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Olympus Corporation รวมถงึบรษัิัที่ในเค่รอ่ 
กลุ�มธุรุกจิุ แผนกต�าง ๆ และบรษัิัที่ป็ฏิบิตักิาร 
(รวมกนัค่อ่ “Olympus”) ไดใ้ช้ห้ลกัป็ฏิบิตั ิ
สากลของ Olympus (“หลกัป็ฏิบิตัสิากลของ 
Olympus”) โดยมป่็รัช้ญาองค่ก์รของเรา ซึ่ึ�ง
ป็ระกอบดว้ย จุดุมุ�งหมายหลกั ค่�านยิมหลกั และ
พฤตกิรรม

เราค่าดหวงัใหบ้คุำคำลภ�ยนำอก	มค่่�านยิมร�วมกบั
เรา ป็ฏิบิตัติามกฎที่่�ว�าดว้ยการแข�งขนัอย�างเสร่
และเป็็นธุรรม และป็ฏิบิตัติามหลกั 10 ป็ระการใน
กรอบค่วามร�วมมอ่การพัฒนาเพ่�อค่วามยั�งยน่แห�ง
สหป็ระช้าช้าต ินอกจุากน่�เรายงัค่าดหวงัใหบ้คุ่ค่ล
ภัายนอกป็ฏิบิตัติามหลกัการที่่�เป็็นแนวที่างของ
สหป็ระช้าช้าตวิ�าดว้ยธุรุกจิุและสทิี่ธุมินุษัยช้น ซึ่ึ�ง
เก่�ยวขอ้งกบัสทิี่ธุมินุษัยช้น สภัาพการที่ำางาน การ
ป็กป้็องสิ�งแวดลอ้ม และการป้็องกนัการที่จุุรติ   

มาตรฐานสากลเหล�าน่� (“มาตรฐานสากล”) ไดรั้บ
การกำาหนดไวเ้พ่�อเป็็นแนวที่างแก�บคุ่ค่ลภัายนอก
เก่�ยวกบัค่�านยิมพ่�นฐาน หลกัการ และมาตรฐาน
พฤตกิรรมตามค่วามค่าดหวงัของ Olympus เม่�อ
ใดกต็ามที่่�บคุ่ค่ลภัายนอกไดรั้บการว�าจุา้งหรอ่
ดำาเนนิการในนามของ Olympus Group เรา
ถอ่ว�าบคุ่ค่ลภัายนอกค่อ่หุน้ส�วนธุรุกจิุของเรา และ
ค่าดหวงัว�าจุะยดึหลกัค่ณุธุรรมในมาตรฐานใน
ระดบัสงู เช้�นเดย่วกบัที่่�เราค่าดหวงัจุากพนักงาน
และผูจัุ้ดการของเรา

ท่ี่� OLYMPUS ปรััชญา
องค์กรของเราประกอบุ
ด้วัย จุุดมุุ่่งหมุ่ายหลััก 
ค่่านิิยมุ่หลััก และ
พฤติิกรัรัมุ่

บุคำคำลภ�ยนำอก

บคุ่ค่ลภัายนอก หมายถงึ บรษัิัที่ภัายนอก องค่ก์ร หรอ่
บคุ่ค่ลใดกต็ามที่่�ไม�ไดอ้ยู�ภัายใตก้รรมสทิี่ธุิ� การค่วบค่มุ 
หรอ่เป็็นพนักงานของ Olympus Group ซึ่ึ�ง Olympus 
ไดว้�าจุา้งหรอ่ตั�งใจุที่่�จุะว�าจุา้งเพ่�อจัุดหาสนิค่า้หรอ่บรกิาร 
หรอ่มส่�วนร�วมในกจิุกรรมที่างธุรุกจิุกบับรษัิัที่หรอ่ในนาม
ของบรษัิัที่ Olympus Group
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เป็็นเร่�องสำาค่ญัที่่�เราจุะตอ้ง
จัุดที่ำาผลติภัณัฑ์แ์ละบรกิารที่่�
มค่่ณุภัาพ

