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จุดมุ่งหมำยหลักขององค์กรคือเหตุผลในกำรด�ำรงอยู่
ของเรำ ซึ่งก็คือควำมพยำยำมสูงสุดของเรำที่เป็น 
แรงกระตุ้นให้พวกเรำทุกคนมำท�ำงำนในทุกๆ วัน 

คำ่นิยมหลักขององค์กรคือควำมเชื่อและหลักกำรต่ำงๆ  
ที่เรำมีร่วมกัน ค่ำนิยมเหล่ำนี้คือองค์ประกอบที่สำมำรถ
อธิบำยตัวตนของบริษัทและสิ่งที่เรำมุ่งจะเป็นได้ดีที่สุด 
พฤติกรรมขององค์กรคือกำรแสดงออกซึ่งค่ำนิยม
หลักขององค์กรผ่ำนกำรกระท�ำในแต่ละวันของเรำ  
เมื่อค่ำนิยมหลักและพฤติกรรมของเรำเป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน วัฒนธรรมของบริษัทเรำก็จะพัฒนำไปในทำงที่
ดี ที่ Olympus ค่ำนิยมหลัก พฤติกรรม และหลักปฏิบัติ
ขององค์กรจะเป็นพื้นฐำนให้เรำเขำ้ใจวำ่เรำคือใครและ
อะไรคือสิ่งที่เรำยึดมั่นจะท�ำต่อโลกใบนี้ 

หลักปฏิบัติสำกลของ Olympus จะท�ำหน้ำที่เป็นคู่มือ
ของเรำในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรมและ 
มีควำมรับผิดชอบ สิ่งที่ท�ำให้ Olympus โดดเด่นจำก
ผู้อื่นก็คือควำมกระตือรือร้นในสิ่งที่เรำท�ำและมำตรฐำน
ควำมเป็นเลิศที่เรำมีร่วมกัน 

ในทุกวันนี้ ธุรกิจของเรำก�ำลังมีกำรเปลี่ยนแปลง  
แต่ค่ำนิยมหลักของเรำจะยังคงเหมือนเดิม เรำทรำบดีว่ำ
นี่ไม่ใช่เพียงวำ่เรำจะท�ำอะไรแต่เป็นเรื่องที่ว่ำเรำท�ำอยำ่งไร

เรำทรำบดีว่ำวิธีในกำรท�ำงำนจะเป็นเรื่องส�ำคัญเพรำะ 
สิ่งที่เรำท�ำนั้นก็เป็นเรื่องที่ส�ำคัญมำก 

ที่ OLYMPUS 
ปรัชญำองค์กร 
ของเรำจะประกอบด้วย 
จุดมุ่งหมำยหลัก 
ขององค์กร  
ค่ำนิยมหลัก
ขององค์กร และ
พฤติกรรมของ
องค์กร
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LONG-TERM VIEW
We look beyond the 

present to deliver
future value

AGILITY
We challenge the status 

quo with open minds,
focus and speed

OUR CORE 
VALUES

– แบ่งปันควำมรู้และช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันเพื่อสรำ้ง 
ควำมกำ้วหน้ำ

– มองเห็นคุณค่ำในตัวบุคคล
ซึ่งมีมุมมองและภูมิหลัง 
ที่แตกต่ำงกันไป

– ค�ำนึงถึงสิ่งที่ดีที่สุดส�ำหรับ 
Olympus ก่อนผลประโยชน์
ส่วนบุคคลหรือทีม

– ส่งเสริมให้ผู้อื่นบรรลุเปำ้หมำยร่วมกัน

– ลงมือท�ำด้วยควำมแน่วแน่

– รับฟังแนวคิดใหม่ๆ และมองหำโอกำส
เพื่อพัฒนำปรับปรุงอยู่เสมอ

– ลงมือท�ำด้วยควำมมั่นใจ  
โดยค�ำนึงถึงผลลัพท์ในอนำคต

– บริหำรควำมเสี่ยงเพื่อบรรลุ
ควำมส�ำเร็จในระยะยำว

– ตั้งมำตรำฐำนสูง และท�ำควำม
สำมำรถเรำให้เหนือกวำ่

– แก้ไขปัญหำของลูกคำ้และผู้ป่วยด้วย
ควำมพยำยำมและกระตือรือร้น

– ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงำนทุกคนด้วย
ควำมเคำรพไม่วำ่จะอยู่ในต�ำแหน่งใด

– มีส่วนร่วมในสังคมและองค์กรที่
เกี่ยวข้องด้วยควำมกระตือรือร้น

– ซื่อสัตย์และจริงใจในทุกกำรกระท�ำ 
ที่มีร่วมกัน

– มีควำมรับผิดชอบต่อกำรกระท�ำ 
ของตน

– มีควำมกลำ้ที่จะยอมรับข้อผิดพลำด

จุดมุ่งหมำยขององค์กร: กำรท�ำให้ผู้คนใช้ชีวิตได้อย่ำงสมบูรณ์ ปลอดภัย  
และเติมเต็มควำมต้องกำรได้มำกยิ่งขึ้น

เรำเป็นบุคคลที่เชื่อถือ
ได้และปฏิบัติหน้ำที่ด้วย

ควำมสุจริต

เรำให้ควำมใส่ใจกับ
ผู้เกี่ยวข้องของเรำ

ทั้งหมด

เรำมองกำรณ์ไกลกวำ่
ปัจจุบันเพื่อส่งมอบสิ่ง

ที่มีคุณค่ำในอนำคต

ควำมซื่อสัตย์

ควำมเอำใจใส่

ควำมฉับไว กำรมองกำรณ์ไกล
เรำท้ำทำยสภำพกำรณ์

ปัจจุบันด้วยใจที่เปิด
กว้ำง ควำมมุ่งมั่นและ

ควำมรวดเร็ว

เรำจะแข็งแกร่งที่สุด
เมื่อเรำท�ำงำนร่วมกัน

เป็นทีม

ควำมเป็นหนึ่งเดียวกัน



YASUO TAKEUCHI  

กรรมกำร ผู้แทนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  

ประธำนบริษัท และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

ของ OLYMPUS CORPORATION
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เรียน เพื่อนพนักงำน

Olympus มีประวัติที่ยำวนำนและน่ำภำคภูมิใจในเรื่องกำร
สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ เรำตระหนักดีวำ่ควำมส�ำเร็จในอนำคตของ
เรำจะบรรลุผลและยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อเรำด�ำเนินกำรในลักษณะ
ที่สอดคล้องกับปรัชญำองค์กรของเรำเสมอ และโดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งต้องสอดคล้องกับคำ่นิยมหลักในเรื่องควำมซื่อสัตย์

เรำคำดหวังให้ผู้จัดกำรของเรำส่งเสริมและท�ำตัวให้เป็น 
แบบอย่ำงตำมค่ำนิยมหลักในเรื่องควำมซื่อสัตย์อย่ำงจริงจัง 
ภำยในทีมของเรำ

พวกเรำแต่ละคน ไม่ว่ำจะมีต�ำแหน่งหนำ้ที่ใดก็ตำม ต่ำงก็ต้อง
ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ และนโยบำยของบริษัท
ทั้งหมดเสมอ เรำคำดหวังว่ำในผู้ขำย ซัพพลำยเออร์ และหุ้นส่วน
ทำงธุรกิจที่เรำร่วมงำนจะมีมำตรฐำนควำมซื่อสัตย์ที่สูงเช่นกัน

วิธีที่คุณด�ำเนินกำรในกำรท�ำงำนจะเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ หลักปฏิบัติ
สำกลได้อธิบำยควำมคำดหวังที่ Olympus มีต่อคุณ โปรด
สละเวลำเพื่ออำ่นหลักปฏิบัตินี้ จดจ�ำไว้และปฏิบัติตำม เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบำยและระเบียบปฏิบัติในองค์กรของเรำ และ
เป็นแนวทำงให้กับกำรตัดสินใจและกำรปฏิบัติงำนของคุณ 

จดหมำยจำก CEO

หำกคุณมีค�ำถำมว่ำอะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง โปรดดูในค�ำแนะน�ำ  
หำกคุณมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรประพฤติมิชอบที่อำจเกิดขึ้น  
กรุณำแจ้งให้เรำทรำบ Olympus จะด�ำเนินกำรตรวจสอบหรือ 
สืบสวนอย่ำงเหมำะสม และเรำจะไม่ยอมให้มีกำรตอบโต้ใดๆ 
ต่อคุณ หำกเป็นกำรร้องเรียนที่กระท�ำโดยควำมสุจริต

เรำมีควำมตั้งใจที่จะได้มำและรักษำไว้ซึ่งควำมไว้วำงใจจำก 
ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งรวมถึงพนักงำน ลูกค้ำ ผู้ป่วย  
ผู้ถือหุ้น และผู้ก�ำกับดูแล ผ่ำนกำรด�ำเนินกำรเหล่ำนี้ 

ขอขอบคุณที่ให้ควำมร่วมมืออย่ำงมุ่งมั่นเพื่อกำรยึดถือ 
ควำมซื่อสัตย์

Yasuo Takeuchi
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เพรำะเหตุใดเรำจึงมีหลักปฏิบัติ
เพ่ือย�้ำเตือนตัวเรำเอง เนื่องจำก 
สภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนของเรำได้พัฒนำ
เป็นระดับสำกลและมีกำรแข่งขันมำกข้ึน เรำจึง
ต้องด�ำเนินธุรกิจของเรำอย่ำงมีควำมซื่อสัตย์ 

พวกเรำทุกคนตำ่งก็มีส่วนช่วยในกำรสร้ำง 
ชื่อเสียงที่ดีให้กับ Olympus ในทำงสังคมและ 
ในทำงอุตสำหกรรมผำ่นกำรท�ำงำนและ
ควำมทุ่มเทของเรำ ซึ่งจะสำมำรถเกิดขึ้น
ได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้ไว้ใจเรำและผลิตภัณฑ์
ของเรำเท่ำนั้น เรำจะต้องได้มำและรักษำ
ควำมน่ำเชื่อถือเช่นนี้ไว้ในทุกๆ วัน

