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จุดประสงค์

ในฐานะส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรมแห่ งจริ ยธรรมของ LivaNova (“บริ ษทั ”) และเพื่อสนับสนุนหลักจรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุ รกิจของบริ ษทั (“หลักจรรยาบรรณ”)
และโปรแกรมจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับ เป็ นการสาคัญอย่างยิง่ ที่พนักงานของ LivaNova1 และบุคคลภายนอกของ LivaNova ต่างๆ2
มีช่องทางสื่ อสารในการแจ้งเรื่ อง3 อย่างสุ จริ ตใจในการประพฤติผดิ 4 ตามจริ งหรื อที่สงสัย โดยไม่ตอ้ งหวัน่ เกรงการตอบโต้5
จุดประสงค์ของนโยบายนี้คือ
▪

สนับสนุน ให้พนักงานและบุคคลภายนอกแจ้งเรื่ อง ตั้งคาถาม หรื อรายงานข้อกังวลเกี่ยวกับการประพฤติผดิ ที่เป็ นไปได้

▪

สรุ ป ช่องทางรายงานที่มีให้ในการแจ้งเรื่ องและกระบวนการที่มีสาหรับการจัดการประเด็นที่รายงาน

▪

ปกป้อง พนักงานและบุคคลภายนอกที่แจ้งเรื่ องอย่างสุ จริ ตใจจากการตอบโต้ และช่วยให้มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั จะไม่ยอมรับต่อการกระทาตอบโต้ในทุกรู ปแบบ

▪

ปรับปรุ ง วัฒนธรรมเปิ ดกว้าง ความรับผิดชอบ และความซื่ อสัตย์

2.0

ขอบเขต

นโยบายนี้มีผลใช้กบั พนักงานทั้งหมดของ LivaNova ในส่ วนงาน หน่วยงาน และเขตพื้นที่ใดๆ ของ LivaNova และกับบุคคลภายนอกทั้งหมดของ LivaNova
LivaNova ดาเนินธุรกิจทัว่ โลก และเราต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายของแต่ละประเทศที่เราดาเนิ นงาน นโยบายนี้มีผลใช้กบั ประเทศทั้งหมดที่
LivaNova ดาเนินงานและอยูภ่ ายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ทอ้ งถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ความเป็ นส่ วนตัวของประเทศนั้น
กฎหมายและกฎเกณฑ์วา่ ด้วยการเปิ ดโปงการกระทาผิดและการไม่ตอบโต้
นโยบายนี้เป็ นส่ วนเพิ่มเติมของกฎและแนวทางที่มีให้ในหลักจรรยาบรรณของ LivaNova และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
และมีผลใช้กบั การประพฤติผดิ ที่ถูกกล่าวหาทุกประเภทภายใน LivaNova หรื อโดยบุคคลอื่นใดที่ดาเนินธุรกิจกับ LivaNova

3.0

หลักการเบื้องต้ น

นโยบายนี้เป็ นส่ วนเพิ่มเติมของหลักจรรยาบรรณของ LivaNova นโยบายและขั้นตอนปฏิบตั ิตา่ งๆ
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและการตรวจสอบการประพฤติผิดในส่ วนที่เกี่ยวกับการเงินและการบัญชี การควบคุมและการตรวจสอบภายใน การติดสิ นบน
การคอร์รัปชัน่ การตอบโต้ การรังควาน และการเลือกปฏิบตั ิ

