข์องเรา หรอ่โดยผิูจั้ดหาของเรา

�ขอ้เท็็จจรงิท็่�นา่สนใจ:�การไมเ่ลอ่กปฏบิตัแิละ�EEO

ผลประโยชนท์็บัซื่อ้น�

ผิลปัระโยชนส์ำงูสำดุของ Lonza เป็ันสำิ�งทั้�ควรพื่จิารณาวา่สำ�าคญัทั้�สำดุ
ในการด�าเนนิกจิกรรมิทัางธรุกจิทัั �งหมิด การทั�าสำิ�งทั้�ถกูตอ้งสำ�าหรับ 
Lonza เป็ันสำิ�งสำ�าคญั ผิลปัระโยชนท์ับัซื่อ้นจะเกดิขึ�นเมิ่�อความิสำมัิพัื่นธ์
หรอ่กจิกรรมิสำว่นบคุคลของพื่นักงานของ Lonza ขดัแยง้กบัจดุมิุง่
หมิายของเขาหรอ่เธอในการทั�าสำิ�งทั้�ดท้ั้�สำดุใหก้บั Lonza ควรหลก้เล้�ยง
สำถานการณ์ทั้�ทั�าใหเ้กดิหรอ่ดเูหมิอ่นจะทั�าใหเ้กดิความิขัดแยง้ระหวา่ง
ผิลปัระโยชนส์ำว่นบคุคลของพื่นักงานของ Lonza และผิลปัระโยชนข์อง 
Lonza หรอ่ควรเปิัดเผิยเร่�องดงักลา่วตอ่ผิูบ้รหิารและด�าเนนิการแกไ้ข

�ขอ้เท็็จจรงิท็่�นา่สนใจ:�ผลประโยชนท์็บัซื่อ้น

การตอ่ตา้นการท็จุรติและการตอ่ตา้นการใหส้นิบน

เราไมิอ่นุญาตใหพ้ื่นักงานของ Lonza เสำนอการจา่ยเงนิหรอ่ผิล
ปัระโยชนท์ัางการเงนิทั้�ไมิเ่หมิาะสำมิแกเ่จา้หนา้ทั้�ของรัฐ (รวมิถงึ
พื่นักงานของหน่วยงานทั้�รัฐบาลควบคมุิ องคก์รทั้�รัฐเป็ันเจา้ของ หรอ่
องคก์รระหวา่งปัระเทัศระดบัรัฐ) หรอ่บคุคลทั้�สำามิอ่�นๆ (รวมิถงึลกูคา้ 
และผิูจั้ดหา) เพื่่�อวตัถปุัระสำงคใ์นการไดรั้บหรอ่รักษัาไวซ้ื่ ึ�งผิลปัระโยชน์
เชงิพื่าณชิยใ์ดๆ ไมิอ่นุญาตการจา่ยสำนิบน เงนิใตโ้ตะ๊ หรอ่การจา่ยเงนิ
ในลกัษัณะทั้�คลา้ยคลงึกนั ไมิว่า่จะเป็ันการจา่ยใหก้บัเจา้หนา้ทั้�ของ
รัฐ หรอ่ลกูคา้ หรอ่ผิูจั้ดหา หรอ่บรษัิัทัเอกชนอ่�นๆ ในทั�านองเดย้วกนั 
พื่นักงานของ Lonza ตอ้งไมิเ่รย้กรอ้งหรอ่ยอมิรับการจา่ยเงนิดงักลา่ว 
พื่นักงานทักุคนของ Lonza และบคุคลทั้�สำามิทั้�ด�าเนนิงานในนามิของ 
Lonza ตอ้งปัฏิบิตัติามิกฎหมิายและระเบย้บขอ้บงัคบัของการตอ่ตา้น
การตดิสำนิบนทั้�บงัคบัใชท้ัั �งหมิด

�ขอ้เท็็จจรงิท็่�นา่สนใจ:�การตอ่ตา้นการท็จุรติและการตอ่ตา้น
การใหส้นิบน

�นโยบายตอ่ตา้นการท็จุรติและการตอ่ตา้นการใหส้นิบน
ของ�Lonza
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ของก�านลัท็างธรุกจิ

