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03 ค�าแนะน�าการใชป้ระมวลจรรยาบรรณ

05	 สารจากผูน้�าองคก์ร

06	 วตัถปุระสงคข์อง	Cook	Group

07	 	แผนงานการก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎ
ระเบยีบและจรยิธรรมในระดบัสากลของ	 
Cook Group

10	 หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของทา่น

12	 มาตรฐานคณุภาพของ	Cook

13 ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีม่คีณุภาพ

14  การจัดท�าเอกสารทางธรุกจิและการบรหิารจัดการบนัทกึ
	 คา่ใชจ้า่ยทางธรุกจิ
	 แผนงานการบรหิารจัดการบนัทกึ

16 ความเป็นสว่นตวัของขอ้มลู

18  ขอ้มลูอนัเป็นความลบัและทรัพยส์นิทางปัญญาของ
บรษัิท

20 การวจัิย

22	 Cook	ในฐานะพนัธมติรทางธรุกจิทีม่จีรยิธรรม	

23 การขดักนัของผลประโยชน์

24	 การปฏสิมัพันธท์างธรุกจิ 

27	 บคุคลทีส่าม	

29	 การโฆษณาและการสง่เสรมิการขาย

30	 	การตอ่ตา้นการผกูขาดและการแขง่ขนัทางการคา้ที่
เป็นธรรม

31	 Cook	ในฐานะพลเมอืงภาคองคก์รทีด่ ี

32	 แผนงานการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ในระดบัสากล
การตอ่ตา้นการใหส้นิบน
การตอ่ตา้นการฟอกเงนิ
สทิธมินุษยชน

35 การคา้ระหวา่งประเทศ

37	 การซือ้ขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน

39	 การสือ่สารกบัสือ่มวลชน

39	 โซเชยีลมเีดยี

40	 การใหข้อ้มลูแกภ่าครัฐ

41	 กจิกรรมทางการเมอืงและการล็อบบี้

43	 Cook	ในฐานะเพือ่นบา้นทีม่คีวามรบัผดิชอบ

44 การมสีว่นรว่มในชมุชน

46 Cook	ในฐานะสถานทีท่ ีเ่ป็นเลศิส�าหรบัการท�างาน

47	 หลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
ความหลากหลายและการยอมรับผูอ้ืน่
สถานทีท่�างานทีใ่หค้วามเคารพซึง่กนัและกนั

48	 สิง่แวดลอ้ม	อาชวีอนามยั	และความปลอดภยั

50	 สนิทรัพยแ์ละทรัพยส์นิ

51	 การรายงานเรือ่งรอ้งเรยีน

52	 แนวทางในการตดัสนิใจอยา่งมจีรยิธรรม

53	 	ภาคผนวก:	สถานการณ	์ค�าถามทีพ่บบอ่ย	
รายการตรวจสอบ	และขอ้มลูทีม่ปีระโยชน์
ส�าหรบัการตดัสนิใจ

สารบญั
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ภ ภาคผนวกประมวลจรรยาบรรณฉบบัสากลของ	Cook	Group	/	สารบญั



ใครบา้งทีต่อ้งใชป้ระมวลจรรยาบรรณ?

พนักงานทกุคนของบรษัิทในกลุม่	Cook	Group	Incorporated	(“Cook”)	ทีม่อียูท่ัว่โลก	ซึง่มคีวาม
หลากหลายในประเภทของธรุกจิทีเ่ราด�าเนนิการอยู	่ไมว่า่เราจะใหบ้รกิารแกผู่ป่้วย	แขก	ลกูคา้	ผู ้
โดยสาร	ผูเ้ชา่	หรอืผูร้ว่มวชิาชพีเดยีวกนั	เราทกุคนมวีฒันธรรมและคา่นยิมหลกัรว่มกนั	เราแตล่ะคน
ไดรั้บความคาดหวงัวา่เราในฐานะพนักงานของ	Cook	จะสะทอ้นถงึคา่นยิมของ	Cook	ในกจิกรรมทาง
ธรุกจิของเราในแตล่ะวนัไมว่า่เราจะปฏบิตังิานอยูใ่นอตุสาหกรรมใดหรอืในทีใ่ดกต็าม	
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ภ ภาคผนวก

ค�าแนะน�าการใชป้ระมวลจรรยาบรรณ

ประมวลจรรยาบรรณฉบบัสากลของ	Cook	Group	/		ค�าแนะน�าการใช ้
ประมวลจรรยาบรรณ

โครงสรา้งของบรษัิท
Cook Group Incorporated
Cook	Group	Incorporated	ประกอบดว้ยสายธรุกจิ	5	ประเภทดว้ยกนั

ธรุกจิรสีอรท์

ธรุกจิบรหิาร
ทรพัยส์นิ

ส�าหรบัแผนผงัองคก์รลา่สดุ	 
โปรดดทูีไ่ซตก์ารปฏริปูองคก์ร:

https://intranet.cookmedical.com/sbu/tr/Pages/default.aspx

ธรุกจิ 
ชวีวทิยาศาสตร์ธรุกจิบรกิาร

ธรุกจิอปุกรณ ์
การแพทย์

https://intranet.cookmedical.com/sbu/tr/Pages/default.aspx


สายดว่นใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการปฏบิตัติามกฎ
ระเบยีบและจรยิธรรม	(E&C,	Ethics	&	Compliance):	

เว็บไซตก์ารรายงานดา้น	E&C	ผา่นระบบออนไลนจ์ะแสดง
หมายเลขโทรศพัทใ์นพืน้ทีท่ีท่า่นโทรตดิตอ่ได	้หรอืทา่น
สามารถรายงานประเด็นปัญหาทางออนไลน	์(โดยไมต่อ้ง
แสดงตนกไ็ดใ้นกรณีทีก่ฎหมายอนุญาต)	ทา่นสามารถ
คน้หาหมายเลขโทรศพัทใ์นพืน้ทีท่ีท่า่นโทรตดิตอ่ไดโ้ดย
เขา้ไปทีเ่ว็บไซต	์https://cook.ethicspoint.com	และ
คลกิที	่“Report”
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ภ ภาคผนวก

ฉนัควรใชป้ระมวลจรรยาบรรณอยา่งไร?	

ทา่นควรอา่นดว้ยความละเอยีดถีถ่ว้นและเกบ็ไวใ้นที่
ทีท่า่นจะคน้หาไดง้า่ย	ทา่นยงัสามารถคลกิทีส่ารบญั
เพือ่ไปยงัสว่นทีท่า่นตอ้งการดไูดท้นัท	ีประมวลจรรยา
บรรณมสีถานการณต์วัอยา่ง	กลา่วคอื	“ถงึเวลาทีต่อ้ง
ตดัสนิใจ”	ซึง่ออกแบบมาเพือ่ชว่ยใหท้า่นน�าประมวลฯ	
ไปปรับใชก้บักจิกรรมของทา่นในแตล่ะวนั	และยงัมี
แผนภาพตน้ไมเ้พือ่การตดัสนิใจ	(decision	trees)	
กลา่วคอื	“เสน้ทางของทา่น”	เพือ่ชว่ยใหท้า่นสามารถ
ตดัสนิใจไดโ้ดยสอดคลอ้งกบัประมวลจรรยาบรรณ	

ประมวลจรรยาบรรณจะชว่ยทา่นไดอ้ยา่งไร?	

ประมวลฯ	ของเราจะชว่ยใหท้า่นเขา้ใจในปณธิาน 
ของเราในฐานะบรษัิท	และความคาดหวงัของเราทีม่ี
ตอ่พนักงาน	Cook	ทกุคน	ในภาคผนวกมขีอ้มลูทีเ่ป็น
ประโยชนแ์ละเขา้ใจงา่ยซึง่ออกแบบมาเพือ่ชว่ยให ้
ทา่นจัดการกบัสถานการณท์ีท่า่นอาจตอ้งเผชญิในการ
ท�างานในแตล่ะวนั	และยงัมแีนวทางใหก้บัทา่นวา่ควร
ตอบสนองอยา่งไรหรอืหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของทา่น
คอือะไร	

ถา้ฉนัมคี�าถามทีไ่มม่คี�าตอบอยูใ่นประมวลจรรยา
บรรณ	ฉนัควรท�าอยา่งไร?

