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1.0 จุดประสงค์ 

ในฐานะส่วนหน่ึงของวฒันธรรมแห่งจริยธรรมของ LivaNova (“บริษทั”) และเพื่อสนบัสนุนหลกัจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั (“หลกัจรรยาบรรณ”) 

และโปรแกรมจริยธรรมและการปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบั เป็นการส าคญัอยา่งยิง่ท่ีพนกังานของ LivaNova1 และบุคคลภายนอกของ LivaNova ต่างๆ2 

มีช่องทางส่ือสารในการแจง้เร่ือง3 อยา่งสุจริตใจในการประพฤติผดิ4 ตามจริงหรือท่ีสงสัย โดยไม่ตอ้งหวัน่เกรงการตอบโต้5 

จุดประสงคข์องนโยบายน้ีคือ 

▪ สนบัสนุน ให้พนกังานและบุคคลภายนอกแจง้เร่ือง ตั้งค  าถาม หรือรายงานขอ้กงัวลเก่ียวกบัการประพฤติผดิท่ีเป็นไปได ้

▪ สรุป ช่องทางรายงานท่ีมีให้ในการแจง้เร่ืองและกระบวนการท่ีมีส าหรับการจดัการประเด็นท่ีรายงาน 

▪ ปกป้อง พนกังานและบุคคลภายนอกท่ีแจง้เร่ืองอยา่งสุจริตใจจากการตอบโต ้และช่วยให้มัน่ใจไดว้า่บริษทัจะไม่ยอมรับต่อการกระท าตอบโตใ้นทุกรูปแบบ 

▪ ปรับปรุง วฒันธรรมเปิดกวา้ง ความรับผิดชอบ และความซ่ือสัตย ์

2.0 ขอบเขต 

นโยบายน้ีมีผลใชก้บัพนกังานทั้งหมดของ LivaNova ในส่วนงาน หน่วยงาน และเขตพื้นท่ีใดๆ ของ LivaNova และกบับุคคลภายนอกทั้งหมดของ LivaNova  

LivaNova ด าเนินธุรกิจทัว่โลก และเราตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายระหวา่งประเทศ รวมทั้งกฎหมายของแต่ละประเทศท่ีเราด าเนินงาน นโยบายน้ีมีผลใชก้บัประเทศทั้งหมดท่ี 

LivaNova ด าเนินงานและอยูภ่ายใตก้ฎหมายและกฎเกณฑท์อ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด เช่น ความเป็นส่วนตวัของประเทศนั้น 

กฎหมายและกฎเกณฑว์า่ดว้ยการเปิดโปงการกระท าผิดและการไม่ตอบโต ้

นโยบายน้ีเป็นส่วนเพิ่มเติมของกฎและแนวทางท่ีมีให้ในหลกัจรรยาบรรณของ LivaNova และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 
และมีผลใชก้บัการประพฤติผดิท่ีถูกกล่าวหาทุกประเภทภายใน LivaNova หรือโดยบุคคลอ่ืนใดท่ีด าเนินธุรกิจกบั LivaNova  

 
 

3.0 หลกัการเบ้ืองต้น  

นโยบายน้ีเป็นส่วนเพิ่มเติมของหลกัจรรยาบรรณของ LivaNova นโยบายและขั้นตอนปฏิบติัต่างๆ 
โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและการตรวจสอบการประพฤติผิดในส่วนท่ีเก่ียวกบัการเงินและการบญัชี การควบคุมและการตรวจสอบภายใน การติดสินบน 

การคอร์รัปชัน่ การตอบโต ้การรังควาน และการเลือกปฏิบติั 

                                    
1

 พนักงาน – หมายถึงพนักงานเตม็เวลา พนักงานไม่เตม็เวลา พนักงานช่ัวคราว และลกุจ้างช่ัวคราวของ LivaNova รวมถึงอาสาสมคัรและพนักงานฝึกงานท่ีได้รับหรือไม่ได้รับค่าจ้าง ส าหรับนโยบายนี ้

ค านีย้งัหมายความรวมถึงบุคคลใดกต็ามท่ีอยู่ในหน่วยงานจัดการ หน่วยงานบริหาร หรือหน่วยงานก ากับดูแลของ LivaNova รวมถึงคณะกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร 
2

