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ค่านิยมของ Boston Scientific
ค่านิยมของเราสร้างรากฐานที่มั่นคงและเป็นเข็มทิศน�ำทางสู่สิ่งที่เราทุกคน
ต่างเชื่อมั่น ค่านิยมของเราชัดเจนและเรียบง่าย ค่านิยมของเราคือรากฐาน
ของทุกสิ่งที่เราท�ำทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ความเอาใจใส่ดแ
ู ล: เราปฏิบต
ั งิ านด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความเข้าอก
เข้าใจ ในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ป่วย ลูกค้า และชุมชนของ
เรา และซึ่งกันและกัน
ความหลากหลาย: เรายอมรับความหลากหลายและเห็นคุณค่าของพรสวรรค์
แนวคิดและประสบการณ์ที่แตกต่างกันของพนักงานของเรา
การท�ำงานร่วมกันทั่วโลก: เราท�ำงานอย่างร่วมมือกันเพื่อขยายโอกาสทาง
ธุรกิจของบริการทางการแพทย์ของเราไปสู่ทั่วโลก
การท�ำงานที่มีประสิทธิภาพสูง: เราปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงเพื่อ
สร้างประโยชน์ให้กับผู้ป่วย แพทย์ผู้รักษา และผู้ถือหุ้น
นวัตกรรมใหม่ที่ทันสมัย: เราส่งเสริมบรรยากาศการท�ำงานที่มุ่งเน้นความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อเปลี่ยนแนวคิดใหม่สู่บริการและโซลูชันใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผู้ป่วย ลูกค้าและพนักงาน
เจตนารมณ์ความเป็นผู้น�ำ: เราปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติงาน
ด้วยความรวดเร็ว ยืดหยุ่นคล่องตัว และด้วยส�ำนึกความรับผิดชอบ เพื่อยก
ระดับบริการการดูแลผู้ป่วยที่ดียิ่งขึ้น

ที่ Boston Scientific คุณคือส่วนหนึ่งของ
ชุมชนที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อยก
ระดับคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลก เราจัดหา
บริการให้กับผู้ป่วย ระบบการดูแลรักษา
สุขภาพ และซึ่งกันและกันโดยท�ำงานร่วมกับ
ลูกค้าของเรา
ความซื่อสัตย์สุจริตคือรากฐานส�ำคัญของ
Boston Scientific การปฏิบัติงานและการให้
ข้อมูลแก่สาธารณะในนามของ Boston
Scientific อาจส่งผลต่อความรู้สึกของผู้
บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของเรา และอาจส่ง
ผลต่อความเข้าใจของผู้ถือหุ้นที่มีต่อการ
ลงทุนกับเรา เราทุกคนต่างมีหน้าที่ปกป้องและ
รักษาชื่อเสียงที่ดีของบริษัทของเรา
ความซื่อสัตย์สุจริตคือ ค�ำมั่นสัญญาที่จะท�ำสิ่ง
ที่ถูกต้อง ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และการปฏิบัติต่อกันและกัน
และต่อลูกค้า ผู้ป่วย ผู้จัดหาสินค้าและบริการ
ของเราอย่างเป็นธรรมและให้เกียรติ ด้วยการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เราสะท้อน
ให้เห็นถึงค่านิยมและชื่อเสียงที่ดีของบริษัท
และแผนกต่างๆ ของเรา ซึ่งด�ำเนินงานอยู่ใน
กว่า 100 ประเทศทั่วโลก
ความซื่อสัตย์สุจริตคือ หลักปฏิบัติสูงสุดของ
เรา เนื่องจากเราต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
อย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการสร้างความพึง
พอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา โดยไม่ค�ำนึง
ถึงบทบาทหรือหน้าที่ของแต่ละบุคคล การไม่
ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ นโยบายของเรา
และกฎหมายที่บังคับใช้ สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลก
ระทบต่อความสัมพันธ์ ธุรกิจ และชื่อเสียง
ที่ลูกค้าไว้วางใจเรา

หลักจรรยาบรรณคือ รากฐานของนโยบายและกฎเกณฑ์ที่เรา
ก�ำหนดขึ้น ใช้หลักจรรยาบรรณเพื่อ:
•

รับรองว่ามีการด�ำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึด
หลักจริยธรรม ในทุกความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับ
การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา และ

•

ส่งเสริมการอภิปรายในประเด็นจริยธรรม และแนะน�ำวิธีการ
จัดการกับปัญหาจริยธรรมและปัญหาที่ยากต่อการตัดสินใจ
ได้อย่างชัดเจน ซึ่งเกิดขึ้นในการท�ำงานประจ�ำวันของเรา

เราทุกคนต้องท�ำสิ่งที่ถูกต้อง ส�ำหรับเราทุกคน และส�ำหรับ Boston
Scientific เราทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตตลอดเวลา เราต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบต่อการกระ
ท�ำของเรา การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความหมาย
มากกว่าเพียงการสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีให้กับบริษัท หรือ
การหลีกเลี่ยงปัญหาด้านกฎหมาย หากแต่เป็นการรักษาไว้ซึ่งสถุานที่
ที่เราทุกคนท�ำงานด้วยความภาคภูมิใจ
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ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
หมายถึงอะไร
การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต หมายถึง การลงมือปฏิบัติตาม
หลักจรรยาบรรณไม่ใช่เพียงแค่อ่าน
เท่านั้น ต่อไปนี้คือข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานภายใต้ความรับผิดชอบ
ของคุณ ในฐานะสมาชิกทีม Boston
Scientific ดังนั้น หากคุณพบเห็น
หรือรู้สึกมีข้อกังวล สอบถามทันที
และแจ้งข้อกังวลไปยังแหล่งข้อมูลที่
เหมาะสม สอบถามจนกว่าจะได้รับ
ค�ำตอบ ทบทวนหลักจรรยาบรรณ
เป็นประจ�ำเพื่อสร้างความตระหนัก
ภายในจิตใจตลอดเวลา
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ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึงอะไร
ค�ำถามและค�ำตอบ

การปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของ
หลักจรรยาบรรณ

Q
A

ฉันควรท�ำอย่างไรหากไม่มั่นใจว่านโยบาย
และขั้นตอนของบริษัทมีผลใช้กับงานของฉัน
หรือไม่

หลักจรรยาบรรณนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Boston
Scientific ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซึ่งอธิบายถึง ความ
หมายของการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในทุกสิ่งที่เราท�ำและ
โดยสอดคล้องกับค่านิยมของ Boston Scientific Boston Scientific
คาดหวังให้คุณปฏิบัติตามเจตนารมณ์และข้อความตัวอักษรของหลัก
จรรยาบรรณในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งหมายความว่า คุณ
จะต้อง:

หลักจรรยาบรรณมีผลใช้กับ
พนักงาน ผู้บริหารและ
กรรมการของ Boston
Scientific ทั้งหมดทั่วโลก

•

เข้าใจจุดที่ครอบคลุมโดยหลักจรรยาบรรณ นโยบายและ
ขั้นตอนของบริษัท และกฎหมายที่บังคับใช้กับงานของคุณ

•

ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ในทุกที่ที่เรา
ด�ำเนินธุรกิจ

•

ปฏิบัติตนสอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณ นโยบาย และขั้น
ตอนของบริษัท และกฎหมายที่บังคับใช้

•

แจ้งทันทีเมื่อมีข้อกังวลหรือสงสัยว่ามีการละเมิดหลัก
จรรยาบรรณ นโยบาย และขั้นตอนของบริษัท หรือ
กฎหมายที่บังคับใช้

•

เมื่อได้รับการร้องขอ ยืนยันและรับรองว่าคุณได้ทบทวน
ท�ำความเข้าใจและตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ

•

เข้าใจว่าหลักจรรยาบรรณต่อไปนี้เป็นข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานของคุณ

หลักจรรยาบรรณไม่สามารถระบุทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ เรา
คาดหวังให้คุณใช้การตัดสินที่ดี และถามค�ำถามเมื่อต้องการค�ำ
แนะน�ำหรือการชี้แจง นอกจากนี้ ยังมีแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่คุณสามารถ
ติดต่อขอค�ำปรึกษาแนะน�ำได้ ได้แก่ ผู้จัดการและผู้บริหารของคุณ
แผนกปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายทั่วโลก แผนกกฎหมาย
แผนกวิเคราะห์และควบคุมองค์กร Advice Line และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
ที่ระบุไว้ในตอนท้ายของหลักจรรยาบรรณนี้ นอกจากหลักจรรยา
บรรณแล้ว คุณยังต้องทราบถึงนโยบายและขั้นตอนทั้งหมดของ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ

Advice Line
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการทั่วโลก
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หลักจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของ Boston Scientific

หลักจรรยาบรรณเป็นแหล่งข้อมูลส�ำคัญ
ส�ำหรับทุกคนที่ท�ำงานที่ Boston Scientific
หากคุณมีค�ำถามเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ
นโยบายและขั้นตอนของบริษัท โปรดสอบถามจาก
ผู้จัดการของคุณ หรือติดต่อแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ใน
ตอนท้ายของหลักจรรยาบรรณ

Q
A

ฉันปฏิบัติงานในประเทศที่มีกฎหมายแตกต่าง
จากกฎหมายในประเทศที่ฉันปฏิบัติงานประจ�ำ
หลักจรรยาบรรณครอบคลุมส�ำนักงานทั้งสอง
แห่งหรือไม่

หลักจรรยาบรรณมีผลใช้กับพนักงาน ผู้บริหารและกรรมการของ
Boston Scientific ทั้งหมดทั่วโลก นอกจากนี้ เรายังคาดหวังให้
ตัวแทนจ�ำหน่าย ตัวแทน ผู้รับเหมา พนักงานชั่วคราว และผู้จัดหา
สินค้าและบริการของเราด�ำเนินตามมาตรฐานหลักจรรยาบรรณของ
เราเมื่อปฏิบัติงานในนามของเรา การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
ของเรา ไม่ได้มีวัตถุประสงค์โดยนัยว่า Boston Scientific ว่าจ้าง
บุคลากรที่ไม่ใช่พนักงานของเรา
ส่วนต่อไปนี้มีผลใช้กับผู้บริหารและกรรมการบริษัทเท่านั้น: การสละ
สิทธิ์ใดๆ ในหลักจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผู้บริหารและกรรมการ
บริษัท สามารถกระท�ำได้โดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการ
ผู้ไม่มีส่วนได้เสียเท่านั้น ซึ่งต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายก�ำหนด

Boston Scientific ยึดถือข้อความตัวอักษร
และเจตนารมณ์ของกฎหมายและธรรมเนียม
ปฏิบัติในทุกที่ที่เราด�ำเนินธุรกิจ หลักจรรยา
บรรณมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ค�ำแนะน�ำในวงกว้าง
ครอบคลุมทุกคนทั่วโลก ขณะที่กฎหมายในแต่ละ
ประเทศมีความแตกต่างกัน การกระท�ำที่ถูกกฎหมายใน
ที่หนึ่งอาจถือว่าผิดกฎหมายในที่อื่น พนักงานต้อง
ปฏิบัติงานของตนโดยสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย
และขั้นตอนที่มีผลบังคับใช้เสมอ หากคุณมีข้อกังวล
เกี่ยวกับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับหลัก
จรรยาบรรณ นโยบายและขั้นตอนของบริษัท และ
กฎหมายหรือธรรมเนียมปฏิบัติในประเทศใดๆ โปรด
ติดต่อไปยังแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ในตอนท้ายของ
หลักจรรยาบรรณนี้
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ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึงอะไร
ค�ำถามและค�ำตอบ

ถามค�ำถามและแจ้งข้อกังวล

ปรึกษากับผู้จัดการของคุณ
ก่อนตัดสินใจหรือด�ำเนินการ
ใดๆ ที่อาจน�ำมาซึ่งประเด็น
ด้านกฎหมายหรือความ
ซื่อสัตย์สุจริต

ปีที่ผ่านมา ฉันบริหารจัดการโครงการใน
ลักษณะที่ฉันคิดว่าเหมาะสมในเวลานั้น หลัง
จากเข้าร่วมการอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ฉัน
มีข้อกังวลบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ ฉันควรท�ำอย่างไร
คุณควรแจ้งข้อกังวลนี้ พูดคุยกับผู้จัดการของ
คุณหรือติดต่อไปยังแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ใน
ตอนท้ายของหลักจรรยาบรรณ เพื่อรักษาผล
ประโยชน์สูงสุดของทุกคน การแก้ไขปัญหาข้อกังวล
การทุจริตแม้ว่าจะเป็นการกระท�ำที่เกิดขึ้นในอดีตเป็น
สิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่ง อาจเป็นไปได้ที่จะแก้ไขปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้น หรือหากเกิดสถานการณ์เช่นเดียวกันใน
อนาคต คุณจะมีแนวคิดในการจัดการปัญหานั้นได้ดี
ขึ้น

เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย มีความไม่ชัดเจนหรือมีความ
ส�ำคัญ โปรดตั้งค�ำถามตัวเองดังนี้:
•

การด�ำเนินการนี้สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณ นโยบาย
และขั้นตอนของบริษัท หรือกฎหมายที่บังคับใช้หรือไม่

•

ในสถานการณ์นี้ การด�ำเนินการใดที่ฉันคิดว่าเป็นธรรมและ
ถูกหลักจริยธรรม

•

การด�ำเนินการใดที่รักษาผลประโยชน์สูงสุดในการดูแลผู้
ป่วย

•

ฉันจะรู้สึกอย่างไรหากการด�ำเนินการนี้ปรากฏขึ้นบนหน้า
แรกของหนังสือพิมพ์ พนักงาน ลูกค้า ผู้ป่วยหรือผู้ถือหุ้น
ของ Boston Scientific จะรู้สึกอย่างไรกับการด�ำเนินการนี้

•

การด�ำเนินการใดถูกหลักจริยธรรม
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Q
A

เราทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งข้อกังวลการกระท�ำการ
ละเมิดหรือสงสัยว่าอาจมีการละเมิดหลักจรรยาบรรณ นโยบายและ
ขั้นตอนของบริษัท และกฎหมายที่บังคับใช้ทันที หากคุณไม่แน่ใจว่า
ควรท�ำสิ่งใด สอบถามและขอค�ำปรึกษาแนะน�ำ โปรดดูแหล่งข้อมูลที่
มีอยู่ทั้งหมดที่ระบุไว้ในตอนท้ายของหลักจรรยาบรรณ

หลักจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของ Boston Scientific

Q

ฉันอภิปรายข้อกังวลการทุจริตกับผู้จัดการ
ของฉัน และเธอบอกว่าเธอจะด�ำเนินการตรวจ
สอบให้ แต่ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น ผ่านไปหลาย
เดือน สถานการณ์ที่ท�ำให้ฉันเกิดข้อกังวลการทุจริตยัง
คงเกิดขึ้นอยู่ ฉันกลัวที่จะถามจากผู้จัดการของฉันอีก
ครั้ง ฉันควรท�ำอย่างไร

นโยบายไม่ยอมรับการตอบโต้ของ Boston
Scientific ซึ่งเป็นหัวใจหลักของหลักจรรยาบรรณ
มีผลบังคับใช้โดยเคร่งครัด เราไม่ยอมรับการ
ตอบโต้ทุกรูปแบบ (ไม่ว่าโดยผู้จัดการ เพื่อนร่วม
งานหรืออย่างอื่นใด) ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดอัน
เนื่องมาจากการแจ้งข้อกังวลการทุจริตโดยสุจริตใจ
นอกจากนี้ นโยบายไม่ยอมรับการตอบโต้ของ
บริษัทยังครอบคลุมถึงบุคคลผู้ให้ความช่วยเหลือ
หรือให้ความร่วมมือในการตรวจสอบหรือแจ้ง
ปัญหาหรือข้อกังวลการทุจริต

A

คุณควรแจ้งข้อกังวลของคุณจนกว่าปัญหาจะ
ได้รับการแก้ไข ในสถานการณ์นี้ คุณควร
พิจารณาติดต่อไปยังผู้จัดการของผู้จัดการ
ของคุณ หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ระบุไว้ในตอนท้าย
ของหลักจรรยาบรรณ อาจเป็นไปได้ว่าผู้จัดการของ
คุณได้ตรวจสอบสถานการณ์และตัดสินว่าไม่มีปัญหา
ใดๆ เกิดขึ้น หรือได้ด�ำเนินการแก้ไขแล้ว แต่ทั้งนี้คุณ
ควรได้รับทราบผลในทางใดทางหนึ่ง การติดต่อไปยัง
แหล่งข้อมูลอื่นๆ อาจช่วยท�ำให้เข้าใจสถานการณ์
อย่างชัดเจนมากขึ้น
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ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึงอะไร
ค�ำถามและค�ำตอบ

ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง

Q
A

เราทุกคนคือแบบอย่างที่ดี เรา
ทุกคนต้องประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีขณะปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เราจะ
สามารถด�ำรงรักษาวัฒนธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริตและความ
รับผิดชอบของเราไว้ได้ด้วย
การท�ำงานร่วมกัน ซึ่ง
หมายความว่า คุณจะต้อง:

ฉันคิดว่าเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของฉันก�ำลัง
ละเมิดหลักจรรยาบรรณ ฉันต้องท�ำสิ่งใดหรือ
ไม่

ใช่ คุณควรแจ้งข้อกังวลของคุณกับผู้จัดการ
ของคุณ หรือติดต่อแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ระบุไว้
ในตอนท้ายของหลักจรรยาบรรณ เพื่อผล
ประโยชน์สูงสุดของทุกคน เราต้องด�ำเนินการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นทันที พนักงานถูกคาด
หวังให้ดำ� เนินการกับข้อกังวลการทุจริตทันที เราทุก
คนมีหน้าที่รับผิดชอบในการด�ำรงไว้ซึ่งหลักจรรยา
บรรณในการด�ำเนินธุรกิจของเรา

•

ด�ำเนินการอย่างเป็นธรรม
และซื่อสัตย์สุจริตในทุก
การเจรจาธุรกิจของคุณ

•

ตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของคุณ
เข้าใจและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ นโยบายและขั้นตอน
ของบริษัท กฎหมายที่บังคับใช้และความมุ่งมั่นของเราต่อ
ความซื่อสัตย์สุจริต

•

รักษาสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต
ในกลุ่มงานของคุณ

•

ทราบถึงแหล่งข้อมูลที่พร้อมให้ความช่วยเหลือที่มีอยู่

•

สนับสนุนพนักงานที่ถามค�ำถาม แจ้งข้อกังวลหรือให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบโดยสุจริตใจ

•

แจ้งข้อกังวลการทุจริตหรือการกระท�ำละเมิดหรือสงสัยว่า
อาจมีการละเมิดหลักจรรยาบรรณ นโยบายและขั้นตอนของ
บริษัท หรือกฎหมายที่บังคับใช้ทันที

ผู้จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติมในการประพฤติตนเป็นแบบ
อย่างและให้ค�ำแนะน�ำแก่พนักงานของตนและเพื่อนร่วมงาน ผู้
จัดการต้องสนับสนุนข้อความในหลักจรรยาบรรณและส่งเสริมการ
ด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยสื่อสารให้พนักงานตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ นโยบายและขั้น
ตอนของบริษัท หรือกฎหมายที่บังคับใช้

ฉันจะแสดงออกถึง
ความซื่อสัตย์
สุจริต ภายในที่
ท�ำงานได้อย่างไร
การแสดงออกถึงการปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึงการมุ่ง
เน้นคุณภาพเป็นงานหลักที่สำ� คัญ
ที่สุดในทุกวันที่ปฏิบัติงาน แนวทาง
การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตของคุณ ควรประกอบด้วยการ
เคารพและให้เกียรติผู้อื่น การใช้
ทรัพย์สินของบริษัทอย่างถูกต้อง
เหมาะสม การหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และการปกป้อง
ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการรักษา
สภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ปลอดภัย
ถูกสุขอนามัย และมั่นคง
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หลักจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของ Boston Scientific
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ฉันจะแสดงออกถึง ความซื่อสัตย์สุจริต
ภายในที่ท�ำงานได้อย่างไร
ค�ำถามและค�ำตอบ

ทุ่มเทในการยกระดับคุณภาพ

ค�ำถามและค�ำตอบ

Q

ความมุ่งมั่นต่อการยกระดับคุณภาพของเราแสดงไว้อย่างชัดแจ้งใน
นโยบายคุณภาพของเรา: ฉันยกระดับคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
และทุกสิ่งที่ Boston Scientific ถ้อยแถลงนี้สนับสนุนให้ทุกคนไม่ว่า
จะท�ำงานใน
ต�ำแหน่งใดใน
องค์กรมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจและการ ࡕ࠸ࡩ࡚ࡋࡰࡴࡓࡰᕎࡒᕈ࡞࡙ࡴࡧࡎ࠸ࡡࡻ࠾ࡎࡻ
ด�ำเนินการที่อาจส่ง
Boston Scientific.
ผลต่อคุณภาพหรือ
การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง Boston
Scientific คาดหวังให้คุณรับผิดชอบต่อการยกระดับคุณภาพ ซึ่ง
หมายความว่า คุณจะต้อง:

Q

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ในส่วนงานของฉันไม่ปฏิบัติ
ตามวิธีการผลิตที่ก�ำหนดไว้ มีพนักงานคน
หนึ่งคิดวิธีลัดที่เขาใช้และแนะน�ำให้ผู้อื่นใช้
วิธีลัด ฉันไม่ต้องการให้เพื่อนร่วมงานของฉันทราบว่า
ฉันแจ้งปัญหานี้ แต่ฉันกังวลว่าการกระท�ำเช่นนี้อาจ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ฉันควรท�ำ
อย่างไร

A

แจ้งปัญหากับผู้จัดการของคุณทันทีหรือติดต่อ
แหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ในตอนท้ายของหลัก
จรรยาบรรณ การปฏิบัติตามวิธีการผลิตที่
ก�ำหนดไว้มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ
ตามอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน เกิดปัญหา
การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือปัญหาที่ร้ายแรงอื่นๆ
ข้อมูลการแจ้งหรือการสอบถามของคุณจะถูกเก็บเป็น
ความลับในขอบเขตที่กระท�ำได้ โปรดจ�ำไว้ว่า คุณ
สามารถเลือกแจ้งข้อกังวลโดยไม่เปิดเผยตัวตนของคุณ
เมื่อติดต่อ Advice Line เว้นแต่ว่าจะมีข้อจ�ำกัดอื่นโดย
กฎหมายในประเทศนั้น หากมีข้อจ�ำกัดโดยกฎหมายดัง
กล่าว ผู้แจ้งจะได้รับการแนะน�ำให้เลือกแหล่งข้อมูลอื่น

Q

ฉันมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีลดข้อบกพร่อง
ของผลิตภัณฑ์ในสายการผลิตของฉัน ฉันเชื่อ
ว่าวิธีแก้ปัญหาอาจท�ำให้ต้องใช้เวลาในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น และฉันมีข้อกังวลที่จะแจ้งเรื่อง
นี้ ฉันควรท�ำอย่างไร

A

แจ้งข้อเสนอแนะของคุณทันที Boston
Scientific ตระหนักถึงคุณค่าของข้อเสนอแนะ
ของพนักงานทุกคนในการปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติงานและด�ำเนินธุรกิจของเรา หากแนวคิดของ
คุณได้ผล ช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันข้อบกพร่อง
ของผลิตภัณฑ์อาจหมายถึงการลดการก�ำจัดทิ้ง
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ ซึ่งช่วยให้เราประหยัดเวลา
ได้ในท้ายที่สุด และที่ส�ำคัญกว่านั้นอาจเป็นการยก
ระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเราแก่ผู้
ป่วย โดยทั่วไป วิธีที่ดีที่สุดคืออภิปรายข้อเสนอแนะเช่น
นี้กับผู้จัดการของคุณหรือกับผู้จัดการของผู้จัดการของ
คุณ อย่างไรก็ดี หากคุณรู้สึกว่าไม่สามารถกระท�ำได้
คุณสามารถติดต่อแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ในตอนท้ายของ
หลักจรรยาบรรณ

࡙࠸࡚ࡧࡋ
ࡨࡑ࠻ࡊࡗࡩ

A

ใช่ คุณควรปฏิบัติตามขั้นตอนการแจ้งข้อร้อง
เรียน หากคุณไม่แน่ใจ ติดต่อศูนย์รับแจ้งข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าทันที และให้ข้อมูลทั้งหมด
ที่คุณมี Boston Scientific ต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ประสบการณ์เช่นนี้ และตรวจสอบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นกับ
ผลิตภัณฑ์หรือไม่ ในบางสถานการณ์ Boston
Scientific ต้องรายงานข้อมูลประสบการณ์ใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ไปยังหน่วยงานรัฐเพื่อรับทราบ

• ภาคภูมิใจในงานของคุณ และเอาใจใส่งานทุกอย่างในทุก
รายละเอียดอย่างรอบคอบ
• ปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอนและวิธีการท�ำงานของบริษัท
เสมอ
•

เข้าร่วมการอบรมทั้งหมดที่ก�ำหนดให้เข้าร่วมทันที

• ด�ำเนินการอย่างเหมาะสมทุกครั้งเมื่อเกี่ยวข้องกับประเด็น
คุณภาพ
• รายงานการร้องเรียนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทันที
•

รายงานทุกสถานการณ์ที่อาจส่งผลต่อคุณภาพหรือ
กฎระเบียบทันที

•

หาวิธีการยกระดับคุณภาพภายในการปฏิบัติงานของคุณ
และในบริษัท

•

เหนือสิ่งอื่นใด มุ่งเน้นคุณภาพเป็นงานหลักที่ส�ำคัญที่สุด
ของคุณ

การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคุณ ช่วยให้ Boston
Scientific มั่นใจว่าเราปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ความต้องการ
ของลูกค้าและความต้องการของผู้ป่วย

Advice Line

www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการทั่วโลก
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ฉันเดินทางโดยเครื่องบินและนั่งถัดจากสตรี
คนหนึ่ง ซึ่งแพทย์ของเธอใช้อุปกรณ์ของ
Boston Scientific ในการบ�ำบัดรักษาอาการ
ของเธอ เธอบอกฉันว่าไม่นานมานี้อุปกรณ์ของเธอ
ท�ำงานผิดปกติ แต่ฉันไม่เข้าใจความผิดปกติที่เกิดขึ้น
จากสิ่งที่เธออธิบาย อย่างไรก็ดี ฉันจดชื่อและหมายเลข
โทรศัพท์ของเธอไว้ ฉันควรต้องท�ำสิ่งใดอีกหรือไม่

หลักจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของ Boston Scientific

การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคุณ ช่วย
ให้ Boston Scientific มั่นใจว่าเราปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ความต้องการของลูกค้าและ
ความต้องการของผู้ป่วย

Advice Line

1-888-968-8425

จากสหรัฐอเมริกา แคนาดาและเปอร์โตริโก
หลักจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของ Boston Scientific
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ฉันจะแสดงออกถึง ความซื่อสัตย์สุจริต
ภายในที่ท�ำงานได้อย่างไร
ค�ำถามและค�ำตอบ

เคารพและให้เกียรติผู้อื่น
ความมุ่งมั่นของเราต่อความซื่อสัตย์สุจริตรวมถึงการปฏิบัติต่อผู้อื่น
ด้วยความเคารพและให้เกียรติและเป็นธรรม ซึ่งหมายความว่า คุณจะ
ต้อง:
•

ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน
รวมถึงกิจกรรมนอกสถานที่ซึ่งบริษัทเป็นผู้ให้การสนับสนุน
และในงานสังคม

•

ตรวจสอบว่าการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน
พิจารณาโดยยึดถือปัจจัยทางธุรกิจเป็นส�ำคัญเท่านั้น เช่น
การตัดสินใจ เกี่ยวกับการว่าจ้าง การเลื่อนต�ำแหน่ง การเลิก
จ้าง การโอนย้าย การอนุมัติการลาหรือการจ่ายค่าตอบแทน
พิจารณาโดยยึดถือปัจจัยทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องเป็นส�ำคัญ
เท่านั้น

•

ใช้ทรัพย์สินของบริษัทและของลูกค้าและเพื่อนร่วมงานอย่าง
เหมาะสม

•

ห้ามกระท�ำการมิชอบทั้งโดยวาจาหรือทางกายหรือประพฤติ
ตนเป็นที่น่ารังเกียจของผู้อื่น การกระท�ำดังกล่าวรวมถึงการ
ข่มขู่คุกคาม การกลั่นแกล้ง การดูถูกเหยียดหยาม หรือการ
ข่มขู่ให้เกรงกลัว การใช้ภาษาหรือท่าทางที่ไม่เหมาะสม
การประพฤติมิชอบ การใช้ความรุนแรงและการกระท�ำอื่นๆ
ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของเพื่อน
ร่วมงาน

•

ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความประพฤติของพนักงานที่มี
ผลบังคับใช้ทั้งหมด

•

ห้ามท�ำการบันทึกกิจกรรม กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ การวิจัย
และพัฒนา หรือการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับงานในลักษณะ
อื่นๆ (เสียงหรือภาพ) ในที่ท�ำงาน ซึ่งเป็นความลับหรือโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ห้ามน�ำอุปกรณ์บันทึกออกจากที่
ท�ำงาน หรือต้องหยุดใช้งานทันทีที่ได้รับแจ้งจากบริษัท

Advice Line

www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการทั่วโลก
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หลักจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของ Boston Scientific

Boston Scientific มุ่งมั่นปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจ้างงานที่
เป็นธรรมเพื่อให้โอกาสแก่พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เราไม่เลือก
ปฏิบัติหรือไม่ยอมรับการข่มขู่คุกคามบนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว
ศาสนา ความทุพพลภาพ เพศ ชาติก�ำเนิด รสนิยมทางเพศ
เอกลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศภาวะ อายุ ข้อมูล
พันธุกรรม สถานภาพทางทหารหรือสถานะอื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครอง
โดยกฎหมาย นอกจากนี้ Boston Scientific ยังตระหนักถึงคุณค่า
ของความหลากหลาย และเชื่อว่าสถานที่ท�ำงานที่เต็มไปด้วยความ
หลากหลายจะน�ำมาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างแท้จริง

Q

เมื่อเร็วๆ นี้ ฉันได้เข้าร่วมการประชุมที่มีการ
ตัดสินใจที่ส�ำคัญ ซึ่งเพื่อนร่วมงานของฉัน
แสดงความไม่เห็นด้วยกับฉันต่อหน้าทุกคนใน
ห้องอย่างเปิดเผย เธอใช้ถ้อยค�ำดูถูกเหยียดหยามและ
ตวาดเสียงดังที่ฉันในระหว่างการประชุม ฉันควรแจ้ง
พฤติกรรมของเธอหรือไม่

A

ใช่ Boston Scientific ไม่ยอมรับพฤติกรรม
การข่มขู่หรือดูถูกเหยียดหยามทุกรูปแบบ คุณ
ควรแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปยังผู้จัดการของ
คุณ ผู้จัดการของผู้จัดการของคุณ เจ้าหน้าที่แผนก
ทรัพยากรบุคคล หรือติดต่อแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ใน
ตอนท้ายของหลักจรรยาบรรณ แม้ว่า Boston
Scientific จะส่งเสริมให้มีการอภิปรายกันอย่างเปิดเผย
แต่เราควรปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเคารพและให้เกียรติ และ
รักษาสภาพแวดล้อมการท�ำงานในลักษณะที่สร้างสรรค์

ความมุ่งมั่นของเราต่อความซื่อสัตย์
สุจริตรวมถึงการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วย
ความเคารพและให้เกียรติและเป็น
ธรรม

Advice Line

1-888-968-8425

จากสหรัฐอเมริกา แคนาดาและเปอร์โตริโก
หลักจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของ Boston Scientific

15

ฉันจะแสดงออกถึง ความซื่อสัตย์สุจริต
ภายในที่ท�ำงานได้อย่างไร
ค�ำถามและค�ำตอบ

ค�ำถามและค�ำตอบ
คุณอาจใช้ระบบข้อมูลของบริษัทเพื่อการใช้งานส่วนตัวเป็นครั้งคราว
และอย่างมีเหตุผลอันควร การใช้ดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดความเสีย
หายต่อระบบความปลอดภัยของข้อมูลบริษัท โปรดจ�ำไว้ว่า Boston
Scientific อาจด�ำเนินการตรวจสอบ เข้าถึง ทบทวน และเปิดเผย
ข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ในทรัพย์สินของบริษัท (รวมถึงข้อมูลบริษัทและ
ระบบคอมพิวเตอร์) เว้นแต่ว่ากฎหมายในประเทศมีข้อจ�ำกัดไว้ บริษัท
อาจร้องขอคืนทรัพย์สินได้ตลอดเวลา