ในเว็บไซตข์องเรามทีรัพยากรอยูเ่ป็นจ�านวนมาก:	 
https://compliance.cookgroup.com	หรอื	 
https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec	
(อนิทราเน็ตของ	Cook)	ทา่นยงัตดิตอ่ผูจั้ดการหรอื
ผูบ้งัคบับญัชาของทา่นเมือ่มคี�าถาม	หรอืตดิตอ่
เจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและ
จรยิธรรมในพืน้ทีข่องทา่นไดอ้กีดว้ย	และทา่นสามารถ
ตดิตอ่ส�านักก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและ
จรยิธรรมสากล	(Global	Ethics	&	Compliance)	ของ	
Cook	Group	ไดท้ี	่+001	812.331.1025

ค�าแนะน�าการใชป้ระมวลจรรยาบรรณ	ตอ่

ประมวลจรรยาบรรณฉบบัสากลของ	Cook	Group	/		ค�าแนะน�าการใช ้
ประมวลจรรยาบรรณ

https://cook.ethicspoint.com
https://compliance.cookgroup.com
https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec
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สวสัดเีพือ่นพนกังานทกุทา่น	

ในขณะทีเ่ราไดเ้ริม่ท�าการรดีไีซนบ์รษัิทของเราเมือ่ไมน่านมานีเ้พือ่การกา้วสูอ่นาคต	พนักงานของ	Cook	ในทกุแหง่กไ็ด ้
แบง่ปันความคดิเห็นของตนเกีย่วกบัรากฐานของวฒันธรรมของเรา	และระบถุงึคณุลกัษณะและคา่นยิมทีเ่ราตอ้งการสาน
ตอ่ไปสูอ่นาคตของเรา	เราทกุคนตกลงกนัวา่เราตอ้งการรักษาสว่นตา่ง	ๆ	ทีส่�าคญัและประกอบกนัขึน้อยา่งเป็นปึกแผน่
ตัง้แตอ่ดตีของเรา	อนัไดแ้ก	่คณุภาพ	วธิกีารแกไ้ขปัญหา	นวตักรรม	การใหค้วามส�าคญักบัครอบครัว	จติเมตตาเอือ้อาทร
ตอ่กนั	การตระหนักถงึชมุชนอยา่งจรงิจัง	และความซือ่ตรง 

ไมว่า่ทา่นจะท�างานทีน่ีม่าแลว้	54	ปีหรอืเพิง่เริม่งานเมือ่วานนีก้ต็าม	ทา่นกจ็ะสามารถเขา้ใจและแมก้ระทัง่รูส้กึ
ไดว้า่ความซือ่ตรงเป็นหวัใจของความสามารถของเราในการทีจ่ะด�ารงไวซ้ ึง่วฒันธรรมและความสมัพันธข์องเรา	
ครอบครัวของ	Cook	และพนักงานทกุคนทีช่ว่ยกนัสรา้งบรษัิทขึน้มากวา่	5	ทศวรรษไดส้รา้งชือ่เสยีงทีส่�าคญัใน
ดา้นการสง่มอบคณุภาพและการปฏบิตัอิยา่งมจีรยิธรรม	และเราทกุคนมหีนา้ทีรั่บผดิชอบทีจ่ะตอ้งปกป้องชือ่เสยีง
ดงักลา่วไว	้

ประมวลจรรยาบรรณฉบบัสากลซึง่จัดท�าขึน้ใหมน่ีใ้หใ้ชก้บัทกุบรษัิทของ	Cook	ในประมวลฯ	ฉบบันีท้า่นจะได ้
ศกึษาเกีย่วกบัวตัถปุระสงคแ์ละคา่นยิมทีเ่รามรีว่มกนั	และยงัมตีวัอยา่งและทรัพยากรทีจ่ะชว่ยเป็นแนวทางใหก้บั
การตดัสนิใจและการกระท�าของทา่น	เราแตล่ะคนมคีวามรับผดิชอบตอ่ชือ่ของ	Cook	และตอ่ครอบครัวของ	Cook	
ในอนัทีจ่ะบรรลถุงึวตัถปุระสงคแ์ละคา่นยิมของเราในการท�างานของเราในแตล่ะวนั	ดว้ยการท�าเชน่นัน้	เราจงึมัน่ใจ
ไดว้า่วฒันธรรมของเราจะคงอยูต่อ่ไปอกี	50	ปีและอกีนานแสนนาน	

ขอขอบคณุทกุทา่น	

ประมวลจรรยาบรรณฉบบัสากลของ	Cook	Group	/		สารจากผูน้�าองคก์ร

สารจากผูน้�าองคก์ร

Pete	Yonkman
ประธาน
Cook	Group

Carol	Seaman
รองประธาน	
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
ส�านักก�ากบัดแูล
การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
และจรยิธรรมสากล
Cook	Group
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ประมวลจรรยาบรรณฉบบัสากลของ	Cook	Group	/		วตัถปุระสงคข์อง 

Cook	Group

คา่นยิมของเรา:

วตัถปุระสงคข์อง	Cook	Group

เราเป็นครอบครัวของบรษัิททีเ่ป็นผูป้ระกอบการทีม่จีรยิธรรมซึง่ด�ารงอยูเ่พือ่สง่เสรมิใหผู้ค้นและชมุชนบรรลถุงึ
ศกัยภาพของตนไดอ้ยา่งเต็มเป่ียม	

เราใชม้าตรฐานจรยิธรรมขัน้สงูและคา่นยิมหลกัของเราเป็นแนวทางในการ
ตดัสนิใจและการกระท�าของเรา

ปฏบิตัดิว้ย
ความซือ่ตรง

เรายดึมัน่ตอ่มาตรฐานคณุภาพขัน้สงูสดุเพราะเราทราบดวีา่ทกุสิง่ทีเ่ราท�ามี
ผลกระทบตอ่ชวีติของใครคนหนึง่

ตอ้งได ้
คณุภาพ

เรามคีวามซือ่สตัยต์อ่กนัและกนัและเปิดเผยขอ้มลูใหผู้ท้ีไ่ดรั้บผลกระทบ 

ไดท้ราบ

มี
ความโปรง่ใส	

เราเชือ่ในการท�าใหช้มุชนของเราแข็งแกรง่ขึน้ดว้ยการแบง่ปันเวลา	
ทกัษะ	และทรัพยากรของเรา	

ตอบ
แทน

เราใหค้วามเคารพตอ่กนัและกนัและตอ่พันธมติรทางธรุกจิของเราดว้ยการเปิด
รับฟังความคดิและทศันคตติา่ง	ๆ	และรูส้กึขอบคณุในความชว่ยเหลอืและการ
สนับสนุนของทกุ	ๆ	คน

ปฏบิตัติอ่ทกุคน
ดว้ยความเคารพ	

เรามวีธิดี�าเนนิการกบันวตักรรมดว้ยการฟังกอ่นเพือ่ใหเ้ขา้ใจ	และจากนัน้จงึ
คดิคน้โซลชูนัขึน้

รว่มกนั
แกปั้ญหา	

เราเรยีนรูจ้ากขอ้มลู	ประสบการณ	์ความคดิเห็นและขอ้มลูทีเ่ราไดรั้บ
กลบัมา	และจากซึง่กนัและกนั	เพือ่พัฒนาและปรับปรงุวธิกีารท�างาน
ของเราอยา่งสม�า่เสมอ

ปรับปรงุ
อยา่งตอ่เนือ่ง
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ประมวลจรรยาบรรณฉบบัสากลของ	Cook	Group	/		แผนงานการก�ากบัดแูลการ
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบและ
จรยิธรรมในระดบัสากลของ	
Cook	Group