1 พนักงาน – หมายถึงพนักงานเต็มเวลา พนักงานไม่เต็มเวลา พนักงานชั่วคราว และลุกจ้ างชั่วคราวของ LivaNova รวมถึงอาสาสมัครและพนักงานฝึ กงานที่ได้รับหรื อไม่ได้ รับค่ าจ้ าง สาหรั บนโยบายนี ้
คานีย้ งั หมายความรวมถึงบุคคลใดก็ตามที่อยู่ในหน่ วยงานจัดการ หน่ วยงานบริ หาร หรื อหน่ วยงานกากับดูแลของ LivaNova รวมถึงคณะกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร
2 บุคคลภายนอก – หมายถึงที่ปรึ กษา ผู้รับจ้ าง ซัพพลายเออร์ ตัวกลางทางการขาย/การตลาด ลูกค้ า และบุคคลใดๆ ที่ทางานภายใต้ การกากับดูแลและคาสั่งของหุ้นส่ วนธุรกิจที่กล่าวถึงข้ างต้ นของ _LivaNova
3 การแจ้ งเรื่ อง - หมายถึงการรายงานข้ อกังวล ข้ อร้ องเรี ยน คาถาม หรื อการแจ้ งถึงการรั บรู้ เกี่ยวกับการประพฤติผิดที่อาจเกิดขึน้ หรื อที่ถกู กล่าวหาอย่างสุจริ ตใจ
4 การประพฤติผิด – หมายถึงการกระทาผิด การดาเนินธุรกิจที่ผิดจริ ยธรรม หรื อการละเว้ นที่ไม่เหมาะสมภายใน LivaNova หรื อบุคคลภายนอกอื่นใดของ LivaNova รวมถึงการละเมิดกฎหมายและกฎเกณฑ์
ความผิดทางอาญา การละเมิดหลักจรรยาบรรณหรื อนโยบายต่ างๆ ของ LivaNova การฝ่ าฝื นขัน้ ตอนปฏิบัติของบริ ษัทที่เกิดขึน้ ซา้ ๆ และสถานการณ์ ที่อาจทาลายชื่อเสียงของ LivaNova โดยตรงหรื อโดยอ้ อม
5 การตอบโต้ เกิดขึน้ เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งทาโทษหรื อทาให้ บุคคลอื่นได้ รับอันตรายโดยตรงหรื อโดยอ้ อมเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้ อง หรื อมีเจตนามีส่วนเกี่ยวข้ องในการแจ้ งเรื่ องหรื อการดาเนิ นการสอบสวนภายใน
หรื อเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ บุคคลหนึ่งแจ้ งเรื่ อง การตอบโต้ อาจเกิดขึน้ ผ่านทางการกระทาหรื อการละเว้นไม่กระทาหรื อการสื่อสารเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร/วาจา และอาจเป็ นได้ หลายรู ปแบบ

หลักการสาคัญของนโยบายการแจ้งเรื่ องและการไม่ตอบโต้น้ ี ได้แก่
3.1

ทุกคนมีหน้าที่และมีสิทธิในการแจ้งเรื่ อง อย่ างสุ จริตใจ และอย่ างปลอดภัย

3.2

การแจ้งเรื่ องรวมถึงการรายงานข้ อกังวล การตั้งคาถาม หรื อการแจ้ งถึงการรับรู ้เกี่ยวกับการประพฤติผดิ ที่ถูกกล่าวหา

3.3

ประเด็นที่รายงานจะได้รับการจัดการอย่ างเป็ นความลับภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและภายใต้การปฏิบตั ิอย่างสมเหตุสมผล

3.4

การสอบสวนจะได้รับการดาเนินการอย่ างเป็ นกลาง

3.5

การตอบโต้ ในรู ปแบบหรื อวิธีการใดๆกับผูท้ ี่แจ้งเรื่ องโดยสุ จริ ตใจเป็ นการกระทาที่เราจะไม่ยอมรับและผูร้ ายงานอย่างสุ จริ ตใจจะได้รับการปกป้ องจากพฤติกรรมดังก
ล่าวนั้น

3.6 ในฐานะส่ วนหนึ่งของโปรแกรมและโครงการแจ้งเรื่ อง LivaNova มุ่งให้พนักงานรู้ สึกปลอดภัยทางใจ
และจะสนับสนุนการให้ความรู ้และการรับรู ้ในโครงการเกี่ยวกับการแจ้งเรื่ องและการไม่ตอบโต้น้ ี