Q
A

พี่ชายของฉันส่งอีเมลถึงฉันผ่านคอมพิวเตอร์
ในที่ท�ำงานของฉัน และบางครั้งเขาโทรหาฉัน
ที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของบริษัท การกระ
ท�ำนี้ยอมรับได้หรือไม่
ระบบข้อมูลของ Boston Scientific เป็น
ทรัพย์สินของบริษัท และโดยทั่วไปก�ำหนดให้
ใช้งานเพื่อกิจกรรมธุรกิจของบริษัทเท่านั้น
แม้ว่าจะอนุญาตให้พนักงานใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เป็นครั้งคราวและมีเหตุผลอันควร แต่คุณต้องพิจารณา
อย่างรอบคอบ การใช้งานเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของ
คุณต้องสอดคล้องตามหลักจรรยาบรรณและนโยบาย
และขั้นตอนของบริษัท และไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานของคุณ โปรดจ�ำไว้ว่าทุกครั้งที่คุณส่ง
ข้อความจากบัญชีอีเมลของบริษัท ผู้รับอาจเข้าใจว่า
คุณก�ำลังด�ำเนินการในนามของบริษัท อย่าส่งข้อความ
ที่สื่อในทางหมิ่นประมาทหรือไม่เหมาะสม หรือมีเนื้อหา
ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทเมื่อออกสู่
สาธารณะ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบถึงการแปล
ความหมายโดยผู้รับข้อความ

Q

ผู้จัดการของฉันมอบหมายให้ฉันท�ำงานให้
เสร็จโดยเร่งด่วน ซึ่งท�ำให้ฉันจ�ำเป็นต้อง
ท�ำงานจากที่บ้าน ฉันสามารถส่งเอกสารที่
เกี่ยวกับงานไปยังและจากอีเมลส่วนตัวของฉันเพื่อเข้า
ใช้ข้อมูลนี้จากภายนอกที่ท�ำงานได้หรือไม่

A

ไม่ได้ ห้ามส่งหรืออัปโหลดข้อมูลของบริษัทใน
ระบบข้อมูลที่ไม่ใช่ของ Boston Scientific
เช่น บริการอีเมลส่วนตัว โปรดติดต่อศูนย์
บริการ IS เพื่อติดตั้ง Virtual Private Network (VPN)
VPN ช่วยให้คุณสามารถท�ำงานจากระยะไกลและเข้า
ถึงเอกสารที่จัดเก็บภายในระบบงานของ Boston
Scientific ได้

ใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างเหมาะสม
ทรัพย์สินของบริษัทมีความครอบคลุมมากเกินกว่าที่พนักงานจ�ำนวน
มากรับทราบ ซึ่งได้แก่ อุปกรณ์ แนวคิดทางเทคโนโลยี กลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ รายชื่อลูกค้า และเอกสารที่มีข้อมูลบริษัท เป็นต้น เมื่อใช้หรือ
เข้าใช้ทรัพย์สินของบริษัท คุณถูกคาดหวังให้:
•

ใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

•

ใช้จ่ายเงินของบริษัทอย่างชาญฉลาด

•

ดูแลปกป้องทรัพย์สินของบริษัทจากการถูกขโมย สูญหาย
การเข้าใช้หรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การถูกท�ำลายหรือ
การสูญเสีย

•

ห้ามเชื่อมต่อแลปท็อปและคอมพิวเตอร์ส่วนตัวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ภายในของ Boston Scientific โดยไม่ใช้
เครือข่าย private virtual network (VPN)

•

ห้ามใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่ง
หมายความว่า คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ของ
Boston Scientific แม้ว่าคุณจะเป็นผู้จัดท�ำหรือช่วยจัดท�ำ
ข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า นอกเวลาท�ำงานของคุณ
ที่ Boston Scientific

•

ใช้ทรัพย์สินของบริษัทโดยสอดคล้องกับนโยบายและ
กฎหมายที่บังคับใช้
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นอกจากนี้ คุณควรตระหนักว่าการใช้ทรัพย์สินหรือข้อมูลที่มี
กรรมสิทธิ์ของ Boston Scientific ถือเป็นการกระท�ำที่ละเมิด
กฎหมาย

Q

ฉันเปิดธุรกิจเล็กๆ กับเพื่อนร่วมงานหลังเลิก
งาน หัวหน้างานของฉันทราบเรื่องนี้ ธุรกิจ
ของเราไม่แข่งขันกับ Boston Scientific
และได้รับการอนุมัติที่จ�ำเป็นแล้วว่าไม่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ใดๆ ฉันสามารถใช้หมายเลข
โทรศัพท์มือถือของบริษัทที่ฉันใช้อยู่เป็นหมายเลข
โทรศัพท์หลักของธุรกิจของฉันได้หรือไม่

A

ไม่ได้ แม้ว่าคุณจะสามารถท�ำธุรกิจส่วนตัวของ
คุณซึ่งได้แจ้งให้บริษัททราบแล้ว และไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่องานของคุณ
ที่ Boston Scientific และไม่มีข้อจ�ำกัดอย่างอื่นใด แต่
คุณไม่สามารถใช้เวลางาน ทรัพย์สินหรือทรัพยากร
อื่นๆ ของบริษัทในการท�ำธุรกิจของคุณ และรวมถึง
ธุรกิจของคู่สมรส คนใกล้ชิด เพื่อนหรือญาติ เช่น ห้าม
พูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ Boston
Scientific หรือแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของบุคคล
เหล่านี้ให้กับลูกค้าของเรา

ทรัพย์สินของบริษัทมีความ
ครอบคลุมมากเกินกว่าที่พนักงาน
จ�ำนวนมากรับทราบ ซึ่งได้แก่
อุปกรณ์ แนวคิดทางเทคโนโลยี
กลยุทธ์ทางธุรกิจ รายชื่อลูกค้า
และเอกสารที่มีข้อมูลบริษัท
เป็นต้น
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ฉันจะแสดงออกถึง ความซื่อสัตย์สุจริต
ภายในที่ท�ำงานได้อย่างไร
ค�ำถามและค�ำตอบ

หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์

Q
A

คุณอาจเผชิญกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อผลประโยชน์
ส่วนตัวของคุณขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ Boston Scientific
Boston Scientific คาดหวังให้คุณใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อ
น�ำความส�ำเร็จมาสู่บริษัท หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่เป็น
หรือมีลักษณะเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผล
ประโยชน์ของคุณและผลประโยชน์ของ Boston Scientific รวมถึง
ชื่อเสียงของบริษัท ตัวอย่างของความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้แก่:

ผู้ขายของบริษัทรายหนึ่งส่งตะกร้าของขวัญ
ผลไม้และช็อกโกแลตใบใหญ่มาให้ฉันใน
เทศกาลพิเศษเสมอ ฉันสามารถรับของขวัญนี้
ได้หรือไม่
เนื่องจากตะกร้าของขวัญมีมูลค่าที่จ�ำกัด และ
คุณได้รับไม่บ่อยครั้ง จึงไม่มีแนวโน้มที่พวก
เขาจะท�ำให้คุณรู้สึกว่ามีภาระผูกพันตอบแทน
หรือส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของคุณ ในกรณีนี้
คุณสามารถยอมรับของขวัญต่อไปได้ อย่างไรก็ดี ขอ
แนะน�ำให้คุณแบ่งปันของขวัญในตะกร้าให้กับ
พนักงานคนอื่นๆ ในแผนกของคุณ และไม่เก็บไว้เพื่อ
ตนเองเท่านั้น

•

การให้ค�ำปรึกษาหรือการท�ำงานเสริมในบริษัทคู่แข่ง ผู้
จัดหาสินค้าและบริการหรือลูกค้า

•

การถือครองผลประโยชน์ทางการเงินจ�ำนวนมากในบริษัท
คู่แข่ง ผู้จัดหาสินค้าและบริการหรือลูกค้า

•

การมีส่วนร่วมตัดสินใจคัดเลือกหรือก�ำกับดูแลผู้รับเหมา ซึ่ง
คุณมีผลประโยชน์ทางการเงิน หรือคู่สมรส คนใกล้ชิดหรือ
สมาชิกในครอบครัวอื่นๆ ของคุณปฏิบัติงานอยู่

•

•

•

การเข้าร่วมงานสังคม กิจกรรมสังสรรค์และสันทนาการอื่นๆ
ร่วมกับผู้จัดหาสินค้าและบริการ ในระหว่างกระบวนการ
คัดเลือกผู้จัดหาสินค้าและบริการ หรือการเจรจาสัญญากับ
ผู้จัดหาสินค้าและบริการ

Q

ของขวัญและความบันเทิงที่ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ ผู้ขาย ผู้รับ
เหมา ลูกค้าและคู่แข่งเสนอให้ อาจส่งผลกระทบต่อการรักษาความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจที่เป็นกลางและเป็นธรรมของเรา ห้ามยอมรับของ
ขวัญ การเลี้ยงรับรองหรือผลประโยชน์ส่วนตัวจากผู้จัดหาสินค้าและ
บริการ ผู้ขาย ผู้รับเหมา ลูกค้าหรือบริษัทคู่แข่ง หากการยอมรับนั้น
อาจส่งผล กระทบหรือถูกมองว่าส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจทาง
ธุรกิจของคุณ ห้ามยอมรับของขวัญที่:

A

•

•

เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด (เช่น สลากรางวัล บัตรของ
ขวัญ)

• ท�ำให้คุณรู้สึกมีภาระผูกพันตอบแทน
•

การได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลก�ำไรจากโอกาสทาง
การค้าใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานของคุณที่
Boston Scientific

มีอิทธิพลหรือมีลักษณะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
ของคุณ

•

การเริ่มธุรกิจเพื่อแข่งขันหรือหาโอกาสทางการค้าใดๆ ที่มี
ลักษณะขัดแย้งกับผลประโยชน์สูงสุดของ Boston
Scientific

ของขวัญมูลค่าสูงหรือให้บ่อยครั้ง (เช่น การเลี้ยงอาหาร
บ่อยครั้งหรือมื้ออาหารราคาแพงหรือสิ่งของที่หรูหราราคา
แพง)

•

การว่าจ้างบุคคลโดยที่ผู้ขายหรือลูกค้าแนะน�ำให้กับ
Boston Scientific

•

การมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นส่วนตัวหรือความสัมพันธ์
ฉันท์คู่รักกับผู้จัดหาสินค้าและบริการ หรือลูกค้า

•

การมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นส่วนตัวหรือความสัมพันธ์
ฉันท์คู่รักกับผู้ที่อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของคุณ

•

การว่าจ้างหรือการมีความสัมพันธ์กับคู่สมรส คนใกล้ชิดหรือ
สมาชิกในครอบครัวอื่นๆ ที่แจ้งให้ทราบ
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หลักจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของ Boston Scientific

ละเมิดหลักจรรยาบรรณของเรา นโยบายและขัน
้ ตอนของ
บริษท
ั หรือหลักจรรยาบรรณและนโยบายของผูว้ า่ จ้างของผู้
ให้

คุณต้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด
ต่อผู้จัดการของคุณล่วงหน้า จากนั้น ผู้จัดการของคุณจะต้องด�ำเนิน
การที่เหมาะสมโดยสอดคล้องกับนโยบายของ Boston Scientific
รวมถึงติดต่อไปยังแผนกปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายทั่วโลก
แผนกกฎหมายหรือแผนกทรัพยากรบุคคล หากคุณไม่แน่ใจว่ามี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นหรือไม่ โปรดติดต่อไปยังแผนก
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายทั่วโลก แผนกกฎหมาย หรือ
แผนกทรัพยากรบุคคลเพื่อขอค�ำปรึกษาเพิ่มเติม

ฉันเป็นพนักงานของ Boston Scientific
และฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขายของเราที่
ท�ำงานให้กับบริษัทของเรา เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ขาย
เสนอให้บัตรเข้าชมการแข่งขันเวิรลด์คัพให้ฉันและ
ครอบครัว ฉันจะยอมรับได้หรือไม่

การยอมรับบัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬาหรือ
ของขวัญอื่นๆ จากลูกค้า ผู้ขายหรือผู้จัดหา
สินค้าและบริการ ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าปกติ
อาจถูกมองได้ว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบต่อการตัดสินใจที่เป็นอิสระของคุณ อย่างไร
ก็ดี แต่ละกรณีมีความแตกต่างกันไป คุณควรแจ้งไปยัง
ผู้จัดการของคุณ แผนกปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
กฎหมายทั่วโลก หรือแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ในตอนท้าย
ของหลักจรรยาบรรณ เพื่อตรวจสอบว่าคุณสามารถ
ยอมรับบัตรเข้าชมนี้ได้หรือไม่

Q

ฉันเป็นพนักงานของ Boston Scientific
และฉันก�ำลังระดมเงินบริจาคเพื่อสนับสนุน
การจัดงานเดินการกุศลเพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจที่
จะจัดขึ้นเร็วๆ นี้ ฉันสามารถติดต่อธุรกิจในพื้นที่เพื่อ
ขอรับบริจาคเงินได้หรือไม่

A

ได้ แต่ห้ามไม่ให้ร้องขอเงินบริจาคจากผู้จัดหา
สินค้าและบริการ ผู้ขาย หรือลูกค้าของ
Boston Scientific โปรดติดต่อแผนกชุมชน
สัมพันธ์ก่อนติดต่อไปยังธุรกิจใดๆ

คุณต้องเปิดเผยความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด
ต่อผู้จัดการของคุณล่วงหน้า

Advice Line

1-888-968-8425

จากสหรัฐอเมริกา แคนาดาและเปอร์โตริโก
หลักจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของ Boston Scientific
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ฉันจะแสดงออกถึง ความซื่อสัตย์สุจริต
ภายในที่ท�ำงานได้อย่างไร
ค�ำถามและค�ำตอบ

Q
A

ฉันเพิ่งสมรสและคู่สมรสของฉันถือหุ้นจ�ำนวนมากในบริษัท
คู่แข่งมาก่อนหน้านี้แล้ว กรณีเช่นนี้ถือเป็นความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือไม่

กรณีนี้อาจไม่ถือว่าเป็นปัญหาตราบเท่าที่มีการด�ำเนินการ
อย่างระมัดระวัง คุณควรปรึกษากับเจ้าหน้าที่แผนกปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและกฎหมายทั่วโลก หรือแผนกกฎหมาย
โดยทั่วไป การลงทุนในบริษัทซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทคู่แข่ง ผู้ขายหรือ
ลูกค้าของ Boston Scientific จ�ำเป็นต้องขออนุมัติล่วงหน้า เว้นแต่
ว่าเป็นการลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และถือ
หุ้นต�ำ่ กว่าหนึ่งเปอร์เซนต์ของหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมดของบริษัท
คุณควรระมัดระวังที่จะไม่อภิปรายข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ของ Boston
Scientific กับบุคคลใด โดยไม่ค�ำนึงว่าคู่สมรสของคุณจะถือหุ้นใน
บริษัทของคู่แข่งหรือไม่

Q
A
หรือไม่

ฉันได้รับข้อเสนอให้ทำ� งานเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจของ
เพื่อนคนหนึ่งนอกเวลาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ บริษัทนี้ไม่
ได้อยู่ในอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ กรณีนี้เป็นปัญหา

Q

แผนกของฉันก�ำลังคัดเลือกผู้ขาย พนักงานคนหนึ่งของฉัน
แนะน�ำบริษัทที่น้องสาวของเขาเป็นเจ้าของ ฉันได้รับทราบ
ข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับบริษัทนี้จากแหล่งข้อมูลอื่น ฉันสามารถ
พิจารณาบริษัทนี้ได้หรือไม่ แม้ว่าพนักงานคนหนึ่งของฉันมีความ
เกี่ยวข้องกับเจ้าของบริษัท

A

บริษัทนี้สามารถเข้าร่วมการคัดเลือกได้ แต่ห้ามไม่ให้
พนักงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของบริษัทนี้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจคัดเลือกผู้ขาย และหากบริษัทนี้ได้รับเลือก
พนักงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมในการ
บริหารจัดการบริษัทผู้ขายรายนี้ได้ นอกจากนี้ พนักงานของคุณยัง
ต้องเข้าใจว่า เขาไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นความลับของ Boston
Scientific หรือสร้างข้อได้เปรียบอื่นๆ ให้กับน้องสาวของเขาเพื่อ
ช่วยให้เธอได้รับเลือก คุณควรปรึกษากับผู้จัดการของคุณเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหรือที่มีลักษณะเป็นความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ในแต่ละสถานการณ์โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้อง
กับสมาชิกในครอบครัว