แผนงานการก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและจรยิธรรมในระดบัสากลของ	Cook	Group	
ไดรั้บการออกแบบมาเพือ่ชว่ยใหเ้ราสามารถด�าเนนิกจิกรรมทางธรุกจิของเราในวถิทีางที่
สะทอ้นถงึคา่นยิมและปณธิานของเราในการปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีบ่งัคบัใชก้บั
ธรุกจิของเราทัว่โลก	ตอ่ไปในประมวลจรรยาบรรณของเรานีจ้ะใชค้�าวา่	"แผนงานฯ"	แทนค�าวา่	
แผนงานการก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและจรยิธรรมในระดบัสากลของ	Cook	Group	
เราค�านงึถงึกฎหมายและกฎระเบยีบทีบ่งัคบัใช	้ขอ้แนะน�าในการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ	ขอ้
แนะน�าในการปฏบิตัทิางอตุสาหกรรม	และหลกัปฏบิตัทิีด่ทีางอตุสาหกรรม	(“มาตรฐานทีบ่งัคบั
ใชภ้ายนอก”)	เป็นพืน้ฐานในการจัดท�าแผนงานฯ	ของเรา	เพือ่ใหเ้ป็นแผนงานการก�ากบัดแูล
การปฏบิตัติามกฎระเบยีบและจรยิธรรมทีม่ปีระสทิธผิล:

แผนงานการก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
และจรยิธรรมในระดบัสากลของ	Cook	Group

ความเป็นผูน้�าและ
ความรับผดิชอบ

ผูน้�าของ	Cook	Group	อนัไดแ้ก	่คณะกรรมการบรษัิท	และผูบ้รหิารระดบัสงู	
มหีนา้ทีรั่บผดิชอบตอ้งใหก้ารสนับสนุนแผนงานการก�ากบัดแูลการปฏบิตัติาม
กฎระเบยีบและจรยิธรรมในระดบัสากลใหม้ปีระสทิธผิล	คณะกรรมการบรษัิทได ้
มอบความรับผดิชอบใหแ้กป่ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายงานการก�ากบัดแูลการ
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบและจรยิธรรม	(CECO,	Chief	Ethics	and	Compliance	
Officer)	ในการจัดท�าโครงสรา้งและเนือ้หาของแผนงานฯ	CECO	ในความรว่ม
มอืกบัคณะกรรมการก�ากบัดแูล	(Board	Oversight	Committee)	ซึง่กระท�า
การในนามของคณะกรรมการ	คณะทีป่รกึษาแผนงาน	(Program	Advisory	
Council)	และผูบ้รหิารอาวโุส	ควบคมุดแูลการปฏบิตัภิายใตแ้ผนงานฯ	ทัว่ทัง้
บรษัิท

ในฐานะพนักงาน	เรามหีนา้ทีต่อ่ตวัเองและตอ่กนัและกนัทีจ่ะตอ้งรับผดิชอบใน
การด�าเนนิธรุกจิใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงั	นโยบาย	กระบวนการ	และหลกั
ปฏบิตัทิีด่ตีามทีบ่รษัิทไดก้�าหนดไว ้

คณะกรรมการก�ากบัดแูล	(Board	Oversight	Committee):	คอืคณะกรรมการ
ของคณะกรรมการบรษัิทของ	Cook	Group	ซึง่มคีวามรับผดิชอบในการ
ควบคมุดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบในนามของคณะกรรมการดงักลา่ว

คณะทีป่รกึษาแผนงาน	(Program	Advisory	Council):	คอืกลุม่ผูช้�านาญการ
ในสายงาน	จัดตัง้ขึน้เพือ่ชว่ยทมี	E&C	ระดบัสากลในการน�าแผนงานฯ	ไปสู่
การปฏบิตัแิละบรูณาการ
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ภ ภาคผนวก

แผนงานการก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
และจรยิธรรมในระดบัสากลของ	Cook	Group	ตอ่

การใหค้วามรูแ้ละ
การฝึกอบรม

การฝึกอบรมชว่ยใหพ้นักงานมคีวามเขา้ใจมาตรฐานทีจั่ดท�าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรของ	Cook	Group	และมาตรฐานทีบ่งัคบัใชภ้ายนอก	การเขา้ใจนโยบาย	
กระบวนการ	แนวทาง	และมาตรฐานทีบ่งัคบัใชภ้ายนอกมคีวามส�าคญัอยา่งยิง่
เพือ่ใหเ้รารูว้า่จะปฏบิตัไิดอ้ยา่งไร	Cook	จงึมกีารจัดฝึกอบรมอยา่งสม�า่เสมอ
เพือ่ชว่ยใหท้า่นปฏบิตัติามพันธะหนา้ทีใ่นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและ
จรยิธรรมของเราได ้

การสือ่สารและ
การตระหนักรู ้

การเปิดชอ่งทางส�าหรับการสือ่สารมคีวามส�าคญัตอ่แผนงานทีป่ระสบความ
ส�าเร็จ	และตอ่การระบถุงึความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ได	้พรอ้มทัง้การลดความ
เสีย่งนัน้	Cook	จงึสง่เสรมิสภาพแวดลอ้มทีเ่ราทกุคนสามารถรูส้กึสะดวกใจที่
จะรายงานเรือ่งทีอ่ยูใ่นความกงัวลโดยมติอ้งหวาดกลวัตอ่การโตต้อบแกแ้คน้	
และ	Cook	มชีอ่งทางส�าหรับการแจง้รายงานโดยไมต่อ้งแสดงตนกไ็ดห้าก
ตอ้งการ	(ในกรณีทีก่ฎหมายอนุญาต)	เราจะไมย่อมใหม้กีารโตต้อบแกแ้คน้แต่
อยา่งใดตอ่พนักงานทีร่ายงานเรือ่งทีอ่ยูใ่นความกงัวล

มาตรฐาน
ทีจั่ดท�าเป็น

ลายลกัษณอ์กัษร

เอกสารทีเ่ป็นหวัใจส�าคญัของแผนงานนีค้อืประมวลจรรยาบรรณ	ซึง่เราจะเรยีก
วา่	"ประมวลฯ"	ประมวลฯ	อธบิายวธิทีีเ่ราไดรั้บความคาดหวงัใหป้ระพฤตปิฏบิตั ิ
ในระหวา่งทีเ่ราท�าธรุกจิของ	Cook

นอกจากนัน้	นโยบาย	กระบวนการ	และแนวทางทีก่�าหนดขึน้และจัดท�าเป็น
เอกสารโดยส�านักก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและจรยิธรรมและสาย
งานอืน่	ๆ	นัน้มุง่ตอ่การจัดการกบัสถานการณห์รอืประเด็นความเสีย่งโดย
เฉพาะ	ทา่นสามารถดเูอกสารเหลา่นีไ้ดบ้นเว็บไซต	์E&C

ประมวลจรรยาบรรณฉบบัสากลของ	Cook	Group	/		แผนงานการก�ากบัดแูลการ
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบและ
จรยิธรรมในระดบัสากลของ	
Cook	Group

https://compliance.cookgroup.com


หนา้แรก

9

ภ ภาคผนวก

แผนงานการก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
และจรยิธรรมในระดบัสากลของ	Cook	Group	ตอ่

การตดิตามผล
การตรวจสอบ

แผนงานทีม่ปีระสทิธผิลประกอบดว้ยการตดิตามผลและการตรวจสอบกจิกรรม
ธรุกจิโดยเป็นวธิกีารในการประเมนิผลอยา่งตอ่เนือ่ง	Cook	ตดิตามผลและ
ตรวจสอบกจิกรรมของพนักงาน	บรษัิท	และพันธมติรทางธรุกจิของเราเพือ่
ประเมนิประสทิธผิลของแผนงานและระบถุงึโอกาสส�าหรับการปรับปรงุ

การสบืสวนและ
การตอบสนอง

การกระท�าผดิสรา้งความเสยีหายตอ่ชือ่เสยีงของเราในเรือ่งความน่าเชือ่
ถอืและความไวว้างใจไดใ้นวงการธรุกจิตา่ง	ๆ	ทีเ่ราด�าเนนิการอยู	่Cook	จงึ
สบืสวนเมือ่ไดรั้บการรอ้งเรยีนการกระท�าผดิ	เมือ่เราตรวจพบการไมป่ฏบิตั ิ
ตามกฎระเบยีบหรอืเรือ่งทีต่อ้งไดรั้บการปรับปรงุ	เราจะด�าเนนิการแกไ้ขอยา่ง
เหมาะสม