คำว�มปลอดภยัและคำณุภ�พข้องผลติภณัฑ์์

Olympus หมายถงึผลติภัณัฑ์แ์ละบรกิารที่่�มค่่ณุภัาพสงู 
กระบวนการและขั�นตอนการจัุดการค่ณุภัาพของเราช้�วยใหเ้รา
ป็ฏิบิตัติามขอ้กำาหนดสากล เราป็รับป็รงุผลติภัณัฑ์ ์บรกิาร 
และกระบวนการของเราอย�างต�อเน่�อง เพ่�อใหบ้รรลเุป้็าหมาย
ในดา้นค่วามพงึพอใจุของลกูค่า้ สขุภัาพและค่วามป็ลอดภัยั
ของผูป้็� วย และค่วามป็ลอดภัยัของอปุ็กรณ์

สิ�งที่่�เราค่าดหวงั:

•   ป็ฏิบิตัติามขั�นตอน กระบวนการ และมาตรฐานดา้นค่ณุภัาพ
ที่่�กำาหนด เพ่�อช้�วยใหม้ั�นใจุในค่ณุภัาพ ค่วามป็ลอดภัยั และ
ป็ระสทิี่ธุภิัาพของผลติภัณัฑ์แ์ละบรกิารของเรา

•   รายงานเหตกุารณใ์ดก็ต�มที่่�ไม�พงึป็ระสงค่ ์หรอ่เหตกุารณไ์ม�พงึ
ป็ระสงค่ท์ี่่�อาจุเกดิขึ�น หรอ่ขอ้รอ้งเรย่นดา้นค่ณุภัาพของผลติภัณัฑ์์
ไป็ยงัฝ่� ายป็ระกนัค่ณุภัาพและฝ่� ายอ่�น ๆ ของเราทนัำท	่ตามที่่�
กำาหนดโดยกฎขอ้บงัค่บัในที่อ้งถิ�น
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เป็็นเร่�องสำาค่ญัที่่�เราจุะตอ้งจัุดใหม้ส่ถานที่่�ที่ำางานที่่�ป็ลอดภัยั 
ใหค้่วามสำาค่ญักบัที่กุค่น และมค่่วามเค่ารพใหเ้กย่รตกินั

พฤตกิรรมท่�ใหัเ้กย่รติ

ศักัดิ�ศัรแ่ละค่วามเค่ารพซึ่ึ�งกนัและกนัเป็็นหวัใจุสำาค่ญัของเราในการมป่็ฏิสิมัพันธุร์ะหว�างกนั รวมที่ั�งกบับคุ่ค่ลภัายนอกและกบัใค่ร
กต็ามที่่�เราพบเจุอในการตดิต�อธุรุกจิุ เราไม�ยอมรับในพฤตกิรรมที่่�เป็็นการล�วงละเมดิหรอ่การเลอ่กป็ฏิบิตัจิุากลกัษัณะของบคุ่ค่ล 
และ/หรอ่ลกัษัณะภัายนอก เช้�น เพศัสภัาพ อาย ุสญัช้าต ิช้าตพัินธุุ ์สผ่วิ ค่วามพกิาร มมุมองที่างการเมอ่ง รสนยิมที่างเพศั ค่วาม
เช้่�อที่างศัาสนา หรอ่ภัมูหิลงัที่างสงัค่ม 

สิ�งที่่�เราค่าดหวงั:

•  ป็ฏิบิตัติ�อที่กุค่นดว้ยค่วามสภุัาพ ใหเ้กย่รต ิและใหค้่วามเค่ารพ 

•   ใช้ว้จิุารณญาณ และป็ฏิบิตัติามกฎขอ้บงัค่บัในดา้นสขุภัาพและค่วามป็ลอดภัยัที่่�เก่�ยวขอ้ง

•  ใหค้่ณุค่�ากบัค่วามหลากหลายและใหค้่วามสำาค่ญักบัพนักงานที่กุค่น
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เป็็นเร่�องสำาค่ญัที่่�เราจุะตอ้ง
ดำาเนนิธุรุกจิุอย�างถกูกฎหมาย
และมจุ่รยิธุรรม

ก�รใหัส้นิำบนำและก�รทจุ้รติ

เรามุ�งมั�นที่่�จุะดำาเนนิธุรุกจิุอย�างยตุธิุรรมและมค่่ณุธุรรม เราไม�ยอม
ใหม้ก่ารที่จุุรติหรอ่ใหส้นิบนในรปู็แบบใดกต็ามโดยพนักงาน ผูรั้บ
จุา้ง หรอ่บคุ่ค่ลภัายนอกอ่�น ๆ ที่่�ไดรั้บการว�าจุา้งหรอ่ดำาเนนิการใน
นามของเรา  

สิ�งที่่�เราค่าดหวงั:

•   ดำาเนนิธุรุกจิุอย�างถกูตอ้งตามกฎหมาย และหา้มเสนอหรอ่อนุญาตหรอ่
ใหเ้งนิสนิบน เงนิใตโ้ตะ๊ หรอ่การจุ�ายเงนิหรอ่ผลป็ระโยช้นอ์่�น ๆ ที่่�ผดิ
กฎหมาย เพ่�อจุงูใจุหรอ่ตอบแที่นลกูค่า้อย�างไม�เหมาะสม หรอ่เพ่�อให ้
ไดม้าหรอ่ค่งไวซ้ึ่ ึ�งธุรุกจิุ

•   หา้มเสนอของกำานัล อาหาร หรอ่ค่วามบนัเที่งิ เพ่�อพยายามโนม้นา้วการ
ตดัสนิใจุที่างธุรุกจิุของผูอ้่�นอย�างไม�เหมาะสม

•   ป็ฏิบิตัติามขอ้กำาหนดและขั�นตอนที่่�เก่�ยวขอ้งที่ั�งหมด และจัุดการ
ที่รัพยส์นิอย�างเหมาะสม หากค่ณุจัุดที่ำาหน�วยสาธุติหรอ่ป็ระเมนิผล หรอ่
การใหย้ม่ใช้ผ้ลติภัณัฑ์์

•   ค่วรออกมาพดูหากมข่อ้รอ้งเรย่น และตดิต�อสายด�วนแจุง้ขอ้รอ้งเรย่น
ของ Olympus ที่่� www.olympus.ethicspoint.com
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เป็็นเร่�องสำาค่ญัที่่�เราจุะ
ตอ้งดำาเนนิธุรุกจิุอย�างถกู
กฎหมายและมจุ่รยิธุรรม 
(ต�อ)

ผลประโยชนำท์บัซ้อ้นำ

เปิ็ดเผยขอ้มลูในกรณ่ที่่�อาจุมก่ารขดักนัระหว�างผล
ป็ระโยช้นข์องค่ณุเองและผลป็ระโยช้นข์อง Olympus 
การส่�อสารอย�างช้ดัเจุนเก่�ยวกบัผลป็ระโยช้นท์ี่บัซึ่อ้นใด 
ๆ ที่่�เป็็นไป็ได ้สามารถช้�วยใหม้ั�นใจุไดว้�าไม�มส่ ิ�งที่่�โนม้
นา้วการตดัสนิใจุที่างธุรุกจิุ ซึ่ึ�งอาจุเกดิขึ�นจุรงิหรอ่รับรูไ้ด ้

ส ิ�งที่่�เราค่าดหวงั:

•   เปิ็ดเผยขอ้มลูเก่�ยวกบัผลป็ระโยช้นท์ี่บัซึ่อ้นที่่�มห่รอ่อาจุเกดิ
ขึ�นหรอ่รับรูไ้ด ้ซึ่ึ�งเกดิขึ�นเม่�อค่ณุเริ�มมค่่วามสมัพันธุท์ี่างธุรุกจิุ
กบั Olympus หรอ่เม่�อป็รากฏิว�ามผ่ลป็ระโยช้นท์ี่บัซึ่อ้นดงั
กล�าว

ก�รแข้ง่ข้นัำอย�่งเป็นำธรรมและก�รใชเ้ทคำโนำโลย่
ก�รประมวลผลท�งธรุกจิ้

ค่วามสมัพันธุท์ี่างธุรุกจิุของเราตั�งอยู�บนพ่�นฐานของการ
แข�งขนัอย�างเสรแ่ละเป็็นธุรรม เราไม�ใช้แ้นวที่างป็ฏิบิตั ิ
ที่างธุรุกจิุที่่�ไม�เป็็นธุรรม และเราป็ฏิบิตัติามกฎหมาย
การแข�งขนัที่างการค่า้ที่ั�งหมด การละเมดิกฎหมายการ
แข�งขนัที่างการค่า้/ต�อตา้นการผกูขาด อาจุนำาไป็สู�ค่�า
ป็รับและบที่ลงโที่ษัสถานหนักสำาหรับบรษัิัที่และบคุ่ค่ล

สิ�งที่่�เราค่าดหวงั:

•   หา้มเปิ็ดเผยขอ้มลูที่่�ละเอย่ดอ�อน หรอ่พดูค่ยุเร่�องที่่�เป็็นค่วาม
ลบักบัคู่�แข�ง เช้�น การกำาหนดราค่า พ่�นที่่�ธุรุกจิุ ยอดขาย หรอ่
ป็ระเภัที่และจุำานวนสนิค่า้ที่่�ขายหรอ่ผลติ

•   หา้มพดูค่ยุกบัคู่�แข�งเก่�ยวกบัการสรา้งอทิี่ธุพิลอย�างไม�เหมาะ
สม หรอ่การร�วมกนักำาหนดราค่าหรอ่แบ�งตลาด  หา้มแนะนำา
ลกูค่า้อย�างไม�เหมาะสมเพ่�อเป็็นการกำาจัุดคู่�แข�ง

•   เม่�อพดูค่ยุกบัผูท้ี่่�อาจุเป็็นลกูค่า้ในอนาค่ต หา้มถามเก่�ยวกบั
ราค่าหรอ่เง่�อนไขการขายอ่�น ๆ ที่่�คู่�แข�งของเราเสนอ 

•   แข�งขนัอย�างเป็็นธุรรม และหลก่เล่�ยงการกระที่ำาที่่�ก�อใหเ้กดิ
หรอ่อาจุดเูหมอ่นเป็็นการช้กัใยกระบวนการป็ระกวดราค่าหรอ่
การเสนอราค่า

ก�รคำ�้ระหัว�่งประเทศ

เราตอ้งป็ฏิบิตัติามกฎหมายนำาเขา้และส�งออกที่่�ค่วบค่มุ
การค่า้ขา้มพรมแดน และมบ่ที่บาที่อย�างแข็งขนัใน
มาตรการค่วบค่มุต�าง ๆ น่�เป็็นเร่�องที่างเที่ค่นคิ่ที่่�ซึ่บั
ซึ่อ้น - หากค่ณุมส่�วนเก่�ยวขอ้งในการค่า้ระหว�างป็ระเที่ศั 
ค่วรที่ำางานอย�างใกลช้้ดิกบัตวัแที่น Olympus ของค่ณุ

สิ�งที่่�เราค่าดหวงั:

•   ที่ราบถงึผลติภัณัฑ์ท์ี่่�มก่ารค่วบค่มุ และตอ้งมใ่บอนุญาต
การนำาเขา้และส�งออกตามที่่�กำาหนดที่ั�งหมด

•   หา้มส�งออกไป็ยงับคุ่ค่ล ป็ระเที่ศั หรอ่ธุรุกจิุที่่�ถกูจุำากดั

•   ค่วรใหข้อ้มลูที่่�ถกูตอ้งและเป็็นจุรงิแก�ศัลุกากรและหน�วยงาน
กำากบัดแูล

•   ป็ฏิบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัค่บัที่างการค่า้ที่่�เก่�ยวขอ้ง
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เป็็นเร่�องสำาค่ญัที่่�เราจุะ
ตอ้งดำาเนนิธุรุกจิุอย�างถกู
กฎหมายและมจุ่รยิธุรรม 
(ต�อ)

คำว�มนำ�่เช่�อถอ่ท�งก�รเงนิำและก�รฉ้อ้โกง

ที่่� Olympus เรามค่่วามโป็ร�งใสในที่กุระดบั และให ้
ค่วามสำาค่ญักบัการป้็องกนัและตรวจุหาการฉ้อ้โกง เรา
ที่ราบดว่�าผูถ้อ่หุน้ของเราตอ้งการขอ้มลูที่่�เที่่�ยงตรงและ
ถกูตอ้ง เพ่�อป็ระเมนิผลการดำาเนนิงานที่างการเงนิและ
ของบรษัิัที่ 

สิ�งที่่�เราค่าดหวงั:

•   ป็ฏิบิตัติามมาตรฐานการบญัช้ท่ี่่�เก่�ยวขอ้ง และที่ำาบญัช้แ่ละ
บนัที่กึต�าง ๆ อย�างถกูตอ้งค่รบถว้นอยู�เสมอ

•   ป็ฏิบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัค่บัดา้นภัาษ่ัที่่�เก่�ยวขอ้ง

•   หา้มรายงานหรอ่อา้งสทิี่ธุิ�ที่่�เป็็นเท็ี่จุ หา้มจุงใจุบนัที่กึขอ้มลู
ที่่�ไม�ถกูตอ้งหรอ่บดิเบอ่นขอ้มลูที่างบญัช้ห่รอ่งบการเงนิ

