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ที่่� OLYMPUS ปรััชญา
องค์์กรของเราประกอบ

ด้้วย จุุดมุ่่�งหมายหลััก
ค่่านิิ ยมหลััก และ
พฤติิกรรม

บุคคลภายนอก
บุุคคลภายนอก หมายถึึง บริิษััทภายนอก องค์์กร หรืือ
บุุคคลใดก็็ตามที่่�ไม่่ได้ ้อยู่่�ภายใต้ ้กรรมสิิทธิ์์� การควบคุุม
หรืือเป็็ นพนัักงานของ Olympus Group ซึ่่�ง Olympus
ได้ ้ว่่าจ้ ้างหรืือตั้้�งใจที่่�จะว่่าจ้ ้างเพื่่�อจััดหาสิินค้ ้าหรืือบริิการ
หรืือมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมทางธุุรกิิจกับ
ั บริิษััทหรืือในนาม
ของบริิษััท Olympus Group

Olympus Corporation รวมถึึงบริิษััทในเครืือ
กลุ่่�มธุุรกิิจ แผนกต่่าง ๆ และบริิษััทปฏิิบัติ
ั ก
ิ าร
้หลัั
(รวมกัันคืือ “Olympus”) ได้ ้ใช้ กปฏิิบัติ
ั ิ
สากลของ Olympus (“หลัักปฏิิบัติ
ั ส
ิ ากลของ
Olympus”) โดยมีีปรััชญาองค์์กรของเรา ซึ่่�ง
ประกอบด้ ้วย จุุดมุ่่�งหมายหลััก ค่่านิิยมหลััก และ
พฤติิกรรม
เราคาดหวัังให้ ้บุุคคลภายนอก มีีค่่านิิยมร่่วมกัับ
เรา ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎที่่�ว่่าด้ ้วยการแข่่งขัันอย่่างเสรีี
และเป็็ นธรรม และปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามหลััก 10 ประการใน
กรอบความร่่วมมืือการพััฒนาเพื่่�อความยั่่�งยืืนแห่่ง
สหประชาชาติิ นอกจากนี้้�เรายัังคาดหวัังให้ ้บุุคคล
ภายนอกปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามหลัักการที่่�เป็็ นแนวทางของ
สหประชาชาติิว่่าด้ ้วยธุุรกิิจและสิิทธิม
ิ นุุษยชน ซึ่่�ง
เกี่่�ยวข้ ้องกัับสิิทธิม
ิ นุุษยชน สภาพการทำำ�งาน การ
ปกป้้ องสิ่่�งแวดล้ ้อม และการป้้ องกัันการทุุจริต
ิ
มาตรฐานสากลเหล่่านี้้� (“มาตรฐานสากล”) ได้ ้รัับ
การกำำ�หนดไว้ ้เพื่่�อเป็็ นแนวทางแก่่บุุคคลภายนอก
เกี่่�ยวกัับค่่านิิยมพื้้�นฐาน หลัักการ และมาตรฐาน
พฤติิกรรมตามความคาดหวัังของ Olympus เมื่่�อ
ใดก็็ตามที่่�บุคค
ุ ลภายนอกได้ ้รัับการว่่าจ้ ้างหรืือ
ดำำ�เนิินการในนามของ Olympus Group เรา
ถืือว่่าบุุคคลภายนอกคืือหุ้้�นส่่วนธุุรกิิจของเรา และ
คาดหวัังว่่าจะยึึดหลัักคุุณธรรมในมาตรฐานใน
ระดัับสููง เช่่นเดีียวกัับที่่�เราคาดหวัังจากพนัักงาน
และผู้้�จััดการของเรา
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เป็็ นเรื่่�องสำำ�คัญ
ั ที่่�เราจะต้ ้อง
จััดทำำ�ผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�
มีีคุุณภาพ
ความปลอดภั ัยและคุุณภาพของผลิิตภั ัณฑ์์
Olympus หมายถึึงผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�มีีคุณ
ุ ภาพสููง
กระบวนการและขั้้�นตอนการจััดการคุุณภาพของเราช่่วยให้ ้เรา
ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามข้ ้อกำำ�หนดสากล เราปรัับปรุุงผลิิตภััณฑ์์ บริิการ
และกระบวนการของเราอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้ ้บรรลุุเป้้ าหมาย
ในด้ ้านความพึึงพอใจของลููกค้ ้า สุุขภาพและความปลอดภััย
ของผู้้�ป่่ วย และความปลอดภััยของอุุปกรณ์์