หา้มิมิใิหม้ิก้ารเสำนอ เรย้กรอ้ง หรอ่รับของก�านัลและเงนิบรจิาค
ทั้�เก้�ยวขอ้งกบัธรุกจิของเรา อยา่งไรกต็ามิ ความิบนัเทังิและของ
ก�านัลทั้�มิาจากการตอ้นรับขององคก์รตามิปักตจิะสำามิารถยอมิรับ
ได ้หากไมิล่ะเมิดิกฎหมิายทั้�บงัคบัใช ้

�ขอ้เท็็จจรงิท็่�นา่สนใจ:�ของก�านลัท็างธรุกจิ

นโยบายของก�านลัท็างธรุกจิของ�Lonza�

การซื่่อ้ขายหลกัท็รพัยโ์ดยใชข้อ้มลูวงใน

พื่นักงานของ Lonza อาจรับทัราบถงึเอกสำารทั้�เป็ันขอ้มิลูทั้�ไมิ่
เปิัดเผิยตอ่สำาธารณะเก้�ยวกบั Lonza หรอ่บรษัิัทัอ่�นๆ (เชน่ การ
ควบรวมิกจิการ การเขา้ซื่่�อกจิการ สำญัญาสำ�าคญั รายงานดา้นการ
เงนิ ผิลการวจัิยทั้�สำ�าคญั หรอ่ผิลลพัื่ธด์า้นนวตักรรมิ) หา้มิไมิใ่ห ้
พื่นักงานทั้�รับทัราบขอ้มิลูดงักลา่วทั�าการซื่่�อขายหุน้ หลกัทัรัพื่ย์
หรอ่ตราสำารอนุพัื่นธท์ัางการเงนิทั้�มิาจาก Lonza หรอ่บรษัิัทัอ่�นๆ 
หรอ่บรษัิัทัทั้�เก้�ยวขอ้ง และตอ้งไมิเ่ปิัดเผิยขอ้มิลูวงในดงักลา่วตอ่
บคุคลอ่�น การละเมิดิความิลบัรวมิถงึการซื่่�อขายหลกัทัรัพื่ยโ์ดย
ใชข้อ้มิลูวงในอาจเป็ันการละเมิดิกฎหมิายทั้�บงัคบัใช ้ และน�าไปัสำู่
การฟ้องรอ้งคดท้ัางแพื่ง่หรอ่ทัางอาญา

�ขอ้เท็็จจรงิท็่�นา่สนใจ:�การซื่่อ้ขายหลกัท็รพัยโ์ดยใช้
ขอ้มลูวงใน

นโยบายการซื่่อ้ขายหลกัท็รพัยโ์ดยใชข้อ้มลูวงในของ�
Lonza

การแขง่ขนัท็่�เป็นธรรม

Lonza มิุง่มิั�นในการปัฏิบิตัติามิหลกัการของการแขง่ขนัทั้�เป็ัน
ธรรมิและเคารพื่กฎหมิายในการจ�ากัดการรวมิกลุ่มิผิูกขาดและ
แนวทัางการปัฏิบิตักิารผิกูขาดอ่�นๆ พื่นักงานของ Lonza ตอ้ง
ทัราบถงึกฎหมิายต่อตา้นการผิูกขาดและการแข่งขันและความิ
เก้�ยวขอ้งกบัสำว่นธรุกจิของพื่วกเขา 

นอกจากน้� ขอ้มิลูธรุกจิเก้�ยวกบับรษัิัทัอ่�นๆ ควรมิก้ารเกบ็รักษัา
และใชง้านอยา่งมิจ้รยิธรรมิ และในลกัษัณะทั้�ไมิเ่ป็ันการละเมิดิ
กฎหมิาย หรอ่ขอ้ผิกูมิดัในการรักษัาความิลบั พื่นักงาน Lonza 
ตอ้งไมิ่ใชห้ร่อขอใหบุ้คคลทั้�สำามิใชว้ธิ้ทั้�ผิิดกฎหมิายหร่อผิิด
จรรยาบรรณ เชน่ การบดิเบอ่นความิจรงิ การหลอกลวง การขโมิย 
การสำอดแนมิ หรอ่การใหส้ำนิบนเพื่่�อรวบรวมิขอ้มิลู 