ใครบำ้งที่จะต้องปฏิบัติตำม 
หลักปฏิบัตินี้
พวกเรำทุกคนจะต้องมีควำมรับผิดชอบใน
กำรแสดงออกถึงควำมซื่อสัตย์ และกล้ำท�ำ
ในสิ่งที่ถูกต้อง หลักปฏิบัติจะมีผลบังคับใช้
อย่ำงเท่ำเทียมกันและไม่มีข้อยกเว้นส�ำหรับ
พวกเรำทุกคน 

เรำคำดหวังให้หุ้นส่วนทำงธุรกิจของเรำ 
ที่กระท�ำกำรในนำมของเรำต้องแสดง
ถึงควำมมุ่งมั่นในเรื่องควำมซื่อสัตย์ซึ่ง
สอดคล้องกับมำตรฐำนของเรำ

เฉพำะโดยกำรผสมผสำนควำมส�ำเร็จใน
ธุรกิจของเรำเข้ำกับกำรด�ำเนินกำรอย่ำงมี
ควำมรับผิดชอบเทำ่นั้นที่จะท�ำให้เรำสำมำรถ
ท�ำได้ตำมเป้ำหมำยของเรำในเรื่องกำร
พัฒนำและเสนอผลิตภัณฑ์ที่ท�ำให้ผู้คนใช้
ชีวิตได้อย่ำงสมบูรณ์ ปลอดภัย และเติมเต็ม
ควำมต้องกำรได้มำกยิ่งขึ้น

ฉันควรใช้หลักปฏิบัติอย่ำงไร
หลักปฏิบัติสำกลของ Olympus จะบอกเรำ 
ว่ำพฤติกรรมใดที่เหมำะสม และอะไรคือสิ่งที ่
ถูกต้องและควำมรับผิดชอบของบริษัทของเรำ  
หลักปฏิบัติดังกล่ำวจะสะท้อนให้เห็นถึง 
ค่ำนิยมหลักของเรำ นโยบำยภำยในองค์กร 
กำรให้ค�ำมั่นอย่ำงสมัครใจ และหลักกำรต่ำงๆ 
ตลอดจนกฎหมำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ

หลักปฏิบัติจะกลำยเป็นส่วนหนึ่งของกำร 
ท�ำงำนและกำรด�ำเนินงำนตำมปกติของเรำ  
เรำจะยังคงประสบควำมส�ำเร็จในฐำนะบริษัท 
ต่อไปก็ต่อเมื่อพวกเรำทุกคนยึดมั่นใน 
หลักกำรพื้นฐำนเหล่ำนี้เท่ำนั้น

Olympus ยังมีหลักปฏิบัติหรือนโยบำย 
ส่วนภูมิภำคอีกด้วย เรำจะปฏิบัติตำมมำตรฐำน
ต่ำงๆ ในหลักปฏิบัติสำกล รวมทั้งหลักปฏิบัติ 
นโยบำย และระเบียบปฏิบัติประจ�ำภูมิภำค
ใดๆ ที่มีผลบังคับใช้กับกำรท�ำงำนของเรำ

จะเกิดอะไรขึ้นหำกมีบุคคลฝ่ำฝืน 
หลักปฏิบัติ
พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องโดยบุคคลใดๆ สำมำรถ
ส่งผลเสียต่อควำมสัมพันธ์ที่เรำมีกับ 
ผู้เกี่ยวข้อง และอำจท�ำลำยควำมไว้วำงใจที่มี
กับลูกค้ำและสำธำรณชน กำรกระท�ำที่เป็นกำร
ฝ่ำฝืนหลักปฏิบัติสำกลอำจถูกตัดสินให้ได้รับ
กำรอบรมเพิ่มเติม หรือมิเช่นนั้น ก็อำจน�ำไปสู่
กำรท�ำให้ถูกต้องโดยกำรเลิกจ้ำง ในกรณีที ่
กำรฝ่ำฝืนหลักปฏิบัติสำกลเป็นกำรกระท�ำที่
ฝ่ำฝืนกฎหมำย กำรกระท�ำดังกล่ำวก็อำจ 
ส่งผลให้ต้องช�ำระคำ่ปรับและอำจถูกเรียก 
ค่ำเสียหำยเพิ่มเติมอีกด้วย

ควำมผูกพันตำมข้อตกลงโลกแห่งสหประชำชำต ิ(UN Global 

Compact)

ในฐำนะองค์กร เรำจะสนับสนุนหลักกำร 10 ข้อของข้อตกลงโลกแห่ง
สหประชำชำติ รวมถึงควำมมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและกำรด�ำเนินงำน
เพื่อต่อสู้กับกำรทุจริตในทุกรูปแบบ เช่น กำรขู่กรรโชกและกำรให้สินบน

หลักปฏิบัติสำกลของ Olympus ซึ่งสอดคล้องกับหลักกำรเหล่ำนี้จะระบุว่ำ
เรำจะด�ำเนินกำรอย่ำงไรในฐำนะบริษัทที่เชื่อถือได้ส�ำหรับลูกค้ำ หุ้นส่วนทำง
ธุรกิจ และผู้เกี่ยวข้องของเรำ



เรำจะต้องจัดท�ำ 
ผลิตภัณฑ์และบริกำร 
ท่ีมีคุณภำพ

เป็นเร่ืองส�ำคัญท่ี 
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ควำมปลอดภัยและคุณภำพของ
ผลิตภัณฑ์
Olympus ยึดมั่นในผลิตภัณฑ์และบริกำรที่มีคุณภำพสูง กระบวนกำรและ
ระเบียบปฏิบัติในกำรจัดกำรคุณภำพของเรำจะช่วยเรำในกำรปฏิบัติตำม
มำตรฐำนระหว่ำงประเทศและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริกำร และกระบวนกำร
ของเรำอย่ำงต่อเนื่อง กำรปฏิบัติตำมนโยบำยคุณภำพและระเบียบปฏิบัติ
ของ Olympus อยำ่งต่อเนื่องจะสำมำรถรักษำและปรับปรุงประสิทธิภำพ
ของระบบกำรจัดกำรคุณภำพให้สอดคล้องกับกฎระเบียบตำ่งๆ
เรำต้องกำรที่จะให้เกิดควำมพึงพอใจของลูกคำ้ สุขอนำมัยและควำม
ปลอดภัยของผู้ป่วย และควำมปลอดภัยของอุปกรณ์อยำ่งดีเยี่ยม

สิ่งที่องค์กรท�ำ:

l ปฏิบัติตำมระเบียบปฏิบัติ กระบวนกำร และข้อก�ำหนดด้ำนคุณภำพภำยใน
องค์กรเพื่อช่วยตรวจสอบให้แน่ใจถึงคุณภำพ ควำมปลอดภัย และ 
ควำมมีประสิทธิภำพของผลิตภัณฑ์และบริกำรของเรำ

l ปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติด้ำนกฎระเบียบและทำงคลินิกที่ดีหำกคุณท�ำงำน 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ของเรำ

l รำยงำนผลกำรทดสอบคุณภำพอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน ไม่ปลอมแปลง 
เปลี่ยนแปลง หรือปกปิดผลกำรตรวจสอบโดยเด็ดขำด

l รำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์หรือกรณีที่อำจก่อให้เกิดเหตุกำรณ ์
ไม่พึงประสงค์หรือข้อร้องเรียนเรื่องคุณภำพของผลิตภัณฑใ์ดๆ  
โดยทันทตี่อฝ่ำยประกันคุณภำพของเรำและบุคคลอื่นๆ ตำมที่ระเบียบ 
ข้อบังคับของภูมิภำคก�ำหนดไว้ 

l พิจำรณำเรื่องควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์และกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ด้ำนควำมเป็นส่วนตัวตลอดวงจรกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์

l ชี้ให้เห็นจุดอ่อนในกำรรักษำควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และแจ้ง 
ผู้เกี่ยวข้องให้ทรำบเพื่อลดควำมเสี่ยง 

และเรื่องนี้ก็ส�ำคัญเช่นกัน:

เรำจะให้ควำมส�ำคัญกับกำรจัดกำร 
ข้อร้องเรียนเรื่องคุณภำพอย่ำง
จริงจัง รวมถึงประเด็นต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์
ของเรำ

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรบำดเจ็บ 
หรืออันตรำยที่เกิดกับผู้ป่วยจะเรียก
ว่ำ “เหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์หรืออำจ 
ก่อให้เกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์”  
ซึ่งควรมีกำรรำยงำนทันทีโดยไม่ล่ำช้ำ

เรำจะต้องจัดกำรกับข้อร้องเรียนใดๆ 
ดังกล่ำวอย่ำงรวดเร็ว โดยค�ำนึงถึง
สุขอนำมัยของผู้ป่วยเป็นล�ำดับแรก

คุณยังควรแบ่งปันข้อมูลต่ำงๆ ที่
คุณทรำบเกี่ยวกับภัยคุกคำมและจุด
อ่อนในกำรรักษำควำมปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์
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กำรส่งมอบสิ่งใหม่ๆ ที่มีคุณค่ำ
ที ่Olympus เรำต้องกำรมองให้ไกลกวำ่ปัจจุบันเพื่อส่งมอบ
คุณค่ำในอนำคตให้กับลูกค้ำ ผู้ป่วย และผู้เกี่ยวข้องของเรำ

สิ่งที่องค์กรท�ำ:

l ทรำบถึงแนวโน้มต่ำงๆ รอบโลกและแสวงหำแนวคิดทำงธุรกิจ 
ที่ตรงตำมควำมต้องกำรและควำมจ�ำเป็นของลูกคำ้

l มุ่งหน้ำที่จะพัฒนำและจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ปลอดภัย 
และมีคุณภำพสูงซึ่งเป็นสิ่งที่ส�ำคัญจำกมุมมองของลูกคำ้



