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I. บทนำ�
พันธกิจของ Medtronic สะท้อนอย่้ในความคิดและจิตใจของพวกเราทุกคน ไม่ว่าในระดับใดของ
องค์กร เรามุ่งมัน่ที่จะ “บรรเทาโรคภัย ฟ้ืนฟ้สุขภาพและยืดชีวิต” ถือเป็นสิทธิพิเศษอย่างยิ่งใน
การปฏิบัติหน้าทีภ่ายใตูเปูาหมายเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพของ ผ้้ป่วยและคนที่เรารักทัว่โลกผ่าน
เทคโนโลยีและกิจกรรมเพื่อผ้้คนมากมาย พันธกิจ ของเราคือสิ่งที่กำาหนดนิยามในการทำางานของ
เราอย่างแท้จริง

ผู้มีส่วนเกี่ยวขูองในก�รดำ�เนินง�น
ของเร� 
ผู้ป่วยและล้กคูา
ผ้้ป่วย (ซึ่งอาจมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านผลิตภัณฑ์
และแนวทางการรักษาของเรา) คือหัวใจสำาคัญใน
พันธกิจของเรา ผ้้ป่วยและผ้้ให้บริการด้านการแพทย์ 
รวมทัง้บุคคลที่ด้แลบุคคลเหล่าน้ีล้วนเป็นเสาหลัก
ของธุรกิจของเรา เรามุ่งมัน่พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี
มาตรฐานส้งสุดทัง้ในด้านความน่าเชื่อถือ คุณภาพ
และความคุ้มค่า เราทุ่มเทกำาลังและทรัพยากรเพื่อ
ให้ผ้้ป่วยทัว่โลกสามารถเข้าถึงนวัตกรรมเหล่าน้ี เรา
มีการแจ้งข้อม้ลต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา รักษา
จริยธรรมที่ดีและพร้อมชีแ้จงข้อสงสัย ข้อกังวลและ
ประเด็นต่าง ๆ อย่างไม่ล่าช้า เราพร้อมปกป้องข้อม้ล
ที่อ่อนไหวของผ้้ป่วยและล้กค้าเสมือนเป็นข้อม้ลของ
เราเอง
     
เพื่อนพนักงาน
เราปฏิบัติหน้าที่โดยคำานึงถึงกันและกัน วิสัยทัศน์
และพันธกิจของบริษทัของเราจะสำาเร็จได้ก็เมื่อทุก
คนร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมใน
การทำางานที่ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
สิ่งเหล่าน้ีเกิดขึ้นได้ก็โดยการให้เกียรติ ยกย่องและ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน การปฏิบัติงานภายใต้กรอบ
การดำาเนินการน้ีจะทำาให้เราเกิดความพึงพอใจทัง้กับ
ตัวเองและในวิชาชีพ อีกทัง้ยังเป็นการเสริมความ
แข็งแกร่งให้กับองค์กรของเรา 

บริษทัและผู้ถือหูุน
เราพร้อมตอบแทนผลกำาไรให้แก่ผ้้ถือหุ้นอย่างเป็น
ธรรม ในฐานะผ้้ด้แลทรัพยากรของบริษทั พวกเราจะ
ต้องตัดสินใจในการทำางานโดยคำานึงถึงผลประโยชน์
ส้งสุดของ Medtronic เป็นสำาคัญ เรามีหน้าที่กำากับ
ด้แลให้สมุดบัญชีและระเบียนข้อม้ลต่าง ๆ ของบริษทั
มีความถ้กต้อง ใช้งานข้อม้ลที่เราได้รับขณะปฏิบัติ
งานอย่างเหมาะสมและใช้ทรัพย์สินของบริษทัเหล่า
น้ีด้วยความระมัดระวังอย่างเต็มที่ นอกจากน้ีเรายัง
มีหน้าที่กำากับด้แลให้แน่ใจว่าผ้้ที่ติดต่อธุรกิจในนาม
ของเรา จะมีปณิธานในการทำางานที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานความซื่อตรงทางธุรกิจของเรา

หน่วยงานกำากับด้แลภาครัฐ 

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและถ้กกำากับด้แลอย่างเคร่งครัดโดย ภาครัฐ
ของประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก หน่วยงานกำากับด้แลจาก
ภาครัฐมีหน้าที่ปกป้องสวัสดิภาพและความปลอดภัย
ของประชากร รวมทัง้กิจกรรมในตลาดที่เหมาะสม
โดยการบังคับใช้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง  เราพร้อมปฏิบัติตามพันธกิจและรักษา
สถานะของเราในฐานะผ้้นำาตลาดที่ได้รับความเชื่อถือ 
โดยการปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายและระเบียบข้อ
บังคับที่เกี่ยวข้องทัง้หมด รวมทัง้ให้ความร่วมมือตาม
นโยบายของบริษทัในทุกพื้นที่ที่เราปฏิบัติงาน

1



ชุมชนและบุคคลทัว่ไป
พันธกิจของเราคือการดำาเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิ
บาลในทุกพื้นที่ที่เราอาศัยและเปิดดำาเนินธุรกิจ รวม
ทัง้ต่อสังคมโดยรวม เรามุ่งมัน่ดำาเนินงานด้วยความ
รับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่น ประเทศและประชาคม
โลก ทัง้ในด้านธุรกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อมและ
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนร่วม

แนวท�งในก�รดำ�เนิน ต�มพันธกิจ
ของเร�
ค่้มือชุดน้ีกล่าวถึงปณิธานร่วมและพฤติกรรมที่คาด
หวังในที่ทำางาน ค่้มือชุดน้ีจัดทำาขึ้นเพื่อช่วยเราใน
การปฏิบัติตามพันธกิจระหว่างปฏิบัติงานในแต่ละวัน 
ด้วยเหตุน้ี หัวข้อในค่้มือชุดน้ีจึงเน้นที่ประเด็นสำาคัญ
เกี่ยวกับพันธกิจของเรา

ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย
ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในที่ใด การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายบริษทัใน

ประเทศที่เราเปิดดำาเนินธุรกิจไม่เพียงแต่เป็นข้อ
บังคับเท่านัน้ แต่ยังเป็นปัจจัยสำาคัญส่้ความสำาเร็จของ
เราด้วย กฎหมายและระเบียบข้อบังคับทัว่ไปมีความ
ซับซ้อนและอาจมีการเปลี่ยนแปลง อีกทัง้ ข้อกำาหนด
ยังอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ  ด้วยเหตุน้ี
พวกเราทุกคนจึงต้องศึกษาและปฏิบัติตาม กฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับและนโยบายของบริษทัที่เกี่ยวข้อง
กับการทำางานของเรา และขอคำาแนะนำาทันทีที่มีข้อ
สงสัย  เราทุกคนจะต้อง ให้ความร่วมมือและจริงใจ
ในการสอบสวน โดยหรือเพื่อบริษทัเมื่อเกิดการ
ละเมิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือนโยบายของ
บริษทั ผ้้ที่ไม่ปฏิบัติตามน้ีจะต้อง ถ้กลงโทษ ส้งสุดคือ
เลิกจ้าง 

ก�รปกปูองชื่อเสียงของเร� 
เราทกุคนลว้นได้รบัประโยชน์เม่ือบรษิทัสามารถรกัษา
ชื่อเสียงทางธุรกิจในด้านจริยธรรมและความซื่อตรง
ในการดำาเนินงานไว้ได้ น่ีคือทรัพย์สินที่มีค่าอย่างยิ่ง
ของบริษทัซึ่งเป็นผลจากพฤติกรรมของพนักงานทัง้
ในอดีตและในปัจจุบัน เราทุกคนมีหน้าที่ในการ รักษา
และส่งเสริมชื่อเสียงอันดีของบริษทัผ่าน การปฏิบัติ
หน้าที่ในแต่ละวันของเรา

ก�รใหูคว�มสำ�คัญกับจรรย�บรรณ
ท�งธ้รกิจของเร�
จริยธรรมขัน้ส้งสะท้อนอย่้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของเราซึ่งมีผลกับทุกคนในทุกระดับชัน้ของบริษทั 
ครอบคลุมทัง้พนักงาน ผ้้บริหาร กรรมการและบุคคล
ที่ติดต่อธุรกิจในนามของ Medtronic เช่น ผ้้รับเหมา 
ที่ปรึกษาและตัวแทนจำาหน่าย เราคือตัวแทนของ
บริษทัในทุกพื้นที่ที่เราเปิดดำาเนินงาน และจะต้อง
ปฏิบัติตัวภายใต้จริยธรรมของบริษทัในทุก ๆ ด้าน
ของการทำางาน 
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คว�มสำ�คัญ ในก�รสอบถ�ม 
ขูอสงสัย
เราเชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงคือการ
แสดงความจริงใจ การทำางานในร้ปแบบที่ชีแ้จงได้
และการเลือกทำาในสิ่งที่ถ้กต้อง แม้จะฟังด้ง่าย แต่
บางครัง้อาจทำาได้ยาก เราต้องปฏิบัติงานในสภาพ
แวดล้อมที่ซับซ้อน ซึ่งอาจมีกรณีที่เป้าหมายไม่
ชัดเจนหรือขัดแย้งกันเอง 

ทุกครัง้ที่คุณมีข้องสัยว่าการกระทำาใดที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายหรือสอดคล้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของเราหรือไม่ ให้ขอคำาแนะนำาเพิ่มเติม คุณสามารถ
ขอคำาแนะนำาจากเพื่อนร่วมงาน ผ้้บังคับบัญชาหรือ
หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือตัวแทนจากฝ่าย
กฎหมายหรือฝ่ายควบคุมมาตรฐานตามความเหมาะ
สม ในหลายประเทศ คุณอาจสอบถามข้อสงสัยหรือ
แจ้งข้อกังวลโดยไม่เปิดเผยตัวได้ผ่าน Voice Your 

Concern Line สอบถามข้อสงสัยทุกครัง้ที่ไม่แน่ใจว่า
ควรดำาเนินการอย่างไร 

ก�รแจูงขูอกังวลของค้ณ 
การแจ้งการกระทำาที่ผิดกฎหมาย ขาดจริยธรรมหรือ 
กรณีที่สุ่มเสี่ยงถือเป็นสิ่งสำาคัญ เน่ืองจากจะเป็นการ
ปกป้อง ผ้้ป่วย ล้กค้า ผ้้ร่วมงาน และเป็นข้อพิส้จน์
ถึงความซื่อตรงในการทำางานส่วนตัว ในด้านวิชาชีพ
และเป็นการ รักษาชื่อเสียงของบริษทัของเรา ควร
สอบถามข้อสงสัย หรือแจ้งข้อกังวลที่มีโดยสุจริตกับผ้้
ที่เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมา จริงใจและไม่มีเจตนา
แอบแฝง    

หากทราบสถานการณ์ใด ๆ ที่อาจเป็นการละเมิด
จรรยาบรรณทางธุรกิจของเราหรือกฎหมายและ
นโยบายที่เกี่ยวข้อง คุณจะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวใน
ทันที ทัง้น้ีเพื่อให้บริษทัสามารถป้องกันการกระทำาที่
ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อหลักจริยธรรมอันดี หรือ
เพื่อไม่ให้สถานการณ์ลุกลาม 

จะต้องมีการตรวจสอบเหตุที่แจ้งอย่างจริงจัง การ
แจ้งเหตุจะต้องมีการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าควร
มีการสอบสวนเพิ่มเติมหรือไม่ จากนัน้จึงกำาหนด
มาตรการที่เหมาะสม ผ้้ตรวจสอบจะต้องเป็นก
ลาง มีประสบการณ์ ตรงไปตรงมา เป็นธรรม ไม่
ล่าช้า ละเอียดถี่ถ้วนและปกปิดข้อม้ลของผ้้แจ้งี่ 
Medtronic ให้ความสำาคัญของสิทธิส์่วนตัวของทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่สงสัยว่าเป็นความผิด และ
จะดำาเนินการกับเหตุที่แจ้งด้วยความระมัดระวัง จะ
ไม่มีการด่วนสรุปความผิดกับบุคคลใด ภายใต้ข้อ
จำากัดทางกฎหมาย บริษทัอาจต้องแจ้งให้คุณทราบว่า
เหตุที่แจ้งต้องมีการสอบสวนหรือไม่ และปัญหาได้รับ
การแก้ไขแล้วหรือไม่

Voice Your Concern Line
แนะนำาให้ถามคำาถามหรือแจ้งข้อกังวลของคุณภายใน
สายงาน ส่วนพื้นที่หรือหน่วยธุรกิจแบบเป็นส่วนตัว 
ส่วนใหญ่ทรัพยากรที่จำาเป็นในการสืบค้นข้อม้ลและ
แก้ไขปัญหามักมีอย่้ในพื้นที่ ซึ่งจะดำาเนินการได้อย่าง
รวดเร็วมากกว่า การถามคำาถามหรือแจ้งข้อกังวลจะ
ขึ้นอย่้กับลักษณะของปัญหา ความสะดวกใจในการ
แจ้งเหตุ บุคคลที่เกี่ยวข้อง กฎหมายและระเบียบ 
ข้อบังคับในพื้นที่ บางครัง้คุณอาจต้องการสอบถาม 
ข้อสงสัยหรือแจ้งข้อกังวลกับภายนอกสายงานใน
ทางลับ หรือไม่เปิดเผยตัวตน คุณสามารถติดต่อ 
Voice Your Concern Line ได้ในเกือบทุกประเทศ
เพื่อสอบถามข้อม้ล หรือแจ้งเหตุในทางลับผ่านทาง
หมายเลข 1-800-488-3125 หรือแจ้งเหตุถึงเราผ่าน 
เว็บไซต์ Voice Your Concern Line.

นโยบ�ยหู�มตอบโต
Medtronic ห้าม ไม่ให้มีการตอบโต้ผ้้ที่แจ้งข้อสงสัย
หรือข้อกังวลโดยสุจริต ทุกคนที่มีส่วนในการตอบโต้
ผ้้ที่สอบถามข้อม้ลหรือแจ้งข้อกังวลจะถ้กลงโทษ 
ส้งสุดคือเลิกจ้าง ไม่ว่าจะดำารงตำาแหน่งหรือมีสถานะ
ใดในบริษทัก็ตาม
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Q: 
Teresa แจ้งข้อกังวลให้กับหัวหน้างานทราบ
ด้วยความมัน่ใจกรณีการตรวจสอบคุณภาพ
ท่ีเกิดข้ึนในสายการผลิตของเธอ เธอกังวล
เก่ียวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความ
ปลอดภัยท่ีจะเกิดข้ึนกับผ้้ป่วย ในช่วงไม่
ก่ีสัปดาห์ต่อมา เธอพบว่าผ้้บังคับบัญชาด้
เพ่งเล็งและห่างเหินกับเธอ เม่ือเร็ว ๆ น้ีเธอ
ถ้กย้ายงานไปสายการผลิตอ่ืนในกะท่ีสอง
ซ่ึงทำาให้ยากลำาบากสำาหรับครอบครัวของ 
Teresa ควรทำาอย่างไร?

