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1.0 จุดประสงค ์

ที ่ LivaNova เราด าเนินงานอย่างซือ่สตัย ์ เน่ืองจากเราเชือ่มั่นว่าความซือ่สตัยเ์ป็นรากฐานส าคญัของความไวว้างใจ 

ความไวว้างใจเป็นหน่ึงในทรพัยส์นิทีห่ามูลค่ามไิดสู้งสุดของเรา และเป็นหน่ึงในสิง่ทีเ่ปราะบางทีสุ่ด เราตอ้งไม่ท ำ 

หรอืเขา้ไปมสี่วนเกีย่วขอ้งในการตดิสนิบน การคอรร์ปัช ัน่ หรอืพฤตกิรรมทุจรติ 

เราหลกีเลีย่งพฤตกิรรมทีอ่าจท าใหผู้อ้ืน่มองว่าไม่เหมาะสมซึง่อาจส่งผลใหเ้ราสูญเสยีความไวว้างใจ ความซือ่สตัย ์

และ/หรอืท าลายชือ่เสยีงของเรา  

เราตอ้งการทีจ่ะประสบความส าเรจ็โดยอาศยัคุณภาพและประสทิธภิาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีเ่รามใีห ้

ไม่ใชก่ารตดัสนิใจซือ้ดว้ยอทิธพิลจากอยำ่งอืน่ แกน่ส าคญัในค่านิยมของเราคอื 

เรารกัษาความมุ่งมั่นในเร ือ่งคุณภาพและความซือ่สตัยใ์นทุกสิง่ทีเ่รากระท า  

เราภาคภูมใิจอย่างยิง่กบัตวัเราเอง เรามคีุณธรรม ชดัเจน และซือ่สตัยท์ัง้ในบรษิทัทีเ่ราท างานอยู่และบรษิทัอืน่ๆ ทีเ่ราเลอืกทีจ่ะท างานดว้ย 

วตัถุประสงคข์องนโยบายนี ้ (“นโยบาย”) คอื ก าหนดมาตรฐานในการปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัของ LivaNova (หรอื “บรษิทั”) 

ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิปีฏบิตัตินของเรา 

นโยบายนีพ้ิจารณาเป็นนโยบายหลกัทีใ่หแ้นวทางและหลกัการโดยทั่วไปในดา้นทีส่ าคญัของความเสีย่งในการปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบั

ส าหรบั LivaNova อย่างไรก็ตาม ยงัมนีโยบายย่อย ขัน้ตอน และเอกสารแนวทางอืน่อกีมากทีส่ามารถใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งองิ 

ซึง่คุณจะตอ้งพจิารณาเพือ่แนวทางโดยละเอยีด 

2.0 ขอบเขต 

นโยบายนีม้ผีลใชก้บัพนักงานทัง้หมดของ LivaNova ผูร้บัจา้ง และหุน้ส่วนธรุกจิทีท่ างานใหก้บัเราในส่วนงาน หน่วยงาน และเขตพืน้ทีใ่ดๆ 

LivaNova ด าเนินธรุกจิทั่วโลก และเราตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายระหว่างประเทศ 

รวมทัง้กฎหมายในประเทศหรอืกฎหมายในทอ้งถิน่ของแต่ละประเทศทีเ่ราด าเนินงาน หากกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั 

หรอืมาตรฐานในทอ้งถิน่มคีวามเขม้งวดมากกว่าสิง่ทีเ่ราก าหนดในนโยบายนี ้คุณตอ้งปฏบิตัติามกฎเกณฑท์ีเ่ขม้งวดกว่าเสมอ 

3.0 ความรบัผดิชอบ  

3.1 ทมีจรยิธรรมและความซือ่สตัย ์

        รบัผดิชอบในดา้น: 

3.1.1. น าไปใชแ้ละดูแลจดัการนโยบายนี ้



  
 

 

3.1.2. เพิม่ความตระหนักและใหค้วามรูใ้นส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบันโยบายนี ้

3.1.3. ประสานงานกบัฝ่ายกฎหมาย 

ใหแ้นวทางเฉพาะกจิและความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นแกส่ายงานธรุกจิและกจิการเกีย่วกบัโครงการ กระบวนการ 

และแผนงานรเิร ิม่ของธรุกจิ เพือ่ทีจ่ะประเมนิความเสีย่งดา้นความซือ่สตัยข์องธรุกจิและแนะน าการด าเนินการลดความเสีย่งน้ัน 

หากเกีย่วขอ้ง 

3.1.4. ประสานงานกบัฝ่ายกฎหมาย ตรวจสอบและแนะน าการด าเนินการแกไ้ขส าหรบัขอ้กล่าวหาในการไม่ปฏบิตัติามนโยบายนี ้

หากจ าเป็น 

3.2 พนักงานทัง้หมดของ LivaNova ผูร้บัจา้ง และหุน้ส่วนธรุกจิ 

 รบัผดิชอบในดา้น: 