แม้ว่าธุรกิจของเพื่อนของคุณจะไม่อยู่ในอุตสาหกรรม
อุปกรณ์การแพทย์ แต่คุณควรปรึกษากับผู้จัดการของคุณ
เกี่ยวกับการท�ำงานนี้ก่อนล่วงหน้าเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ สิ่งที่คุณต้องทราบคือ ธุรกิจของเพื่อนของ
คุณจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ให้กับ Boston Scientific หรือ
บริษัทคู่แข่ง ลูกค้า ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการหรือผู้ขายของบริษัท
หรือไม่ และสิ่งส�ำคัญคือ การท�ำงานนอกเวลาของคุณต้องไม่ส่งผล
กระทบต่อความรับผิดชอบในการท�ำงานของคุณที่ Boston Scientific

Q

สามีของฉันเป็นเจ้าของธุรกิจที่จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่
คู่แข่ง ให้กับฐานลูกค้าเดียวกันกับที่ฉันติดต่อที่ Boston
Scientific ฉันจะพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเขา หรือ
แจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของเขา ระหว่างที่เยี่ยมลูกค้าของ Boston
Scientific ได้หรือไม่ ฉันสามารถแนะน�ำเขาให้กับลูกค้าของฉันได้
หรือไม่

ปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท

ค�ำถามและค�ำตอบ

ข้อมูลบริษท
ั Boston Scientific มีคา่ อย่างยิง่ และต้องเก็บเป็นความลับ
ขณะทีค
่ ณ
ุ อาจใช้ขอ
้ มูลบริษท
ั เท่าทีจ
่ ำ� เป็นในการปฏิบต
ั งิ านของคุณ
คุณมีหน้าทีร่ บ
ั ผิดชอบในการปกป้องข้อมูลจากการถูกขโมย การเปิด
เผยข้อมูลอย่างไม่เหมาะสมหรือการใช้ขอ
้ มูลในทางทีผ
่ ด
ิ ซึง่
หมายความว่าคุณควร:

Q
A

•

ใช้ขอ
้ มูลบริษท
ั ตามวัตถุประสงค์ทก
ี่ ำ� หนดไว้เท่านัน
้

•

เข้าถึงข้อมูลของบริษท
ั ซึง่ เกีย
่ วข้องกับหน้าทีค
่ วามรับผิดชอบ
ของคุณเท่านัน
้

•

แลกเปลีย
่ นข้อมูลบริษท
ั กับผูอ
้ น
ื่ ทีม
่ ธ
ี รุ กิจทีเ่ หมาะสมทีจ
่ ำ� เป็น
ต้องทราบข้อมูลเท่านัน
้ และเมือ
่ ไม่มก
ี ารห้ามเปิดเผยข้อมูล

•

ให้ขอ
้ มูลบริษท
ั ทีเ่ ป็นความลับแก่บค
ุ คลภายนอกทีม
่ ธ
ี รุ กิจที่
ถูกกฎหมายซึง่ จ�ำเป็นต้องทราบข้อมูลเท่านัน
้ และตกลงใน
การปกป้องข้อมูลอย่างเพียงพอ

•

เปิดเผยข้อมูลของบริษท
ั ต่อผูท
้ ไ
ี่ ม่ใช่พนักงาน เมือ
่ บุคคลนัน
้
ได้ปฏิบต
ั ต
ิ ามกระบวนการทีไ
่ ด้รบ
ั อนุญาตโดยแผนกกฎหมาย
แล้วเท่านัน
้

•

ท�ำส�ำเนาเอกสารทีม
่ ข
ี อ
้ มูลบริษท
ั หรือลบเอกสารดังกล่าวจาก
ส่วนงานของคุณเฉพาะเมือ
่ มีขอ
้ ก�ำหนดให้ดำ� เนินการดัง
กล่าวเท่านัน
้ ในทุกกรณี ด�ำเนินการให้มน
ั่ ใจว่าคุณได้เก็บ
ข้อมูลนัน
้ เป็นความลับ เมือ
่ อยูน
่ อกเหนือการคุม
้ ครองโดย
ปกติโดย Boston Scientific

•

ั ด้วยวิธก
ี ารทีป
่ ลอดภัย
ส่งข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของบริษท

• ก�ำจัดทิง้ ข้อมูลของบริษท
ั อย่างเหมาะสม

ข้อมูลใดที่จัดเป็นข้อมูลที่เป็นความลับของ
บริษัท

โดยทั่วไป ข้อมูล Boston Scientific ทั้งหมดที่
ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ จะถือว่าเป็นข้อมูลที่
เป็นความลับ ซึ่งรวมถึงข้อมูลทุกรูปแบบ:
ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลภาพหรือค�ำพูด รวมถึงข้อมูลที่เราพัฒนา ซื้อหรือ
อนุญาต และข้อมูลที่เราได้รับจากผู้อื่น รวมถึงผู้จัดหา
สินค้าและบริการและลูกค้า

Q
A

ขณะยืนต่อแถวในโรงอาหาร ฉันได้ยิน
พนักงานสองคนคุยกันเสียงดังเกี่ยวกับยอด
ขายที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะในวันพรุ่งนี้ การ
พูดคุยเช่นนี้เหมาะสมหรือไม่
ไม่ได้ แม้ว่าพนักงานอาจอภิปรายข้อมูลบริษัท
ตามความจ�ำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานของตน แต่
พนักงานไม่ควรพูดคุยเสียงดังหรือเปิดเผย
ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท โดยทั่วไป โรงอาหาร
ห้องโถง ห้องล็อบบี้และพื้นที่สาธารณะในอาคารของ
เรา เป็นสถานที่ที่ไม่ควรสนทนาข้อมูลที่เป็นความลับ
คุณอาจต้องการแจ้งให้พนักงานทราบว่าคุณได้ยินสิ่งที่
พวกเขาพูดคุยกัน นอกจากนี้ คุณควรพิจารณาติดต่อ
ไปยังแหล่งข้อมูลติดต่อที่ระบุไว้ในตอนท้ายของหลัก
จรรยาบรรณทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ แน่นอนว่าคุณ
จ�ำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ
เพื่อปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของเรา โปรดตระหนัก
ว่ากฎหมายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลมีผล
บังคับใช้กับการอภิปรายข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะ
กับผู้อื่น หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านใน
ส่วนของกฎเกณฑ์การซื้อขายหุ้นในหลักจรรยาบรรณ

A

ไม่ได้ คุณไม่สามารถท�ำธุรกิจให้กับบุคคลอื่น หรือนิติบุคคล
อื่น ในระหว่างเยี่ยมลูกค้าของบริษัท แม้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะ
ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นคู่แข่งกับผลิตภัณฑ์ของ Boston
Scientific การใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ของ Boston
Scientific กับลูกค้า เพื่อขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่คู่แข่ง อาจมองได้ว่า
เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์เกิดขึ้นกับคุณหรือกับลูกค้า

20
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ฉันจะแสดงออกถึง ความซื่อสัตย์สุจริต
ภายในที่ท�ำงานได้อย่างไร
ค�ำถามและค�ำตอบ

Q
A
หรือไม่

ฉันลาออกจาก Boston Scientific เพื่อไปท�ำงานในบริษัท
อื่น ภาระผูกพันในการเก็บข้อมูลเป็นความลับของฉันที่มีต่อ
Boston Scientific ยังคงมีผลต่อเนื่องหลังจากที่ฉันลาออก

ใช่ เมื่อคุณลาออกจาก Boston Scientific ห้ามใช้ เก็บหรือ
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของ Boston Scientific ห้ามท�ำ
ส�ำเนาเอกสารที่มีประเด็นที่อ่อนไหว มีกรรมสิทธิ์หรือ
เกี่ยวข้องกับความลับทางการค้า เมื่อคุณลาออกจากบริษัท แม้ว่าคุณ
จะเป็นผู้จัดท�ำเอกสารนั้น การกระท�ำดังกล่าวอาจถือได้ว่าเป็นการ
ละเมิดกฎหมาย

Q

ฉันเข้าร่วมประชุมการขายในประเทศ และจ�ำเป็นต้องส่ง
อีเมลส�ำคัญให้กับลูกค้าส�ำคัญรายหนึ่ง แต่กล่องจดหมาย
ของฉันเต็มและส่งออกไม่ได้ ฉันควรให้ชื่อเข้าระบบของฉัน
กับหัวหน้างานของฉันที่เสนอช่วยเหลือโดยการล้างอีเมลเก่าของฉัน
หรือไม่ เราทั้งสองต้องการส่งข้อมูลให้ลูกค้าให้ทันก�ำหนดเวลาที่
ส�ำคัญของลูกค้า

A

ไม่ได้ ห้ามแจ้งชื่อเข้าระบบและรหัสผ่านของคุณแก่ผู้อื่นโดย
เด็ดขาด แม้แต่กับหัวหน้างานของคุณและแม้อยู่ใน
สถานการณ์ที่อาจมีความจ�ำเป็น ชื่อเข้าระบบและรหัสผ่าน
เป็นการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลของ Boston Scientific
ห้ามเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ใดโดยเด็ดขาด การแจ้งชื่อผู้ใช้และ
รหัสผ่านของคุณให้ผู้อื่นทราบเป็นการกระท�ำที่ไม่เหมาะสม คุณควร
หาวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม เช่น คุณอาจแจ้งอีเมลไปยังบุคคลอื่นที่
สามารถส่งอีเมลในนามของคุณได้ หรือโทรติดต่อลูกค้าและแจ้ง
ข้อมูลกับลูกค้าทางโทรศัพท์ และส่งอีเมลให้ลูกค้าในภายหลัง

Q
A

ฉันก�ำลังเดินทางไปต่างประเทศซึ่ง Boston Scientific
ระบุว่าเป็นประเทศที่ ‘มีความเสี่ยงสูง’ ฉันควรท�ำอย่างไรเพื่อ
ป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท

ในการเตรียมการเดินทางไปยังประเทศที่ “มีความเสี่ยงสูง”
คุณควรแจ้งการเดินทางของคุณไปยังศูนย์บริการ IS ล่วง
หน้า ศูนย์จะด�ำเนินการจัดหาเครื่องมือที่จ�ำเป็นให้กับคุณ
เพื่อป้องกันอุปกรณ์ของคุณขณะเดินทาง (เช่น การให้ยืมแลปท็อป)

Q
A

ฉันควรท�ำอย่างไรหากแลปท็อป โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต
หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของ Boston Scientific หรือมีข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับ Boston Scientific ถูกขโมยไป หรือฉัน
สงสัยว่าอุปกรณ์ถูกละเมิดความปลอดภัย
คุณต้องแจ้งเรื่องนี้ทันทีโดยติดต่อไปยังศูนย์บริการ IS หรือ
ตัวแทน IS ในประเทศของคุณ IS จะบันทึกเหตุการณ์ ปิดใช้
การเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกล และแจ้งหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบระบบความปลอดภัยของคุณ ระบบความปลอดภัยแจ้งให้
ทราบว่าข้อมูลที่เป็นความลับถูกเปิดเผยหรือไม่ และด�ำเนินการอย่าง
เหมาะสม ตรวจสอบว่าคุณได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในอุปกรณ์
ของคุณ รวมถึงข้อมูลลูกค้าหรือผู้ป่วย เพื่อที่บริษัทจะสามารถปฏิบัติ
ตามกฎหมายการละเมิดข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมดอย่างถูกต้อง
เหมาะสม นอกจากนี้ ตรวจสอบว่าคุณได้จัดเก็บแลปท็อปและอุปกรณ์
พกพาอื่นๆ อย่างปลอดภัย (เช่น เก็บในตู้เซฟในห้องพักของโรงแรม
เมื่อคุณไม่อยู่ในห้องพัก หรือคลุมปิดและซ่อนไว้ในรถยนต์และปิด
ล็อครถอย่างปลอดภัยหากจ�ำเป็นต้องเก็บอุปกรณ์ของบริษัทไว้ใน
รถยนต์ของคุณ)

ในการด�ำเนินธุรกิจ Boston Scientific ได้รับข้อมูลทางการแพทย์
และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เกี่ยวกับผู้ป่วย ลูกค้าและพนักงาน ซึ่งอยู่ภาย
ใต้การก�ำกับของข้อก�ำหนดทางกฎหมายที่เคร่งครัด และเราเคารพ
ในสิทธิส่วนบุคคลของข้อมูลนี้ และด�ำเนินขั้นตอนการป้องกันข้อมูล
อย่างเหมาะสม คุณถูกคาดหวังให้ปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของข้อมูลนี้
ด้วย ใช้ข้อมูลผู้ป่วย ลูกค้าและพนักงานเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
เท่านั้น แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อื่นเมื่อมีเหตุผลทางธุรกิจที่เหมาะสมที่
จ�ำเป็นต้องทราบข้อมูล และเมื่อไม่มีการห้ามเปิดเผยข้อมูล นอกจากนี้
การน�ำข้อมูลนี้ออกนอก Boston Scientific จะต้องได้รับการเข้ารหัส
(เช่น: อุปกรณ์บันทึกข้อมูล USB อีเมลที่เข้ารหัส เป็นต้น) ปฏิบัติตาม
หลักจรรยาบรรณ นโยบายและขั้นตอนของบริษัท และข้อก�ำหนด
ทางกฎหมายที่บังคับใช้เสมอ

ค�ำถามและค�ำตอบ

Q

ฉันมีรายชื่อผู้ป่วยที่ได้รับอุปกรณ์ของ
Boston Scientific ผู้ป่วยบางคนปฏิบัติตาม
ค�ำแนะน�ำเป็นอย่างดีและมีประสบการณ์ใช้
งานอุปกรณ์อย่างช�ำนาญ ฉันสามารถส่งอีเมลไปยังผู้
จัดการเขตของฉันเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความ
ส�ำเร็จนี้และแจ้งรายชื่อผู้ป่วยได้หรือไม่

A

ไม่ได้ ชื่อผู้ป่วยถือเป็นข้อมูลสุขภาพที่ได้รับ
การคุ้มครอง และอนุญาตให้ใช้หรือเปิดเผย
ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้นและแก่บุคคล
ที่ได้รับอนุญาตให้ทราบข้อมูลเท่านั้น ห้ามส่งข้อความ
ที่มีข้อมูลผู้ป่วย ยกเว้นให้กับสมาชิกในทีมที่ดูแลผู้ป่วย
และส่งข้อมูลให้กับผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ข้อมูล
สุขภาพที่ได้รับการคุ้มครองอื่นๆ ได้แก่ ที่อยู่ผู้ป่วย
หมายเลขระเบียนทางการแพทย์ หมายเลขโทรศัพท์
อีเมลแอดเดรส หมายเลขประกันสังคม อายุ หรือข้อมูล
อื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพหรือภาวะจิตใจของ
บุคคล การจัดหาการดูแลสุขภาพให้กับบุคคล หรือการ
จ่ายเงินค่ารักษาของบุคคล

Q

Q

A

A

เพื่อนร่วมงานของฉันก่อนหน้านี้โทรหาฉันเพื่อขอทราบชื่อ
รองประธานบริษัทและผังองค์กรที่แสดงความสัมพันธ์ล�ำดับ
ชั้นสายการรายงาน เธอเคยท�ำงานให้กับบริษัทของเราก่อน
หน้านี้และอยากกลับมาท�ำงานอีกครั้ง เธอพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงสร้างผู้บริหารองค์กรในปัจจุบัน ฉันสามารถให้ข้อมูลนี้แก่เธอ
ได้หรือไม่

พนักงานก่อนหน้านี้ของ Boston Scientific
โทรหาฉันเพื่อขอให้ฉันส่งมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและนโยบายต่างๆ ที่เขาเป็นผู้จัดท�ำ
ร่างในช่วงที่เขาท�ำงานให้กับ Boston Scientific ให้
กับเขา ฉันสามารถส่งข้อมูลนี้ให้เขาได้หรือไม่

ไม่ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพนักงานและองค์กรของเรา
เป็นข้อมูลที่เป็นความลับ ข้อมูลที่เป็นความลับควรให้กับผู้ที่
ได้รับอนุญาตให้มีข้อมูลเท่านั้นทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานภายในและ
ภายนอกองค์กร ห้ามให้ข้อมูลใดๆ จนกว่าคุณจะทราบว่าสามารถ
กระท�ำได้ และคุณได้รับอนุญาตให้ข้อมูลดังกล่าวได้ ซึ่งรวมถึงข้อมูล
บริษัทและผลผลิตของงานทั้งหมด ในสถานการณ์นี้ คุณควรแจ้งกับ
เพื่อนร่วมงานก่อนหน้านี้ของคุณว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เป็น
ความลับและคุณไม่สามารถให้ข้อมูลได้