�ขอ้เท็็จจรงิท็่�นา่สนใจ:�การแขง่ขนัท็่�เป็นธรรม

แนวท็างส�าหรบัการปฏบิตัติามกฎหมายการแขง่ขนั
ของ�Lonza

การใชแ้ละการปกป้องท็รพัยส์นิท็างธรุกจิ
และขอ้มลูท็่�เป็นความลบั

ผิลติภูณัฑ ์ บรกิาร แนวความิคดิ แนวทัาง และขอ้มิลูอ่�นๆ ทั้� 
Lonza จัดทั�าเป็ันปัระจ�าทักุวนัถอ่เป็ันสำนิทัรัพื่ยท์ัางธรุกจิทั้�สำ�าคญั
ของบรษัิัทั พื่นักงานของ Lonza มิห้นา้ทั้�ในการปักป้ัองและใช ้
ทัรัพื่ยส์ำนิทัางธรุกจิของ Lonza อยา่งรอบคอบ 

ควรรักษัาความิลับทั้�เก้�ยวกบัขอ้มิลูทั้�สำ�าคัญและความิลับทัางการ
คา้ พื่นักงานของ Lonza ตอ้งไมิเ่ปิัดเผิยขอ้มิลูทั้�เป็ันความิลบัหรอ่
ขอ้มิลูสำ�าคญัอ่�นๆ นอกเหนอ่จากวตัถปุัระสำงคท์ัางธรุกจิทั้�ถกูตอ้ง
ตามิกฎหมิาย และมิก้ารป้ัองกนัทั้�เหมิาะสำมิ  

�ขอ้เท็็จจรงิท็่�นา่สนใจ:�ขอ้มลูท็่�เป็นความลบั

นโยบายดา้นสารสนเท็ศและนโยบายดา้นการรกัษา
ความลบัท็ ั�วโลกของ�Lonza�

ท็รพัยส์นิท็างปญัญา

การปักป้ัองทัรัพื่ยส์ำนิทัางปััญญาของ Lonza เป็ันสำิ�งสำ�าคญัในการ
รักษัาความิไดเ้ปัรย้บในการแขง่ขนัของ Lonza พื่นักงานของ 
Lonza ตอ้งสำนับสำนุนการก�าหนด การป้ัองกนั การดแูลรักษัา และ
การปักป้ัองสำทิัธขิอง Lonza ในทัรัพื่ยส์ำนิทัางปััญญาทั้�สำ�าคญัเชงิ
พื่าณชิย ์และเพื่่�อใชส้ำทิัธิเ์หลา่น้�อยา่งรับผิดิชอบ

�ขอ้เท็็จจรงิท็่�นา่สนใจ:�ท็รพัยส์นิท็างปญัญา

นโยบายดา้นสทิ็ธิเ์ก ่�ยวกบัท็รพัยส์นิท็างอตุสาหกรรม�
(IPR)�ของ�Lonza

ความถกูตอ้งของบนัท็กึขอ้มลู

Lonza ก�าหนดใหพ้ื่นักงานทักุคนตอ้งบนัทักึเอกสำารหลกัฐาน
และบญัชท้ั้�แสำดงธรุกรรมิ การจัดการทัรัพื่ยส์ำนิ และเหตกุารณ์
อ่�นๆ ทัั �งหมิดอยา่งถกูตอ้งและเป็ันธรรมิ หา้มิการอนุมิตักิารจา่ย
เงนิหรอ่ด�าเนนิการในนามิของ Lonza โดยมิเ้จตนาหรอ่รับรูว้า่การ
จ่ายเงนิบางสำ่วนมิ้การใชเ้พื่่�อวัตถุปัระสำงค์อ่�นนอกเหน่อจากทั้�
อธบิายไวใ้นเอกสำารทั้�สำนับสำนุนการจา่ยเงนิ

Lonza คาดหวังใหพ้ื่นักงานรายงานเก้�ยวกับบัญชเ้งนิทัุนหร่อ
ทัรัพื่ยส์ำนิทั้�ไมิไ่ดบ้นัทักึ หรอ่รายการปัลอมิแปัลงหรอ่เป็ันเท็ัจ
ในเอกสำารหลกัฐานและบนัทักึของ Lonza ไปัยงัฝ่ายกฎหมิาย 
นอกจากน้� Lonza ยงัคาดหวงัใหพ้ื่นักงานปัฏิบิตัติามินโยบาย
การรายงานเก้�ยวกบัคา่เดนิทัางและคา่ใชจ้า่ยของพื่วกเขา โดย
เฉพื่าะอยา่งยิ�ง พื่นักงานควรสำง่คา่ใชจ้า่ยทัางธรุกจิทัั �งหมิดผิา่น
ทัางโปัรแกรมิทั้�ไดรั้บอนุมิตัแิละจัดปัระเภูทัคา่ใชจ้า่ยใหถ้กูตอ้ง