สิ่่�งที่่�เราคาดหวััง:
• ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามขั้้�นตอน กระบวนการ และมาตรฐานด้ ้านคุุณภาพ
ที่่�กำำ�หนด เพื่่�อช่่วยให้ ้มั่่�นใจในคุุณภาพ ความปลอดภััย และ
ประสิิทธิภ
ิ าพของผลิิตภััณฑ์์และบริิการของเรา
• ร ายงานเหตุุการณ์์ใดก็็ตามที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ หรืือเหตุุการณ์์ไม่่พึึง
ประสงค์์ที่�อ
่ าจเกิิดขึ้้�น หรืือข้ ้อร้ ้องเรีียนด้ ้านคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์
ไปยัังฝ่่ ายประกัันคุุณภาพและฝ่่ ายอื่่�น ๆ ของเราทั ันทีี ตามที่่�
กำำ�หนดโดยกฎข้ ้อบัังคัับในท้ ้องถิ่่�น
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เป็็ นเรื่่�องสำำ�คัญ
ั ที่่�เราจะต้ ้องจััดให้ ้มีีสถานที่่�ทำำ�งานที่่�ปลอดภััย
ให้ ้ความสำำ�คัญ
ั กัับทุุกคน และมีีความเคารพให้ ้เกีียรติิกัน
ั
พฤติิกรรมที่่�ให้้เกีียรติิ
ั พัันธ์์ระหว่่างกััน รวมทั้้�งกัับบุุคคลภายนอกและกัับใคร
ศัักดิ์์�ศรีีและความเคารพซึ่่�งกัันและกัันเป็็ นหััวใจสำำ�คัญ
ั ของเราในการมีีปฏิิสัม
ก็็ตามที่่�เราพบเจอในการติิดต่่อธุุรกิิจ เราไม่่ยอมรัับในพฤติิกรรมที่่�เป็็ นการล่่วงละเมิิดหรืือการเลืือกปฏิิบัติ
ั จิ ากลัักษณะของบุุคคล
และ/หรืือลัักษณะภายนอก เช่่น เพศสภาพ อายุุ สััญชาติิ ชาติิพัันธุ์์� สีีผิิว ความพิิการ มุุมมองทางการเมืือง รสนิิยมทางเพศ ความ
เชื่่�อทางศาสนา หรืือภููมิห
ิ ลัังทางสัังคม

สิ่่�งที่่�เราคาดหวััง:
• ปฏิิบัติ
ั ต่่
ิ อทุุกคนด้ ้วยความสุุภาพ ให้ ้เกีียรติิ และให้ ้ความเคารพ
• ใ ช้ ้วิิจารณญาณ และปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎข้ ้อบัังคัับในด้ ้านสุุขภาพและความปลอดภััยที่่�เกี่่�ยวข้ ้อง
• ให้ ้คุุณค่่ากัับความหลากหลายและให้ ้ความสำำ�คัญ
ั กัับพนัักงานทุุกคน
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เป็็ นเรื่่�องสำำ�คัญ
ั ที่่�เราจะต้ ้อง
ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างถููกกฎหมาย
และมีีจริิยธรรม
ิ บนและการทุุจริต
การให้้สิน
ิ
เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยุุติธิ รรมและมีีคุุณธรรม เราไม่่ยอม
ให้ ้มีีการทุุจริต
ิ หรืือให้ ้สิินบนในรููปแบบใดก็็ตามโดยพนัักงาน ผู้้�รัับ
จ้ ้าง หรืือบุุคคลภายนอกอื่่�น ๆ ที่่�ได้ ้รัับการว่่าจ้ ้างหรืือดำำ�เนิินการใน
นามของเรา

