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พันธกิจของ Boston Scientific

Boston Scientific ทุ่มเททำางานเพื่อยกระ 

ดับคุณภาพชีวิตและการดูแลรักษาผู้ป่วยทั่ว 

โลกผ่านการพัฒนา เทคโนโลยีและ 

นวัตกรรมใหม่ทางการแพทย์

สารบัญ



ค่านิยมองค์กรของ Boston Scientific
ค่านิยมองค์กรของเราช่วยสร้างรากฐานท่ีม่ันคงและเป็นเข็มทิศนำาทางสู่ส่ิงท่ีเราทุกคน

ต่างเช่ือม่ันท่ีชัดเจน และเรียบง่าย ค่านิยมองค์กรของเราคือรากฐานของทุกส่ิงท่ีเราทำา

ท้ังภายในและภายนอกองค์กร

การดูแลเอาใจใส่: เราปฏิบัติตนด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและความต้องการท่ีจะช่วยเหลือ 

สนับสนุนท้ังผู้ป่วย ลูกค้า ชุมชนของเรา และช่วยเหลือสนับสนุนซ่ึงกันและกัน

ความหลากหลาย: เรายอมรับความหลากหลายและเห็นคุณค่าของพรสวรรค์ แนวคิดและ 

ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันของพนักงานของเรา

ความร่วมมือท่ัวโลก: เราทำางานอย่างร่วมมือกันเพ่ือขยายโอกาสทางธุรกิจของบริการทาง การ

แพทย์ของเราไปสู่ท่ัวโลก

ประสิทธิภาพสูง: เราพยายามให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือประโยชน์ของผู้ป่วย แพทย์ผู้รักษา 

และผู้ถือหุ้น

นวัตกรรมท่ีทรงความหมาย: เราส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการทำางานท่ีมุ่งเน้นความคิด

สร้างสรรค์ เพ่ือเปล่ียนแนวคิดใหม่ให้กลายเป็นการบริการและโซลูชันใหม่ท่ีสร้างคุณค่าให้เกิด

ข้ึนกับผู้ป่วย ลูกค้าและพนักงาน

จิตวิญญาณแห่งชัยชนะ: เราปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงและปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว 

ยืดหยุ่นคล่องตัว และด้วยสำานึกความรับผิดชอบ เพ่ือยกระดับบริการการดูแลผู้ป่วยท่ีดีย่ิงข้ึน

ที่ Boston Scientific คุณคือส่วนหนึ่งของชุมชนที่มุ่ง

มั่นพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

ของคนทั่วโลก เราจัดหาบริการให้กับผู้ป่วย ระบบการ

ดูแลรักษาสุขภาพ และต่อกันและกันโดยทำางานร่วม

กับ ลูกค้าของเรา

ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นรากฐานของ Boston 

Scientific วิธีการที่เรากระทำาและสื่อสารในนามของ 

Boston Scientific จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของ

ลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของเราและมีอิทธิพลต่อภาพ

ลักษณ์ที่ ผู้ถือหุ้นมองเรา ในฐานะ เป็นการลงทุน 

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเราทุกคนในการปกป้องชื่อเสียงของ

เรา 

ความซื่อสัตย์สุจริตคือ คำามั่นสัญญาที่จะทำาสิ่งที่ถูก

ต้อง ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต และการปฏิบัติต่อกันและกัน และต่อลูกค้า ผู้

ป่วย ผู้จัดหาสินค้าและบริการของเราอย่างเป็นธรรม

และให้ เกียรติ ด้วยการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต เราสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมองค์กรและชื่อ

เสียงที่ ดีของบริษัทและแผนกการทำางานของบริษัท

ซึ่งดำาเนินงานอยู่ในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก 

ความซื่อสัตย์จะยังคงอยู่ในลำาดับสูงสุดที่เราจะต่อสู้

ให้ได้มาเพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความ

พอใจ ของลูกค้า ไม่ว่าจะอยู่ในตำาแหน่งหรือหน้าที่ใด 

การไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ นโยบายของเรา 

และ กฎหมายที่บังคับใช้ สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบ

ต่อความสัมพันธ์ ธุรกิจ และชื่อเสียงที่ลูกค้าไว้วางใจ

เรา 

หลักจรรยาบรรณคือรากฐานของนโยบายและกฎเกณฑ์ที่เรากำาหนด
ขึ้น ใช้หลักจรรยาบรรณเพื่อ:

• ช่วยให้แน่ใจว่ามีการดำาเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
ยึดหลักจริยธรรม ในทุกความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับ
การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา และ 

• ส่งเสริมการอภิปรายในประเด็นจริยธรรม และแนะนำาวิธีการ
จัดการกับปัญหาจริยธรรมและปัญหา ที่ยากต่อการตัดสินใจ
ได้อย่างชัดเจน ซึ่งเกิดขึ้นในการทำางานประจำาวันของเรา

เราทุกคนต้องทำาสิ่งที่ถูกต้อง สำาหรับเราทุกคน และสำาหรับ Boston 
Scientific เราทุกคนต้องปฏิบัติตาม กฎหมายและปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตตลอดเวลา เราต้องมีสำานึกรับผิดชอบต่อการก
ระทำาของเรา การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความหมาย
มากกว่าเพียงการสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีให้กับ บริษัท หรือ
การหลีกเลี่ยงปัญหาด้านกฎหมาย หากแต่เป็นการสร้างบรรยากาศการ
ทำางานที่ทุกคนภาคภูมิใจ อย่างยั่งยืน 

หลักจรรยาบรรณของ Boston Scientific
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การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต หมายถึง การลงมือปฏิบัติตาม
หลักจรรยาบรรณไม่ใช่เพียงแค่อ่าน 
เท่านั้น ต่อไปนี้คือส่วนหนึ่งของ
ความรับผิดชอบของคุณที่จะต้อง
กระทำาในฐานะสมาชิกทีม Boston 
Scientific ดังนั้น หากคุณพบเห็น
หรือประสบกับบางอย่างที่ทำาให้คุณ
รู้สึกกังวล โปรดสอบถามทันทีและ
แจ้งข้อกังวล ไปยังแหล่งข้อมูลที่
เหมาะสม หยิบยกคำาถามจนกว่าจะได้
รับคำาตอบ ทบทวนหลักจรรยาบรรณ
เป็น ประจำาเพื่ออยู่ในจิตสำานึกของ
คุณตลอดเวลา

ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต หมายถึงอะไร
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คำาถาม: ฉันควรทำาอย่างไรหากไม่มั่นใจ

ว่านโยบายและระเบียบปฏิบัติของ

บริษัทมีผลบังคับใช้ กับงานของ ฉัน

หรือไม่ 

คำาตอบ: ค หลักจรรยาบรรณเป็น

ทรัพยากรที่สำาคัญสำาหรับทุกคนที่

ทำางานที่ Boston Scientific หากคุณ

มี คำาถามเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบ

ปฏิบัติของบริษัท โปรดสอบถามจากผู้จัดการ ของคุณ 

หรือติดต่อแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ระบุไว้ในตอนท้ายของ

หลักจรรยาบรรณ

คำาถาม: ฉันทำางานอยู่ในประเทศที่ข้อ

กฎหมายแตกต่างจากประเทศที่

ฉันประจำาอยู่ หลักจรรยาบรรณ นี้

ครอบคลุมทั้งสองสถานที่หรือไม่ 

คำาตอบ: Boston Scientific ยึดถือข้อความ

ตัวอักษรและเจตนารมณ์ของกฎหมาย

และธรรมเนียมปฏิบัติใน ทุกที่ที่เรา

ดำาเนินธุรกิจ หลักจรรยาบรรณนี้มีไว้อย่างกว้าง ๆ เพียง

พอที่จะครอบคลุมทุกคนทั้งโลก แต่กฎหมายจะแตก

ต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ สิ่งที่อาจจะถูกกฎหมาย

ในพื้นที่หนึ่ง อาจไม่ถูกต้อง กฎหมายในพื้นที่อื่น 

พนักงานจะต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามข้อกำาหนด

ของกฎหมาย นโยบาย และระเบียบปฏิบัติที่บังคับใช้ 

หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น

อันเกี่ยวข้องกับ หลักจรรยาบรรณ นโยบายและระเบียบ

ปฏิบัติของบริษัท และกฎหมายหรือธรรมเนียมปฏิบัติ

ใน ประเทศใดๆ โปรดติดต่อไปยังทรัพยากรที่ระบุไว้ใน

ตอนท้ายของหลักจรรยาบรรณนี้

หลักจรรยาบรรณไม่สามารถระบุทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ เราคาด
หวังว่าคุณจะใช้ดุลยพินิจที่ดี และ ถามคำาถามต่าง ๆ เมื่อคุณต้องการ
แนวทางหรือคำาอธิบาย นอกจากนี้ ยังมีแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่คุณสามารถ 
ติดต่อขอคำาปรึกษาแนะนำาได้ ซึ่งรวมถึง ฝ่ายบริหารของคุณ ฝ่ายกำากับ
ดูแลการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับสากล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมาย 
ฝ่ายตรวจสอบภายในสากล บริการสายด่วน Advice Line และทรัพยากร 
อื่น ๆ ที่ระบุไว้ในตอนท้ายของหลักจรรยาบรรณนี้ นอกจากหลักจรรยา
บรรณแล้ว คุณยังต้องตระหนัก ถึงนโยบายและระเบียบปฏิบัติทั้งหมด
ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณด้วย

หลักจรรยาบรรณมีผลบังคับใช้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารทุก
ฝ่ายของบริษัท Boston Scientific ที่ประจำาอยู่ทั่วโลก นอกจากนี้ เรา
ยังคาดหวังให้ตัวแทนจำาหน่าย ตัวแทน ผู้รับเหมา พนักงานชั่วคราว 
พนักงานฝึกงาน ผู้ค้า และผู้จัดหาสินค้าและบริการของเราดำาเนิน
งานตามมาตรฐานหลักจรรยาบรรณ ของเราเมื่อปฏิบัติงานในนามของ
เรา การกำาหนดให้ยึดมั่นปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ไม่ได้มี 
วัตถุประสงค์เพื่อแสดงนัยว่าบุคคลใดก็ตามที่ไม่ใช่เป็นพนักงานของเรา
เป็นพนักงานของ Boston Scientific 

ต่อไปนี้จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและผู้
บริหารของบริษัท: การสละสิทธิ์ใดๆ ในหลักจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้อง
กับผู้บริหารและกรรมการบริษัท สามารถกระทำาได้โดยคณะกรรมการ 
บริษัทหรือคณะกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสียเท่านั้น ซึ่งต้องเปิดเผยข้อมูล
ตามที่กฎหมายกำาหนด

การปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของหลักจรรยาบรรณ

หลักจรรยาบรรณนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Boston Scientific 

ในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซึ่งอธิบายถึง ความหมายของการ

ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในทุกสิ่งที่เราทำาและโดยสอดคล้อง 

กับค่านิยมองค์กรของ Boston Scientific เราคาดหวังว่าคุณจะปฏิบัติทั้ง

ตามเจตนารมณ์ และตาม ตัวอักษรที่เขียนไว้ในหลักจรรยาบรรณในทุก

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เราคาดหวังให้คุณ: 

• เข้าใจการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมภายใต้หลักจรรยาบรรณ 

นโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัท และกฎหมายที่บังคับใช้

กับงานของคุณ

• ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ในทุกที่ที่เรา

ดำาเนินธุรกิจ

• ปฏิบัติตนสอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณ นโยบายและระเบียบ

ปฏิบัติของบริษัท และกฎหมายที่ บังคับใช้

• แจ้งทันทีเมื่อมีข้อกังวลหรือสงสัยว่ามีการละเมิดหลักจรรยา

บรรณ นโยบายและระเบียบปฏิบัติของ บริษัท หรือกฎหมายที่

บังคับใช้

• เมื่อได้รับการร้องขอ ยืนยันและรับรองว่าคุณได้ทบทวน 

ทำาความเข้าใจและยินยอมที่จะปฏิบัติตาม หลักจรรยาบรรณ

• เข้าใจว่าการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจนี้ถือเป็นส่วน

หนึ่งของงานของคุณที่คุณต้องปฏิบัติตาม 

หลักจรรยาบรรณมีผลใช้กับ
พนักงาน ผู้บริหารและ
กรรมการของ Boston

Scientific ทั้งหมดทั่วโลก
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ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึงอะไร

คำาถาม&คำาตอบ
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คำาถาม:ปีที่ผ่านมา ฉันบริหารจัดการ
โครงการหนึ่งในลักษณะที่ฉันคิดว่า
เหมาะสมในเวลานั้น หลังจากเข้า 

ร่วมการอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ฉันมีข้อกังวลบาง
อย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ ฉันควรทำาอย่างไร

คำาตอบ: คุณควรแจ้งข้อกังวลนี้ พูดคุย
กับผู้จัดการของคุณหรือติดต่อไปยัง
ทรัพยากรใดก็ตามที่ระบุไว้ใน ตอน

ท้ายของหลักจรรยาบรรณ เพื่อรักษาผลประโยชน์
สูงสุดของทุกคน การแก้ไขปัญหาข้อ กังวลการ
ทุจริตแม้ว่าจะเป็นการกระทำาที่เกิดขึ้นในอดีตเป็น
สิ่งจำาเป็นอย่างยิ่ง อาจเป็นไปได้ที่ จะแก้ไขปัญหาที่
อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดสถานการณ์เช่นเดียวกัน
ในอนาคต คุณจะมีแนวคิดใน การจัดการปัญหา
นั้นได้ดีขึ้น

คำาถาม: ฉันพูดคุยเกี่ยวกับข้อกังวล
การทุจริตกับผู้จัดการของฉัน และ
เธอบอกว่าเธอจะดำาเนินการ ตรวจ

สอบให้ แต่ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น ผ่านไปหลายเดือน 
สถานการณ์ที่ทำาให้ฉันเกิดข้อกังวล การทุจริตยังคง
เกิดขึ้นอยู่ ฉันรู้สึกกลัวที่จะถามผู้จัดการของฉันอีก
ครั้ง ฉันควรทำาอย่างไร 

คำาตอบ: คุณควรแจ้งข้อกังวลของคุณ
ต่อไปจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข 
ในสถานการณ์นี้ คุณควร พิจารณา

ติดต่อไปยังผู้จัดการของผู้จัดการของคุณ หรือ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ระบุไว้ในตอนท้าย ของหลัก
จรรยาบรรณ แม้จะมีความเป็นไปได้ว่า ผู้จัดการ
ของคุณได้ตรวจสอบสถานการณ์นี้ และตัดสินใจ
แล้วว่านั่นไม่ได้เป็นปัญหาอะไร หรือได้ดำาเนินการ
แก้ไขแล้ว แต่ก็ย่อมดีกว่าถ้าคุณ ได้รับทราบด้วยไม่
ว่าจะมาจากทางใดทางหนึ่ง การติดต่อไปยังแหล่ง
ข้อมูลอื่นๆ อาจช่วยทำาให้ เข้าใจสถานการณ์อย่าง
ชัดเจนมากขึ้น

ถามคำาถามและแจ้งข้อกังวล

เราทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งข้อกังวลการกระทำาการละเมิด

หรือสงสัยว่าอาจมีการละเมิดหลัก จรรยาบรรณ นโยบายและระเบียบ

ปฏิบัติของบริษัท และกฎหมายที่บังคับใช้ทันที หากคุณไม่แน่ใจว่าควร

ทำา

สิ่งใด สอบถามและขอคำาปรึกษาแนะนำา โปรดดูแหล่งข้อมูลที่มีอยู่

ทั้งหมดที่ระบุไว้ในตอนท้ายของหลัก จรรยาบรรณ 

เมื่อเราเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ที่สำาคัญและไม่แน่ชัด โปรดตั้งคำาถาม

ต่อไปนี้กับตนเอง:

• การดำาเนินการนี้สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณ นโยบายและ

ระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือกฎหมาย ที่มีผลบังคับใช้หรือไม่

• อะไรที่คิดว่าเป็นธรรมและถูกต้องตามหลักจริยธรรมใน

สถานการณ์นี้

• อะไรถือเป็นประโยชน์สูงสุดของการดูแลผู้ป่วย

• รู้สึกอย่างไรหากเรื่องนี้ปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ 

พนักงาน ลูกค้า ผู้ป่วย หรือผู้ถือหุ้น ของ Boston Scientific จะ

รู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้

• การดำาเนินการใดถูกหลักจริยธรรม

นโยบายไม่ยอมรับการตอบโต้ของ Boston
Scientific ซึ่งเป็นหัวใจหลักของหลักจรรยาบรรณ

มีผลบังคับใช้โดยเคร่งครัด เราไม่ยอมรับการ
ตอบโต้ทุกรูปแบบ (ไม่ว่าโดยผู้จัดการ เพื่อนร่วม
งานหรืออย่างอื่นใด) ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดอัน

เนื่องมาจากการแจ้งข้อกังวลการทุจริตโดยสุจริตใจ
นอกจากนี้ นโยบายไม่ยอมรับการตอบโต้ของ

บริษัทยังครอบคลุมถึงบุคคลผู้ให้ความช่วยเหลือ
หรือให้ความร่วมมือในการตรวจสอบหรือแจ้ง

ปัญหาหรือข้อกังวลการทุจริต

ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึงอะไร

คำาถาม&คำาตอบ

ปรึกษากับผู้จัดการของคุณ
ก่อนตัดสินใจหรือดำาเนินการ
ใดๆ ที่อาจนำามาซึ่งประเด็น

ด้านกฎหมายหรือความ
ซื่อสัตย์สุจริต

ADVICE LINE  
adviceline.bostonscientific.com

ตดิตอ่อนิเทอรเ์นต็ท ั ว่โลก
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การปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างท่ีดี
เราทุกคนคือแบบอย่างท่ีดี เราทุกคนต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีขณะปฏิบัติ
งานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต เราจะสามารถดำารงรักษาวัฒนธรรมความซ่ือสัตย์สุจริต
และความรับผิดชอบของเราไว้ได้ด้วยการ ทำางานร่วมกัน เราคาดหวังให้คุณ:

• ดำาเนินการอย่างเป็นธรรมและซ่ือสัตย์สุจริตในทุกการเจรจาธุรกิจของคุณ

• ตรวจสอบให้ม่ันใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของคุณเข้าใจและปฏิบัติตาม
หลักจรรยาบรรณ นโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัท กฎหมายท่ีมีผล
บังคับใช้และความมุ่งม่ันของเราต่อ ความซ่ือสัตย์สุจริต

• รักษาสภาพแวดล้อมการทำางานท่ีส่งเสริมความซ่ือสัตย์สุจริตในกลุ่มงานของ
คุณ

• ทราบถึงแหล่งข้อมูลท่ีพร้อมให้ความช่วยเหลือท่ีมีอยู่

• สนับสนุนพนักงานท่ีถามคำาถาม แจ้งข้อกังวลหรือให้ความร่วมมือในการตรวจ
สอบโดยสุจริตใจ