�ขอ้เท็็จจรงิท็่�นา่สนใจ:�ความถกูตอ้งของบนัท็กึขอ้มลู

นโยบายดา้นการเดนิท็างเพ่�อด�าเนนิธรุกจิท็ ั�วโลกของ�
Lonza
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พนัธมติรท็างธรุกจิ

Lonza ชว่ยกระดบัผิูข้ายใหม้ิม้ิาตรฐานระดบัสำงู ผิูจั้ดหาของ
เรามิ้บทับาทัสำ�าคัญทั้�ช่วยในการเตบิโตอย่างยั�งย่นและความิ
สำ�าเร็จโดยรวมิของบรษัิัทั เราตอ้งการใหผ้ิูจั้ดหาของเราปัฏิบิตั ิ
ตามินโยบายทัั �งหมิดทั้�เก้�ยวขอ้งกับงานทั้�ด�าเนนิการในนามิของ 
Lonza อยา่งเครง่ครัด รวมิถงึหลกัเกณฑด์า้นแรงงาน สำิ�งแวดลอ้มิ 
สำขุอนามิยั และความิปัลอดภูยัของเรา

�ขอ้เท็็จจรงิท็่�นา่สนใจ:�พนัธมติรท็างธรุกจิ

หลกัการด�าเนนิธรุกจิของผูจ้ดัหาของ�Lonza

การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

Lonza เคารพื่ความิเป็ันสำว่นตวัของพื่นักงานลกูคา้ คูค่า้ทัางธรุกจิ
และบคุคลอ่�นๆ ทั้�แบง่ปัันขอ้มิลูสำว่นบคุคลกบัเรา พื่นักงานของ 
Lonza ตอ้งทั�าใหม้ิั�นใจวา่ขอ้มิลูสำว่นบคุคลทั้� Lonza รวบรวมิ
ไวจ้ะไดรั้บการดแูลรักษัา ป้ัองกนั และใชง้านอยา่งถกูตอ้งตามิ
กฎหมิายและมิค้วามิเหมิาะสำมิ

�ขอ้เท็็จจรงิท็่�นา่สนใจ:�การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

แนวท็างปฏบิตัเิก่�ยวกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล
ของท็รพัยากรบคุคลท็ ั�วโลกของ�Lonza

ความสมบรูณข์องขอ้มลู

ความิสำมิบรูณข์องขอ้มิลูหมิายถงึความิสำมิบรูณ ์ ความิสำอดคลอ้ง 
และความิถกูตอ้งของขอ้มิลู ความิสำมิบรูณข์องขอ้มิลูเป็ันรากฐาน
ในการรับปัระกนัวา่เอกสำาร GMP ขอ้มิลู และบนัทักึตา่งๆ มิค้วามิ
สำมิเหตสุำมิผิล ชดัเจน ผิา่นการตรวจสำอบ เป็ันตน้ฉบบั และถกูตอ้ง 
พื่นักงาน Lonza ทักุคนมิห้นา้ทั้�ในการตรวจสำอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มิลู
ทั้�พื่วกเขาสำรา้ง จัดเกบ็ ทับทัวน วเิคราะห ์บนัทักึเป็ันเอกสำาร และ
รายงานเป็ันไปัตามิหลกัการเหลา่น้� 

�ขอ้เท็็จจรงิท็่�นา่สนใจ:�ความสมบรูณข์องขอ้มลู

นโยบายความสมบรูณข์องขอ้มลูของ�Lonza

ส่�อสงัคม

สำ่�อสำงัคมิเปิัดโอกาสำใหมิ่ๆ  ใหก้บั Lonza ในการสำ่�อสำารและ
การทั�างานรว่มิกนัเมิ่�อใชง้านอยา่งถกูตอ้ง Lonza คาดหวงัให ้
พื่นักงานของบรษัิัทัจะปัฏิบิัตติามิหลักเกณฑก์ารด�าเนนิการทัาง
ออนไลน์อย่างมิอ่อาชพ้ื่เช่นเดย้วกับทั้�ปัฏิบิัตใินสำถานทั้�ทั�างาน 
และเพื่่�อการรักษัาความิลบัทัางออนไลน ์