การปรับปรงุ
แผนงาน

อยา่งตอ่เนือ่ง

Cook	เขา้ใจดวีา่แผนงานการก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและ
จรยิธรรมจ�าเป็นตอ้งไดรั้บการปรับปรงุอยูเ่สมอเนือ่งจากสภาพแวดลอ้มทีเ่รา
ด�าเนนิการอยูนั่น้เปลีย่นแปลงอยูเ่นอืง	ๆ	ดงันัน้เราจงึทบทวนและปรับปรงุแผน
งานของเราตามความจ�าเป็น

ประมวลจรรยาบรรณฉบบัสากลของ	Cook	Group	/		แผนงานการก�ากบัดแูลการ
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบและ
จรยิธรรมในระดบัสากลของ	
Cook	Group
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ภ ภาคผนวก
ประมวลจรรยาบรรณฉบบัสากลของ	Cook	Group	/		หนา้ทีค่วามรับผดิชอบ 

ของทา่น

ในฐานะพนักงานของ	Cook	Group	เราแตล่ะคนมหีนา้ทีค่วามรับผดิชอบตอ้ง:

• ใหค้วามเคารพตอ่คา่นยิมหลกัของบรษัิท	และกระท�าสิง่ตา่ง	ๆ	อยา่งมจีรยิธรรม

• 	อา่น	ท�าความเขา้ใจ	และปฏบิตัติามเอกสารนโยบายของ	Cook	ทีบ่งัคบัใช	้ซึง่รวมถงึประมวล
จรรยาบรรณฉบบันี้

• 	รายงานการฝ่าฝืนและการกระท�าผดิทางจรยิธรรม	และรว่มมอือยา่งเต็มทีก่บัการตรวจสอบและ
สบืสวนใดกต็ามของ	Cook

• 	สนับสนุนใหพ้นักงานคนอืน่	ๆ	ปฏบิตัติามประมวลฯ	ฉบบันีด้ว้ยการท�าตวัใหเ้ป็นตวัอยา่งทีด่ทีัง้ทาง
วาจาและการกระท�า

• 	เขา้รับการอบรมการปฏบิตัติามประมวลจรรยาบรรณพรอ้มทัง้รับการรับรองประจ�าปีใหเ้สร็จสิน้และ
ครบถว้น

นอกจากนี	้เราก�าหนดใหซ้พัพลายเออร	์ผูรั้บจา้ง	และผูจั้ดจ�าหน่ายของเรา	กบัทัง้บคุคลอืน่	ๆ	ทีท่�าธรุกจิ
ในนามของเรา	ตอ้งด�าเนนิกจิกรรมทางธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบั	Cook	ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีจั่ดท�าเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรของ	Cook	Group	และมาตรฐานทีบ่งัคบัใชภ้ายนอก

หมายเหต:ุ	

ประมวลจรรยาบรรณฉบบันีไ้ดรั้บการออกแบบมาใหใ้ชไ้ดก้บัทกุธรุกจิของ	Cook	บางหวัขอ้ทีค่รอบคลมุถงึ
ในประมวลฯ	นีอ้าจไมเ่กีย่วเนือ่งกบับางอตุสาหกรรมของเราโดยเฉพาะ	แตส่ว่นทีเ่หลอืนอกจากนัน้ในประ
มวลฯ	ยงัคงบงัคบัใชก้บับรษัิทและพนักงานในอตุสาหกรรมดงักลา่ว

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของผูน้�าของ	Cook

ผูจั้ดการ	กรรมการบรษัิท	ผูบ้รหิาร	และผูน้�าคนอืน่	ๆ	ไดรั้บการคาดหวงัใหเ้ป็นผูก้�าหนดบรรยากาศใน
สถานทีท่�างานทีถ่กูตอ้งและเป็นผูน้�าโดยท�าตวัใหเ้ป็นตวัอยา่ง	เราทกุคนจงึเรยีนรูท้ีจ่ะใหค้วามเคารพกบั
ประมวลจรรยาบรรณและมาตรฐานทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรของ	Cook	Group	ไดจ้ากผูน้�าและผูจั้ดการ
ของเรา	ผูน้�าควรทราบประมวลจรรยาบรรณและมาตรฐานทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรของ	Cook	Group	และมี
ความรับผดิชอบตอ้งชว่ยใหพ้นักงานน�าไปปฏบิตักิบักจิกรรมในการท�างานในแตล่ะวนัของเขาเหลา่นัน้

หนา้ทีค่วามรับผดิชอบของทา่น

https://compliance.cookgroup.com/
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ประมวลจรรยาบรรณฉบบัสากลของ	Cook	Group	/		หนา้ทีค่วามรับผดิชอบ 

ของทา่น

ผูน้�าสรา้งสภาพแวดลอ้มทีถ่กูตอ้งไดโ้ดย:

• สือ่สารกบัพนักงานในเรือ่งความคาดหวงัเป็นประจ�า

• ท�าตวัใหเ้ป็นตวัอยา่งทีถ่กูตอ้ง

• 	ก�าหนดเป้าหมายทีบ่รรลไุดจ้รงิ	เพือ่ใหพ้นักงานไมรู่ส้กึกดดนัในทางออ้มทีอ่าจตอ้งยอมให ้
มาตรฐานจรยิธรรมตอ้งยอ่หยอ่นไป

• 	พดูคยุถงึการกระท�าทีเ่ป็นไปตามกฎระเบยีบและจรยิธรรม	และแผนงานฯ	ระหวา่งการประเมนิผล
การปฏบิตังิาน

• เห็นคณุคา่ในพนักงานทีม่พีฤตกิรรมทีม่จีรยิธรรม

• 	สนับสนุนใหร้ายงานหลกัฐานของการฝ่าฝืนกฎหมายหรอืนโยบายทัง้ทีท่ราบหรอืสงสยัโดยสจุรติ

• 	สง่เสรมิสภาพแวดลอ้มการท�างานทีส่นับสนุนการปรกึษาหารอืถงึขอ้กงัวลในเรือ่งความซือ่ตรงและ
จรยิธรรม

• 	ท�าใหพ้นักงานรูส้กึสะดวกใจทีจ่ะแจง้รายงานประเด็นปัญหาหรอืขอ้กงัวล	และใหค้วามมัน่ใจกบั
พนักงานวา่	ผูน้�าก�าลงัรับฟังพวกเขา

• 	ใหค้วามคุม้ครองกบัการรักษาความลบัของพนักงานทีร่ายงานการฝ่าฝืนโดยสจุรติและปกป้องพวก
เขาจากการโตต้อบแกแ้คน้

การบงัคบัใชแ้ละความรบัผดิชอบ

การฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณอาจสง่ผลถงึการลงโทษทางวนัิย	และอาจมโีทษจนถงึการเลกิจา้ง	ตามราย
ละเอยีดทีแ่สดงไวใ้นคูม่อืพนักงาน

การยกเวน้และการแกไ้ข

การยกเวน้หรอืการแกไ้ขประมวลจรรยาบรรณหรอืมาตรฐานทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรของ	Cook	Group	จะ
อนุญาตใหท้�าไดเ้ฉพาะในบางสถานการณเ์มือ่มเีหตอุนัควร	และอนุญาตโดยผูบ้รหิารระดบัสงูเทา่นัน้

หนา้ทีค่วามรับผดิชอบของทา่น	ตอ่



มาตรฐาน
คณุภาพ
ของ	Cook

• ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีม่คีณุภาพ

• 	การจดัท�าเอกสารทางธรุกจิและการ
บรหิารจดัการบนัทกึ

• คา่ใชจ้า่ยทางธรุกจิ
• แผนงานการบรหิารจัดการบนัทกึ

• ความเป็นสว่นตวัของขอ้มลู

• 	ขอ้มลูอนัเป็นความลบัและทรพัยส์นิ
ทางปญัญาของบรษิทั

• การวจิยั

หากตอ้งการทราบเพิม่เตมิ	
โปรดดทูีภ่าคผนวกส�าหรับสถานการณ	์
ค�าถามทีพ่บบอ่ย	รายการตรวจสอบ	และ
ขอ้มลูทีม่ปีระโยชนส์�าหรับการตดัสนิใจ	
ซึง่เกีย่วกบัหวัขอ้นี	้

