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1. บทน า 

 

ความเชือ่มั่นเป็นหน่ึงในทรพัยส์นิทีม่ค่ีามากทีสุ่ดของเรา และยงัเป็นหน่ึงในทรพัยส์นิทีเ่สยีหายไดง้่ายทีสุ่ด ที ่

LivaNova ความซือ่สตัยส์ุจรติของเราเป็นรากฐานของความเชือ่มั่นดงักล่าว 

เราไม่กระท าการหรอืมสี่วนเกีย่วขอ้งในการตดิสนิบนหรอืการทุจรติคอรร์ปัชนั 

เราตอ้งการประสบความส าเรจ็อนัเป็นผลจากคุณภาพและประสทิธภิาพของผลิตภณัฑแ์ละบรกิารทีเ่รามใีห ้

ไม่ใชเ่พราะการตดัสนิใจซือ้ไดร้บัอทิธพิลจากปัจจยัอืน่ เราทุกคนลว้นใหค้วามส าคญักบัความซือ่ตรง ความโปรง่ใส 

และความซือ่สตัยส์ุจรติในบรษิทัทีเ่ราท างาน  

 

คณะกรรมการ เจา้หนา้ที ่พนักงานและผูร้บัจา้งของ LivaNova 

ทุกคนทีท่ างานใหเ้ราลว้นมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการปฏบิตัติามนโยบายนี ้

หากมขีอ้ขดัแยง้ระหว่างนโยบายนีก้บักฎหมายทอ้งถิน่ คุณควรปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีเ่ครง่ครดักว่า 

 

การกระท าใด ๆ ทีม่ลีกัษณะแตกต่างจากนโยบายนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากหวัหนา้ฝ่ายคุณธรรมและจรยิธรรม 

2. การตดิสนิบน 

 

คอือะไร 

สนิบนคอืสิง่ทีม่มูีลค่าจากการเสนอให ้มอบให ้

รอ้งขอหรอืรบัโดยมเีจตนาทีจ่ะมอีทิธพิลต่อการกระท า 

หรอืเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ผลประโยชนใ์นทางทีไ่ม่เหมาะสม 

สนิบนอาจเป็นสิง่อืน่ใดทีไ่ม่ใชเ่งนิสด 

แมว้่าในทีสุ่ดจะไม่มกีารจา่ยสนิบนหรอืในกรณีทีก่ารตดิสิ

นบนด าเนินการไม่ส าเรจ็ก็ตาม 

แต่ก็ยงัคงถอืว่าเป็นการละเมดินโยบายนี ้

  

เหตุใดจงึมคีวามส าคญั 

เราอยู่ภายใตก้ฎหมายทีห่า้มกระท าการตดิสนิบน 

การตดิสนิบนส่งผลใหท้ัง้บรษิทัและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งถูกลง

โทษอย่างรุนแรง 

(รวมถงึการด าเนินคดตีามกฎหมายอาญา) 

การตดิสนิบนจะเพิม่ค่าใชจ้า่ยในการท าธรุกจิ 

และอาจส่งผลใหเ้กดิความเสยีหายเป็นอย่างมากต่อทัง้ 

LivaNova และผูท้ีต่กเป็นเหยือ่ 

  

 

สนิบนยงัคงเป็นสนิบน แมว่้าจะจ่ายสนิบนนั้นทางออ้ม (ไดแ้ก ่

ผ่านบุคคลภายนอก เชน่ ทีป่รกึษาหรอืผูจ้ดัจ าหน่าย) ก็ตาม 

เราไม่อาจขอใหผู้อ้ืน่ท าสิง่ทีเ่ราท าไมไ่ดต้ามกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจ่ายเงนิค่าอ านวยความสะดวกคอืการจ่ายเงนิทีไ่มเ่ป็นทางการและกระท าเพื่

อเรง่รดัการด าเนินการดา้นการบรหิารตามปกติ นอกจากนี ้



 

 

 