�ขอ้เท็็จจรงิท็่�นา่สนใจ:�ส่�อสงัคม

นโยบายส่�อสงัคมของ�Lonza
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วธิท้ั้�เราด�าเนนิการ

หลกัการด�าเนนิธรุกจิน้�น�ามิาใชก้บัพื่นักงานในปััจจบุนัและพื่นักงาน
ใหมิท่ัั �งหมิด Lonza ยงัรวมิหลกัการด�าเนนิธรุกจิน้�เขา้ไวใ้น
โปัรแกรมิการฝึกอบรมิพื่นักงาน และจะมิก้ารตรวจสำอบการปัฏิบิตั ิ
ตามิ การฝึกอบรมิอาจด�าเนนิการผิา่นเว็บหรอ่การฝึกอบรมิจรงิ อาจ
มิก้ารตรวจสำอบการปัฏิบิตัติามิหลกัการด�าเนนิธรุกจิน้�เป็ันระยะๆ

เมิ่�อน�าหลกัการด�าเนนิธรุกจิน้�มิาใช ้บรษัิัทั Lonza ตอ้งพื่จิารณาถงึ
กฎหมิายและขอ้บงัคบัในทัอ้งถิ�น คณะกรรมิการของบรษัิัทั Lonza 
ตอ้งผิ่านการลงมิตทิั้�เหมิาะสำมิเพื่่�อใหส้ำามิารถน�าหลักการด�าเนิน
ธรุกจิน้�มิาใช ้

วธิท้ั้�เรารักษัา

Lonza มิโ้ปัรแกรมิจรยิธรรมิและการปัฏิบิัตติามิกฎระเบย้บซื่ึ�งออก
แบบมิาเพื่่�อสำนับสำนุนการด�าเนนิการดา้นกฎหมิายและจรยิธรรมิทัั�
วทัั �งบรษัิัทั โปัรแกรมิจรยิธรรมิและการปัฏิบิตัติามิกฎระเบย้บของ
บรษัิัทัจะครอบคลุมิกจิกรรมิการใหค้�าแนะน�าและความิชว่ยเหลอ่ 
การใหค้วามิรูแ้ละการฝึกอบรมิ รวมิถงึการตรวจสำอบและควบคมุิ 
การฝึกอบรมิทั้�เก้�ยวขอ้งกบัจรยิธรรมิและการปัฏิบิตัติามิกฎระเบย้บ
จะมิอบหมิายใหก้บัพื่นักงานของ Lonza ตลอดป้ัปัฏิทิันิ รวมิถงึการ
ฝึกอบรมิเป็ันระยะๆ เก้�ยวกบัหลกัการด�าเนนิธรุกจิน้� พื่นักงานของ 
Lonza ตอ้งเขา้รว่มิการฝึกอบรมิดา้นจรยิธรรมิและการปัฏิบิตัติามิ
กฎระเบย้บทั้�ไดรั้บมิอบหมิายทัั �งหมิด ผิา่นชอ่งทัางการฝึกอบรมิ
การปัฏิบิัตติามิกฎระเบย้บทัางออนไลนห์รอ่โดยการเขา้รว่มิการฝึก
อบรมิตามิก�าหนดการ การไมิเ่ขา้รับการฝึกอบรมิทั้�จ�าเป็ันเหลา่น้�ใน
เวลาทั้�ก�าหนดอาจสำง่ผิลใหม้ิก้ารด�าเนนิการทัางวนัิยหรอ่การแกไ้ข
อ่�นๆ ขึ�นอยูก่บัดลุยพื่นิจิของผิูบ้รหิารของ Lonza 

รากฐานของพัื่นธะสำัญญาดา้นจริยธรรมิและการปัฏิิบัตติามิกฎ
ระเบย้บของเราคอ่การเปิัดกวา้ง การเขา้ถงึไดง้า่ย และการพื่ดู
คยุภูายในชมุิชนของ Lonza ปััญหาสำว่นใหญส่ำามิารถแกไ้ขไดใ้น
ระดบัทัอ้งถิ�นกอ่นทั้�จะกลายเป็ันปััญหาสำ�าหรับพื่นักงาน Lonza 
หรอ่สำว่นรวมิ