ก�รจ้ดัก�รบคุำคำลภ�ยนำอก

การกระที่ำาที่่�ผดิกฎหมายหรอ่ผดิหลกัจุรยิธุรรมโดย
บคุ่ค่ลภัายนอกของเรา อาจุที่ำาใหเ้ราตอ้งรับผดิและเสย่
ช้่�อเสย่ง เราค่าดหวงัใหบ้คุ่ค่ลภัายนอกของเราป็ระเมนิ
และค่ดักรองผูท้ี่่�จุะมาเป็็นบคุ่ค่ลภัายนอกของตนอย�าง
รอบค่อบก�อนที่่�จุะร�วมงานกบับคุ่ค่ลดงักล�าว และเราขอ
สงวนสทิี่ธุิ�ในการยกเลกิสญัญากบับรษัิัที่และบคุ่ค่ลที่่�ม่
การดำาเนนิการซึ่ึ�งอาจุที่ำาใหเ้ราตกอยู�ในค่วามเส่�ยง

สิ�งที่่�เราค่าดหวงั:

•   ที่ำางานร�วมกบัผูรั้บจุา้ง คู่�ค่า้ที่างธุรุกจิุ และบคุ่ค่ลภัายนอก
อ่�น ๆ ที่่�มค่่ณุสมบตัเิหมาะสมเที่�านั�น

•   ค่ดักรองบคุ่ค่ลภัายนอก และผูท้ี่่�จุะมาเป็็นคู่�ค่า้ที่างธุรุกจิุ 
ก�อนที่่�จุะเริ�มค่วามสมัพันธุท์ี่างธุรุกจิุ และป็ระเมนิค่วาม
สมัพันธุท์ี่างธุรุกจิุที่่�กำาลงัดำาเนนิอยู�อย�างสมำ�าเสมอ

•   กำาหนดใหผู้ท้ี่่�ที่ำางานร�วมกบั Olympus เขา้ใจุมาตรฐาน
สากลเหล�าน่� และป็ฏิบิตัติามขอ้กำาหนดของเราที่่�เก่�ยวขอ้ง
กบัการที่จุุรติ การใหส้นิบน และกจิุกรรมที่่�ผดิกฎหมายหรอ่
ไม�เหมาะสมอ่�น ๆ
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เป็็นเร่�องสำาค่ญัที่่�เราจุะตอ้ง
คุ่ม้ค่รองขอ้มลูของบรษัิัที่

ก�รคำุม้คำรองข้อ้มลูสว่นำบคุำคำล

การคุ่ม้ค่รองขอ้มลูส�วนบคุ่ค่ลเป็็นพ่�นฐานในค่วามรับผดิ
ช้อบของ Olympus ที่่�มต่�อผูป้็� วย ผูป้็ระกอบวชิ้าช้พ่ดา้น
สาธุารณสขุ คู่�ค่า้ที่างธุรุกจิุ พนักงาน และผูบ้รโิภัค่ เราแสดง
ถงึค่วามเค่ารพในสทิี่ธุคิ่วามเป็็นส�วนตวัของบคุ่ค่ล โดยการ
คุ่ม้ค่รองขอ้มลูส�วนบคุ่ค่ลของแต�ละค่น และคุ่ม้ค่รองขอ้มลูไม�
ใหถ้กูเปิ็ดเผยโดยไม�ไดรั้บอนุญาตหรอ่ผดิกฎหมายหรอ่ถกูใช้ ้
ในที่างที่่�ผดิ นอกจุากน่�เรายงัค่าดหวงัใหบ้คุ่ค่ลภัายนอกของ
เราป็ฏิบิตัติามขอ้กำาหนดที่ั�งหมด และกฎหมายคุ่ม้ค่รองขอ้มลู
และค่วามเป็็นส�วนตวัที่่�เก่�ยวขอ้ง เม่�อมก่ารรวบรวม จัุดเกบ็ ใช้ ้
และแบ�งปั็นขอ้มลูส�วนบคุ่ค่ล

สิ�งที่่�เราค่าดหวงั:

•    หา้มเขา้ถงึหรอ่ใช้ข้อ้มลูส�วนบคุ่ค่ลที่่�ไดรั้บค่วามคุ่ม้ค่รอง ซึ่ึ�ง
จัุดเกบ็ไวใ้นอปุ็กรณห์รอ่ระบบของ Olympus ยกเวน้กรณ่ที่่�ค่ณุ
จุำาเป็็นตอ้งใช้ข้อ้มลูในการส�งมอบบรกิารใหก้บั Olympus และ
การเขา้ถงึหรอ่การใช้ง้านดงักล�าวสอดค่ลอ้งกบัจุดุมุ�งหมายแรก
เริ�มในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