3.2.1. ท าความคุน้เคยและปฏบิตัติามนโยบายนี ้

3.2.2. เขา้รบัการฝึกอบรมเร ือ่งความซือ่สตัยท์างธรุกจิทัง้หมดทีก่ าหนดใหก้บัหนา้ทีง่านทีพ่นักงานรบัผดิชอบ 

3.2.3. ตดิต่อขอค าแนะน าจากทมีจรยิธรรมและความซือ่สตัยแ์ละฝ่ายกฎหมายตามทีจ่ าเป็นส าหรบัโครงการ กระบวนการ 

และแผนงานรเิร ิม่ของธรุกจิ เพือ่ท าความเขา้ใจในการสมัผสัความเสีย่งดา้นความซือ่สตัยท์างธรุกจิ 

และแนะน าการด าเนินการลดทอนความเสีย่งน้ัน หากเกีย่วขอ้ง 

3.2.4. สอบถาม แจง้ปัญหา หรอืความกงัวลเกีย่วกบัความซือ่สตัยท์างธรุกจิไปยงัทมีจรยิธรรมและความซือ่สตัยห์รอืฝ่ายกฎหมาย 

3.2.5. รายงานแนวโนม้การละเมดิใดๆ 

ของนโยบายนีผ้่านทางชอ่งทางแจง้เร ือ่งของบรษิทัโดยสอดคลอ้งตามนโยบายการแจ้งเร่ืองและการไม่ตอบโต้ 

3.2.6. ด าเนินการเปลีย่นแปลงกระบวนการและการด าเนินการแกไ้ขตามทีจ่ าเป็นและตามทีท่มีจรยิธรรมและความซือ่สตัยห์รอืฝ่าย

กฎหมายแนะน าเพือ่ลดทอนความเสีย่ง 

 

4.0 ค าศพัทส์ าคญัและค าจ ากดัความ 

โปรดดูที ่อภธิานศพัทเ์ร ือ่งจรยิธรรมและความซือ่สตัยข์อง LivaNova 

5.0 ขอ้ความของนโยบาย 

5.1. กฎพืน้ฐาน 

พนักงานของ LivaNova ผูร้บัจา้ง และหุน้ส่วนธรุกจิ 

▪ ตอ้งปฏบิตัตินอย่างซือ่สตัย ์ถูกกฎหมาย และสอดคลอ้งตามกฎ ระเบยีบขอ้บงัคบั หลกัการ และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งเสมอ 

▪ ควรท าความเขา้ใจผลกระทบทีก่ารด าเนินการและการตดัสนิใจของเราอาจส่งผลต่อผูค้นและธรุกจิต่างๆ 

รวมถงึผลกระทบสบืเน่ืองในแง่ของการรบัรูแ้ละชือ่เสยีงของเราดว้ย 

https://assets.livanova.com/media/com/documents/general%20documents/english-speak-up-policy.pdf


  
 

 

▪ ตอ้งไม่ด าเนินการ ส่งเสรมิ หรอือนุญาตใหผู้อ้ืน่ด าเนินงานในรูปแบบทีพ่จิารณาไดว้่าผดิกฎหมาย ไม่มจีรยิธรรม 

หรอืเป็นอนัตรายต่อชือ่เสยีงของเรา 

▪ ตอ้งไม่มสี่วนรว่ม หรอืเขา้ไปมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมคอรร์ปัช ัน่หรอืทุจรติในรูปแบบใดๆ 

ทัง้โดยตรงหรอืโดยออ้มผ่านคนกลาง เชน่ ผูจ้ดัจ าหน่าย ตวัแทน พนักงานขาย ทีป่รกึษา บรษิทัจดัการท่องเทีย่ว 

หรอืหุน้ส่วนธรุกจิประเภทอืน่ใด 

▪ ตอ้งไม่หาทางสรา้งอทิธพิลต่อผูอ้ืน่โดยการเสนอให ้ การจา่ยให ้ การมอบให ้ การรอ้งขอ หรอืการรบัสนิบน เงินใตโ้ตะ๊ 

หรอืการจ่ายค่าอ านวยความสะดวก ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม 

▪ ตอ้งไม่เสนอให ้ จ่ายให ้ มอบให ้ รอ้งขอ หรอืรบัสิง่ทีม่มีูลค่าใดๆ ก็ตาม (เงนิสด รายการเทยีบเท่าเงนิสด หรอืสิง่ของ) 

โดยตรงหรอืโดยออ้มผ่านทางคนกลาง ใหก้บับุคคลภายนอก รวมถงึบุคลากรทางการแพทย ์ หน่วยงานดูแลสุขภาพ 

ผูป่้วย/ผูดู้แล/กลุ่มผูป่้วย เจา้หนา้ทีร่ฐับาล หรอืคนกลางทางการคา้ 

เพือ่ใหไ้ดม้าหรอืคงไวซ้ึง่ธรุกจิหรอืไดร้บัขอ้ไดเ้ปรยีบทีไ่ม่เหมาะสม 

▪ ตอ้งประสานกบัทมีจรยิธรรมและความซือ่สตัยห์รอืฝ่ายกฎหมายเพือ่ขอค าแนะน ากอ่นด าเนินการต่อ หากไม่แน่ใจว่าการเสนอให ้