เรำจะต้องจัดให้มีสถำนท่ี
ท�ำงำนท่ีปลอดภัยและ 
มีควำมเคำรพให้เกียรติกัน

เป็นเร่ืองส�ำคัญท่ี 
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พฤติกรรมที่ให้เกียรติ
ควำมมีศักดิ์ศรีและกำรให้เกียรติซึ่งกันและกันคือหัวใจส�ำคัญที่เรำจะ
ปฏิบัติต่อกัน กับหุ้นส่วนทำงธุรกิจ และกับผู้ใดก็ตำมที่เรำติดต่อ 
ด้วยในทำงธุรกิจ เรำจะไม่ยอมให้มีพฤติกรรมกำรข่มขู่คุกคำม 
หรือกำรเลือกปฏิบัติอันเนื่องมำจำกคุณลักษณะส่วนบุคคล 
อย่ำงเช่นเพศ อำยุ สัญชำติ ชำติพันธุ์ สีผิว มุมมองทำงกำร
เมือง รสนิยมทำงเพศ ควำมเชื่อทำงศำสนำ ภูมิหลังทำงสังคม 
หรือควำมทุพพลภำพ เรำต้องกำรสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำน
ที่แข็งแกร่งและส่งเสริมก�ำลังใจ พฤติกรรมที่ไม่ให้เกียรติอำจ
น�ำไปสู่กำรด�ำเนินกำรทำงวินัย ซึ่งรวมถึงขั้นกำรเลิกจำ้ง

สิ่งที่องค์กรท�ำ:

l ปฏิบัติต่อพนักงำน ลูกค้ำ และหุ้นส่วนทำงธุรกิจอยำ่งสุภำพ 
เคำรพ และให้เกียรติ 

l มองเห็นคุณค่ำในควำมหลำกหลำยของบุคคล มุมมอง และ
แนวทำงในกำรท�ำงำน

l อย่ำเลือกปฏิบัติต่อผู้สมัครงำนหรือพนักงำนโดยเด็ดขำด

l หลีกเลี่ยงกำรพูดถึงบุคคลกลุ่มต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงกลุ่มเชื้อชำติ 
เพศ หรือศำสนำที่เฉพำะเจำะจง

l อย่ำคุกคำมผู้อื่นโดยเด็ดขำดและแจ้งข้อร้องเรียนเมื่อคุณพบเห็น
ว่ำมีกำรคุกคำมเกิดขึ้น

และเรื่องนี้ก็ส�ำคัญเช่นกัน:

กำรคุกคำมคืออะไร เรำให้ค�ำจ�ำกัดควำมไว้ว่ำเป็น 
กำรกระท�ำทำงวำจำ ทำงกำย หรือกำรมองในลักษณะ
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยซึ่งสำมำรถเห็นได้ว่ำเป็น 
กำรล่วงละเมิดต่อบุคคล ท�ำลำยขวัญและก�ำลังใจ 
และ/หรือรบกวนประสิทธิภำพกำรท�ำงำน 

ตัวอยำ่งของกำรคุกคำมอำจรวมถึง 

l ข้อควำมเหยียดเชื้อชำติ

l มุกตลกทำงศำสนำหรือทำงเพศ

l ข้อควำมที่เป็นกำรดูถูกเหยียดหยำม

l โปสเตอร์หรือกำร์ตูนที่น่ำรังเกียจ

l กลวิธีในกำรข่มขู่

l กำรใช้ภำษำที่ล่วงละเมิดในข้อควำมอิเล็กทรอนิกส์

l กำรใช้ กำรแสดง หรือกำรส่งต่อเนื้อหำที่มี
ลักษณะลำมกอนำจำร

กำรคุกคำมทำงเพศหมำยควำมรวมถึงพฤติกรรม
ดังนี้ เช่น กำรขอให้ตอบสนองควำมพึงพอใจทำง
เพศ กำรคุกคำมทำงเพศ หรือมุกตลกทำงเพศ หรือ
พฤติกรรมอื่นใดที่เป็นเรื่องทำงเพศ

เป็นเรื่องส�ำคัญที่จะต้องจดจ�ำไว้วำ่เจตนำของคุณ
จะเป็นเช่นไรไม่ใช่เรื่องส�ำคัญ แม้กำรกระท�ำ มุกตลก 
หรือข้อควำมที่ไม่ได้ตั้งใจเป็นกำรล่วงละเมิดก็สำมำรถ
ถูกพิจำรณำเป็นกำรล่วงละเมิดตำมหลักปฏิบัติสำกล
นี้ได้ หำกเพื่อนร่วมงำนของคุณรู้สึกว่ำถูกล่วงละเมิด 



สถำนที่ท�ำงำนที่ปลอดภัย
และถูกสุขอนำมัย
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยคือเรื่องที่ต้อง 
ให้ควำมส�ำคัญเป็นหลัก เรำจะด�ำเนินกำรเชิงรุก 
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและควำมเจ็บป่วยจำกกำร 
ประกอบอำชีพในที่ท�ำงำน เรำต้องกำรให้พนักงำน 
ของเรำท�ำงำนอยู่ในสภำพแวดล้อมที่ถูกต้องตำม 
หลักกำรยศำสตร์และเหมำะสมกับกำรท�ำงำน  
ที ่Olympus เรำจะส่งเสริมกำรมีสุขภำพและ 
ควำมเป็นอยู่ที่ดี

สิ่งที่องค์กรท�ำ:

l ใช้วิจำรณญำณที่ดีและด�ำเนินกำรในลักษณะที่
ปลอดภัยส�ำหรับตัวคุณและผู้อื่น

l รำยงำนข้อร้องเรียนด้ำนควำมปลอดภัยและ 
กำรบำดเจ็บหรือควำมเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรท�ำงำน 

l อย่ำล้อเล่นเกี่ยวกับกำรใช้ควำมรุนแรงและ 
รำยงำนเมื่อมีกำรข่มขู่ว่ำจะใช้ควำมรุนแรงหรือ
สัญญำณเตือนใดๆ ที่มำจำกผู้อื่น

l ปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับด้ำนสุขอนำมัยและ 
ควำมปลอดภัยที่บังคับใช้
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เรำจะต้องด�ำเนินธุรกิจ 
อย่ำงถูกกฎหมำยและ 
มีจริยธรรม

เป็นเร่ืองส�ำคัญท่ี 
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กำรให้สินบนและกำรทุจริต
เรำมุ่งหมำยที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรมและมีคุณธรรมระดับสูง 
เรำจะไม่ยอมให้มีกำรทุจริตหรือกำรให้สินบนเกิดขึ้นในบริษัทของเรำ 

สิ่งที่องค์กรท�ำ:

l อยำ่เสนอ ให้ หรือยอมรับสินบนหรือเงินใต้โต๊ะโดยเด็ดขำด  
ไม่ว่ำในทำงตรงหรือผ่ำนทำงบุคคลภำยนอก

l หลีกเลี่ยงแม้แต่ของขวัญเล็กน้อยหำกเป็นกำรตั้งใจที่จะ 
โน้มน้ำวให้ผู้รับกระท�ำกำรตอบแทน

l เขำ้ใจว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตำมมำตรฐำนของ
กฎหมำยและศีลธรรมในระดับสูง รวมถึงข้อห้ำมเกี่ยวกับ 
ของก�ำนัลและผลประโยชน์อื่นๆ

l ปฏิบัติตำมหลักกำรห้ำข้อที่ระบุไว้ด้ำนล่ำงนี้

l ติดต่อฝำ่ยก�ำกับดูแลหรือฝ่ำยกฎหมำยเพื่อขอควำมช่วยเหลือ
และค�ำแนะน�ำ

บุคคลภำยนอกคือใคร

ในบริบทของกฎระเบียบวำ่ด้วย 
กำรให้สินบนของเรำ บุคคลภำยนอก 
ก็คือบริษัท องค์กร หรือบุคคลภำย
นอกใดๆ ที่บริษัท Olympus Group 

ไม่ได้เป็นเจ้ำของ ควบคุม หรือวำ่
จ้ำง ซึ่งเรำได้ว่ำจ้ำงหรือตั้งใจที่จะ
ท�ำสัญญำเพื่อให้จัดหำสินค้ำหรือ
บริกำรหรือด�ำเนินกิจกรรมทำง
ธุรกิจกับบริษัท Olympus Group 

หรือในนำมของบริษัท Olympus 

Group
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หลักกำรห้ำข้อ

01 หลักกำรแบ่งแยกอ�ำนำจ

กำรโน้มนำ้วเพื่อกำรตัดสินใจซื้อโดยให ้
ผลประโยชน์ที่ไม่เหมำะสมหรือ 
ผิดกฎหมำยจะเป็นสิ่งที่ไม่สำมำรถยอมรับ
ได้ กรณีเช่นนี้จะรวมถึงค�ำเชิญให้ร่วม
กิจกรรมกำรฝึกอบรมวิชำชีพ ค�ำเชิญ
ให้ไปร่วมรับประทำนอำหำร และกำรให้
ของก�ำนัล ปฏิบัติตำมแนวทำงตำ่งๆ ที่
เกี่ยวข้อง (เช่น ข้อจ�ำกัดดำ้นมูลค่ำ) เสมอ
เพื่อหลีกเลี่ยงภำพลักษณ์ที่ส่อให้เห็นถึง
กำรพยำยำมโน้มน้ำว

02 หลักควำมโปร่งใส

ควำมสัมพันธ์ที่องค์กรมีกับคู่ค้ำทำง
ธุรกิจจะต้องมีควำมโปร่งใสและเป็นไปตำม
กฎหมำยในประเทศและในท้องถิ่น ระเบียบ
ข้อบังคับ และหลักปฏิบัติทั้งหมดที่มีผล 
ใช้บังคับกับกลุ่มวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง

03 หลักควำมสมดุล

หำกคู่คำ้ทำงธุรกิจได้รับค�ำสั่งให ้
ด�ำเนินกำรให้บริกำรส�ำหรับ Olympus 

หรือในนำมของ Olympus กำรด�ำเนิน
กำรและคำ่ตอบแทนจะต้องได้สัดส่วนที่
เหมำะสมและเป็นไปตำมมูลค่ำตลำด 
ที่เป็นธรรม