 บุคคลภายนอก – หมายถึงท่ีปรึกษา ผู้รับจ้าง ซัพพลายเออร์ ตัวกลางทางการขาย/การตลาด ลกูค้า และบุคคลใดๆ ท่ีท างานภายใต้การก ากับดูแลและค าส่ังของหุ้นส่วนธุรกิจท่ีกล่าวถึงข้างต้นของ _LivaNova 

3
 การแจ้งเร่ือง - หมายถึงการรายงานข้อกังวล ข้อร้องเรียน ค าถาม หรือการแจ้งถึงการรับรู้เกี่ยวกับการประพฤติผิดท่ีอาจเกิดขึน้หรือท่ีถกูกล่าวหาอย่างสุจริตใจ 

4
 การประพฤติผิด – หมายถึงการกระท าผิด การด าเนินธุรกิจท่ีผิดจริยธรรม หรือการละเว้นท่ีไม่เหมาะสมภายใน LivaNova หรือบุคคลภายนอกอ่ืนใดของ LivaNova รวมถึงการละเมิดกฎหมายและกฎเกณฑ์ 

ความผิดทางอาญา การละเมิดหลกัจรรยาบรรณหรือนโยบายต่างๆ ของ LivaNova การฝ่าฝืนขัน้ตอนปฏิบัติของบริษัทท่ีเกิดขึน้ซ า้ๆ และสถานการณ์ท่ีอาจท าลายช่ือเสียงของ LivaNova โดยตรงหรือโดยอ้อม 

5
 การตอบโต้เกิดขึน้เม่ือบุคคลใดบุคคลหน่ึงท าโทษหรือท าให้บุคคลอ่ืนได้รับอันตรายโดยตรงหรือโดยอ้อมเน่ืองจากมส่ีวนเกี่ยวข้อง หรือมเีจตนามส่ีวนเกี่ยวข้องในการแจ้งเร่ืองหรือการด าเนินการสอบสวนภายใน 

หรือเพ่ือท่ีจะป้องกันไม่ให้บุคคลหน่ึงแจ้งเร่ือง การตอบโต้อาจเกิดขึน้ผ่านทางการกระท าหรือการละเว้นไม่กระท าหรือการส่ือสารเป็นลายลกัษณ์อักษร/วาจา และอาจเป็นได้หลายรูปแบบ 



  
 

 

หลกัการส าคญัของนโยบายการแจง้เร่ืองและการไม่ตอบโตน้ี้ ไดแ้ก่ 

3.1 ทุกคนมีหนา้ท่ีและมีสิทธิในการแจง้เร่ือง อย่างสุจริตใจ และอย่างปลอดภัย 

3.2 การแจง้เร่ืองรวมถึงการรายงานข้อกังวล การตั้งค าถาม หรือการแจ้งถึงการรับรู้เก่ียวกบัการประพฤติผดิท่ีถูกกล่าวหา 

3.3 ประเด็นท่ีรายงานจะไดรั้บการจดัการอย่างเป็นความลับภายใตข้อบเขตท่ีไดรั้บอนุญาตโดยกฎหมายหรือกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งและภายใตก้ารปฏิบติัอยา่งสมเหตุสมผล 

3.4 การสอบสวนจะไดรั้บการด าเนินการอย่างเป็นกลาง 

3.5 การตอบโต้ในรูปแบบหรือวธีิการใดๆกบัผูท่ี้แจง้เร่ืองโดยสุจริตใจเป็นการกระท าท่ีเราจะไม่ยอมรับและผูร้ายงานอยา่งสุจริตใจจะไดรั้บการปกป้องจากพฤติกรรมดงัก
ล่าวนั้น 

3.6 ในฐานะส่วนหน่ึงของโปรแกรมและโครงการแจง้เร่ือง LivaNova มุ่งให้พนักงานรู้สึกปลอดภัยทางใจ 
และจะสนบัสนุนการให้ความรู้และการรับรู้ในโครงการเก่ียวกบัการแจง้เร่ืองและการไม่ตอบโตน้ี้   