การจ่ายให ้ การรอ้งขอ หรอืการรบัสิง่ทีม่มีูลค่าใดๆ ใหก้บั/จากบุคคลภายนอก 

อาจถูกมองว่าเป็นสนิบนหรอืการแลกเปลีย่นทีไ่ม่เหมาะสมหรอืไม่ 

5.2. การตดิสนิบน 

หมายถงึอะไร 

สนิบนเป็นสิง่ทีม่มีูลค่าใดๆ ทีเ่สนอให ้ มอบให ้ รอ้งขอ หรอืรบั 

(โดยตรงหรอืโดยออ้ม) 

ในควำมพยำยำมเพื่อใหม้อีทิธพิลต่อการด าเนินการหรอืเพือ่สรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบทีไ่ม่เหมาะสมทางธรุกจิ  สนิบนอาจเป็นสิง่อืน่ใดทีไ่ม่ใชเ่งนิสด 

และรวมถงึการเดนิทาง การใชท้รพัยส์นิของบรษิทัเป็นการส่วนตวั การเป็นสปอนเซอรส์นับสนุน การบรจิาค การชว่ยเหลอื 

หรอืการใหง้านท า แมว้่าไม่ไดจ่้ายสนิบนในทา้ยทีสุ่ดแลว้หรอืการกระท าน้ันไม่ส าเรจ็ ยงัคงถอืว่าเป็นการละเมดินโยบายนีอ้ยู่ด ี 

ไม่มขีอ้ก าหนดถงึมูลค่าเงนิในการใหส้นิบนหรอืการคอรร์ปัช ัน่ (น่ันคอื ไม่พจิารณามูลค่าของการคอรร์ปัช ัน่) 

ท าไมจงึส าคญั 

เราตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายทีห่า้มการใหส้นิบน  การใหส้นิบนท าใหบ้รษิทัและบุคลากรของเราตอ้งรบัการลงโทษ 

(รวมถงึขอ้กล่าวหาทางอาญา)  อกีทัง้ยงัเพิม่ตน้ทุนในการด าเนินธรุกจิ และยงัส่งผลใหเ้กดิความเสยีหายอย่างยิง่ต่อ LivaNova 

และต่อผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ 

 

 
สินบนยังคงเป็นสินบน แม้ว่าเป็นการจ่ายให้โดยอ้อม (นั่นคือผ่านทางบุคคลภายนอก 
เช่น ท่ีปรึกษาหรือผู้จัดจ าหน่าย)  
เราไม่สามารถขอให้ผู้อ่ืนท าบางส่ิงท่ีเราไม่สามารถกระท าอย่างถูกกฎหมายด้วยตัวเรา
เองได้ 



  
 

 

เราตอ้งท าอย่างไร 

กฎของเราน้ันเรยีบง่าย  เราตอ้งไม่เสนอให ้ ให ้ เรยีกรอ้ง หรอืรบัสิง่ทีม่มีูลค่าหรอืสิง่จงูใจทางการเงนิ (ไม่ว่าจะมมีูลค่าเล็กนอ้ยเพยีงใด) 

ใหก้บัหรอืจากบุคคลใดๆ เพือ่ใหไ้ดข้อ้ไดเ้ปรยีบ  โดยไม่ส าคญัว่าอยู่ในสถานการณใ์ด ใครมสี่วนเกีย่วขอ้ง หรอืมูลค่า  

และเราตอ้งไม่ขอใหบุ้คคลภายนอกอืน่กระท าสิง่นีแ้ทนเรา 

เราตอ้งไม่จ่ายค่าอ านวยความสะดวก   

อย่างไรก็ตามในสถานการณฉุ์กเฉินทีม่เีพยีงไม่กีส่ถานการณเ์ท่าน้ันทีจ่ าเป็นตอ้งมกีารจ่ายเงินอนัเน่ืองจากมอีนัตรายคุกคามโดยตรงและฉุ

กเฉินต่อความปลอดภยัต่อชีวิตของบุคคลหรอืสภาวะความเป็นอยู่ของบุคคล และไม่มทีางเลอืกอืน่ ทั้งน้ี 

กำรจ่ำยเงินจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกประธำนเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยจริยธรรมและควำมซ่ือสัตยก์่อนจะมีกำรจ่ำยเงิน หรือในกรณีท่ีไม่สำมำรถอนุมติัไดก้่อนนั้น 

ใหร้ายงานต่อประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายจรยิธรรมและความซือ่สตัยท์นัททีีบุ่คคลน้ันผ่านพน้อนัตรายแลว้และบนัทึกตำมเหมำะสม 

โปรดจ ำว่ำ เหตุกำรณ์เช่นน้ีเกิดข้ึนนอ้ยคร้ังและเป็นพฤติกำรณ์พิเศษ และกฎทัว่ไปคือไม่ให้จ่ำยค่ำอ ำนวยควำมสะดวก 