ภ
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รางวลั	Cook	Service	Award	ในระดบั	20	ปี
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สิง่ทีท่า่นตอ้งท�า:

• รักษาคณุภาพไวเ้ป็นอนัดบัแรก

• 	มคีวามภาคภมูใิจในงานของทา่น	และเอาใจ
ใสต่อ่รายละเอยีดดว้ยความระมดัระวงั	ไมว่า่จะ
เป็นงานใดกต็าม

• 	ยดึมัน่ตอ่นโยบาย	กระบวนการ	และเอกสารค�า
แนะน�าของแผนกและสายงานทกุครัง้ทีท่า่น
ปฏบิตังิาน

• สอบถามเมือ่มขีอ้สงสยั

• 	เขา้รับการฝึกอบรมตามทีก่�าหนดใหเ้สร็จสิน้
และครบถว้นตามก�าหนดเวลา

• 	แจง้รายงานเมือ่ใดกต็ามทีท่า่นมคีวามกงัวลใน
เรือ่งคณุภาพ

• 	รายงานสถานการณใ์ดกต็ามทีอ่าจสง่ผลให ้
เกดิประเด็นดา้นคณุภาพหรอืดา้นการปฏบิตั ิ
ตามกฎระเบยีบทนัที

• 	มองหาวธิทีีจ่ะปรับปรงุคณุภาพในงานของ
ทา่น	และในบรษัิทของเรา

ยดึมัน่ตอ่คณุภาพ

ชือ่เสยีงของ	Cook	สรา้งขึน้จากคณุภาพของ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา	เราพยายามอยา่งยิง่ใน
การรักษาระดบัทีส่งูสดุของคณุภาพไวต้ามทีก่�าหนด
โดยอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งตลอดทัว่ทัง้ธรุกจิของเรา	
เราเอาใจใสก่บัวธิแีละสถานทีท่ีเ่ราไดว้ตัถดุบิมาอยา่ง
ใกลช้ดิ	กบัทัง้วธิกีารผลติสนิคา้ของเรา	วธิทีีเ่ราท�าการ
ตลาด	ขาย	สง่มอบสนิคา้และบรกิารของเรา	ซึง่รวม
ถงึเมือ่ตอ้งผา่นพันธมติรทางธรุกจิของเราดว้ยเชน่กนั	
ปณธิานของเราทีม่ตีอ่สขุภาพและความปลอดภยัของ
ผูท้ีใ่ชผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารของเราตอ้งอยูเ่หนอืทกุสิง่
ทีเ่ราท�าอยูเ่สมอ	และเราจะไมย่อมใหม้กีารใชว้ธิลีดัแต่
อยา่งใด	เนือ่งจากแมค้วามคลาดเคลือ่นเพยีงเล็กนอ้ย
กอ็าจสง่ผลถงึคณุภาพโดยไมต่ัง้ใจได ้

การสง่มอบคณุภาพขัน้สงูคอืเป้าหมายของเราในทกุ
ขัน้ตอนของการท�างาน	

ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีม่คีณุภาพ



คา่ใชจ้า่ยทางธรุกจิ
Cook	มปีณธิานตอ่มาตรฐานขัน้สงูสดุของพฤตกิรรม
ทีม่จีรยิธรรมเมือ่ตอ้งเกีย่วขอ้งกบัการท�าใหเ้กดิคา่
ใชจ้า่ยทางธรุกจิและการรายงานคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว	
Cook	จะด�าเนนิการเบกิคา่ใชจ้า่ยคนืใหก้บัทา่นส�าหรับ
คา่ใชจ้า่ยทางธรุกจิทีจ่�าเป็น	สมเหตผุล	และถกูตอ้ง
ตามทีก่�าหนดในนโยบายสากลของ	Cook	วา่ดว้ยการ
เดนิทางและคา่ใชจ้า่ย	ทา่นตอ้งใชว้จิารณญาณทีด่ี
เมือ่ท�าใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยและรายงานคา่ใชจ้า่ยเหลา่นัน้

ตวัอยา่งเชน่	ทา่นตอ้งไม:่	

• ใชเ้งนิของ	Cook	ในทางทีผ่ดิ

• ปลอมแปลงรายงานคา่ใชจ้า่ย

• 	น�าสง่บนัทกึทีเ่ป็นเท็จมาเป็นหลกัฐานของคา่
ใชจ้า่ยทางธรุกจิ

• 	น�าสง่รายงานคา่ใชจ้า่ยลว่งเลยก�าหนดเวลา

จัดท�า	จัดเกบ็	เกบ็รักษา	หรอืจ�าหน่าย
ออกซึง่บนัทกึอยา่งถกูตอ้งเทีย่งตรง

ธรุกจิทัง้หลายของ	Cook	ลว้นแตอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุ
ไมว่า่ทางใดทางหนึง่	และนโยบายของเราคอืการจัดท�า	
จัดเกบ็	และเกบ็รักษาบนัทกึใหถ้กูตอ้งเทีย่งตรงและ
ครบถว้นสมบรูณ	์ไมว่า่จะเป็นในรปูแบบเอกสารหรอื
อเิล็กทรอนกิส	์กบัทัง้จ�าหน่ายออกซึง่บนัทกึใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานทีบ่งัคบัใชภ้ายนอก	ในฐานะพนักงาน	
ทา่นมหีนา้ทีต่อ้งบนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบักจิกรรมทาง
ธรุกจิของ	Cook	ใหค้รบถว้นสมบรูณอ์ยา่งถกูตอ้ง
เทีย่งตรงดว้ยความชดัเจนอา่นออกไดแ้ละเป็นไปตาม
นโยบาย	กระบวนการ	และค�าแนะน�าของ	Cook	

สิง่ทีท่า่นตอ้งท�า:

• จัดท�าบนัทกึทางธรุกจิใหด้ี

• จัดท�าเอกสารธรุกรรมใหถ้กูตอ้งเทีย่งตรง

• 	จัดท�าเอกสารส�าหรับคา่ใชจ้า่ยทีม่วีตัถปุระสงค์
ทางธรุกจิทีช่อบธรรม

สิง่ทีท่า่นตอ้งไมท่�า:

• 	เซน็ชือ่หรอืปลอมแปลงชือ่ของคนอืน่	ลบ
ขอ้มลูออกดว้ยน�้ายาลบค�าผดิ	อ�าพราง	หรอื
ลงวนัทีย่อ้นหลงั	หรอืลงเวลาเขา้ท�างานใหก้บั
ผูอ้ืน่	(ขอ้ยกเวน้:	การลบขอ้มลูสขุภาพของผู ้
ป่วยออก)

การจัดท�าเอกสารทางธรุกจิและการบรหิารจัดการ
บนัทกึ
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สิง่ทีท่า่นตอ้งท�า:

• 	จัดท�าและจัดเกบ็บนัทกึใหเ้ป็นไปตามกระบวนการ
ของแผนงานการบรหิารจัดการบนัทกึ	และก�าหนด
เวลาการเกบ็รักษาบนัทกึของอตุสาหกรรมและ
ภมูภิาคของทา่น

• 	สอบทานเอกสารของทา่นใหเ้ป็นไปตาม 
กระบวนการสอบทานบนัทกึของบรษัิทของทา่น

• 	เก็บรักษาเอกสารทัง้หมดทีถ่อืวา่เป็นเอกสารส�าคญั	
และทีแ่ผนกกฎหมายของ	Cook	Group	ระบวุา่อยู่
ในค�าสัง่ใหเ้ก็บรักษาตามกฎหมาย	(Legal	Hold)	
แมว้า่ระยะเวลาการเกบ็รักษาเอกสารจะสิน้สดุลง
แลว้ในระหวา่งทีม่คี�าสัง่ดงักลา่วกต็าม