04 หลักกำรจัดท�ำเอกสำร

ควำมสัมพันธ์ที่องค์กรมีกับคู่ค้ำทำง
ธุรกิจจะต้องได้รับกำรจัดกำรและบันทึก
เป็นลำยลักษณ์อักษรในลักษณะที่จะ
สำมำรถตรวจสอบและติดตำมได ้
ตลอดเวลำ ซึ่งรวมถึงกำรบันทึกลักษณะ
และวัตถุประสงค์ของควำมร่วมมือใดๆ 
รวมทั้งกำรด�ำเนินกำรและค่ำตอบแทน 
ควำมรับผิดชอบในค่ำใช้จำ่ยและกำรช�ำระ
เงิน และหลักฐำนของบริกำรที่จัดไว้ให้ 
(เช่น รำยงำนกิจกรรม เป็นต้น)

05 หลักกำรสรำ้งภำพลักษณ์และ 
ควำมเขำ้ใจ 

แม้แต่ควำมสัมพันธ์ที่ได้รับอนุญำตตำม
กฎหมำยก็ควรได้รับกำรประเมินเชิง
วิเครำะห์เสมอเพื่อพิจำรณำวำ่จะสะท้อน
ถึง Olympus อย่ำงไรได้บ้ำง ควำมเข้ำใจ
ของสำธำรณชนจึงเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ
ส�ำหรับทั้งชื่อเสียงขององค์กรและ 
ควำมส�ำเร็จในธุรกิจขององค์กร
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ของก�ำนัล อำหำร และ 
ควำมบันเทิง
แม้ว่ำกำรแลกเปลี่ยนสิ่งของที่มีมูลคำ่พอประมำณจะสำมำรถ
ช่วยสร้ำงไมตรีจิตทำงธุรกิจได้ แต่เรำก็ต้องระมัดระวัง
เกี่ยวกับของก�ำนัล อำหำร และควำมบันเทิงโดยตระหนักวำ่
สิ่งเหล่ำนี้สำมำรถที่จะครอบง�ำกำรใช้วิจำรณญำณได้ 

สิ่งที่องค์กรท�ำ:

l ปฏิบัติตำมนโยบำยและข้อจ�ำกัดวำ่ด้วยของก�ำนัลทั้งหมด  
รวมถึงแนวทำงต่ำงๆ ในแต่ละภูมิภำค

l อย่ำเสนอของก�ำนัล อำหำร หรือควำมบันเทิงด้วยควำม
พยำยำมที่จะโน้มน้ำวกำรตัดสินใจทำงธุรกิจของบุคคล 
โดยเด็ดขำด

l หำกคุณเชิญคู่ค้ำทำงธุรกิจให้มำร่วมรับประทำนอำหำรและ
กิจกรรมทำงธุรกิจ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจวำ่เป็นคำ่ใช้จ่ำย 
ที่สมเหตุสมผลและผู้รับไม่ได้ร้องขอให้มีกำรเชิญ

l อย่ำร้องขอของก�ำนัลจำกบุคคลติดต่อทำงธุรกิจโดยเด็ดขำด

l อย่ำยอมรับผลประโยชน์หรือของก�ำนัลที่โน้มนำ้วหรือ 
ดูเหมือนว่ำจะมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจทำงธุรกิจของคุณ 
โดยเด็ดขำด

l ตอบรับค�ำเชิญให้ไปร่วมรับประทำนอำหำรและกิจกรรม 
ทำงธุรกิจได้เฉพำะในกรณีที่มีมูลคำ่ทำงกำรเงินที่เหมำะสมและ
เป็นค�ำเชิญที่มีขึ้นเป็นครั้งครำวเท่ำนั้น

l มีควำมโปร่งใสและเปิดเผยของก�ำนัลและค�ำเชิญอื่นๆ ที่คุณได้
รับให้หัวหน้ำงำนของคุณทรำบ

l ปฏิบัติตำมกฎระเบียบสำกลของ Olympus ที่ใช้บังคับและ 
นโยบำยกำรก�ำกับดูแลส่วนภูมิภำค กฎระเบียบที่เฉพำะ
เจำะจงและเข้มงวดเกี่ยวกับอำหำรและของก�ำนัลจะมีผลใช้
บังคับกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและในกิจกรรมบริกำรสุขภำพและ
วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
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ผลประโยชน์ทับซ้อน
ในที่ท�ำงำน องค์กรคำดหวังให้คุณเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ  
ที่อำจเป็นไปได้ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวของคุณกับผลประโยชน์
ของ Olympus ซึ่งรวมถึงกรณีที่คุณท�ำงำนกับเพื่อนหรือ
ครอบครัวหรือมีผลประโยชน์ทำงกำรเงินในบริษัทที่องค์กรด�ำเนิน
ธุรกิจด้วย กำรสื่อสำรอย่ำงชัดเจนถึงผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ ที่
อำจเป็นไปได้ก็จะสำมำรถช่วยตรวจสอบให้แน่ใจได้วำ่จะไม่มีอ�ำนำจ
โน้มน้ำวที่แท้จริงหรือกรณีที่ถูกมองวำ่มีอ�ำนำจโน้มนำ้วต่อกำร
ตัดสินใจทำงธุรกิจโดยเป็นผลมำจำกควำมร่วมมือดังกลำ่ว

สิ่งที่องค์กรท�ำ:

l ตระหนักว่ำพนักงำนมีหน้ำที่ที่จะต้องซื่อสัตย์ต่อบริษัท

l เฝำ้ระวังผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงสถำนกำรณ์ที่ผู้อื่น 
อำจมองว่ำเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน

l เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ ที่มีอยู่แล้วเมื่อคุณมำท�ำงำนที ่
Olympus หรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อำจปรำกฏขึ้นในภำยหลัง

l ท�ำงำนร่วมกับบริษัทเพื่อจัดกำรและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ 
ซึ่งอำจหมำยถึงกำรถอนตัวจำกกำรตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นๆ

เรื่องนี้มีควำมส�ำคัญ:

สถำนกำรณ์ต่อไปนี้อำจท�ำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ได้

l ผลประโยชน์ทำงกำรเงินและกำรลงทุน: ตัวอย่ำง
เช่น คุณหรือญำติมีผลประโยชน์จำกควำมเป็น
เจ้ำของในซัพพลำยเออร์ คู่แข่ง ผู้ให้บริกำร หรือ
ลูกค้ำของ Olympus

l สมำชิกในครอบครัวและควำมสัมพันธ์ส่วนตัวที่
ใกล้ชิด: ตัวอยำ่งเช่น คุณได้วำ่จ้ำงหรือ 
ประเมินผลกำรท�ำงำน หรือเป็นผู้จัดกำรของ
สมำชิกในครอบครัว เพื่อนสนิท หรือคู่รัก

l ควำมเกี่ยวข้องจำกภำยนอก: ตัวอยำ่งเช่น คุณมี
บทบำทหน้ำที่ทำงกำรเมืองหรือกำรกุศลนอกกำร
ท�ำงำนซึ่งเขำ้ไปก้ำวก่ำยผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทหรือหน้ำที่ในงำนของคุณ

หำกคุณคิดว่ำคุณมีผลประโยชน์ทับซ้อน ก็ให้เปิดเผย 
โดยกำรพูดคุยกับผู้จัดกำรของคุณ ฝ่ำยก�ำกับดูแล 
หรือฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล มีผลประโยชน์ทับซ้อน
มำกมำยที่จะสำมำรถจัดกำรและแก้ไขได้โดยไม่เกิด
ปัญหำร้ำยแรงแต่อยำ่งใด 

และเรื่องดังต่อไปนี้ก็ส�ำคัญเช่นกัน:

ในบำงครั้ง พนักงำนจะมีควำมสัมพันธ์เชิงชู้สำวในสถำนที่ท�ำงำน เรำเคำรพในควำมเป็นส่วนตัวของคุณ และไม่มี
เหตุผลที่จะต้องปกปิดควำมสัมพันธ์ส่วนตัวภำยในบริษัท 

อยำ่งไรก็ตำม โปรดติดต่อฝำ่ยทรัพยำกรบุคคลหรือผู้จัดกำรของคุณหำกคุณสังเกตเห็นหรือสงสัยถึงผลประโยชน์
ทับซ้อนในที่ท�ำงำนอันเนื่องมำจำกควำมสัมพันธ์ของคุณ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้จัดกำรกับพนักงำนของตนจะเป็น
เรื่องที่ต้องใช้ควำมละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ บริษัทจะท�ำงำนร่วมกับคุณอย่ำงเป็นควำมลับเพื่อหำทำงออกที่เหมำะสม 
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กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมและ
ข้อมูลลับทำงธุรกิจ
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจขององค์กรจะอยู่บนพื้นฐำนของกำร
แข่งขันอย่ำงเสรีและเป็นธรรม องค์กรจะไม่น�ำวิธีปฏิบัติทำงธุรกิจ
ที่ไม่เป็นธรรมมำใช้ และองค์กรจะปฏิบัติตำมกฎหมำยทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับกำรจ�ำกัดกำรแข่งขัน กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยกำรแข่งขัน
หรือป้องกันกำรผูกขำดก็อำจส่งผลให้เกิดค่ำปรับจ�ำนวนมำกและ
บทลงโทษส�ำหรับบริษัทและอำจมีผลใช้บังคับกับพนักงำนอีกด้วย

สิ่งที่องค์กรท�ำ:

l มีควำมระมัดระวังอย่ำงสูงเมื่อต้องเจรจำกับคู่แข่ง โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในระหว่ำงกำรสนทนำอย่ำงไม่เป็นทำงกำร

l ระบุอย่ำงเปิดเผยว่ำเป็นพนักงำนของ Olympus

l อย่ำพูดคุยหัวข้อที่เป็นควำมลับกับคู่แข่งโดยเด็ดขำด เช่น 
กำรก�ำหนดรำคำ เขตพื้นที่ทำงธุรกิจ ปริมำณกำรขำย หรือ
ประเภทและปริมำณของผลิตภัณฑ์ที่มีกำรขำยหรือผลิต

l อย่ำพูดคุยกับคู่แข่งเกี่ยวกับกำรแบ่งตลำดหรือเสนอแนะที่จะไม่
ด�ำเนินธุรกิจกับลูกค้ำบำงรำยโดยเด็ดขำด

l อย่ำร่วมกันก�ำหนดรำคำขำยหรือพูดคุยถึงกำรร่วมกันก�ำหนด
รำคำขำยกับคู่แข่งโดยเด็ดขำด 

l แข่งขันอย่ำงเป็นธรรมและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิด
หรือเหมือนเป็นกำรฮั้วประมูลหรือกำรประกวดรำคำ