5.3. ผลประโยชน ์- ของขวญัและการเลีย้งรบัรอง 

หมายถงึอะไร 

ผลประโยชนเ์ป็นบางสิง่ทีม่มีูลค่าทีใ่หห้รอืรบั แต่ผูร้บัไม่ตอ้งจ่ายเงนิเพือ่สิง่น้ัน  ผลประโยชนอ์าจเป็นของขวญั การเลีย้งอาหาร 

การเลีย้งรบัรอง การเดนิทาง และทีพ่กั หรอืการชว่ยเหลอือืน่ๆ เชน่ 

การใหง้านหรอืโอกาสรว่มงานกบับรษิทัแกส่มาชกิในครอบครวัของอกีฝ่ายหน่ึง 

ท าไมจงึส าคญั 

ผลประโยชนอ์าจถูกรบัรูเ้ป็นสิง่ทีม่ีอทิธพิลอย่างไม่เหมาะสมต่อการตดัสนิใจทางธรุกจิ และอาจถูกมองเป็นสนิบนได ้ 

การรบัรูว้่าเรามอบใหห้รอืรบัผลประโยชนท์ีไ่ม่มจีรยิธรรม กดักรอ่นความไวว้างใจทีม่ตี่อพนักงาน ลูกคา้ หุน้ส่วนธุรกจิ 

และผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งอืน่ 

เราตอ้งท าอย่างไร 

ผลประโยชนป์านกลางบางอย่างสามารถมอบใหไ้ด ้หาก: 

● ผลประโยชนน้ั์นไดร้บัอนุญาตโดยกฎหมายในทอ้งถิน่ ระเบยีบขอ้บงัคบั 

หรอืหลกัจรรยาบรรณ/วธิปีฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 

● ผลประโยชนน้ั์นไดร้บัอนุญาตตำมนโยบายและขัน้ตอนปฏบิตัขิอง LivaNova 

● การใหผ้ลประโยชนน้ั์นไม่ละเมดินโยบายและขัน้ตอนปฏบิตัภิายในของผูร้บั 

 

 
ค่าอ านวยความสะดวกเป็นการจ่ายเงินอย่างไม่เป็นทาง
การท่ีเกิดขึน้เพ่ือเร่งการท างานตามปกติให้เร็วขึน้ 
แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์  บางคร้ัง ยังอาจเรียกเป็น 
‘ค่าสมนาคุณ’ หรือ ‘ค่าน า้ค่าน า้มัน’ 



  
 

 

● การใหห้รอืการรบัผลประโยชนน้ั์นเป็นไปอย่างโปรง่ใสโดยสุจรติใจ 

โดยไม่มเีงือ่นไขเกีย่วพนัหรอืความคาดหวงัไดร้บับางสิง่ตอบแทน 

● มวีตัถุประสงคท์างธรุกจิทีช่อบดว้ยกฎหมายส าหรบัผลประโยชนน้ั์น 

● ผลประโยชนน้ั์นดูด ี เหมาะสม 

และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานทีย่อมรบักนัทั่วไปส าหรบัมารยาทระดบัมืออาชพีและนโยบายและขัน้ตอนปฏบิตัขิองเรา       และ 

● ลกัษณะ มูลค่า และความถีต่อ้งเหมาะสมกบัสถานการณท์ีม่อบใหแ้ละกบัต าแหน่งหรอืบทบาทของผูร้บั 

หากผูร้บัมอีทิธพิลโดยตรงหรอืโดยออ้มใดๆ ต่อการตดัสนิใจทางธรุกจิทีมุ่่งหวงัหรอืรออยู่ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อประโยชนข์องบรษิทั 

หรอืหากผูร้บัเป็นเจา้หนา้ทีร่ฐับาล ตอ้งด าเนินการอย่างระมดัระวงัเป็นพเิศษ 

โปรดดูทีเ่อกสารแนวทาง นโยบายการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรทางการแพทย์ท่ัวโลก, วิธีการให้ของขวัญและการต้อนรับแก่ HCP และ 

วิธีการให้ของขวัญและการต้อนรับแก่บุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่ HCP ของ LivaNova 

ส าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้จ ากดัและขอ้ก าหนดทีม่ผีลใชก้บัการใหข้องขวญัและผลประโยชน ์ แก่ หุน้ส่วนธรุกจิ และ 

ขั้นตอนปฏิบัติในการพิจารณาและการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  ของ LivaNova 