4.0 ข้อความของนโยบาย 

4.1 ทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งตั้งค  าถามหรือรายงานประเด็นต่างๆ เก่ียวกบัการประพฤติผดิท่ีถูกกล่าวหา LivaNova ตั้งสมมติฐานวา่ผูร้ายงานจะแจง้เร่ืองราวโดยสุจริตใจ 
นโยบายน้ีห้ามพนกังานท าการรายงานการไม่ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ีไม่เป็นจริงและ/หรืออยา่งไม่ซ่ือสัตยโ์ดยรับทราบและตั้งใจบุคคลใดก็ตามท่ีตั้งใจหรือแจง้เ

ร่ืองอยา่งไม่ซ่ือสัตย ์อาจไดรั้บการด าเนินการทางวนิัยได  ้ 

4.2 ช่องทางแจง้เร่ืองของ LivaNova เพื่อการรับประเด็นท่ีรายงาน ไดรั้บการออกแบบ จดัท า และด าเนินงานอยา่งปลอดภยั 
เพื่อให้การด าเนินการเป็นความลบัสูงสุด 
(ภายใตข้อบเขตท่ีไดรั้บอนุญาตภายใตก้ฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งและภายใตก้ารปฏิบติัอยา่งสมเหตุสมผล)และป้องกนัการเขา้ถึงจากพนกังานท่ีไม่ได ้
รับอนุญาต 

4.3 พนกังานหรือบุคคลภายนอกไม่ควรพยายามสอบสวนหรือแกปั้ญหาในประเด็นท่ีรายงานนั้นดว้ยตนเองผูจ้ดัการคนใดท่ีไดรั้บเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัการประพฤติผิดท่ี
ถูกกล่าวหา ตอ้งรายงานเร่ืองผา่นทางช่องทางแจง้เร่ืองท่ีมีอยูช่่องทางใดช่องทางหน่ึง พนกังาน ผูจ้ดัการ และผูอ้  านวยการบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
ไม่สามารถตดัสินใจแต่เพียงฝ่ายเดียวไดว้า่ไม่จ าเป็นตอ้งมีการสอบสวนเร่ืองราวนั้น วธีิการท่ีคดักรอง คดัแยก และจดัการประเด็นท่ีรายงานนั้น 

ไดมี้สรุปไวใ้นขั้นตอนปฏิบติัของการสอบสวนภายในของบริษทั 

4.4 พนกังานและบุคคลภายนอกตอ้งจดจ าไวเ้สมอวา่ ตนมีภาระผกูพนัต่อ LivaNova ในการรักษาความลบั 

และขอ้พิจารณาในเร่ืองความเป็นส่วนตวันั้นมีผลใชก้บัประเด็นท่ีรายงานทุกเร่ือง หากคุณมีส่วนเก่ียวขอ้ง รับทราบ หรือถูกสัมภาษณ์ในส่วนหน่ึงของการสอบสวน 

คุณไม่ควรเปิดเผย บอกเล่า หรือพูดคุยรายละเอียดของการสอบสวนกบับุคคลอ่ืนใดภายนอกส่วนงานท่ีจดัการเร่ืองน้ี เวน้แต่มีการระบุตกลงไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

4.5 พนกังานตอ้งไม่ข่มขู่หรือตอบโตบุ้คคลใดก็ตามท่ีแจง้เร่ืองโดยสุจริตใจและไม่ไดมี้ความมุ่งร้าย การตอบโตไ้ม่เพียงเป็นการท าอนัตรายกบัเหยือ่เท่านั้น 

หากยงัอาจสร้างผลกระทบเสียหายต่อวฒันธรรมบริษทัของเรา โดยเป็นการขดัขวางความตอ้งการแจง้เร่ืองของพนกังานคนอ่ืน 
และส่งผลทางลบต่อขวญัก าลงัใจโดยรวมของท่ีท างาน 

4.6 LivaNova ไม่ยอมรับการตอบโตใ้นทุกรูปแบบหรือวธีิการ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะสถานการณ์ต่อไปน้ี 



  
 

 

4.6.1 การกระท าเชิงลบเก่ียวกบังาน เช่น การลดต าแหน่ง การลงโทษทางวนิัย การเลิกจา้ง การลดเงินเดือน 