เราจะตอ้งปฏบิตัอิย่างไร 

กฎของเราน้ันธรรมดามาก น่ันคอื เราไม่เสนอให ้มอบให ้

เรยีกรอ้ง 

หรอืยอมรบัความชว่ยเหลอืทางการเงนิหรอืของก านัลอืน่ 

ๆ แกบุ่คคลใด ๆ หรอืจากบุคคลใด ๆ 

เพือ่ไดร้บัผลประโยชน ์

ไม่ส าคญัว่าจะอยู่ในสถานการณใ์ด 

มบีุคคลใดเกีย่วขอ้งหรอืจะมมูีลค่าเท่าใด 

และเราก็ยงัขอใหบุ้คคลภายนอกด าเนินการในลกัษณะเดยี

วกบัหลกัปฏบิตัขิองเราดว้ยเชน่กนั 

เราจะไม่จา่ยเงนิค่าอ านวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม 

หากตอ้งท าการช าระเงนิ 

เน่ืองจากภยัคุกคามจวนตวัหรอืภยัคุกคามโดยตรงต่อควา

มปลอดภยัส่วนบุคคลหรอืความเป็นอยู่ทีด่แีละไม่มทีางเลอื

กอืน่แลว้ การช าระเงนิดงักล่าวจะไดร้บัการพจิารณา 

และแจง้เร ือ่งราวใหท้ าการบนัทกึและรายงานอย่างเหมาะสม

โดยเรว็ทีสุ่ดต่อหวัหนา้ฝ่ายคุณธรรมและจรยิธรรม  

บางคร ัง้ยงัเรยีกว่าเป็น ‘่่ค่าอ านวยความสะดวก’ หรอื 

‘ค่าหยอดน ้ามนัหล่อลืน่’ 

2. ผลประโยชน ์- ของขวญัและความบนัเทงิ 

 

คอือะไร 

ผลประโยชนค์อืบางสิง่บางอย่างทีม่มูีลค่าและมกีารใหห้รอื

รบั แต่ผูร้บัไม่ไดเ้ป็นผูร้บัผลประโยชนน้ั์น 

ผลประโยชนอ์าจเป็นของขวญั มือ้อาหาร ความบนัเทงิ 

การเดนิทางและทีพ่กัหรอืความชว่ยเหลอืในลกัษณะอืน่ ๆ 

เชน่ 

การเสนองานหรอืการมอบโอกาสใหส้มาชกิในครอบครวัข

องบุคคลอืน่ 

 

เหตุใดจงึมคีวามส าคญั 

ผลประโยชนอ์าจรบัรูไ้ดว้่าเป็นการตดัสนิใจทางธรุกจิทีม่อีิ

ทธพิลอย่างไม่เหมาะสมและอาจถูกมองว่าเป็นสนิบน 

การรบัรูว้่าเราใหห้รอืรบัผลประโยชนท์ีผ่ดิจรรยาบรรณจะเ

 

เจา้หนา้ทีข่องรฐัหมายถงึ 

• พนักงานของรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานรฐับาลหรอืหน่วยงานก ากบัดูแล 

• พนักงานขององคก์รสาธารณะระหว่างประเทศ เชน่ 

องคก์ารสหประชาชาตธินาคารโลกหรอืกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ  

• เจา้หนา้ทีข่องพรรคการเมอืง 

• บุคคลทีด่ ารงต าแหน่งหรอืท าหนา้ทีจ่ากการแต่งตัง้ 

ส านักงานหรอืต าแหน่งทีก่ าหนดขึน้ตามธรรมเนียมหรอืแบบแผนรวมถงึ

สมาชกิของราชวงศบ์างราชวงศแ์ละผูน้ าเผา่บางเผ่า 

• เจา้หนา้ทีต่ ารวจ และ 

• บุตร ธดิา หรอืญาตขิองเจา้หนา้ทีข่องรฐั  

หากคุณสงสยัว่าบุคคลนัน้เป็นเจา้หนา้ทีข่องรฐั 

หรอืหน่วยงานนัน้เป็นหน่วยงานของรฐัหรอืไม ่

คุณควรปรกึษาฝ่ายคณุธรรมและจรยิธรรมหรอืฝ่ายกฎหมาย 



 

 

ป็นการท าลายความเชือ่มั่นระหว่างเรากบัพนักงาน ลูกคา้ 

หุน้ส่วนธรุกจิ ตลอดจนผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอืน่ ๆ 

 