เพือ่ทราบสิง่ทีต่อ้งท าหากคุณรบัหรอืตอ้งการ/คาดว่าจะรบัของขวญัหรอืผลประโยชน ์

จาก หุน้ส่วนธรุกจิ 

5.4. การสนับสนุน การบรจิาค และการใหเ้งินชว่ยเหลอื 

หมายถงึอะไร 

การสนับสนุนชว่ยใหว้ธิกีารส าหรบั LivaNova 

ในการเสรมิสรา้งและส่งเสรมิเคร ือ่งหมายการคา้ของบรษิทั 

พรอ้มทัง้ยงัเป็นการใหก้ารสนับสนุนชมุชนและการชว่ยเหลอืเพือ่นมนุษยด์ว้ยกนั  

การสนับสนุนดนักล่าวรวมถงึการบรจิาคสิง่ทีม่มีูลค่าใดๆ ใหก้บังานกจิกรรม องคก์ร 

หรอืสถาบนัทีบุ่คคลภายนอกเป็นเจา้ของหรอืบรหิารจดัการ  ในกรณีของการสนับสนุน 

มคีวามคาดหวงัว่า LivaNova 

จะไดร้บัมูลค่าทางธรุกจิบางอย่างตอบแทนในรูปแบบของการส่งเสรมิเคร ือ่งหมายการคา้ 

การตลาด หรอืสทิธใินการโฆษณา 

การบรจิาคและการใหเ้งินชว่ยเหลอืชว่ย LivaNova 

เเป็นการแสดงถงึจดุยนืของเราในฐานะบรษิทัแห่งหน่ึงทีม่คีวามรบัผดิชอบ  

ผูร้บัอาจเป็นมูลนิธหิรอืองคก์รอืน่ๆ 

และการบรจิาคหรอืการใหเ้งินชว่ยเหลอือาจเป็นผลประโยชนท์ีเ่ป็นเงินหรอืสิง่ของ  

 

 
เจ้าหน้าท่ีรัฐบาล รวมถึงในท้องถ่ินหรือในต่างประเทศ: 

เจ้าหน้าท่ีรัฐบาลที่ได้รับเลือก มอบหมาย 
หรือโดยกิตติมศักด์ิ 
พนักงานขององค์กรท่ีรัฐเป็นเจ้าของ หรือแผนก 

หน่วยงานราชการ 
หรือหน่วยงานก ากับดูแลที่รัฐเป็นเจ้าของ 
พนักงานขององค์การมหาชนระหว่างประเทศ 

เช่น สหประชาชาติ ธนาคารโลก 
หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศ  
สมาชิกในราชวงศ์ พรรคการเมือง 

เจ้าหน้าท่ีพรรค หรือผู้สมัครต าแหน่งทางการเมือง 
บุคคลที่มีหรือท าหน้าท่ีของการแต่งต้ัง 

การท างาน 
หรือต าแหน่งท่ีเกิดขึน้ตามจารีตประเพณีหรือธรรมเ
นียมปฏิบัติ 
รวมถึงสมาชิกบางรายในราชวงศ์หรือผู้น าเผ่าบางแ
ห่ง 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ และ 
ลูกหลานหรือเครือญาติอ่ืนๆ 

ของเจ้าหน้าท่ีรัฐบาล  
หากคุณไม่แน่ใจว่าบุคคลหน่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐบาลหรือไม่ 
หรือหน่วยงานหน่ึงเป็นองค์กรท่ีรัฐเป็นเจ้าของหรือไม่ 
คุณควรหารือกับทีมจริยธรรมและความซ่ือสัตย์หรือฝ่ายก
ฎหมาย 

 

 
การสนับสนุนหรือการบริจาคและการให้เงินช่วยเหลือท่ีเกี่ยว
ข้องกับบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานดูแลสุขภาพอาจ
อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เพ่ิมเติมอีก  
กรุณาตรวจสอบขั้นตอนปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องส าหรับกระบวนกา
รและข้อก าหนดท่ีต้องปฏิบัติตาม 

https://assets.livanova.com/media/edge/documents/livn%20functions/e&i/policy_ei002_interactions-with-hcps-global.pdf
https://assets.livanova.com/media/edge/documents/livn%20functions/e&i/how-to-provide-gifts-and-hospitality-to-hcps_1.pdf
https://assets.livanova.com/media/edge/documents/livn%20functions/e&i/how-to-provide-gifts-and-hospitality-to-hcps_1.pdf
https://assets.livanova.com/media/edge/documents/livn%20functions/e&i/how-to-provide-gifts-and-hospitality-to-non-hcp-third-parties_1.pdf
https://assets.livanova.com/media/edge/documents/livn%20functions/e&i/how-to-provide-gifts-and-hospitality-to-non-hcp-third-parties_1.pdf
https://assets.livanova.com/media/edge/documents/livn%20functions/e&i/sop_coi-review-and-management.pdf


  
 

 

โดยปกตแิลว้ LivaNova 

ไม่รบัผลประโยชนท์ีจ่ าแนกไดว้่าเป็นผลตอบแทนการลงทุนส าหรบักจิกรรมเหล่านี ้

ท าไมจงึส าคญั 

การสนับสนุน การบรจิาค และการใหเ้งนิชว่ยเหลอือาจสรา้งปัญหาได ้

หากเกดิขึน้เพือ่สรา้งอทิธพิลทีไ่ม่เหมาะสมต่อการตดัสนิใจทางธรุกจิหรอืหากมใีหโ้ดยมเีงือ่นไขแอบแฝง  