สิ่่�งที่่�เราคาดหวััง:
• ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างถููกต้ ้องตามกฎหมาย และห้ ้ามเสนอหรืืออนุุญาตหรืือ
ให้ ้เงิินสิินบน เงิินใต้ ้โต๊๊ะ หรืือการจ่่ายเงิินหรืือผลประโยชน์์อื่�น
่ ๆ ที่่�ผิด
ิ
กฎหมาย เพื่่�อจููงใจหรืือตอบแทนลููกค้ ้าอย่่างไม่่เหมาะสม หรืือเพื่่�อให้ ้
ได้ ้มาหรืือคงไว้ ้ซึ่่�งธุุรกิิจ
• ห้ ้ามเสนอของกำำ�นััล อาหาร หรืือความบัันเทิิง เพื่่�อพยายามโน้ ้มน้ ้าวการ
ตััดสิินใจทางธุุรกิิจของผู้้�อื่่�นอย่่างไม่่เหมาะสม
• ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามข้ ้อกำำ�หนดและขั้้�นตอนที่่�เกี่่�ยวข้ ้องทั้้�งหมด และจััดการ
ิ อย่่างเหมาะสม หากคุุณจััดทำำ�หน่่วยสาธิิตหรืือประเมิินผล หรืือ
ทรััพย์์สิน
การให้ ้ยืืมใช้ ้ผลิิตภััณฑ์์
• ควรออกมาพููดหากมีีข้ ้อร้ ้องเรีียน และติิดต่่อสายด่่วนแจ้ ้งข้ ้อร้ ้องเรีียน
ของ Olympus ที่่� www.olympus.ethicspoint.com
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เป็็ นเรื่่�องสำำ�คัญ
ั ที่่�เราจะ
ต้ ้องดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างถููก
กฎหมายและมีีจริิยธรรม
(ต่่อ)
้ น
ผลประโยชน์์ทั ับซ้อ
เปิิ ดเผยข้ ้อมููลในกรณีีที่่�อาจมีีการขััดกัันระหว่่างผล
ประโยชน์์ของคุุณเองและผลประโยชน์์ของ Olympus
การสื่่�อสารอย่่างชััดเจนเกี่่�ยวกัับผลประโยชน์์ทับ
ั ซ้ ้อนใด
ๆ ที่่�เป็็ นไปได้ ้ สามารถช่่วยให้ ้มั่่�นใจได้ ้ว่่าไม่่มีีสิ่่�งที่่�โน้ ้ม
น้ ้าวการตััดสิินใจทางธุุรกิิจ ซึ่่�งอาจเกิิดขึ้้�นจริิงหรืือรัับรู้้�ได้ ้

สิ่่�งที่่�เราคาดหวััง:
• เปิิ ดเผยข้ ้อมููลเกี่่�ยวกัับผลประโยชน์์ทับ
ั ซ้ ้อนที่่�มีีหรืืออาจเกิิด
ขึ้้�นหรืือรัับรู้้�ได้ ้ ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นเมื่่�อคุุณเริ่่�มมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ
กัับ Olympus หรืือเมื่่�อปรากฏว่่ามีีผลประโยชน์์ทับ
ั ซ้ ้อนดััง
กล่่าว

การแข่่งขั ันอย่่างเป็็นธรรมและการใช้เ้ ทคโนโลยีี
การประมวลผลทางธุุรกิิจ
ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจของเราตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานของการ
แข่่งขัันอย่่างเสรีีและเป็็ นธรรม เราไม่่ใช้ ้แนวทางปฏิิบัติ
ั ิ
ทางธุุรกิิจที่่�ไม่่เป็็ นธรรม และเราปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมาย
การแข่่งขัันทางการค้ ้าทั้้�งหมด การละเมิิดกฎหมายการ
แข่่งขัันทางการค้ ้า/ต่่อต้ ้านการผููกขาด อาจนำำ �ไปสู่่�ค่า่
ปรัับและบทลงโทษสถานหนัักสำำ�หรัับบริิษััทและบุุคคล