A: 
หาก Teresa เช่ือว่ากำาลังถ้กตอบโต้
เน่ืองจากการแจ้งข้อกังวล ให้ติดต่อฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย
ของ Medtronic หัวหน้าสายงานหรือหัวหน้า
ฝ่ายควบคุมมาตรฐานในพ้ืนท่ี ประธานฝ่าย
จริยธรรมของ Medtronic ประธานฝ่าย
ควบคุมมาตรฐานหรือแจ้งผ่าน Voice Your 

Concern Line. Medtronic จะไม่ดำาเนินการ
ตอบโต้ใด ๆ กับพนักงานท่ีขอคำาแนะนำา 
แจ้งข้อกังวล หรือแจ้งกรณีความผิดท่ีสงสัย 
“โดยสุจริต” Teresa ทำาในส่ิงท่ีถ้กต้องแล้ว 
เราต้องสร้างและรักษาวัฒนธรรมในการ
ทำางานท่ีส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมเช่นน้ีข้ึน
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II. คว�มสัมพันธ์ของเร�กับผู้อื่น
ความตัง้ใจของเราในการบรรเทาโรคภัย  ฟ้ืนฟ้สุขภาพและยืดชีวิตมีความหมายมากยิ่งขึ้น เมื่อ
เราปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ให้ความสำาคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทุกฝ่ายจะต้องใส่ใจ
ในสวัสดิภาพของผ้้ร่วมงานและมีความรับผิดชอบร่วมกันในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการ
ทำางานที่ปลอดภัยภายใต้บรรยากาศของความไว้วางใจและให้เกียรติกัน 

สวัสดิภ�พของพนักง�น
บริษทัของเราให้ความสำาคัญกับการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพของบุคลากร สวัสดิภาพทางร่างกายและอารมณ์
จะส่งผลทัง้ต่อสภาพแวดล้อมในการทำางาน และมี
ส่วนสำาคัญต่อความสำาเร็จของ Medtronic การส่งเสริม
สวัสดิภาพคือปณิธานขัน้พ้ืนฐานของบริษทั สวัสดิภาพ
ของพนักงานทุกคนส่วนใหญ่คือการท่ีผ้้ปฏิบัติงานร้้สึก
ได้รับความสำาคัญและเป็นส่วนหน่ึงของผลงาน รวม
ทัง้ร้้สึกเป็นส่วนหน่ึงในบริษทัของเรา หมายถึงการรับ
ผลตอบรับท่ีรวดเร็วและตรงไปตรงมาเก่ียวกับการ
ทำางานและการพัฒนาทางวิชาชีพของเรา บริษทัของ
เรามีมาตรฐานระดับส้งด้านความเป็นธรรมและการให้
เกียรติ และพร้อมส่งเสริมบุคลากรผ่านบริการต่าง  
ๆ มากมาย

สภ�พแวดลูอมในก�รทำ�ง�น 
ที่ปลอดภัยและดีต่อส้ขภ�พ
ทรัพยากรที่สำาคัญที่สุดสำาหรับบริษทัคือบุคลากรของ
เรา ด้วยเหตุน้ีความสำาเร็จของเราจึงขึ้นอย่้กับการส่ง
เสริมสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ปลอดภัยและดี
ต่อสุขภาพสำาหรับพนักงานทุกคน ซึ่งรวมไปถึงการ
ทำางานที่เปิดโอกาสในการมีส่วนร่วม ไม่มีการล่วง
ละเมิด ใช้ความรุนแรงหรือใช้สารเสพติด เราทุกคน
มีหน้าที่ในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและ
ดีต่อสุขภาพ

สิ่งแวดลูอม สวัสดิภาพและความปลอดภัยในการ
ทำางาน
สุขภาพและความปลอดภัยสำาหรับพนักงานทุกคน 
รวมทัง้การด้แลสิ่งแวดล้อมคือเป้าหมายที่สำาคัญที่สุด
ในส่วนปฏิบัติการทัง้หมดของเรา ทุกฝ่ายจะต้องมุ่ง
มัน่อย่างต่อเน่ืองในการป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ 
เจ็บป่วยหรือสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการ
ทำางานโดยการ: 

   ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านสวัสดิภาพ ความและ
ปลอดภัย  และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด;

   การปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการ ด้าน
สวัสดิภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
(EHS)ของ Medtronic ในส่วนปฏิบัติการทุกแห่ง 
ของเรา; 

   แจ้งเหตุ ติดตามและกำาหนดมาตรการแก้ไขหรือ
ป้องกัน;

   ปฏิบัติตนด้วยความปลอดภัยและรับผิดชอบตาม
แนวทางด้าน EHS;

   ใช้ความระมัดระวังขณะปฏิบัติงานกับวัตถุ
อันตราย หรือเมื่อใช้งานเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ 
และ; 

   พยายามอย่างเต็มที่เพื่อลดอันตรายจากการ
ทำางานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเน่ืองจาก
การทำางาน
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ควรแจ้งทันทีหากพบพฤติกรรมหรือการดำาเนินการใด 
ๆ ที่จะส่งผลต่อความปลอดภัยในพื้นที่ทำางานหรือส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตรวจสอบขูอม้ลเพิ่มเติมไดูจากเจูาหนูาที่ฝ่ายสิ่ง
แวดลูอม สวัสดิภาพและความปลอดภัย

การมีส่วนร่วม
เราให้ความสำาคัญกับความหลากหลายและนวัตกรรม
เน่ืองจากบรรยากาศในการทำางานที่ยอมรับความ
แตกต่างและเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วม เราก้าวไป
ส่้ความสำาเร็จและพร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ 
เมื่อมีการให้ความสำาคัญกับมุมมอง พื้นเพและประสบ
กาณ์ที่แตกต่างของผ้้ปฏิบัติงานแต่ละคน บริษทัส่ง
เสริมให้มีการแสดงความเห็นอย่างเปิดกว้าง และแจ้ง
ปัญหาที่พบเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำางานและเพื่อ
นำาเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผ้้เกี่ยวข้องในการดำาเนินงาน
ทุกราย 

บริษทัว่าจ้าง รักษาและส่งเสริมบุคลากรตามผล
งานและคุณสมบัติในการทำางาน ห้ามเลือกปฏิบัติ
เน่ืองจากสาเหตุ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว ถิ่น
ที่มา พื้นถิ่น อายุ ความพิการ ความโน้มเอียงทางเพศ 
อัฒลักษณ์ทางเพศและ/หรือการแสดงออกทางเพศ 
หรือสถานภาพการแต่งงาน บริษทัของเราไม่ยอมรับ
มีการเลือกปฏิบัติเน่ืองจากลักษณะเฉพาะเหล่าน้ีที่
กฎหมายให้ความคุ้มครอง 

การล่วงละเมิด
บริษทัจะต้องส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่นำาไปส่้ความ
ไว้วางใจและการให้เกียรติ ปราศจากการล่วงละเมิด
หรือการกระทำาใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย การกระทำาดัง
กล่าวจะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในการทำางานและ
ผลผลิต ซึ่งขัดต่อปณิธานด้านความเป็นธรรมและการ
ให้เกียรติในการทำางานของผ้้อื่นของบริษทั บริษทัไม่
ยินยอมหรืออนุญาตให้มีการดำาเนินการใด ๆ ที่เป็นสิ่ง
ต้องห้ามภายใต้ นโยบายเกี่ยวกับการล่วงละเมิดหรือ
พฤติกรรมรุนแรงในร้ปแบบอื่น ๆ  

การปูองกันความรุนแรงในที่ทำางานและการส่งต่อ
เรื่อง
บริษทัส่งเสริมบรรยากาศในการทำางานของ 
Medtronic ที่ไม่มีการข่มข่้ การคุกคาม การทำาร้าย
ร่างกาย หรือการใช้อาวุธ หากคุณทราบเหตุที่น่าสงสัย
หรือการข่มข่้ว่าจะใช้ความรุนแรงในที่ทำางาน ให้
แจ้งข้อกังวลกับผ้้บังคับบัญชา ฝ่ายบุคคล หรือสำานัก
นโยบายและความปลอดภัยส่วนกลางในทันที หาก
เชื่อว่าคุณหรือบุคคลอื่นในพื้นที่ของบริษทัอาจอย่้ใน

Q: 
Luca เป็นผ้้จัดการประจำาประเทศ และ
ต้องการเลื่อนตำาแหน่งทีมงานแทนเจ้าหน้าที่
ที่เพิ่งเกษยีณไป เขาคิดว่าเน่ืองจาก David 
อายุ 50 แล้วและจะเกษยีณอายุในไม่ช้า ใน
ขณะที่ Elena อายุเพียง 35 ปีและยังต้อง
ร่วมงานกับ Medtronic อีกหลายปี Elena 
จึงน่าจะได้รับการเลื่อนตำาแหน่งมากกว่า 
เน่ืองจาก Medtronic ต้องจัดการฝึกอบรม
ให้แก่พนักงานที่ถ้กเลื่อนตำาแหน่งใหม่ ค่า
ใช้จ่ายในส่วนน้ีจึงควรคุ้มค่ามากที่สุด ถือ
เป็นการตัดสินใจที่ดีหรือไม่ 

A: 
ไม่ดี Luca ตัดสินใจโดยใช้อายุเป็นเกณฑ์
พิจารณา การเลือกปฏิบัติน้ีขัดต่อกฎหมาย 
และปณิธานของบริษทั ซึ่งไม่สามารถทำาได้ 
ในฐานะผ้้บริหาร Luca กำาลังเป็นแบบอย่าง
ที่ไม่ดี และทำาให้ตนเอง รวมทัง้บริษทัอย่้ใน
ภาวะสุ่มเสี่ยง นอกจากน้ี Luca ยังอาจลด
ประสิทธิภาพในการทำางานของทีมที่ตนเอง
ด้แลเน่ืองจากทัศนคติที่เสียไป ในการจ้าง
งานและรักษาบุคลากรที่ดี Luca จะต้อง
พิจารณาเลื่อนตำาแหน่งพนักงานตามผลงาน
และคุณสมบัติในส่วนที่กฎหมายไม่มีข้อ
สงวนไว้
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อันตรายเร่งด่วน ให้ปฏิบัติตามขัน้ตอนฉุกเฉินของ
ไซต์งาน โดยการติดต่อฝ่ายบังคับกฎหมายในพื้นที่
และ/หรือแจ้งศ้นย์บัญชาการของ Medtronic จากนัน้
ติดตามผลเป็นการภายในโดยติดต่อกับฝ่ายบุคคล ผ้้
บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน หรือฝ่ายบริหารอื่น ๆ 

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมไดูจาก Workplace 
Safety and Security Policy.

การใชูสารเสพติด
เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและบุคคลอื่น ไม่ควร
ทำางานขณะอย่้ในฤทธิข์องสุราหรือสารออกฤทธิ ์ซึ่ง
ได้แก่ แอลกอฮอล์ ยาผิดกฎหมายและยาที่แพทย์
สัง่ ทัง้ที่ใช้อย่างผิดวิธีหรือที่มีฤทธิต์่อร่างกายซึ่งอาจ
ทำาให้การทำางานไม่ปลอดภัย ห้ามครอบครอง ใช้ ขาย 
เสนอหรือแจกจ่ายยาผิดกฎหมายหรือสารควบคุมอื่น 
ๆ ในพื้นที่ของบริษทั 

เพื่อสวัสดิภาพของคุณ กรุณาติดต่อ Medtronic 

Employee Assistance Program (MEAP) หากคุณ
มีข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้ยาหรือการดื่มแอลกอฮอล์ 
MEAP เป็นบริการในทางลับสำาหรับพนักงานของ 
Medtronic และครอบครัวซึ่งมีปัญหาในการทำางาน
หรือปัญหาส่วนตัว 

ก�รปกปูองคว�มเป็นส่วนตัวของ
พนักง�น
บริษทัให้เกียรติและพร้อมปกปิดข้อม้ลส่วนบุคคล
ของพนักงานในปัจจุบัน ในอนาคตหรืออดีต
พนักงานinformation. หากงานของคุณเกี่ยวข้องกับ
ข้อม้ลดังกล่าว:

   ศึกษาและปฏิบัติตามมาตรฐานในการสืบค้น ใช้
งาน ส่งต่อ จัดเก็บและทำาลายทิง้ข้อม้ลส่วน
บุคคลของพนักงาน  

   จำากัดการสืบค้นข้อม้ลเหล่าน้ีเฉพาสำาหรับ
บุคลากรที่ได้รับอนุญาตและภายใต้วัตถุประสงค์
ทางธุรกิจที่เหมาะสมเท่านัน้ 

หากเชื่อว่าข้อม้ลลับถ้กสืบค้นหรือแจกจ่ายโดยไม่ได้
ตัง้ใจ ทัง้ทางอีเมล สังคมออนไลน์หรือสำาเนาจัดพิมพ์ 
ให้ติดต่อ STOP.THINK.PROTECT. ทันที

Q: 
Daniel ได้ยินทีมงานพ้ดคุยเกี่ยวกับการ
เบิกค่าใช้จ่ายส่วนตัวจากบริษทั ต่อมา 
Daniel แจ้งข้อกังวลน้ีอย่างเป็นส่วนตัวกับ 
Camilla ผ้้บังคับบัญชา Camilla รับฟังอย่าง
ตัง้ใจและกล่าวชื่นชม Daniel ที่แจ้งปัญหา
ให้ทราบ เธอควรทำาอย่างไรต่อไป?