และเรื่องนี้ก็ส�ำคัญเช่นกัน:

เรำจะไม่ท�ำข้อตกลงกับคู่แข่งในหัวข้อ
ต่ำงๆ อย่ำงเช่น

l รำคำ

l กำรร่วมกันประมูล

l ข้อก�ำหนดหรือเงื่อนไขในกำรขำย

l แผนกำรวิจัยและพัฒนำ

l กำรแบ่งตลำดหรือกำรแบ่งลูกคำ้

l ปริมำณกำรผลิต
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ควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินและ
กำรฉ้อโกง
ที ่Olympus องค์กรจะด�ำเนินกำรอย่ำงโปร่งใสในทุกระดับชั้นและ 
ให้ควำมส�ำคัญอันดับแรกในกำรป้องกันและตรวจหำกำรฉ้อโกง  
เรำทรำบดีว่ำผู้ถือหุ้นของเรำจ�ำเป็นต้องได้รับข้อมูลที่เที่ยงตรง
และถูกต้องเพื่อประเมินสมรรถภำพด้ำนกำรเงินของเรำและผลกำร
ด�ำเนินงำนของบริษัท เรำจะแสดงควำมน่ำเชื่อถือในกำรรำยงำน
ขององค์กร โดยปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ก�ำหนดไว้ทั้งหมด

สิ่งที่องค์กรท�ำ:

l รำยงำนและบันทึกข้อมูลทำงกำรเงินทั้งหมด รวมถึงรำยกำร
รำยรับและรำยจ่ำย อยำ่งซื่อสัตย์ ถูกต้อง สมบูรณ์ และ 
อยู่ในรอบระยะเวลำบัญชีที่เหมำะสม

l ปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับด้ำนภำษีที่บังคับใช้

l อย่ำท�ำกำรรำยงำนหรือกำรเบิกค่ำใช้จำ่ยที่เป็นเท็จโดยเด็ดขำด 
อย่ำจงใจบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือแก้ไขข้อมูลทำงบัญชี
หรืองบกำรเงินเพื่อให้ได้ผลก�ำไร ได้รับงบประมำณกำรขำย 
สอดรับกับค่ำใช้จำ่ยตำมที่วำงแผนงบประมำณไว้ หรือด้วย
เหตุผลอื่นใดก็ตำมโดยเด็ดขำด

l ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดในกำรรำยงำนและกำรเปิดเผยข้อมูล
ทั้งหมดและให้ควำมร่วมมือกับผู้สอบบัญชีไม่ว่ำภำยในหรือ
ภำยนอกองค์กร 

กำรคำ้ระหว่ำงประเทศ
องค์กรจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยน�ำเขำ้และส่งออกที่ใช้บังคับ
กับกำรค้ำข้ำมพรมแดนและมีบทบำทหนำ้ที่ที่เข้มงวดในมำตรกำร
ควบคุม นี่คือประเด็นที่มีควำมซับซ้อนและเป็นเรื่องเฉพำะทำง  
หำกคุณเข้ำไปเกี่ยวข้องกับกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ จะต้องท�ำงำน 
อยำ่งใกล้ชิดกับฝ่ำยบริหำรดำ้นกำรก�ำกับดูแลกำรคำ้ของ  
Olympus

สิ่งที่องค์กรท�ำ:

l ตระหนักถึงผลิตภัณฑ์ที่มีกำรควบคุมและขอรับใบอนุญำต 
น�ำเข้ำและส่งออกใดๆ ที่จ�ำเป็น

l อยำ่ส่งออกไปยังบุคคล ประเทศ หรือนิติบุคคลต้องหำ้ม 
โดยเด็ดขำด

l ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นควำมจริงแก่หน่วยงำนศุลกำกรและ
หน่วยงำนก�ำกับดูแล

l ปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับดำ้นกำรคำ้ที่บังคับใช ้

และเรื่องดังต่อไปนี้ก็ส�ำคัญเช่นกัน:

กำรฟอกเงินคือปัญหำรำ้ยแรงที่เกิดขึ้น
รอบโลกและเป็นอำชญำกรรมทำงกำร
เงินที่เกี่ยวพันกับธุรกิจมำกมำย คอยเฝ้ำ
ระวังพฤติกรรมที่ผิดปกติซึ่งเกี่ยวข้อง
กับธุรกรรมทำงกำรเงิน เช่น

l กำรหลบเลี่ยงหรือควำมไม่เต็มใจที่จะ
ให้ข้อมูล

l ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่สอดคล้อง
กัน เช่น เอกสำรที่ไม่สำมำรถตรวจ
สอบยืนยันได้ เลขประจ�ำตัวผู้เสียภำษี
หลำยหมำยเลข หรือควำมพยำยำมที่

จะซ่อนตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

l ค�ำขอให้มีกำรโอนเงินหรือธุรกรรม
ทำงกำรเงินที่ผิดปกติ

l ขำ่วในทำงลบเกี่ยวกับบุคคลหรือ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
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กำรจัดกำรคู่ค้ำทำงธุรกิจและ
บุคคลภำยนอกอื่นๆ
เรำรู้สึกถึงควำมรับผิดชอบตลอดทั้งวงจรผลิตภัณฑ์ของเรำ  
ตั้งแต่กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ กำรจัดหำวัสดุ กำรผลิต และ
ไปจนถึงกำรก�ำจัดออกสู่สิ่งแวดล้อม กำรด�ำเนินกำรใดๆ ที่
ผิดกฎหมำยหรือผิดจริยธรรมโดยคู่คำ้ทำงธุรกิจก็อำจท�ำให้
เรำต้องเจอกับควำมรับผิดและควำมเสียหำยต่อชื่อเสียง
ได้ เรำจะประเมินและคัดกรองบุคคลภำยนอกและหุ้นส่วนทำง
ธุรกิจอย่ำงละเอียดรอบคอบก่อนที่จะร่วมงำนกับบุคคล
เหลำ่นี้ และเรำขอสงวนสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญำกับบริษัทและ
บุคคลซึ่งด�ำเนินกำรที่ท�ำให้เรำต้องตกอยู่ในควำมเสี่ยง 

สิ่งที่องค์กรท�ำ:

l ร่วมงำนเฉพำะกับผู้รับจ้ำง หุ้นส่วนทำงธุรกิจ และบุคคล 
ภำยนอกอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเท่ำนั้น

l คัดกรองบุคคลภำยนอกและผู้ที่อำจมำเป็นหุ้นส่วนทำงธุรกิจ
ก่อนที่จะมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจและประเมินซ�้ำเป็นประจ�ำ
เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ที่มีอยู่

l ก�ำหนดให้บุคคลที่เรำร่วมงำนด้วยต้องปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด
ของเรำที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริต กำรให้สินบน และกิจกรรมที่
ผิดกฎหมำยหรือไม่เหมำะสมอื่นๆ 

l เฝ้ำติดตำมผู้รับจ้ำง หุ้นส่วนทำงธุรกิจ และบุคคลภำยนอก 
อื่นๆ ที่เรำร่วมงำนด้วยเป็นประจ�ำ หำกเป็นไปได้ ควรหำ 
ช่องทำงให้ได้มำซึ่งกำรใช้สิทธิในกำรตรวจสอบผู้รับจ้ำง  
หุ้นส่วนทำงธุรกิจ และบุคคลภำยนอกดังกล่ำวและตรวจสอบ
กำรด�ำเนินกำรที่ผิดจริยธรรมหรือผิดกฎหมำย

และเรื่องนี้ก็ส�ำคัญเช่นกัน:

เรำคำดหวังให้หุ้นส่วนทำงธุรกิจ ซัพพลำยเออร์ ผู้จัดจ�ำหน่ำยของเรำ และบุคคลภำยนอกซึ่งกระท�ำ
กำรในนำมของเรำต้องยึดถือค่ำนิยมของเรำและส่งเสริมมำตรฐำนที่ก�ำหนดไว้ในหลักปฏิบัติสำกลของ 
Olympus ปฏิบัติตำมกฎระเบียบของกำรแข่งขันอย่ำงเสรีและเป็นธรรม และด�ำเนินกำรให้สอดคล้องกับ
หลักกำรสิบข้อของข้อตกลงโลกแห่งสหประชำชำติ (The Ten Principles of the United Nations 
Global Compact) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน สภำพกำรท�ำงำน กำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
และกำรป้องกันกำรทุจริต 



เรำจะต้องคุ้มครอง 
ทรัพย์สินและข้อมูล 
ของบริษัท

เป็นเร่ืองส�ำคัญท่ี 
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ทรัพย์สินและข้อมูล 
ของบริษัท
พวกเรำทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องรับผิดชอบในกำรคุ้มครอง
ทรัพย์สินของบริษัท นอกจำกนี้ ลูกคำ้ ซัพพลำยเออร์  
และบุคคลอื่นๆ ยังมอบทรัพย์สินของพวกเขำให้เรำดูแล
ด้วยควำมไว้วำงใจ เรำขอให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจวำ่
ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทที่มอบให้กับคุณด้วยควำมไว้
วำงใจจะได้รับกำรรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงเพียงพอ

สิ่งที่องค์กรท�ำ:

l ใช้ทรัพยำกรของบริษัท ตัวอย่ำงเช่น เงินทุน บุคลำกร 
ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์กำรท�ำงำน เฉพำะเพื่อ
วัตถุประสงค์ทำงธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมำยเท่ำนั้น

l อย่ำน�ำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 
โดยเด็ดขำด

l ดูแลรักษำทรัพย์สินที่ส�ำคัญอยำ่งเช่นอุปกรณ์และอำคำร

l อย่ำขำย น�ำไปใช้เป็นหลักประกัน ให้ยืม ถำ่ยโอน หรือ
ดัดแปลงแก้ไขทรัพย์สินของเรำในลักษณะที่เป็นกำรลด
มูลค่ำของทรัพย์สินดังกล่ำวโดยเด็ดขำด เว้นเสียแต่วำ่
คุณจะมีเหตุผลทำงธุรกิจที่สมเหตุสมผลและได้รับกำร
อนุมัติจำกผู้จัดกำรของคุณ