สิ่่�งที่่�เราคาดหวััง:
• ห้ ้ามเปิิ ดเผยข้ ้อมููลที่่�ละเอีียดอ่่อน หรืือพููดคุุยเรื่่�องที่่�เป็็ นความ
ลัับกัับคู่่�แข่่ง เช่่น การกำำ�หนดราคา พื้้�นที่่�ธุรุ กิิจ ยอดขาย หรืือ
ประเภทและจำำ�นวนสิินค้ ้าที่่�ขายหรืือผลิิต
• ห้ ้ามพููดคุุยกัับคู่่�แข่่งเกี่่�ยวกัับการสร้ ้างอิิทธิพ
ิ ลอย่่างไม่่เหมาะ
สม หรืือการร่่วมกัันกำำ�หนดราคาหรืือแบ่่งตลาด ห้ ้ามแนะนำำ �
ลููกค้ ้าอย่่างไม่่เหมาะสมเพื่่�อเป็็ นการกำำ�จััดคู่่�แข่่ง
• เมื่่�อพููดคุุยกัับผู้้�ที่�อ
่ าจเป็็ นลููกค้ ้าในอนาคต ห้ ้ามถามเกี่่�ยวกัับ
ราคาหรืือเงื่่�อนไขการขายอื่่�น ๆ ที่่�คู่่แ
� ข่่งของเราเสนอ
• แ
 ข่่งขัันอย่่างเป็็ นธรรม และหลีีกเลี่่�ยงการกระทำำ�ที่่�ก่่อให้ ้เกิิด
หรืืออาจดููเหมืือนเป็็ นการชัักใยกระบวนการประกวดราคาหรืือ
การเสนอราคา

การค้้าระหว่่างประเทศ
เราต้ ้องปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายนำำ �เข้ ้าและส่่งออกที่่�ควบคุุม
การค้ ้าข้ ้ามพรมแดน และมีีบทบาทอย่่างแข็็งขัันใน
ั
มาตรการควบคุุมต่่าง ๆ นี่่�เป็็ นเรื่่�องทางเทคนิิคที่่�ซับ
้อน
ซ้
- หากคุุณมีีส่่วนเกี่่�ยวข้ ้องในการค้ ้าระหว่่างประเทศ
ควรทำำ�งานอย่่างใกล้ ้ชิิดกัับตััวแทน Olympus ของคุุณ

สิ่่�งที่่�เราคาดหวััง:
• ทราบถึึงผลิิตภััณฑ์์ที่�มีี
่ การควบคุุม และต้ ้องมีีใบอนุุญาต
การนำำ �เข้ ้าและส่่งออกตามที่่�กำำ�หนดทั้้�งหมด
• ห้ ้ามส่่งออกไปยัังบุุคคล ประเทศ หรืือธุุรกิิจที่่�ถูก
ู จำำ�กัด
ั
• ควรให้ ้ข้ ้อมููลที่่�ถูก
ู ต้ ้องและเป็็ นจริิงแก่่ศุุลกากรและหน่่วยงาน
กำำ�กับ
ั ดููแล
• ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายและข้ ้อบัังคัับทางการค้ ้าที่่�เกี่่�ยวข้ ้อง

8

เป็็ นเรื่่�องสำำ�คัญ
ั ที่่�เราจะ
ต้ ้องดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างถููก
กฎหมายและมีีจริิยธรรม
(ต่่อ)

สิ่่�งที่่�เราคาดหวััง:
• ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามมาตรฐานการบััญชีีที่่�เกี่่�ยวข้ ้อง และทำำ�บัญ
ั ชีีและ
บัันทึึกต่่าง ๆ อย่่างถููกต้ ้องครบถ้ ้วนอยู่่�เสมอ
• ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายและข้ ้อบัังคัับด้ ้านภาษีีที่่�เกี่่�ยวข้ ้อง
• ห้ ้ามรายงานหรืืออ้ ้างสิิทธิ์์�ที่�เ่ ป็็ นเท็็จ ห้ ้ามจงใจบัันทึึกข้ ้อมููล
ที่่�ไม่่ถููกต้ ้องหรืือบิิดเบืือนข้ ้อมููลทางบััญชีีหรืืองบการเงิิน

การจั ัดการบุุคคลภายนอก
่ ถืือทางการเงิินและการฉ้้อโกง
ความน่่าเชื่�อ
ที่่� Olympus เรามีีความโปร่่งใสในทุุกระดัับ และให้ ้
ความสำำ�คัญ
ั กัับการป้้ องกัันและตรวจหาการฉ้ ้อโกง เรา
ทราบดีีว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นของเราต้ ้องการข้ ้อมููลที่่�เที่่�ยงตรงและ
ถููกต้ ้อง เพื่่�อประเมิินผลการดำำ�เนิินงานทางการเงิินและ
ของบริิษััท