A: 
หลังจากให้ความมัน่ใจกับ Daniel ว่าจะ
มีการดำาเนินการต่อไป Camilla ควรส่ง
ต่อกรณีการฉ้อโกงน้ีไปยังฝ่ายควบคุม
มาตรฐานหรือฝ่ายกฎหมายเพื่อสอบสวน
เพิ่มเติม Camilla ควรใช้ความระมัดระวัง
ในการปกปิดข้อม้ลอย่างเคร่งครัดจนกว่า
จะมีการสอบสวนหรือดำาเนินการอย่าง
ครบถ้วนแล้ว แม้ว่าเธอจะไม่สามารถระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนได้ แต่ 
Camilla ควรแจ้งให้ Daniel ทราบว่าเธอมี
การส่งต่อเรื่องเพื่อสอบสวนอย่้ การพิจารณา
ข้อกังวลของ Daniel อย่างเป็นธรรม ตรง
ประเด็นและฉับไวของ Camilla ทำาให้เกิด
ความไว้วางใจ ทำาให้ Daniel และบุคคลอื่น
ร้้สึกปลอดภัยที่จะแจ้งข้อกังวลต่าง ๆ ก่อน
ที่จะหลายเป็นปัญหาลุกลาม
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1. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร?

ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลที่สามารถใช้
แยกเฉพาะหรือร่วมกับข้อมูลอื่นเพื่อ
ระบุตัวบุคคล โดยครอบคลุมข้อมูล 
เช่น ชื่อบุคคล ที่อยู่ อีเมลแอดเดรส วัน
เกิด หมายเลขใบขับขี่ เลขบัญชีธนาคาร 
หนังสือเดินาทง เลขประกันสังคมของ
สหรัฐฯ หรือรหัสประจำาตัวที่ออกโดยภาค
รัฐและข้อมูลบ่งชีต้ัวตนอื่น ๆ  

คว�มรับผิดชอบส่วนบ้คคล
ทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้จริยธรรมขัน้
ส้ง ซื่อตรง เพื่อแลกกับค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผล 
นอกจากน้ีทุกฝ่ายยังควรใช้ทรัพยากรของบริษทั
อย่างเหมาะสมและจำากัดค่าใช้จ่ายเฉพาะในส่วนที่
จำาเป็นและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของ
เรา ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือการจัดซื้อในนาม
ของ Medtronic ทุกคนจะต้องใช้ทรัพยากรของ 
Medtronic อย่างคุ้มค่าที่สุด 

ทุกคนไม่ว่าจะตำาแหน่ง หน้าที่หรืออย่้ในสถานะใด 
สามารถเป็น “ผ้้นำาที่ซื่อตรง” ได้ทัง้สิน้ การเป็นแบบ
อย่างที่ดีทัง้ทางคำาพ้ดและการกระทำา จะทำาให้คุณ
สามารถสร้างวัฒนธรรมที่ดีในสายงาน รวมทัง้ต่อ 
Medtronic โดยรวม เมื่อคุณสามารถนำาด้วยการเป็น
แบบอย่าง คุณก็สามารถชักจ้งผ้้อื่นให้เลือกทำาในสิ่ง
ที่ถ้กต้อง ทำาให้เราทุกคนสามารถปฏิบัติตามพันธกิจ
ของบริษทัได้อย่างเต็มที่

คว�มรับผิดชอบของผู้บังคับบัญช�
และหัวหนู�ง�น 
ผ้้บังคับบัญชาและหัวหน้างานจะต้องเป็นแบบอย่าง
และส่งเสริมให้เกิดจริยธรรมและความซื่อตรงในการ
ทำางาน บริษทัต้องอาศัยผ้้บังคับบัญชาและหัวหน้า
งานในการผลักดันการปฏิบัติตามพันธกิจและจรรยา
บรรณทางธุรกิจของเราทัง้โดยคำาพ้ดและการกระทำา 

ผ้้บังคับบัญชาและหัวหน้างานยังต้อง:

   ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และส่ง
เสริมให้ทุกคนทำางานในร้ปแบบที่ชีแ้จงได้;

   สมาชิกในทีมจะต้องเข้าใจและสามารถปฏิบัติ
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภายใต้จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ นโยบายและกระบวนการของบริษทั 
รวมทัง้เงื่อนไขทางกฎหมายและระเบียบข้อ
บังคับที่เกี่ยวข้อง;

   กำาหนดเงื่อนไขด้านความซื่อตรงและการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์เป็นองค์ประกอบในการประเมิน
ผลงานพนักงาน;

   กำาหนด “ช่องทาง” ที่ผ้้ใต้บังคับบัญชาและ
พนักงานคนอื่น ๆ จะสามารถสอบถามข้อสงสัย 
แจ้งข้อกังวลหรือแจ้งการกระทำาผิดต่าง ๆ; 

   พนักงาน ผ้้รับเหมาและบุคคลอื่นที่มีข้อสงสัย
หรือแจ้งข้อกังวลจะต้องทราบว่าบริษทัมีนโยบาย
ห้ามตอบโต้บุคคลที่แจ้งเหตุ และ 

   แจ้งข้อสงสัยหรือข้อกังวลต่าง ๆ ผ่านช่องทางที ่
เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นผ้้บังคับบัญชา ประธาน
ฝ่ายควบคุมมาตรฐานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
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III. คว�มสัมพันธ์ของเร�กับผู้อื่น
เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจของเรา ทุกคนจะต้องปฏิบัติต่อผ้้ป่วย ล้กค้าและบุคคลภายนอก ด้วย
ความซื่อตรง ซึ่งทำาได้โดยการปฏิบัติต่อผ้้อื่นอย่างเป็นธรรม กำาหนดจริยธรรมและมาตรฐานเชิง
คุณภาพขัน้ส้ง เรามุ่งมัน่ปฏิบัติงานกับบุคคลภายนอกที่มีมาตรฐานขัน้ส้งเท่าเทียมกับเรา 

ก�รทำ�ขูอตกลงที่เป็นธรรม
บริษทัมุ่งมัน่ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจใน
ระยะยาวกับล้กค้าของเราทุกคน การติดต่อธุรกิจ
ต่าง ๆ กับบุคลากรทางการแพทย์ ผ้้ป่วย ผ้้ชำาระเงิน
และล้กค้าต่าง ๆ ถือเป็นโอกาสในการกระชับความ
สัมพันธ์น้ีโดยการแสดงออกถึงความจริงจัง ซื่อสัตย์ 
ซื่อตรงและการให้บริการที่น่าประทับใจ 

นอกจากน้ีบริษทัยังพร้อมติดต่อธุรกิจกับบุคคล
ภายนอกอย่างเป็นธรรมในทุกเวลา เราพร้อมแจ้ง
ข้อม้ลที่ถ้กต้องตามความเป็นจริง และจะไม่ดำาเนิน
การใด ๆ ที่ขาดจริยธรรมหรือขัดต่อกฎหมาย บริษทั
จะไม่กล่าวในเชิงลบหรือแจ้งข้อม้ลที่ไม่เป็นความจริง
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของค่้แข่ง บริษทัขอให้
ความมัน่ใจว่าเราจะนำาเสนอและจัดทำาข้อม้ลเปรียบ
เทียบที่ถ้กต้องและเป็นธรรมระหว่างข้อเสนอของ
บริษทักับของค่้แข่ง

ขูอม้ลดู�นก�รแข่งขัน
บริษทัอาจต้องพบเจอกับข้อม้ลที่มีผลต่อการแข่งขัน
ระหว่างการดำาเนินธุรกิจ หากหน้าที่ของคุณทำาให้ต้อง
สืบค้นหรือเผยแพร่ข้อม้ลด้านการแข่งขันเหล่าน้ี ให้
คำานึงถึงหลักเกณฑ์ต่อไปน้ีเป็นสำาคัญ: 

  ใช้เฉพาะวิธีการที่เหมาะสมในการรวบรวมข้อม้
ด้านการแข่งขัน;

   อย่าโกหกหรือสำาแดงตัวเองอันเป็นเท็จระหว่าง
รว; บรวมข้อม้ล;

   หากได้รับข้อม้ลลับขอค่้แข่งโดยไม่ได้ตัง้ใจ อย่า
ทำาสำาเนาหรือส่งต่อข้อม้ลน้ีให้แก่บุคคลอื่น แจ้ง
เหตุกับผ้้บังคับบัญชา ประธานฝ่ายควบคุม
มาตรฐานหรือตัวแทนฝ่ายกฎหมายทันทีและ
ปฏิบัติตามคำาแนะนำาที่ได้รับ;

   อย่าคัดสรรบุคลากรโดยมีเจตนาเพื่อเรียกรับ
ข้อม้ลลับของบุคคลภายนอกและ;

   แจ้งให้ตัวแทน ผ้้แทนจำาหน่าย ซัพพลายเออร์ 
ที่ปรึกษาหรือพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ ทราบว่า
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่าน้ีขณะปฏิบัติ
หน้าที่ในนามของบริษทั 

คว�มม่้งมั่นดู�นค้ณภ�พ 
บริษทัมุ่งมัน่อย่างเต็มที่ในการด้แลความปลอดภัยให้
แก่ผ้้ป่วย จัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ 
วิสัยทัศน์ของเราคือการเป็นบริษทัที่ได้รับความเชื่อ
ถือมากที่สุดในด้านความเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์และ
การรักษา เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายน้ี เราจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายและ
กระบวนการของบริษทั รวมทัง้มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพในการวิจัย ออกแบบ ผลิต 
จัดจำาหน่ายและตรวจสอบติดตามผลิตภัณฑ์ของเรา 
นอกเหนือจากการด้แลด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และแนวทางการรักษา บริษทัยังถือว่าซัพพลายเออร์
และตัวแทนจำาหน่ายจะต้องรับผิดชอบในการกำากับ
ด้แลคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ตนเองจัดหา 
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เราทุกคนมีหน้าที่สอบถามข้อสงสัยหรือแจ้งข้อกังวล
ด้านคุณภาพและความปลอดภัยที่พบ นอกจากน้ียัง
มีหน้าที่ในการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์
เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของสินค้าและดำาเนิน
มาตรการแก้ไขหรือป้องกันได้อย่างเหมาะสม หาก

ทราบข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ 
Medtronic คุณมีหน้าที่แจ้งข้อม้ลไปยังสายงาน
ควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวข้อง  

สืบคูนขูอม้ลเพิ่มเติมไดูจากเว็บไซต์ Global Quality

ก�รติดต่อกับล้กคู�และผู้ป่วย
เราทุกคนมีหน้าท่ีกำากับด้แลให้แน่ใจว่าการติดต่อกับ
ล้กค้าและผ้้ป่วยไม่ขัดต่อหลักจริยธรรมหรือทำาให้เป็น
ท่ีครหาได้ บริษทัจะไม่ดำาเนินการใด ๆ ท่ีเป็นการกดดัน
บุคลากรทางการแพทย์ ผ้้ป่วยหรือล้กค้าผ่านการชักจ้ง
ใด ๆ ท่ีไม่เหมาะสม ซ่ึงหมายถึงบริษทัจะไม่เสนอหรือ
จัดหาเงินเบิกจ่ายหรือสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีไม่เหมาะ
สมให้แก่ล้กค้าเพ่ือตอบแทนสัญญาทางธุรกิจก่อนหน้า
น้ีหรือเพ่ือชักจ้งแผนงานทางธุรกิจใหม่ ๆ บริษทัพร้อม
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางธุรกิจในระดับสากล (BCS) 
เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์โดยอาศัยความซ่ือตรง ความ
เช่ือถือและความซ่ือสัตย์ บุคลากรท่ีต้องติดต่อกับ
ล้กค้าจะต้องทราบ เข้าใจและปฏิบัติตาม BCS รวมทัง้
นโยบายและกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ทำางานของตน 

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม รวมทัง้ BCS นโยบาย
และกระบวนการของบริษทัโดยเขูาไปที่เว็บไซต์ 
สำานักจริยธรรมและการควบคุมมาตรฐาน

2. ใครคือลูกค้าของเรา?

ลูกค้าของเราอาจเป็นบุคคลหรือหน่วย
งานท่ัวไป หน่วยงานหรือบุคลากรทางการ
แพทย์ท่ีมีหน้าท่ีด้านการจัดซือ้ ให้เช่า 
แนะนำา ใช้งานหรือเตรียมการเร่ืองการ
จัดซือ้หรือให้เช่า หรือส่ังผลิตภัณฑ์ของ 
Medtronic ภายใต้ BCS ยังอาจรวมถึง
บุคคลท่ีลูกค้า บุคคลใกล้ชิดในครอบครัว
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับลูกค้าเป็นผู้ 
ว่าจ้าง                                                           

Q: 
ขณะที่ล้กสาวกำาลังฝึกซ้อมฟุตบอล ผ้้
ปกครองคนอื่นเดินเข้ามาหา Peter เขา
สังเกตเห็นโลโก้ของ Medtronic ที่เสื้อ
แจ็คเก็ตสำาหรับหัวหน้างานฝ่ายจัดจำาหน่าย 
จึงถาม Peter ว่าเขาทำางานที่ Medtronic 
หรือไม่ เธอกล่าวว่าล้กชายคนโตของเธอ
มีเครื่องป๊ัมอินซ้ลินของ Medtronic และ
บอกเล่าเรื่องราวกับ Peter Peter ควรคำานึง
ถึงเรื่องใดในตอนน้ี?  

A: 
ทุก ๆ 3 วินาที ชีวิตของผ้้ป่วยดีขึ้นเน่ืองจาก
ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการรักษาของ
เราทัว่โลก ด้วยเหตุนน้ีพนักงานของ 
Medtronic จึงอาจพบเจอกับผ้้ป่วยหรือ
สมาชิกในครอบครัวของบุคคลเหล่าน้ีขณะ
อย่้ในสถานที่ต่าง ๆ หากผ้้ปกครองคนอื่น
กล่าวถึงปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์กับ 
Peter เขาจะต้องไม่ลืมว่าตนเองมีหน้าที่
แจ้งเรื่องดังกล่าวโดยเร็วไปยัง หน่วยงาน
ที่รับเรื่องร้องเรียน. ให้ปฏิบัติตามน้ีไม่ว่า
จะทราบข้อกังวลของล้กค้าผ่านช่องทางใด
ก็ตาม (เช่น การพ้ดคุย สื่อสังคมออนไลน์
และบทความในหนังสือพิมพ์) หากไม่แน่ใจ
ว่ากรณีใดที่เป็นข้อกังวลเกี่ยวกับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ ให้พิจารณาข้อสังเกตดังต่อ
ไปน้ี เมื่อมีข้อสงสัย ให้แจ้งเหตุไว้ก่อน  
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นวัตกรรมภ�ยใตูคว�มร่วมมือ 
ในฐานะผ้้นำาด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ในระดับ
โลก ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นนวัตกรรมของเราสามารถเอ้ือ
ประโยชน์อย่างมากต่อผ้้ป่วยทัว่โลก จุดเร่ิมต้นของ
บริษทัของเราเกิดข้ึนจากความร่วมมือด้านนวัตกรรม
ซ่ึงก็คือ ความร่วมมือของ Earl Bakken กับ นพ. C. 
Walton Lillehei ศัลยแพทย์หัวใจผ้้บุกเบิก นวัตกรรม
ต่อเน่ืองภายใต้ความร่วมมือช่วยให้เราอย่้ในแถวหน้า
ด้านเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าและเพื่อลด 
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผ้้ป่วย ล้กค้า ระบบการแพทย์และ
สังคมโดยรวม

Q: 
Sara ทำาหน้าที่เป็นผ้้ช่วยฝ่ายธุรการ และ
ต้องการเตรียมแพคเกจการเดินทางเป็นก
ลุ่มให้กับล้กค้าที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 
เธอทราบดีว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
การจัดเลีย้งทางธุรกิจจะต้องเป็นไปตาม 
มาตรฐานทางธุรกิจของบริษทั. Sara ควร
พิจารณาประเด็นใดอีกบ้าง? 