เร ือ่งนีอ้าจถูกรบัรูเ้ป็นรูปแบบของการคอรร์ปัช ัน่ (เชน่ ‘การสนับสนุน’ หรอื ‘การบรจิาค’ 

ใหก้บับุคคลอนืทีดู่เหมอืนเป็นบุคคลภายนอกอสิระ แต่แทจ้รงิแลว้มคีวามเชือ่มโยงกบัลูกคา้ ซพัพลายเออร ์ บุคลากรทางการแพทย ์

หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง) 

เราตอ้งท าอย่างไร 

 การสนับสนุนทางการคา้ การบรจิาค หรอืการใหเ้งนิชว่ยเหลอืตอ้ง: 

● ไม่เสนอใหห้รอืมอบใหโ้ดยมเีงือ่นไขแอบแฝง 

หรอืเพือ่ใหม้อีทิธพิลทีไ่ม่เหมาะสมต่อการตดัสนิใจทางธรุกจิหรอืเพือ่ใหไ้ดค้วามชว่ยเหลอื 

● โปรง่ใสชดัเจน และมเีอกสารประกอบระบุผูร้บั มูลค่า และวตัถุประสงคอ์ย่างชดัเจน 

● ผ่านกระบวนการพิจารณาทีอ่นุมตั ิ 

● มวีตัถุประสงคท์างธรุกจิทีช่อบดว้ยกฎหมาย 

ส าหรบัการบรจิาคและการใหเ้งินชว่ยเหลอื โปรดดูที ่ SOP การบริจาคและการให้เงินช่วยเหลือท่ัวโลก ของ LivaNova 

ส าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารรบั พิจารณา และจดัการค าขอ 

ส าหรบัการสนับสนุนทางการคา้ โปรดดูทีเ่อกสารแนวทาง วิธีการสนับสนุนบุคคลภายนอกท่ีจัดกิจกรรมให้ความรู้เชิงการศึกษา ของ LivaNova 

ส าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิจีดัการการสนับสนุนทางการคา้ประเภทเหล่านี ้

5.5. การทุจรติ 

หมายถงึอะไร 

การทุจรติเป็นการใชใ้นทางทีผ่ดิ การใชผ้ดิวธิ ี หรอืการหลอกลวงโดยเจตนา เพือ่ใหไ้ดป้ระโยชนท์ีไ่ม่เป็นธรรมหรอืไม่ถูกกฎหมาย  

กรณีนีร้วมถงึการบดิเบอืนความจรงิ การปลอมแปลงเอกสาร การใชท้รพัยากรหรอืทรพัยส์นิของบรษิทัในทางทีผ่ดิ หรอืการฟอกเงนิ  

โดยอาจเพือ่ประโยชนส์่วนตวัทางตรงหรอืทางออ้ม หรอืเพือ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กผู่อ้ืน่  

ท าไมจงึส าคญั 

การทุจรติเป็นความผดิทางอาญา  ซึง่มผีลให ้LivaNova สูญเสยีเงินทอง พรอ้มทัง้ชือ่เสยีงเสยีหายได ้ 

 

กิจกรรมฉ้อฉลอ่ืนๆ รวมถึง 
การคิดเงินเกินราคาในใบแจ้งหนี ้
การเรียกร้องค่าใช้จ่ายท่ีไม่เคยเกิดขึน้ 
หรือการปลอมแปลงเร่ืองร้องเรียน 
การทุจริตในลูกหนีค้้างรับและลูกหนีค้้างจ่าย (เช่น 
การแยกใบแจ้งหนีเ้พ่ือหลีกเลี่ยงการเข้ากระบวนก
ารอนุมัติ รายการขายและขอคืนเงินท่ีไม่มีจริง 
การจัดการข้อมูลผู้ขาย และการสร้างผู้ขายปลอม) 

https://assets.livanova.com/media/edge/documents/livn%20functions/e&i/donations-and-grants-sop.pdf
https://assets.livanova.com/media/edge/documents/livn%20functions/e&i/donations-and-grants-sop.pdf
https://assets.livanova.com/media/edge/documents/livn%20functions/e&i/how-to-sponsor-a-third-party-organized-educational-event-(tpoee)_1.pdf


  
 

 

เราตอ้งท าอย่างไร 

ทุกคนตอ้งไม่เขา้รว่ม มสี่วนรว่ม หรอืมสี่วนเกีย่วขอ้งใน หรอืเพกิเฉยต่อการทุจรติโดยทราบดวี่าเป็นการทุจรติ   

ทุกๆ คนมหีนา้ทีใ่นการชว่ยตรวจสอบและป้องกนัการทุจรติ  หากคุณเป็นหวัหนา้ คุณจะตอ้งกระท าและปฏบิตัตินเป็นตวัอย่าง 

สือ่สารและปรบัใชข้อ้ก าหนดในดา้นทีคุ่ณรบัผดิชอบ และดูแลใหม้กีารบนัทกึขอ้มูลอย่างโปรง่ใสและถูกตอ้ง 