Advice Line
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการทั่วโลก
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เคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้ป่วย ลูกค้า และ
พนักงาน

หลักจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของ Boston Scientific

ไม่ได้ ข้อมูลนี้ถือเป็นข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ที่ไม่
สามารถส่งให้ผู้อื่นได้ แม้แต่พนักงานก่อนหน้า
นี้จะเป็นผู้จัดท�ำเอกสารนั้นตั้งแต่ต้นก็ตาม

Advice Line

1-888-968-8425

จากสหรัฐอเมริกา แคนาดาและเปอร์โตริโก
หลักจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของ Boston Scientific
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ฉันจะแสดงออกถึง ความซื่อสัตย์สุจริต
ภายในที่ท�ำงานได้อย่างไร
เคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้ป่วย ลูกค้าและ
พนักงาน ต่อ

Q

รองประธานฝ่ายการตลาดของฉันส่งสไลด์งาน
น�ำเสนอให้กับพนักงานขายภาคสนามของเรา
ซึ่งมีข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์จากบทความล่าสุด
ในวารสารเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา
เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งของเรา งานน�ำเสนอ
นี้มีข้อความก�ำกับว่า “ข้อมูลที่เป็นความลับ” และ
“ส�ำหรับใช้ภายในเท่านั้น” ฉันสามารถส่งงานน�ำเสนอ
นี้ให้กับแพทย์ที่ฉันติดต่อ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาให้กับ
Boston Scientific ได้หรือไม่

A

ไม่ได้ ห้ามส่งเอกสารของ Boston Scientific
มีข้อความก�ำกับว่า “ข้อมูลที่เป็นความลับ”
และ/หรือ “ส�ำหรับใช้ภายในเท่านั้น” ออกนอก
บริษัท แม้ว่าคุณจะคิดว่าข้อมูลนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อ
การขยายธุรกิจของเราก็ตาม หากมีเอกสารที่ระบุว่า
เป็นเอกสารส�ำหรับใช้ภายใน หรือเป็นเอกสารข้อมูลที่
เป็นความลับ ซึ่งคุณเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์เมื่อน�ำไป
ใช้ภายนอกองค์กร โปรดติดต่อผู้จัดท�ำเอกสารและขอ
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อทบทวนและรับรอง
ให้ใช้เอกสารภายนอกองค์กร

ท�ำงานกับบันทึกข้อมูลอย่างรอบคอบ

ค�ำถามและค�ำตอบ

เราทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลธุรกิจที่ถูก
ต้อง และครบถ้วน จัดเตรียมบันทึกข้อมูลอย่างรอบคอบ ตรวจสอบ
การท�ำงานของคุณซ�้ำเสมอ และปฏิบัติตามนโยบายด้านเอกสารที่
บังคับใช้ ห้ามปลอมแปลงหรือเปลี่ยนแปลงบันทึกข้อมูลใดๆ ของ
Boston Scientific โดยมิชอบ หากคุณไม่แน่ใจในความถูกต้องของ
ข้อมูล อย่าคาดเดาข้อมูล ท�ำทุกสิ่งที่ท�ำได้เพื่อค้นหาข้อมูลที่ถูกต้อง
หรืออภิปรายสถานการณ์กับผู้จัดการของคุณ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดอ่านคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีด้านเอกสาร

Q
A

คุณควรแจ้งเรื่องนี้กับผู้จัดการของคุณ และ
อธิบายเหตุผลที่ท�ำให้คุณคิดว่ามีความไม่ถูก
ต้องในรายงานดังกล่าว หากมีความไม่ถูกต้อง
ในรายงาน ต้องด�ำเนินการแก้ไข หลังจากอภิปราย
ความไม่ถูกต้องในรายงานกับผู้จัดการของคุณ หาก
คุณคิดว่าความไม่ถูกต้องดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข
ที่เพียงพอ คุณสามารถแจ้งปัญหาดังกล่าวโดยติดต่อไป
ยังแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ในตอนท้ายของเอกสาร

แนวปฏิบัติที่ดีทั่วไปในการเก็บบันทึกข้อมูลธุรกิจอย่างถูกต้องครบ
ถ้วน ได้แก่: ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเวลาและค่าใช้จ่าย
บันทึกธุรกรรมอย่างถูกต้อง และตรวจสอบว่ามีข้อมูลที่จ�ำเป็นทั้งหมด
ครบถ้วน นอกจากนี้ ห้ามลงชื่อแทนผู้อื่นรวมถึงชื่อลูกค้าหรือชื่อเพิ่อ
นร่วมงาน "ปกปิดซุกซ่อน" ข้อมูลในบันทึกองค์กรหรือลงวันที่ย้อน
หลัง

Q
A

เมื่อเร็วๆ นี้ ฉันบังเอิญได้ยินเพื่อนร่วมงานพูด
คุยกันเกี่ยวกับอุปกรณ์ใหม่ที่อยู่ระหว่างการ
พัฒนา ฉันสามารถโพสต์ข้อมูลนี้บนไซต์
เครือข่ายสังคมของฉันได้หรือไม่
ไม่ได้ ห้ามไม่ให้คุณแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็น
ความลับหรือข้อมูลกรรมสิทธิ์เกี่ยวกับ Boston
Scientific ในไซต์เครือข่ายสังคมหรือฟอรัม
สาธารณะอื่นๆ (เช่น บล็อกหรือห้องสนทนา) นอกจากนี้
คุณต้องระบุอย่างชัดเจนว่าคุณไม่ได้กล่าวในนามของ
บริษัทเมื่อโพสต์ข้อมูลบนไซต์เหล่านี้ เว้นแต่ว่าคุณจะ
ได้รับมอบหมายให้ด�ำเนินการดังกล่าว

ท�ำความเข้าใจนโยบายและระยะเวลาในการเก็บรักษาที่ใช้กับบันทึก
ข้อมูลของบริษัทที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของคุณ เก็บ
รักษาและก�ำจัดทิ้งบันทึกข้อมูลของบริษัทตามนโยบายการเก็บรักษา
บันทึกเอกสารของ Boston Scientific ห้ามท�ำลายบันทึกข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินคดีหรือการตรวจสอบของภาครัฐจนกว่าจะ
สิ้นสุดคดีความ หากมีค�ำถามเกี่ยวกับการเก็บรักษาและการจ�ำแนก
ประเภทเอกสาร โปรดติดต่อแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ในตอนท้ายของ
หลักจรรยาบรรณ
เรารักษาระบบขั้นตอนและการควบคุมทางบัญชีเพื่อเปิดเผยข้อมูล
อย่างถูกต้องและสอดคล้องตามข้อก�ำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้
คุณควรปฏิบัติตามขั้นตอนการรายงานและเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
ของบริษัทเสมอ และให้ความร่วมมือกับกระบวนการตรวจสอบ
ภายในเมื่อมีการร้องขอ หากมีค�ำถามเกี่ยวกับบันทึกทางการเงิน
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมทางการเงินของบริษัท

Advice Line

www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการทั่วโลก

24

หลักจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของ Boston Scientific

ฉันถูกขอให้ลงชื่อรับรองรายงานทางการเงิน
ที่ฉันเชื่อว่ามีความไม่ถูกต้อง ฉันควรท�ำ
อย่างไร

Advice Line

แนวปฏิบัติที่ดีทั่วไปในการเก็บ
บันทึกข้อมูลธุรกิจอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ได้แก่: ตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลเวลาและค่าใช้
จ่าย บันทึกธุรกรรมอย่างถูกต้อง
และตรวจสอบว่ามีข้อมูลที่จำ� เป็น
ทั้งหมดครบถ้วน

1-888-968-8425

จากสหรัฐอเมริกา แคนาดาและเปอร์โตริโก
หลักจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของ Boston Scientific
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ฉันจะแสดงออกถึง ความซื่อสัตย์สุจริต
ภายในที่ท�ำงานได้อย่างไร
รักษาสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ถูกสุข
อนามัยและปลอดภัย

รักษาสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่มั่นคง
ปลอดภัย

เราทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาสถานที่ท�ำงานที่ปลอดภัย
และถูกสุขอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ห้ามกระท�ำการที่เสี่ยงต่อระดับความปลอดภัย
ของคุณ หรือความปลอดภัยของพนักงานอื่นๆ ในการปฏิบัติงานให้
ส�ำเร็จลุล่วง เช่นเดียวกับการส�ำนึกถึงการเป็นเจ้าของคุณภาพ ทุกคน
ที่ Boston Scientific มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของตนเอง
และของเพื่อนร่วมงาน ซึ่งหมายความว่า คุณจะต้อง:

ในฐานะพนักงานของ Boston Scientific คุณมีหน้าทีร่ บ
ั ผิดชอบใน
การรักษาสภาพแวดล้อมการท�ำงานทีม
่ น
ั่ คงปลอดภัย Boston
Scientific ไม่ยอมรับการใช้ความรุนแรงในทีท
่ ำ� งานในทุกรูปแบบ ซึง่
กระท�ำโดยหรือกระท�ำต่อบุคคลใดในทีท
่ ำ� งานของบริษท
ั รวมถึง:

•

ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความ
ปลอดภัยทั้งหมดที่บังคับใช้

•

ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้และนโยบายของบริษัทที่
เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติด/แอลกอฮอล์ขณะปฏิบัติงาน
ในที่ทำ� งาน ด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัท
ให้การสนับสนุนหรือจ่ายเงินให้เข้าร่วม หรือเมื่อเป็นตัวแทน
ของบริษัทในการปฏิบัติงานของคุณ

•

แจ้งสภาวะการท�ำงานที่ไม่ปลอดภัยผ่านระบบในพื้นที่ของ
คุณ (เช่น บัตรสังเกตการณ์ความปลอดภัย กระดานระดม
แนวคิด เป็นต้น) หรือแจ้งไปยังผู้จัดการของคุณ

•

ด�ำเนินการแก้ไขสภาวะการท�ำงานที่ไม่ปลอดภัยด้วยตนเอง
หากสามารถด�ำเนินการได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม

•

จัดการวัสดุอันตรายอย่างเหมาะสม

•

ก�ำจัดทิ้งขยะทั้งหมดตามนโยบายของบริษัทและตาม
กฎหมาย

•

รักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์และระบบข้อมูลภายใน
บริษัท

•

ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านความปลอดภัย

•

ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

•

น�ำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ทุกครั้งที่ท�ำได้

แสดงออกถึงความรุนแรงหรือการข่มขูค
่ ก
ุ คาม หรือการใช้
ความรุนแรงเพือ
่ ข่มขูค
่ ก
ุ คามโดยนัย ผ่านวิธก
ี ารสือ
่ สารต่างๆ
(เช่น จดหมาย อีเมล สือ
่ สังคม ภาพถ่าย โดยวาจา เป็นต้น)

•

การใช้ภาษาทีเ่ ป็นการข่มขูค
่ ก
ุ คาม หรือการกระท�ำทีแ
่ สดงถึง
ความก้าวร้าว การใช้ความรุนแรง หรือการท�ำร้ายร่างกาย
โดยหรือต่อพนักงานหรือผูท
้ ท
ี่ ำ� งานร่วมกับ Boston
Scientific (เช่น ผูร้ บ
ั เหมาอิสระ ผูข
้ ายและตัวแทนจ�ำหน่าย)
โดยไม่คำ� นึงว่าการกระท�ำดังกล่าวเกิดขึน
้ ภายในหรือ
ภายนอกทีท
่ ำ� งาน ในระหว่างหรือนอกเวลาท�ำงานปกติ โดย
ไม่คำ� นึงถึงวิธก
ี ารสือ
่ สารทีใ
่ ช้

•

การท�ำลาย การท�ำให้ชำ� รุดหรือการท�ำให้ทรัพย์สน
ิ ของ
บริษท
ั ของลูกค้า ของผูข
้ าย ของผูเ้ ยีย
่ มชม หรือของ
พนักงานได้รบ
ั ความเสียหายโดยเจตนาหรือโดยบังเอิญ ใน
ระหว่างการข่มขูค
่ ก
ุ คามทีใ
่ ช้ความรุนแรงหรือการใช้ความ
รุนแรงโดยตรง

พนักงานของ Boston Scientific ต้องด�ำเนินการให้มั่นใจว่าสถานที่
ท�ำงานของเรามีความปลอดภัยตลอดเวลา ซึ่งหมายความว่าห้าม
อนุญาตให้บุคคลใดเข้ามาในอาคารของ Boston Scientific โดย
ไม่มีบัตรผ่านเข้าออกล่วงหน้า หากบุคคลนั้นมากับคุณและไม่มีบัตร
ผ่านเข้าออก โปรดแจ้งให้เขาติดต่อที่เคาน์เตอร์รักษาความปลอดภัย
ที่บริเวณทางเข้าอาคาร และแจ้งชื่อบุคคลนี้ไปยังแผนกรักษาความ
ปลอดภัยทันที
คุณต้องแจ้งไปยังแผนกรักษาความปลอดภัยทั่วโลกหากตกอยู่
สถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงการด�ำเนินชีวิตส่วนตัวที่ท�ำให้คุณ
หรือพนักงานของ Boston Scientific อื่นๆ ตกอยู่ในความเสี่ยง (เช่น
การออกค�ำสั่งห้ามบุคคลเข้าออกอาคารส�ำหรับผู้ที่พยายามเข้ามาใน
ที่ท�ำงานของ Boston Scientific โดยไม่ได้รับอนุญาต) แผนกรักษา
ความปลอดภัยทั่วโลกจะด�ำเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อ
ป้องกันคุณและทุกคนภายในที่ท�ำงานของคุณ
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•

พนักงานของ Boston
Scientific ต้องด�ำเนินการให้
มั่นใจว่าสถานที่ทำ� งานของเรา
มีความปลอดภัยตลอดเวลา

หลักจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของ Boston Scientific
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จากสหรัฐอเมริกา แคนาดาและเปอร์โตริโก
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ความซื่อสัตย์สุจริต
ส่งผลต่อการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ของฉัน ภายนอกที่
ท�ำงานอย่างไร

ในฐานะพนักงานของ Boston Scientific คุณมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการรักษาสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่มั่นคงปลอดภัย

การปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง สมาชิก
ทีม Boston Scientific จะ
ติดต่อกับผู้อื่นอย่างเป็นธรรม
และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎ
ระเบียบภาครัฐที่บังคับใช้
ทั้งหมด ความซื่อสัตย์สุจริตคือ
รากฐานของความสัมพันธ์ที่ดี
(เช่น กับลูกค้า ตัวแทนภาครัฐ
ผู้ขายและบุคคลภายนอกอื่นๆ)
และทุกสิ่งที่เราท�ำภายในและ
ส�ำหรับบริษัทของเรา
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หลักจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของ Boston Scientific

หลักจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของ Boston Scientific

29

ความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ของฉัน ภายนอกที่ท�ำงานอย่างไร
ค�ำถามและค�ำตอบ

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

ติดต่อกับบุคคลภายนอกอย่างเหมาะสม

ค�ำถามและค�ำตอบ

Q

การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างยาวนานอยู่บนพื้นฐานของ
ความซื่อสัตย์สุจริตและความไว้วางใจ Boston Scientific คาดหวัง
การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เป็นความจริง ถูกต้อง ให้ข้อมูล
ครบถ้วน เป็นธรรมและสอดคล้องกับการติดฉลากที่ได้รับการรับรอง
ของผลิตภัณฑ์และข้อก�ำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ เอกสารการ
ขายและการตลาดทั้งหมดต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและการ
ค้นคว้าวิจัยที่ผ่านการพิสูจน์รับรองแล้ว อีกทั้งต้องให้ข้อมูลทั้งหมดที่
ก�ำหนดไว้โดยกฎหมายที่บังคับใช้ และได้รับการอนุมัติล่วงหน้าตา
มนโยบายและขั้นตอนของบริษัทของเรา

เมื่อติดต่อกับผู้จัดหาสินค้าและบริการ ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา ตัวแทน
จ�ำหน่าย ตัวแทนและบุคคลภายนอกอื่นๆ คุณควร:

Q
A

ฉันเป็นพนักงานขาย และได้สร้างความ
สัมพันธ์ฉันเพื่อนสนิทกับลูกค้ารายหนึ่งซึ่งเป็น
แพทย์ของเราในเขตการขายของฉัน การ
พบปะสังสรรค์นอกเวลางานของเราอาจแปรเปลี่ยนเป็น
ความสัมพันธ์ฉันท์คู่รัก ฉันจ�ำเป็นต้องแจ้งเรื่องนี้
กับผู้ใดหรือไม่