การมอบหมายงานหรือการเปล่ียนเวลาท างานอยา่งไม่ยติุธรรม (รวมถึงการท างานล่วงเวลา) 
หรือความพยายามมุ่งปิดปากหรือลงโทษผูร้ายงานผา่นทางแรงจูงใจทางเศรษฐกิจหรือสวสัดิการอ่ืน 

4.6.2 การกระท าท่ีบัน่ทอนความรู้สึกปลอดภยัทางใจของพนกังาน เช่น การข่มขู่ การคุกคามท่ีเกิดจริงหรือท าให้รู้สึกวา่เกิดข้ึน การกลัน่แกลง้ 
การรังควาน หรือการเลือกปฏิบติั 

4.6.3 พฤติกรรมยกเวน้โดยเจตนา เช่น การหลีกเล่ียง และ/หรือการหลีกหนีบุคคลนั้น 

การไม่เชิญบุคคลนั้นเขา้ร่วมประชุมท่ีส าคญัหรือในรายช่ืออีเมลโดยตั้งใจและในลกัษณะท่ีไม่ยติุธรรม การท าตวั "เมินเฉย" 
กบับุคคลนั้นในท่ีท างาน การไม่โทรกลบัหรือส่งอีเมลตอบกลบัโดยตั้งใจและในลกัษณะท่ีไม่ยติุธรรม การนินทาวา่ร้ายบุคคลนั้น 

การขดัขวางความสัมพนัธ์ของบุคคลนั้นกบัพนักงานหรือบุคคลภายนอกอ่ืน 

หรือการสร้างหรือการอนุญาตให้สร้างบรรยากาศการท างานท่ีไม่เป็นมิตรต่อบุคคลนั้น 

4.7 นโยบายน้ีไม่มีผลให้เกิดอคติต่อกฎของประเทศทั้งในดา้นการด าเนินการโดยพนกังานตามสิทธิของตนในการปรึกษาตวัแทนหรือสหภาพการคา้ 
และสิทธิของพนกังานและสหภาพการคา้ในการบรรลุขอ้ตกลงร่วมกนั 

4.8 LivaNova ให้คุณค่าอยา่งยิง่แก่พนกังาน ร่างกายของพนกังาน รวมไปถึงความรู้สึกปลอดภยัทางใจของพนกังาน 

และเรามุ่งมัน่อยา่งจริงใจในการปกป้องพนกังานคนใดก็ตามท่ีแจง้เร่ืองโดยสุจริตใจ ไม่ให้ถูกตอบโตจ้ากบุคคลใดก็ตาม (ไม่เฉพาะผูท่ี้ถูกกล่าวหา) 
และในระยะเวลายาวนานตามที่จ  าเป็น แมว้า่การสอบสวนในประเด็นท่ีรายงานนั้นสรุปผลในทา้ยท่ีสุดวา่ประเด็นนั้นไม่มีสาระส าคญัหรือไม่กระจ่างชดัก็ตาม 

5.0 วธีิการแจ้งเร่ือง 

LivaNova 
มีกลไกการรายงานมากมายเพื่อให้บุคลากรแจง้ขอ้กงัวลและแจง้เร่ืองไดอ้ยา่งปลอดภยัและไม่ตอ้งเปิดเผยตวัตนเม่ือมีบางส่ิงท่ีดูเหมือนไม่ถูกตอ้งและเก่ียวขอ้งกบัการประพฤติผิดท่ี
สงสัย หากกฎหมายท่ีบงัคบัใชอ้นุญาต 

คุณอาจเร่ิมแจง้เร่ืองกบั หัวหน้างาน โดยตรงของคุณ ผู้จัดการ ของหัวหนา้งาน หรือ หัวหน้าทีมท่ีเกี่ยวข้อง ในทางกลบักนั หัวหนา้งาน ผูจ้ดัการ 
และหัวหนา้ส่วนงาน/เขตพื้นท่ีตอ้งส่งประเด็นท่ีไดรั้บรายงานผา่นช่องทางแจง้เร่ืองของ LivaNova ข่องทางใดช่องทางหน่ึง  

หากไม่สามารถท าได ้ตวัอยา่งเช่น เน่ืองจากการประพฤติผดิท่ีสงสัยเก่ียวขอ้งกบัฝายบริหารหรือเน่ืองจากคุณรู้สึกสะดวกใจท่ีจะใชช่้องทางการรายงานอ่ืนมากกวา่ 