แผนงานการบรหิารจดัการบนัทกึ

บนัทกึทีเ่ป็นทางการคอื	ขอ้มลูใดก็ตามทีบ่นัทกึไวซ้ ึง่
จัดท�าขึน้	ไดรั้บ	ดดัแปลงแกไ้ข	จัดเกบ็	เก็บไวถ้าวร	
น�ามาใช	้หรอืน�าสง่	ซึง่เป็นขอ้มลูทีส่นับสนุนกจิกรรม
ทางธรุกจิของ	Cook	ไดแ้ก	่ขอ้มลูในรปูแบบเอกสาร
กระดาษ	อเีมล	และการสง่ขอ้ความ	รปูภาพ	บนัทกึ
อเิล็กทรอนกิสห์รอืดจิทิลั	ซึง่รวมถงึวอยซเ์มล	และ
เอกสารอืน่	ๆ	การเกบ็รักษาบนัทกึและการจ�าหน่าย
ออกซึง่บนัทกึที	่Cook	ไมต่อ้งการแลว้ตามก�าหนด
เวลาชว่ยใหเ้ราสามารถด�าเนนิธรุกจิและปรับปรงุการ
ปฏบิตังิานของเราไดด้ขี ึน้	

แผนงานการบรหิารจัดการบนัทกึในระดบัสากลของ	
Cook	ไดรั้บการออกแบบมาเพือ่ใหแ้นวทางแกท่า่นใน
การเกบ็รักษา	จัดเก็บ	และจ�าหน่ายออกซึง่บนัทกึของ
เรา	แผนงานการบรหิารจัดการบนัทกึยงัรวมถงึการจัด
เก็บขอ้มลูในอดตีไวอ้ยา่งถาวร	(ตดิตอ่:	Archiving	
Department,	Cook	Global	Headquarters,	
Bloomington,	Indiana,	U.S.A.)	และกระบวนการ
เก็บรักษาตามขอ้ก�าหนดของกฎหมาย	(Legal	Hold)	
(ตดิตอ่:	แผนกกฎหมาย)	โปรดอา้งองิจากก�าหนดเวลา
การเกบ็รักษาบนัทกึของอตุสาหกรรมหรอืภมูภิาคของ
ทา่นส�าหรับระยะเวลาการเกบ็รักษาทีต่อ้งปฏบิตัติาม	
หากทา่นตอ้งการสอบถาม	โปรดตดิตอ่ผูป้ระสานงาน
ดา้นบนัทกึในสายงานหรอืในแผนกของทา่น

การจัดท�าเอกสารทางธรุกจิและ 
การบรหิารจัดการบนัทกึ	ตอ่

ทรพัยากร:

• 		นโยบายสากลของ	Cook	 
วา่ดว้ยการเดนิทางและคา่ใชจ้า่ย: 

www.cookmedicaltravel.com	

• 	นโยบายและกระบวนการแผนงานการบรหิาร 
จัดการบนัทกึ

• นโยบายและแนวทางในการตอ่ตา้นการฟอกเงนิ

• 	นโยบายความเป็นสว่นตวัและการคุม้ครองขอ้มลูรวม
ถงึ	PCI,	การตอบสนองตอ่เหตกุารณท์ีไ่มค่าดคดิ	
(Incident	Response)	ฯลฯ

ส�าหรบัทรพัยากร	โปรดดทูีไ่ซต ์
อนิทราเน็ต	E&C:	

https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec
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ในระหวา่งทีเ่ราปฏบิตัหินา้ทีท่ีจ่�าเป็นตามความรับ
ผดิชอบของเรานัน้	เรามกัตอ้งใชข้อ้มลูสว่นตวัทีอ่ยู่
ภายใตก้ารควบคมุ	ซึง่ก�าหนดใหเ้ราตอ้งปฏบิตัติาม
มาตรการการรักษาความปลอดภยัตามทีเ่ราไดรั้บการ
อบรมมา	ตวัอยา่งของขอ้มลูสว่นตวัทีอ่ยูภ่ายใตก้าร
ควบคมุในอตุสาหกรรมตา่ง	ๆ	ไดแ้ก่

• 	ชือ่และนามสกลุ	ทีอ่ยู	่หมายเลขโทรศพัท	์ 

วนัเกดิ	อเีมล	เลขประจ�าตวัประกนัสงัคม	หรอื
ขอ้มลูบตัรเครดติของแขกผูเ้ขา้พักทีโ่รงแรม

• 	ชือ่และนามสกลุ	ทีอ่ยู	่หมายเลขโทรศพัท	์
อเีมล	วนัเกดิ	ขอ้มลูเงนิเดอืน	บนัทกึการ
ฝึกอบรมหรอืการลงโทษทางวนัิย	ขอ้มลูคา่
ตอบแทน	ขอ้มลูการลาป่วย	หรอืขอ้มลูที่
หน่วยงานราชการออกใหซ้ึง่ระบตุวัพนักงาน
ได	้เชน่	เลขประจ�าตวัประชาชน

• 	ชือ่และนามสกลุ	ทีอ่ยู	่หมายเลขโทรศพัท	์
อเีมล	วนัเกดิ	ขอ้มลูการตรวจวนิจิฉัยโรคหรอื
การรักษา	หมายเลขบญัช	ีหรอืขอ้มลูการจา่ย
เงนิของผูป่้วย

โปรดใหค้วามเคารพกบัความเป็น 
สว่นตวัของพนักงาน	ลกูคา้	ผูป่้วย	
และพันธมติรทางธรุกจิของเรา

พนักงานของทกุธรุกจิของ	Cook	มบีทบาททีส่�าคญัใน
การใหค้วามคุม้ครองความเป็นสว่นตวัและการปกป้อง
ขอ้มลูเชน่เดยีวกบัพันธมติรทางธรุกจิและผูใ้หบ้รกิาร
ของเรา	นโยบายของเราในการใหค้วามคุม้ครองขอ้มลู
และความเป็นสว่นตวัเป็นแนวทางใหเ้ราในการปกป้อง
ขอ้มลูสว่นตวั	เชน่	ขอ้มลูของแขกทีเ่ขา้พักทีร่สีอรท์
หรอืพนักงาน	หมายเลขบตัรเครดติ	วนัเกดิ	และขอ้มลู
สขุภาพของผูป่้วย	

ความเป็นสว่นตวัของขอ้มลู

ศนูยก์ระจายสนิคา้ของ	Cook
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สิง่ทีท่า่นตอ้งท�า:

• 	อา้งองิถงึแผนผังระดบัการจ�าแนกขอ้มลูของ	
Cook	เพือ่ใหเ้ขา้ใจการรักษาความปลอดภยัที่
ก�าหนดส�าหรับประเภทขอ้มลูตา่ง	ๆ

• 	เขา้รับการฝึกอบรมการใหค้วามคุม้ครองขอ้มลู
และความเป็นสว่นตวัตามทีบ่รษัิทก�าหนดทกุ
ครัง้ใหเ้สร็จสิน้และครบถว้น

• 	เขา้ใจหนา้ทีต่ามสญัญาและกฎหมายในการใช ้
ขอ้มลูสว่นตวัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุ

• 	เขา้ถงึและใชข้อ้มลูสว่นตวัทีอ่ยูภ่ายใตก้าร
ควบคมุเฉพาะเทา่ทีท่า่นตอ้งใชใ้นการท�างาน
ของทา่น

• 	เก็บรวบรวม	ใช	้สง่	เปิดเผย	จัดเกบ็	และ
ท�าลายขอ้มลูสว่นตวัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุ
อยา่งปลอดภยัตามทีก่�าหนดในนโยบายสากล
ของ	Cook	วา่ดว้ยการเกบ็รักษาบนัทกึ	และ
เป็นไปตามกฎหมายความเป็นสว่นตวัของ
ขอ้มลูทีบ่งัคบัใช ้

• 	ใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูสว่นตวัทีอ่ยูภ่ายใตก้าร
ควบคมุโดยใชเ้ครือ่งมอืทางเทคโนโลยทีีไ่ดรั้บ
การอนุมตัจิากแผนกไอทขีอง	Cook	เชน่	การ
เขา้รหสั