เราจะตอ้งปฏบิตัอิย่างไร 

คุณสามารถใหผ้ลประโยชนต์ามสมควรบางอย่างได ้

ในกรณีต่อไปนี ้

• ผลประโยชนน้ั์นไดร้บัอนุญาตตามกฎหมาย 

ขอ้บงัคบัหรอืจรรยาบรรณ/หลกัปฏบิตัทิีใ่ชบ้งัคบั 

• การใหผ้ลประโยชนน้ั์นไม่อาจละเมดินโยบายและร

ะเบยีบปฏบิตัภิายในองคก์รของผูร้บัได ้

• ผลประโยชนน้ั์นตอ้งใหห้รอืรบัโดยสุจรติและโปรง่ใ

ส โดยปราศจากเงือ่นไขโดยนัย 

หรอืความคาดหวงัทีจ่ะไดร้บัสิง่ใดเป็นการตอบแท

น 

• มวีตัถุประสงคเ์พือ่ธรุกจิทีถู่กตอ้งตามกฎหมายส า

หรบัผลประโยชนน้ั์น 

• ผลประโยชนน้ั์นไดร้บัการคดัสรรมาอย่างด ี

มคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานซึง่ยอ

มรบักนัโดยทั่วไปเกีย่วกบัมารยาทวชิาชพีและ 

• ประเภทลกัษณะ 

มูลค่าและความถีต่อ้งมคีวามเหมาะสมกบัสถานกา

รณซ์ึง่มกีารใหห้รอืรบั 

และเหมาะสมกบัต าแหน่งหรอืหนา้ทีข่องผูร้บั 

หากผูร้บัมอีทิธพิลไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้มต่อการตดัสนิ

ใจทางธรุกจิทีด่ าเนินการไวแ้ลว้หรอือยู่ระหวา่งด าเนินการ 

ทัง้ยงัจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชนข์องบรษิทัเรา 

หรอืหากผูร้บัเป็นเจา้หนา้ทีข่องรฐั 

ก็ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพเิศษ 

3. เงนิสนับสนุน เงนิบรจิาคและเงนิชว่ยเหลอื 

 

คอือะไร 

 

เงนิสนับสนุนหรอืเงนิบรจิาคและเงนิชว่ยเหลอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูป้ระกอบวชิาชพีด ้

านการดูแลรกัษาสุขภาพและองคก์รดา้นการดูแลรกัษาสุขภาพอาจอยู่ภายใตก้

ฎระเบยีบเพิม่เตมิ 

โปรดตรวจสอบระเบยีบปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัขัน้ตอนด าเนินการและขอ้ก า

หนดทีต่อ้งปฏบิตั ิ 



 

 

เงนิสนับสนุนเป็นวธิกีารทีช่ว่ยให ้LivaNova 

แข็งแกรง่ขึน้และเป็นการส่งเสรมิตราสนิคา้องคก์รของเรา 

เงนิสนับสนุนดงักล่าวยงัครอบคลุมถงึการบรจิาคสิง่ของบา

งอย่างทีม่มูีลค่าใหง้านกจิกรรม 

องคก์รหรอืสถาบนัทีบุ่คคลภายนอกเป็นเจา้ของหรอืด าเนิ

นกจิการ ในกรณีของเงนิสนับสนุน มีความคาดหวงัว่า 

LivaNova 

จะรบัผลตอบแทนทางธรุกจิบางอย่างในลกัษณะของสทิธใิ

นการสรา้งตราสนิคา้ การท าการตลาด หรอืการโฆษณา 

เงนิบรจิาคและเงนิชว่ยเหลอืเป็นวธิกีารที ่LivaNova 

ใชใ้นการชว่ยเหลอืตามเหตุอนัควรซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึจดุยื

นของเราในฐานะพลเมอืงขององคก์รทีม่คีวามรบัผดิชอบ 

ผูร้บัอาจเป็นองคก์รการกุศลหรอืองคก์รอืน่ ๆ 

และเงนิบรจิาคหรอืเงนิชว่ยเหลอือาจเป็นผลประโยชนท์าง

การเงนิหรอืผลประโยชนใ์นรูปแบบอืน่ทีไ่ม่ใชต่วัเงนิ 

LivaNova ไม่รบัผลตอบแทนใด ๆ 

ในลกัษณะทีจ่บัตอ้งได ้และการประเมนิมูลค่าของ 

'ผลตอบแทนจากการลงทุน' 

ทางการเงนิจากกจิกรรมดงักล่าวถอืเป็นการไม่เหมาะสม 

 