• แจ้งข้อกังวลการทุจริตหรือการกระทำาละเมิดหรือสงสัยว่าอาจมีการละเมิดหลัก
จรรยาบรรณ นโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือกฎหมายท่ีบังคับใช้
ทันที 

ผู้จัดการของ Boston Scientific ทุกคนมีหน้าท่ีต้องส่งเสริมวัฒนธรรมการมีความ
ซ่ือสัตย์และการปฏิบัติตาม กฎระเบียบข้อบังคับ ซ่ึงหมายความว่าผู้จัดการควรปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและต้องแน่ใจว่าเพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนรู้สึก
สบายใจท่ีจะหยิบยกปัญหาและข้อกังวลใจโดยไม่เกรงกลัวต่อการตอบโต้แก้ แค้น ต้อง
แน่ใจว่ามีการจัดการกับข้อกังวลใจหรือข้อสงสัยอย่างมืออาชีพและเหมาะสมกับเวลา 
และต้องแน่ใจ ว่าไม่ได้ละเมิดต่อมาตฐานด้านความซ่ือสัตย์และการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบข้อบังคับเพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลลัพธ์

ทางธุรกิจ 

ขณะปฏิบัติงานในนามของ Boston Scientific คุณอาจเผชิญกับสถานการณ์ท่ียุ่งยาก
ต่าง ๆ หลายคร้ังท่ี สามัญสำานึก ดุลพินิจของคุณ หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของเรา 
และนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัท อาจเพียงพอสำาหรับการช้ีนำาแนวทางให้กับ
คุณ อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีท่ีคุณอาจต้องการความ ช่วยเหลือเพ่ิมเติมเพ่ือช่วย
ให้ตัดสินใจได้ถูกต้องเหมาะสม ในกรณีดังกล่าว โปรดติดต่อบุคลากรหรือ ข้อมูลท่ีได้
แสดงรายช่ือไว้ในตอนท้ายของหลักจรรยาบรรณน้ีสำาหรับการช้ีแนะแนวทางเพ่ิมเติม

คำา
ถาม: ฉันคิดว่าเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของฉัน
กำาลังละเมิดหลักจรรยาบรรณ ฉันต้องทำาสิ่ง
ใดหรือไม่ 

คำาตอบ: ใช่ เมื่อสงสัยไม่มั่นใจเกี่ยวกับว่าการ
ดำาเนินการเหมาะสมหรือไม่ คุณควรรายงาน
ข้อกังวลใจของ คุณต่อผู้จัดการของคุณหรือต่อ

หนึ่งในบุคลากรที่แสดงรายชื่อไว้ในตอนท้ายของหลักจรรยา
บรรณ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของทุกคน เราต้องดำาเนิน
การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นทันที พนักงานถูก
คาดหวังให้ดำาเนินการกับข้อกังวลการทุจริตทันที เราทุกคน
มีความรับผิดชอบในการ ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ

คุณสามารถแสดงให้เห็นถึงความ
ซื่อสัตย์ได้ทุกวันที่รวมถึงวิธีที่คุณ
ปฏิบัติต่อทรัพย์สินของบริษัท 
วิธีที่คุณ หลีกเลี่ยงปัญหาผล
ประโยชน์ทับซ้อน และปกป้อง
ข้อมูลส่วนตัวและวิธีที่คุณรักษา
สภาพแวดล้อมการ ทำางานให้
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและไร้
ความกังวลใด ๆ

ฉันจะแสดงออกถึงความ

ซื่อสัตย์สุจริตภายในที่

ทำางานได้อย่างไร

ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึงอะไร

คำาถาม&คำาตอบ

ADVICE LINE  
adviceline.bostonscientific.com

ตดิตอ่อนิเทอรเ์นต็ท ั ว่โลก
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ทุ่มเทในการยกระดับคุณภาพ
ความมุ่งมั่นด้านคุณภาพของเราได้รวมเข้าไว้ในนโยบายด้านคุณภาพของเรา: 
ปรับปรุงคุณภาพการดูแล ผู้ป่วยและทุกสิ่งที่ Boston Scientific ถ้อยแถลงนี้
สนับสนุนให้ทุกคนไม่
ว่าจะทำางานในตำาแหน่ง
ใดในองค์กร มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจและการ
ดำาเนินการที่อาจส่งผลต่อ
คุณภาพหรือการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง Boston Scientific คาดหวังให้คุณรับผิดชอบต่อการยกระดับ
คุณภาพ เราคาดหวังให้คุณ:

• ภาคภูมิใจในงานของคุณ และเอาใจใส่งานทุกอย่างในทุกรายละเอียด
อย่างรอบคอบ

• ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติและวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทเสมอ

• เข้าร่วมการอบรมทั้งหมดที่กำาหนดให้เข้าร่วมทันที 

• ดำาเนินการอย่างเหมาะสมทุกครั้งเมื่อเกี่ยวข้องกับประเด็นคุณภาพ

• รายงานการร้องเรียนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทันที

• รายงานทุกสถานการณ์ที่อาจส่งผลต่อคุณภาพหรือกฎระเบียบทันที

• หาวิธีการยกระดับคุณภาพภายในการปฏิบัติงานของคุณและในบริษัท

• เหนือสิ่งอื่นใด มุ่งเน้นคุณภาพเป็นงานหลักที่สำาคัญที่สุดของคุณ 

การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคุณ ช่วยให้ Boston Scientific มั่นใจว่า
เราปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ความต้องการของลูกค้าและความต้องการของ
ผู้ป่วย

คำาถาม: ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ในส่วนงานของฉันไม่
ปฏิบัติตามวิธีการผลิตท่ีกำาหนดไว้ มีพนักงาน
คนหน่ึงคิดวิธี ลัดท่ีเขาใช้และแนะนำาให้ผู้

อ่ืนใช้วิธีลัด ฉันไม่ต้องการให้เพ่ือนร่วมงานของฉันทราบ
ว่าฉันแจ้ง ปัญหาน้ี แต่ฉันกังวลว่าการกระทำาเช่นน้ีอาจส่ง
ผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ฉันควร ทำาอย่างไร 

คำาตอบ: แจ้งปัญหากับผู้จัดการของคุณทันที
หรือติดต่อหน่ึงในข้อมูลท่ีระบุไว้ในตอนท้าย
ของ หลักจรรยาบรรณ การปฏิบัติตามวิธีการ

ผลิตท่ีกำาหนดไว้มีความสำาคัญอย่างย่ิง การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ 
ตามอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน เกิดปัญหาการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือปัญหาท่ี ร้ายแรงอ่ืนๆ ข้อมูล
การแจ้งหรือการสอบถามของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับใน
ขอบเขตท่ีกระทำาได้ โปรดจำาไว้ว่า คุณสามารถเลือกแจ้งข้อ
กังวลโดยไม่เปิดเผยตัวตนของคุณเม่ือติดต่อ Advice Line 
เว้นแต่ว่าจะมีข้อจำากัดอ่ืนโดยกฎหมายในประเทศน้ัน หาก
มีข้อจำากัดโดยกฎหมายดังกล่าว ผู้แจ้งจะ ได้รับการแนะนำา
ให้เลือกทรัพยากรหรือบุคลากรอ่ืน

คำาถาม: ฉันมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับวิธีลดข้อ
บกพร่องของผลิตภัณฑ์ในสายการผลิตของ
ฉัน ฉันเช่ือว่าวิธี แก้ปัญหาอาจทำาให้ต้องใช้

เวลาในการผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึน และฉันมีข้อกังวลท่ี
จะแจ้งเร่ืองน้ี ฉันควรทำาอย่างไร

คำาตอบ: เสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการพิจารณา
ต่อไป Boston Scientific ตระหนักถึงคุณค่า
ของข้อเสนอแนะ ของพนักงานทุกคนใน

การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานและดำาเนินธุรกิจของเรา หาก
แนวคิดของคุณ ได้ผล ช่วงเวลาท่ีเราได้ใช้ในการป้องกัน
ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์อาจหมายถึงจำานวนท่ีลดลง 
ของผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ได้คุณภาพท่ีจะถูกทำาลาย ซ่ึงช่วยให้
เราประหยัดเวลาได้ในท้ายท่ีสุด และท่ี สำาคัญกว่าน้ันอาจ
เป็นการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของ
เราแก่ผู้ป่วย โดยท่ัวไป วิธีท่ีดีท่ีสุดคือพูดคุยเก่ียวกับข้อ
เสนอแนะเช่นน้ีกับผู้จัดการของคุณหรือกับผู้จัดการของ
ผู้จัดการ ของคุณ อย่างไรก็ดี หากคุณรู้สึกว่าไม่สามารถ
กระทำาได้ คุณสามารถติดต่อแหล่งทรัพยากรท่ีระบุ ไว้ใน
ตอนท้ายของหลักจรรยาบรรณ

คำาถาม&คำาตอบ

ฉันจะแสดงออกถึงความซ่ือสัตย์สุจริตภายในท่ีทำางานได้อย่างไร

การดูแล ผูปวยและทุกสิ่งที่ 
Boston Scientific.

คำาถาม: ฉันเดินทางโดยเครื่องบินและนั่ง

ถัดจากสตรีคนหนึ่ง ซึ่งแพทย์ของเธอ

ใช้อุปกรณ์ของ Boston Scientific ใน

การบำาบัดรักษาอาการของเธอ เธอบอกฉันว่าไม่นานมา

นี้อุปกรณ์ของเธอทำางานผิดปกติ แต่จาก คำาอธิบายของ

เธอ ฉันไม่เข้าใจความผิดปกติที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดี ฉัน

จดชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ ของเธอไว้ ฉันควรต้อง

ทำาสิ่งใดอีกหรือไม่

คำาตอบ: ใช่ อันดับแรก คุณควรปฏิบัติ

ตามขั้นตอนการแจ้งข้อร้องเรียน หาก

คุณไม่แน่ใจ โปรดติดต่อศูนย์รับ แจ้ง

ข้อร้องเรียนของลูกค้าทันที และให้ข้อมูลทั้งหมดที่

คุณมี Boston Scientific ต้องรวบรวมข้อมูล เกี่ยว

กับประสบการณ์เช่นนี้ และตรวจสอบว่ามีปัญหาเกิด

ขึ้นกับผลิตภัณฑ์หรือไม่ ในบาง สถานการณ์ Boston 

Scientific ต้องรายงานข้อมูลประสบการณ์ใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ไปยังหน่วยงานรัฐ เพื่อรับทราบ นอกจาก

นี้ ในอนาคต หากผู้ใดรายงานข้อกังวลกับคุณ คุณควร

พยายามรวบรวมข้อมูล เพิ่มเติมที่จะช่วยให้เข้าใจข้อ

กังวลที่อาจเกิดขึ้นได้ ในตัวอย่างข้างต้น คุณสามารถ

ซักถามเกี่ยวกับ ประเภทและ/หรือชื่อของอุปกรณ์

แพทย์ได้ คุณยังสามารถซักถามว่าเธอหรือแพทย์ของ

เธอได้ ติดต่อไปยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของ Boston 

Scientific เพื่อรายงานข้อมูลแล้วหรือไม่ ในตอนท้าย 

คุณได้ขอชื่อของแพทย์ของเธอและโรงพยาบาลที่เธอ

ได้รับอุปกรณ์แพทย์ดังกล่าว 

คำาถาม&คำาตอบ

การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคุณ ช่วย
ให้ Boston Scientific มั่นใจว่าเราปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎระเบียบ ความต้องการของลูกค้าและ
ความต้องการของผู้ป่วย

ADVICE LINE  
adviceline.bostonscientific.com
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ให้ความเคารพต่อผู้อื่น
ความมุ่งมั่นของเราต่อความซื่อสัตย์สุจริตรวมถึงการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วย
ความเคารพและให้เกียรติและ เป็นธรรม เราคาดหวังให้คุณ:

• ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน 
ซึ่งรวมถึงงานนอกสถานที่ซึ่งบริษัท เป็นผู้ให้การสนับสนุน 
และการพบปะทางสังคม 

• ตรวจสอบว่าการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อพนักงานพิจารณา
โดยยึดถือปัจจัยทางธุรกิจเป็นสำาคัญ เท่านั้น เช่น การตัดสินใจ
เกี่ยวกับการว่าจ้าง การเลื่อนตำาแหน่ง การเลิกจ้าง การโยกย้าย 
การอนุมัติ การลาหยุด หรือการจ่ายค่าตอบแทน พิจารณาโดย
ยึดถือปัจจัยทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องเป็นสำาคัญ เท่านั้น

• ใช้ทรัพย์สินของบริษัทและของลูกค้าและเพื่อนร่วมงานอย่าง
เหมาะสม 

• ห้ามกระทำาการมิชอบทั้งโดยวาจาหรือทางกายหรือประพฤติตน
เป็นที่น่ารังเกียจของผู้อื่น ซึ่งรวมถึง การก่อกวน การข่มเหง
รังแก การปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยทารุณ หรือข่มขู่คุกคาม การใช้
ภาษาหรือ กิริยาที่ไม่เหมาะสม และการกระทำาอื่น ๆ ที่เป็นการ
ก่อกวนความสงบ อันเป็นการขัดขวางมิให้ ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่
ได้ตามปกติ

• ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความประพฤติของพนักงานที่มีผล
บังคับใช้ทั้งหมด 

• ห้ามทำาการบันทึกหรือดาวน์โหลดแนวความคิด กระบวนการ 
ผลิตภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนา หรือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน 
หรือ การสนทนาในลักษณะใดก็ตาม (เสียงหรือภาพ) ที่่ไม่ใช่
เพื่อการ ใช้งานที่ชอบด้วยเหตุผลของบริษัท 

ฉันจะแสดงออกถึงความซ่ือสัตย์สุจริตภายในท่ีทำางานได้อย่างไร

Boston Scientific มุ่งมั่นปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจ้างงานที่
เป็นธรรมเพื่อให้โอกาสแก่พนักงาน ทุกคนอย่างเท่าเทียม เราไม่เลือก
ปฏิบัติหรือไม่อดกลั้นต่อการข่มขู่คุกคามบนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว 
ศาสนา ความทุพพลภาพ เพศ ชาติกำาเนิด รสนิยมทางเพศ เอกลักษณ์
ทางเพศ การแสดงออกทางเพศภาวะ อายุ ข้อมูลพันธุกรรม สถานภาพ
ทางทหารหรือสถานภาพอื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย นอกจาก
นี้ Boston Scientific ยังตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลาย และ
เชื่อว่าสถานที่ทำางานที่เต็มไปด้วยความ หลากหลายจะนำามาซึ่งความได้
เปรียบในการแข่งขันอย่างแท้จริง

คำาถาม: เมื่อเร็วๆ นี้ ฉันได้เข้าร่วมการประชุม
ที่มีการตัดสินใจที่สำาคัญ ซึ่งเพื่อนร่วมงาน
คนหนึ่งของฉันแสดง ความไม่เห็นด้วย

กับฉันอย่างเปิดเผยต่อหน้าทุกคนในห้องประชุม เธอ
ใช้ถ้อยคำาดูถูกเหยียดหยาม และตวาดเสียงดังที่ฉันใน
ระหว่างการประชุม ฉันควรแจ้งพฤติกรรมของเธอหรือ
ไม่ 

คำาตอบ: ใช่ Boston Scientific ไม่อดกลั้นต่อ
พฤติกรรมการข่มขู่หรือการดูถูกเหยียด
หยามทุกรูปแบบ คุณ ควรแจ้งเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้นไปยังผู้จัดการของคุณ ผู้จัดการของผู้จัดการ
ของคุณ เจ้าหน้าที่แผนก ทรัพยากรบุคคล หรือติดต่อ
บุคคลหรือทรัพยากรที่ระบุไว้ในตอนท้ายของหลัก
จรรยาบรรณ แม้ว่า Boston Scientific จะส่งเสริมให้
มีการอภิปรายได้อย่างเปิดเผย แต่เราควรปฏิบัติต่อผู้
อื่นด้วยความ เคารพและให้เกียรติ และรักษาสภาพ
แวดล้อมการทำางานในลักษณะที่สร้างสรรค์ 

คำาถาม: เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฉันอยู่ที่งานอีเวนท์ของ 
Boston Scientific แห่งหนึ่งที่จัดขึ้นนอก
สถานที่ที่ซึ่งเพื่อน ร่วมงานคนหนึ่งทำาให้

ฉันรู้สึกไม่สบายใจเนื่องจากเขาแสดงความคิดเห็นเชิง
ชู้สาวเกี่ยวกับลักษณะ บุคลิกการแต่งตัวของฉัน ฉัน
สามารถรายงานข้อกังวลเหล่านี้กับใคร? 