• 	หากทา่นตอ้งการสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูสว่น
ตวัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุ	โปรดขอค�าแนะน�า
จากผูจั้ดการแผนกไอทใีนพืน้ทีข่องทา่นหรอื	
Cook	Group	Privacy	Team

ความเป็นสว่นตวัของขอ้มลู	ตอ่

ทรพัยากร:

• แผนผังระดบัการจ�าแนกขอ้มลูของ	Cook

• 		นโยบายความเป็นสว่นตวั

• นโยบายไอที

• 	นโยบายสากลของ	Cook	 
วา่ดว้ยการเก็บรักษาบนัทกึ

• 	Global	Privacy	Office	(Bloomington) 
+001	812.331.1025

• 	EMEA	Privacy	Office	(Limerick)	 
+353	61	334	440

• 	APAC	Privacy	Office	(Hong	Kong) 
+852	3472	1688

ส�าหรบัทรพัยากร	โปรดดทูีไ่ซต ์
อนิทราเน็ต	Data	Privacy:	

https://intranet.cookmedical.com/cbf/priv

ส�านกังานใหญส่ากลของ	Cook	ใน	Bloomington,	Indiana
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พันธะของทา่นในการปกป้องขอ้มลูอนัเป็นความลบั
และทรัพยส์นิทางปัญญาของเรายงัมผีลบงัคบัใช ้
แมว้า่ทา่นจะลาออกจาก	Cook	ไปแลว้กต็าม

Cook	ยงัใหค้วามเคารพกบัทรัพยส์นิทางปัญญาและ
ขอ้มลูอนัเป็นความลบัของลกูคา้ของเราและผูป่้วย	
พนักงาน	ซพัพลายเออร	์ผูข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิาร	และ
แขกของลกูคา้ของเรา	รวมทัง้บคุคลอืน่	ๆ	ทีเ่ราท�า
ธรุกจิดว้ย

การใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูของเราคอื
การปกป้องชือ่เสยีงของเรา

สนิทรัพยท์ีม่คีา่ทีส่ดุอยา่งหนึง่ของ	Cook	คอืขอ้มลูอนั
เป็นความลบัของเรา	ขอ้มลูอนัเป็นความลบัคอืขอ้มลู
ทีไ่มป่รากฏอยูใ่นสาธารณะ	และรวมถงึแตไ่มจ่�ากดั
เพยีงขอ้มลูสขุภาพทีไ่ดรั้บความคุม้ครอง	ขอ้มลูบตัร
เครดติ	ขอ้มลูพนักงานทีม่คีวามออ่นไหว	โครงการวจัิย
และพัฒนา	ภาพรา่งทางวศิวกรรม	ความลบัทางการ
คา้	แผนธรุกจิ	สตูรและกระบวนการผลติ	ขอ้ตกลงของ
สญัญากบัลกูคา้หรอืซพัพลายเออร	์การก�าหนดราคา	
ตวัเลขการขาย	การประกวดราคา	การเสนอราคา	ขอ้
เสนอการก�าหนดราคา	การยืน่ประมลู	ผลประกอบการ
ทางการเงนิทีไ่มเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ	หรอืขอ้มลูอืน่
ใดทีอ่าจเป็นประโยชนต์อ่คูแ่ขง่ของ	Cook	หรอืเป็น
อนัตรายตอ่	Cook	หากเปิดเผยออกไป

ทรัพยส์นิทางปัญญาหมายถงึสทิธใินความคดิ	ตวัอยา่ง
เชน่	กฎหมายใหค้วามคุม้ครองกบัการประดษิฐใ์นรปู
ของสทิธบิตัร	งานเขยีนในรปูของลขิสทิธิ	์ชือ่และ
โลโกข้องตราสนิคา้ในรปูของเครือ่งหมายการคา้	และ
ความลบัทางการคา้	

เราแตล่ะคนตอ้งใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูอนัเป็นความ
ลบัและทรัพยส์นิทางปัญญาของ	Cook	และป้องกนั
การเปิดเผยหรอืการใชท้ีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต	ทา่นตอ้งไม่
เปิดเผยขอ้มลูอนัเป็นความลบัและทรัพยส์นิทางปัญญา
ใหก้บัคูแ่ขง่โดยเด็ดขาด	

ขอ้มลูอนัเป็นความลบัและ 
ทรัพยส์นิทางปัญญาของบรษัิท

Cook	เกาหลี
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• 	จัดเกบ็และขนยา้ยขอ้มลูอนัเป็นความลบัอยา่ง
เหมาะสม	(ตวัอยา่งเชน่	การเขา้รหสั	การ
ป้องกนัดว้ยรหสัผา่น	การเกบ็ไวใ้นพืน้ทีท่ีล็่อค
ไวใ้หป้ลอดภยั	ฯลฯ)

• 	อยา่ใชอ้เีมลทีไ่มม่กีารเขา้รหสัในการสง่
ขอ้มลูทีร่ะบตุวับคุคลได	้(PII,	Personally	
Identifiable	Information)	ขอ้มลู
สขุภาพสว่นตวั	(PHI,	Personal	Health	
Information)	หรอืขอ้มลูบตัรเครดติ

• 	รายงานการใชห้รอืการเปิดเผยขอ้มลูอนัเป็น
ความลบัทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต	หรอืการสญูหาย
ใหผู้บ้งัคบับญัชาของทา่นและผูจั้ดการแผนก
ไอทใีนพืน้ทีท่ราบทนัที

สิง่ทีท่า่นตอ้งท�า:

• 	อา้งองิถงึแผนผังระดบัการจ�าแนกขอ้มลูของ	
Cook	เพือ่ใหเ้ขา้ใจการรักษาความปลอดภยัที่
ก�าหนดส�าหรับประเภทขอ้มลูตา่ง	ๆ

• 	ตระหนักถงึขอ้มลูอนัเป็นความลบัในขอบเขต
ของงานของทา่นอยูเ่สมอ

• 	เขา้ใจขอ้จ�ากดัตามสญัญาและกฎหมายในการ
ใชข้อ้มลูอนัเป็นความลบั

• 	เก็บรวบรวม	ใช	้เปิดเผย	จัดเก็บ	คุม้ครองให ้
ปลอดภยั	และจ�าหน่ายออกซึง่ขอ้มลูอนัเป็น
ความลบัใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบและกฎหมาย
ความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูทีบ่งัคบัใช ้

• 	เปิดเผยขอ้มลูอนัเป็นความลบัอยา่งปลอดภยั
ใหแ้กพ่นักงานคนอืน่เฉพาะเทา่ทีจ่�าเป็นในการ
ท�างานของเขาเหลา่นัน้เทา่นัน้

• 	อยา่เผยแพรข่อ้มลูอนัเป็นความลบัสูภ่ายนอก
โดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษร
อยา่งเหมาะสม	ทา่นสามารถขอแบบฟอรม์
ขอ้ตกลง	การไมเ่ปิดเผยขอ้มลู	หรอืการให ้
ความยนิยอมทีเ่หมาะสมไดจ้าก	Cook	Group	
Privacy	Team,	Privacy@CookGroup.com 
หรอืโทรตดิตอ่ที	่+001	812.331.1025

ขอ้มลูอนัเป็นความลบัและ 
ทรัพยส์นิทางปัญญาของบรษัิท	ตอ่

ทรพัยากร:

• 		ค�าถามเกีย่วกบัลขิสทิธิ:์ 

CRI	Librarians	CRI.Library@cookmedical.com

• 	The	Basic	Principles	of	Intellectual	Property	Law	
(Brinks,	Gilson,	&	Lione)