การกระทำำ�ที่่�ผิด
ิ กฎหมายหรืือผิิดหลัักจริิยธรรมโดย
บุุคคลภายนอกของเรา อาจทำำ�ให้ ้เราต้ ้องรัับผิิดและเสีีย
ชื่่�อเสีียง เราคาดหวัังให้ ้บุุคคลภายนอกของเราประเมิิน
และคััดกรองผู้้�ที่�จ
่ ะมาเป็็ นบุุคคลภายนอกของตนอย่่าง
รอบคอบก่่อนที่่�จะร่่วมงานกัับบุุคคลดัังกล่่าว และเราขอ
สงวนสิิทธิ์์�ในการยกเลิิกสััญญากัับบริิษััทและบุุคคลที่่�มีี
การดำำ�เนิินการซึ่่�งอาจทำำ�ให้ ้เราตกอยู่่�ในความเสี่่�ยง

สิ่่�งที่่�เราคาดหวััง:
• ทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�รัับจ้ ้าง คู่่�ค้ ้าทางธุุรกิิจ และบุุคคลภายนอก
อื่่�น ๆ ที่่�มีีคุณ
ุ สมบััติเิ หมาะสมเท่่านั้้�น
• คััดกรองบุุคคลภายนอก และผู้้�ที่�จ
่ ะมาเป็็ นคู่่�ค้ ้าทางธุุรกิิจ
ก่่อนที่่�จะเริ่่�มความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ และประเมิินความ
สััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจที่่�กำำ�ลังั ดำำ�เนิินอยู่่�อย่่างสม่ำำ��เสมอ
• กำำ�หนดให้ ้ผู้้�ที่�ทำ
่ ำ�งานร่่วมกัับ Olympus เข้ ้าใจมาตรฐาน
สากลเหล่่านี้้� และปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามข้ ้อกำำ�หนดของเราที่่�เกี่่�ยวข้ ้อง
กัับการทุุจริต
ิ การให้ ้สิินบน และกิิจกรรมที่่�ผิด
ิ กฎหมายหรืือ
ไม่่เหมาะสมอื่่�น ๆ
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เป็็ นเรื่่�องสำำ�คัญ
ั ที่่�เราจะต้ ้อง
คุ้้�มครองข้ ้อมููลของบริิษััท
การคุ้้�มครองข้้อมููลส่ว่ นบุุคคล
การคุ้้�มครองข้ ้อมููลส่่วนบุุคคลเป็็ นพื้้�นฐานในความรัับผิิด
ชอบของ Olympus ที่่�มีีต่่อผู้้�ป่่ วย ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพด้ ้าน
สาธารณสุุข คู่่�ค้ ้าทางธุุรกิิจ พนัักงาน และผู้้�บริิโภค เราแสดง
ถึึงความเคารพในสิิทธิค
ิ วามเป็็ นส่่วนตััวของบุุคคล โดยการ
คุ้้�มครองข้ ้อมููลส่่วนบุุคคลของแต่่ละคน และคุ้้�มครองข้ ้อมููลไม่่
ให้ ้ถููกเปิิ ดเผยโดยไม่่ได้ ้รัับอนุุญาตหรืือผิิดกฎหมายหรืือถููกใช้ ้
ในทางที่่�ผิด
ิ นอกจากนี้้�เรายัังคาดหวัังให้ ้บุุคคลภายนอกของ
เราปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามข้ ้อกำำ�หนดทั้้�งหมด และกฎหมายคุ้้�มครองข้ ้อมููล
และความเป็็ นส่่วนตััวที่่�เกี่่�ยวข้ ้อง เมื่่�อมีีการรวบรวม จััดเก็็บ ใช้ ้
และแบ่่งปัั นข้ ้อมููลส่่วนบุุคคล