คำาตอบ: Boston Scientific ไม่อดกลั้นต่อการ
คุกคามไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามที่รวมถึง
การคุกคามทางเพศ คุณควรรายงานข้อ

กังวลนี้กับผู้จัดการของคุณ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล หรือติดต่อบุคลากร หรือทรัพยากรที่ระบุไว้
ในตอนท้ายของหลักจรรยาบรรณ เป็นสิ่งสำาคัญที่
พนักงานจะได้รับการปฏิบัติ ด้วยความเคารพและทำา
หน้าที่อย่างมืออาชีพในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน 
รวมถึงกิจกรรม ที่บริษัทสนับสนุนนอกสถานที่ 

คำาถาม&คำาตอบ

ความมุ่งมั่นของเราต่อความซื่อสัตย์
สุจริตรวมถึงการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วย
ความเคารพและให้เกียรติและเป็น

ธรรม
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เคารพในทรัพย์สินของบริษัท
ทรัพย์สินของบริษัทมีความครอบคลุมมากเกินกว่าที่พนักงานจำานวนมากรับทราบ 

ซึ่งได้แก่ อุปกรณ์ แนวคิด ทางเทคโนโลยี กลยุทธ์ทางธุรกิจ รายชื่อลูกค้า และ

เอกสารที่มีข้อมูลบริษัท เป็นต้น เมื่อใช้หรือเข้าใช้ ทรัพย์สินของบริษัท คุณถูกคาด

หวังให้:

• ใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

• ใช้จ่ายเงินของบริษัทอย่างชาญฉลาด

• ดูแลปกป้องทรัพย์สินของบริษัทจากการถูกโจรกรรม สูญหาย การเข้าใช้

หรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การถูกทำาลายหรือการสูญเสีย

• ห้ามเชื่อมต่อแลปท็อปและคอมพิวเตอร์ส่วนตัวกับระบบคอมพิวเตอร์

ภายในของ Boston Scientific โดยไม่ใช้เครือข่าย Virtual Private 

Network (VPN) ที่ได้รับอนุมัติเพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่พึง ประสงค์

หรือการสูญเสียของสินทรัพย์ของ Boston Scientific ที่รวมถึงข้อมูลส่วน

ตัว

ฉันจะแสดงออกถึงความซ่ือสัตย์สุจริตภายในท่ีทำางานได้อย่างไร

คำาถาม: พ่ีชายของฉันส่งอีเมลถึงฉันผ่าน
คอมพิวเตอร์ในท่ีทำางานของฉัน และบาง
คร้ังเขาโทรหาฉันท่ี หมายเลขโทรศัพท์มือ

ถือของบริษัท การกระทำาน้ียอมรับได้หรือไม่ 

คำาตอบ: ระบบสารสนเทศของ Boston 
Scientific เป็นทรัพย์สินของบริษัท และ
โดยทั่วไปกำาหนดให้ใช้ งานเพื่อกิจกรรม

ธุรกิจของบริษัทเท่านั้น แม้ว่าจะอนุญาตให้พนักงาน
ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เป็นครั้งคราวและมีเหตุผล
อันควร แต่คุณต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ การใช้งาน
เพื่อประโยชน์ ส่วนตัวของคุณต้องสอดคล้องตามหลัก
จรรยาบรรณและนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัท 
และไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของคุณ โปรดจำา
ไว้ว่าทุกครั้งที่คุณส่งข้อความจากบัญชี อีเมลของบริษัท 
ผู้รับอาจเข้าใจว่าคุณกำาลังดำาเนินการในนามของบริษัท 
อย่าส่งข้อความที่สื่อ ในทางหมิ่นประมาทหรือไม่เหมาะ
สม หรือมีเนื้อหาที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
บริษัท เมื่อออกสู่สาธารณะ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบถึง
การแปลความหมายโดยผู้รับข้อความ

คำาถาม: ผู้จัดการของฉันมอบหมายให้ฉัน
ทำางานให้เสร็จโดยเร่งด่วน ซึ่งทำาให้ฉัน
จำาเป็นต้องทำางาน จากที่บ้าน ฉันสามารถ

ส่งเอกสารที่เกี่ยวกับงานไปยังและจากอีเมลส่วนตัวของ
ฉันเพื่อเข้าใช้ข้อมูลนี้ จากภายนอกที่ทำางานได้หรือไม่

คำาตอบ: ไม่ได้ ห้ามส่งหรืออัปโหลดข้อมูล
ของบริษัทไปยังระบบสารสนเทศที่ไม่ใช่
ของ Boston Scientific เช่น บริการ

อีเมลส่วนตัว แต่คุณควรติดต่อศูนย์บริการทางไอที 
เพื่อติดตั้งระบบเครือข่าย Virtual Private Network 
(VPN) ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำางานจากระยะไกลและ
เข้าถึงเอกสารที่ จัดเก็บภายในระบบงานของ Boston 
Scientific ได้ 

คำาถาม: ฉันสังเกตเห็นว่าเพื่อนร่วมงานคน
หนึ่งของฉันที่นั่งอยู่ติดกับฉันเข้าใช้งาน
ในเว็บไซต์ที่ไม่ เหมาะสมซึ่งทำาให้ฉัน

รู้สึกอึดอัดใจ ฉันควรทำาอย่างไร 

คำาตอบ: Boston Scientific จะกำากับดูแล
การใช้งานระบอินเทอร์เน็ตและอีเมล
เว้นแต่กฎหมายของประเทศ ไม่อนุญาต

ให้กระทำาการดังกล่าว ผลลัพธ์ก็คือ บริษัทจะสกัดกั้น
การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่ ปลอดภัยและไม่เหมาะสม
จำานวนมาก อย่างไรก็ตาม หากเพื่อนร่วมงานของคุณ
สามารถเข้าถึง เว็บไซต์หนึ่งที่ทำาให้คุณรู้สึกไม่สบายใจ 
โปรดปรึกษากับผู้จัดการของคุณหรือผู้จัดการระดับสูง 
ขึ้นไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ บุคคลหรือทรัพยากร
ใดก็ตามที่แสดงรายชื่อไว้ในตอนท้าย ของหลักจรรยา
บรรณนี้ 

คำาถาม: ฉันกำาลังจะเปิดธุรกิจเล็กๆ กับ
เพื่อนร่วมงานบางคนในช่วงเวลาหลัง
เลิกงาน หัวหน้างานของ ฉันทราบเรื่องนี้ 

ธุรกิจของเราไม่แข่งขันกับ Boston Scientific และได้
รับการอนุมัติที่จำาเป็นแล้วว่า ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
ใดๆ ฉันสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของบริษัท
ที่ฉัน ใช้อยู่เป็นหมายเลขโทรศัพท์หลักของธุรกิจของ
ฉันได้หรือไม่

คำาตอบ: ไม่ได้ แม้ว่าคุณจะสามารถทำาธุรกิจ
ส่วนตัวของคุณซึ่งได้แจ้งให้บริษัททราบ
แล้ว และไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อนต่อ

งานของคุณที่ Boston Scientific และไม่มีข้อจำากัด
อย่างอื่นใด แต่ คุณไม่สามารถใช้เวลางาน ทรัพย์สิน
หรือทรัพยากรอื่นๆ ของบริษัทในการทำาธุรกิจของคุณ 
และ รวมถึงธุรกิจของคู่สมรส คนใกล้ชิด เพื่อนหรือ
ญาติ เช่น ห้ามพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ 
Boston Scientific หรือแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของ
บุคคลเหล่านี้ให้กับลูกค้าของเรา 

คำาถาม&คำาตอบ คำาถาม&คำาตอบ
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• งดเว้นการใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อผลประโยชน์ส่วน

ตัว ซึ่งหมายความว่า คุณไม่สามารถใช้ข้อมูล ที่มีกรรมสิทธิ์

ของ Boston Scientific แม้ว่าคุณจะเป็นผู้จัดทำาหรือช่วยจัด

ทำาข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ ทางการค้า นอกเวลาทำางานของ

คุณที่ Boston Scientific นอกจากนี้ คุณต้องไม่ใช้สิทธิพิเศษ

ใน ฐานะผู้บริหารหรือสิทธิของผู้ใช้ระดับสูงที่คุณได้รับนอก

ขอบเขต

• ใช้ทรัพย์สินของบริษัทโดยสอดคล้องกับนโยบายและกฎหมาย

ที่บังคับใช้ 

คุณอาจใช้ระบบข้อมูลของบริษัทเพื่อการใช้งานส่วนตัวเป็นครั้งคราว

และอย่างมีเหตุผลอันควร การใช้ ดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดความเสีย

หายต่อระบบความปลอดภัยของข้อมูลบริษัท นอกจากนี้ โปรดจำาไว้ว่า 

Boston Scientific อาจดำาเนินการตรวจสอบ เข้าถึง ทบทวน และเปิด

เผยข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ในทรัพย์สิน ของบริษัท (รวมถึงข้อมูลบริษัทและ

ระบบคอมพิวเตอร์) เว้นแต่กฎหมายในประเทศมีข้อจำากัดไว้ บริษัท 

อาจร้องขอคืนทรัพย์สินได้ตลอดเวลา 

นอกจากนี้ คุณควรตระหนักว่าการใช้ทรัพย์สินหรือข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์

ของ Boston Scientific ถือเป็น การกระทำาที่ละเมิดกฎหมาย



คำาถาม: ผู้ค้าของบริษัทรายหนึ่งส่งตะกร้า
ของขวัญผลไม้และช็อกโกแลตใบใหญ่
มาให้ฉันในเทศกาล พิเศษเสมอ ฉัน

สามารถรับของขวัญนี้ได้หรือไม่ 

คำาตอบ: เนื่องจากตะกร้าของขวัญมีมูลค่า
ที่จำากัด และคุณได้รับไม่บ่อยครั้ง จึง
ไม่มีแนวโน้มที่พวกเขาจะ ทำาให้คุณ

รู้สึกว่ามีภาระผูกพันตอบแทนหรือส่งผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจของคุณ ในกรณีนี้ คุณ สามารถ
ยอมรับของขวัญต่อไปได้ อย่างไรก็ดี ขอแนะนำาให้
คุณแบ่งปันของขวัญในตะกร้าให้กับ พนักงานคน
อื่นๆ ในแผนกของคุณ และไม่เก็บไว้เพื่อตนเอง
เท่านั้น

คำาถาม: ฉันเป็นพนักงานฝ่ายขายและ
ฉันเป็นเพื่อนสนิทเป็นเวลาหลายปี
กับแพทย์ที่เป็นหนึ่งใน ลูกค้ารายใหญ่

ของฉัน เราพบปะกันอยู่บ่อย ๆ นอกเวลางาน ฉัน
สามารถดูแลบัญชีลูกค้าของแพทย์ รายนี้ต่อไปได้
หรือไม่ 

คำาตอบ: เมื่อยึดตามลักษณะทั่วไปของ
ธุรกิจของเราเป็นหลัก พนักงานและ
ลูกค้าของเราสามารถเป็นเพื่อนที่ ดีต่อ

กันได้ ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ พนักงานสามารถ
ดูแลให้บริการบัญชีลูกค้าที่พวกเขาถือว่าเป็น เพื่อน
ได้ แต่พนักงานต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าว
เพื่อที่ผู้จัดการของตนและฝ่ายทรัพยากร บุคคล
สามารถตระหนักรู้ในความสัมพันธ์ส่วนตัวนี้และ
สามารถพิจารณาตัดสินใจในขั้นสุดท้ายได้ว่ามีข้อ
กังวลด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหรือ
ไม่ นอกจากนี้ พนักงานต้องแน่ใจว่าแพทย์ จ่าย
ชำาระค่าใช้จ่ายสำาหรับตนเองในธุรกรรมทั้งหมดที่
ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

หลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับซ้อน
คุณอาจเผชิญกับผลประโยชน์ทับซ้อน เม่ือผลประโยชน์ส่วนตัวของคุณขัด
แย้งกับผลประโยชน์ของ Boston Scientific Boston Scientific คาดหวังให้คุณ
พยายามอย่างเต็มท่ีในการทำางานเพ่ือความสำาเร็จของ บริษัทและในบางกรณี
ผลประโยชน์ส่วนตัวของคุณอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการตัดสินใจ
ท่ีมี ประสิทธิภาพและอย่างตรงไปตรงมา หลีกเล่ียงการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีอาจ
กลายเป็นหรือส่อให้เห็นถึงกรณี ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวของคุณกับผลประโยชน์ของ Boston Scientific คุณมี หน้าท่ีรับผิดชอบ
ท่ีจะต้องทำาความเข้าใจในนโยบายของบริษัทเก่ียวกับประเด็นผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและต้องเปิดเผยและเตรียมพร้อมสำาหรับกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิด
ข้ึนจริงหรือท่ีมองว่าอาจเกิดข้ึนได้เพ่ือ สามารถจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวได้
อย่างเหมาะสม 
ตัวอย่างของผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีคุณต้องเปิดเผยต่อผู้จัดการ
ของคุณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมาย หรือ ฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎข้อบังคับสากล ได้แก่:
• การให้คำาปรึกษาหรือการทำางานเสริมในบริษัทคู่แข่ง ผู้จัดหาสินค้า

และบริการหรือลูกค้า
• การถือครองผลประโยชน์ทางการเงินจำานวนมากในบริษัทคู่แข่ง ผู้

จัดหาสินค้าและบริการหรือลูกค้า
• การมีส่วนร่วมตัดสินใจคัดเลือกหรือกำากับดูแลผู้รับเหมา ซ่ึงคุณมีผล

ประโยชน์ทางการเงิน หรือคู่ สมรส คนใกล้ชิดหรือสมาชิกในครอบ
ครัวอ่ืนๆ ของคุณปฏิบัติงานอยู่

• การได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลกำาไรจากโอกาสทางการค้าใดๆ ท่ี
เกิดข้ึนในระหว่างการ ปฏิบัติงานของคุณท่ี Boston Scientific

• การเร่ิมธุรกิจเพ่ือแข่งขันหรือหาโอกาสทางการค้าใดๆ ท่ีมีลักษณะขัด
แย้งกับผลประโยชน์สูงสุดของ Boston Scientific

• การว่าจ้างบุคคลผู้ขายหรือลูกค้าแนะนำาให้กับ Boston Scientific
• การมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ฉันท์คู่รักกับ

ผู้จัดหาสินค้าและบริการ หรือกับ ลูกค้า
• การมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ฉันท์คู่รักกับ

ผู้ท่ีอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของคุณ
• การจ้างงานหรือการมีความสัมพันธ์ในลักษณะผู้บังคับบัญชา-ผู้ใต้

บังคับบัญชากับคู่สมรส คู่รักหรือ สมาชิกในครอบครัว 

• การเข้าร่วมงานสังคม กิจกรรมสังสรรค์และสันทนาการอ่ืนๆ ร่วมกับผู้จัดหา
สินค้าและบริการ ใน ระหว่างกระบวนการคัดเลือกผู้จัดหาสินค้าและบริการ 
หรือการเจรจาสัญญากับผู้จัดหาสินค้าและ บริการ 

ของขวัญและการเล้ียงรับรองท่ีผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ ผู้ค้า ผู้รับเหมา ลูกค้าและคู่
แข่งได้เสนอให้น้ันอาจ ทำาให้ยากสำาหรับคุณในการปฏิบัติตนอย่างตรงไปตรงมาใน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและในการตัดสินใจทาง ธุรกิจในนามของ Boston Scientific 
ห้ามยอมรับของขวัญ การเล้ียงรับรองหรือผลประโยชน์ส่วนตัวจาก ผู้จัดหาสินค้าและ
บริการ ผู้ขาย ผู้รับเหมา ลูกค้าหรือบริษัทคู่แข่ง หากการยอมรับน้ันอาจส่งผลกระทบ 
หรือถูกมองว่าส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของคุณ นอกจากน้ี ห้ามยอมรับ
ของขวัญท่ี:
• เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด (เช่น สลากรางวัล บัตรของขวัญ หรือบัตร

กำานัลสำาหรับ การเดินทาง) 
• ทำาให้คุณเกิดความรู้สึกมีภาระผูกพัน (เช่น ต๋ัวราคาแพงหรือหรูหราเกิน

ความจำาเป็นสำาหรับ เข้าชมงานแข่งขันกีฬา ของขวัญราคาแพงหรือบริการ
แบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ผลิตภัณฑ์ หรือเคร่ืองมือสำาหรับการใช้งานทางธุรกิจ
การทำางานหรือการใช้ในส่วนตัว)

• เป็นส่ิงเกินควรหรือบ่อยเกินไป (เช่น ส่ิงของหรูหรา การเล้ียงอาหารใน
ภัตตาคารหรู หรือ ผลตอบแทนหรือของกำานัลหลายช้ินภายในหน่ึงช่วง
เวลาส้ัน ๆ แม้มีมูลค่าน้อยก็ตาม)

• หรือละเมิดต่อหลักจรรยาบรรณของเรา นโยบายและระเบียบปฏิบัติของ
บริษัท หรือ ของบริษัท นายจ้างของผู้ให้ส่ิงของดังกล่าว 

หากคุณไม่ม่ันใจว่าคุณควรยอมรับของกำานัลหรือการเล้ียงรับรองทางธุรกิจ หรือไม่ คุณ
ควรขอคำาแนะนำา ช้ีแนะ คุณต้องเปิดเผยกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีอาจเกิดข้ึนโดย
ทันทีท่ีเกิดข้ึน เราส่งเสริมสนับสนุน ให้พนักงานหยิบยกปัญหาสำาหรับสถานการณ์ท่ี
น่าสงสัยใด ๆ ก็ตามมาพูดคุยกับผู้จัดการของตนหรือกับฝ่าย ทรัพยากรบุคคลก่อนใน
เบ้ืองต้นเว้นแต่ในสถานการณ์ท่ีคุณรู้สึกว่าความอ่อนไหวและ/หรือความรุนแรงของ 
สถานการณ์จำาเป็นต้องส่งเร่ืองไปยังฝ่ายกฎหมายหรือฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎข้อบังคับโดยตรง ผู้จัดการผู้ซ่ึงถือเป็นจุดติดต่อเบ้ืองต้นของพนักงานสำาหรับการ
รายงานหรือปัญหากรณีผลประโยชน์ทับซ้อน น้ันจะมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการแจ้งไป
ยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมาย หรือ ฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติ ตามกฎข้อบังคับ
ให้ทราบซ่ึงจะดำาเนินการประเมินสถานการณ์และบันทึกข้อมูลไว้อย่างเหมาะสมต่อ
ไป 

ฉันจะแสดงออกถึงความซ่ือสัตย์สุจริตภายในท่ีทำางานได้อย่างไร

คำาถาม&คำาตอบ

คำาถาม: ฉันเป็นพนักงานของ Boston Scientific 
และฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ค้าของเราที่
ทำางาน ให้กับบริษัท เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ขายเสนอ

ให้บัตรเข้าชมการแข่งขันเวิรลด์คัพให้ฉันและครอบครัว 
ฉันจะยอมรับได้หรือไม่ 

คำาตอบ: การยอมรับบัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬา
หรือของขวัญอื่นๆ จากลูกค้า ผู้ค้าหรือผู้จัดหา
สินค้าและ บริการ ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่า

ปกติ อาจถูกมองได้ว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมี ผล
ประโยชน์ ทับซ้อนเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจที่เป็นอิสระของคุณ อย่างไรก็ดี แต่ละกรณี มีความ
แตกต่างกันไป คุณควรแจ้งไปยังผู้จัดการของคุณ แผนก
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมาย ทั่วโลก หรือแหล่ง
ข้อมูลที่ระบุไว้ในตอนท้ายของหลักจรรยาบรรณ เพื่อตรวจ
สอบ ว่าคุณสามารถ ยอมรับบัตรเข้าชมนี้ได้หรือไม่

คำาถาม: ฉันเป็นพนักงานของ Boston Scientific 
และฉันกำาลังระดมเงินบริจาคเพื่อสนับสนุน
การจัดงานเดิน การกุศลเพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจที่

จะจัดขึ้นเร็วๆ นี้ ฉันสามารถติดต่อธุรกิจในพื้นที่เพื่อขอรับ
บริจาคเงิน ได้หรือไม่

คำาตอบ: แม้ว่าธุรกิจของเพื่อนของคุณจะไม่อยู่
ในอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ แต่คุณควร
ปรึกษากับ ผู้จัดการ ของคุณเกี่ยวกับการทำางาน

นี้ก่อนล่วงหน้าเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ สิ่งที่คุณ ต้องทราบคือ ธุรกิจของเพื่อนของคุณ
จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ให้กับ Boston Scientific 
หรือ บริษัทคู่แข่ง ลูกค้า ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการหรือผู้
ขายของบริษัทหรือไม่ และสิ่งสำาคัญคือ การทำางาน นอก
เวลาของคุณต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความรับผิดชอบในการ
ทำางานของคุณที่ Boston Scientific

คำาถาม&คำาตอบ

คุณต้องเปิดเผยความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด

ต่อผู้จัดการของคุณล่วงหน้า
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คำาถาม&คำาตอบคำาถาม&คำาตอบ