นโยบายการเปิัดปัระตูและการป้ัองกันการตอบโตข้อง Lonza 
สำนับสำนุนใหพ้ื่นักงานเสำนอแนวความิคดิ ถามิค�าถามิ หรอ่แสำดงขอ้
กงัวลเก้�ยวกบัเร่�องตา่งๆ โดยเฉพื่าะอยา่งยิ�งทั้�เก้�ยวกบันโยบายและ
ขั �นตอนปัฏิบิตัขิองบรษัิัทั แนวทัางปัฏิบิตัขิอง GMP และการเกบ็
รักษัาบนัทักึขอ้มิลูและขอ้มิลูทั้�ถกูตอ้ง และค�าถามิดา้นจรยิธรรมิ
หรอ่กฎหมิาย พื่นักงานทักุคนทั้�แจง้ขอ้กงัวลเก้�ยวกบัการฝ่าฝ่น
ดา้นจรยิธรรมิหรอ่การปัฏิบิตัติามิกฎระเบย้บทั้�อาจเกดิขึ�นโดยสำจุรติ
ใจจะไดรั้บการสำนับสำนุนโดยผิูบ้รหิารของ Lonza และจะไมิไ่ดรั้บ
การตอบโตใ้ดๆ Lonza มิน้โยบายหา้มิการตอบโตท้ั้�เครง่ครัด การก
ระทั�าหรอ่การขม่ิขูใ่ดๆ ทั้�เป็ันการตอบโตจ้ะถอ่วา่เป็ันการฝ่าฝ่น
หลกัการด�าเนนิธรุกจิน้�อยา่งรา้ยแรง 

�ขอ้เท็็จจรงิท็่�นา่สนใจ:�นโยบายการเปิดประตแูละการ
ป้องกนัการตอบโตท้็ ั�วโลก

นอกเหน่อจากโยบายการเปิัดปัระตูและการป้ัองกันการตอบโต ้
Lonza ยงัมิช้อ่งทัางตา่งๆ ในการแจง้ปััญหาหรอ่ขอ้กงัวลใจตา่งๆ 
ทั้�เป็ันความิลบั 

อเ่มล

ตดิตอ่ทัม้ิจรยิธรรมิและปัฏิบิตัติามิกฎระเบย้บ:  
compliancegroup@lonza.com

ท็างออนไลนห์รอ่โท็รศพัท็์

สำายด่วนจรยิธรรมิและการปัฏิบิัตติามิกฎระเบย้บในภูาษัาต่างๆ  
(www.lonzaethicshotline.com) พื่รอ้มิใหบ้รกิารตลอด 24 
ชั�วโมิง 7 วนัตอ่สำปััดาห ์ทัั�วโลก โดยมิห้มิายเลขโทัรศพัื่ทัภ์ูายใน
ปัระเทัศทั้�สำามิารถโทัรฟร ้ สำายดว่นจรยิธรรมิและการปัฏิบิตัติามิ
กฎระเบ้ยบมิ้พื่นักงานทั้�ใหบ้ริการโดยบุคคลทั้�สำามิ พื่นักงาน
สำามิารถเลอ่กไมิ่เปิัดเผิยช่�อไดเ้มิ่�อใชส้ำายด่วนจรยิธรรมิและการ
ปัฏิบิตัติามิกฎระเบย้บ ซื่ึ�งไดรั้บอนุญาตตามิกฎหมิาย 

จดหมายท็ ั�วไป�

Lonza Group Ltd.
Muenchensteinerstrasse 38
CH-4002 Basel, Switzerland 
ถงึ: ทั้�ปัรกึษัาทัางกฎหมิายของกลุม่ิธรุกจิ 

�ขอ้เท็็จจรงิท็่�นา่สนใจ:�สายดว่นจรยิธรรมและการ
ปฏบิตัติามกฎระเบย่บ

วธิท้ั้�เราจัดการ

ผิูจั้ดการของ Lonza มิห้นา้ทั้�ดา้นการแสำดงภูาวะผิูน้�าสำ�าหรับการ
เป็ันแบบอยา่งทั้�ด ้ สำง่เสำรมิิสำภูาพื่แวดลอ้มิของการสำ่�อสำารทั้�เปิัด
กวา้งและซื่่�อสำัตย์โดยไมิ่ตอ้งเกรงกลัวการตอบโตแ้ละด�าเนิน
การทัันทัเ้มิ่�อมิก้ารแจง้ปััญหาดา้นจรยิธรรมิหร่อการปัฏิบิัตติามิ
กฎระเบย้บ พื่วกเขาตอ้งไมิบ่งัคบัใหพ้ื่นักงานด�าเนนิการตา่งๆ ทั้�
เป็ันการละเมิดินโยบายของ Lonza หลกัการด�าเนนิธรุกจิน้�หรอ่
กฎหมิาย