ยงัมีช่องทางการรายงานต่อไปน้ีท่ีสามารถเลือกใชไ้ด:้ 

▪ รายงานขอ้กงัวลของคุณโดยตรงกบั สายด่วนจริยธรรม LivaNova ของเราท่ีจดัการโดยบุคคลภายนอก: 

⮚ ทางโทรศพัท:์ (800) 461-9330 (หมายเลขโทรศพัทใ์นทอ้งถ่ินเพิ่มเติมมีอยูท่ี่น่ี) 

⮚ ทางเวบ็: https://ethicshelpline.livanova.com 

▪ ปรึกษาสมาชิก ทีมผู้น าอาวุโสหรือทีมผู้น าระดับผู้บริหาร (SLT / ELT) 

▪ ปรึกษาสมาชิกทีม จริยธรรมและความซ่ือสัตย์ (E&I) กฎหมาย หรือ ทรัพยากรบุคคล (HR)  

▪ ส่งอีเมลถึง E&I ท่ี Ethics@livanova.com 

▪ ส่ง จดหมายทางไปรษณีย์ ไปท่ี: 

https://ethicshelpline.livanova.com/
https://ethicshelpline.livanova.com/
https://ethicshelpline.livanova.com/
https://ethicshelpline.livanova.com/
mailto:Ethics@livanova.com
mailto:Ethics@livanova.com


  
 

 

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

London 
W2 6LG 

United Kingdom 

รายงานตามหลกัสุจริตทุกฉบบัจะตอ้งไดรั้บการดูแลจดัการอยา่งเป็นความลบัและสอบสวนตามขั้นตอนการสอบสวนภายในของ LivaNova 

และการด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมจะเกิดข้ึนโดยอิงจากส่ิงท่ีคน้พบจากการสอบสวน 

6.0 กระบวนการสอบสวนภายใน 

LivaNova จะด าเนินการกบัขอ้ร้องเรียนในการแจง้เร่ืองทั้งหมดอยา่งจริงจงั และจะริเร่ิมขั้นตอนการแกไ้ข ตลอดทั้งใชก้ารด าเนินการแกไ้ขท่ีสอดคลอ้งตามท่ีจ าเป็น 

7.0 การรายงานภายนอก 

ไม่มีส่วนหน่ึงส่วนใดในนโยบาย ขั้นตอนปฏิบติั หรือหลกัจรรยาบรรณของ LivaNova ท่ีห้ามพนกังานและบุคคลภายนอกรายงานการละเมิดกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบั 

หรือห้ามการเปิดเผยอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บการคุม้ครองภายใตก้ฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัดงักล่าวต่อหน่วยงานของรัฐ เช่น หน่วยงานหรือนิติบุคคลของรัฐบาล หน่วยงานควบคุมดูแล 
หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการรับแจง้เบาะแสการกระท าความผดิ หรือสาธารณชน 

พนกังานและบุคคลภายนอกไม่จ าเป็นตอ้งไดรั้บอนุญาตล่วงหนา้จากบริษทัหรือพนกังานคนหน่ึงคนใดในบริษทั ในการรายงานหรือเปิดเผยดงักล่าว 
และไม่จ าเป็นตอ้งแจง้บริษทัวา่ไดท้  าการรายงานหรือเปิดเผยดงักล่าว  

8.0 การละเมิด  

พนกังานท่ีละเมิดนโยบาย ขั้นตอนปฏิบติั (เกิดข้ึนซ ้ าๆ) หรือแนวทางท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรอ่ืนของบริษทั 
และผูจ้ดัการท่ีอนุญาตหรือสั่งให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาด าเนินการดงักล่าวโดยเจตนา อาจถูกด าเนินการทางวินยัตามความผิดนั้นสูงสุดถึงขั้นเลิกจา้ง 

LivaNova มีนโยบายการไม่ตอบโตอ้ยา่งเขม้งวด เราจะไม่ยอมให้มีการตอบโตใ้นรูปแบบใดก็ตามต่อบุคคลท่ีแจง้เร่ืองโดยสุจริตใจ
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จดทะเบียนในประเทศองักฤษและเวลส์ 
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