A: 
Sara จะต้องศึกษาเงื่อนไขด้าน BCS ใน
ประเทศซึ่งอาจมีผลกับล้กค้ากลุ่มน้ี เช่น
เดียวกับพนักงานคนอื่น ๆ ที่ต้องติดต่อกับ
ล้กค้าก่อนทำาข้อตกลงใด ๆ เช่น ข้อจำากัด
เรื่องค่าใช้จ่ายหรือขัน้ตอนการรับรองใน
พื้นที่ หาก Sara ไม่แน่ใจ ควรติดต่อกับฝ่าย
ควบคุมมาตรฐานเพื่อขอคำาแนะนำาเพิ่มเติม 
และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ประสาน
งานทางธุรกิจในพื้นที่สำาหรับล้กค้ากลุ่มน้ี
ทราบกำาหนดการที่จะมีขึ้น

สิทธิ์ของผู้ป่วย  
ไดูแก่อะไรบู�ง?
สิทธิข์องผ้้ป่วยอาจแตกต่างกันไปตามาตรฐาน
ทางวัฒนธรรมและปทัสถานทางสังคมใน
ประเทศหรือท้องถ่ิน เราเช่ือว่าผ้้ป่วยทุกคน
ไม่ว่าในพ้ืนท่ีใดมีสิทธิไ์ด้รับการรักษาท่ีดี ให้
เกียรติ ยกย่อง ฉับไวและไม่ล่าช้า เราเช่ือว่า
ผ้้ป่วยมีสิทธิไ์ด้รับแจ้งข้อม้ลผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
อย่างเป็นธรรมและสมดุล รวมทัง้ปัจจัยเส่ียง
และข้อดีท่ีจะเกิดข้ึน เราเช่ือว่าบุคคลเหล่าน้ี
มีสิทธิเ์ลือกผลิตภัณฑ์หรือแนวทางการรักษา
ท่ีตรงกับความต้องการและสถานะโรคของ
ตนเองมากท่ีสุด แม้ว่าจะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของ 
Medtronic เน่ืองจากบริษทัเคารพในการตัดสิน
ใจของผ้้ป่วย เราเช่ือว่าผ้้ป่วยมีสิทธิใ์นการ
ปกปิดข้อม้ลส่วนตัวและเราพร้อมดำาเนินการ
ในส่วนน้ีอย่างเต็มท่ี 
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ก�รใหูคว�มสำ�คัญกับคว�มสัมพันธ์
ระหว่�งแพทย์และผู้ป่วย
เราให้ความสำาคัญกับความสัมพันธ์ที่เรามีกับผ้้ป่วย
และล้กค้า รวมทัง้ความเชื่อมัน่ที่บุคคลเหล่าน้ีมีให้
ต่อเรา ทัง้น้ีทุกฝ่ายจะต้องให้ความสำาคัญที่มีกับผ้้
ป่วยและ บุคลากรทางการแพทย์ ความสัมพันธ์ดัง
กล่าวเกิดขึ้นเน่ืองจากการให้เกียรติ ความร่วมมือ
และความไว้เน้ือเชื่อใจเช่นเดียวกัน แพทย์มีหน้าที่
โดยสุจริตและภายใต้หลักจริยธรรมและเงื่อนไขทาง
กฎหมายในการคำานึงถึงสวัสดิภาพของ ผ้้ป่วยเหนือ
กว่าผลประโยชน์ของตนเอง ผ้้ป่วยมีสิทธิค์าดหวังที่
จะได้รับบริการเหล่าน้ี งานของเราจะต้องไม่ส่งผลก
ระทบต่อความสัมพันธ์ของแพทย์และผ้้ป่วย 

บริก�รรองรับสำ�หรับผลิตภัณฑ ์
ของเร�
เพื่อแสดงออกถือความมุ่งมัน่ การให้บริการและความ
ทุ่มเทอย่างเต็มที่ พนักงานของเราพร้อมตอบสนอง
ความต้องการต่าง ๆ ผ่านการให้บริการด้านเทคนิค
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำาหรับการใช้งานทางการแพทย์
ในร้ปแบบต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมทัง้การให้ความร้้แก่
ผ้้ให้บริการทางการแพทย์เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์
หรือแนวทางการรักษาของเรา รวมทัง้การพ้ดคุย 
กับผ้้ป่วยภายใต้คำาแนะนำาหรือการกำากับด้แลของ
บุคลากรทางการแพทย์ พนักงานเหล่าน้ีคือตัวแทน
ของบริษทัของเรา บุคคลเหล่าน้ีไม่ถือเป็นพนักงาน
ของทางโรงพยาบาล และไม่ใช่ผ้้ประกอบวิชาชีพโ 
รคศิลป์      

ก�รส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของเร�
การให้ความสำาคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์
และผ้้ป่วยยังรวมไปถึงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตาม
คำากล่าวอ้างในฉลากที่ผ่านการรับรอง และการส่ง
เสริมหรือจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการติดต่อ
ที่ถ้กต้องและเป็นไปตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพ คุณภาพ ความปลอดภัยและราคา 
ข้อม้ลทัง้หมดที่แจ้งกับผ้้ป่วยและล้กค้าเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และการรักษาต่าง ๆ รวมทัง้การจัดหาหรือ

นำาส่ง จะต้องถ้กต้อง เหมาะสมและมีข้อม้ลหรือหลัก
ฐานยืนยันรองรับ ข้อม้ลทัง้หมดที่ใช้เพื่อส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านการพิจารณาและรับรองตาม
กระบวนการและช่องทางที่เหมาะสม

บริษทัต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อขอการรับรอง  
ผลิตภัณฑ์ผ่านหน่วยงานกำากับด้แลหรือหน่วยงานอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้องทัว่โลก เน่ืองจากการรับรองผลิตภัณฑ์
จะมีเงื่อนไขเฉพาะในแต่ละประเทศ บริษทัจึงต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ด้านการตลาด การขายและ
การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และแนวทางการรักษา
ของเราในประเทศดังกล่าว 

ก�รปกปิดและคว�มปลอดภัยเกี่ยว
กับขูอม้ลของผู้ป่วย
ระหว่างติดต่อธุรกิจ บุคลากรของเราอาจรับทราบ
ข้อม้ลส่วนตัวต่าง ๆ เกี่ยวกับผ้้ป่วย ผ้้ป่วยและผ้้ให้
บริการทางการแพทย์  ต่างคาดหวังให้เราสืบค้น ใช้
งาน ส่งต่อ จัดเก็บและทำาลายข้อม้ลส่วนตัวของ
ตนอย่างปลอดภัยและเชือถือได้ และสอดคล้องกับ
เงื่อนไขทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับไม่แตก
ต่างจากนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวและความ
ปลอดภัยสำาหรับข้อม้ลของผ้้ป่วย
  
ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมไดูจาก นโยบายความ
เป็นส่วนตัวและการปกปูองขูอม้ลส่วนกลาง

การปกปิดขูอม้ลของผู้ป่วย
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เราอาจต้องจัดทำาหรือรับข้อม้ล
อาการหรือภาวะของผ้้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
และบริการของเราผ่านสายงานต่าง ๆ เช่น: 

  ฝ่ายทะเบียนผ้้ป่วย

  คอลเซ็นเตอร ์

  ข้อม้ลวิจัยทางการแพทย ์

  ฝ่ายคุณภาพและการรับรองผลิตภัณฑ

  ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

  ฝ่ายบริการด้านเทคนิค

  ฝ่ายการตลาด (สื่อสังคมออนไลน์) 
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ทุกฝ่ายจะต้องด้แลข้อม้ลของผ้้ป่วย:

  โดยปกปิดเป็นความลับภายใต้เงื่อนไขทาง
กฎหมาย

   ดำาเนินงานให้สอดคล้องกับความคาดหวัง   
ของล้กค้า

  กำากับด้แลคุณภาพ ความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์และแนวทางการรักษา
ทางการแพทย์ของเราตามที่ผ้้ป่วยให้ความไว้
วางใจเปิดเผยข้อม้ลน้ี

การปกปูองขูอม้ลของผู้ป่วย 

บริษทัของเรามีมาตรฐานความปลอดภัยทัง้ใน
ทางกายภาพ ด้านเทคนิคและการจัดการ รวมทัง้
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อม้ลและระบบ
ข้อม้ลของผ้้ป่วย ทุกฝ่ายจะต้องรับทราบและเข้าใจ
ความสำาคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัวและการ
ปกป้องข้อม้ลของเราและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
บุคลากรของเราได้รับอนุญาตให้สืบค้นและใช้งาน
เฉพาะข้อม้ลผ้้ป่วยที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ภาย
ใต้นโยบายและเงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ
บริษทั

หากทราบหรือเชื่อว่าข้อม้ลลับถ้กแชร์หรือส่งออกโดย
ไม่ได้ตัง้ใจ ทัง้ทางอีเมล สังคมออนไลน์หรือสำาเนาจัด
พิมพ์ ให้ติดต่อ STOP.THINK.PROTECT.ทันท

Q: 
Marco ที่ปรึกษาด้านเทคนิคได้ยินการพ้ด
คุยระหว่างผ้้ร่วมงานกับผ้้ป่วย ระหว่างการ
สืบค้นข้อม้ลผ้้ติดต่อ เพื่อนร่วมงานของ 
Marco แจ้งว่ามีผ้้ป่วยอีกสามรายในเมือง
เดียวกันที่มีชื่อเหมือนกัน จากนัน้เพื่อน
ร่วมงานของ Marco จึงขอให้ผ้้ป่วยคนดัง
กล่าวยืนยันที่อย่้ของตน มีอะไรผิดพลาด?

A: 
เพื่อนร่วมงานของ Marco ทำาได้ถ้กต้อง
ที่สอบถามเพื่อยืนยันที่อย่้ของผ้้ป่วยก่อน
แจ้งข้อม้ลใด ๆ แต่ไม่ควรแจ้งว่ามีผ้้ป่วย
อีกสามรายที่มีชื่อเหมือนกันในเมืองน้ี 
Marco ควรแจ้งให้เพื่อนร่วมงานทราบ
ว่าการกระทำาดังกล่าวอาจเป็นการละเมิด
นโยบายของ Medtronic และข้อบังคับด้าน
การปกปิดข้อม้ลส่วนตัวของผ้้ป่วย ซึ่งอาจ
ต้องมีการติดตามสถานการณ์ต่อไป หาก 
Marco ร้้สึกไม่สะดวกในการพ้ดคุยกับผ้้
ร่วมงานโดยตรง ให้พ้ดคุยข้อกังวลกับผ้้
บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน

ขูอม้ลผู้ป่วยหม�ยถึง
อะไร?
ข้อม้ลผ้้ป่วยมีลักษณะคล้ายกับข้อม้ล
พนักงาน โดยหมายถึงข้อม้ลท่ีสามารถ
ใช้โดยลำาพังหรือร่วมกับข้อม้ลอ่ืนเพ่ือระบุ
ตัวบุคคล (เช่น ช่ือ ท่ีอย้่ เมือง รัฐ รหัส
ประเทศ วันเกิด) เป็นข้อม้ลด้านสุขภาพ 
เง่ือนไขด้านการด้แลสุขภาพ หรือการชำาระ
เงินค่าบริการด้านสุขภาพท่ีเช่ือมโยงกับ
บุคคลใดโดยเฉพาะ อาจรวมถึงข้อม้ล 
เก่ียวกับสภาพร่างกายของผ้้ป่วย บริการท่ี
ได้รับ ใบแจ้งหน้ี ใบข้อม้ลทางการแพทย์
หรือข้อม้ลประกันสุขภาพ 
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คว�มสัมพันธ์กับบ้คคลภ�ยนอก
เพื่อดำาเนินธุรกิจและส่งต่อพันธกิจของเรา Medtronic 
จึงได้มีการประสานความร่วมมือกับบุคคลภายนอก 
เราต้องการพันธมิตรที่มีปณิธานร่วมกับเราในด้าน
คุณภาพ การบริหารต้นทุน ความฉับไว จริยธรรม
องค์กรที่ดีและนวัตกรรม เรามุ่งมัน่ส่งเสริมให้มีการ
สื่อสารระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม 
ด้วยเหตุน้ีเราจึงอาจได้รับทราบข้อม้ลลับเกี่ยวกับ 
ผ้้ให้บริการ ซัพพลายเออร์และพันธมิตรทางธุรกิจอื่น 
ๆ ของเรา เราจะต้องปกป้องข้อม้ลและปฏิบัติตาม
เงื่อนไขข้อตกลงที่มีไว้อย่างครบถ้วน ในทางหน่ึงสิ่ง
น้ีหมายถึงการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคล
ภายนอกทัง้หมด เช่น สิ่งประดิษฐ์และ ซอฟต์แวร์ 
ไม่ให้ถ้กเปิดเผย ขโมย ส้ญหายหรือใช้งานผิด
วัตถุประสงค์

3. บุคคลภายนอกหมายถึงอะไร?