4.0

ข้ อความของนโยบาย

4.1 ทุกคนมีหน้าที่ตอ้ งตั้งคาถามหรื อรายงานประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการประพฤติผดิ ที่ถูกกล่าวหา LivaNova ตั้งสมมติฐานว่าผูร้ ายงานจะแจ้งเรื่ องราวโดยสุ จริ ตใจ
นโยบายนี้ห้ามพนักงานทาการรายงานการไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับที่ไม่เป็ นจริ งและ/หรื ออย่างไม่ซื่อสัตย์โดยรับทราบและตั้งใจบุคคลใดก็ตามที่ต้ งั ใจหรื อแจ้งเ
รื่ องอย่างไม่ซื่อสัตย์ อาจได้รับการดาเนินการทางวินัยได้

4.2 ช่องทางแจ้งเรื่ องของ LivaNova เพื่อการรับประเด็นที่รายงาน ได้รับการออกแบบ จัดทา และดาเนินงานอย่างปลอดภัย
เพื่อให้การดาเนินการเป็ นความลับสู งสุ ด
(ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุ ญาตภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและภายใต้การปฏิบตั ิอย่างสมเหตุสมผล)และป้องกันการเข้าถึงจากพนักงานที่ไม่ได้
รับอนุ ญาต

4.3 พนักงานหรื อบุคคลภายนอกไม่ควรพยายามสอบสวนหรื อแก้ปัญหาในประเด็นที่รายงานนั้นด้วยตนเองผูจ้ ดั การคนใดที่ได้รับเรื่ องร้องเรี ยนเกี่ยวกับการประพฤติผิดที่
ถูกกล่าวหา ต้องรายงานเรื่ องผ่านทางช่องทางแจ้งเรื่ องที่มีอยูช่ ่องทางใดช่องทางหนึ่ง พนักงาน ผูจ้ ดั การ และผูอ้ านวยการบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ไม่สามารถตัดสิ นใจแต่เพียงฝ่ ายเดียวได้วา่ ไม่จาเป็ นต้องมีการสอบสวนเรื่ องราวนั้น วิธีการที่คดั กรอง คัดแยก และจัดการประเด็นที่รายงานนั้น
ได้มีสรุ ปไว้ในขั้นตอนปฏิบตั ิของการสอบสวนภายในของบริ ษทั

4.4 พนักงานและบุคคลภายนอกต้องจดจาไว้เสมอว่า ตนมีภาระผูกพันต่อ LivaNova ในการรักษาความลับ
และข้อพิจารณาในเรื่ องความเป็ นส่ วนตัวนั้นมีผลใช้กบั ประเด็นที่รายงานทุกเรื่ อง หากคุณมีส่วนเกี่ยวข้อง รับทราบ หรื อถูกสัมภาษณ์ในส่ วนหนึ่งของการสอบสวน
คุณไม่ควรเปิ ดเผย บอกเล่า หรื อพูดคุยรายละเอียดของการสอบสวนกับบุคคลอื่นใดภายนอกส่ วนงานที่จดั การเรื่ องนี้ เว้นแต่มีการระบุตกลงไว้เป็ นอย่างอื่น

4.5 พนักงานต้องไม่ข่มขู่หรื อตอบโต้บุคคลใดก็ตามที่แจ้งเรื่ องโดยสุ จริ ตใจและไม่ได้มีความมุ่งร้าย การตอบโต้ไม่เพียงเป็ นการทาอันตรายกับเหยือ่ เท่านั้น
หากยังอาจสร้างผลกระทบเสี ยหายต่อวัฒนธรรมบริ ษทั ของเรา โดยเป็ นการขัดขวางความต้องการแจ้งเรื่ องของพนักงานคนอื่น
และส่ งผลทางลบต่อขวัญกาลังใจโดยรวมของที่ทางาน

4.6 LivaNova ไม่ยอมรับการตอบโต้ในทุกรู ปแบบหรื อวิธีการ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะสถานการณ์ต่อไปนี้

4.6.1

การกระทาเชิงลบเกี่ยวกับงาน เช่น การลดตาแหน่ง การลงโทษทางวินัย การเลิกจ้าง การลดเงินเดือน
การมอบหมายงานหรื อการเปลี่ยนเวลาทางานอย่างไม่ยตุ ิธรรม (รวมถึงการทางานล่วงเวลา)
หรื อความพยายามมุ่งปิ ดปากหรื อลงโทษผูร้ ายงานผ่านทางแรงจูงใจทางเศรษฐกิจหรื อสวัสดิการอื่น