A

ใช่ ในกรณีที่มีการพัฒนาความสัมพันธ์ใกล้ชิด
ที่เป็นส่วนตัว หรือความสัมพันธ์ฉันท์คู่รักกับ
ลูกค้าหรือลูกค้าเป้าหมาย คุณมีหน้าที่รับผิด
ชอบในการเปิดเผยข้อมูลนี้แก่หัวหน้างานของคุณทันที
หรือต่อเจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัทจะ
ด�ำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหรือที่รับทราบกับลูกค้าของ
เรา นอกจากนี้ คุณควรตระหนักว่า Boston Scientific
ห้ามไม่ให้พนักงานท�ำการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หรือพยายามท�ำตลาด ขายหรือส่งเสริมการขาย
ผลิตภัณฑ์ บริการหรือเทคโนโลยีของบริษัทในปัจจุบัน
หรือที่ก�ำลังพัฒนา ให้กับลูกค้าหรือลูกค้าเป้าหมายซึ่ง
เป็นสมาชิกในครอบครัวหรือคู่รัก นอกจากนี้ Boston
Scientific ไม่อนุญาตให้พนักงานยอมรับค่านายหน้า
ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการขายดังกล่าว

ปฏิบัติตามนโยบายบริษัท
ทั้งหมดที่บังคับใช้ในประเทศที่
เราด�ำเนินธุรกิจ

ห้ามกระท�ำการทุจริตในการจ�ำหน่ายหรือรักษาการจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในทุกประเทศที่เราด�ำเนินธุรกิจ กิจกรรมการตลาดและ
การขายของเรา ต้องไม่ส่งเสริมให้ลูกค้าหรือตัวแทนของเราเห็นแก่
ผลประโยชน์ส่วนตนมาก่อนผลประโยชน์ของบริษัทหรือผู้ป่วย
รายการของมีค่า การจ่ายเงินและมารยาททางธุรกิจ รวมถึงมื้ออาหาร
ต้อง:
• ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย จริยธรรมที่เป็นที่ยอมรับ
ทั่วไป และสอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กรผู้รับ
•

ปฏิบัติตามนโยบายบริษัททั้งหมดที่บังคับใช้ในประเทศที่เรา
ด�ำเนินธุรกิจ

•

ปฏิบัติโดยสอดคล้องกับความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตของ Boston Scientific

แพทย์บางรายและเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาสุขภาพอื่นๆ ไม่ใช่เป็นเพียง
แค่ลูกค้าของเรา แต่ยังเป็นผู้ให้บริการที่มีค่าอย่างยิ่งส�ำหรับ Boston
Scientific เช่น พวกเขาอาจค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของ
เรา ให้ข้อมูลที่ส�ำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา และช่วยให้
ความรู้แก่ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่าง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ การมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา
สุขภาพทั้งหมด อาจถูกมองว่าเป็นการสร้างความใกล้ชิดกับภาครัฐ
และถูกตรวจสอบติดตามจากสาธารณะ นโยบายบริษัทได้ระบุถึง
สถานการณ์เหล่านี้และก�ำหนดให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม
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หลักจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของ Boston Scientific

•

เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกแข่งขันทางธุรกิจ
อย่างเป็นธรรม

•

ไม่ว่าจ้างให้บุคคลภายนอกกระท�ำสิ่งผิดกฎหมายหรือโดย
มิชอบ เราไม่สามารถขอให้ผู้อื่นด�ำเนินการในสิ่งที่เราไม่ได้
รับอนุญาตให้ด�ำเนินการได้

•

พิจารณาว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ หรือไม่
ก่อนเข้าร่วมกับบุคคลภายนอก

•

คัดเลือกบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีชื่อเสียง
ด้านคุณภาพและความซื่อสัตย์สุจริต

•

ตรวจสอบว่าการจัดการกับบุคคลภายนอกทั้งหมดสอดคล้อง
ตามนโยบายของเรา

หลังจากมีส่วนร่วมกับบุคคลภายนอกหรือกิจการภายนอก ควรจะตื่น
ตัวและเฝ้าระวังการกระท�ำผิดจริยธรรมหรือไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้น
หากคุณมีค�ำถามหรือข้อกังวล โปรดขอค�ำแนะน�ำจากผู้จัดการของ
คุณหรือจากแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ในตอนท้ายของหลักจรรยาบรรณ
เสมอ
ในการซื้อสินค้าหรือบริการ Boston Scientific จ่ายช�ำระเงินให้กับผู้
จัดหาสินค้าหรือบริการเท่านั้น ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ
ขายสินค้าหรือบริการต้องแสดงรายการที่ซื้อหรือขายและราคา
ส่วนลด เงินคืนหรือสินค้าแจกฟรีอย่างถูกต้องและโปร่งใสชัดเจน
หากไม่ทราบยอดส่วนลดหรือเงินคืน ณ เวลาที่ขาย โปรดติดต่อ
แผนกกฎหมายหรือแผนกปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายทั่วโลก
เพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยกเว้นใน
กรณีที่เกิดขึ้นได้น้อยมากซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากแผนกกฎหมายล่วง
หน้า Boston Scientific ไม่สามารถจ่ายช�ำระเงินให้กับผู้จัดหาสินค้า
หรือบริการในประเทศที่นอกเหนือจากประเทศซึ่งเป็นที่ตั้ง สถานที่
ด�ำเนินธุรกิจ หรือจัดหาบริการของผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ

หนึ่งในตัวแทนขายภายนอกของ Boston
Scientific ขอให้เราจ่ายช�ำระเงินค่านายหน้า
ให้กับนิติบุคคลอื่นที่อยู่ในประเทศอื่น การ
ด�ำเนินการนี้ท�ำได้หรือไม่
ไม่ได้ โดยทั่วไป ห้ามจ่ายช�ำระเงินให้กับ
นิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่จัดหาสินค้าหรือ
บริการให้กับ Boston Scientific และใน
ประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศที่จัดหาสินค้าหรือ
บริการ การด�ำเนินการในลักษณะนี้เป็นสัญญาณเตือน
การประพฤติมิชอบ เนื่องจากอาจถูกใช้เป็นช่องทางใน
การจ่ายเงินสินบน การโยกย้ายเงินอย่างไม่ถูกต้อง
การปกปิดธุรกรรม และ/หรือหลีกเลี่ยงภาษี โดยทั่วไป
Boston Scientific ห้ามด�ำเนินการดังกล่าว อาจมีบาง
สถานการณ์ที่มีเหตุผลอันควรที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับและมีการบันทึกการ
ด�ำเนินการดังกล่าวเป็นเอกสาร ซึ่งในกรณีนี้ แผนก
กฎหมายจะต้องอนุมัติการจ่ายช�ำระเงินดังกล่าว
ล่วงหน้า

Q

ผลิตภัณฑ์ของ Boston Scientific ถูกส่งไป
ยังประเทศของฉัน จากหนึ่งในโรงงานผลิต
ของ Boston Scientific ในไอร์แลนด์
ผลิตภัณฑ์ถูกส่งมาถึงท่าเรือในประเทศของฉัน แต่มี
ความล่าช้า ในการน�ำผลิตภัณฑ์ออก ฉันเป็นพนักงาน
ของ Boston Scientific ที่รับผิดชอบด้านลอจิสติกส์
ในประเทศ เจ้าหน้าที่ศุลกากรในประเทศบอกฉันว่าเขา
ยุ่งมากและเรียกร้อง “เงินค่าอาหารกลางวัน” เล็กน้อย
เป็นเงินสด ซึ่งเขาจะช่วยด�ำเนินการน�ำผลิตภัณฑ์ออก
จากท่าเรือศุลกากรโดยเร่งด่วน ฉันสามารถจ่ายเงินดัง
กล่าวนี้ได้หรือไม่

A

ไม่ได้ Boston Scientific ไม่จ่ายช�ำระเงินเพื่อ
แลกกับการได้รับบริการพิเศษจากภาครัฐ และ
ไม่จ่ายช�ำระเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่เป็น
ทางการให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ การจ่ายช�ำระเงินดังกล่าวนี้
เรียกว่า “การจ่ายเงินเพื่ออ�ำนวยความสะดวก” ขัดต่อ
ความมุ่งมั่นด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตของ
Boston Scientific และถือเป็นการกระท�ำที่ผิด
กฎหมายในประเทศส่วนใหญ่
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ความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ของฉัน ภายนอกที่ท�ำงานอย่างไร
ค�ำถามและค�ำตอบ

ค�ำถามและค�ำตอบ

Q

Q

A

A

แพทย์คนหนึ่งในโรงพยาบาลรัฐในยุโรปก�ำลัง
จะครบรอบวันเกิด 50 ปี ฉันต้องการมอบตั๋ว
เข้าชมฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่จัดขึ้นใน
เมืองของเขา ฉันไม่คิดว่าฉันได้รับอนุญาตให้มอบตั๋ว
เข้าชมให้กับเขาโดยตรง แต่ฉันสามารถมอบตั๋วให้กับ
ภรรยาของเขาได้หรือไม่

เราก�ำลังสรรหาพนักงานเข้าท�ำงานใน
ต�ำแหน่งหนึ่งในแผนกของฉัน หนึ่งในผู้สมัคร
เป็นบุตรสาวของเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง ซึ่งมี
อ�ำนาจที่จะให้ประโยชน์กับ Boston Scientific ได้
เราสามารถว่าจ้างเธอได้หรือไม่
ผู้สมัครเข้าท�ำงานในต�ำแหน่งใดๆ ที่ Boston
Scientific จะต้องได้รับการประเมินอย่างเป็น
ธรรมโดยใช้หลักเกณฑ์ที่กำ� หนดไว้สำ� หรับ
ต�ำแหน่งนั้นๆ คุณไม่สามารถก�ำหนดต�ำแหน่งงาน และ/
หรือว่าจ้างบุคคล เพื่อโน้มน้าวหรือตอบแทนเจ้าหน้าที่
รัฐ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจหรือความได้เปรียบต่อ
HCP หรือลูกค้าอื่นๆ โปรดท�ำงานร่วมกับแผนก
กฎหมายและแผนกปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย
ทั่วโลก ก่อนระบุว่าคุณสามารถด�ำเนินการว่าจ้างบุคคล
นี้ได้หรือไม่

ไม่ได้ เราไม่สามารถเสนอให้ของขวัญแก่
บุคคลใด หากมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าของ
ขวัญนั้นจะถูกส่งให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ แพทย์และ
เจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพภาครัฐ ถือเป็นลูกจ้างภาครัฐใน
หลายประเทศ โดยทั่วไป ของขวัญขึ้นอยู่กับข้อจ�ำกัดที่
ก�ำหนดไว้ โปรดศึกษานโยบายของ Boston
Scientific เพื่อท�ำความเข้าใจกฎระเบียบเกี่ยวกับ
การให้/รับของขวัญ

Q

ที่ปรึกษาเสนอว่าจะขออนุมัติกฎระเบียบที่
จ�ำเป็นทั้งหมดในประเทศ โดยเรียกเก็บค่า
บริการ $50,000 เหรียญ เขาบอกว่าเงิน
จ�ำนวนนี้จะใช้ในการ "เร่งกระบวนการให้รวดเร็วขึ้น"
ฉันไม่รู้ว่าเงินจ�ำนวนนี้จะจ่ายไปให้กับผู้ใด กรณีนี้เป็น
ปัญหาหรือไม่

A

ใช่ กิจกรรมนี้มีข้อน่าสงสัย บริษัทจะไม่จ่าย
เงินใดๆ ที่อาจถือได้ว่าเป็นสินบน คุณควร
ตรวจสอบว่ามีการให้บริการดังกล่าวจริงหรือ
ไม่ และตรวจสอบการจ่ายเงินโดยที่ปรึกษาในนามของ
Boston Scientific หากมี หากไม่พบข้อมูลการให้
บริการดังกล่าว โปรดระมัดระวังการจ่ายเงินของคุณ
นอกจากนี้ คุณควรติดต่อแผนกกฎหมายหรือแผนก
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายทั่วโลก ก่อนตอบ
กลับข้อเสนอของที่ปรึกษา ที่ปรึกษาจ�ำเป็นต้องมี
สัญญาที่ระบุโดยชัดเจน ยื่นใบแจ้งหนี้พร้อมราย
ละเอียด และแนบเอกสารการบริการที่ด�ำเนินการ

สร้างปฏิสัมพันธ์กับภาครัฐอย่างระมัดระวัง
Boston Scientific มีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐและลูกจ้างภาครัฐ
ทั่วโลก ในหลายประเทศ การมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐและลูกจ้าง
ภาครัฐมีกฎระเบียบก�ำกับควบคุมอย่างเข้มงวด การมีปฏิสัมพันธ์ต้อง
สอดคล้องตามกฎระเบียบและด�ำเนินการอย่างซื่อสัตย์สุจริต ห้าม
ด�ำเนินการใดๆ ที่อาจถูกมองว่าพยายามชักจูงการตัดสินใจของภาค
รัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือลูกจ้างภาครัฐอย่างไม่เหมาะสม ห้ามเสนอให้
ของมีค่าที่อาจถูกมองว่าเป็นสินบนหรือเงินสินบน โปรดจ�ำไว้ว่า
สินบนไม่ได้จ�ำกัดเฉพาะการให้เงิน แต่อาจรวมถึงสัญญาว่าจะให้
หรือการให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การเดินทางหรือของก�ำนัล
หากเจ้าหน้าที่รัฐหรือลูกจ้างภาครัฐร้องขอหรือเรียกร้องผลประโยชน์
ดังกล่าว โปรดแจ้งไปยังแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ในตอนท้ายของหลัก
จรรยาบรรณทันที
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ในหลายประเทศ การมีปฏิสัมพันธ์
กับเจ้าหน้าที่รัฐและลูกจ้างภาครัฐ
มีกฎระเบียบก�ำกับควบคุมอย่าง
เข้มงวด การมีปฏิสัมพันธ์ต้อง
สอดคล้องตามกฎระเบียบและ
ด�ำเนินการอย่างซื่อสัตย์สุจริต
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1-888-968-8425

จากสหรัฐอเมริกา แคนาดาและเปอร์โตริโก
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ความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ของฉัน ภายนอกที่ท�ำงานอย่างไร
ค�ำถามและค�ำตอบ

เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ค�ำถามและค�ำตอบ

Q

Boston Scientific คาดหวังให้คุณติดต่อธุรกิจกับผู้อื่นอย่างเป็น
ธรรม ซึ่งหมายความว่าห้ามเอาเปรียบผู้อื่นด้วยการให้ข้อมูลเท็จหรือ
ปกปิดข้อมูลส�ำคัญหรือใช้แนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมอื่นๆ
ห้ามให้ข้อมูลเท็จหรือปกปิดตัวตนของคุณ Boston Scientific
สนับสนุนการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและเต็มที่ในตลาดการ
แข่งขัน กฎหมายต่อต้านการกีดกันทางการค้า การแข่งขันที่เป็น
ธรรม และกฎหมายต่อต้านการผูกขาด ช่วยรักษาการแข่งขันที่เป็น
ธรรมโดยก�ำจัดพฤติกรรมมิชอบ ขณะที่เราหาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ
ของบริษัทคู่แข่ง เราต้องด�ำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและถูก
จริยธรรม เช่น เอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่
เป็นความลับที่คุณอาจได้รับทราบ หรือห้ามส่งเสริมให้ผู้อื่นเปิดเผย
ข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับบริษัทอื่นที่ได้รับทราบ นอกจากนี้
หลีกเลี่ยงการกระจายข่าวลือเกี่ยวกับบริษัทอื่น หรือคาดคะเน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นอย่างไม่เป็นธรรม

Q

ฉันเป็นผู้จัดการเขตการขายและในระหว่าง
การประชุมครั้งล่าสุดกับเจ้าหน้าที่ธุรการของ
โรงพยาบาล เธอให้รายชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ของคู่แข่งรวมทั้งข้อมูลราคากับฉัน ฉันสามารถส่ง
ข้อมูลนี้ให้กับทีมผู้บริหารได้หรือไม่