บุคคลภายนอกหมายถึงหน่วยงานหรือ
กลุ่มเป้าหมายและตัวแทนของหนวยงาน
หรือบุคคลเหล่านี ้ซ่ึงเราจัดซือ้สินค้าและ
บริการ (เช่น ผู้ให้บริการ ซัพพลายเออร์ 
ผู้จัดจำาหน่าย ท่ีปรึกษา หน่วยงานอิสระ 
(NGO) และหน่วยงานด้านการลงทุน)                                                           
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IV. คว�มสัมพันธ์ของเร�กับ  
บริษัทและผู้ถือหู้น
การปฏิฺบัติตามหน้าที่ของเรา ส่งเสริมการเติบโตและก้าวไปส่้เป้าหมายจะขึ้นอย่้กับ ความสัมพันธ์
ของเรากับบริษทัและผ้้ถือหุ้น เมื่อมีการปกป้องทรัพยากรของบริษทัและกำาหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมทางธุรกิจที่เข้มงวดไว้ ผ้้ถือหุ้นก็จะเกิดความมัน่ใจมากขึ้น และทำาให้บริษทัมีฐานที่
แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในตลาด 

ก�รปกปูองทรัพย์สินของบริษัท
เครื่องมือต่าง ๆ ที่เราใช้ในการดำาเนินงานของเรา—ไม่
ว่าจะเป็นสถานที่ทำางาน วัสดุ อุปกรณ์และผ้้ให้บริการ
จากภายนอก—จะต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
ที่เหมาะสมเท่านัน้ ทรัพย์สินเหล่าน้ีได้มาจากความ
ทุ่มเทของพนักงานของเราทัว่โลก ทุกคนมีหน้าที่
ปกป้องทรัพย์สินเหล่าน้ีไม่ให้ส้ญหาย ถ้กขโมย ใช้
งานผิดวัตถุประสงค์หรือสิน้เปลือง คุณอาจต้องใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของบริษทั เช่น คอมพิวเตอร์หรือ
โทรศัพท์เพื่อการติดต่อส่วนตัวเป็นครัง้คราว สามารถ
ใช้งานในลักษณะดังกล่าวได้หากไม่มากจนเกินไป ไม่
รบกวนการทำางาน ไม่ทำาให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
และไม่ทำาให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยไม่จำาเป็นกับบริษทั

ก�รสอบถ�มขูอม้ลของนักลงท้น
และสื่อ
บริษทัจะต้องมีการแจ้งข้อม้ลต่าง ๆ แก่นักลงทุน นัก
วิเคราะห์ สื่อ กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องอย่างสอดคล้องกัน
และเป็นไปตามเงื่อนไขทางกฎหมายและนโยบาย
ของบริษทั ด้วยเหตุน้ี หากมีการร้องขอใด ๆ จาก
หน่วยงานต่าง ๆ รวมทัง้นักลงทุนและนักวิเคราะห์
การเงิน ให้แจ้งเรื่องไปยังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 
คำาขอใด ๆ จากสื่อหรือบุคคลทัว่ไปให้ส่งต่อไปยังฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ 

ขูอม้ลลับและ ขูอม้ลกรรมสิทธ 
การแลกเปลี่ยนข้อม้ลของบริษทัอย่างเปิดเผยและ
มีประสิทธิภาพคือสิ่งสำาคัญต่อความสำาเร็จของธุรกิจ
ของเรา ข้อม้ลกิจกรรมทางธุรกิจของเรามักเป็น
ข้อม้ลลับซึ่งมีผลต่อการสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน การเปิดเผยข้อม้ลลับไปภายนอก Medtronic 
อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษทัอย่าง
รุนแรง ดังนัน้ทุกคนจึงมีหน้าที่ปกป้องข้อม้ลของ
บริษทัรวมทัง้เข้มงวดในการเปิดเผยข้อม้ลต่าง ๆ 
เช่นเดียวกับข้อม้ลลับอื่น ๆ ของเรา ทุกคนจะต้อง:

   กำากับด้แลให้แน่ใจว่าการพ้ดคุยต่าง ๆ ไม่ถ้กแอบ
ฟังหรือได้ยินโดยบุคคลภายนอก; 

   เก็บรักษาเอกสารที่มีข้อม้ลสำาคัญไว้อย่าง
ปลอดภัยและ; 

   ปกป้องอุปกรณ์พกพาหรือมือถือของเราไม่ให้ถ้ก
ขโมย ส้ญหายและไม่ปล่อยอุปกรณ์เหล่าน้ีไว้โดย
ไม่มีคนด้แล

หากทราบหรือเชื่อว่าข้อม้ลลับถ้กแชร์หรือส่งออกโดย
ไม่ได้ตัง้ใจ ทัง้ทางอีเมล สังคมออนไลน์หรือสำาเนาจัด
พิมพ์ ให้ติดต่อ STOP.THINK.PROTECT. ทันที

ข้อม้ลลับคือข้อม้ลที่ไม่เปิดเผยหรือเรียกค้นได้โดย
บุคคลทัว่ไป ซึ่งได้แก่ข้อม้ลด้านเทคนิค ข้อม้ลใช้
งาน ความลับทางการค้า แผนธุรกิจ การตลาดและ 
แผนการขาย รวมทัง้ยอดขาย หรือแม้แต่ข้อม้ลการ
ควบรวมหรือซื้อกิจการ การแตกหุ้น การขายกิจการ 
การให้อนุญาตหรือการเปลี่ยนแปลงผ้้บริหารระดับส้ง 
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ทรัพย์สินท�งปัญญ� 
ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษทัถือเป็นหน่ึงใน
ทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของเราซึ่งบริษทัต้องลงทุนและ
ทุ่มเทเป็นอย่างมากในการพัฒนาองค์ความร้้น้ี เรา
ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษทัโดยการยื่นขอ
สิทธิบัตร จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือกำาหนด
มาตรการปกป้องความลับทางการค้า และโดยการ
กำาหนดแนวทางป้องกันการเปิดเผย ใช้งานอย่างไม่
เหมาะสมหรือการส้ญหายของข้อม้ล บริษทัมีการใช้
สิทธิใ์นทรัพย์สินประเภทน้ีอย่างจริงจัง นอกจากน้ี
บริษทัยังเคารพสิทธิใ์นทรัพย์สินทางปัญญาของผ้้อื่น
ในเวลาเดียวกัน 

ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ประกอบไปด้วยสิทธิบัตร 
ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ ์
สิทธิใ์นผลงานออกแบบ ร้ปลักษณ์ โลโก้ องค์ความร้้ 
ภาพ/วิดีโอ ชื่อบุคคลหรือสิ่งแทน และทรัพย์สินทาง
อุตสาหกรรมหรือในเชิงพาณิชย์อื่น ๆ

สื่อสังคมออนไลน์
อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการรับฟัง เรียนร้้และเข้า
ถึงผ้้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำาเนินงานทัง้ภายในและ
ภายนอกผ่านชุดเครื่องมือต่าง ๆ เช่น บล็อก เว็บไซต์
สังคมออนไลน์และห้องสนทนา ช่องทางเหล่าน้ีถือ
เป็นแหล่งข้อม้ลที่ยอดเยี่ยมแต่ก็มีความเสี่ยงอย่้ด้วย 

การใช้เว็บไซต์สังคมออนไลน์จะต้องเป็นไปด้วยความ
รับผิดชอบ มีหลักเกณฑ์และเหมาะสม สื่อสังคม
ออนไลน์ถือเป็นแหล่งข้อม้ลสาธารณะ เฉพาะข้อม้ล
ที่ไม่เป็นข้อม้ลลับของบริษทัเท่านัน้ที่สามารถเผย
แพร่ผ่านช่องทางน้ีได้ ขณะใช้สื่อสังคมออนไลน์ ให้
ประเมินข้อม้ลที่โพสต์และระลึกเสมอว่าข้อม้ลน้ี
จะกลายเป็นข้อม้ลอ้างอิงถาวรแม้ว่าคุณจะลบหรือ
ตัดทอนข้อม้ลไปแล้วก็ตาม เพื่อสวัสดิภาพของคุณ
เองและพนักงานคนอื่น ๆ ให้พิจารณาข้อความการ
ติดต่อต่าง ๆ ก่อนโพสต์ข้อม้ลลงไป จำากัดการแจ้ง
ข้อม้ลส่วนตัวและข้อม้ลทางธุรกิจที่โพสต์ ใช้ความ
ระมัดระวังและถี่ถ้วนอย่้เสมอ 

สืบคูนขูอม้ลเพิ่มเติมไดูจากเว็บไซต์  
STOP.THINK.PROTECT.

คว�มซื่อตรงท�งก�รเงิน
ผ้้ถือหุ้นของเราเชื่อมัน่ในความซื่อตรงและซื่อสัตย์
ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประเมินผล
ประกอบการด้านการเงินหรือความแข็งแกร่งทาง
ธุรกิจของเรา ทุกฝ่ายจะต้องดำาเนินมาตรการทาง
บัญชีต่าง ๆ ภายใตจริยธรรมอันดีและด้วยความ
ซื่อสัตย์อย่้ตลอดเวลา ซึ่งครอบคลุมกิจการด้านการ
เงินทัง้หมด เช่น การใช้จ่าย ทำาธุรกรรม แจ้งข้อม้ล 
บันทึกเอกสาร โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านการเงินใน
ระดับสากลอย่างเคร่งครัด  

คำ�แนะนำ�จ�ก Medtronic

พิจารณาองค์ประกอบแวดล้อมและร้ปแบบ
การติดต่อทัง้ภายในและภายนอกส่วนปฏิบัติ
การของ Medtronic ให้ดี ใช้ความระมัดระวัง
ขณะพ้ดคุยเกี่ยวกับข้อม้ลที่อ่อนไหวทาง
โทรศัพท์หรือกับผ้้ร่วมงานใน ที่สาธารณะ 
เช่น ลิฟท์ สนามบินและร้านอาหาร เน่ืองจาก
มักต้องใช้เสียงดังขณะคุยโทรศัพท์มากกว่า
การพ้ดคุยแบบตัวต่อตัวแบบปกติ อย่าทิง้
เอกสารที่มีข้อม้ลที่อ่อนไหวไว้ในที่ที่บุคคลที่
ไม่ได้รับอนุญาต อาจพบเจอ รวมทัง้โต๊ะที่ไม่
ได้ล็อค หรือบนเครื่องถ่ายเอกสาร
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การจัดทำารายการทางบัญชีที่ถ้กตูอง
ระเบียนข้อม้ลและรายการทางบัญชีต่าง ๆ จะต้อง
ครบถ้วนและไม่ทำาให้เข้าใจผิด ระเบียนข้อม้ลทาง
บัญชีทัง้หมดของบริษทั รวมทัง้รายงานที่จัดทำาโดย
อาศัยระเบียนข้อม้ลเหล่าน้ีจะต้องเก็บรักษาและนำา
เสนอภายใต้ เงื่อนไขทางกฎหมายและ

มาตรฐานทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ค่้มือด้าน
การเงินระดับสากลของ Medtronic ทุกฝ่ายจะต้อง
เก็บรักษาระเบียนข้อม้ลท้งั หมดที่มีการจัดเก็บเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางกฎหมาย รวมท้งัระเบียนข้อม้ลอื่น ๆ 
ตามนโยบายการเก็บรักษาระเบียนข้อม้ลของบริษทั

การจัดการระเบียนขูอม้ล
ระเบียนข้อม้ลและรายการทางบัญชีต่าง ๆ จะต้อง
ครบถ้วนและไม่ทำาให้เข้าใจผิด ระเบียนข้อม้ลทาง
บัญชีทัง้หมดของบริษทั รวมทัง้รายงานที่จัดทำาโดย
อาศัยระเบียนข้อม้ลเหล่าน้ีจะต้องเก็บรักษาและนำา
เสนอภายใต้ เงื่อนไขทางกฎหมายและ

การปลอมแปลงระเบียนขูอม้ล
ความซื่อสัตย์และซ่อื ตรงของเราพิจารณาได้จาก
ความถ้กต้องของระบียนข้อม้ลที่เราจัดทำา ข้นึ ทุก
ฝ่ายจะต้องเปิดเผยข้อม้ลการเงินและทรัพย์สิน รวม
ทัง้ข้อม้ลธุรกรรมทัง้หมดอย่างถ้กต้องทุกเวลา บริษทั
จัดทำา สมุดบัญชีต่าง ๆ ไว้เพียงหน่ึงชุดโดยไม่ได้ระบุ
ข้อม้ลที่เป็นเท็จหรือผิดไปจากความเป็นจริงแต่อย่า 
งใด

ผลประโยชน์ทับซูอน
ผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นเมื่อกิจการหรือผล
ประโยชน์ส่วนตัว หรือของบุคคลใกล้ชิดทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์ของบริษทั ทุกฝ่ายจะต้องคำานึงถึงผล
ประโยชน์ของ Medtronic มากกว่าผลประโยชน์ของ
ตนเองขณะติดต่อธุรกิจให้กับบริษทั ซึ่งหมายถึงการ
หลีกเลี่ยงการกระทำาใด ๆ ที่ทำาให้เข้าใจว่าเกิดหรือที่
เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น แม้จะฟังด้ง่าย แต่อาจ
มีหลายกรณีที่ทำาให้การพิจารณาผลประโยชน์ทับซ้อน
ทำาได้ยาก ของกำานัล สิทธิพิเศษทางธุรกิจและโอกาส
ทางธุรกิจกับภายนอก หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็น
ตัวอย่างของกรณีที่อาจนำาไปส่้ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ของกำานัลและสิทธิพิเศษทางธุรกิจ
ของกำานัลและสิทธิพิเศษทางธุรกิจอาจส่งผลต่อความ
ซื่อตรงที่เรามีต่อล้กค้า และนำาไปส่้ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนหรือความเข้าใจผิดในข่ายดังกล่าวน้ีเมื่อมีการ

Q: 
Mary เป็นวิศวกร เธอได้รับโทรศัพท์จาก
นักศึกษามหาวิยาลัยที่กำาลังวิจัยข้อม้ล
เกี่ยวกับโปรเจคต์ล่าสุดของ Mary Mary 
คาดเดาว่านักศึกษาคนน้ีจะต้องมีข้อม้ล
เกี่ยวกับโปรเจคต์ของเธอเน่ืองจาก Mary 
เคยโพสต์งานไว้ในเว็บไซต์สังคมออนไลน์ 
เธอต้องการช่วยเหลือนักศึกษารายน้ีและ
ร้้สึกภ้มิใจในผลงานของเธอ Mary ควร
จะแจ้งข้อม้ลเกี่ยวกับโปรเจคต์ที่ด้แลห 
รือไม่? 