สิ่่�งที่่�เราคาดหวััง:
• ห้ ้ามเข้ ้าถึึงหรืือใช้ ้ข้ ้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�ได้ ้รัับความคุ้้�มครอง ซึ่่�ง
จััดเก็็บไว้ ้ในอุุปกรณ์์หรืือระบบของ Olympus ยกเว้ ้นกรณีีที่่�คุณ
ุ
้ข้
จำำ�เป็็ นต้ ้องใช้ ้อมููลในการส่่งมอบบริิการให้ ้กัับ Olympus และ
การเข้ ้าถึึงหรืือการใช้ ้งานดัังกล่่าวสอดคล้ ้องกัับจุุดมุ่่�งหมายแรก
เริ่่�มในการเก็็บรวบรวมข้ ้อมููล
• ต
 รวจสอบข้ ้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้ ้องกัับ Olympus เป็็ นระยะ ซึ่่�งคุุณสร้ ้าง
หรืือเก็็บรัักษาไว้ ้ และทำำ�ลายหรืือกำำ�จััดข้ ้อมููลส่่วนบุุคคลใด ๆ ที่่�
คุุณไม่่จำำ�เป็็ นต้ ้องใช้ ้อีีกต่่อไป โดยทำำ�อย่่างถููกกฎหมาย ปฏิิบัติ
ั ิ
ตามข้ ้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้ ้องทั้้�งหมดเกี่่�ยวกัับการเก็็บรัักษาข้ ้อมููล
และเอกสาร
• ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายและข้ ้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้ ้องทั้้�งหมดเกี่่�ยวกัับการ
คุ้้�มครองข้ ้อมููล
• ใ นกรณีีที่่�เกิิดเหตุุการณ์์เกี่่�ยวกัับข้ ้อมููลส่่วนบุุคคล ให้ ้ติิดต่่อทีีม
คุ้้�มครองข้ ้อมููลในท้ ้องถิ่่�นของคุุณและทีีมรัักษาความปลอดภััย
ข้ ้อมููลในทัันทีี
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เป็็ นเรื่่�องสำำ�คัญ
ั ที่่�เราจะต้ ้อง
ปฏิิบัติ
ั ต
ิ นอย่่างมีีคุุณธรรมใน
ั พัันธ์์กับ
การปฏิิสัม
ั ลููกค้ ้า คู่่�
ค้ ้าทางธุุรกิิจ และผู้้�เกี่่�ยวข้ ้อง
อื่่�น ๆ

่ เสริิมการขายผลิิตภั ัณฑ์์ของ OLYMPUS
การส่ง

ั ันธ์์กั ับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพด้้านสาธารณสุุข
การมีีปฏิิสัมพั

• ใช้
 ้สื่่�อส่่งเสริิมการขายที่่� Olympus อนุุญาตอย่่างชััดแจ้ ้งเท่่านั้้�น

ความพยายามในการขาย การตลาด และการส่่งเสริิมการ
ขายของ Olympus สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสุุขภาพและ
วิิทยาศาสตร์์ชีีวภาพนั้้�นต้ ้องมุ่่�งเน้ ้นไปที่่�ผลประโยชน์์ของผู้้�
ป่่ วยเป็็ นหลััก เราคาดหวัังให้ ้บุุคคลภายนอกของเราเคารพ
สิิทธิข
ิ องผู้้�ประกอบวิิชาชีีพด้ ้านสาธารณสุุขในการตััดสิินใจที่่�
ดีีที่่�สุด
ุ สำำ�หรัับผู้้�ป่่ วยของตน อย่่าพยายามโน้ ้มน้ ้าวการตััดสิิน
ใจเหล่่านั้้�นอย่่างไม่่เหมาะสม

• ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎข้ ้อบัังคัับในท้ ้องถิ่่�น เมื่่�อประชาสััมพัันธ์์ผลิิตภััณฑ์์

สิ่่�งที่่�เราคาดหวััง:
• ห้ ้ามเสนอหรืือสััญญาว่่าจะให้ ้สิ่่�งของที่่�มีีค่่า เพื่่�อกระตุ้้�นหรืือชัักจููง
ให้ ้ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพด้ ้านสาธารณสุุขซื้้�อหรืือใช้ ้ผลิิตภััณฑ์์ของ
เรา
• ต้ ้องใช้ ้บริิการของบุุคลากรและองค์์กรทางการแพทย์์เมื่่�อมีีความ
จำำ�เป็็ นอย่่างถููกต้ ้องตามกฎหมายเท่่านั้้�น และต้ ้องได้ ้รัับอนุุญาต
จััดทำำ�เป็็ นเอกสาร และชำำ�ระเงิินตามมููลค่่าตลาดที่่�ยุติ
ุ ธิ รรม
สำำ�หรัับบริิการดัังกล่่าว
• ใ ห้ ้ข้ ้อมููลเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์ของ Olympus ที่่�มีีประโยชน์์ ถููก
ต้ ้อง มีีหลัักฐานทางวิิทยาศาสตร์์สนัับสนุุน และนำำ �เสนออย่่าง
ตรงไปตรงมาเท่่านั้้�น