•    ตรวจุสอบขอ้มลูที่่�เก่�ยวขอ้งกบั Olympus เป็็นระยะ ซึ่ึ�งค่ณุสรา้ง
หรอ่เกบ็รักษัาไว ้และที่ำาลายหรอ่กำาจัุดขอ้มลูส�วนบคุ่ค่ลใด ๆ ที่่�
ค่ณุไม�จุำาเป็็นตอ้งใช้อ้ก่ต�อไป็ โดยที่ำาอย�างถกูกฎหมาย ป็ฏิบิตั ิ
ตามขอ้กำาหนดที่่�เก่�ยวขอ้งที่ั�งหมดเก่�ยวกบัการเกบ็รักษัาขอ้มลู
และเอกสาร

•    ป็ฏิบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัค่บัที่่�เก่�ยวขอ้งที่ั�งหมดเก่�ยวกบัการ
คุ่ม้ค่รองขอ้มลู 

•    ในกรณ่ที่่�เกดิเหตกุารณเ์ก่�ยวกบัขอ้มลูส�วนบคุ่ค่ล ใหต้ดิต�อที่ม่
คุ่ม้ค่รองขอ้มลูในที่อ้งถิ�นของค่ณุและที่ม่รักษัาค่วามป็ลอดภัยั
ขอ้มลูในที่นัที่่

9
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เป็็นเร่�องสำาค่ญัที่่�เราจุะตอ้ง
ป็ฏิบิตัตินอย�างมค่่ณุธุรรมใน
การป็ฏิสิมัพันธุก์บัลกูค่า้ คู่�
ค่า้ที่างธุรุกจิุ และผูเ้ก่�ยวขอ้ง
อ่�น ๆ

ก�รมป่ฏิสิมัพนัำธก์บัผูป้ระกอบวชิ�ชพ่ด�้นำส�ธ�รณสขุ้

ค่วามพยายามในการขาย การตลาด และการส�งเสรมิการ
ขายของ Olympus สำาหรับผลติภัณัฑ์เ์พ่�อสขุภัาพและ
วทิี่ยาศัาสตรช์้ว่ภัาพนั�นตอ้งมุ�งเนน้ไป็ที่่�ผลป็ระโยช้นข์องผู ้
ป็� วยเป็็นหลกั เราค่าดหวงัใหบ้คุ่ค่ลภัายนอกของเราเค่ารพ
สทิี่ธุขิองผูป้็ระกอบวชิ้าช้พ่ดา้นสาธุารณสขุในการตดัสนิใจุที่่�
ดท่ี่่�สดุสำาหรับผูป้็� วยของตน อย�าพยายามโนม้นา้วการตดัสนิ
ใจุเหล�านั�นอย�างไม�เหมาะสม

สิ�งที่่�เราค่าดหวงั:

•   หา้มเสนอหรอ่สญัญาว�าจุะใหส้ ิ�งของที่่�มค่่�า เพ่�อกระตุน้หรอ่ช้กัจุงู
ใหผู้ป้็ระกอบวชิ้าช้พ่ดา้นสาธุารณสขุซึ่่�อหรอ่ใช้ผ้ลติภัณัฑ์ข์อง
เรา

•   ตอ้งใช้บ้รกิารของบคุ่ลากรและองค่ก์รที่างการแพที่ยเ์ม่�อมค่่วาม
จุำาเป็็นอย�างถกูตอ้งตามกฎหมายเที่�านั�น และตอ้งไดรั้บอนุญาต 
จัุดที่ำาเป็็นเอกสาร และช้ำาระเงนิตามมลูค่�าตลาดที่่�ยตุธิุรรม
สำาหรับบรกิารดงักล�าว

•   ใหข้อ้มลูเก่�ยวกบัผลติภัณัฑ์ข์อง Olympus ที่่�มป่็ระโยช้น ์ถกู
ตอ้ง มห่ลกัฐานที่างวทิี่ยาศัาสตรส์นับสนุน และนำาเสนออย�าง
ตรงไป็ตรงมาเที่�านั�น