A

ไม่ได้ ห้ามยอมรับหรือดูข้อมูลดังกล่าว ความ
มุ่งมั่นต่อความซื่อสัตย์ของเราและการปกป้อง
ข้อมูลที่เป็นความลับ ครอบคลุมถึงการปกป้อง
ข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง และแม้แต่ใน
สถานการณ์เช่นนี้ที่คุณไม่ได้เป็นฝ่ายร้องขอ สิ่งหนึ่งที่
คุณท�ำได้คือ ส่งข้อมูลคืนให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการของ
โรงพยาบาล และบอกเธอว่าคุณไม่สามารถรับไว้ได้ อีก
วิธีหนึ่ง หากคุณได้รับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณควร
ลบข้อมูลและแจ้งผู้ส่งว่าคุณได้ด�ำเนินการดังกล่าวแล้ว
และแจ้งไม่ให้ส่งข้อมูลนี้เพิ่มเติมให้คุณ

พนักงานคนหนึ่งที่อยู่ภายใต้สายบังคับบัญชา
ของฉันเคยท�ำงานให้กับบริษัทคู่แข่งก่อนหน้า
นี้ เขาบอกฉันว่าเขามีขั้นตอนคุณภาพของ
บริษัทคู่แข่งซึ่งไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เขาถามว่าฉัน
ต้องการดูข้อมูลหรือไม่ ฉันต้องการดูข้อมูลนี้ ฉันควร
ท�ำอย่างไร

A

ห้ามยอมรับหรือดูข้อมุล Boston Scientific
ไม่มีสิทธิกระท�ำการดังกล่าว เราจะไม่ใช้ข้อมูล
ดังกล่าวแม้จะมีข้อมูลดังกล่าวในครอบครอง
ทั้งนี้สอดคล้องตามความมุ่งมั่นต่อความซื่อสัตย์สุจริต
ของเรา นอกจากนี้ คุณควรช่วยอธิบายให้พนักงาน
ของคุณเข้าใจถึงภาระผูกพันที่เขามีต่อผู้ว่าจ้างก่อน
หน้านี้ด้วย หากพนักงานของคุณมีข้อมูลที่เป็นความลับ
ของคู่แข่ง คุณควรติดต่อแผนกกฎหมายทันที

คุณควรหลีกเลี่ยงแม้การกระท�ำดังกล่าวเป็นเพียงลักษณะผิด
กฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณเท่านั้น ซึ่งหมายความว่า คุณจะต้อง:
•

•

ไม่อภิปราย "หัวข้อที่อ่อนไหว" กับบุคคลหรือบริษัทใดๆ
ภายนอก Boston Scientific โดยไม่ได้รับค�ำแนะน�ำจาก
แผนกกฎหมาย "หัวข้อที่อ่อนไหว" ได้แก่ ทุกแง่มุมของราคา
ผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขการท�ำธุรกิจ ตลาดผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ แผนการตลาดและการขาย และต้นทุนหลัก เช่น
ต้นทุนการวิจัยและพัฒนาหรือค่าแรง
จบการสนทนาทันทีหากบริษัทคู่แข่งเริ่มสนทนาหัวข้อที่
อ่อนไหว จากนั้น บันทึกการปฏิเสธเข้าร่วมการสนทนาของ
คุณและแจ้งไปยังแผนกกฎหมาย
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เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
Boston Scientific คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในสิทธิบัตร
ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้าและ
ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ นอกจากนี้ เรายังเคารพสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้อื่นด้วย ติดต่อแผนกกฎหมายหากคุณมีค�ำถามเกี่ยว
กับการใช้ทรัพย์สินที่มีลิขสิทธิ์ เช่น ซอฟต์แวร์หรือเอกสารเผยแพร่
หากคุณเชื่อว่า Boston Scientific อาจกระท�ำการละเมิดสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือบริษัทก�ำลังถูกละเมิดสิทธิ์ โปรด
ติดต่อแผนกกฎหมายทันที

Boston Scientific คุ้มครองสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาใน
สิทธิบัตร ชื่อทางการค้า
เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์
ความลับทางการค้าและทรัพย์สิน
ทางปัญญาอื่นๆ นอกจากนี้ เรายัง
เคารพสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้อื่นด้วย
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Boston Scientific สนับสนุนการ
แข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม
และเต็มที่ในตลาดการแข่งขัน
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เราปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มี
การก�ำกับดูแลโดยกฎระเบียบที่
เคร่งครัด ดังนั้นจึงมีความส�ำคัญอย่าง
ยิ่งที่คุณต้องทราบถึงข้อก�ำหนดที่
บังคับใช้กับกิจกรรมการปฏิบัติงาน
ของคุณ คุณอาจจ�ำเป็นต้องเข้าใจกฎ
ระเบียบทางคลินิก การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การผลิต การส่งเสริมการ
ขายผลิตภัณฑ์ การมีปฏิสัมพันธ์กับ
ลูกค้าและการเรียกเก็บเงินค่า
ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องของ
เรา ซึ่งอาจรวมถึงกฎหมายที่ก�ำกับ
ควบคุมกิจกรรมอื่นๆ เช่น ข้อ
ก�ำหนดการน�ำเข้าและการส่งออก กฎ
ระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ และ
ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกิจกรรมและการ
สนับสนุนทางการเมือง คุณอาจจ�ำเป็น
ต้องทราบถึงวิธีการติดต่อกับสื่อ ภาค
รัฐและทนายความภายนอก การ
ท�ำความคุ้นเคยและปฏิบัติตามข้อ
ก�ำหนดที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด เป็น
องค์ประกอบส�ำคัญของการสร้าง
มาตรฐานคุณภาพในที่ท�ำงาน

กฎหมายหรือข้อ
ก�ำหนดเพิ่มเติมใดที่
ฉันควรใช้เป็น
แนวทางสู่ความมุ่ง
มั่นในการปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต
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กฎหมายหรือข้อก�ำหนดเพิ่มเติม ใดที่ฉันควรใช้เป็นแนวทาง
สู่ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ค�ำถามและค�ำตอบ

เข้าใจกฎเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์

ค�ำถามและค�ำตอบ

Q
A

หากคุณซื้อขายหลักทรัพย์ของ Boston Scientific โปรดหลีกเลี่ยง
การกระท�ำที่เข้าข่าย "การซื้อขายหลักทรัพย์โดยทราบข้อมูลภายใน"
การซื้อขายหลักทรัพย์โดยทราบข้อมูลภายใน หมายถึง การเข้าร่วม
ในธุรกรรมหลักทรัพย์ของบริษัท (เช่น การซื้อหรือขายหลักทรัพย์
ของบริษัท) โดยทราบถึง "ข้อมูลสาระส�ำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะ" เกี่ยวกับบริษัทหรือหลักทรัพย์ ในการพิจารณาว่าข้อมูลที่
เป็นความลับเป็น "ข้อมูลสาระส�ำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ"
หรือไม่ โปรดตั้งค�ำถามตัวเอง เช่น:

Q
A

จะเกิดอะไรขึ้นหากผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ
สอบถามเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของ
Boston Scientific นอกเหนือจากที่ระบุไว้
ในฉลาก
หากคุณถูกสอบถามเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในฉลาก แจ้งผู้ให้
บริการดูแลสุขภาพว่าความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพของการใช้ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้รับการ
ยืนยัน และชี้แจงว่าบริษัทไม่สนับสนุนการใช้
ผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในฉลาก ตอบค�ำถาม
อย่างซื่อสัตย์และไม่ให้การสนับสนุน ไม่สนทนาต่อหรือ
ส่งเสริมให้ใช้ผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน
ฉลาก การสนทนาในประเด็นการใช้ผลิตภัณฑ์นอก
เหนือจากที่ระบุไว้ในฉลาก แม้ว่าแพทย์จะเป็นผู้เริ่ม
การสนทนาอาจถูกมองว่าเป็นการส่งเสริมการใช้
ผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในฉลาก ในการ
สนทนา คุณควรมุ่งประเด็นไปที่ข้อมูลซึ่งบริษัทได้ตรวจ
สอบแล้วและผ่านกระบวนการอนุมัติให้ใช้ได้ ร่วมกับผู้
ให้บริการดูแลสุขภาพ

Q
A

ฉันจัดเลี้ยงอาหารค�่ำเพื่อธุรกิจให้กับพนักงาน
และลูกค้า และใช้จ่ายเงินเกินกว่าวงเงินจ�ำกัด
ของค่าใช้จ่ายส�ำหรับมื้ออาหารที่กำ� หนดไว้
ฉันควรท�ำอย่างไร
คุณควรจดบันทึกรายชื่อทุกคนที่เข้าร่วมงาน
เลี้ยงอาหารค�่ำอย่างถูกต้อง และแจ้งผู้จัดการ
ของคุณว่าคุณได้ใช้จ่ายเงินเกินกว่าวงเงิน
จ�ำกัดของค่าใช้จ่ายส�ำหรับมื้ออาหารที่ก�ำหนดไว้ ห้าม
เปลี่ยนแปลงแก้ไขใบเสร็จรับเงิน เพิ่มชื่อผู้ร่วมงานซึ่ง
ไม่ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงดังกล่าว เพื่อลดค่าใช้จ่ายต่อคน
หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลี้ยงอาหารค�่ำ
โดยเด็ดขาด

ศึกษาข้อก�ำหนดด้านคลินิก กฎระเบียบและ
โปรแกรมการดูแลรักษาสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์ของ Boston Scientific อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลอย่าง
ใกล้ชิดโดยหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่
ก�ำกับดูแลกฎระเบียบอื่นๆ ทั่วโลก Boston Scientific คาดหวังให้
คุณปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านคลินิก กฎระเบียบและโปรแกรมการ
ดูแลรักษาสุขภาพทั้งหมดในประเทศที่เราด�ำเนินธุรกิจ กฎหมายและ
กฎระเบียบที่บังคับใช้กับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น คุณควรต้องศึกษา
กฎหมายและกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่องานของคุณเสมอ หากมี
ประเด็นที่ไม่แน่ใจ โปรดสอบถามผู้จัดการของคุณ หรือติดต่อไปยัง
แผนกก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทั่วโลกหรือ
แผนกกฎหมาย

นักลงทุนจะเชื่อถือข้อมูลที่เป็นความลับนี้ในการตัดสินใจ
การลงทุนหรือไม่

•

ราคาหลักทรัพย์ของ Boston Scientific จะได้รับผลกระทบ
เมื่อข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่

นอกจากนี้ ยังห้ามให้ "ค�ำแนะน�ำ" แก่บุคคลใด รวมถึงสมาชิกในทีม
ครอบครัวหรือเพื่อนในการเอื้อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์
ของ Boston Scientific โดยใช้ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

โดยทั่วไป ข้อมูลจะถือว่ามีสาระส�ำคัญก็ต่อเมื่อ
หลังจากเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะแล้ว ส่ง
ผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท
หรือการตัดสินใจของนักลงทุนอย่างมีนัยส�ำคัญในการ
ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ข้อมูลที่มีสาระส�ำคัญ ได้แก่ ผล
ประกอบการทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
ระดับสูง การตรวจสอบโดยภาครัฐ การซื้อหรือขาย
ธุรกิจ และการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ ข้อมูลจะ
ถือว่าไม่เป็นข้อมูลสาธารณะ หากบริษัทยังไม่เปิดเผย
ผ่านข่าวประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลต่อสาธารณชน
อย่างเป็นทางการ หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลสาระ
ส�ำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่ โปรด
สอบถามผู้จัดการของคุณหรือแผนกกฎหมายก่อนท�ำ
ธุรกรรมซื้อขาย

โปรดจ�ำไว้ว่ากฎระเบียบนี้ไม่ได้บังคับใช้กับหลักทรัพย์และข้อมูลของ
Boston Scientific เท่านั้น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยทราบข้อมูล
ภายใน ครอบคลุมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทคู่แข่งและ
ธุรกิจอื่นๆ ด้วย ดังนั้น โปรดไตร่ตรองอย่างรอบคอบทุกครั้งเมื่อใช้
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลภายนอกที่คุณได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน
ของคุณที่ Boston Scientific เช่นเดียวกับการไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบก่อนท�ำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์โดยทราบข้อมูลภายใน
ทบทวนนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนเข้าร่วมใน
ธุรกรรมใดๆ ในหลักทรัพย์ของบริษัท โปรดติดต่อแผนกกฎหมาย
หากมีค�ำถาม

Boston Scientific จะไม่ว่าจ้างหรือไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม
โปรแกรมการดูแลรักษาสุขภาพของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา หรือ
โปรแกรมอื่นๆ ให้เข้าท�ำงานในบริษัทของเราในสหรัฐอเมริกา
Boston Scientific ตรวจสอบผู้ไม่มีสิทธิ์จากฐานข้อมูลของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้อง พนักงานในสหรัฐอเมริกาที่เป็นหรือทราบ
ว่าตนเองอาจเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ดังกล่าว ต้องแจ้งไปยังแผนกก�ำกับดูแล
การปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายทั่วโลกทันที
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•

ฉันไม่แน่ใจว่า "ข้อมูลสาระส�ำคัญที่ยังไม่
เปิดเผยต่อสาธารณะ" หมายถึงอะไร ฉันจะ
ทราบได้อย่างไรว่าฉันมีข้อมูลนี้หรือไม่

หลักจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของ Boston Scientific
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กฎหมายหรือข้อก�ำหนดเพิ่มเติมใดที่ฉันควรใช้เป็นแนวทาง
สู่ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ค�ำถามและค�ำตอบ

Q

ฉันรู้จักบุคคลหนึ่งจากบริษัทอื่นที่ได้รับการ
ติดต่อโดยเจ้าหน้าที่องค์การอาหารและยา
(FDA) ในการประชุมหนึ่ง เจ้าหน้าที่ถาม
ค�ำถามอย่างละเอียดเกี่ยวกับงานของเขาและเกี่ยวกับ
บริษัท ซึ่งท�ำให้เขารู้สึกอึดอัดใจที่จะตอบค�ำถาม ฉัน
ควรท�ำอย่างไรหากกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นกับฉัน

A

คุณควรขอดูใบรับรองของเจ้าหน้าที่ ขอข้อมูล
ติดต่อ และแจ้งว่าคุณต้องการตรวจสอบกับ
บริษัทก่อนให้ข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งให้บุคคล
ดังกล่าวติดต่อไปยังตัวแทนของ Boston Scientific ที่
เหมาะสมและเกี่ยวข้อง คุณควรติดต่อแผนกกฎหมาย
ทันที บริษัทพร้อมให้ความร่วมมือกับตัวแทนภาครัฐ
อย่างไรก็ดี แผนกกฎหมายจะศึกษาสถานการณ์ที่เกิด
ขึ้นก่อนให้ข้อมูลบริษัท และจะรับรองว่าได้มอบหมาย
ให้ตัวแทนของ Boston Scientific ที่เหมาะสมด�ำเนิน
การให้ความร่วมมือกับภาครัฐ

เข้าใจวิธีการติดต่อกับสื่อ ภาครัฐและ
ทนายความ
สิง่ ส�ำคัญคือ เข้าใจว่าควรท�ำอย่างไรเมือ
่ ได้รบ
ั การติดต่อจากสือ
่ ภาค
รัฐหรือทนายความภายนอก การให้ขา่ วประชาสัมพันธ์และการติดต่อ
กับสือ
่ ด้านงานข่าว นักวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือเจ้าหน้าทีธ
่ นาคารด้าน
การลงทุน ท�ำได้โดยผ่านบุคคลทีไ
่ ด้รบ
ั อนุญาตจากฝ่ายบริหารของเรา
และแผนกสือ
่ สัมพันธ์และการสือ
่ สารองค์กรระดับสูงภายในองค์กรของ
เรา แผนกงานธุรการภาครัฐและแผนกการลงทุนสัมพันธ์เท่านัน
้
แผนกกฎหมายควรมีสว
่ นร่วมในการมีปฏิสม
ั พันธ์ทเี่ กีย
่ วข้องกับภาครัฐ
หรือทนายความภายนอก โดยปฏิบต
ั ต
ิ ามแนวปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ไปนี:้
•

ห้ามแสดงความคิดเห็น ยืนยันหรือปฏิเสธใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ว่าคุณจะได้รับมอบหมายให้ด�ำเนิน
การจากบริษัทโดยชัดแจ้ง

•

หากได้รับการติดต่อจากสื่อด้านงานข่าว โปรดแจ้งให้บุคคล
ดังกล่าวติดต่อไปยังแผนกสื่อสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
ระดับสูงภายในองค์กรของเรา

•

หากได้รับการติดต่อจากนักวิเคราะห์ บริษัทจัดล�ำดับ หรือ
เจ้าหน้าที่ธนาคารด้านการลงทุน แจ้งให้บุคคลดังกล่าว
ติดต่อไปยังแผนกการลงทุนสัมพันธ์