4.6.2

การกระทาที่บนั่ ทอนความรู ้สึกปลอดภัยทางใจของพนักงาน เช่น การข่มขู่ การคุกคามที่เกิดจริ งหรื อทาให้รู้สึกว่าเกิดขึ้น การกลัน่ แกล้ง
การรังควาน หรื อการเลือกปฏิบตั ิ

4.6.3

พฤติกรรมยกเว้นโดยเจตนา เช่น การหลีกเลี่ยง และ/หรื อการหลีกหนี บุคคลนั้น
การไม่เชิญบุคคลนั้นเข้าร่ วมประชุมที่สาคัญหรื อในรายชื่ออีเมลโดยตั้งใจและในลักษณะที่ไม่ยตุ ิธรรม การทาตัว "เมินเฉย"
กับบุคคลนั้นในที่ทางาน การไม่โทรกลับหรื อส่ งอีเมลตอบกลับโดยตั้งใจและในลักษณะที่ไม่ยตุ ิธรรม การนิ นทาว่าร้ายบุคคลนั้น
การขัดขวางความสัมพันธ์ของบุคคลนั้นกับพนักงานหรื อบุคคลภายนอกอื่น
หรื อการสร้างหรื อการอนุ ญาตให้สร้างบรรยากาศการทางานที่ไม่เป็ นมิตรต่อบุคคลนั้น

4.7 นโยบายนี้ไม่มีผลให้เกิดอคติต่อกฎของประเทศทั้งในด้านการดาเนินการโดยพนักงานตามสิ ทธิของตนในการปรึ กษาตัวแทนหรื อสหภาพการค้า
และสิ ทธิของพนักงานและสหภาพการค้าในการบรรลุขอ้ ตกลงร่ วมกัน

4.8 LivaNova ให้คุณค่าอย่างยิง่ แก่พนักงาน ร่ างกายของพนักงาน รวมไปถึงความรู้สึกปลอดภัยทางใจของพนักงาน
และเรามุ่งมัน่ อย่างจริ งใจในการปกป้องพนักงานคนใดก็ตามที่แจ้งเรื่ องโดยสุ จริ ตใจ ไม่ให้ถูกตอบโต้จากบุคคลใดก็ตาม (ไม่เฉพาะผูท้ ี่ถูกกล่าวหา)
และในระยะเวลายาวนานตามที่จาเป็ น แม้วา่ การสอบสวนในประเด็นที่รายงานนั้นสรุ ปผลในท้ายที่สุดว่าประเด็นนั้นไม่มีสาระสาคัญหรื อไม่กระจ่างชัดก็ตาม

5.0

วิธีการแจ้ งเรื่ อง

LivaNova
มีกลไกการรายงานมากมายเพื่อให้บุคลากรแจ้งข้อกังวลและแจ้งเรื่ องได้อย่างปลอดภัยและไม่ตอ้ งเปิ ดเผยตัวตนเมื่อมีบางสิ่ งที่ดูเหมือนไม่ถูกต้องและเกี่ยวข้องกับการประพฤติผิดที่
สงสัย หากกฎหมายที่บงั คับใช้อนุญาต
คุณอาจเริ่ มแจ้งเรื่ องกับ หัวหน้ างาน โดยตรงของคุณ ผู้จัดการ ของหัวหน้างาน หรื อ หัวหน้ าทีมที่เกี่ยวข้ อง ในทางกลับกัน หัวหน้างาน ผูจ้ ดั การ
และหัวหน้าส่ วนงาน/เขตพื้นที่ตอ้ งส่ งประเด็นที่ได้รับรายงานผ่านช่องทางแจ้งเรื่ องของ LivaNova ข่องทางใดช่องทางหนึ่ง
หากไม่สามารถทาได้ ตัวอย่างเช่น เนื่องจากการประพฤติผดิ ที่สงสัยเกี่ยวข้องกับฝายบริ หารหรื อเนื่องจากคุณรู ้สึกสะดวกใจที่จะใช้ช่องทางการรายงานอื่นมากกว่า
ยังมีช่องทางการรายงานต่อไปนี้ ที่สามารถเลือกใช้ได้:
▪