คำาถาม: แผนกของฉันกำาลังคัดเลือกผู้ค้า พนักงานคน
หนึ่งของฉันแนะนำาบริษัทที่น้องสาวของเขาเป็น 
เจ้าของ ฉันได้รับทราบข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

จากแหล่งข้อมูลอื่น ฉันสามารถพิจารณาบริษัทนี้ ได้หรือไม่ แม้ว่า
พนักงานคนหนึ่งของฉันมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของบริษัท 

คำาตอบ: บริษัทนี้สามารถเข้าร่วมการคัดเลือกได้ แต่ห้ามไม่
ให้พนักงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของบริษัทนี้มี ส่วนร่วม
ในการตัดสินใจคัดเลือกผู้ค้าและกรณีบริษัทผู้ค้านั้น

ได้รับคัดเลือก พนักงานคนดังกล่าวต้อง ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการผู้ค้ารายนั้น นอกจากนี้ พนักงานของคุณยังต้องเข้าใจว่า เขา
ไม่ สามารถให้ข้อมูลที่เป็นความลับของ Boston Scientific หรือสร้าง
ข้อได้เปรียบอื่นๆ ให้กับน้องสาว ของเขาเพื่อช่วยให้เธอได้รับเลือก 
นอกจากนี้ คุณควรหารือกับผู้จัดการของตนเกี่ยวกับแนวทางที่ ความ
สัมพันธ์นี้จะมีผลต่อผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสถานการณ์ที่ส่อให้
เห็นว่าเป็นปัญหาผล ประโยชน์ทับซ้อนและขอคำาแนะนำาชี้แนะเพื่อ
กำาหนดแนวทางการดำาเนินการที่เหมาะสมที่สุดหากผู้ค้า รายนั้นได้
รับการคัดเลือก

ฉันจะแสดงออกถึงความซ่ือสัตย์สุจริตภายในท่ีทำางานได้อย่างไร

ปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท
ข้อมูลบริษัท Boston Scientific มีค่าอย่างยิ่งและต้องเก็บเป็นความลับ ขณะที่คุณ

อาจใช้ข้อมูลบริษัทเท่าที่ จำาเป็นในการปฏิบัติงานของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบ

ในการปกป้องข้อมูลจากการถูกขโมย การเปิดเผย ข้อมูลอย่างไม่เหมาะสมหรือการ

ใช้ข้อมูลในทางที่ผิด เราคาดหวังให้คุณ:

• ส่งข้อมูลลับของบริษัทในลักษณะที่ปลอดภัยที่รวมถึงการไม่ใช้บัญชี

อีเมลส่วนตัวเพื่อการดำาเนินงานทางธุรกิจของบริษัทหรือเพื่อการส่ง

ข้อมูลลับของบริษัทไปยังที่อยู่อีเมลส่วนตัว 

• ใช้ข้อมูลบริษัทตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้เท่านั้น

• เข้าถึงข้อมูลของบริษัทซึ่งเกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณ

เท่านั้น

• แลกเปลี่ยนข้อมูลบริษัทกับผู้อื่นที่มีธุรกิจที่เหมาะสมที่จำาเป็นต้องทราบ

ข้อมูลเท่านั้น และเมื่อไม่มี การห้ามเปิดเผยข้อมูล

• ให้ข้อมูลบริษัทที่เป็นความลับแก่บุคคลภายนอกที่มีธุรกิจที่ถูกกฎหมาย

ซึ่งจำาเป็นต้องทราบข้อมูล เท่านั้น และตกลงในการปกป้องข้อมูลอย่าง

เพียงพอ

• ทำาสำาเนาเอกสารที่มีข้อมูลบริษัทหรือลบเอกสารดังกล่าวจากส่วนงานของ

คุณเฉพาะเมื่อมี ข้อกำาหนดให้ดำาเนินการดังกล่าวเท่านั้น ในทุกกรณี 

ดำาเนินการให้มั่นใจว่าคุณได้เก็บข้อมูลนั้นเป็น ความลับเมื่ออยู่นอก

เหนือการคุ้มครองโดยปกติโดย Boston Scientific

คำาถาม: ขณะยืนต่อแถวในโรงอาหาร ฉัน
บังเอิญได้ยินพนักงานสองคนคุยกัน
เสียงดังเกี่ยวกับยอดขายที่ จะเปิดเผย

ต่อสาธารณะในวันพรุ่งนี้ การพูดคุยเช่นนี้เหมาะสม
หรือไม่ 

คำาตอบ: ไม่เหมาะสม พนักงานต้องใช้
ความระมัดระวังเมื่อพูดคุยหารือเกี่ยว
กับธุรกิจของ Boston Scientific ใน

สถานที่สาธารณะ ไม่ควรพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับข้อมูล
ความลับในสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ที่รวมถึง พื้นที่
เปิดเผยที่บริษัท Boston Scientific ที่คนทั่้วไปเข้าถึง
ได้ เช่น โรงอาหารของบริษัท และทางเดินที่คนอื่นอาจ
บังเอิญได้ยินในการสนทนาดังกล่าวได้ คุณต้องแจ้ง
ให้พนักงานทราบว่า คุณได้ยินสิ่งที่พวกเขาพูดคุยกัน 
นอกจากนี้ ยังมีความเกี่ยวพันกับกฎหมายการรักษา
ความปลอดภัย ของข้อมูลกรณีการพูดคุยสนทนาเกี่ยว
กับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะกับผู้อื่น หากต้องการ
ทราบ ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านในส่วนของกฎเกณฑ์
การซื้อขายหุ้นในหลักจรรยาบรรณ 
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ข้อมูลบริษัท Boston Scientific มี
ค่าอย่างยิ่งและต้องเก็บเป็นความ

ลับ

คำาถาม: ฉันเพิ่งสมรสและคู่สมรสของฉันถือหุ้นจำานวนมาก
ในบริษัทคู่แข่งมาก่อนหน้านี้แล้ว กรณีเช่นนี้ถือ เป็นผล
ประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ 

คำาตอบ: กรณีนี้อาจไม่ถือว่าเป็นปัญหาตราบเท่าที่มีการดำาเนิน
การอย่างระมัดระวัง คุณควรปรึกษากับ เจ้าหน้าที่แผนก
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายทั่วโลก หรือแผนก

กฎหมาย โดยทั่วไป การ ลงทุนในบริษัทซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทคู่แข่ง ผู้ขาย
หรือลูกค้าของ Boston Scientific จำาเป็นต้องขอ อนุมัติล่วงหน้า เว้นแต่
ว่าเป็นการลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และถือหุ้น
ต่ำา กว่าหนึ่งเปอร์เซนต์ของหุ้นที่ออกจำาหน่ายทั้งหมดของบริษัท คุณควร
ระมัดระวังที่จะไม่อภิปราย ข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ของ Boston Scientific กับ
บุคคลใด โดยไม่คำานึงว่าคู่สมรสของคุณจะถือหุ้น ในบริษัทของคู่แข่งหรือ
ไม่

คำาถาม: ฉันได้รับข้อเสนอให้ทำางานเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจ
ของเพื่อนคนหนึ่งนอกเวลาในช่วง วันหยุด สุดสัปดาห์ 
บริษัทนี้ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ กรณีนี้

เป็นปัญหาหรือไม่ 

คำาตอบ: แม้ว่าธุรกิจของเพื่อนของคุณจะไม่อยู่ในอุตสาหกรรม
อุปกรณ์การแพทย์ แต่คุณควรปรึกษากับ ผู้จัดการ ของคุณ
เกี่ยวกับการทำางานนี้ก่อนล่วงหน้าเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ สิ่งที่คุณ ต้องทราบคือ ธุรกิจของเพื่อนของคุณ
จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ให้กับ Boston Scientific หรือ บริษัทคู่
แข่ง ลูกค้า ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการหรือผู้ขายของบริษัทหรือไม่ และสิ่ง
สำาคัญคือ การทำางาน นอกเวลาของคุณต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความรับผิด
ชอบในการทำางานของคุณที่ Boston Scientific

คำาถาม: สามีของฉันเป็นเจ้าของธุรกิจที่จำาหน่ายผลิตภัณฑ์
ที่ไม่ใช่คู่แข่ง ให้กับฐานลูกค้าเดียวกันกับที่ฉัน ติดต่อที่ 
Boston Scientific ฉันจะพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ

เขา หรือแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ของเขาระหว่างที่เยี่ยมลูกค้าของ Boston 
Scientific ได้หรือไม่ ฉันสามารถแนะนำาเขาให้กับ ลูกค้าของฉันได้หรือไม่ 

คำาตอบ: ไม่ได้ คุณไม่สามารถทำาธุรกิจให้กับบุคคลอื่น หรือ
นิติบุคคลอื่น ในระหว่างเยี่ยมลูกค้าของบริษัท แม้ว่า
ผลิตภัณฑ์นั้นจะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นคู่แข่งกับผลิตภัณฑ์

ของ Boston Scientific ก็ตาม การ ใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ของ 
Boston Scientific กับลูกค้า เพื่อขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่คู่แข่ง อาจมองได้ว่า
เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นกับคุณ หรือ
กับลูกค้า
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ฉันจะแสดงออกถึงความซ่ือสัตย์สุจริตภายในท่ีทำางานได้อย่างไร

ปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท 
อย่างต่อเนื่อง
• ส่งข้อมูลลับทั้งหมดของบริษัทในลักษณะที่ปลอดภัยและดำาเนินการใน

มาตรฐานรักษาความ ปลอดภัยเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม (กล่าวคือ การลบ

ชื่อออก ฯลฯ) เมื่อแบ่งปันข้อมุลที่ระบุตัวตนของ พนักงาน ผู้ป่วย หรือ 

ลูกค้าที่จะส่งข้อมูลไปยังผู้รับข้อมูลผู้ที่มีความจำาเป็นทางธุรกิจที่ชอบด้วย

เหตุผล ที่จะ รู้ในข้อมูลดังกล่าว

• กำาจัดทิ้งข้อมูลของบริษัทอย่างเหมาะสม

โดยทั่วไป ข้อมูล Boston Scientific ทั้งหมดที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ จะถือว่า

เป็นข้อมูลที่เป็นความลับ ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลในทุกรูปแบบ: ลายลักษณ์อักษร 

อิเล็กทรอนิกส์ ภาพหรือทางวาจา นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงข้อมูลที่เราพัฒนา ซื้อ 

หรือใบอนุญาต และข้อมูลที่เราได้รับจากผู้อื่น รวมถึงซัพพลายเออร์ และลูกค้า 

นอกจากนี้ เรามีภาระผูกพันที่จะต้องจัดการข้อมูลส่วนตัวอย่างเหมาะสมที่เพื่อน

ร่วมงาน ลูกค้า ผู้จัดหา และผู้อื่นส่งให้กับเรา เราควรเก็บรวบรวม เข้าถึง ใช้ หรือ 

เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเฉพาะ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เหมาะสมเท่านั้น 

นอกจากนี้ เราควรใช้จำานวนข้อมูลส่วนตัวที่จำาเป็นน้อย ที่สุดเพื่อดำาเนินงานที่

ได้รับมอบหมายให้สัมฤทธิ์ผล เราต้องไม่แบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลใดภายในหรือ 

ภายนอกบริษัทของเราที่ไม่ได้มีหน้าที่ต้องรู้ข้อมูลดังกล่าว ยิ่งไปกว่านั้น เราต้อง

ดำาเนินการในขั้นตอน ต่าง ๆ เพื่อรักษาข้อมูลดังกล่าวปลอดภัยตลอดเวลา 

คำาถาม: ฉันกำาลังจะลาออกจาก Boston Scientific เพื่อไป
ทำางานในบริษัทอื่น ภาระผูกพันในการเก็บข้อมูล เป็น
ความลับของฉันที่มีต่อ Boston Scientific ยังคงมีผลต่อ

เนื่องหลังจากที่ฉันลาออกหรือไม่ 

คำาตอบ: ใช่ เมื่อคุณลาออกจาก Boston Scientific ห้าม
ใช้ เก็บหรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของ Boston 
Scientific ห้ามทำาสำาเนาเอกสารที่มีประเด็นที่อ่อนไหว 

มีกรรมสิทธิ์หรือเกี่ยวข้อง กับความลับทางการค้า เมื่อคุณลาออกจาก
บริษัท แม้ว่าคุณจะเป็นผู้จัดทำาเอกสารนั้น การกระทำา ดังกล่าวอาจ
ถือได้ว่าเป็นการละเมิดกฎหมาย 

คำาถาม: ฉันจะเข้าร่วมประชุมฝ่ายขายระดับประเทศ และ
จำาเป็นต้องส่งอีเมลสำาคัญให้กับลูกค้าสำาคัญราย หนึ่ง แต่
กล่องจดหมายของฉันเต็มและส่งออกไม่ได้ ฉันควรให้

ชื่อเข้าระบบของฉันกับหัวหน้า งานของฉันที่เสนอช่วยเหลือโดยการ
ล้างอีเมลเก่าของฉันหรือไม่ เราทั้งสองต้องการส่งข้อมูล ให้ลูกค้าให้
ทันกำาหนดเวลาที่สำาคัญของลูกค้า

คำาตอบ: ไม่ได้ ห้ามแจ้งชื่อเข้าระบบและรหัสผ่านของคุณ
แก่ผู้อื่นโดยเด็ดขาด แม้แต่กับหัวหน้างานของ คุณ
และแม้อยู่ในสถานการณ์ที่อาจมีความจำาเป็น ชื่อเข้า

ระบบและรหัสผ่านเป็นการรักษาความ ปลอดภัยของระบบข้อมูล
ของ Boston Scientific ห้ามเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ใดโดยเด็ด
ขาด คุณอาจพิจารณาวิธีการอื่นในการดำาเนินงานของคุณ เช่น การ
กำาหนดให้ส่งอีเมลไปยังบุคคล อื่นผู้ที่สามารถส่งอีเมลในนามของคุณ 
หรือ โทรติดต่อลูกค้าและบอกเล่าข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ ตามด้วย
การส่งอีเมล

คำาถาม: ฉันกำาลังเดินทางไปต่างประเทศซึ่ง Boston 
Scientific กำาหนดว่าเป็นประเทศที่ “มีความเสี่ยงสูง” 
ฉันควรทำาอย่างไรเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลที่

เป็นความลับของบริษัท 

คำาตอบ: ในการเตรียมการเดินทางไปยังประเทศที่ “มีความ
เสี่ยงสูง” คุณควรแจ้งการเดินทางของคุณไปยัง ศูนย์
บริการทางไอทีล่วงหน้าก่อนการเดินทาง ศูนย์จะดำาเนิน

การจัดหาเครื่องมือที่จำาเป็นให้กับคุณ เพื่อป้องกันอุปกรณ์ของคุณ
ขณะเดินทาง (เช่น การให้ยืมแลปท็อป)

คำาถาม: ฉันควรทำาอย่างไรหากแลปท็อป โทรศัพท์มือถือ 
แทปเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของ Boston Scientific 
หรือมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Boston Scientific ถูกขโมย

ไป หรือฉันสงสัยว่าอุปกรณ์ถูกเจาะข้อมูล

คำาตอบ: คุณต้องแจ้งเรื่องนี้ทันทีโดยติดต่อไปยังศูนย์
บริการทางไอที หรือเจ้าหน้าที่ตัวแทนฝ่าย ไอ ทีภายใน
ประเทศของคุณ ฝ่ายไอทีจะบันทึกอุบัติการณ์ ปิด

ใช้การเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณจาก ระยะไกล และแจ้งหน่วยงานที่รับ
ผิดชอบระบบความปลอดภัยของคุณ ระบบความปลอดภัยแจ้ง ให้
ทราบว่าข้อมูลที่เป็นความลับถูกเปิดเผยหรือไม่ และดำาเนินการอย่าง
เหมาะสม ตรวจสอบว่าคุณได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในอุปกรณ์
ของคุณ รวมถึงข้อมูลลูกค้าหรือผู้ป่วย เพื่อที่บริษัทจะสามารถ
ปฏิบัติตามกฎหมายการละเมิดข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมดอย่างถูก
ต้อง เหมาะสม นอกจากนี้ ตรวจสอบว่าคุณได้จัดเก็บแลปท็อปและ
อุปกรณ์พกพาอื่นๆ อย่างปลอดภัย (เช่น เก็บในตู้เซฟในห้องพักของ
โรงแรมเมื่อคุณไม่อยู่ในห้องพัก หรือคลุมปิดและซ่อนไว้ในรถยนต์ 
และปิดล็อครถอย่างปลอดภัยหากจำาเป็นต้องเก็บอุปกรณ์ของบริษัท
ไว้ในรถยนต์ของคุณ)

คำาถาม: อดีตเพื่อนร่วมงานของฉันคนหนึ่งโทรหาฉัน
เพื่อขอทราบชื่อรองประธานบริษัทและผัง องค์กร ที่
แสดงความสัมพันธ์ลำาดับชั้นสายการรายงาน เธอ

เคยทำางานให้กับบริษัทของเราก่อนหน้านี้ และอยากกลับมาทำางาน
อีกครั้ง เธอพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างผู้บริหารองค์กรใน
ปัจจุบัน ฉันสามารถให้ข้อมูลนี้แก่เธอได้หรือไม่

คำาตอบ: ไม่ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพนักงานและ
องค์กรของเราเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ ข้อมูลที่เป็น 
ความลับควรให้กับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีข้อมูลเท่านั้น

ทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานภายในและภายนอกองค์กร คุณไม่ควรให้ข้อมูลใดๆ 
เว้นแต่ว่าคุณจะทราบว่าการให้ข้อมูลสามารถกระทำาได้อย่างเหมาะสม 
ซึ่งรวมถึงข้อมูลบริษัทและผลผลิตของงานทั้งหมด ในสถานการณ์นี้ 
คุณควรแจ้งกับผู้ที่โทรมาว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ
และคุณไม่สามารถให้ข้อมูลได้

คำาถาม&คำาตอบ



เคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้ป่วย ลูกค้า 
และพนักงาน
ในการดำาเนินธุรกิจ Boston Scientific ได้รับข้อมูลทางการแพทย์และข้อมูลส่วนตัว

อื่นๆ เกี่ยวกับผู้ป่วย ลูกค้าและพนักงาน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำากับของข้อกำาหนดทาง

กฎหมายที่เคร่งครัด และเราเคารพ ในสิทธิส่วนบุคคลของข้อมูลนี้ และดำาเนินขั้น

ตอนการป้องกันข้อมูลอย่างเหมาะสม คุณถูกคาดหวัง ให้ปกป้องสิทธิส่วนบุคคล

ของข้อมูลนี้ด้วย ใช้ข้อมูลผู้ป่วย ลูกค้าและพนักงานเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 

เท่านั้น แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อื่นเมื่อมีเหตุผลทางธุรกิจที่เหมาะสมที่จำาเป็นต้อง