วธิท้ั้�เราบงัคบัใช ้

การละเมิดิกฎหมิายอาจสำง่ผิลใหม้ิก้ารลงโทัษัทัางแพื่่งและทัาง
อาญาสำ�าหรับ Lonza และพื่นักงานของบรษัิัทั ผิลกระทับอ่�นๆ ทั้�
ตามิมิาของการละเมิดิอาจรวมิถงึการสำญูเสำย้ทัางธรุกจิ การสำญู
เสำย้ความิเช่�อถอ่และความิเช่�อมิั�นตอ่ Lonza ความิเสำย้หายตอ่ช่�อ
เสำย้งสำว่นตวัของพื่นักงาน และเพื่ิ�มิความิเสำ้�ยงตอ่ความิปัลอดภูยั 
และอนัตรายตอ่สำิ�งแวดลอ้มิ 

Lonza จะตรวจสำอบการด�าเนนิการใดๆ ทั้�สำงสำยัวา่เป็ันการไมิ่
ปัฏิบิตัติามิหลกัการด�าเนนิธรุกจิน้� นโยบายการสำนับสำนุน หรอ่
กฎหมิายและขอ้บงัคบัทั้�บงัคบัใชก้บับรษัิัทั พื่นักงานตอ้งใหค้วามิ
รว่มิมิอ่อยา่งเต็มิทั้�ในการตรวจสำอบกรณ้ดงักลา่วทัั �งหมิด Lonza 
ขอสำงวนสำทิัธิใ์นการด�าเนนิการแกไ้ขทั้�เหมิาะสำมิเพื่่�อตอบโตต้่อ
การละเมิดิใดๆ ซื่ึ�งอาจรวมิถงึการระงับหรอ่ยตุกิารจา้งงาน



เรายนิดรั้บฟังขอ้มิลูในทักุแง่มิมุิเก้�ยวกับหลักการด�าเนนิธรุกจิ 
โปัรดสำ่งความิคดิเห็นทัางอเ้มิลไปัทั้� compliancegroup@
lonza.com 

หลกัการด�าเนนิธรุกจิของ Lonza ไดรั้บการอนุมิตัจิากคณะ
กรรมิการเมิ่�อวนัทั้� 25 ตลุาคมิ 2017 

เคร่�องหมิายการคา้ทัั �งหมิดเป็ันของ Lonza หรอ่บรษัิัทัในเครอ่ 
หรอ่เจา้ของบคุคลทั้�สำามิทั้�เก้�ยวขอ้ง ขอ้มิลูในเอกสำารฉบบัน้�
เช่�อไดว้่ามิถู้กตอ้งและสำอดคลอ้งกับความิรูท้ัางเทัคนิคและ
วทิัยาศาสำตรล์า่สำดุ อยา่งไรกต็ามิ ไมิม่ิก้ารรับปัระกนัใดๆ ไมิ่
วา่โดยชดัแจง้หรอ่โดยนัย เก้�ยวกบัความิถกูตอ้งหรอ่ผิลลพัื่ธ์
ทั้�ไดจ้ากการใชข้อ้มิลูดงักลา่ว ผิลติภูณัฑบ์างอยา่งอาจไมิม่ิ้
จ�าหน่ายในตลาดทัั �งหมิดหร่อสำ�าหรับการใชง้านทัุกปัระเภูทั 
ผิูใ้ชต้อ้งตัดสำินใจเองและย่นยันดว้ยตนเองว่าผิลิตภูัณฑ์
ของ Lonza Group Ltd และขอ้มิลูและค�าแนะน�าจาก Lonza 
Group Ltd (i) เหมิาะกบักระบวนการหรอ่วตัถปุัระสำงคท์ั้�
ก�าหนด (ii) สำอดคลอ้งกฎระเบย้บดา้นสำิ�งแวดลอ้มิ สำขุภูาพื่
และความิปัลอดภูยั และ (iii) ไมิล่ะเมิดิสำทิัธทิัรัพื่ยส์ำนิทัาง
ปััญญาของบคุคลทั้�สำามิ 
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