A: 
Mary ไม่สามารถพ้ดคุยรายละเอียดโปร
เจคต์กับบุคคลอื่นที่ไม่อย่้ใน Medtronic 
หาก ไม่ใช่ข้อม้ลสาธารณะ เป็นข้อม้ลลับ
หรือข้อม้ลกรรมสิทธิ ์Mary ควรใช้ความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษขณะโพสต์ข้อม้ล
เกี่ยวกับบริษทัในหน้าสังคมออนไลน์ 
เน่ืองจากอาจไม่เป็นผลดีต่อบริษทั ค่้แข่ง
อาจสืบคน้ขอ้ม้ลประเภทน้ีทางอนิเทอรเ์น็ต 
และอาจล่อลวง พนักงานที่ไม่ร้้อิโหน่อิเหน่
ให้เปิดเผยข้อม้ลเพิ่มเติมที่สามารถนำาไป
ใช้เพื่อผ้กโยงกับรายละเอียดโปรเจคต์ลับ 
งานลับ หรือแผนงานที่ยังไม่เปิดเผยต่าง ๆ 
หาก Mary มีการโพสต์ข้อม้ลที่ยังไม่เปิด
เผยแก่สาธารณะไว้ ให้แจ้งกรณีละเมิดไปที่ 
STOP.THINK.PROTECT.ในทันที
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โอกาสทางธุรกิจกับภายนอก
บริษทัผลักดันพันธกิจของเราได้ผ่านความมุ่งมัน่ใน
การทำางานของเราทุกคนเพื่อ Medtronic โอกาสทาง
ธุรกิจกับภายนอก เช่น การเสนองานกับบริษทัอื่นที่
กระทบกับการทำางานของเราหรือนำาไปส่้ผลประโยชน์
ทับซ้อนเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงตลอดเวลา

ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
อย่าให้ความสัมพันธ์ส่วนตัวส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
พนักงานของเรา การให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิกใน
ครอบครัว ค่้รักหรือเพื่อนใกล้ชิดคนอื่น ๆ ขณะตัดสิน
ใจทางธุรกิจใด ๆ ถือเป็นเป็นแนวทางที่ขาดความเป็น
ธรรมและขัดต่อปณิธานของบริษทั ข้อวินิจฉัยต่าง  
ๆ ให้พิารณาจากความเหมาะสม ไม่ใช่จากความ
สัมพันธ์ที่มี 

ด้รายละเอียดเพิ่มเติมและตัวอย่างผลประโยชน์ทับ
ซูอนไดูจากเว็บไซต์ของ สำานักจริยธรรมและการ
ควบคุมมาตรฐาน หากรู้สึกไม่แน่ใจว่าการดำาเนินการ
ใด ๆ ทำาใหูเกิดผลประโยชน์ทับซูอนหรือไม่ ใหูตรวจ
สอบขูอม้ลจาก นโยบายผลประโยชน์ทับซูอนของ
บริษทั หากตูองการคำาแนะนำาเพิ่มเติม ใหูปรึกษากับ
ผู้บังคับบัญชา ตัวแทนทางกฎหมายหรือประธานฝ่าย
ควบคุมมาตรฐาน 

Q: 
Ian ตัวแทนภาคสนามมีการติดต่อกับล้กค้า
ที่เป็นแพทย์ในช่วงปีที่ผ่านมา และพบว่าทัง้
สองมีความสนใจคล้าย ๆ กัน แพทย์คนดัง
กล่าวชักชวนให้ Ian หาเวลาส่วนตัวมาทำา
กิจกรรมร่วมกันนอกเวลางาน การติดต่อ
เหล่าน้ีอาจนำาไปส่้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด Ian 
ควรทำาอย่างไร?

A: 
เจ้าหน้าท่ีภาคสนามควรใช้เวลาอย่างเต็มท่ี
กับล้กค้าเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้
ชิดซ่ึงถือเป็นเร่ืองปกติ ความสัมพันธ์ทาง
ช้้สาวกับล้กค้าอาจเป็นประเด็นท่ีค่อนข้างซับ
ซ้อน นอกจากน้ียังอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์
ระหว่างแพทย์กับผ้้ป่วย ทำาให้ผ้้ใต้บังคับ
บัญชาของแพทย์เกิดความไม่แน่ใจและนำา
ไปส้่ผลประโยชน์ทับซ้อน หาก Ian ต้องการ
สานความสัมพันธ์โดยนัดเดทหรือสร้างความ
ใกล้ชิดมากข้ึนกับล้กค้ารายน้ี ควรแจ้งข้อม้ล
ดังกล่าวกับผ้้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
บุคคลและพ้ดคุยเก่ียวกับตัวเลือกต่าง ๆ ท่ีมี 
เช่น การเปล่ียนพ้ืนท่ีด้แล

ติดต่อกับบุคคลภายนอก แม้ว่าในบางสถานการณ์
อาจสามารถตอบรับสิทธิพิเศษทางธุรกิจได้ เช่น 
การเลีย้งอาหารหรือจัดหาสิ่งบันเทิง แต่ควรใช้
วิจารณญาณให้ดีเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนหรือเกิดความเข้าใจผิดว่าเกิดกรณีดังกล่าว
ขึ้น ห้ามเรียกร้องของกำานัล สิ่งบันเทิงหรือกิจกรรม
สันทนาการใด ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว สามารถ
ดำาเนินการได้ภายใต้บางกรณีเท่านัน้โดยจะต้องผ่าน
การรับรองจากผ้้บังคับบัญชา 
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V. คว�มสัมพันธ์ของเร�กับหน่วยง�น
กำ�กับด้แล
ชื่อเสียงของบริษทัด้านความทุ่มเท ซื่อสัตย์ ซื่อตรงและการให้บริการยังขึ้นอย่้กับ จริยธรรมใน
การทำางานของเรากับหน่วยงานกำากับด้แลของรัฐ 

ขูอม้ลวิจัยท�งก�รแพทย
บริษทัมุ่งมัน่ส่งเสริมความปลอดภัย ความเป็นส่วน
ตัวและสวัสดิภาพของ ผ้้ป่วยที่อาสาเข้าร่วมการวิจัย
ทางการแพทย์ของเรา บริษทัปฏิบัติตามพันธกิจ
โดยการยึดมัน่ในจริยธรรมขัน้ส้งและมาตรฐานทาง
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ในระดับส้งสุดสำาหรับ 
แผนงานวิจัยของเราทัว่โลก การวิจัยทางคลินิกของ
เราจัดทำาและดำาเนินการภายใต้: 

   หลักจริยธรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล; 

  กฎหมายและระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น;

   มาตรฐานทางการแพทย์และจริยธรรมที่เป็นที่
ยอมรับ

   เงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่กำาหนดโดยคณะกรรมการ
ศ้นย์วิจัยหรือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

เราเคารพในวัฒนธรรม กฎหมายและระเบียบข้อ
บังคับในประเทศที่เราดำาเนินการวิจัย บริษทัจะต้อง
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมทางการแพทย์ แจ้ง
ข้อม้ลอย่างถ้กต้องและโปร่งใส ตีความและรับรอง
ข้อม้ลและผลการวิจัยต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

ก�รปฏิบัติต�มระเบียบขูอบังคับ 
เพื่อให้แน่ใจว่าผ้้ป่วยจะได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์
ของเรา จะสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการเหล่า
น้ี บริษทัจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของท้อง
ถิ่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่การขอการรับรองและการ

จดทะเบียนก่อนเปิดตลาด การจัดทำาฉลากอย่างถ้ก
ต้อง รวมทัง้การปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ทัง้หมดของ
หน่วยงานภาครัฐ นอกจากน้ีบริษทัยังส่งเสริมให้มีการ
สร้างความสัมพันธ์แบบเปิดเผย เสริมสร้างและเป็นมือ
อาชีพ กับหน่วยงานกำากับด้แลด้านนโยบายการปฏิบัติ
ตาม ข้อบังคับและการยื่นคำาร้อง

กฎหม�ยควบค้มก�รแข่งขันอย่�ง
เป็นธรรมและก�รต่อตู�นก�รผ้กข�ด
กฎหมายควบคุมการแข่งขัน (หรือกฎหมายต่อ
ต้านการผ้กขาด) กำาหนดขอบเขตระดับการแข่งขัน 
สำาหรับธุรกิจต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสร้างผลกำาไรได้
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม กฎหมายเหล่าน้ีช่วย
ให้การแข่งขันเป็นไปอย่างเปิดเผยและเป็นธรรม และ
ห้ามไม่ให้ทำาข้อตกลงหรือดำาเนินการใด ๆ ที่ ขัดขวาง
มาตรการการค้าที่เป็นธรรม กฎหมายเหล่าน้ีช่วย
ให้ มัน่ใจว่าตลาดสินค้าและบริการจะเปิดรับสำาหรับ
ผ้้แข่งขันและ เกิดประสิทธิภาพทัง้สำาหรับผ้้ซื้อและผ้้
ขาย 

การละเมิดกฎหมายเหล่าน้ีไม่จำาเป็นต้องครอบคลุม
เฉพาะข้อตกลงอย่างเป็นทางการหรือที่เป็นลายลักษณ์
อักษรระหว่างค่้แข่งทางการค้า แต่ยังอาจหมายถึง
การดำาเนินการของบุคคล เช่น การแจ้งราคาสินค้า
ของตนเองกับค่้แข่งหรือการกำาหนดกลยุทธ์ในทาง
ลับอื่น ๆ เพื่อเป็นข้อกำาหนดและเงื่อนไขในการขาย 
เพื่อปกป้องตนเองและบริษทั อย่าเปิดเผยข้อม้ลลับ
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ใด ๆ กับค่้แข่ง หากค่้แข่งพยายามเข้าหาคุณเพื่อพ้ด
คุยเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการแข่งขันใด ๆ ที่ขัดต่อ
กฎหมาย ให้หยุดการพ้ดคุยทันทีและแจ้งเหตุไปยัง
ฝ่ายกฎหมาย กฎหมายเหล่าน้ีมีความซับซ้อนและ
แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ดังนัน้ควรขอคำา
แนะนำาจากฝ่ายกฎหมายของ Medtronic หากมีข้อ
สงสัยใด ๆ

4. ข้อใดเป็นตัวอย่างของ กิจกรรมด้าน
การแข่งขันท่ีขัดต่อกฎหมาย?

   การกำาหนดราคาหรือข้อกำาหนดและ
เง่ือนไขในการขายกับคู่แข่ง 

   การจัดสรรส่วนแบ่งตลาดระหว่างคู่
แข่ง

   การตกลงของคู่แข่งในการปฏิเสธ
การ ติดต่อธุรกิจกับลูกค้าท่ีกำาหนด 

  การฮัว้ประมูลกับคู่แข่ง

ก�รต่อตู�นก�รท้จริต 
การทุจริตส่งผลกระทบต่อความซื่อตรงในการทำางาน
และชื่อเสียงของบริษทั นอกจากน้ียังขัดกับพันธกิจ 
ปณิธานร่วมและความสำาเร็จในะยะยาวของบริษทั 
บริษทัประสบความสำาเร็จได้ก็ด้วยคุณภาพและความ
สามารถของบุคลากร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทัง้
ประสิทธิภาพในการบรรเทาโรคภัย  ฟ้ืนฟ้สุขภาพ
และยืดชีวิตของผ้้ป่วย บริษทัไม่อนุญาตให้กระทำาการ
ทุจริตใด ๆ เพื่อผลักดันแผนงานทางธุรกิจ สิ่งเหล่าน้ี
ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายทางธุรกิจใน
ระยะยาว แต่ยังอาจทำาให้ผ้้ป่วยได้รับความเสี่ยงด้วย
เช่นกัน  

การจ่ายสินบน 

การให้ความสำาคัญกับผ้้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำาเนิน
งานและความมุ่งมัน่ของเราในการดำาเนินธุรกิจด้วย
ความซื่อตรงหมายถึงการไม่เสนอหรือจัดหาสินบน 
การจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมหรือสิ่งให้เปล่าใด ๆ เพื่อ
หวังสิ่งตอบแทน บริษทัไม่มีการเสนอหรือจัดหา

สิ่งของที่มีม้ลค่าใด ๆ เพื่อชักจ้งหรือตอบแทนล้กค้า
ที่แนะนำา ใช้ สัง่หรือจัดซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ใด ๆ  นอกจากน้ีบริษทัจะไม่เสนอหรือจ่ายเงินเพื่อ
สร้างความได้เปรียบอย่างไม่เหมาะสมในตลาด ไม่
ว่าจะเพื่อขอการรับรอง เพื่อการขาย การวิจัย การ
ให้อนุญาต การว่าจ้างหรือในการติดต่อธุรกิจไม่ว่าใน
ลักษณะใด ๆ

สิ่งของที่มีม้ลค่าใด ๆ เพื่อชักจ้งหรือตอบแทนล้กค้า
ที่แนะนำา ใช้ สัง่หรือจัดซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ใด ๆ  นอกจากน้ีบริษทัจะไม่เสนอหรือจ่ายเงินเพื่อ
สร้างความได้เปรียบอย่างไม่เหมาะสมในตลาด ไม่

Q: 
ขณะติดต่องานในนามของ Medtronic ใน
งานประชุมทางการแพทย์ที่สำาคัญ Karen 
ได้พบกับ Steve และ Beth ซึ่งทำางานให้
กับค่้แข่งของ Medtronic ระหว่างพ้ดคุย
เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ที่นำาเสนอในงาน 
Beth กล่าวติดตลกว่าบริษทัของเธอจะมี
การจัดส่วนลดผลิตภัณฑ์เป็นพิเศษ และเริ่ม
จำาหน่ายสินค้าผ่านต้้อัตโนมัติเพื่อตีตลาดกับ
ค่้แข่ง Karen ควรตอบกลับไปว่าอย่างไร?