ทราบข้อมูล และเมื่อไม่ มีการห้ามเปิดเผยข้อมูล นอกจากนี้ การถ่ายโอนข้อมูล

ส่วนตัวข้ามประเทศอาจต้องมีความสอดคล้อง ทางกฎหมายพิเศษและการโยกย้าย

ข้อมูลออกภายนอกองค์กรของ Boston Scientific มีการเข้ารหัส ข้อมูลเสมอ ปฏิบัติ

ตามหลักจรรยาบรรณ นโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัท และข้อกำาหนด ทาง

กฎหมายที่บังคับใช้เสมอ

ฉันจะแสดงออกถึงความซ่ือสัตย์สุจริตภายในท่ีทำางานได้อย่างไร

คำาถาม: ฉันมีรายชื่อผู้ป่วยที่ได้รับอุปกรณ์แพทย์ของ 
Boston Scientific ผู้ป่วยบางคนปฏิบัติตามคำาแนะนำา 
เป็นอย่างดีและมีประสบการณ์ใช้งานอุปกรณ์อย่าง

ชำานาญ ฉันสามารถส่งอีเมลไปยังผู้จัดการเขต ของฉันเพื่อแจ้งให้
ทราบเกี่ยวกับความสำาเร็จนี้และแจ้งรายชื่อผู้ป่วยได้หรือไม่

คำาตอบ: ไม่ได้ ชื่อผู้ป่วยถือเป็นข้อมูลสุขภาพที่ได้รับ
การคุ้มครอง และอนุญาตให้ใช้หรือเปิดเผยตาม 
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้นและแก่บุคคลที่ได้รับ

อนุญาตให้ทราบข้อมูลเท่านั้น ห้ามส่งข้อความ ที่มีข้อมูลผู้ป่วยยกเว้น
ในกรณีที่สมาชิกในทีมของคุณกำาลังทำาการรักษาผู้ป่วยรายนั้นและ
เฉพาะ สำาหรับวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างอื่น ๆ ของข้อมูล
สุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง ได้แก่ ที่อยู่ ผู้ป่วย หมายเลขเวชระเบียน 
หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขประกันสังคม อายุ หรือ 
ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพทางร่างกายหรือทางจิตใจของ
บุคคล การให้บริการ ดูแลสุขภาพให้กับบุคคล หรือการจ่ายชำาระค่า
รักษาพยาบาลให้กับบุคคล
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เท่านั้น แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อื่นเมื่อมีเหตุผลทาง
ธุรกิจที่เหมาะสมที่

จำาเป็นต้องทราบข้อมูล และเมื่อไม่มีการห้ามเปิดเผย
ข้อมูล นอกจากนี้ มีข้อความกำากับว่า “ข้อมูลที่เป็นความลับ”

และ/หรือ “สำาหรับใช้ภายในเท่านั้น” ออกนอก
บริษัท แม้ว่าคุณจะคิดว่าข้อมูลนั้นจะเป็น

ประโยชน์ต่อ
การขยายธุรกิจของเราก็ตาม

คำาถาม: อดีตพนักงานของ Boston Scientific โทรหาฉัน
เพื่อขอให้ฉันส่งนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงาน หลาย
รายการที่เขาเป็นผู้จัดทำาร่างในช่วงที่เขาทำางานให้กับ 

Boston Scientific ให้กับเขา ฉัน สามารถส่งข้อมูลนี้ให้เขาได้หรือไม่

คำาตอบ: ไม่ได้ ข้อมูลนี้ถือเป็นข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่ไม่สามารถ
ส่งให้ผู้อื่นได้ แม้อดีตพนักงานคนนี้เคยเป็น ผู้จัดทำา
เอกสารนั้นตั้งแต่ต้นก็ตาม

คำาถาม: รองประธานฝ่ายการตลาดของฉันส่งสไลด์งาน
นำาเสนอให้กับพนักงานขายภาคสนามของเรา ซึ่งมี 
ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์จากบทความล่าสุดในวารสาร

เกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์
ของคู่แข่งของเรา งานนำาเสนอนี้มีข้อความกำากับว่า “ข้อมูลลับ” และ 
“สำาหรับใช้ภายในเท่านั้น” ฉันสามารถส่งงานนำาเสนอนี้ให้กับแพทย์
ไม่กี่คนที่ฉันติดต่อ ซึ่งเป็น ที่ปรึกษาให้กับ Boston Scientific ได้หรือ
ไม่

คำาตอบ: ไม่ได้ ห้ามส่งเอกสารของ Boston Scientific มี
ข้อความกำากับว่า “ข้อมูลลับ” และ/หรือ “สำาหรับใช้ 
ภายในเท่านั้น” ออกนอกบริษัท แม้ว่าคุณจะคิดว่า

ข้อมูลนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายธุรกิจของ เราก็ตาม หากมี
เอกสารที่ระบุว่าเป็นเอกสารสำาหรับใช้ภายใน หรือเป็นเอกสารข้อมูล
ที่เป็นความลับ ซึ่งคุณเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์เมื่อนำาไปใช้ภายนอก
องค์กร โปรดติดต่อผู้จัดทำาเอกสารและขอให้ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่
เหมาะสมเพื่อทบทวนและรับรองให้ใช้เอกสารภายนอกองค์กร 



ทำางานกับบันทึกข้อมูลอย่างรอบคอบ
คุณมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องคงรักษาบันทึกทางธุรกิจให้มีความถูกต้องและ

สมบูรณ์ เตรียมบันทึกด้วย ความใส่ใจ ตรวจสอบงานของคุณอีกครั้งเสมอ และ

ปฏิบัติตามนโยบายด้านเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ห้ามปลอมแปลงหรือเปลี่ยนแปลง

บันทึกข้อมูลใดๆ ของ Boston Scientific โดยมิชอบ หากคุณไม่แน่ใจ ในความถูก

ต้องของข้อมูล อย่าคาดเดาข้อมูล ทำาทุกสิ่งที่ทำาได้เพื่อค้นหาข้อมูลที่ถูกต้อง หรือ

อภิปราย สถานการณ์กับผู้จัดการของคุณ สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านคู่มือ

แนวปฏิบัติที่ดีด้านเอกสาร 

แนวปฏิบัติที่ดีทั่วไปเพื่อแน่ใจว่าบันทึกทางธุรกิจถูกต้องเที่ยงตรงและครบถ้วน

สมบูรณ์จะรวมถึง: การป้อน ข้อมูลเวลาและรายจ่ายของคุณแม่นยำาเที่ยงตรง 

บันทึกธุรกรรมต่าง ๆ อย่างแม่นยำาเที่ยงตรง และต้องแน่ใจ ว่าระบุข้อมูลที่จำาเป็น

ทั้งหมดไว้ในบันทึก นอกจากนี้ ห้ามลงชื่อแทนผู้อื่นรวมถึงชื่อลูกค้าหรือชื่อเพื่อน 

ร่วมงาน “ปกปิดซุกซ่อน” ข้อมูลในบันทึกองค์กร หรือลงวันที่ย้อนหลัง 

ทำาความเข้าใจนโยบายและระยะเวลาในการเก็บรักษาที่ใช้กับบันทึกข้อมูลของ

บริษัทที่อยู่ในความครอบ ครองหรือควบคุมของคุณ เก็บรักษาและกำาจัดทิ้งบันทึก

ข้อมูลของบริษัทตามนโยบายการเก็บรักษาบันทึก เอกสารของ Boston Scientific 

ห้ามทำาลายบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินคดีหรือการตรวจสอบของ ภาค

รัฐจนกว่าจะสิ้นสุดคดีความ หากมีคำาถามเกี่ยวกับการเก็บรักษาและการจำาแนก

ประเภทเอกสาร โปรด ติดต่อแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ในตอนท้ายของหลักจรรยาบรรณ 

เรารักษาระบบขั้นตอนและการควบคุมทางบัญชีเพื่อเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง

และสอดคล้องตามข้อกำาหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ คุณควรปฏิบัติตามขั้นตอน

การรายงานและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัท เสมอ และให้ความร่วมมือกับ

กระบวนการตรวจสอบภายในเมื่อมีการร้องขอ หากมีคำาถามเกี่ยวกับบันทึกทาง การ

เงิน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมทางการเงินของบริษัท

คำาถาม: ฉันถูกขอให้ลงชื่อรับรองรายงาน
ทางการเงินที่ฉันเชื่อว่ามีความไม่ถูกต้อง 
ฉันควรทำาอย่างไร

คำาตอบ: คุณควรแจ้งเรื่องนี้กับผู้จัดการของ
คุณ และอธิบายเหตุผลที่ทำาให้คุณคิด
ว่ามีความไม่ถูกต้องใน รายงานดังกล่าว 

หากมีความไม่ถูกต้องในรายงาน ต้องดำาเนินการแก้ไข 
หลังจากอภิปรายความไม่ ถูกต้องในรายงานกับผู้จัดการ
ของคุณ หากคุณคิดว่าความไม่ถูกต้องดังกล่าวยังไม่ได้
รับการแก้ไข ที่เพียงพอ คุณสามารถแจ้งปัญหาดังกล่าว
โดยติดต่อไปยังแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ในตอนท้ายของ 
เอกสาร

คำาถาม: เมื่อเร็วๆ นี้ ฉันบังเอิญได้ยินเพื่อน
ร่วมงานพูดคุยกันเกี่ยวกับอุปกรณ์ใหม่ที่
อยู่ระหว่างการพัฒนา ฉันสามารถโพสต์

ข้อมูลนี้บนไซต์เครือข่ายสังคมของฉันได้หรือไม่

คำาตอบ: ไม่ได้ ห้ามไม่ให้คุณแบ่งปันเปลี่ยน
ข้อมูลลับหรือข้อมูลกรรมสิทธิ์เกี่ยวกับ 
Boston Scientific ในไซต์เครือข่าย

สังคมหรือกระดานสนทนาสาธารณะอื่นๆ (เช่น บล็อก
หรือห้องสนทนา) นอกจากนี้ คุณต้องระบุอย่างชัดเจน
ว่าคุณไม่ได้กล่าวในนามของบริษัทเมื่อโพสต์ความคิด
เห็นเกี่ยวกับ Boston Scientific บนไซต์เหล่านี้ เว้นแต่
ว่าคุณจะได้รับมอบหมายให้ดำาเนินการดังกล่าว และ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคุณ สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม โปรดดูในนโยบาย
ของ Boston Scientific

คำาถาม&คำาตอบ

ฉันจะแสดงออกถึงความซ่ือสัตย์สุจริตภายในท่ีทำางานได้อย่างไร

ห้ามไม่ให้คุณแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็น
ความลับหรือข้อมูลกรรมสิทธิ์เกี่ยวกับ 

Boston
Scientific ในไซต์เครือข่ายสังคมหรือฟอรัม
สาธารณะอื่นๆ (เช่น บล็อกหรือห้องสนทนา)
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ห้ามปลอมแปลงหรือเปลี่ยนแปลงบันทึกข้อมูล
ใดๆ ของ

Boston Scientific โดยมิชอบ หากคุณไม่แน่ใจ
ในความถูกต้องของ

ข้อมูล อย่าคาดเดาข้อมูล



รักษาสภาพแวดล้อมการทำางานท่ีถูกสุข
อนามัยและปลอดภัย
เราทุกคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการรักษาสถานท่ีทำางานท่ีปลอดภัยและถูกสุขอนามัย 
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เราช่วยให้แน่ใจในสุขภาพ 
ความปลอดภัย และความอยู่ดีมีสุขของ พนักงานของเราโดยการปกป้องรักษาส่ิง
แวดล้อม ห้ามกระทำาการท่ีเส่ียงต่อระดับความปลอดภัยของคุณ หรือความปลอดภัยของ
พนักงานอ่ืนๆ ในการปฏิบัติงานให้สำาเร็จลุล่วง ทุกคนท่ี Boston Scientific มีหน้าท่ี รับ
ผิดชอบต่อความปลอดภัยของตนเองและของเพ่ือนร่วมงาน เราคาดหวังให้คุณ:

• ปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านส่ิงแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยท้ังหมดท่ี
บังคับใช้ 

• ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีบังคับใช้และนโยบายของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับการใช้
สารเสพติด/แอลกอฮอล์ขณะปฏิบัติงานในท่ีทำางาน ดำาเนินธุรกิจของบริษัท 
เข้าร่วมกิจกรรมท่ีบริษัทให้การสนับสนุนหรือ จ่ายเงินให้เข้าร่วม หรือเม่ือเป็น
ตัวแทนของบริษัทในการปฏิบัติงานของคุณ

• แจ้งสภาวะการทำางานท่ีไม่ปลอดภัยผ่านระบบในพ้ืนท่ีของคุณ (เช่น บัตร
สังเกตการณ์ความ ปลอดภัย กระดานระดมแนวคิด เป็นต้น) หรือแจ้งไปยังผู้
จัดการของคุณ 

• การดำาเนินการแก้ไขสภาวะการทำางานท่ีไม่ปลอดภัยด้วยตนเองหากสามารถ
กระทำาได้และเหมาะสมหากคุณไม่แน่ใจในการดำาเนินการท่ีถูกต้องท่ีควร
กระทำา โปรดรายงานสภาวะดังกล่าวไปยังทีมงาน ฝ่ายส่ิงแวดล้อม สุขอนามัย
และความปลอดภัยภายในประเทศ ปรึกษาหารือกับผู้จัดการของคุณ หรือ 
ติดต่อบุคลากรหรือทรัพยากรท่ีแสดงไว้ในตอนท้ายของหลักจรรยาบรรณ

• จัดการวัสดุอันตรายอย่างเหมาะสม

• กำาจัดท้ิงขยะท้ังหมดตามนโยบายของบริษัทและตามกฎหมาย

• ปฏิบัติตามข้ันตอนด้านความปลอดภัย

• ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ พยายามลด ใช้ซ้ำา และรีไซเคิลขยะเม่ือ
เป็นไปได้

การรักษาสภาพแวดล้อมการทำางานที่
ปลอดภัย
เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาสภาพแวดล้อมการทำางานของเราให้ปลอดภัย 
Boston Scientific ไม่อด กลั้นต่อความรุนแรงในที่ทำางานในทุกรูปแบบ ซึ่งกระทำา
โดยหรือกระทำาต่อบุคคลใดในอาณาบริเวณของ บริษัทที่รวมถึง:

• ความรุนแรงหรือการข่มขู่คุกคาม หรือการใช้ความรุนแรงเพื่อข่มขู่
คุกคามโดยนัยที่แสดงออกผ่าน วิธีการสื่อสารต่างๆ (เช่น จดหมาย อีเมล 
สื่อสังคม ภาพถ่าย โดยวาจา เป็นต้น) 

• การใช้ภาษาเชิงคุกคามข่มขู่ หรือการกระทำาที่แสดงถึงความก้าวร้าว การ
ใช้ความรุนแรง หรือการ ทำาร้ายร่างกายโดยหรือต่อพนักงานหรือผู้ที่
ทำางานเกี่ยวข้องกับ Boston Scientific (เช่น ผู้รับเหมา อิสระ ผู้ค้าและ
ตัวแทนจำาหน่าย) โดยไม่คำานึงว่าการกระทำาดังกล่าวเกิดขึ้นภายในหรือ
ภายนอก ที่ทำางาน ในระหว่างหรือนอกเวลาทำางานปกติ โดยไม่คำานึงถึง
วิธีการสื่อสารที่ใช้ 

• การทำาลาย การทำาให้ชำารุด หรือการทำาให้ทรัพย์สินของบริษัท ของลูกค้า 
ของผู้ค้า ของผู้เยี่ยมชม หรือของพนักงานได้รับความเสียหายโดยเจตนา
หรือโดยบังเอิญ ในระหว่างการข่มขู่คุกคามที่ใช้ ความรุนแรงหรือการใช้
ความรุนแรงโดยตรง 

พนักงานของ Boston Scientific ต้องดำาเนินการให้มั่นใจว่าสถานที่ทำางานของเรามี
ความปลอดภัย ตลอดเวลา ซึ่งหมายความว่าห้ามอนุญาตให้บุคคลใดเข้ามาในอาคาร
ของ Boston Scientific โดยไม่มี บัตรผ่านเข้าออกล่วงหน้า หากบุคคลนั้นเดิน
ตามหลังคุณและไม่มีบัตรผ่านเข้าออก โปรดแจ้งให้เขาติดต่อ ที่เคาน์เตอร์รักษา
ความปลอดภัยที่บริเวณทางเข้าอาคาร และแจ้งชื่อบุคคลนี้ไปยังแผนกรักษาความ 
ปลอดภัยทันที 

คุณต้องแจ้งไปยังฝ่ายรักษาความปลอดภัยสากลหากมีสถานการณ์ที่รวมถึงการ
ดำาเนินชีวิตส่วนตัวที่ทำาให้ คุณหรือพนักงานของ Boston Scientific อื่นๆ ตกอยู่
ในความเสี่ยง (เช่น บุคคลอันตรายที่อาจพยายามเข้า มาในที่ทำางานของ Boston 
Scientific ของคุณ) แผนกรักษาความปลอดภัยทั่วโลกจะดำาเนินมาตรการที่ เหมาะ
สมทั้งหมดเพื่อป้องกันคุณและทุกคนภายในที่ทำางานของคุณ 

ฉันจะแสดงออกถึงความซ่ือสัตย์สุจริตภายในท่ีทำางานได้อย่างไร

พนักงานของ Boston
Scientific ต้องดำาเนินการให้

มั่นใจว่าสถานที่ทำางานของเรา
มีความปลอดภัยตลอดเวลา
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คำาถาม: ฉันจำาเป็นต้องจ่ายสารเคมีทำาความสะอาด
ลงในถังบรรจุขนาดเล็กเพ่ือการใช้ในสายงานการ
ผลิต ฉันไม่แน่ใจเก่ียวกับอันตรายของสารเคมี

หรือฉันควรสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเองอะไรบ้าง ฉันควร ทำา
อย่างไร

คำาตอบ: หากคุณไม่แน่ใจเก่ียวกับการดำาเนินการ
ท่ีถูกต้องท่ีควรกระทำา โปรดติดต่อทีมงานฝ่าย
ส่ิงแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยหรือ

ปรึกษาผู้จัดการของคุณหรือผู้จัดการระดับสูงข้ึนไปก่อนท่ี คุณ
จะดำาเนินการใด ๆ ต่อไป ห้ามยอมรับความเส่ียงเม่ือทำางาน
เก่ียวข้องกับวัสดุท่ีอันตราย

คำาถาม&คำาตอบ



ความซ่ือสัตย์สุจริต ส่งผลต่อการ

มีปฏิสัมพันธ์ทางธุรกิจของฉัน 

ภายนอกท่ี ทำางานอย่างไร

การปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง สมาชิก
ทีม Boston Scientific จะ
ติดต่อกับผู้อื่นอย่างเป็น ธรรม
และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
และปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบภาครัฐที่บังคับใช้
ทั้งหมด ความ ซื่อสัตย์สุจริต
คือ รากฐานของความสัมพันธ์
ที่ดี (เช่น กับลูกค้า ตัวแทน
ภาครัฐ ผู้ขายและบุคคล
ภายนอก อื่นๆ) และทุกสิ่ง
ที่เราทำาภายในและสำาหรับ
บริษัทของเรา