รายงานข้อกังวลของคุณโดยตรงกับ สายด่ วนจริยธรรม LivaNova ของเราที่จดั การโดยบุคคลภายนอก:

⮚ ทางโทรศัพท์: (800) 461-9330 (หมายเลขโทรศัพท์ในท้องถิ่นเพิ่มเติมมีอยูท่ ี่นี่)
⮚ ทางเว็บ: https://ethicshelpline.livanova.com
▪

ปรึ กษาสมาชิก ทีมผู้นาอาวุโสหรื อทีมผู้นาระดับผู้บริหาร (SLT / ELT)

▪

ปรึ กษาสมาชิกทีม จริยธรรมและความซื่ อสั ตย์ (E&I) กฎหมาย หรื อ ทรัพยากรบุคคล (HR)

▪

ส่ งอีเมลถึง E&I ที่ Ethics@livanova.com

▪

ส่ ง จดหมายทางไปรษณีย์ ไปที่:

Attn: Chief Ethics and Integrity Officer
LivaNova PLC
20 Eastbourne Terrace
London
W2 6LG
United Kingdom
รายงานตามหลักสุ จริ ตทุกฉบับจะต้องได้รับการดูแลจัดการอย่างเป็ นความลับและสอบสวนตามขั้นตอนการสอบสวนภายในของ LivaNova
และการดาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมจะเกิดขึ้นโดยอิงจากสิ่ งที่คน้ พบจากการสอบสวน

6.0 กระบวนการสอบสวนภายใน
LivaNova จะดาเนิ นการกับข้อร้องเรี ยนในการแจ้งเรื่ องทั้งหมดอย่างจริ งจัง และจะริ เริ่ มขั้นตอนการแก้ไข ตลอดทั้งใช้การดาเนินการแก้ไขที่สอดคล้องตามที่จาเป็ น

7.0 การรายงานภายนอก
ไม่มีส่วนหนึ่งส่ วนใดในนโยบาย ขั้นตอนปฏิบตั ิ หรื อหลักจรรยาบรรณของ LivaNova ที่ห้ามพนักงานและบุคคลภายนอกรายงานการละเมิดกฎหมายหรื อระเบียบข้อบังคับ
หรื อห้ามการเปิ ดเผยอื่นๆ ที่ได้รับการคุม้ ครองภายใต้กฎหมายหรื อระเบียบข้อบังคับดังกล่าวต่อหน่วยงานของรัฐ เช่น หน่วยงานหรื อนิติบุคคลของรัฐบาล หน่ วยงานควบคุมดูแล
หรื อหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการรับแจ้งเบาะแสการกระทาความผิด หรื อสาธารณชน
พนักงานและบุคคลภายนอกไม่จาเป็ นต้องได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากบริ ษทั หรื อพนักงานคนหนึ่งคนใดในบริ ษทั ในการรายงานหรื อเปิ ดเผยดังกล่าว
และไม่จาเป็ นต้องแจ้งบริ ษทั ว่าได้ทาการรายงานหรื อเปิ ดเผยดังกล่าว

8.0

การละเมิด

พนักงานที่ละเมิดนโยบาย ขั้นตอนปฏิบตั ิ (เกิดขึ้นซ้ าๆ) หรื อแนวทางที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอื่นของบริ ษทั
และผูจ้ ดั การที่อนุญาตหรื อสั่งให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาดาเนินการดังกล่าวโดยเจตนา อาจถูกดาเนิ นการทางวินยั ตามความผิดนั้นสู งสุ ดถึงขั้นเลิกจ้าง
LivaNova มีนโยบายการไม่ตอบโต้อย่างเข้มงวด เราจะไม่ยอมให้มีการตอบโต้ในรู ปแบบใดก็ตามต่อบุคคลที่แจ้งเรื่ องโดยสุ จริ ตใจ

LivaNova PLC
จดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์
หมายเลขทะเบียน 09451374
20 Eastbourne Terrace
London W2 6LG,
United Kingdom