และเรื่องดังต่อไปนี้ก็ส�ำคัญเช่นกัน:

ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันของบริษัทเรำจะต้องอำศัย
ข้อมูลที่เป็นควำมลับและข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมถึง
ทรัพย์สินทำงปัญญำ เช่น แผนผังของผลิตภัณฑ ์
หรือเทคโนโลยีกำรผลิต กำรเปิดเผยข้อมูลเช่นนี้อยำ่ง 
ไม่เหมำะสมจะสำมำรถสรำ้งควำมเสียหำยอย่ำงรำ้ยแรง
ต่อธุรกิจของเรำได้

หำกคุณท�ำงำนเกี่ยวกับข้อมูลซึ่งไม่ได้เป็นที่ทรำบ 
โดยทั่วไปต่อสำธำรณชน อย่ำงเช่นควำมลับทำงกำรค้ำ
หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือกระบวนกำรอื่นๆ ของเรำ 
โปรดคุ้มครองข้อมูลดังกล่ำว 

ปกป้องเอกสำรและอุปกรณ์ต่ำงๆ หลีกเลี่ยงที่จะท�ำงำน
เกี่ยวกับเนื้อหำที่เป็นควำมลับในที่สำธำรณะ และอย่ำพูด
คุยรำยละเอียดในสถำนที่ที่อำจมีผู้อื่นบังเอิญได้ยินคุณ

 
          23 

        



กำรคุ้มครองข้อมูล 
Olympus ได้เก็บข้อมูลที่มีค่ำจ�ำนวนมำกไว้บนเครือขำ่ยและ 
เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเรำ ซึ่งข้อมูลบำงอย่ำงนี้ก็เป็นข้อมูลที ่
เป็นควำมลับหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อน พวกเรำทุกคนล้วนแล้วแต ่
มีควำมรับผิดชอบร่วมกันที่จะต้องช่วยคุ้มครองข้อมูลเหลำ่นี้และ 
หลีกเลี่ยงกำรด�ำเนินกำรที่อำจท�ำให้ข้อมูลเกิดกำรสูญหำย  
ถูกขโมย หรือถูกเปิดเผยโดยไม่ได้ตั้งใจ และน�ำหลักสุขอนำมัย 
ทำงไซเบอร์ที่ดีมำใช้

สิ่งที่องค์กรท�ำ:

l ใช้มำตรกำรที่เหมำะสมเพื่อปกป้องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และ
เครือข่ำยของบริษัทเรำ

l ใช้รหัสผ่ำนที่รัดกุมและอย่ำเปิดเผยรหัสผำ่น

l จัดเก็บข้อมูลที่เป็นควำมลับไว้บนเครือขำ่ยและระบบที่ได้รับ
อนุญำตของบริษัท

l แจ้งให้ผู้จัดกำรของคุณทรำบหำกคุณสำมำรถเขำ้ถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ไม่จ�ำเป็น 

กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคือรำกฐำนของควำมมุ่งมั่นที ่ 
Olympus มีต่อผู้ป่วย ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนสำธำรณสุข หุ้นส่วน 
ทำงธุรกิจภำยนอก พนักงำน และผู้บริโภค เรำจะแสดงควำมเคำรพ
ในสิทธิควำมเป็นส่วนตัวของบุคคลโดยกำรคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลต่ำงๆ และปกป้องข้อมูลนั้นจำกกำร 
เปิดเผยหรือกำรใช้ในทำงที่ผิดโดยไม่ได้รับอนุญำตหรือโดย 
ไม่ชอบด้วยกฎหมำย นอกจำกนี้ เรำจะปฏิบัติตำมแนวทำงทั้งหมด
ของบริษัทและกฎหมำยเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับในเวลำที่
เรำเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ 
บุคคลต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นพนักงำน ลูกค้ำ หรือบุคคลอื่นๆ

สิ่งที่องค์กรท�ำ:

l อย่ำเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้บนระบบของเรำโดยเด็ด
ขำด เว้นเสียแต่วำ่งำนของคุณจะจ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นและ
กำรใช้งำนได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เริ่มแรกที่มีกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังกล่ำว 

l ตรวจสอบข้อมูลที่คุณเก็บไว้เป็นระยะๆ และก�ำจัดข้อมูล 
ส่วนบุคคลที่มีอยู่ซึ่งคุณไม่จ�ำเป็นต้องใช้อีกต่อไป 
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กำรซื้อขำยหลักทรัพย ์
โดยใช้ข้อมูลภำยใน
มีควำมเป็นไปได้ที่ในระหว่ำงกำรท�ำงำนของเรำ เรำอำจได้ทรำบ
ข้อมูลเกี่ยวกับ Olympus หรือบริษัทอื่นๆ ซึ่งไม่ได้เป็นที่ทรำบ
ต่อสำธำรณชนทั่วไป เมื่อเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้น เรำก็ต้องหลีกเลี่ยง
ที่จะซื้อขำยหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นๆ ของบริษัทเหลำ่นั้น หรือ
บอกข้อมูลแก่ผู้อื่นให้ซื้อขำยหุ้นหรือหลักทรัพย์ดังกลำ่ว

สิ่งที่องค์กรท�ำ:

l ทรำบว่ำเมื่อใดที่คุณก�ำลังท�ำงำนเกี่ยวกับข้อมูลภำยใน

l หำกคุณมีข้อมูลภำยใน โปรดอยำ่ซื้อขำยหุ้นหรือตรำสำร
ทำงกำรเงินอื่นๆ ของบริษัทจนกวำ่จะมีกำรเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่ำวต่อสำธำรณะ

l อย่ำบอกบุคคลอื่นให้ซื้อขำยหลักทรัพย์โดยอำศัยข้อมูล
ภำยในโดยเด็ดขำด 

ข้อมูลภำยในมีลักษณะอย่ำงไร

ข้อมูลภำยในคือข้อมูลใดๆ ซึ่งอำจท�ำให้นักวิเครำะห์
กำรลงทุนท�ำกำรซื้อหรือขำยหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นๆ 
ตัวอยำ่งเช่น

l ผลประกอบกำรที่ไม่ได้มีกำรเปิดเผย

l แผนในกำรเขำ้ซื้อบริษัทอื่น

l กำรประกำศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่วำงแผนไว้

l กำรพูดคุยเกี่ยวกับกำรลงทุนครั้งส�ำคัญในบริษัทอื่น

l กำรตัดสินใจที่จะจัดจ้ำงบุคคลจำกภำยนอกให้มำดูแล
ธุรกิจจ�ำนวนมำก

l แผนกำรที่จะยกเลิกสัญญำของผู้ผลิตรำยใหญ ่



 
          26 

        

กำรสื่อสำรอย่ำงระมัดระวังและ
กำรจัดกำรบันทึก
กำรสื่อสำรเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่วำ่บนกระดำษ ในเอกสำร
อิเล็กทรอนิกส์ ในอีเมล หรือบนสื่อทำงสังคม ก็จะต้องได้รับ 
กำรใส่ใจเป็นพิเศษ ข้อควำมต่ำงๆ สำมำรถถูกน�ำไปตีควำม 
นอกบริบทและสำมำรถแสดงควำมหมำยโดยต่ำงออกไปจำกสิ่งที ่
ผู้เขียนตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกโดยสิ้นเชิง สื่อสำรอย่ำงเป็นมืออำชีพเสมอ 
โดยตระหนักว่ำมีควำมเป็นไปได้ที่กำรสื่อสำรใดๆ จะถูกน�ำกลับมำและ
ถูกอ่ำนในอนำคต โดยตรงกับเจตนำของคุณหรือบริบทดั้งเดิม

สิ่งที่องค์กรท�ำ:

l เปิดเผยและตรงไปตรงมำ ตรวจสอบให้แน่ใจวำ่กำรสื่อสำร 
ของคุณจะอยู่บนพื้นฐำนของข้อเท็จจริง เป็นกลำง โปร่งใส  
มีควำมเป็นมืออำชีพ และตรงไปตรงมำเสมอ

l เก็บรักษำเอกสำรต่ำงๆ ตำมที่ตำรำงกำรเก็บบันทึกของบริษัท
ก�ำหนดไว้เสมอ อย่ำท�ำลำยบันทึกที่มีหรืออำจมีควำมเกี่ยวข้อง
กับกำรสืบสวนอย่ำงเป็นทำงกำรหรือคดีในศำลที่อำจเกิดขึ้น 
หรืออยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำโดยเด็ดขำด

l อย่ำติดต่อกับสื่อมวลชนหรือตอบข้อซักถำมของนักลงทุนใน
นำมของบริษัทโดยเด็ดขำด เว้นเสียแต่ว่ำคุณจะได้รับอ�ำนำจโดย
ชัดแจ้ง



เรำจะต้องปฏิบัติกับ 
ลูกค้ำ หุ้นส่วนทำงธุรกิจ  
และผู้เก่ียวข้องอ่ืนๆ  
ด้วยควำมซ่ือสัตย์

เป็นเร่ืองส�ำคัญท่ี 
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กำรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ประกอบวิชำชีพ 
ด้ำนสำธำรณสุข
ควำมพยำยำมของเรำในกำรขำย ท�ำกำรตลำด และส่งเสริมกำรขำยส�ำหรับผลิตภัณฑ์ด้ำน
กำรดูแลสุขภำพและวิทยำศำสตร์ชีวภำพของเรำนั้นควรที่จะมุ่งเน้นไปที่ประโยชน์ที่ผู้ป่วย
ได้รับ เรำเคำรพสิทธิของผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนสำธำรณสุขในกำรตัดสินใจอยำ่งดีที่สุด
ส�ำหรับผู้ป่วยของตน และเรำจะไม่พยำยำมโน้มนำ้วกำรตัดสินใจเหล่ำนั้นอย่ำงไม่เหมำะสม