ในฐานะพนักงานของ Boston Scientific คุณมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการรักษาสภาพแวดล้อมการทำางานที่มั่นคงปลอดภัย
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ความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ 
ทางธุรกิจของฉัน ภายนอกที่ ทำางานอย่างไร

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างยาวนานอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์
สุจริตและความไว้วางใจ Boston Scientific คาดหวังการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ที่เป็นความจริง ถูกต้อง ให้ข้อมูลครบถ้วน เป็นธรรมและสอดคล้องกับการติดฉลาก
ที่ได้รับการรับรองของผลิตภัณฑ์และข้อกำาหนดของกฎหมายที่ บังคับใช้ เอกสาร
การขายและการตลาดทั้งหมดต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและการค้นคว้าวิจัยที่
ผ่านการ พิสูจน์รับรองแล้ว อีกทั้งต้องให้ข้อมูลทั้งหมดที่กำาหนดไว้โดยกฎหมายที่
บังคับใช้ และได้รับการอนุมัติ ล่วงหน้าตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัท
ของเรา 

ไม่ยอมแลกความซื่อสัตย์ยุติธรรมเพื่อให้สามารถขายสินค้าได้หรือรักษายอดขาย 
กิจกรรมการตลาดและการ ขายของเรา ต้องไม่ส่งเสริมให้ลูกค้าหรือตัวแทนของเรา
เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนมาก่อนผลประโยชน์ ของบริษัทหรือผู้ป่วย รายการของ
มีค่า การจ่ายเงินและมารยาททางธุรกิจ รวมถึงมื้ออาหาร ต้อง:

• ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมาย จริยธรรมที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป และ
สอดคล้องกับมาตรฐานของ องค์กรผู้รับ

• ปฏิบัติตามนโยบายบริษัททั้งหมดที่บังคับใช้ในประเทศที่เราดำาเนิน
ธุรกิจ

• ปฏิบัติโดยสอดคล้องกับความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตของ Boston Scientific 

แพทย์บางรายและเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาสุขภาพอื่นๆ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ลูกค้าของ
เรา แต่ยังเป็นผู้ให้บริการ ที่มีค่าอย่างยิ่งสำาหรับ Boston Scientific เช่น พวกเขา
อาจค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเรา ให้ ข้อมูลที่สำาคัญในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของเรา และช่วยให้ความรู้แก่ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้งาน 
ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ การมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ดูแล
รักษาสุขภาพทั้งหมด อาจ ถูกมองว่าเป็นการสร้างความใกล้ชิดกับภาครัฐและถูก
ตรวจสอบติดตามจากสาธารณะ นโยบายบริษัทได้ระบุ ถึงสถานการณ์เหล่านี้และ
กำาหนดให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม

คำา
ถาม: ฉันเป็นพนักงานขาย และได้สร้างความ
สัมพันธ์ฉันเพื่อนสนิทกับลูกค้ารายหนึ่งซึ่ง
เป็นแพทย์ของ เราในเขตการขายของฉัน 

การพบปะสังสรรค์นอกเวลางานของเราอาจแปรเปลี่ยน
เป็นความสัมพันธ์ ฉันท์คู่รัก ฉันจำาเป็นต้องแจ้งเรื่องนี้
กับผู้ใดหรือไม่ 

คำาตอบ: ใช่ ในกรณีที่มีการพัฒนาความ
สัมพันธ์ใกล้ชิดที่เป็นส่วนตัว หรือความ
สัมพันธ์ฉันท์คู่รักกับลูกค้า หรือลูกค้าเป้า

หมาย คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลนี้
แก่หัวหน้างานของคุณทันที หรือต่อเจ้าหน้าที่แผนก
ทรัพยากรบุคคล บริษัทจะดำาเนินการอย่างเหมาะสม
เพื่อหลีกเลี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นหรือที่รับ
ทราบกับลูกค้าของเรา นอกจากนี้ คุณควรตระหนัก ว่า
โดยทั่วไป Boston Scientific ห้ามไม่ให้พนักงานทำาการ
ตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย หรือ พยายามทำาตลาด ขาย
หรือส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ บริการหรือเทคโนโลยี
ของบริษัทใน ปัจจุบันหรือที่กำาลังพัฒนา ให้กับลูกค้า
หรือลูกค้าคาดหวังซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือคู่รัก 
นอกจากนี้ Boston Scientific ไม่อนุญาตให้พนักงาน
ยอมรับค่านายหน้าทั้งโดยตรงหรือโดย อ้อมจากการขาย
ดังกล่าว

คำาถาม&คำาตอบคำาถาม&คำาตอบ ติดต่อกับบุคคลภายนอกอย่างเหมาะสม
เมื่อติดต่อกับผู้จัดหาสินค้าและบริการ ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา ตัวแทนจำาหน่าย 
ตัวแทน และบุคคลภายนอกอื่นๆ คุณควร:

• เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม

• ปฏิบัติตนอย่างเป็นธรรมและด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในการการติดต่อ
ทางธุรกิจทั้งหมด

• ไม่ว่าจ้างให้บุคคลภายนอกกระทำาสิ่งผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบ เราไม่
สามารถขอให้ผู้อื่น ดำาเนินการในสิ่งที่เราไม่ได้รับอนุญาตให้ดำาเนินการ
ได้

• พิจารณาว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ หรือไม่ ก่อนเข้าร่วมกับบุคคล
ภายนอก

• คัดเลือกบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีชื่อเสียงด้าน
คุณภาพและความซื่อสัตย์สุจริต

• ตรวจสอบว่าการจัดการกับบุคคลภายนอกทั้งหมดสอดคล้องตามนโยบาย
ของเรา

หลังจากการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก ควรตื่นตัวในข้อบ่งชี้ที่แสดงถึงการก
ระทำาผิดจริยธรรมหรือไม่ เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้น หากคุณมีคำาถามหรือข้อกังวล 
โปรดขอคำาแนะนำาจากผู้จัดการของคุณหรือ จากแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ในตอนท้าย
ของหลักจรรยาบรรณเสมอ 

ในการซื้อสินค้าหรือบริการ Boston Scientific จ่ายชำาระเงินให้กับผู้จัดหาสินค้า
หรือบริการเท่านั้น  ใบแจ้ง หนี้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการต้อง
แสดงรายการที่ซื้อหรือขายและราคา ส่วนลด เงินคืนหรือสินค้าแจกฟรีอย่างถูกต้อง
และโปร่งใสชัดเจน หากไม่ทราบยอดส่วนลดหรือเงินคืน ณ เวลาที่ขาย โปรดติดต่อ
ฝ่ายกฎหมายหรือฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับสากลเพื่อปรึกษาพูด
คุยเกี่ยวกับข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยกเว้นในกรณีที่เกิดขึ้นได้น้อยมาก
ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากแผนกกฎหมาย ล่วงหน้า Boston Scientific ไม่สามารถจ่าย
ชำาระเงินให้กับผู้จัดหาสินค้าหรือบริการในประเทศที่ นอกเหนือจากประเทศซึ่ง
เป็นที่ตั้ง สถานที่ดำาเนินธุรกิจ หรือจัดหาบริการของผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ 

คำาถาม: ฉันกำาลังติดต่อสัมพันธ์กับผู้จัด
จำาหน่ายรายใหม่และปฏิบัติตามนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องและ คู่มือการ ปฏิบัติงานต่าง 

ๆ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดจำาหน่ายรายดังกล่าวแจ้งว่าเพื่อ
ให้ Boston Scientific ชนะ การประมูล ผู้จัดจำาหน่าย
จึงจำาเป็นต้องทำาการประมูลโดยทันที ผู้จัดจำาหน่าย
ที่เสนอยังไม่ได้ผ่าน ขั้นตอนการฝึกอบรมพนักงาน
ใหม่ของบริษัท เป็นไปได้หรือไม่ที่จะอนุญาตให้ผู้จัด
จำาหน่ายสามารถ ทำาการประมูลในการประกวดราคา

คำาตอบ: นโยบายและคู่มือ
ปฏิบัติงานของ Boston 

Scientificได้กำาหนดความคาดหวังของเราสำาหรับการ 
ดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สิ่งสำาคัญคือเรามีความ
คาดหวังแบบเดียวกันสำาหรับผู้จัดจำาหน่าย ของเรา
เช่นเดียวกับที่เราคาดหวังในตนเอง ดังที่กำาหนดไว้ใน
นโยบายและ/หรือคู่มือปฏิบัติงาน ของเรา สำาหรับกรณี
ยกเว้นต้องได้รับการอนุมัติเห็นชอบ

คำาถาม: หนึ่งในตัวแทนขายภายนอกของ 
Boston Scientific ขอให้เราจ่ายชำาระเงิน
ค่านายหน้าให้กับ นิติ บุคคลอื่นที่อยู่ใน

ประเทศอื่น การดำาเนินการนี้ทำาได้หรือไม่

คำาตอบ: ไม่ได้ โดยทั่วไป ห้ามจ่ายชำาระ
เงินให้กับนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่
จัดหาสินค้าหรือบริการให้กับ Boston 

Scientific และในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศที่จัดหา
สินค้าหรือบริการ การดำาเนินการใน ลักษณะนี้เป็น
สัญญาณเตือนการประพฤติมิชอบที่อาจเป็นไปได้
เนื่องจากอาจถูกใช้เป็นช่องทางใน การจ่ายเงินส่วน
เกินเพื่อเป็นเงินสินบน การโยกย้ายเงินอย่างไม่ถูกต้อง 
การปกปิดธุรกรรม และ/หรือ หลีกเลี่ยงภาษีโดยทั่วไป 
Boston Scientific ห้ามดำาเนินการดังกล่าว อาจมีบาง
สถานการณ์ที่มี เหตุผลอันควรที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับและมีการบันทึกการ
ดำาเนินการ ดังกล่าวเป็นเอกสาร ซึ่งในกรณีนี้ แผนก
กฎหมายจะต้องอนุมัติการจ่ายชำาระเงินดังกล่าวล่วง
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คำาถาม: ผลิตภัณฑ์ของ Boston Scientific 
ถูกส่งไปยังประเทศของฉัน จากหนึ่งใน
โรงงานผลิตของ Boston Scientific ใน

ไอร์แลนด์ ผลิตภัณฑ์ถูกส่งมาถึงท่าเรือในประเทศ
ของฉัน แต่มีความล่าช้าใน การปล่อยผ่าน ฉันเป็น
พนักงานของ Boston Scientific ที่รับผิดชอบด้าน
ลอจิสติกส์ในประเทศ เจ้าหน้าที่ศุลกากรในประเทศ
บอกฉันว่าเขายุ่งมากและเรียกร้อง “เงินค่าอาหารกลาง
วัน” เล็กน้อยเป็นเงินสด ซึ่งเขาจะช่วยดำาเนินการนำา
ผลิตภัณฑ์ออกจากท่าเรือศุลกากรโดยเร่งด่วน ฉัน
สามารถจ่ายเงินดังกล่าวนี้ได้หรือไม่

คำาตอบ: ไม่ได้ Boston Scientific ไม่จ่าย
ชำาระเงินเพื่อแลกกับการได้รับบริการ
พิเศษจากภาครัฐ และไม่จ่าย ชำาระเงิน

ที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่เป็นทางการให้กับเจ้าหน้าที่
รัฐ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ 
การจ่ายชำาระเงินดังกล่าวนี้เรียกว่า “การจ่ายเงินเพื่อ
อำานวยความสะดวก” ขัดต่อความมุ่งมั่นด้านจริยธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริตของ Boston Scientific และถือ
เป็นการ กระทำาที่ผิดกฎหมายในประเทศส่วนใหญ่

คำาถาม: แพทย์คนหนึ่งในโรงพยาบาลรัฐใน
ยุโรปกำาลังจะมีอายุครบ 50 ปี ฉันต้องการ
มอบตั๋วเข้าชม ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่

จัดขึ้นในเมืองของเขา ฉันไม่คิดว่าฉันได้รับอนุญาตให้
มอบตั๋วเข้าชม ให้กับเขาโดยตรง แต่ฉันสามารถมอบ
ตั๋วให้กับภรรยาของเขาได้หรือไม่

คำาตอบ: ไม่ได้ เราไม่สามารถเสนอให้ของ
ขวัญแก่บุคคลใด หากมีเหตุผลอันควร
เชื่อได้ว่าของขวัญนั้นจะ ถูกส่งให้กับเจ้า

หน้าที่รัฐ แพทย์และเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพภาครัฐ ถือ
เป็นเจ้าหน้าที่และ/หรือ ลูกจ้างภาครัฐในหลายประเทศ 
โดยทั่วไป ของขวัญขึ้นอยู่กับข้อจำากัดที่กำาหนดไว้ โปรด 
ศึกษา นโยบายของ Boston Scientific เพื่อทำาความ
เข้าใจกฎระเบียบเกี่ยวกับของขวัญ สำาหรับแต่ละ
ประเทศ

คำาถาม&คำาตอบ

มีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลและ
ข้าราชการอื่น ๆ อย่างระมัดระวัง
Boston Scientific มีปฏิสัมพันธ์กับลูกจ้างภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐอื่น ๆ จำานวนมาก
ทั่วโลก ในหลายประเทศ การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกจ้างภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐจะอยู่
ภายใต้การกำากับดูแลอย่างเข้มงวดของกฎข้อบังคับ การมีปฏิสัมพันธ์ต้องสอดคล้อง
ตามกฎระเบียบและดำาเนินการอย่างซื่อสัตย์สุจริต คุณไม่ควรกระทำาการสิ่งใด ที่อาจ
ถูกมองว่าเป็นความพยายามที่จะมีอิทธิพลอย่างไม่เหมาะสมต่อการตัดสินใจของ
ภาครัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือลูกจ้างภาครัฐ หรือที่ถูกมองว่าเป็นการส่งเสริมให้ลูกจ้าง
ภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐละเมิดต่อกฎข้อบังคับ ที่บังคับใช้ ห้ามเสนอให้หรือยอมรับ
สิ่งของที่มีมูลค่าที่อาจถูกมองว่าเป็นสินบนหรือเงินสินบน โปรดจำา ไว้ว่าสินบนไม่
ได้จำากัดเฉพาะการให้เงิน แต่อาจรวมถึงสัญญาว่าจะให้หรือการให้ของขวัญ การ
เลี้ยงรับรอง การเดินทางหรือของกำานัล หากเจ้าหน้าที่รัฐหรือลูกจ้างภาครัฐร้องขอ
หรือเรียกร้องผลประโยชน์ดังกล่าว โปรดแจ้งไปยังทรัพยากรหรือบุคลากรที่ระบุไว้
ในตอนท้ายของหลักจรรยาบรรณทันที

คำาถาม: Iเรากำาลังสรรหาพนักงานเข้าทำางา
นในตำาแหน่งหน่ึงในแผนกของฉัน หน่ึง
ในผู้สมัครเป็นบุตรสาว ของเจ้าหน้าท่ี

รัฐระดับสูง ซ่ึงมีอำานาจท่ีจะให้ประโยชน์กับ Boston 
Scientific ได้ ฉันสามารถรับ เธอเข้าทำางานได้หรือไม่ 

คำาตอบ: ผู้สมัครเข้าทำางานในตำาแหน่งใดๆ ท่ี 
Boston Scientific จะต้องได้รับการประเมิน
อย่างเป็นธรรมโดย ใช้หลักเกณฑ์ท่ีกำาหนด

ไว้สำาหรับตำาแหน่งน้ันๆ คุณไม่สามารถกำาหนดตำาแหน่ง
งาน และ/หรือรับ บุคคลเข้าทำางานเพ่ือเป็นวิธีการสร้าง
อิทธิพลหรือตอบแทนพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีรัฐ หรือ
เพ่ือให้ ได้มาซ่ึงธุรกิจหรือความได้เปรียบสำาหรับบุคลากร
ทางการแพทย์หรือลูกค้ารายอ่ืนได้ คุณควรทำางาน ร่วม
กับฝ่ายกฎหมายอย่างใกล้ชิดเพ่ือประเมินว่าคุณสามารถ
ดำาเนินการว่าจ้างบุคคลน้ีได้หรือไม่

คำาถาม: ที่ปรึกษาเสนอว่าจะขออนุมัติกฎ
ระเบียบที่จำาเป็นทั้งหมดในประเทศ 
โดยเรียกเก็บค่าบริการ 50,000 เหรียญ 

เขาบอกว่าเงินจำานวนนี้จะใช้ในการ “เร่งกระบวนการ
ให้รวดเร็วขึ้น” ฉันไม่รู้ว่าเงินจำานวนนี้ จะจ่ายไปให้กับ
ผู้ใด กรณีนี้เป็นปัญหาหรือไม่

คำาตอบ: ใช่ กิจกรรมนี้มีข้อน่าสงสัย บริษัท
จะไม่จ่ายเงินใดๆ ที่อาจถือได้ว่าเป็น
สินบน คุณควรตรวจสอบว่า มีการให้

บริการดังกล่าวจริงหรือไม่ และตรวจสอบการจ่ายเงิน
โดยที่ปรึกษาในนามของ Boston Scientific หากมี 
หากคุณไม่พบข้อมูลการให้บริการดังกล่าว โปรดควร
รู้สึกกังวลเกี่ยวกับเหตุผล สำาหรับการจ่ายเงินดังกล่าว 
นอกจากนี้ คุณควรติดต่อฝ่ายกฎหมาย หรือฝ่ายกำากับ
ดูแลการ ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับสากลก่อนตอบกลับ
ข้อเสนอของที่ปรึกษา ที่ปรึกษาจำาเป็นต้องมีสัญญา ข้อ
ตกลงที่อธิบายเกี่ยวกับบริการ ใบแจ้งหนี้ที่แสดงราย
ละเอียด และเอกสารประกอบต่าง ๆ สำาหรับบริการที่ได้
รับ

คำาถาม&คำาตอบ

ในหลายประเทศ การมีปฏิสัมพันธ์
กับเจ้าหน้าที่รัฐและลูกจ้างภาครัฐ
มีกฎระเบียบกำากับควบคุมอย่าง
เข้มงวด การมีปฏิสัมพันธ์ต้อง
สอดคล้องตามกฎระเบียบและ
ดำาเนินการอย่างซื่อสัตย์สุจริต
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ความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ 
ทางธุรกิจของฉัน ภายนอกที่ ทำางานอย่างไร



เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
Boston Scientific คาดหวังให้คุณติดต่อธุรกิจกับผู้อื่นอย่างเป็นธรรม ซึ่ง