•

หากได้รับการติดต่อจากทนายความภายนอกหรือเจ้าหน้าที่
รัฐเกี่ยวกับบริษัท โปรดติดต่อไปยังแผนกกฎหมาย

•

หากได้รับหมายเรียก ข้อร้องเรียนทางกฎหมาย หมายศาล
หรือเอกสารทางกฎหมายในลักษณะเดียวกันเกี่ยวกับบริษัท
โปรดขอค�ำปรึกษาจากแผนกกฎหมายทันที นอกจากนี้ คุณ
ควรปฏิบัติตามนโยบายที่บังคับใช้ในประเทศด้วย
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หลักจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของ Boston Scientific

ศึกษากฎหมายการน�ำเข้า ส่งออกและการต่อ
ต้านการคว�่ำบาตร
หลายประเทศที่เราด�ำเนินธุรกิจมีกฎหมายควบคุมการน�ำเข้าและส่ง
ออกเทคโนโลยี ข้อมูลส่วนบุคคล อุปกรณ์การแพทย์และสินค้าอื่นๆ
นอกจากนี้ ภาครัฐยังบังคับใช้ข้อจ�ำกัดทางการค้าเป็นการชั่วคราว
ในบางประเทศ บางนิติบุคคลและบุคคลบางคน ตรวจสอบว่าคุณ
เข้าใจนโยบายการน�ำเข้าและส่งออกของบริษัทที่มีผลใช้กับการ
ปฏิบัติงานของคุณทั้งหมด หากมีคำ� ถาม โปรดติดต่อแผนกกฎหมาย
บางประเทศบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามด�ำเนินธุรกิจกับประเทศอื่น
กฎหมายเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ มาตรการคว�่ำบาตร การร้องขอ
ให้ Boston Scientific ให้ความร่วมมือในมาตรการ
คว�่ำบาตรทั้งหมด ต้องแจ้งไปยังแผนกกฎหมายทันที และยังต้อง
รายงานการร้องขอข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการติดต่อของเรากับประเทศที่
ถูกคว�่ำบาตรด้วย กฎหมายก�ำหนดให้เราต้องรายงานการร้องขอ
ข้อมูลไปยังภาครัฐเพื่อรับทราบ หากมีข้อกังวลหรือมีค�ำถาม โปรด
ติดต่อแผนกกฎหมาย

ติดต่อแผนกกฎหมายทุกครั้งที่
มีคำ� ถามเกี่ยวกับการสนับสนุน
ทางการเมือง หรือเกี่ยวกับ
กฎหมายการน�ำเข้า ส่งออก
หรือการต่อต้านการคว�ำ่ บาตร
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กฎหมายหรือข้อก�ำหนดเพิ่มเติมใดที่ฉันควรใช้เป็นแนวทาง
สู่ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ฉันควรท�ำอย่างไร
หากมีค�ำถาม หรือ
ข้อกังวล

เข้าใจข้อจ�ำกัดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและ
การสนับสนุนทางการเมือง
ทุกคนมีอิสระในการเข้าร่วมกระบวนการทางการเมือง อย่างไรก็ดี
ในการเข้าร่วมดังกล่าว ห้ามไม่ให้สร้างภาพลักษณ์ว่า คุณก�ำลังพูด
หรือกระท�ำการใดๆ ในนามของ Boston Scientific เว้นแต่ว่าคุณจะ
ปฏิบัติงานร่วมกับทีมแผนกงานธุรการภาครัฐของบริษัท
คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
กับการสนับสนุนทางการเมือง การบริจาคทุกประเภทต้องปฏิบัติตาม
หลักการในหลักจรรยาบรรณและนโยบายที่เกี่ยวข้อง Boston
Scientific ไม่สามารถบริจาคเงิน เวลา บริการหรือทรัพย์สินแก่ผู้
สมัคร ทางการเมืองหรือพรรคการเมือง เว้นแต่กฎหมายในประเทศจะ
อนุญาตให้กระท�ำได้ และหากกระท�ำได้ ต้องกระท�ำผ่านนิติบุคคล
ทางการเมืองที่แต่งตั้งอย่างเจาะจง และต้องได้รับอนุมัติล่วงหน้าจาก
ระดับรองประธานอาวุโสขึ้นไป หากมีค�ำถามเกี่ยวกับการสนับสนุน
ทางการเมือง คุณควรติดต่อขอค�ำแนะน�ำจากทีมแผนกงานธุรการ
ภาครัฐของ Boston Scientific

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเมือง การ
บริจาคทุกประเภทต้องปฏิบัติตามหลักการใน
หลักจรรยาบรรณและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

แจ้งทุกครั้งที่คุณรู้สึกมีข้อกังวล
หากคุณรู้สึกว่ามีการกระท�ำที่ผิด
จริยธรรมหรือมีการกระท�ำทุจริต
เกิดขึ้น แจ้งให้ผู้จัดการของคุณ
ทราบ นอกจากนี้ โปรดสนับสนุน
ผู้แจ้งข้อกังวลโดยสุจริตใจ และ
ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
การเรียนรู้การตัดสินใจที่ถูกต้อง
ด้วยตนเอง ถือเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่ง
ในการปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตในทุกๆ วัน
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ฉันควรท�ำอย่างไรหากมีคำ� ถาม หรือ ข้อกังวล
ค�ำถามและค�ำตอบ

สอบถามและแจ้งข้อกังวล

คำ�ถามและคำ�ตอบ

Q
A

ปัญหาความไม่ซื่อสัตย์สุจริตอาจเกิดขึ้นได้และเกี่ยวข้องกับผู้ที่ปฏิบัติ
งานด้วยความตั้งใจดี บางครั้งการทราบว่าควรท�ำสิ่งใดอาจเป็นเรื่อง
ยาก หากคุณไม่แน่ใจ โปรดขอค�ำปรึกษาแนะน�ำ

Q

ฉันสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนในการ
ติดต่อ Advice Line ได้หรือไม่

ใช่ คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนในการ
ติดต่อ Advice Line ได้ เว้นแต่ว่ามีข้อจ�ำกัด
อื่นโดยกฎหมายในประเทศนั้น หากมีข้อจ�ำกัด
โดยกฎหมายดังกล่าว ผู้แจ้งจะได้รับการแนะน�ำให้
เลือกแหล่งข้อมูลอื่น อย่างไรก็ดี หากคุณเลือกไม่เปิด
เผยชื่อของคุณในการแจ้งข้อกังวล คุณอาจไม่ได้รับ
รายละเอียดเพิ่มเติมหากจ�ำเป็น และอาจส่งผลให้การ
แก้ไขข้อกังวลของคุณและการหาข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา
ท�ำได้ยากขึ้น หากคุณเลือกเปิดเผยชื่อของคุณ ข้อมูล
ตัวตนของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับภายในขอบเขตที่
กระท�ำได้

•

ปรึกษากับผู้จัดการของคุณ หรือผู้จัดการของผู้จัดการของ
คุณ

•

ติดต่อไปยังแผนกก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
กฎหมายทั่วโลก เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคลของคุณ
แผนกกฎหมาย แผนกวิเคราะห์และควบคุมองค์กร หรือ
แหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ในตอนท้ายของหลักจรรยาบรรณนี้

•

ติดต่อ Advice Line โดยใช้หมายเลขโทรฟรีทุกวันตลอด
24 ชั่วโมง

•

ติดต่อ Advice Line ออนไลน์ที่
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com

Advice Line มีบริการในหลายภาษา คุณสามารถสอบถาม ขอค�ำ
แนะน�ำหรือแจ้งข้อกังวลการทุจริตไปยัง Advice Line หมายเลขโทร
ฟรี 1-888-968-8425 เราทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบการแจ้งข้อกังวล
การทุจริตหรือการกระท�ำการละเมิดหรือสงสัยว่าอาจมีการละเมิด
หลักจรรยาบรรณ นโยบายและขั้นตอนของบริษัท และกฎหมายที่
บังคับใช้ทันที หากคุณไม่แน่ใจว่าควรท�ำสิ่งใด สอบถามและขอค�ำ
ปรึกษาแนะน�ำ

ปัญหาความไม่ซื่อสัตย์สุจริตอาจเกิดขึ้นได้และ
เกี่ยวข้องกับผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจดี
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ฉันแจ้งข้อกังวลการทุจริตต่อผู้จัดการของฉัน
และหลังจากนั้นไม่นาน ฉันได้รับการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานต�่ำกว่าที่คาดหวัง ฉันคิด
ว่าการกระท�ำนี้อาจเป็นการตอบโต้การแจ้งข้อกังวล
ของฉัน ฉันควรท�ำอย่างไร

A

คุณควรติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคล
หรือแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ในตอนท้ายของหลัก
จรรยาบรรณ หากไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม เราไม่
สามารถทราบได้ว่ามีการตอบโต้เกิดขึ้นหรือไม่
อย่างไรก็ดี สิ่งส�ำคัญคือคุณ ผู้จัดการของคุณและ
บริษัทได้รับทราบถึงการกระท�ำที่อาจเป็นการตอบโต้
การแจ้งข้อกังวลของคุณ หากมีการตอบโต้เกิดขึ้นจริง
บริษัทจะด�ำเนินมาตรการลงโทษตามความเหมาะสม

สนับสนุนผู้อื่นที่ถามค�ำถามหรือแจ้งข้อกังวล
โดยสุจริตใจ
Boston Scientific ไม่ยอมรับการตอบโต้ทุกรูปแบบต่อบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดอันเนื่องมาจากการแจ้งข้อกังวลในหลักจรรยาบรรณ
นโยบายและขั้นตอนของบริษัทหรือข้อกังวลการทุจริตโดยสุจริตใจ
นอกจากนี้ ยังห้ามไม่ให้มีการตอบโต้ต่อผู้ที่เข้าร่วมการตรวจสอบ
รายงานดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการแจ้งไปยังหรือตรวจสอบโดย Boston
Scientific ภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐ Boston Scientific ไม่ยอมรับ
การตอบโต้ทุกรูปแบบที่มีข้อห้ามไว้โดยกฎหมายที่บังคับใช้

ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
บริษัทจะตอบกลับทันทีและอย่างเป็นธรรมต่อค�ำถาม ข้อกังวลและ
การแจ้งการกล่าวหาการกระท�ำผิด การตรวจสอบจะถูกเก็บเป็นความ
ลับเท่าที่เป็นไปได้ในขอบเขตของแต่ละสถานการณ์ เราทุกคนต้อง
ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในกิจกรรมการตรวจสอบโดย
Boston Scientific

Advice Line
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จากสหรัฐอเมริกา แคนาดาและเปอร์โตริโก
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ฉันควรท�ำอย่างไรหากมีคำ� ถาม หรือ ข้อกังวล
เข้าใจถึงผลกระทบที่ตามมา
Boston Scientific ให้ความส�ำคัญกับการละเมิดหลักจรรยาบรรณ
นโยบายและขั้นตอนของบริษัท และกฎหมายที่บังคับใช้อย่างจริงจัง
บริษัทจะด�ำเนินมาตรการลงโทษตามความเหมาะสมทันทีอย่างสูงสุด
และรวมถึงการเลิกจ้าง มาตรการลงโทษอาจบังคับใช้ได้เนื่องจาก
เหตุผลอื่น รวมถึงหากคุณ:
•

ชี้นำ� ให้ผู้อื่นละเมิดกฎหมาย นโยบายและขั้นตอนของบริษัท
หรือกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

•

พบเห็นการละเมิดหรือการกระท�ำที่อาจเป็นการละเมิด และ
ไม่แจ้งการละเมิดดังกล่าว

•

ไม่ด�ำเนินการติดตามการกระท�ำของบุคคลที่ท�ำงานให้คุณ
อย่างมีประสิทธิภาพ

•

ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบหรือสอบสวนของบริษัท

•

ไม่เข้าร่วมการอบรมที่ก�ำหนดให้

•

ตอบโต้บุคคลที่แจ้งข้อกังวลการทุจริตโดยสุจริตใจ หรือ
บุคคลที่เข้าร่วมการตรวจสอบการแจ้งข้อกังวลดังกล่าว

•

เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับทราบในระหว่างการตรวจสอบภายใน

แหล่งข้อมูล หากมี
ค�ำถาม หรือ ต้องการ
แจ้งข้อกังวล

การแก้ไขเยียวยาหรือบทลงโทษทางวินัยพิจารณาจากลักษณะ
ความรุนแรงและจ�ำนวนครั้งของการกระท�ำการละเมิด ซึ่งอาจแตก
ต่างกันในกฎหมายของแต่ละประเทศ ผู้ละเมิดกฎหมายและกฎ
ระเบียบภาครัฐที่กล่าวไว้ในหลักจรรยาบรรณ อาจน�ำมาซึ่งความเสีย
หายต่อตนเองและบริษัทและการลงโทษอย่างร้ายแรงทั้งทางแพ่งและ
ทางอาญา รวมถึงโทษจ�ำคุก

Boston Scientific ให้ความ
ส�ำคัญกับการละเมิดหลัก
จรรยาบรรณ นโยบายและขั้น
ตอนของบริษัท และกฎหมายที่
บังคับใช้อย่างจริงจัง
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แหล่งข้อมูล หากมีคำ� ถามหรือต้องการแจ้งข้อกังวล
ฉันจะขอความช่วยเหลือได้จากที่ใด

การติดต่อ Advice Line

จุดแรกที่คุณควรขอความช่วยเหลือคือ ผู้จัดการของคุณหรือผู้จัดการของผู้จัดการของคุณ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี คุณอาจ
สบายใจที่จะปรึกษากับบุคคลอื่นมากกว่า ต่อไปนี้คือรายชื่อแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณมีคำ� ถามหรือข้อกังวล

จากสหรัฐอเมริกา แคนาดาและเปอร์โตริโก ติดต่อ Advice Line ได้ที่หมายเลข: 1-888-968-8425 ส�ำหรับประเทศ
อื่นๆ โปรดติดต่อสายตรงตามหมายเลขที่ระบุไว้ด้านล่าง ในบางประเทศอาจต้องป้อนหมายเลข Advice Line เมื่อได้
รับข้อความ ป้อนหมายเลข Advice Line 1-888-968-8425 ตรวจสอบหมายเลขติดต่อที่แก้ไขใหม่ได้ที่
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/23065/phone.html.

Advice Line บริการหมายเลขโทรฟรีทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง Advice Line มีบริการในหลายภาษา คุณสามารถสอบถาม ขอค�ำ
แนะน�ำหรือแจ้งข้อกังวลการทุจริตไปยัง Advice Line
•

ในสหรัฐอเมริกา แคนาดาและเปอร์โตริโก โทรติดต่อที่หมายเลข: 1-888-968-8425

•

จากส�ำนักงานอื่นๆ ของ Boston Scientific โทรติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในตอนท้ายของหลักจรรยาบรรณนี้

•

Advice Line ออนไลน์เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชัว
่ โมงที่ www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ได้แก่ แผนกก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายทั่วโลก แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกกฎหมาย แผนก
ตรวจสอบภายในองค์กร และแผนกรักษาความปลอดภัยทั่วโลก

࠸ࡩ࡚࠹ࡤ࠻ࢀࡩࡒ࡚࠸ࡠࡩࡴࡐࡧࡐࢀࡩࡴࡧ࠸ࡩ࡚ࡴᕎ࠾࠹ᕎࡤ࠸ࡨ࠾࡞࠸ࡩ࡚ࡎ࡚ࡌ
ࡓࡰᕎࡑ࡚ࡢࡩ࡚ࡤࡩ࡞ࡵࡡ࠹ࡤ࠾ࡑ࡚ࡠࡨࡎ

ࡴࡢᕍ࠾࠹ᕎࡤࡘࡰࡤࡻࡐࡹ

ࡴࡓࡐ࠸ࡎ࡚ࡨࡕ࡙ࡩ࠸࡚ࡑ࠻࠻
ࡓࡰᕎࡨࡋ࠸ࡩ࡚ࡷࡂࡌᕑ࠾ࡩࡐ
ࡓࡰᕎࡨࡋ࠸ࡩ࡚ࡒ࡚ࡧࢀࡩࡗࡰࡘࡗࡩ࠻
ࡓࡰᕎࡨࡋ࠸ࡩ࡚ࡴࡓࡐ࠸ࡢ࡚ࡤࡓࡰᕎࡨࡋ࠸ࡩ࡚ࡡᕍ࡞ࡐ࠾ࡩࡐ
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800-142-550

เดนมาร์ก

80-882809

ฟินแลนด์

0800-1-14945
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