ก�รสง่เสรมิก�รข้�ยผลติภณัฑ์ข์้อง	OLYMPUS

ผูป้็� วยของเรา ผูเ้ก่�ยวขอ้งอ่�น ๆ และสาธุารณช้นโดยรวมไว ้
วางใจุเราว�าจุะใหข้อ้มลูที่่�ตรงไป็ตรงมาและถกูตอ้งเก่�ยวกบั
ผลติภัณัฑ์ข์องเรา เราค่าดหวงัว�าบคุ่ค่ลภัายนอกจุะส�งเสรมิ
การขายผลติภัณัฑ์ข์องเราดว้ยวธิุท่ี่่�ช้ดัเจุน เป็็นธุรรม และ
เขา้ใจุได ้และสอดค่ลอ้งกบักฎขอ้บงัค่บัเที่�านั�น

สิ�งที่่�เราค่าดหวงั:

•    ส่�อสารขอ้มลูเก่�ยวกบัผลติภัณัฑ์ท์ี่ั�งหมดตามค่วามเป็็นจุรงิ เปิ็ด
เผยขอ้มลูเก่�ยวกบัค่วามเส่�ยงและป็ระโยช้นอ์ย�างช้ดัเจุน และไม�
บดิเบอ่นหรอ่ละเวน้ขอ้มลูดา้นค่วามป็ลอดภัยั

•    ใช้ส้่�อส�งเสรมิการขายที่่� Olympus อนุญาตอย�างช้ดัแจุง้เที่�านั�น

•     ป็ฏิบิตัติามกฎขอ้บงัค่บัในที่อ้งถิ�น เม่�อป็ระช้าสมัพันธุผ์ลติภัณัฑ์์
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เป็็นเร่�องสำาค่ญัที่่�เราจุะตอ้ง
เป็็นบรรษััที่พลเมอ่งที่่�ด่

สิ�งแวดลอ้ม

การอนุรักษ์ัสิ�งแวดลอ้มโลกเป็็นค่วามรับผดิช้อบของเรา เราจุะ
ร�วมมอ่กนัในการจัุดการขยะและการใช้ท้ี่รัพยากรธุรรมช้าตอิย�าง
มค่่วามรับผดิช้อบ

สิ�งที่่�เราค่าดหวงั:

•   เราค่าดหวงัว�าบคุ่ค่ลภัายนอกของเราจุะดำาเนนิการอย�างรับผดิช้อบ
ต�อสิ�งแวดลอ้ม เพ่�อลดผลกระที่บที่่�ไม�พงึป็ระสงค่ต์�อสิ�งแวดลอ้ม

•   ป็ฏิบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัค่บัดา้นสิ�งแวดลอ้มที่่�เก่�ยวขอ้ง

สทิธมินำษุยชนำและวธิป่ฏิบิตัดิ�้นำแรงง�นำท่�เป็นำธรรม

ในกจิุกรรมที่ั�งหมดขององค่ก์ร Olympus จุะเค่ารพในสทิี่ธุิ
มนุษัยช้น และหา้มไม�ใหม้ก่ารใช้แ้รงงานบงัค่บั แรงงานเด็ก 
หรอ่การเลอ่กป็ฏิบิตัทิี่่�ผดิกฎหมาย เราพยายามหลก่เล่�ยงการ
ใช้ซ้ึ่พัพลายเออรท์ี่่�ไม�ป็ฏิบิตัติามหลกัการเหล�านั�น

สิ�งที่่�เราค่าดหวงั:

•   ป็ฏิบิตัติามและสนับสนุนสทิี่ธุมินุษัยช้นขั�นพ่�นฐาน เค่ารพกฎหมาย
แรงงาน และไม�ใช้แ้รงงานบงัค่บัหรอ่แรงงานเด็กในรปู็แบบใด
กต็าม

•   ป็ฏิบิตัติามหลกัการที่่�เป็็นแนวที่างของสหป็ระช้าช้าตวิ�าดว้ยธุรุกจิุ
และสทิี่ธุมินุษัยช้น

•   รูจัุ้กสญัญาณของการค่า้มนุษัยแ์ละการใช้แ้รงงานบงัค่บั และ
รายงานการละเมดิสทิี่ธุมินุษัยช้นที่นัที่่

•    หา้มร�วมงานหรอ่ใหก้ารสนับสนุนไม�ว�าโดยที่างตรงหรอ่ที่างออ้ม
กบักลุ�มหรอ่องค่ก์รต�อตา้นสงัค่มใดกต็ามที่่�ค่กุค่ามค่วามสงบ
เรย่บรอ้ยและค่วามป็ลอดภัยัของสงัค่ม
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ก�รใชว้จิ้�รณญ�ณและก�รข้อคำำ�แนำะนำำ�

แนวที่างที่่�มอ่ยู�ในมาตรฐานสากลเหล�าน่�ยงัไม�
ค่รอบค่ลมุที่ั�งหมด หากค่ณุไม�แน�ใจุว�าจุะนำามาตรฐาน
สากลเหล�าน่�หรอ่มาตรฐานอ่�นมาใช้อ้ย�างไร ค่วรถาม
ค่ำาถามและขอค่ำาแนะนำา 

แยกแยะและจ้ดัก�รกบัพฤตกิรรมท่�ไมถ่กูตอ้ง

ใช้ค้่วามโป็ร�งใสกบั Olympus และขอค่วามช้�วย
เหลอ่ที่นัที่ ่หากค่ณุที่ำาผดิพลาดหรอ่พบเห็นค่วามผดิ
พลาดของผูอ้่�น 

ที่กุค่นจุะตอ้งรายงานพฤตกิรรมที่่�ผดิกฎหมาย เรา
เขา้ใจุว�าการแจุง้ขอ้รอ้งเรย่นเก่�ยวกบัการป็ระพฤติ
มชิ้อบที่่�อาจุเกดิขึ�นไม�ใช้�เร่�องง�ายเสมอไป็ และเรา
ขอแนะนำาใหค้่ณุตดิต�อและแจุง้ขอ้รอ้งเรย่นมายงั 
Olympus ค่ณุสามารถตดิต�อตวัแที่น Olympus ของ
ค่ณุหรอ่สายด�วนแจุง้ขอ้รอ้งเรย่น

Olympus ไม�ยอมใหม้ก่ารเลอ่กป็ฏิบิตัหิรอ่การ
ตอบโตต้�อบคุ่ค่ลที่่�แจุง้ขอ้รอ้งเรย่นโดยสจุุรติ หรอ่ม่
ส�วนร�วมในการตรวจุสอบ แมว้�าที่า้ยที่่�สดุแลว้จุะไม�ม่
หลกัฐานเพย่งพอที่่�จุะยน่ยนัขอ้รอ้งเรย่นหรอ่ขอ้กงัวล
ว�ามค่่วามถกูตอ้ง

ค่ำาถามและการแจุง้ขอ้รอ้ง
เรย่น

?
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สายด�วนแจุง้ขอ้รอ้งเรย่นของ OLYMPUS

สายด�วนแจุง้ขอ้รอ้งเรย่นของ Olympus ที่่� www.olympus.ethicspoint.com เป็็น
บรกิารของบรษัิัที่ภัายนอกที่่�ที่ำางานโดยอสิระ ใหบ้รกิารตลอด 24 ช้ั�วโมงต�อวนั 365 วนั
ต�อป่็ รายงานที่ั�งหมดจุะถกูเกบ็เป็็นค่วามลบั และไดรั้บการตรวจุสอบอย�างเหมาะสม

สายด�วนแจุง้ขอ้รอ้งเรย่นของ Olympus เปิ็ดใหบ้รกิารสำาหรับพนักงาน
ที่กุค่น และบคุ่ค่ลภัายนอกที่่�ตอ้งการรายงานการละเมดิที่่�อาจุเกดิขึ�น โดย
จุะไม�สามารถตดิตามเพ่�อหาตน้ที่างการโที่รผ�านสายด�วนแจุง้ขอ้รอ้งเรย่น
หรอ่การรายงานผ�านเว็บไซึ่ตข์องค่ณุ ค่ณุสามารถรายงานโดยไม�เปิ็ดเผย
ตวัตน โดยอยู�ในขอบเขตที่่�สามารถที่ำาไดต้ามกฎหมายที่อ้งถิ�น 

www.olympus.ethicspoint.com


ออกม�พดู:	ส�ยดว่นำแจ้ง้ข้อ้รอ้งเรย่นำข้อง	OLYMPUS

WWW.OLYMPUS.ETHICSPOINT.COM

มาตรฐานสากล: Olympus ค่าดหวงัสิ�งใดจุากบคุ่ค่ลภัายนอก เริ�มใช้เ้ม่�อวนัที่่� 25 กมุภัาพันธุ ์2564 

https://www.olympus.ethicspoint.com