หมายความว่าห้ามเอาเปรียบผู้อื่น ด้วยการให้ข้อมูลเท็จหรือปกปิดข้อมูลสำาคัญหรือ

ใช้แนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมอื่นๆ ห้ามให้ข้อมูล เท็จหรือปกปิดตัวตนของ

คุณ Boston Scientific สนับสนุนการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและเต็ม

ที่ ในตลาดการแข่งขัน กฎหมายต่อต้านการกีดกันทางการค้า การแข่งขันที่เป็น

ธรรม และกฎหมายต่อต้าน การผูกขาด ช่วยรักษาการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยกำาจัด

พฤติกรรมมิชอบ ขณะที่เราหาข้อมูลเกี่ยวกับ ธุรกิจของบริษัทคู่แข่ง เราต้องดำาเนิน

การอย่างถูกต้องตามกฎหมายและถูกจริยธรรม เช่น เอกสารที่เปิดเผย ต่อสาธารณะ 

คุณไม่ควรเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับที่คุณอาจได้รับรู้ หรือสนับสนุนผู้อื่นให้

เปิดเผยข้อมูล อันเป็นความลับที่พวกเขาอาจมีเกี่ยวกับบริษัทอื่น นอกจากนี้ หลีก

เลี่ยงการกระจายข่าวลือเกี่ยวกับบริษัท หรือคาดคะเนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของ

บริษัทอย่างไม่เป็นธรรม

คุณควรหลีกเลี่ยงแม้การกระทำาดังกล่าวเป็นเพียงลักษณะผิดกฎหมายหรือผิด

จรรยาบรรณเท่านั้น ซึ่งหมายความว่า คุณจะต้อง:

• ไม่อภิปราย “หัวข้อที่อ่อนไหว” กับบุคคลหรือบริษัทใดๆ ภายนอก Boston 

Scientific โดยไม่ได้ รับคำาแนะนำาจากแผนกกฎหมาย “หัวข้อที่อ่อน

ไหว” ได้แก่ ทุกแง่มุมของราคาผลิตภัณฑ์ เงื่อนไข การทำาธุรกิจ ตลาด

ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนการตลาดและการขาย และ

ต้นทุนหลัก เช่น ต้นทุนการวิจัยและพัฒนาหรือค่าแรง

• จบการสนทนาทันทีหากบริษัทคู่แข่งเริ่มสนทนาหัวข้อที่อ่อนไหว จาก

นั้น บันทึกการปฏิเสธเข้า ร่วมการสนทนาของคุณและแจ้งไปยังแผนก

กฎหมาย

คำาถาม: ฉันเป็นผู้จัดการเขตการขายและ
ในระหว่างการประชุมคร้ังล่าสุดกับเจ้า
หน้าท่ีธุรการของโรงพยาบาล เธอให้ราย

ช่ือผลิตภัณฑ์ท้ังหมดของคู่แข่งรวมท้ังข้อมูลราคากับฉัน 
ฉันสามารถส่งข้อมูลน้ีให้กับ ทีมผู้บริหารได้หรือไม่

คำาตอบ: ไม่ได้ ห้ามยอมรับหรือดูข้อมูลดัง
กล่าว ความมุ่งม่ันต่อความซ่ือสัตย์ของ
เราและการปกป้องข้อมูลท่ี เป็นความ

ลับ ครอบคลุมถึงการปกป้องข้อมูลท่ีเป็นความลับของ
คู่แข่ง และแม้แต่ในสถานการณ์ เช่นน้ีท่ีคุณไม่ได้เป็น
ฝ่ายร้องขอ ส่ิงหน่ึงท่ีคุณทำาได้คือ ส่งข้อมูลคืนให้กับ
เจ้าหน้าท่ีธุรการของ โรงพยาบาล และบอกเธอว่าคุณ
ไม่สามารถรับไว้ได้ อีกวิธีหน่ึง หากคุณได้รับข้อมูลทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ คุณควรลบข้อมูลและแจ้งผู้ส่งว่าคุณได้
ดำาเนินการดังกล่าวแล้ว และแจ้งไม่ให้ส่ง ข้อมูลน้ีเพ่ิม
เติมให้คุณ

คำาถาม: พนักงานคนหนึ่งที่อยู่ภายใต้สาย
บังคับบัญชาของฉันเคยทำางานให้กับ
บริษัทคู่แข่งก่อนหน้านี้ เขาบอกฉันว่า

เขามีขั้นตอนคุณภาพของบริษัทคู่แข่งซึ่งไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณะ เขาถามว่าฉัน ต้องการดูข้อมูลหรือไม่ ฉัน
ต้องการดูข้อมูลนี้ ฉันควรทำาอย่างไร 

คำาตอบ: ห้ามยอมรับหรือดูข้อมุล Boston 
Scientific ไม่มีสิทธิกระทำาการดังกล่าว 
เราจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าว แม้จะมีข้อมูล

ดังกล่าวในครอบครองท้ังน้ีสอดคล้องตามความมุ่งม่ัน
ต่อความซ่ือสัตย์สุจริตของเรา นอกจากน้ี คุณควรช่วย
อธิบายให้พนักงานของคุณเข้าใจถึงภาระผูกพันท่ีเขามี
ต่อผู้ว่าจ้างก่อน หน้าน้ีด้วย หากพนักงานของคุณมีข้อมูล
ท่ีเป็นความลับของคู่แข่ง คุณควรติดต่อแผนกกฎหมาย 
ทันที

คำาถาม&คำาตอบ คำาถาม&คำาตอบ

เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
Boston Scientific คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในสิทธิบัตร ชื่อทางการ

ค้า เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ 

นอกจากนี้ เรายังเคารพสิทธิในทรัพย์สินทาง ปัญญาของผู้อื่นด้วย ติดต่อแผนก

กฎหมายหากคุณมีคำาถามเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินที่มีลิขสิทธิ์ เช่น ซอฟต์แวร์หรือ

เอกสารเผยแพร่ หากคุณเชื่อว่า Boston Scientific อาจกระทำาการละเมิดสิทธิใน 

ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือบริษัทกำาลังถูกละเมิดสิทธิ โปรดติดต่อแผนก

กฎหมายทันที

ความรับผิดชอบทางสังคมของบริษัท
ความรับผิดชอบทางสังคมของบริษัทเป็นวิธีที่เราผสานรวม หลักการทางสังคม 

สิ่งแวดล้อมและจริยธรรม โดยร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดของเรา รวมถึง

พนักงาน ลูกค้า นักลงทุน และชุมชน ด้วยแต่ละคนต่าง สนับสนุนการปกป้องโลก 

ผู้คน และทรัพย์สินของเรา เป็นความรับผิดชอบของเราที่จะทำาหน้าที่เป็นพลเมือง 

บรรษัทที่ดีในชุมชนที่เราอยู่และทำางาน ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนโปรแกรมด้านการ

ศึกษาสำาหรับนักเรียน โครงการริเริ่มด้านสุขภาพ โปรแกรมขยายงานของพนักงาน 

และความพยายามในการรักษาความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม

Boston Scientific คุ้มครองสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาใน

สิทธิบัตร ชื่อทางการค้า
เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์

ความลับทางการค้าและทรัพย์สิน
ทางปัญญาอื่นๆ นอกจากนี้ เรายัง

เคารพสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้อื่นด้วย

36 | Boston Scientific จรรยาบรรณธุรกิจ Boston Scientific จรรยาบรรณธุรกิจ | 37

ADVICE LINE  
adviceline.bostonscientific.com

ตดิตอ่อนิเทอรเ์นต็ท ั ว่โลก

ความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ 
ทางธุรกิจของฉัน ภายนอกที่ ทำางานอย่างไร



เราปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีการกำากับ
ดูแลโดยกฎระเบียบที่เคร่งครัด ดังนั้นจึงมี
ความสำาคัญอย่าง ยิ่งที่คุณต้องทราบถึงข้อ
กำาหนดที่บังคับใช้กับกิจกรรมการปฏิบัติงาน
ของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงกฎระเบียบ เกี่ยวกับ
การวิจัยทางคลินิก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ
ผลิต การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ การปกป้อง
ข้อมูล การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและการเรียก
เก็บเงินค่าผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องของ
เรา นอกจากนี้ยังมี กฎหมายที่กำากับควบคุมกิจ
กรรมอื่นๆ เช่น ข้อกำาหนดด้านการนำาเข้าและ
การส่งออก การถ่ายโอนข้อมูลส่วน บุคคลข้าม
พรมแดน กฎระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ 
และข้อกำาหนดเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง
และ การบริจาคทางการเมือง คุณอาจจำาเป็น
ต้องทราบถึงวิธีการติดต่อกับสื่อ ภาครัฐและ
ทนายความภายนอก การทำาความคุ้นเคยและ
ปฏิบัติตามข้อกำาหนดที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด 
เป็นองค์ประกอบสำาคัญของการสร้าง มาตรฐาน
คุณภาพในที่ทำางาน

กฎหมายหรือข้อกำาหนด

เพิ่มเติมใดที่ฉันควรใช้เป็น

แนวทางสู่ความมุ่งมั่น ในการ

ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต

Boston Scientific สนับสนุนการ
แข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม
และเต็มที่ในตลาดการแข่งขัน
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กฎหมายหรือข้อกำาหนดเพ่ิมเติมใดท่ีฉันควรใช้เป็นแนวทาง 
สู่ความมุ่งม่ัน ในการปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต

คำาถาม: จะเกิดอะไรขึ้นหากผู้ให้บริการดูแล
สุขภาพสอบถามเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์
ของ Boston Scientific นอกเหนือจากที่

ระบุไว้ในฉลาก

คำาตอบ: หากคุณถูกสอบถามเกี่ยวกับการ
ใช้ผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน
ฉลาก โปรดแจ้งผู้ให้บริการ ดูแลสุขภาพ

ทราบว่าความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการใช้
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้รับการยืนยัน และอธิบายว่าบริษัทไม่
สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน
ฉลาก ตอบคำาถามอย่าง ซื่อสัตย์และไม่ให้การสนับสนุน 
ไม่สนทนาต่อหรือส่งเสริมให้ใช้ผลิตภัณฑ์นอกเหนือ
จากที่ระบุไว้ ในฉลาก การสนทนาในประเด็นการใช้
ผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในฉลาก แม้ว่าแพทย์
จะเป็น ผู้เริ่มการสนทนาอาจถูกมองว่าเป็นการส่งเสริม
การใช้ผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในฉลาก ใน
การสนทนา คุณควรมุ่งประเด็นไปที่ข้อมูลซึ่งบริษัท
ได้ตรวจสอบแล้วและผ่านกระบวนการอนุมัติ ให้ใช้ได้ 
ร่วมกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ

คำาถาม: ฉันจัดเลี้ยงอาหารค่ำาเพื่อธุรกิจให้กับ
พนักงานและลูกค้า และใช้จ่ายเงินเกิน
กว่าวงเงินจำากัดของ ค่าใช้จ่ายสำาหรับมื้อ

อาหารที่กำาหนดไว้ ฉันควรทำาอย่างไร

คำาตอบ: คุณควรจดบันทึกรายชื่อทุกคนที่เข้า
ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำาอย่างถูกต้อง และ
แจ้งผู้จัดการของคุณ ว่าคุณได้ใช้จ่ายเงิน

เกินกว่าวงเงินจำากัดของค่าใช้จ่ายสำาหรับมื้ออาหารที่
กำาหนดไว้ ห้าม เปลี่ยนแปลงแก้ไขใบเสร็จรับเงิน เพิ่ม
ชื่อผู้ร่วมงานซึ่งไม่ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงดังกล่าว เพื่อ ลด
ค่าใช้จ่ายต่อคน หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
เลี้ยงอาหารค่ำาโดยเด็ดขาด

คำาถาม&คำาตอบ  เข้าใจกฎเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์
หากคุณซ้ือขายหุ้น Boston Scientific โปรดระวังอย่าเข้าร่วมใน “การซ้ือขายหลัก
ทรัพย์โดยการใช้ข้อมูล วงใน” ซ่ึงหมายถึง การเข้าร่วมในธุรกรรมหลักทรัพย์ของ
บริษัท (เช่น การซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท) โดยตระหนักรู้หรือครอบครอง 
“ข้อมูลสาระสำาคัญท่ียังไม่เปิดเผย ต่อสาธารณะ” เก่ียวกับบริษัทหรือหลักทรัพย์ของ
บริษัท ในการพิจารณาว่าข้อมูลท่ีเป็นความลับเป็น “ข้อมูลสาระสำาคัญท่ียังไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณะ” หรือไม่ โปรดต้ังคำาถามตัวเอง เช่น:

• บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะชนแล้วหรือไม่ หรือ 
สาธารณชนโดยทั่วไปรู้เกี่ยวกับ ข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ หากไม่ ถือเป็น
ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 

• นักลงทุนทั่วไปถือว่าข้อมูลดังกล่าวสำาคัญต่อการตัดสินใจในการลงทุน
หรือไม่ หากใช่ ข้อมูล ดังกล่าวถือว่าเป็นข้อมูลที่มีสาระสำาคัญ

• ราคาหลักทรัพย์ของ Boston Scientific จะได้รับผลกระทบเมื่อข้อมูลนี้
ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือไม่ หากใช่ ข้อมูลดังกล่าวถือว่าเป็นข้อมูลที่
มีสาระสำาคัญ 

นอกจากนี้ ยังห้ามให้ “คำาแนะนำา” แก่บุคคลใดที่รวมถึงพนักงานคนอื่นของ 
Boston Scientific ครอบครัว หรือ เพื่อนในการเอื้อประโยชน์ในการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ของ Boston Scientific โดยใช้ข้อมูลที่ไม่เปิดเผย ต่อสาธารณะที่มีสาระ
สำาคัญนี้ 

โปรดจำาไว้ว่ากฎระเบียบนี้ไม่ได้บังคับใช้กับหลักทรัพย์และข้อมูลของ Boston 
Scientific เท่านั้น การซื้อ ขายหลักทรัพย์โดยทราบข้อมูลภายใน ครอบคลุมถึง
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทคู่แข่งและธุรกิจอื่นๆ ด้วย ดังนั้น โปรดไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบทุกครั้งเมื่อใช้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลภายนอกที่คุณได้รับทราบจาก การ
ปฏิบัติงานของคุณที่ Boston Scientific เช่นเดียวกับการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
ก่อนทำาธุรกรรม ซื้อขายหลักทรัพย์โดยทราบข้อมูลภายใน ทบทวนนโยบายการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนเข้า ร่วมในธุรกรรมใดๆ ในหลักทรัพย์ของบริษัท 
โปรดติดต่อแผนกกฎหมายหากมีคำาถาม

ศึกษาข้อกำาหนดด้านคลินิก กฎระเบียบ
และโปรแกรมการดูแลรักษาสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์ของ Boston Scientific อยู่ภายใต้การกำากับดูแลอย่างใกล้ชิดโดยหน่วย
งานภาครัฐ กระทรวง สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กำากับดูแลกฎระเบียบอื่นๆ ทั่ว
โลก Boston Scientific คาดหวังให้คุณปฏิบัติ ตามข้อกำาหนดด้านคลินิก กฎ
ระเบียบและโปรแกรมการดูแลรักษาสุขภาพทั้งหมดในประเทศที่เราดำาเนิน 
ธุรกิจ กฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้กับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา คุณต้องตระหนักถึงกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่ส่งผลกระทบต่องานของคุณ หากมีประเด็นที่ ไม่แน่ใจ โปรดสอบถามผู้จัดการ
ของคุณ หรือติดต่อไปยังแผนกกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและ กฎระเบียบ
ทั่วโลกหรือแผนกกฎหมาย 

Boston Scientific จะไม่ว่าจ้างหรืออนุญาตให้บุคคลทำางานต่อไปในการดำาเนิน
ธุรกิจของเราในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ที่หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐประกาศว่าเป็น
ผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมการดูแลรักษาสุขภาพของ รัฐบาลสหรัฐอเมริกา หรือ
กระบวนการพัฒนายา Boston Scientific ตรวจสอบผู้ไม่มีสิทธิ์จากฐานข้อมูลของ 
รัฐบาล สหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้อง พนักงานในสหรัฐอเมริกาที่เป็นหรือทราบว่าบุคคล
ดังกล่าวอาจ เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ ดังกล่าว ต้องแจ้งไปยังฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎ
ข้อบังคับสากลทันที

คำาถาม: ฉันไม่แน่ใจว่า “ข้อมูลสาระสำาคัญที่
ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ” หมายถึงอะไร 
ฉันจะทราบได้ อย่างไรว่าฉันมีข้อมูลนี้หรือ

ไม่

คำาตอบ: โดยทั่วไป ข้อมูลจะถือว่ามีสาระ
สำาคัญก็ต่อเมื่อหลังจากเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะแล้ว ส่งผล กระทบต่อราคาของ

หลักทรัพย์ของบริษัท หรือการตัดสินใจของนักลงทุน
อย่างมีนัยสำาคัญในการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ ข้อมูล
ที่มีสาระสำาคัญ ได้แก่ ผลประกอบการทางการเงิน การ
เปลี่ยนแปลง ผู้บริหารระดับสูง การตรวจสอบโดยภาค
รัฐ การซื้อหรือขายธุรกิจ และการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ 
และอื่นๆ ข้อมูลจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะ หาก
บริษัทยังไม่เปิดเผยข้อมูลผ่านข่าวประชาสัมพันธ์ หรือ
ให้ข้อมูลต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการและโดยทั่วไป
สาธารณชนยังไม่รู้ในข้อมูลดังกล่าว หากคุณไม่แน่ใจว่า
คุณมีข้อมูลสาระสำาคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือ
ไม่ โปรดสอบถาม ผู้จัดการของคุณหรือแผนกกฎหมาย
ก่อนทำาธุรกรรมซื้อขาย

คำาถาม&คำาตอบ
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กฎหมายและ
กฎระเบียบที่บังคับใช้กับบริษัทผู้ผลิต

อุปกรณ์การแพทย์มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา



คำาถาม: ฉันรู้จักบุคคลหนึ่งจากบริษัทอื่นที่
เจ้าหน้าที่องค์การอาหารและยา (FDA) 
ได้เข้ามาพูดคุยด้วย ในการประชุมแห่ง

หนึ่ง เจ้าหน้าที่ถามคำาถามอย่างละเอียดเกี่ยวกับงาน
ของเขาและเกี่ยวกับบริษัท ซึ่งทำาให้เขารู้สึกอึดอัดใจที่
จะตอบคำาถาม ฉันควรทำาอย่างไรหากกรณีเช่นนี้เกิด
ขึ้นกับฉัน 

คำาตอบ: คุณควรขอดูใบรับรองของเจ้า
หน้าที่ ขอข้อมูลติดต่อ และแจ้งว่าคุณ
ต้องการตรวจสอบกับ บริษัทก่อนให้