เหตุใดจงึมคีวามส าคญั 

เงนิสนับสนุน 

เงนิบรจิาคและเงนิชว่ยเหลอือาจกอ่ใหเ้กดิปัญหา 

ในกรณีทีด่ าเนินการเพือ่สรา้งอทิธพิลต่อการตดัสนิใจทาง

ธรุกจิอย่างไม่ถูกตอ้ง 

หรอืกรณีทีม่กีารใหโ้ดยมเีงือ่นไขโดยนัย 

เงนิดงักล่าวอาจรบัรูว้า่เป็นรปูแบบของการทุจรติคอรปัชนั 

(ตวัอย่างเชน่ ‘การใหเ้งนิสนับสนุน’ หรอื 

‘การใหเ้งนิบรจิาค’ 

แกบุ่คคลภายนอกทีไ่ม่มอีทิธพิลหรอือยู่ภายใตอ้ทิธพิลจา

กผูอ้ืน่ 

แต่แทจ้รงิแลว้กลบัมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัลูกคา้หรอืซพัพลายเ

ออร)์ 

 

เราจะตอ้งปฏบิตัอิย่างไร 



 

 

เงนิสนับสนุนเชงิพาณิชย ์เงนิบรจิาค หรอืเงนิชว่ยเหลอืใด 

ๆ จะตอ้งมลีกัษณะดงันี ้

• ไม่เสนอใหห้รอืใหโ้ดยมเีงือ่นไขโดยนัย 

หรอืมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจทางธรุกจิอย่างไม่เห

มาะสมหรอืไดร้บัความชว่ยเหลอื 

• มคีวามโปรง่ใสและจดัท าเอกสาร 

เพือ่ระบุรายละเอยีดขอ้มูลเกีย่วกบัผูร้บั 

มูลค่าและวตัถุประสงคไ์วอ้ย่างชดัเจน และ 

• ผ่านกระบวนการตรวจสอบทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ 

• แสดงใหเ้ห็นถงึวตัถุประสงคเ์พือ่ธรุกจิทีถู่กตอ้งตา

มกฎหมาย 

 

4. การทุจรติ 

 

คอือะไร 

การทุจรติเป็นการหลอกลวงโดยเจตนา 

เพือ่ไดม้าซึง่ผลประโยชนท์ีไ่ม่เป็นธรรมหรอืผดิกฎหมาย 

ทัง้นีร้วมถงึการบดิเบอืนความจรงิ การปลอมแปลงเอกสาร 

การใชท้รพัยากรหรอืทรพัยส์นิของบรษิทัในทางทีผ่ดิหรอื

การฟอกเงนิ 

การทุจรตินีอ้าจเป็นไปเพือ่ผลประโยชนส์่วนตวัหรอืเพือ่ผล

ประโยชนข์องผูอ้ืน่ 

 

เหตุใดจงึมคีวามส าคญั 

การทุจรติถอืเป็นความผดิทางอาญา 

การทุจรติกอ่ใหเ้กดิความสูญเสยีหรอืความเสยีหายต่อ 

LivaNova รวมทัง้การเสือ่มเสยีชือ่เสยีงอกีดว้ย  

 

เราจะตอ้งปฏบิตัอิย่างไร 

บุคคลตอ้งไม่กระท าการโดยเจตนา 

มสี่วนรว่มหรอืมสี่วนเกีย่วขอ้งในการทุจรติ  

 

 

 

พฤตกิรรมทีถ่อืเป็นการทจุรติอืน่ ๆ ไดแ้ก ่

การระบุรายการในใบแจง้หนีม้ากเกนิจรงิ 

การเรยีกรอ้งค่าใชจ่้ายทีไ่มเ่คยเกดิขึน้หรอืการท ารายการบญัชเีท็จเกีย่วกบักา

รเรยีกรอ้งค่าชดเชย การทุจรติบญัชลูีกหนีก้ารคา้และเจา้หนีก้ารคา้ 

(เชน่การแยกใบแจง้หนี ้

เพือ่หลกีเลีย่งปรมิาณธรุกรรมในบญัชกีารคา้ทีอ่นุมตัติามเกณฑ ์

การระบุรายการคนืเงนิและยอดขายปลอม 

การแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดของผูข้ายและการสรา้งผูข้ายปลอม) 



 

 

ทุกคนมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการตรวจสอบและป้องกนัการ

ทุจรติ หากคุณตอ้งก ากบัดูแลผูอ้ืน่ 

คุณมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการด าเนินการและเป็นผูน้ าโดย