A: 
Karen ควรปฏิเสธที่จะถ้กคุยประเด็นดัง
กล่าวและออกจากการสนทนา งานเทรด
โชว์และการประชุมมีขึ้นเพื่อส่งเสริมเครือ
ข่ายและการแลกเปลี่ยนข้อม้ล การพ้ดคุย
แบบไม่เป็นทางการเช่นน้ีกับค่้แข่งอาจทำาให้
เกิดปัญหาและนำาไปส่้การพ้ดคุยรายละเอียด
ที่อ่อนไหว แม้ว่าจะเป็นการพ้ดติดตลก เช่น 
เกี่ยวกับแผนการตลาดหรือการตัง้ราคา แต่
ก็อาจทำาให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดและแจ้งว่ามี
การละเมิดกฎหมายควบคุมการแข่งขันขึ้น
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ว่าจะเพื่อขอการรับรอง เพื่อการขาย การวิจัย การ
ให้อนุญาต การว่าจ้างหรือในการติดต่อธุรกิจไม่ว่าใน
ลักษณะใด ๆ

หู�มไม่ใหูว่�จู�งบ้คคลภ�ยนอกเพื่อดำ�เนินก�ร
บ�งอย่�งที่บริษัทไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รไดูดูวย
ตัวเอง บริษทัอาจถ้กดำาเนินคีดตามกฎหมายต่อ
ต้านการทุจริตแม้จะไม่ทราบเหตุเน่ืองจากมีเหตุอัน
สมควรที่พึงทราบอย่้แล้วว่าตัวแทน ผ้้แทนจำาหน่าย
หรือบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามของบริษทั
เสนอการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งขัดต่อ
กฎหมาย

ของกำานัลสำาหรับเจูาหนูาที่ของรัฐ
บริษทัมีความภาคภ้มิจในการดำาเนินธุรกิจอย่าง
ซื่อสัตย์และโปร่งใส และห้ามดำาเนินการใด ๆ เพื่อ
พยายามกดดันผ้้มีอำานาจตัดสินใจจากภาครัฐ หลีก
เลี่ยงการเสนอของขวัญที่ขัดต่อกฎหมายใด ๆ ให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มาตรฐาน
ในการจัดหาของขวัญและสิ่งบันเทิงอาจแตกต่าง
กันไปในแต่ละประเทศ ก่อนเสนอสิ่งมีม้ลค่าใด ๆ 
กรุณาศึกษามาตรฐานในท้องถิ่นและขอการรับรอง
จากประธานฝ่ายควบคุมมาตรฐานประจำาประเทศที่
เกี่ยวข้อง  หากมีข้อสงสัยว่าสามารถจัดหาของขวัญ
ได้หรือไม่ กรุณาติดต่อฝ่ายกฎหมายหรือ ฝ่ายควบคุม
มาตรฐานเพื่อขอคำาแนะนำาเพิ่มเติม 

5. สินบนคืออะไร?
สินบนคือการเสนอ ให้ รับ หรือเรียก
ร้องสิ่งมีมูลค่าใด ๆ เพื่อ กดดันการ
ดำาเนินการของบุคคลอย่างไม่เหมาะสม 

กฎหม�ยหลักทรัพย์และก�รซือ้ข�ย
โดยใชูขูอม้ลวงใน
ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกมีการตรากฎหมายห้ามการซื้อ
ขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อม้ลวงใน ข้อม้ลวงในคือ
ข้อม้ลที่มีความสำาคัญและไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณะ
หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางสาธารณะ  ซึ่งหมายถึง
ข้อม้ลที่ยังไม่ได้เผยแพร่ และอาจส่งผลต่อการตัดสิน
ใจของนักลงทุน เราทุกคนอาจได้รับร้้ข้อม้ลสำาคัญ
หรือข้อม้ลลับเกี่ยวกับบริษทั (เช่น ข้อม้ลผลประกอบ
การที่ไม่เปิดเผยแก่สาธารณะ) หรือพันธมิตรทาง
ธุรกิจอื่น ๆ ห้ามจัดซื้อ ขาย หรือบริจาคหลักทรัพย์
โดยอาศัยข้อม้ลเหล่าน้ี รวมทัง้ห้ามเสนอแนะหรือ พ้ด
คุยเกี่ยวกับข้อม้ลดังกล่าวกับบุคคลภายนอกบริษทั 
การกระทำาดังกล่าวจะถือเป็นการเปิดเผยข้อม้ล
ภายใน 

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมไดูจาก นโยบายการ
ซื้อขายหูุนโดยใชูขูอม้ลวงในของ Medtronic

เจู�หนู�ที่ของรัฐคือ
ใคร?
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่พนักงานของหน่วย
งานของรัฐบาลกลาง มลรัฐหรือท้องถิ่น ผ้้
สมัครดำารงตำาแหน่งทางการเมือง หรือแม้แต่
พนักงานของรัฐวิสาหกิจ เช่น สถานพยาบาล
ของรัฐหรือของประเทศ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
อาจได้แก่ผ้้ให้บริการทางการแพทย์ที่ว่าจ้าง
โดยโรงพยาบาลของรัฐหรือ ของมลรัฐ 
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ก�รนำ�เขู�หม�ยถึงอะไร?
สิ่งของที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ที่ถ้กนำา
เข้าจากประเทศหน่ึงไปยังประเทศหน่ึง

ก�รส่งออกหม�ยถึง
อะไร?
สิ่งของที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ที่ถ้ก
ส่งจากประเทศหน่ึงไปยังประเทศหน่ึง 
ครอบคลุมสิ่งของทุกประเภท (เช่น อุปกรณ์
ทางการแพทย์ ซอฟต์แวร์และข้อม้ลด้าน
เทคนิค) หรือวิธีการนำาส่งทุกร้ปแบบ (เช่น 
เเมล์ นำาส่งด้วยตัวเองหรือดาวน์โหลดจาก
เว็บไซต์)

ก�รคู�ระหว่�งประเทศ
บริษทัเป็นธุรกิจข้ามชาติที่ทำาการค้าในหลากหลาย
ประเทศ  เน่ืองจากบริษทัมีฐานปฏิบัติการในสหรัฐฯ 
เราจึงต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายการนำาเข้า
และส่งออกของสหรัฐฯ รวมทัง้ ระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในพื้นที่ใดที่เราเปิดดำาเนินธุรกิจ 
นอกจากน้ียังต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับในประเทศที่เราส่งออกและนำาเข้า
สินค้า รวมทัง้นโยบายของบริษทั ซึ่งกฎหมายเหล่าน้ี
อาจมีความซับซ้อนในการพิจารณา

การคว่ำาบาตรและประเทศที่ถ้กกีดกันทางการคูา
กฎหมายสหรัฐฯ ไม่ให้มีการร่วมมือกับมาตรการคว่ำา
บาตรที่กำาหนดโดยบางประเทศ โดยจะต้องมีการแจ้ง
ข้อม้ลการขอให้มีการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการ
คว่ำาบาตรดังกล่าวแก่รัฐบาลสหรัฐฯ บริษทัจะไม่มี
ส่วนร่วมใด ๆ กับมาตรการคว่ำาบาตรที่เป็นที่ต้องห้าม  
กฎหมายสหรัฐฯ ยังห้ามไม่ให้มีการติดต่อธุรกิจกับ
ประเทศที่ถ้กกีดกันทางการค้าบางประเทศ 

หากคุณได้รับคำาขอให้ร่วมมือในการคว่ำาบาตรต้อง
ห้ามหรือการค้าที่เป็นที่ต้องห้ามใด ๆ กับ ประเทศที่
ถ้กดำาเนินมาตรการกีดกันทางการค้า ให้แจ้งคำาขอ
ดังกล่าวไปยังผ้้บังคับบัญชาหรือฝ่ายกฎหมายโดย
ทันที  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายทางการค้า
หรือนโยบายของบริษทั กรุณาติดต่อผ้้บังคับบัญชา 
ประธานฝ่ายควบคุมมาตรฐานด้านการนำาเข้า/ส่งออก
หรือฝ่ายกฎหมาย  

ก�รสอบสวนและตรวจสอบ  
ของภ�ครัฐ
บริษทัให้ความร่วมมือและยินดีปฏิบัติตามมาตรการ
สอบสวนหรือการขอความร่วมมือใด ๆ จากหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อสอบถามข้อม้ล และเพื่อปกป้องสิทธิต์าม
กฎหมายของ Medtronic และพนักงานของบริษทั 
นอกจากน้ีบริษทัยังให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในการตรวจสอบส่วนปฏิบัติการหรือสอบสวนการ

ดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทั หากมีการขอความ
ร่วมมือขึ้น ให้ปรึกษากับฝ่ายกฎหมายก่อนแสดง
ความเห็น ตอบข้อสงสัย จัดหาเอกสารหรือพ้ดคุย
ประเด็นด้านการควบคุมมาตรฐานใด ๆ  การติดต่อ
และเอกสารทัง้หมดที่เกี่ยวข้องกับการสอบถามจาก
หน่วยงานของรัฐหรือกรณีด้านกฎหมาย รวมทัง้การ
แจ้งกรณีการสอบสวน การฟ้องร้อง การเรียกตัวหรือ
การขอให้จัดทำาเอกสารใด ๆ จะต้องส่งต่อเรื่องไปยัง
ฝ่ายกฎหมายของคุณในทันที
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VI. คว�มสัมพันธ์ของเร�กับประช� 
คมโลก
ความสัมพันธ์ของบริษทักับประชาคมโลกมีขึ้นผ่านธรรมาภิบาลของบริษทั ธรรมาภิบาล ในที่น้ีไม่
ได้ครอบคลุมเฉพาะมาตรฐานจริยธรรมขัน้ส้งที่ชีน้ำาการดำาเนินธุรกิจของเราและการผลิตสินค้าที่
มีคุณภาพ แต่ยังรวมไปถึงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ การเคารพในสิทธิมนุษยชน 
การด้แลสิ่งแวดล้อม มาตรการด้านแรงงานที่ดี กิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมอาสาต่าง ๆ 

สิทธิมน้ษยชนและ 
ก�รใชูแรงง�นอย่�งเป็นธรรม
บริษทัต้องการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อชุมชนใน
ทุกพื้นที่ที่เราเปิดดำาเนินการ บริษทัส่งเสริมด้านสิทธิ
มนุษยชนโดยการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานท้องถิ่น 
และไม่อนุญาตให้มีการใช้แรงงานเด็กหรือการบังคับ
ใช้แรงงานในบริษทั ผ่านผ้้ให้บริการหรือซัพพลายเอ
อร์ของบริษทั นอกจากน้ีบริษทัยังปฏิบัติตามกฎหมาย
ควบคุมค่าจ้างและชัว่โมงการทำางาน การกำาหนด
ค่าจ้างขัน้ต่ำา ค่าล่วงเวลาและชัว่โมงการทำางาน
ส้งสุด ด้รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแถลงการณ์ของ 
Medtronic ด้านสิทธิมนุษยชน 

หากคุณมีขูอสงสัยหรือขูอกังวลเกี่ยวกับ  
การจูางงานของบริษทั กรุณาติดต่อผู้บังคับบัญชา 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายกฎหมาย

ก�รส่งเสริมสิ่งแวดลูอม
บริษทัตระหนักดีถึงความเชื่อมโยงระหว่างสวัสดิภาพ
ของผ้้คนกับสิ่งแวดล้อม ดังนัน้จึงเป็นหน้าที่โดยนัย
ของเราในการส่งเสริมสวัสดิภาพของพนักงาน ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม บริษมัมุ่งมัน่ในการ:

  อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ;

  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก;

  ลดของเสีย;

  ใช้ซ้ำาหรือรีไซเคิลวัตถุดิบต่าง ๆ;

   เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ;

   ด้แลสิ่งแวดล้อมขณะก่อสร้างอาคารใหม่หรือ
ปรับปรุงพื้นที่อาคารเดิม

23



กิจกรรมท�งก�รเมือง
กิจกรรมทางการเมืองถือเป็นการมีส่วนร่วมในชุมชน
ประการหน่ึง บริษทัของเราส่งเสริมนโยบายสาธารณะ
ที่เป็นประโยชน์และสอดรับกับพันธกิจของเรา ในบาง
กรณี บริษทัอาจต้องจัดหาบริการให้แก่ผ้้สมัครดำารง
ตำาแหน่งทางการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่ม 
บริษทัส่งเสริมให้พนักงานมีกิจกรรมทางการเมือง
ส่วนตัวได้ รวมทัง้ กิจกรรมอาสาหรือรณรงค์เพื่อผ้้

สมัครดำารงตำาแหน่ง หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามความ
เชื่อและค่านิยมส่วนตัว 

บริษทัจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางกฎหมายเกี่ยว
กับการให้การสนับสนุนทางการเมืองซึ่งมีความซับ
ซ้อนอย่างระมัดระวัง ดังนัน้ การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองส่วนบุคคลจะต้องไม่ทำาให้เกิดความเข้าใจผิดว่า
เป็นการรับรองหรือการสนับสนุนโดย Medtronic การ
ชักจ้งใด ๆ ในนามของพรรคการเมือง ผ้้สมัครดำารง
ตำาแหน่งหรือในทางการเมืองใด ๆ ระหว่างเวลาทำางาน
หรือในพื้นที่ของบริษทัจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก CEO หรือที่ปรึกษาทัว่ไป 

ตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเติมไดูจาก นโยบายการการ
สนับสนุนทางการเมือง หรือติดต่อฝ่ายกฎหมายในพ้ืนท่ี

กิจกรรมเพื่อสังคมทั่วโลก 
พันธกิจของเราทำาให้บริษทัต้องปรับใช้ธรรมาภิบาล
ระดับส้งในชุมชนท่ี เราอาศัยและดำาเนินงาน  การทุ่มเท
เวลา เงินและความสามารถคือส่วนหน่ึงของความมุ่ง
มัน่ท่ีเรามีให้กับชุมชนอย่างไม่เส่ือมคลาย  ภายใต้การ
ทำางานของ Medtronic Philanthropy และส่วนธุรกิจ
อ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนเงินให้เปล่าหรือบริจาคเพ่ือการกุศล
ต่าง ๆ คนนับล้านทัว่โลกต่างได้รับประโยชน์เน่ืองจาก
สามารถเข้าถึงบริการเพ่ือสุขภาพท่ีดี

บริษทัของเรายังมีช่องทางอีกมากมายเพื่อให้เรามี
ส่วนร่วมในชุมชน ผ่านกิจกรรมอาสาและงานที่ต้องใช้
ทักษะเฉพาะทาง ตาง ๆ เพื่อตอกย้ำาปณิธานในการให้ 
Medtronic Philanthropy จะมีการบริจาคเงินสำาหรับ
โครงการเพื่อการกุศลที่เข้า หลักเกณฑ์และได้รับการ
สนับสนุนจากพนักงานของเรา 

Q: 
Medtronic มีมาตรการเพื่อด้แลสิ่งแวดล้อม 
เช่น การตรวจสอบและประเมินด้า 
สวัสดิภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
สำาหรับผลิตภัณฑ์ใหม่และกระบวนการ 
ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุหรือสารอันตราย ของ
เสียและกระบวนการที่ก่อให้เกิดของเสีย 
การปล่อยมลพิษในอากาศ และบรรจุภัณฑ์
ต่าง ๆ ตัง้แต่ขัน้ตอนการออกแบบไป 
จนถึงปลายอายุของผลิตภัณฑ์ หน้าที่ของ
ผมอาจไม่เปิดช่องให้ตนเองเข้าร่วมแผน
งานใหญ่ต่าง ๆ ใน เว็บไซต์ Go Green for 
Life หรือในชุดข้อม้ลธรรมาภิบาลของ 
องค์กร ผมสามารถทำาอะไรได้บ้างเพื่อด้แล
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมชุมชนให้ดียิ่งขึ้น?