ข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งให้บุคคลดังกล่าวติดต่อไปยัง
ตัวแทนของ Boston Scientific ที่ดูแลรับผิดชอบเพื่อ
ตอบข้อกังวลของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว คุณควรติดต่อ
แผนกกฎหมายทันที บริษัทพร้อมให้ความร่วมมือกับ
ตัวแทนภาครัฐ อย่างไรก็ดี ฝ่ายกฎหมายควรรับรู้เข้าใจ
ใน สถานการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนให้ข้อมูลบริษัท และยัง
ต้องแน่ใจว่าตัวแทนของ Boston Scientific ที่ดูแลรับ
ผิดชอบจะเป็นผู้ดูแลติดต่อกับภาครัฐ

คำาถาม&คำาตอบ

ศึกษากฎหมายการนำาเข้า ส่งออกและ
การต่อต้านการคว่ำาบาตร
หลายประเทศที่เราดำาเนินธุรกิจมีกฎหมายควบคุมการนำาเข้าและส่งออกเทคโนโลยี 

ข้อมูลส่วนบุคคล อุปกรณ์การแพทย์และสินค้าอื่นๆ นอกจากนี้ ภาครัฐยังบังคับใช้

ข้อจำากัดทางการค้าเป็นการชั่วคราว ในบางประเทศ นิติบุคคลและบุคคล ตรวจสอบ

ว่าคุณเข้าใจนโยบายการนำาเข้าและส่งออกของบริษัท ที่มีผลใช้กับการปฏิบัติงาน

ของคุณทั้งหมด หากมีคำาถาม โปรดติดต่อแผนกกฎหมาย 

บางประเทศบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามดำาเนินธุรกิจกับประเทศอื่น กฎหมายเหล่านี้

เป็นที่รู้จักกันในชื่อ มาตรการคว่ำาบาตร การร้องขอให้ Boston Scientific ให้ความ

ร่วมมือในมาตรการ คว่ำาบาตรทั้งหมด ต้องแจ้งไปยังแผนกกฎหมายทันที และยัง

ต้องรายงานการร้องขอข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการติดต่อของเรา กับประเทศที่ถูกคว่ำา

บาตรด้วย กฎหมายกำาหนดให้เราต้องรายงานการร้องขอข้อมูลไปยังภาครัฐเพื่อรับ

ทราบ หากมีข้อกังวลหรือมีคำาถาม โปรดติดต่อแผนกกฎหมาย

ติดต่อแผนกกฎหมายทุกครั้งที่
มีคำาถามเกี่ยวกับการสนับสนุน

ทางการเมือง หรือเกี่ยวกับ
กฎหมายการนำาเข้า ส่งออก

หรือการต่อต้านการควำาบาตร

เข้าใจวิธีการติดต่อกับสื่อ ภาครัฐและทนายความ

สิ่งสำาคัญคือ เข้าใจว่าควรทำาอย่างไรเมื่อได้รับการติดต่อจากสื่อ ภาครัฐหรือ

ทนายความภายนอก การให้ ข่าวประชาสัมพันธ์และการติดต่อกับสื่อด้านงานข่าว 

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือเจ้าหน้าที่ธนาคาร ด้านการลงทุน ทำาได้โดยผ่านบุคคล

ที่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารของเรา และจากแผนกสื่อสารองค์กร งานธุรการภาค

รัฐและการลงทุนสัมพันธ์เท่านั้น แผนกกฎหมายควรมีส่วนร่วมในการมีปฏิสัมพันธ์ 

ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐหรือทนายความภายนอก นี่เป็นแนวทางที่เราคาดหวังให้คุณ

ปฏิบัติตาม:

• ห้ามแสดงความคิดเห็น ยืนยันหรือปฏิเสธใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ

บริษัท เว้นแต่ว่าคุณจะได้รับ มอบหมายให้ดำาเนินการจากบริษัทโดยชัด

แจ้ง

• หากได้รับการติดต่อจากสื่อด้านงานข่าว โปรดแจ้งให้บุคคลดังกล่าว

ติดต่อไปยังแผนกสื่อสารองค์กร

• หากได้รับการติดต่อจากนักวิเคราะห์ บริษัทจัดลำาดับ หรือเจ้าหน้าที่

ธนาคารด้านการลงทุน โปรด แจ้งให้บุคคลดังกล่าวติดต่อไปยังแผนก

การลงทุนสัมพันธ์ 

• หากได้รับการติดต่อจากทนายความภายนอกหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับ

บริษัท โปรดติดต่อไปยัง แผนกกฎหมาย

• หากได้รับหมายเรียก ข้อร้องเรียนทางกฎหมาย หมายศาลหรือเอกสาร

ทางกฎหมายในลักษณะ เดียวกันเกี่ยวกับบริษัท โปรดขอคำาปรึกษาจาก

แผนกกฎหมายทันที นอกจากนี้ คุณควรปฏิบัติตาม นโยบายที่บังคับใช้

ในประเทศด้วย
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กฎหมายหรือข้อกำาหนดเพ่ิมเติมใดท่ีฉันควรใช้เป็นแนวทาง 
สู่ความมุ่งม่ัน ในการปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต



แจ้งทุกคร้ังท่ีคุณรู้สึกมีข้อ
กังวล หากคุณรู้สึกว่าความ
ซ่ือสัตย์ของคุณลดลง โปรด
พูดคุยกับผู้จัดการของคุณ 
หรือ ติดต่อบุคลากรหรือ
ทรัพยากรท่ีระบุไว้ในตอน
ท้ายของหลักจรรยาบรรณน้ี 
นอกจากน้ี โปรดสนับสนุน ผู้ 
ท่ีแสดงความกังวลด้วยความ
สุจริตใจและให้ความร่วมมือใน
การตรวจสอบรายละเอียด การ
เรียนรู้การ ตัดสินใจท่ีถูกต้อง
ด้วยตนเอง ถือเป็นส่ิงสำาคัญ
ย่ิงในการปฏิบัติงานด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริตในทุกๆ วัน

ฉันควรทำาอย่างไรหากมี 
คำาถามหรือข้อกังวล

เข้าใจข้อจำากัดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
และการสนับสนุนทางการเมือง
ทุกคนมีอิสระในการเข้าร่วมกระบวนการทางการเมือง อย่างไรก็ดี ในการเข้าร่วมดัง

กล่าว ห้ามไม่ให้สร้าง ภาพลักษณ์ว่า คุณกำาลังพูดหรือกระทำาการใดๆ ในนามของ 

Boston Scientific เว้นแต่ว่าคุณจะปฏิบัติงาน ร่วมกับทีมแผนกงานธุรการภาครัฐ

ของบริษัท 

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ

สนับสนุนทางการเมือง การ บริจาคทุกประเภทต้องปฏิบัติตามหลักการในหลัก

จรรยาบรรณและนโยบายที่เกี่ยวข้อง Boston Scientific ไม่สามารถบริจาคเงิน เวลา 

บริการหรือทรัพย์สินแก่ผู้สมัครทางการเมืองหรือพรรคการเมือง เว้นแต่กฎหมาย 

ในประเทศจะอนุญาตให้กระทำาได้ และหากกระทำาได้ ต้องกระทำาผ่านนิติบุคคล

ทางการเมืองที่แต่งตั้ง อย่างเจาะจง และต้องได้รับอนุมัติล่วงหน้าจากระดับรอง

ประธานอาวุโสขึ้นไป หากมีคำาถามเกี่ยวกับการ สนับสนุนทางการเมือง คุณควร

ติดต่อขอคำาแนะนำาจากทีมแผนกงานธุรการภาครัฐของ Boston Scientific

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเมือง การ

บริจาคทุกประเภทต้องปฏิบัติตามหลักการใน
หลักจรรยาบรรณและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
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กฎหมายหรือข้อกำาหนดเพ่ิมเติมใดท่ีฉันควรใช้เป็นแนวทาง 
สู่ความมุ่งม่ัน ในการปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต



การรายงานคำาถามหรือข้อกังวลต่าง ๆ
ปัญหาความไม่ซื่อสัตย์สุจริตอาจเกิดขึ้นได้และเกี่ยวข้องกับผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความ
ตั้งใจดี บางครั้งการ ทราบว่าควรทำาสิ่งใดอาจเป็นเรื่องยาก หากคุณไม่แน่ใจ โปรดขอ
คำาปรึกษาแนะนำา

• ปรึกษากับผู้จัดการของคุณ หรือผู้จัดการของผู้จัดการของคุณ

• ติดต่อไปยังแผนกกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายทั่ว
โลก เจ้าหน้าที่แผนก ทรัพยากรบุคคลของคุณแผนกกฎหมาย แผนก
วิเคราะห์และควบคุมองค์กร หรือแหล่งข้อมูลที่ ระบุไว้ในตอนท้ายของ
หลักจรรยาบรรณนี้

• โทรติดต่อ Advice Line บริการโทรฟรีที่ทุกคนสามารถโทรได้ทุกวันตลอด 
24 ชั่วโมง 

• ติดต่อบริการสายด่วน Advice Line ทางออนไลน์ได้ที่  
adviceline.bostonscientific.com.

Advice Line ให้บริการได้ในหลายภาษา คุณสามารถสอบถาม ขอคำาแนะนำาหรือแจ้ง
ข้อกังวลการทุจริตไปยัง Advice Line หมายเลขโทรฟรี 1-888-968-8425 เราทุกคน
มีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานข้อกังวลด้าน ความซื่อสัตย์หรือรายงานการละเมิด
ที่เกิดขึ้นหรือสงสัยว่าอาจมีการละเมิดหลักจรรยาบรรณ นโยบายและ ระเบียบปฏิบัติ
ของบริษัท และกฎหมายที่บังคับใช้ทันที หากคุณไม่แน่ใจว่าควรทำาสิ่งใด สอบถาม
และขอ คำาปรึกษาแนะนำา

 
ฉันควรทำาอย่างไรหากมีคำาถามหรือข้อกังวล

คำาถาม: ฉันจะโทรหา Advice Line แบบไม่
แสดงตนได้หรือไม่ 

คำาตอบ: ได้ Advice Line อนุญาตการ
รายงานแบบไม่แสดงตน ยกเว้นในกรณี
ที่มีข้อจำากัดตามกฎหมาย ท้องถิ่น หาก

มีข้อจำากัดโดยกฎหมายดังกล่าว ผู้แจ้งจะได้รับการ
แนะนำาให้เลือกทรัพยากรหรือ บุคลากรอื่น นอกจาก
นี้ หากคุณเลือกไม่ระบุชื่อของคุณในการแจ้งข้อกังวล 
อาจทำาให้เราไม่ สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้หาก
จำาเป็น และอาจส่งผลให้การแก้ไขข้อกังวลของคุณ และ
การหาข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาทำาได้ยากขึ้น หากคุณเลือก
เปิดเผยชื่อของคุณข้อมูลตัวตน ของคุณจะถูกเก็บเป็น
ความลับภายในขอบเขตที่กระทำาได้

คำาถาม&คำาตอบ

คำาถาม: ฉันแจ้งข้อกังวลด้านความซื่อสัตย์
ไปยังผู้จัดการของฉัน และหลังจากนั้นไม่
นาน ฉันได้รับการ ประเมินผลการปฏิบัติ

งานต่ำากว่าที่คาดหวัง ฉันคิดว่าการกระทำานี้อาจเป็นการ
ตอบโต้การ แจ้งข้อกังวลของฉัน ฉันควรทำาอย่างไร 

คำาตอบ: คุณควรติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลของคุณหรือติดต่อ
บุคลากรหรือทรัพยากรที่ระบุ ไว้ในตอน

ท้ายของหลักจรรยาบรรณ หากไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม 
เราไม่สามารถทราบได้ว่ามีการตอบ โต้เกิดขึ้นหรือไม่ 
อย่างไรก็ดี สิ่งสำาคัญคือคุณ ผู้จัดการของคุณและบริษัท
ได้รับทราบถึงการ กระทำาที่อาจเป็นการตอบโต้การแจ้ง
ข้อกังวลของคุณ หากมีการตอบโต้เกิดขึ้นจริง บริษัท 
จะดำาเนินมาตรการลงโทษตามความเหมาะสม

คำาถาม&คำาตอบ

สนับสนุนผู้อื่นที่ถามคำาถามหรือแจ้งข้อกังวล
โดยสุจริตใจ
Boston Scientific ไม่ยอมรับการตอบโต้ทุกรูปแบบต่อบุคคลหน่ึงบุคคลใดอันเน่ือง

มาจากการแจ้งข้อ กังวลในหลักจรรยาบรรณ นโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัท

หรือข้อกังวลการทุจริตโดยสุจริตใจ นอกจากน้ี ยังห้ามไม่ให้มีการตอบโต้ต่อผู้ท่ีเข้า

ร่วมการตรวจสอบรายงานดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงการแจ้ง ไปยังหรือตรวจสอบโดย Boston 

Scientific ภาครัฐหรือเจ้าหน้าท่ีรัฐ Boston Scientific ไม่ยอมรับการตอบ โต้ทุกรูป

แบบท่ีมีข้อห้ามไว้โดยกฎหมายท่ีบังคับใช้

ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
บริษัทจะตอบกลับทันทีและอย่างเป็นธรรมต่อคำาถาม ข้อกังวลและการแจ้งการกระ

ทำาผิด การตรวจสอบจะ ถูกเก็บเป็นความลับเท่าท่ีเป็นไปได้ในขอบเขตของแต่ละ

สถานการณ์ เราทุกคนต้องให้ความร่วมมืออย่าง เต็มท่ีในกิจกรรมการตรวจสอบโดย 

Boston Scientific ซ่ึงรวมถึงภาระหน้าท่ีท่ีจะต้องให้ข้อมูลตามความ จริงอย่างครบ

ถ้วนและตรงไปตรงมาแก่ผู้ท่ีดำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ปัญหาความไม่ซื่อสัตย์สุจริตอาจเกิดขึ้นได้และ
เกี่ยวข้องกับผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจดี
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เข้าใจถึงผลกระทบที่ตามมา
Boston Scientific ให้ความสำาคัญกับการละเมิดหลักจรรยาบรรณ นโยบายและ

ระเบียบปฏิบัติของบริษัท และกฎหมายที่บังคับใช้อย่างจริงจัง บริษัทจะดำาเนิน

มาตรการลงโทษตามความเหมาะสมทันทีอย่าง สูงสุดและรวมถึงการเลิกจ้าง 

มาตรการลงโทษอาจบังคับใช้ได้เนื่องจากเหตุผลอื่น รวมถึงหากคุณ:

• ชี้นำาให้ผู้อื่นละเมิดกฎหมาย นโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือ

กฎหมายที่มีผลบังคับใช้

• พบเห็นการละเมิดหรือการกระทำาที่อาจเป็นการละเมิด และไม่แจ้งการ

ละเมิดดังกล่าว

• ไม่ดำาเนินการติดตามการกระทำาของบุคคลที่ทำางานให้คุณอย่างมี

ประสิทธิภาพ

• ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบหรือสอบสวนของบริษัท

• ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ข้อมูลที่ทำาให้เข้าใจผิด หรือ ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนใน

ระหว่างการตรวจสอบ ภายในของบริษัท 

• ไม่เข้าร่วมการอบรมที่กำาหนดให้

• ตอบโต้บุคคลที่แจ้งข้อกังวลการทุจริตโดยสุจริตใจ หรือบุคคลที่เข้าร่วม

การตรวจสอบการแจ้งข้อ กังวลดังกล่าว

• เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับทราบในระหว่างการตรวจสอบภายใน

การแก้ไขเยียวยาหรือบทลงโทษทางวินัยพิจารณาจากลักษณะ ความรุนแรงและ

จำานวนครั้งของการกระทำา การละเมิด ซึ่งอาจแตกต่างกันในกฎหมายของแต่ละ

ประเทศ ผู้ละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบภาครัฐที่ กล่าวไว้ในหลักจรรยาบรรณ 

อาจนำามาซึ่งความเสียหายต่อตนเองและบริษัทและการลงโทษอย่างร้ายแรงทั้ง ทาง

แพ่งและทางอาญา รวมถึงโทษจำาคุก

 
ฉันควรทำาอย่างไรหากมีคำาถามหรือข้อกังวล

Boston Scientific ให้ความ
สำาคัญกับการละเมิดหลัก

จรรยาบรรณ นโยบายและขั้น
ตอนของบริษัท และกฎหมายที่

บังคับใช้อย่างจริงจัง
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แหล่งข้อมูล 
หากมีคำาถามหรือ
ต้องการแจ้งข้อกังวล



ฉันจะขอความช่วยเหลือได้จากที่ใด
จุดแรกที่คุณควรขอความช่วยเหลือคือ ผู้จัดการของคุณหรือผู้จัดการของผู้จัดการของคุณ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี คุณอาจสบายใจที่จะปรึกษากับ
บุคคลอื่นมากกว่า ด้านล่างนี้เป็นรายชื่อของบุคลากรหรือ ทรัพยากรที่พร้อมให้บริการคุณ 

Advice Line บริการหมายเลขโทรฟรีทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง Advice Line ให้บริการได้ในหลายภาษา คุณสามารถสอบถาม ขอคำาแนะนำาหรือแจ้งข้อ
กังวลการทุจริตไปยัง Advice Line

• สำาหรับการโทรศัพท์จากสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเปอร์โตริโก โปรดโทรหมายเลข: 1-888-968-8425

• สำาหรับประเทศอื่น ๆ ทั้งหมดโปรดดูรายการหมายเลขโทรศัพท์ที่ adviceline.bostonscientific.com

• บริการสายด่วน Advice Line ทางออนไลน์เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงที่ 
adviceline.bostonscientific.com.

แหล่งทรัพยากรอื่นๆ ได้แก่ ฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับสากล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายตรวจสอบภายในสากล ฝ่ายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนตัวสากล และฝ่ายความปลอดภัยสากล

การติดต่อ Advice Line
จากสหรัฐอเมริกา แคนาดาและเปอร์โตริโก สามารถเข้าถึงบริการสายด่วน Advice Line ได้ที่หมายเลข: 1-888-968-8425 ส ำาหรบัประเทศอ ืน่ ๆ 
ท ั ง้หมดโปรดดรูายการหมายเลขโทรศพัทท์ ี ่ adviceline.bostonscientific.com

 
แหล่งข้อมูลหากมีคำาถามหรือต้องการแจ้งข้อกังวล
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การขอคำาแนะนำาและการรายการข้อกังวลด้านความซื่อสัตย์

ผู้บริหารอาวุโสของบริษัท แหล่งทรัพยากรอื่น ๆ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายกฎหมาย 

ฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติ 
ตามกฎข้อบังคับสากล

บริการสายด่วน Advise 
Line 

ฝ่ายวิเคราะห์และ  
ควบคุมองค์กร

ฝ่ายความปลอดภัยสากล

ผู้จัดการไซต์งาน ผู้จัดการ ประจำา 
ภูมิภาค ผู้จัดการ แผนกหรือ ผู้จัดการ

ส่วนงาน

ผู้จัดการของผู้จัดการของคุณ

Your Manager

พนักงาน

adviceline.bostonscientific.com
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