ผู้้�ป่่ วยของเรา ผู้้�เกี่่�ยวข้ ้องอื่่�น ๆ และสาธารณชนโดยรวมไว้ ้
วางใจเราว่่าจะให้ ้ข้ ้อมููลที่่�ตรงไปตรงมาและถููกต้ ้องเกี่่�ยวกัับ
ผลิิตภััณฑ์์ของเรา เราคาดหวัังว่่าบุุคคลภายนอกจะส่่งเสริิม
ั เจน เป็็ นธรรม และ
การขายผลิิตภััณฑ์์ของเราด้ ้วยวิิธีีที่่�ชัด
เข้ ้าใจได้ ้ และสอดคล้ ้องกัับกฎข้ ้อบัังคัับเท่่านั้้�น

สิ่่�งที่่�เราคาดหวััง:
• สื่่�อสารข้ ้อมููลเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์ทั้้�งหมดตามความเป็็ นจริิง เปิิ ด
เผยข้ ้อมููลเกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยงและประโยชน์์อย่่างชััดเจน และไม่่
บิิดเบืือนหรืือละเว้ ้นข้ ้อมููลด้ ้านความปลอดภััย
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เป็็ นเรื่่�องสำำ�คัญ
ั ที่่�เราจะต้ ้อง
เป็็ นบรรษัั ทพลเมืืองที่่�ดีี

ิ ธิิมนุุษยชนและวิิธีีปฏิิบั ัติิด้าน
สิท
้ แรงงานที่่�เป็็นธรรม
ในกิิจกรรมทั้้�งหมดขององค์์กร Olympus จะเคารพในสิิทธิ ิ
มนุุษยชน และห้ ้ามไม่่ให้ ้มีีการใช้ ้แรงงานบัังคัับ แรงงานเด็็ก
หรืือการเลืือกปฏิิบัติ
ั ที่
ิ �ผิ
่ ด
ิ กฎหมาย เราพยายามหลีีกเลี่่�ยงการ
ใช้ ้ซััพพลายเออร์์ที่�ไ่ ม่่ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามหลัักการเหล่่านั้้�น

สิ่่�งแวดล้้อม

สิ่่�งที่่�เราคาดหวััง:

การอนุุรัักษ์์ สิ่่�งแวดล้ ้อมโลกเป็็ นความรัับผิิดชอบของเรา เราจะ
ร่่วมมืือกัันในการจััดการขยะและการใช้ ้ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่าง
มีีความรัับผิิดชอบ

• ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามและสนัับสนุุนสิิทธิม
ิ นุุษยชนขั้้�นพื้้�นฐาน เคารพกฎหมาย
แรงงาน และไม่่ใช้ ้แรงงานบัังคัับหรืือแรงงานเด็็กในรููปแบบใด
ก็็ตาม

สิ่่�งที่่�เราคาดหวััง:

• ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามหลัักการที่่�เป็็ นแนวทางของสหประชาชาติิว่่าด้ ้วยธุุรกิิจ
และสิิทธิม
ิ นุุษยชน

• เราคาดหวัังว่่าบุุคคลภายนอกของเราจะดำำ�เนิินการอย่่างรัับผิิดชอบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้ ้อม เพื่่�อลดผลกระทบที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ต่่อสิ่่�งแวดล้ ้อม
• ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายและข้ ้อบัังคัับด้ ้านสิ่่�งแวดล้ ้อมที่่�เกี่่�ยวข้ ้อง

• รู้้�จัักสััญญาณของการค้ ้ามนุุษย์แ
์ ละการใช้ ้แรงงานบัังคัับ และ
รายงานการละเมิิดสิิทธิม
ิ นุุษยชนทัันทีี
• ห้ ้ามร่่วมงานหรืือให้ ้การสนัับสนุุนไม่่ว่่าโดยทางตรงหรืือทางอ้ ้อม
กัับกลุ่่�มหรืือองค์์กรต่่อต้ ้านสัังคมใดก็็ตามที่่�คุก
ุ คามความสงบ
เรีียบร้ ้อยและความปลอดภััยของสัังคม
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คำำ�ถามและการแจ้ ้งข้ ้อร้ ้อง
เรีียน