A: 
การด้แลสิ่งแวดล้อมถือเป็นความรับผิดชอบ
ของพนักงานทุกคนไม่ว่าจะในแผนงานใหญ่
หรือผ่านกิจกรรมส่วนบุคคล เช่น การลด
การใช้พลังงานจากคอมพิวเตอร์ การรีไซเคิล
วัสดุที่โต๊ะทำางาน การปิดไฟในห้องขณะไม่
ได้ใช้งาน และการเลือกใช้ระบบขนส่งที่มี
ประสิทธิภาพ เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เราทำา
สามารถสร้างผลกระทบได้อย่างมากต่อการ 
ด้แลสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
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VII. ก�รพิจ�รณ�สถ�นก�รณ์ที่คล้มเครือ
ประเด็นด้านจริยธรรมบางส่วนอาจพิจารณาได้ไม่ยากนักว่าจะต้องทำาอย่างไร แต่ในบางกรณี 
สถานกาณณ์อาจซับซ้อนมากกว่าน้ี สถานการณ์ต่าง ๆ อาจไม่สามารถชีช้ัดได้เสมอไป หัวข้อน้ี
กล่าวถึงเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อช่วยคุณในการพิจารณาสถานการณ์ที่คลุมเครือ

คว�มสำ�คัญของจริยธรรมและคว�ม
ซื่อตรงในก�รดำ�เนินง�น 
การส่งเสริมจริยธรรมและความซื่อตรงในการทำางาน
มีความสำาคัญอย่างยิ่ง เน่ืองจากภายใต้พันธกิจของ
เรา บริษทัมีภาระหน้าที่ต่อผ้้ป่วยและล้กค้า เพื่อน
พนักงาน ผ้้ถือหุ้น หน่วยงานกำากับด้แล ซัพพลาย
เออร์ ผ้้ให้บริการและชุมชน พันธกิจของเรากำาหนด
ความคาดหวังไว้ในระดับส้งด้านจริยธรรมซึ่งไม่ได้
จำากัดเฉพาะแค่การปฏิบัติตามกฎหมาย พันธกิจของ
เราคือสิ่งที่กำาหนดนิยามในการทำางานของเราใน
แต่ละวัน เมื่อเราร่วมมือกันในการส่งเสริมและบ่ม
เพาะจริยธรรมนการทำางานที่ดี เราจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งดี 
ๆ หลายอย่าง เช่น:

   เราเกิดความภาคภ้มิใจเมื่อได้ทำาในสิ่งที่ถ้กต้อง
   เราสามารถปกป้องล้กค้าและผ้้ป่วยที่อาจได้รับ
ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ของเรา

   เราสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
นำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ที่แตก
ต่าง จากค่้แข่ง

   ทีมงานมีขวัญกำาลังใจและภาคภ้มิใจที่ได้ร่วม
งานกับ Medtronic.

   ทำาให้ผ้้เกี่ยวข้องในการดำาเนินงานเกิดความ
มัน่ใจเน่ืองจากมาตรฐานจริยธรรมขัน้ส้ง

   ทำาให้เกิดความมัน่ใจในภาพลักษณ์ของ 
Medtronic ต่อบุคคลภายนอก

   ลดเหตุละเมิดกฎหมายและผลกระทบที่อาจเกิด
ขึ้นตามมา

เสูนท�งไปส่้ก�รกระทำ�ผิด
การกระทำาผิดอาจไม่ได้จำากัดอย่้แค่พื้นสีขาวดำาหรือ
ความถ้กความผิด แต่ยังอาจหมายถึงการเลือกทำา
ในสิ่งที่ถ้กต้องกับทำาในสิ่งที่ง่าย กรณีทัง้สองอย่างน้ี
มีอย่้สามองค์ประกอบที่เรามักพบกันทัว่ไป ได้แก่:

1.  ความจำาเป็นหรือความต้องการที่พบด้านการเงิน 
วิชาชีพหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

2.  โอกาส ผ้้ทำาผิดมักเชื่อว่ามีโอกาสถ้กจับได้ยาก 
หรือเกิดผลกระทบเพียงเล็กน้อย เมื่อความ
จำาเป็นหรือความต้องการถ้กให้ความสำาคัญ
มากกว่าความเสี่ยง การกระทำาจึงเกิดขึ้นตามมา

3. การให้เหตุผลเข้าข้างตัวเอง

6. การให้เหตุผลเข้าข้างตัวเองหมายถึง
อะไร?
  ฉันได้รับค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม
  สิ่งนีคู้่ควรกับฉัน
  ทุกคนก็ทำาเหมือน ๆ กัน
  ไม่ผิดกฎหมายหรอก
  ไม่ได้ทำาให้ใครเดือดร้อน 

  เป็นเล่ห์เหลี่ยมทางการค้าเท่านัน้
  เป็นสิ่งที่ทุกคนทำากันที่นี
  ไม่ใช่แค่ครัง้แรกสักหน่อย
   เป็นทางเดียวที่จะทำาให้งานสำาเร็จ
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แนวท�งที่ถ้กตูอง  
ไม่มีทางลัดในการทำาส่ิงท่ีถ้กต้อง การพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมเร่ิมจากการถามคำาถามท่ีถ้ก
ต้อง คำาถามเหล่าน้ีอาจช่วยให้สถานการณ์ท่ีคลุมเครือมีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน

ไม?่ อยา่ท ำา 
ไมแ่น่ใจ? ติดต่อฝ่ายกฎหมายเพื่อขอคำาแนะนำาเพิ่มเติม

ไม?่ อยา่ท ำา 
ไม่แน่ใจ? ศึกษานโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง พ้ดคุยกับ เพื่อนร่วม
งาน ผ้้บังคับบัญชา ฝ่ายบุคคล ฝ่ายกฎหมายหรือฝ่ายควบคุมมาตรฐาน
พ้ดคุยกับผ้้บังคับบัญชา ฝ่ายกฎหมาย หรือฝ่ายควบคุมมาต รฐาน

ไม?่ อยา่ท ำา 
ไมแ่น่ใจ? พ้ดคุยกับผ้้บังคับบัญชา ฝ่ายกฎหมายหรือฝ่ายควบคุมมาตรฐาน

ใช?่ แจ้งข้อกังวลที่มี แจ้งกับผ้้บังคับบัญชา ฝ่ายบุคคล ฝ่ายกฎหมาย 
ฝ่ายควบคุมมาตรฐานหรือผ่าน Voice Your Concern Line

ไม?่ อยา่ท ำา 
ไมแ่น่ใจ? พ้ดคุยกับผ้้บังคับบัญชา ฝ่ายกฎหมายหรือฝ่ายควบคุมมาตรฐาน

1. ถ้กกฎหม�ยหรือไม่?

3.  เป็นไปต�มนโยบ�ยและ
กระบวนก�รของบริษัท หรือทู 
องถ่ินหรือไม่?

4.  ดีที่ส้ด สำ�หรับท้กคนและท้กฝ่ 
�ยที่เกี่ยวขูองหรือ ไม่?

5.   รู้สึกว่� ผิดแต่มีแรงกดดัน 
      ใหูตูองทำ�หรือไม่?

2.  สอดคลูองกับ พันธกิจและ
     ปณิธ�นของบริษัทหรือไม่?

6.  รู้สึกดี กับก�รตัดสินใจหรือไม่? ไมแ่น่ใจ? พด้คยุกบัผ ้บ้งัคบับญัชา ฝ่ายกฎหมายหร อืฝ่ายควบคมุมาตรฐาน
ใช?่ ดำาเนิ นการตอ่ คณุทำาในส ิ่ งท ี่ ถ ก้ตอ้งอย่้  

ก�รยึดแนวท�งที่ถ้กตูองยังรวมไปถึงก�รประเมิณก�รตัดสินใจที่มีไป
แลูวของตนเอง
ถ�มตวัเองว�่ “ท ำ�ถ ก้ตอูงหร อืไม”่
ไม่แน่ใจ? พ้ดคุยกับผ้้บังคับบัญชา  ฝ่ายกฎหมายหรือฝ่ายควบคุม มาตรฐาน และพิจารณาว่า สามารถทำาให้ดีขึ้น
ในครัง้ถัดไปหรือไม่

ไม่? ให้แจ้งกับผ้้บังคับบัญชา  ฝ่ายบุคคล  ฝ่ายกฎหมาย  หรือฝ่ายควบคุมมาตรฐาน  หรอืแจ้งเหตุผ่าน Voice 
Your Concern Line

ใช่? ขอแสดงความยินดี  คุณกำาลังช่วยเราในการส่งเสริมพันธกิจของบริษทัของบริษทั!
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VIII. ส�รจ�ก Earl Bakken, ผู้ร่วม 
ก่อตัง้และ CEO Emeritus

เรียนเพื่อนร่วมง�นจ�ก Medtronic ท้กท่�น

ที่ Medtronic เรายึดมัน่ในพันธกิจของเรา  
จรรยาบรรณทางธุรกิจคือสิ่งที่กำาหนดความ
สัมพันธ์ของเรากับผ้้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ดำาเนินงาน ระหว่างกัน ต่อชุมชนและประชาคม
โลก  แล้วความสัมพันธ์ของเรากับตัวเองล่ะ?  
คุณปฏิบัติตามพันธกิจของ Medtronic ทุกวัน
ทัง้ในที่ทำางานและที่บ้านอย่างจริงจังหรือไม่? 
คุณมีวิธีในการให้ผ้้อื่นหรือมองหาโอกาสน้ีหรือ
ไม่? หวังว่าทุกคนจะคิดแบบน้ี เน่ืองจากน่ีคือ
สิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำาให้กับตัวเองได้ หวัง
ว่าตัวอย่างของคุณจะเป็นแรงดันดาลใจให้กับ
คนอื่น ๆ ในทุก ๆ วัน ผมร้้สึกภ้มิใจกับพันธกิจ
ของบริษทัซึ่งถักทอบริษทัน้ีเข้าไว้และทำาให้เรา
สามารถเข้าถึงใจ ของคนนับล้านทัว่โลก

จงฝันต่อไป

Earl Bakken ผู้ร่วมก่อตัง้และ CEO Emeritus
ผมมีแรงจ้งใจและมุ่งมัน่
จากหัวใจว่าจะใช้ความร้้และ
ความสามารถของตนเองเพ่ือ
ช่วยเหลือมนุษยชาติ
–  Earl Bakken, ผู้ร่วมก่อตัง้,  

Co-Founder, CEO Emeritus

“
”
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IX. นิย�ม

1. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร?  
ขูอม้ลส่วนบุคคลคือขูอม้ลที่สามารถใชู
แยกเฉพาะหรือร่วมกับขูอม้ลอื่นเพื่อระบุ
ตัวบุคคล ซึ่งอาจไดูแก่ ชื่อ ที่อย่้ อีเมล
แอดเดรส วันเกิด เลขทะเบียนใบขับขี่ 
เลขบัญชีธนาคาร หนังสือเดินทาง เลข
ประกันสังคม หรือเลขประจำาตัวของหน่วย
งานรัฐและขูอม้ลบ่งชีอ้ื่น ๆ  

2. ใครคือลูกค้าของเรา?
ล้กคูาของเราอาจเป็นบุคคลหรือหน่วย
งานทัว่ไป หน่วยงานหรือบุคลากรทางการ
แพทย์ที่มีหนูาที่ดูานการจัดซื้อ ใหูเช่า 
แนะนำา ใชูงานหรือเตรียมการเรื่องการ
จัดซื้อหรือใหูเช่า หรือสัง่ผลิตภัณฑ์ของ 
Medtronic ภายใตู BCS ยังอาจรวมถึง
บุคคลที่ล้กคูา บุคคลใกลูชิดในครอบครัว
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวขูองกับล้กคูาเป็น 
ผู้ว่าจูาง

3. บุคคลภายนอกหมายถึงอะไร?
บุคคลภายนอกหมายถึงหน่วยงานหรือ
กลุ่มเปูาหมายและตัวแทนของหนวยงาน
หรือบุคคลเหล่าน้ี ซึ่งเราจัดซื้อสินคูาและ
บริการ (เช่น ผู้ใหูบริการ ซัพพลายเออร์ 
ผู้จัดจำาหน่าย ที่ปรึกษา หน่วยงานอิสระ 
(NGO) และหน่วยงานดูานการลงทุน)

4. ตัวอย่าง การแข่งขันทางการค้าท่ี
ขัดต่อกฎหมายได้แก่อะไรบ้าง?

   การกำาหนดราคาหรือขูอกำาหนดและ
เงื่อนไขในการขายกับค่้แข่ง 

   การจัดสรรส่วนแบ่งตลาดระหว่างค่้แข่ง
   การตกลงของค่้แข่งในการปฏิเสธการ
ติดต่อธุรกิจกับล้กคูาที่กำาหนด 

  การฮัว้ประม้ลกับค่้แข่ง

5. สินบนคืออะไร? 
สินบนคือการเสนอ ใหู รับ หรือเรียกรูอง
สิ่งมีม้ลค่าใด ๆ เพื่อ กดดันการ ดำาเนินการ
ของบุคคลอย่างไม่เหมาะสม 

6. การให้เหตุผลเข้าข้างตัวเองหมาย
ถึงอะไร? 

  ฉันไดูรับค่าจูางที่ไม่เป็นธรรม
  สิ่งน้ีค่้ควรกับฉัน
  ทุกคนก็ทำาเหมือน ๆ กัน
  ไม่ผิดกฎหมายหรอก
  ไม่ไดูทำาใหูใครเดือดรูอน 

  เป็นเล่ห์เหลี่ยมทางการคูาเท่านัน้
  เป็นสิ่งที่ทุกคนทำากันที่น่ี
  ไม่ใช่แค่ครัง้แรกสักหน่อย
   เป็นทางเดียวที่จะทำาใหูงานสำาเร็จลุล่วง
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