รวมถงึการตรวจสอบรายงานค่าใชจ้่าย ค าขอช าระเงิน และใบแจง้หนีก้อ่นอนุมตักิารช าระเงิน 

5.6. ผลประโยชนท์บัซอ้น 

หมายถงึอะไร 

ผลประโยชนท์บัซอ้นเกดิขึน้เมือ่ผลประโยชนส์่วนตวัของเรา ส าคญัเหนือกว่า ขดัแยง้ หรอืดูเหมอืนขดัแยง้กบัผลประโยชนข์อง LivaNova  

ผลประโยชนท์บัซอ้น (หรอืแมแ้ต่ลกัษณะทีเ่หมอืนจะเป็นผลประโยชนท์บัซอ้น) 

อาจท าลายความตรงไปตรงมาหรอืความสามารถในการตดัสนิใจทางธรุกจิอย่างเป็นกลำง 

ท าไมจงึส าคญั 

วธิกีารทีเ่ราปฏบิตัตินในการด าเนินธรุกจิของเรามผีลกระทบต่อชือ่เสยีง และความไวว้างใจทีเ่รารกัษาไวก้บัผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง  

การไม่ส่งเสรมิและการหลกีเลีย่งผลประโยชนท์บัซอ้น 

เราส่งสารทีช่ดัเจนเกีย่วกบัความมุ่งมั่นของเรา 

เพือ่แสดงถงึความซือ่สตัยข์อง LivaNova 

และความมุ่งมั่นทีจ่ะท าในสิง่ทีถู่กตอ้งของเรา 

เราตอ้งท าอย่างไร 

 

 

ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเป็นไปได้ เกิดขึน้: 

หากคุณท างานให้กับบุคคลภายนอกท่ี (หรือมีแนวโน้มที่จะ) 
ด าเนินธุรกิจกับหรือแข่งขันกับ LivaNova  
กรณีนีร้วมถึงการท างานในหน้าท่ีใดๆ เช่น การจ้างงาน 
การเป็นท่ีปรึกษา การให้ค าแนะน า การท าหน้าท่ีในฐานะตัวแทน 
การเป็นผู้อ านวยการหรือเจ้าหน้าท่ี และจิตอาสา 

หากคุณมีการจ้างงานท่ีสองหรืองานนอกท่ีมีผลให้ประสิทธิภาพการท า
งานของคุณลดลง หรือส่งผลกระทบต่อหน้าที่ของคุณที่ 
LivaNova 

หากคุณหรือญาติของคุณมีส่วนเป็นเจ้าของหรือมีผลประโยชน์ควบคุม
ส าคัญในบุคคลภายนอกท่ี (หรือมีแนวโน้มที่จะ) 
ด าเนินธุรกิจกับหรือแข่งขันกับ LivaNova 

หากคุณว่าจ้างญาติ คู่ครอง หรือเพ่ือนสนิทเป็นพนักงาน ผู้รับจ้าง 
หรือท่ีปรึกษา  

หากคุณมีผลต่อการประเมินผลงานหรือค่าตอบแทนของบุคคลอ่ืนใดท่ีเป็นญา
ติของคุณหรือคุณมีความสัมพันธ์ด้วย 



  
 

 

ขณะท างานประจ าวนัของเรา อาจมบีางคร ัง้ทีผ่ลประโยชนท์บัซอ้นหรอืผลประโยชนท์บัซอ้นทีเ่ป็นไปไดเ้กดิขึน้  

กำรใชว้จิารณญาณของเราเพือ่หลกีเลีย่งสถานการณท์ีอ่าจเป็นหรอือาจดูเหมอืนเป็นผลประโยชนท์บัซอ้นเป็นส่ิงส ำคญั  

ในบางคร ัง้อำจจะไม่สามารถหลกีเลีย่งผลประโยชนท์บัซอ้นทีอ่ำจเกิดข้ึนได ้ และในกรณีเช่นน้ี 

ส าคญัมากทีเ่ราจะตอ้งเปิดเผยผลประโยชนท์บัซอ้นทีส่งสยัใหก้บัผูจ้ดัการหรอืทมีจรยิธรรมและความซือ่สตัยท์ราบ 

เพือ่ใหเ้ราสามารถรว่มกนัหารอืถงึวธิกีารจดัการอย่างเหมาะสมและโปรง่ใส 

หากคุณเป็นหวัหนา้ คุณมหีนา้ทีใ่นการป้องกนัและตรวจสอบผลประโยชนท์บัซอ้นทีเ่ป็นไปได ้ และจดัการผลประโยชนท์บัซอ้นใดๆ 

ทีเ่กดิขึน้ในดา้นทีคุ่ณรบัผดิชอบ เมือ่คน้พบและไม่สามารถหลกีเลีย่งได ้

ผลประโยชนท์บัซอ้นจ านวนมากหลกีเลีย่งหรอืจดัการไดง่้าย หากไดร้บัการเปิดเผยทนัทแีละจดัการอย่างเหมาะสม  

โปรดดูที ่ SOP การพิจารณาและการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนท่ัวโลก ของ LivaNova ส าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารเปิดเผย ส่งต่อ 