กระท าเป็นตวัอย่าง 

การพูดคุยและการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในพืน้ทีซ่ ึง่คุณรบั

ผดิชอบ 

และตรวจสอบยนืยนัว่าการเก็บบนัทกึขอ้มูลถูกตอ้งและโปร่

งใสรวมถงึตรวจสอบรายงานค่าใชจ้า่ย 

ค าขอการช าระเงนิและใบแจง้หนีก้อ่นท าการอนุมตักิารช า

ระเงนิ 

 

5. การขดักนัของผลประโยชน ์

 

คอือะไร 

การขดักนัของผลประโยชนจ์ะเกดิขึน้เมือ่ผลประโยชนส์่วน

ตวัของเราแทรกแซง 

หรอืปรากฏวา่มกีารแทรกแซงกบัผลประโยชนข์อง 

LivaNova การขดักนัของผลประโยชนอ์าจส่งผลให ้

หรอืแมจ้ะดูเหมอืนว่าจะอาจส่งผลใหจ้ดุยนืทีเ่ทีย่งธรรมหรอื

ความสามารถของเราในการตดัสนิใจทางธรุกจิทีเ่ป็นกลาง

ลดทอนลง 

  

เหตุใดจงึมคีวามส าคญั 

วธิทีีเ่ราปฏบิตังิานในการตดิต่อธรุกจิจะส่งผลกระทบต่อชือ่

เสยีงของเราตลอดจนความเชือ่มั่นต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีเ่

รารกัษาไว ้

ดว้ยการขดัขวางและการหลกีเลีย่งการขดักนัของผลประโ

ยชน ์

เราไดร้ะบุเจตนารมณท์ีช่ดัเจนถงึความมุ่งมั่นของเราต่อคว

ามซือ่สตัยส์ุจรติของ LivaNova 

และความมุ่งมั่นของเราทีจ่ะกระท าในสิง่ทีถู่กตอ้ง 

 

เราจะตอ้งปฏบิตัอิย่างไร 

 

 

การขดักนัของผลประโยชนท์ีอ่าจเกดิขึน้อาจเป็นผลจากกรณีต่อไปนี ้

• หากคุณท างานใหก้บับุคคลภายนอกทีท่ า (หรอือาจท า) 

ธรุกจิหรอืแข่งขนักบั LivaNova รวมถงึการท างานในทุก ๆ ดา้น เชน่ 

การจา้งงาน การใหค้ าปรกึษา การใหค้ าแนะน า 

การท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทน การเป็นผูอ้ านวยการหรอืเจา้หนา้ที ่

และการเป็นอาสาสมคัร 

• หากคุณมงีานรองหรอืงานเสรมิซึง่น าไปสู่การลดทอนประสทิธภิาพการ

ท างานของคุณ หรอืส่งผลกระทบต่อหนา้ทีข่องคุณกบั LivaNova 

• หากคุณหรอืญาตเิป็นเจา้ของหลกัหรอืบรหิารจดัการผลประโยชนข์องบุ

คคลภายนอกทีท่ า (หรอือาจท า) ธรุกจิหรอืแข่งขนักบั LivaNova 

• หากคุณจา้งญาต ิหุน้ส่วนหรอืเพือ่นสนิทเป็นลูกจา้ง 

ผูร้บัจา้งหรอืทีป่รกึษา  

• หากคุณมอีทิธพิลต่อการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

หรอืค่าตอบแทนของบุคคลหนึง่บุคคลใดทีเ่ป็นญาต ิ

หรอืคุณมคีวามสมัพนัธก์บับุคคลดงักล่าว 



 

 

ในการประกอบอาชพีของเรา 

อาจมเีหตุการณท์ีเ่กดิความขดัแยง้หรอือาจเกดิความขดัแ

ยง้เกดิขึน้ 

หลกัส าคญัคอืเราตอ้งใชว้จิารณญาณทีด่ใีนการหลกีเลีย่ง

สถานการณซ์ึง่อาจมหีรอืปรากฏว่ามคีวามขดักนัของผลป

ระโยชน ์บางกรณี 

เราไม่สามารถหลกีเลีย่งการขดักนัของผลประโยชนท์ีอ่าจเ

กดิขึน้ได ้

และในกรณีดงักล่าวเราตอ้งเปิดเผยพฤตกิรรมทีต่อ้งสงสยั

ว่าเป็นการขดักนัของผลประโยชนไ์ม่ว่าในลกัษณะใดต่อผู ้

จดัการของเรา หรอืต่อฝ่ายคุณธรรมและจรยิธรรม 

เพือ่ใหเ้ราสามารถหารอืรว่มกนัถงึวธิใีนการจดัการประเด็น

การขดักนัของผลประโยชนด์งักล่าวไดอ้ย่างเหมาะสมและโ

ปรง่ใส 

 