สิ่งที่องค์กรท�ำ:

l เรำจะไม่เสนอหรือให้ค�ำมั่นว่ำจะให้สิ่งของมีคำ่เพื่อกระตุ้นหรือชักจูงให้ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำน
สำธำรณสุขใดๆ ซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ของเรำโดยเด็ดขำด 

l เรำจะว่ำจ้ำงบริกำรของผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนสำธำรณสุขและองค์กรต่ำงๆ ก็ต่อเมื่อมีควำม
จ�ำเป็นอย่ำงแท้จริงเทำ่นั้นและจะต้องมีกำรบันทึกไว้เป็นหลักฐำน และเรำจะจ่ำยเงินตำมมูลค่ำ
ตลำดที่เป็นธรรมส�ำหรับบริกำรที่จัดไว้ให้ 

l เรำจะเรียกเก็บเงินอย่ำงถูกต้องและเที่ยงตรงส�ำหรับกำรใช้ผลิตภัณฑ์และบริกำรของเรำ

และเรื่องนี้ก็ส�ำคัญเช่นกัน:

กิจกรรมทำงวิทยำศำสตร์และส่งเสริมกำรขำยของ
เรำทั้งหมดที่มีกับผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนสำธำรณสุข
และองค์กรต่ำงๆ ได้มีขึ้นเพื่อให้สำมำรถทรำบถึง
ประสิทธิภำพกำรใช้งำนของผลิตภัณฑ์ของเรำและ
พัฒนำกำรดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น 

ข้อมูลใดๆ ที่ระบุไว้ควรเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์  
ถูกต้อง มีหลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์รองรับ และ 
มีกำรน�ำเสนออย่ำงตรงไปตรงมำ 
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กำรจัดกำรสินทรัพย์โดยรวม
หำกเรำจัดให้มีหน่วยสำธิตกำรใช้งำนหรือประเมินผลหรือมีกำรให้ยืม
ผลิตภัณฑ์ เรำจะปฏิบัติตำมนโยบำยและระเบียบปฏิบัติทั้งหมดของบริษัท

สิ่งที่องค์กรท�ำ:

l มีควำมเข้ำใจว่ำเมื่อใดที่เรำจะสำมำรถให้กำรสนับสนุนทำงด้ำน
ทรัพย์สินให้กับผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนสำธำรณสุขได้และใน
พฤติกำรณ์ใดที่อำจไม่ได้รับอนุญำต

l ให้ควำมร่วมมือกับกระบวนกำรตรวจสอบหรือเฝำ้ติดตำมใดๆ

l คอยติดตำมทรัพย์สินทั้งหมด และทรำบว่ำเมื่อใดที่จะต้องมีกำรส่ง
คืนให้กับบริษัท

กำรส่งเสริมกำรขำยผลิตภัณฑ์
ของเรำ
ผู้ป่วยของเรำ ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และสำธำรณชนทั่วไปจะมีควำมไว้
วำงใจว่ำเรำจะให้ข้อมูลที่เที่ยงตรงและถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ
เรำ เรำจะส่งเสริมกำรขำยผลิตภัณฑ์ของเรำเฉพำะด้วยวิธีที่ชัดเจน  
เป็นธรรม สำมำรถเข้ำใจได้ และสอดคล้องกับข้อบังคับตำ่งๆ เท่ำนั้น

สิ่งที่องค์กรท�ำ:

l สื่อสำรข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตำมควำมเป็นจริง โดยเปิดเผย
ควำมเสี่ยงและคุณประโยชน์อยำ่งชัดเจน 

l อย่ำบิดเบือนหรือละทิ้งข้อมูลควำมปลอดภัยโดยเด็ดขำด

l ใช้เฉพำะสื่อส่งเสริมกำรขำยที่บริษัทได้ตรวจสอบและอนุมัติแล้ว
เท่ำนั้น

l ปฏิบัติตำมข้อบังคับต่ำงๆ ในพื้นที่เมื่อส่งเสริมกำรขำยผลิตภัณฑ์

เรำมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ป่วยที่เข้ำร่วม
กำรทดลองทำงคลินิกของเรำ โดยเรำ 
จะต้อง

l สื่อสำรอย่ำงตรงไปตรงมำเกี่ยวกับ
กำรวิจัยของเรำเพื่อให้บุคคลผู้ถูกวิจัย
สำมำรถตัดสินใจโดยมีข้อมูลครบถ้วน
เกี่ยวกับกำรเข้ำร่วมได้

l อย่ำเขำ้ร่วมกำรทดลองทำงคลินิกโดย
เด็ดขำดหำกเรำมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องซึ่ง
อำจท�ำให้ควำมเป็นกลำงและเป็นธรรมของ
เรำลดลง

l เปิดเผยข้อมูลกำรทดลองทำงคลินิก
ทั้งหมดต่อสำธำรณะตำมที่กฎหมำย
ก�ำหนดไว้



เรำจะต้องเป็น 
บรรษัทพลเมืองท่ีดี

เป็นเร่ืองส�ำคัญท่ี 



ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
Olympus มองว่ำตนเองเป็นพลเมืองในชุมชนที่พนักงำน
อำศัยและท�ำงำนอยู่ เรำจะเคำรพวัฒนธรรมและธรรมเนียม
ปฏิบัติของประเทศและภูมิภำคต่ำงๆ ที่บริษัทด�ำเนินธุรกิจ 
อยู่เสมอ จุดมุ่งหมำยขององค์กรคือกำรท�ำให้ผู้คนใช้ชีวิต 
ได้อยำ่งสมบูรณ์ ปลอดภัย และเติมเต็มควำมต้องกำรได ้
มำกยิ่งขึ้น โดยมีควำมส�ำคัญมำเป็นอันดับแรกผำ่นทำง 
ผลิตภัณฑ์ของเรำ อีกทั้งยังผำ่นทำงกิจกรรมตำ่งๆ  
ของเรำในชุมชน 

สิ่งที่องค์กรท�ำ:

l ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อกำรตัดสินใจของเรำมีต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียและสังคม

l มุ่งมั่นที่จะพัฒนำควำมเข้ำใจที่มีร่วมกันกับผู้คน 
ซึ่งอำศัยอยู่ในประเทศและภูมิภำคต่ำงๆ ที่เรำด�ำเนิน
ธุรกิจอยู่

l สนับสนุนโครงกำรของชุมชนที่มีผลต่อธุรกิจของเรำ
โดยกำรบริจำคเงินหรือสิ่งของต่ำงๆ ให้กับองค์กร
กำรกุศลและเสนอทุนเพื่อสนับสนุนกำรศึกษำ กำรฝึก 
อบรม และกำรพัฒนำวิชำชีพ

l ใช้ประโยชน์จำกทักษะและควำมเชี่ยวชำญของเรำให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมด้วยควำมสมัครใจ
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สิ่งแวดล้อม 
กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกคือควำมรับผิดชอบของเรำ  
เรำได้ใช้วิธีกำรเชิงอนุรักษ์และใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงมี
ควำมรับผิดชอบ น�ำเทคโนโลยีที่ยั่งยืนมำใช้ที่ไซต์กำรผลิต 
ของเรำหำกสำมำรถท�ำได้ และพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมส�ำหรับลูกค้ำของเรำ เรำจะด�ำเนินกำรเพื่อ 
ปรับปรุงคำร์บอนฟุตพริ้นท์ของเรำทุกปีอยำ่งต่อเนื่อง  
โดยมีจุดมุ่งหมำยที่จะด�ำเนินงำนโดยปลอดคำร์บอนมำกขึ้น 
ในระยะยำว

สิ่งที่องค์กรท�ำ:

l ปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับดำ้นสิ่งแวดล้อม 
ที่บังคับใช้ รวมทั้งมำตรฐำนภำยในองค์กรที่เคร่งครัด

l หำกสำมำรถกระท�ำได้ เรำจะหลีกเลี่ยงกำรใช้วัสดุหรือ 
วิธีกำรที่ท�ำให้เกิดควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมหรือ 
สุขภำพเมื่อมีทำงเลือกอื่นๆ ที่เหมำะสม

l ประหยัดพลังงำนและทรัพยำกร และส่งเสริมกำรรีไซเคิล 
โดยใช้ทรัพยำกรที่สำมำรถทดแทนได้ในกรณีที่สำมำรถ
ท�ำได้และใช้กระบวนกำรตำ่งๆ ของบริษัทให้เกิดประโยชน์
สูงสุดเพื่อให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

l ปรับปรุงกิจกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อมของเรำอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยปฏิบัติตำมระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของเรำ

สิทธิมนุษยชนและวิธีปฏิบัติ
ด้ำนแรงงำนที่เป็นธรรม
ในทุกๆ กิจกรรมขององค์กร Olympus จะเคำรพสิทธ ิ
มนุษยชนที่มีกำรยอมรับในระดับสำกลทั้งหมดและจะห้ำม 
กำรบังคับใช้แรงงำน กำรใช้แรงงำนเด็ก หรือกำรเลือกปฏิบัติ
ที่ผิดกฎหมำย เรำจะท�ำกำรตรวจสอบด้ำนธุรกิจเพื่อให้เรำ
สำมำรถหลีกเลี่ยงผู้ค้ำซึ่งเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ไม่
ปลอดภัย ฝ่ำฝืนกฎหมำยที่ใช้บังคับ ใช้แรงงำนเด็กหรือบังคับ
ใช้แรงงำน หรือท�ำโทษพนักงำนโดยกำรท�ำร้ำยร่ำงกำย

สิ่งที่องค์กรท�ำ:

l ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำน เคำรพกฎหมำยแรงงำน 
และไม่บังคับใช้แรงงำน กำรเกณฑ์แรงงำน หรือแรงงำนเด็ก
ไม่ว่ำในรูปแบบใด

l ทรำบถึงสัญญำณต่ำงๆ ที่แสดงถึงกำรค้ำมนุษย์และ
แรงงำนบังคับและรำยงำนกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนใดๆ  
โดยทันที

l ไม่ร่วมงำนหรือส่งเสริมไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมกับ 
กองก�ำลังต่อต้ำนสังคมหรือองค์กรใดๆ ที่เป็นภัยต่อ
ควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยของสังคมโดย 
เด็ดขำด
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ค�ำถำมและ 
กำรแจ้งข้อร้องเรียน
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กำรใช้วิจำรณญำณและกำรขอค�ำแนะน�ำ
ไม่มีหลักปฏิบัติใดที่จะสำมำรถครอบคลุมทุกๆ สถำนกำรณ์ที่คุณอำจต้องพบเจอ 
ทุกๆ กำรตัดสินใจและสถำนกำรณ์ที่คุณเผชิญนั้นจะต้องอำศัยกำรใช้วิจำรณญำณ
ส่วนบุคคลที่ดีและกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ

เตรียมพร้อมที่จะตั้งค�ำถำมเกี่ยวกับตัวคุณเองและกำรด�ำเนินกำรของคุณ หำกคุณมี
ข้อสงสัยใดๆ ก็ให้ขอควำมช่วยเหลือจำกผู้อื่นและขอค�ำแนะน�ำ คุณสำมำรถติดต่อกับ
บุคคลติดต่อท่ีมีชื่ออยู่ในเอกสำรนี้หรือฝ่ำยก�ำกับดูแลของคุณเมื่อใดก็ได้
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ฉันจะท�ำอย่ำงไรถ้ำฉันไม่พบค�ำตอบในหลักปฏิบัติ

แนวทำงต่ำงๆ ที่มีอยู่ในหลักปฏิบัติสำกลของ Olympus ไม่ได้ครอบคลุมกรณีต่ำงๆ ครบทั้งหมด ยังมีข้อก�ำหนดเฉพำะ 
ในประเทศและระเบียบปฏิบัติในกำรด�ำเนินงำนภำยในองค์กรที่มีผลใช้บังคับกับหน่วยงำนของคุณ 

หำกคุณไม่แน่ใจว่ำจะน�ำหลักปฏิบัติหรือมำตรฐำนอื่นๆ ไปปรับใช้อย่ำงไร ก็ให้ถำมตัวคุณเองด้วยค�ำถำมหกข้อต่อไปนี้

ฉันมีข้อมูลเพียงพอหรือไม่

กำรถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมย่อมดีกวำ่
กำรรู้น้อยเกินไป

แนวทำงตำ่งๆ ของ Olympus  
ได้กล่ำวไว้อย่ำงไรเกี่ยวกับพฤติกรรม 
ที่ฉันพึงปฏิบัติ

หำกคุณไม่สำมำรถค้นหำข้อมูลใดๆ  
ที่เกี่ยวข้องได้ ฝ่ำยก�ำกับดูแลยินดีที่จะ
ช่วยคุณค้นหำแนวทำงเหล่ำนั้น

ฉันรู้สึกแย่เกี่ยวกับกำรตัดสินใจหรือไม่

หำกคุณรู้สึกแย่ ก็ให้คิดไตร่ตรองว่ำ 
เพรำะเหตุใดคุณจึงรู้สึกเช่นนั้น ควำมรู้สึก
ลึกๆ ของคุณมักเป็นตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ

ฉันจะมีข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับกำรชี้แจง
เหตุผลส�ำหรับกำรตัดสินใจของฉัน 
ต่อฝ่ำยบริหำรหรือไม่

กรณีเช่นนี้อำจเกิดขึ้นหำกกำรตัดสินใจ 
ของคุณไม่ได้สอดคล้องกับควำม 
คำดหวังของเรำในเรื่องพฤติกรรมที่มี
จริยธรรม

ฉันจะสำมำรถอธิบำยสถำนกำรณ ์
ให้เพื่อนและครอบครัวของฉันทรำบ 
ได้หรือไม่

บุคคลส่วนใหญ่ที่เรำรู้จักเป็นกำรส่วนตัว
จะมีควำมปรำรถนำดีให้กับเรำ แต่พวกเขำ 
ไม่ได้มีควำมเกี่ยวข้องกับ Olympus 
โดยตรง สมมติวำ่คุณบอกให้บุคคล 
เหล่ำนี้ทรำบถึงสถำนกำรณ์ พวกเขำจะให้
ค�ำแนะน�ำอะไรกับคุณ

จะเกิดอะไรขึ้นหำกในสื่อมีกำรพูดถึง
สถำนกำรณ์ของฉัน

บ่อยครั้งที่เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงค�ำถำมว่ำ
ถูกหรือผิดเท่ำนั้น แต่ยังเป็นเรื่องส�ำคัญ
ด้วยวำ่ผู้อื่นอำจมีควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับ
สถำนกำรณ์อย่ำงไร ถำมตัวคุณเอง
เสมอว่ำสถำนกำรณ์นั้นจะถูกมองและ
ตัดสินโดยบุคคลภำยนอกอย่ำงไร
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แยกแยะและจัดกำรกับพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง

เรำจะเปิดกวำ้งเมื่อต้องรับมือกับข้อผิดพลำดต่ำงๆ มีควำมโปร่งใสกับบริษัท
และขอควำมช่วยเหลือหำกคุณท�ำผิดพลำดหรือพบเห็นข้อผิดพลำดของ 
ผู้อ่ืน เฉพำะกำรพูดคุยถึงปัญหำเท่ำนั้นที่จะท�ำให้เรำสำมำรถหำทำงออกและ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นในฐำนะทีมได้ 

ทุกคนจะต้องรำยงำนพฤติกรรมที่ผิดกฎหมำยของพนักงำน ผู้จัดกำร 
ซัพพลำยเออร์ และหุ้นส่วนทำงธุรกิจ ตัวอย่ำงเช่น ในกรณีของกำรฉ้อโกง
ทำงกำรเงินหรือกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยกำรแข่งขัน เรำเขำ้ใจดีว่ำกำรแจ้ง 
ข้อกังวลเกี่ยวกับกำรประพฤติผิดที่อำจเกิดขึ้นนั้นจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ำยเสมอไป 
และเรำสนับสนุนให้คุณออกมำแสดงตัวและรำยงำนข้อกังวลใดๆ ต่อ 
ฝ่ำยก�ำกับดูแล ผู้จัดกำรของคุณ ฝำ่ยทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยกฎหมำย  
หรือแจ้งข้อร้องเรียน

โดยกำรออกมำพูด ก็เทำ่กับว่ำคุณจะช่วยป้องกันควำมเสียหำยที่เกิดข้ึน 
กับ Olympus
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ด�ำเนินกำรเพื่อสร้ำงควำมไว้วำงใจ
Olympus ได้ใช้นโยบำยที่เปิดกวำ้งเป็น
เวลำหลำยปีแล้ว แจ้งข้อร้องเรียนของ
คุณ กำรด�ำเนินกำรเพื่อปกป้องคำ่นิยม
ขององค์กรจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอ
และได้รับกำรยกย่องที่ Olympus

เรำจะไม่ยอมให้มีกำรเลือกปฏิบัติหรือ
กำรตอบโต้เกิดขึ้นกับบุคคลที่รำยงำนข้อ
ร้องเรียนของตนหรือมีส่วนร่วมในกำร
สืบสวนโดยสุจริต ถึงแม้จะพบหลักฐำน
ไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่ำข้อร้องเรียน
ที่ชอบธรรมนั้นเป็นควำมจริงก็ตำม

หำกคุณขอค�ำแนะน�ำหรือแจ้งพฤติกรรม 
ที่ไม่ถูกต้อง คุณจะไม่ต้องรับมือกับ 
สถำนกำรณ์นั้นโดยล�ำพัง

 เพื่อนร่วมงำน

 เพื่อนร่วมงำนคนใดคนหนึ่งของคุณอำจ
เคยตกอยู่ในสถำนกำรณ์ที่คลำ้ยคลึงกัน
มำก่อน พูดคุยอย่ำงเปิดเผยเกี่ยวกับ 
ข้อกังวลของคุณและขอค�ำแนะน�ำ

 ฝ่ำยบริหำร

 ผู้จัดกำรของคุณจะคอยให้กำรสนับสนุน
คุณในที่ท�ำงำน ซึ่งรวมถึงกำรให้ค�ำ
แนะน�ำที่เกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติสำกล
ของ Olympus และติดตำมผลเกี่ยวกับ
ข้อกังวลของคุณ

 ฝ่ำยก�ำกับดูแล

 หำกคุณมีค�ำถำมหรือข้อกังวลใดๆ 
เกี่ยวกับหลักปฏิบัติรอบโลกของ 
Olympus พนักงำนของเรำใน 
ฝ่ำยก�ำกับดูแลก็มีควำมยินดีที่จะให้
ควำมช่วยเหลือ แน่นอนว่ำเรำจะ 
เคำรพลักษณะที่เป็นควำมลับของ 
ข้อซักถำมและรำยงำนของคุณ

 สำยด่วนแจ้งข้อร้องเรียน

 สำยด่วนแจ้งข้อร้องเรียนคือบริกำร 
ที่เสนอโดยบริษัทที่เป็นอิสระ โดยเปิด 
ให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 
365 วันต่อปี รำยงำนทั้งหมดจะได ้
รับกำรจัดกำรอย่ำงเป็นควำมลับและ 
มีกำรสืบสวนอย่ำงเหมำะสม 

สำยด่วนแจ้งข้อร้องเรียนจะเปิดให้
บริกำรส�ำหรับพนักงำน หุ้นส่วน 
ทำงธุรกิจ และบุคคลอื่นๆ ทั้งหมด 
ซึ่งต้องกำรที่จะรำยงำนกำรฝ่ำฝืน
หลักปฏิบัติสำกลของ Olympus  

ที่อำจเกิดขึ้น 

กำรที่คุณโทรหำสำยด่วนแจ้ง 
ข้อร้องเรียนหรือข้อซักถำมของคุณ
ในเว็บไซต์จะไม่สำมำรถมีกำรติดตำม
ตัวได้ คุณอำจไม่เปิดเผยชื่อในเวลำ
ที่ท�ำกำรรำยงำน เท่ำที่จะสำมำรถ 
ท�ำได้ตำมกฎหมำยในท้องถิ่น 



ออกมำพูด: สำยด่วนแจ้งข้อร้องเรียนของ OLYMPUS

OLYMPUS.ETHICSPOINT.COM

มีผลบังคับใช้ในวันที ่27 กันยำยน 2019

http://olympus.ethicspoint.com