และจดัการผลประโยชนท์บัซอ้น 

6.0 การฝึกอบรมและการตรวจตดิตาม 

ผูจ้ดัการมหีนา้ทีดู่แลใหพ้นักงานภายใตบ้งัคบับญัชาทราบ เขา้ใจ และปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของนโยบายนี ้ 

พนักงานมหีนา้ทีใ่นการเขา้รบัการฝึกอบรมทีก่ าหนดทัง้หมดเสรจ็สิน้ทนัเวลาในส่วนทีเ่กีย่วกบันโยบายนี ้

และผูจ้ดัการมหีนา้ทีดู่แลใหเ้ป็นไปตามนี ้ LivaNova จะด าเนินการตรวจตดิตามเพือ่ใหแ้น่ใจถงึการปฏบิตัโิดยสอดคลอ้งตามนโยบายนี ้

7.0 การส่งต่อเร ือ่ง 

ความแตกต่างจากหรอืขอ้ยกเวน้ของนโยบายนี ้ตอ้งส่งและไดร้บักำรอนุมตัจิากประธานเจา้หนา้ทีด่า้นจรยิธรรมและความซือ่สตัย ์(หรอืตวัแทน) 

กอ่นด าเนินการต่อ 

8.0 ต ัง้ค าถามหรอืรายงานขอ้กงัวล  

ส่งค าถามและ/หรอืแจง้ขอ้กงัวลเกีย่วกบัการละเมดิทีเ่ป็นไปไดไ้ปยงั  

▪ ผูจ้ดัการของคุณ  
▪ ผูจ้ดัการอาวุโสหรอืผูบ้รหิารระดบัสูง  
▪ ทมีจรยิธรรมและความซือ่สตัย ์(ตดิต่อไปยงัหุน้ส่วนธรุกจิ E&I ของคุณหรอืส่งอเีมลไปที ่ethics@livanova.com) 
▪ ฝ่ายทรพัยากรบุคคล 
▪ ฝ่ายกฎหมาย หรอื 
▪ ส่งจดหมายทางไปรษณียไ์ปที:่ 

Attn: Chief Ethics and Integrity Officer 
LivaNova PLC 
20 Eastbourne Terrace 

https://assets.livanova.com/media/edge/documents/livn%20functions/e&i/sop_coi-review-and-management.pdf
https://assets.livanova.com/media/edge/documents/livn%20functions/e&i/sop_coi-review-and-management.pdf


  
 

 

London 
W2 6LG 
United Kingdom 

คุณยงัอาจรายงานขอ้กงัวลของคุณโดยตรงกบัสายด่วนจรยิธรรม LivaNova ของเราทีจ่ดัการโดยบุคคลภายนอก: 

▪ ทางโทรศพัท:์ (800) 461-9330 (หมายเลขตดิต่อในประเทศมีใหท้ีน่ี่) 
▪ ทางเว็บไซต:์ https://ethicshelpline.livanova.com 

รายงานตามหลกัสุจรติจะตอ้งไดร้บัการดูแลจดัการอย่างเป็นความลบัและสอบสวนตามขัน้ตอนการสอบสวนภายในของ LivaNova 

และการด าเนินการแกไ้ขทีเ่หมาะสมจะเกดิขึน้โดยองิจากสิง่ทีค่น้พบจากการสอบสวน 

9.0 การละเมดิ 

พนักงานทีล่ะเมดินโยบาย ขัน้ตอนปฏบิตั ิ หรอืแนวทางทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรอืน่ของบรษิทั 

และผูจ้ดัการทีอ่นุญาตหรอืสั่งใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาด าเนินการดงักล่าวโดยเจตนา อาจถูกด าเนินการทางวนัิย 

ตามความผดิน้ันสูงสุดถงึขัน้เลกิจา้ง 

LivaNova มนีโยบายการไม่ตอบโตอ้ย่างเขม้งวด 

การตอบโตใ้นรูปแบบใดก็ตามต่อบุคคลทีแ่จง้เร ือ่งการละเมดิทีเ่ป็นไปไดเ้ป็นส่ิงท่ีไม่ยินยอมให้เกิดข้ึนได ้ ตวัอย่างของการตอบโต ้ อาทเิชน่ 

การเลกิจา้ง การลดต าแหน่ง การปฏเิสธทีจ่ะเลือ่นต าแหน่ง การโยกยา้ย (ในบางสถานการณ)์ 

หรอืการกระท าทีไ่ม่พงึประสงคอ์ืน่ทีจ่ะขดัขวางบุคคลทีเ่หมาะสมจากการต่อตา้นหรอืการเปิดเผยการประพฤตผิดิทีม่องเห็นได ้

10.0 ภาคผนวก 

ไม่ม ี

 

 



 

 

LivaNova PLC  

จดทะเบยีนในประเทศองักฤษและเวลส ์

หมายเลขทะเบยีน 09451374 

20 Eastbourne Terrace 

London W2 6LG,  

United Kingdom 

 

 

 

 