หากคุณตอ้งก ากบัดูแลผูอ้ืน่ 

คุณมหีนา้ทีใ่นการป้องกนัและตรวจสอบการขดักนัของผล

ประโยชนท์ีอ่าจเกดิขึน้ 

และหากมกีารเปิดเผยขอ้มูลและไม่อาจหลกีเลีย่งได ้

ใหจ้ดัการความขดัแยง้ต่าง ๆ 

ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีร่บัผดิชอบของคุณ 

 

การขดักนัของผลประโยชนบ์่อยคร ัง้สามารถหลกีเลีย่งหรอื

จดัการแกไ้ขไดอ้ย่างง่ายดาย 

หากมกีารเปิดเผยขอ้มูลโดยทนัทแีละจดัการอย่างเหมาะส

ม 

 

6. การฝึกอบรมและการตดิตามตรวจสอบ 

 

ผูจ้ดัการไดร้บัการคาดหวงัวา่จะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พนักงานทราบ เขา้ใจและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดต่าง ๆ 

ของนโยบายนี ้

พนักงานมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการด าเนินการฝึกอบรมตามทีก่ าหนดทัง้หมดใหค้รบถว้นเกีย่วกบันโยบายนีใ้หต้รงตา

มก าหนดเวลา และผูจ้ดัการมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการตรวจสอบยนืยนัว่าไดด้ าเนินการดงักล่าวแลว้ LivaNova 

จะด าเนินการตดิตามตรวจสอบตามปกต ิเพือ่ใหแ้น่ใจว่าไดม้กีารปฏบิตัติามนโยบายนี ้

 



 

 

7. การรายงานการละเมดิ 

 

คุณตอ้งรายงานพฤตกิรรมทีต่อ้งสงสยัว่าเป็นการละเมดินโยบายนี ้มหีลายวธิกีารในการรายงานขอ้กงัวล ไดแ้ก ่

• พูดคุยกบัผูจ้ดัการของคุณ 

• พูดคุยกบัผูจ้ดัการอาวุโสหรอืฝ่ายบรหิาร 

• พูดคุยกบัฝ่ายคุณธรรมและจรยิธรรม 

• พูดคุยกบัฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

• พูดคุยกบัฝ่ายกฎหมาย 

หากคุณรูส้กึไม่สบายใจทีจ่ะแจง้ขอ้กงัวลดว้ยวธิกีารใดวธิกีารหน่ึงขา้งตน้ 

ก็สามารถใชส้ายด่วนใหค้วามชว่ยเหลอืในการแจง้เร ือ่งรอ้งเรยีนของเราซึง่เป็นวธิทีีป่ลอดภยัและเป็นความลบัในการ

รายงานขอ้กงัวลหรอืการประพฤตมิชิอบได ้ 

รายงานการประพฤตมิชิอบทัง้หมดจะไดร้บัการด าเนินการอย่างจรงิจงั 

และจะไดร้บัการตดิตามความคบืหนา้ตามระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัการแจง้เร ือ่งรอ้งเรยีนและการสอบสวน 

การตดิตามความคบืหนา้ต่าง ๆ 

จะด าเนินการอย่างเป็นความลบัในเวลาทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

จะไม่มขีอ้สนันิษฐานว่าเป็นความผดิ ตามนโยบายของ LivaNova ไม่ยนิยอมทีจ่ะใหม้กีารตอบโตใ้นรูปแบบใด ๆ 

ต่อบุคคลทีร่ายงานเร ือ่งราวโดยสุจรติ 

การละเมดินโยบายนีไ้ม่ว่าในลกัษณะใดอาจส่งผลใหม้กีารลงโทษทางวนัิยซึง่อาจรวมถงึการเลกิจา้งหรอืการยกเลกิสั

ญญาของบุคคลน้ัน 

 