?
การใช้วิ้ จา
ิ รณญาณและการขอคำำ�แนะนำำ�
แนวทางที่่�มีีอยู่่�ในมาตรฐานสากลเหล่่านี้้�ยังั ไม่่
ครอบคลุุมทั้้�งหมด หากคุุณไม่่แน่่ใจว่่าจะนำำ �มาตรฐาน
สากลเหล่่านี้้�หรืือมาตรฐานอื่่�นมาใช้ ้อย่่างไร ควรถาม
คำำ�ถามและขอคำำ�แนะนำำ �
แยกแยะและจั ัดการกั ับพฤติิกรรมที่่�ไม่่ถูก
ู ต้้อง
ใช้ ้ความโปร่่งใสกัับ Olympus และขอความช่่วย
เหลืือทัันทีี หากคุุณทำำ�ผิด
ิ พลาดหรืือพบเห็็นความผิิด
พลาดของผู้้�อื่่�น
ทุุกคนจะต้ ้องรายงานพฤติิกรรมที่่�ผิด
ิ กฎหมาย เรา
เข้ ้าใจว่่าการแจ้ ้งข้ ้อร้ ้องเรีียนเกี่่�ยวกัับการประพฤติิ
มิิชอบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นไม่่ใช่่เรื่่�องง่่ายเสมอไป และเรา
ขอแนะนำำ �ให้ ้คุุณติิดต่่อและแจ้ ้งข้ ้อร้ ้องเรีียนมายััง
Olympus คุุณสามารถติิดต่่อตััวแทน Olympus ของ
คุุณหรืือสายด่่วนแจ้ ้งข้ ้อร้ ้องเรีียน
Olympus ไม่่ยอมให้ ้มีีการเลืือกปฏิิบัติ
ั ห
ิ รืือการ
ตอบโต้ ้ต่่อบุุคคลที่่�แจ้ ้งข้ ้อร้ ้องเรีียนโดยสุุจริต
ิ หรืือมีี
ส่่วนร่่วมในการตรวจสอบ แม้ ้ว่่าท้ ้ายที่่�สุด
ุ แล้ ้วจะไม่่มีี
หลัักฐานเพีียงพอที่่�จะยืืนยัันข้ ้อร้ ้องเรีียนหรืือข้ ้อกัังวล
ว่่ามีีความถููกต้ ้อง
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สายด่่วนแจ้ ้งข้ ้อร้ ้องเรีียนของ OLYMPUS
สายด่่วนแจ้ ้งข้ ้อร้ ้องเรีียนของ Olympus ที่่� www.olympus.ethicspoint.com เป็็ น
บริิการของบริิษััทภายนอกที่่�ทำำ�งานโดยอิิสระ ให้ ้บริิการตลอด 24 ชั่่�วโมงต่่อวััน 365 วััน
ต่่อปีี รายงานทั้้�งหมดจะถููกเก็็บเป็็ นความลัับ และได้ ้รัับการตรวจสอบอย่่างเหมาะสม
สายด่่วนแจ้ ้งข้ ้อร้ ้องเรีียนของ Olympus เปิิ ดให้ ้บริิการสำำ�หรัับพนัักงาน
ทุุกคน และบุุคคลภายนอกที่่�ต้ ้องการรายงานการละเมิิดที่่�อาจเกิิดขึ้้�น โดย
จะไม่่สามารถติิดตามเพื่่�อหาต้ ้นทางการโทรผ่่านสายด่่วนแจ้ ้งข้ ้อร้ ้องเรีียน
หรืือการรายงานผ่่านเว็็บไซต์์ของคุุณ คุุณสามารถรายงานโดยไม่่เปิิ ดเผย
ตััวตน โดยอยู่่�ในขอบเขตที่่�สามารถทำำ�ได้ ้ตามกฎหมายท้ ้องถิ่่�น

ออกมาพููด: สายด่่วนแจ้้งข้้อร้้องเรีียนของ OLYMPUS
WWW.OLYMPUS.ETHICSPOINT.COM

มาตรฐานสากล: Olympus คาดหวัังสิ่่�งใดจากบุุคคลภายนอก เริ่่�มใช้ ้เมื่่�อวัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564