ส�าหรบัทรพัยากร	โปรดดทูีไ่ซต ์
อนิทราเน็ต	E&C:	

https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec

ส�าหรบัทรพัยากร	โปรดดทูีไ่ซตอ์นิทราเน็ต 
Data	Privacy:	

https://intranet.cookmedical.com/cbf/priv
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อตุสาหกรรมอปุกรณก์ารแพทย์
และชวีวทิยาศาสตร์
เมือ่เราท�าการวจัิยทางคลนิกิ	ความส�าคญัอนัดบัแรก
ของเราคอืการปฏบิตัติอ่ผูเ้ขา้รว่มการวจัิยดว้ยความ
ปลอดภยั	ใหเ้กยีรตแิละใหค้วามเคารพ	และเป็นไป
ตามกฎระเบยีบและกฎหมายในพืน้ทีว่า่ดว้ยการให ้
ความคุม้ครองผูเ้ขา้รว่มการวจัิย	เราตอ้งไดรั้บความ
ยนิยอมอยา่งมขีอ้มลูจากผูเ้ขา้รว่มการศกึษาวจัิยของ
เรา	และเราพยามยามอยา่งยิง่ในการปกป้องพวกเขา
จากความเสีย่งทีไ่มจ่�าเป็นในขณะทีช่ว่ยใหพ้วกเขา
เขา้ใจลกัษณะและวตัถปุระสงคข์องการวจัิยของเรา
รวมถงึความเสีย่งใด	ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้ง	

การวจัิยตลาดชว่ยใหเ้กดิความเขา้ใจ
ทีล่กึซึง้และน�าทางใหก้บัธรุกจิและ
โซลชูนัของเรากา้วไปสูอ่นาคต

เนือ่งจากอตุสาหกรรมของ	Cook	มคีวามหลากหลาย	
จงึตอ้งมกีารวจัิยหลายประเภทเชน่กนั	อยา่งไรก็ตาม	
เรามกีารใชม้าตรฐานรว่มในการวจัิยเหลา่นี	้การวจัิย
บางอยา่งชว่ยใหเ้ราเขา้ใจความตอ้งการและความรูส้กึ
ของลกูคา้ตอ่ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา	(ตวัอยา่ง
เชน่	การส�ารวจตลาดจากลกูคา้	ซพัพลายเออร	์หรอื
แขกทีม่าใชบ้รกิาร)	การวจัิยบางอยา่งชว่ยใหเ้รา
สามารถปรับปรงุวทิยาการทีส่นับสนุนผลติภณัฑ์
ทางการแพทยข์องเรา

ความโปรง่ใสมคีวามส�าคญัอยา่งยิง่ตอ่การวจัิยของ
เราและชว่ยใหเ้ราสามารถหลกีเลีย่งการปฏสิมัพันธท์ี่
อาจมอีทิธพิลตอ่ผลลพัธอ์ยา่งไมเ่หมาะสม	เราเล็งเห็น
ความส�าคญัของขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลูทีถ่กูตอ้ง
เทีย่งตรง	และมุง่มัน่ทีจ่ะสง่มอบผลการวจัิยเกีย่วกบั
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเราใหเ้หมาะสมกบัเวลาและ
มคีวามถกูตอ้งเทีย่งตรง

การวจัิย

ตวับล็อคของ	Cook	ทีไ่ดร้บัสทิธบิตัร
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สิง่ทีท่า่นตอ้งท�า:

• 	ปฏบิตัติามมาตรฐานทีบ่งัคบัใชภ้ายนอกและ
มาตรฐานวชิาชพีและจรยิธรรมอนัเป็นทีย่อมรับ

• 	ปกป้องชวีติ	ความปลอดภยั	สขุภาพ	ความเป็น
สว่นตวั	และศกัดิศ์รขีองผูเ้ขา้รว่มการวจัิย

เมือ่ท�าการวจัิยใหก้บั	Cook	หรอืเผยแพรง่านวจัิยใน
นามของเรา	เราจะรว่มมอืกบันักวจัิยทีม่ปีระสบการณ์
ในการวจัิยในประเภททีเ่ราตอ้งการ	เราก�าหนดให ้
นักวจัิยเหลา่นีต้อ้งอยูภ่ายใตม้าตรฐานขัน้สงูของเรา	
และก�าหนดใหผู้ต้รวจสอบตอ้งเปิดเผยความสมัพันธ์
กบั	Cook	ดว้ย	เรายดึมัน่ตอ่การเปิดเผยความสมัพันธ์
ทางการเงนิหรอือยา่งอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมการ
วจัิยของเราอยา่งถกูตอ้งเทีย่งตรงและครบถว้นสมบรูณ์

การวจัิย	ตอ่
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Cook	ในฐานะ
พันธมติรทางธรุกจิ 
ทีม่จีรยิธรรม

• การขดักนัของผลประโยชน์

• การปฏสิมัพนัธท์างธรุกจิ

• บคุคลทีส่าม	

• 	การโฆษณาและ 
การสง่เสรมิการขาย

• 	การตอ่ตา้นการผกูขาดและการ
แขง่ขนัทางการคา้ทีเ่ป็นธรรม

หากตอ้งการทราบเพิม่เตมิ	
โปรดดทูีภ่าคผนวกส�าหรับสถานการณ	์
ค�าถามทีพ่บบอ่ย	รายการตรวจสอบ	และ
ขอ้มลูทีม่ปีระโยชนส์�าหรับการตดัสนิใจ	
ซึง่เกีย่วกบัหวัขอ้นี	้

ภ
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สถานการณต์อ่ไปนีอ้าจกอ่ใหเ้กดิการขดักนัของผล
ประโยชน	์หากสถานการณใ์ดกต็ามเหลา่นีห้รอืสถานการณ์
ทีค่ลา้ยกนัเกีย่วขอ้งกบัทา่น	ขอใหต้ดิตอ่ผูจั้ดการของทา่น
หรอืแผนกทรัพยากรบคุคล

• 	พนักงานของ	Cook	ออกเดทกบัลกูคา้	ผูข้ายหรอื
ผูใ้หบ้รกิาร

• 	คูส่มรสของพนักงานของ	Cook	ท�างานใหก้บัคูแ่ขง่

• 	ลกูคา้เชญิใหพ้นักงานของ	Cook	เขา้รว่มในการ
จัดงานการกศุลในตา่งประเทศโดยออกคา่ใชจ้า่ย
ใหท้ัง้หมด	(ตวัอยา่งเชน่	การเดนิทางเพือ่ภารกจิ
ทางการแพทย)์

• 	พนักงานของ	Cook	ไดรั้บค�าเชญิใหด้�ารงต�าแหน่ง
ในคณะกรรมการบรษัิท

• 	ผูข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิารเชญิใหพ้นักงานของ	Cook	
รว่มในกจิกรรมสนัทนาการนอกสถานที	่(เชน่	ตี
กอลฟ์	เลน่สก	ีฯลฯ)

• 	พนักงานออกเดทกบัพนักงานกนัเอง	 
(เชน่	ผูจั้ดการ/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา)

ทา่นมหีนา้ทีค่วามรับผดิชอบตอ้งเปิดเผยการขดักนัของ
ผลประโยชนใ์ด	ๆ	ทีเ่กดิขึน้จรงิ	ทีป่รากฏ	หรอืทีเ่ขา้ใจ
ไดว้า่เป็นเชน่นัน้ใหผู้บ้รหิารทราบเพือ่วนิจิฉัยวา่มกีารขดั
กนัของผลประโยชนเ์กดิขึน้หรอืไม	่ผูจั้ดการหรอืผูบ้งัคบั
บญัชาของทา่นจะพจิารณาการด�าเนนิการ
ทีเ่หมาะสมและตดัสนิใจโดยบนัทกึไวเ้ป็น
เอกสาร

อยา่ยอมใหผ้ลประโยชนส์ว่นตวัมผีล 
กระทบตอ่การตดัสนิใจทางธรุกจิ

การขดักนัของผลประโยชนเ์กดิขึน้เมือ่กจิกรรมหรอื
ผลประโยชนส์ว่นตวัของเราหรอืของผูท้ีใ่กลช้ดิกบัเรา
ขดัแยง้กบัผลประโยชนท์ีด่ทีีส่ดุของ	Cook	การตดัสนิ
ใจทางธรุกจิควรตัง้อยูบ่นความตอ้งการของ	Cook	
มากกวา่ผลประโยชนส์ว่นตวัทีอ่าจเกดิขึน้	หรอืผล
ประโยชนข์องครอบครัวหรอืเพือ่น	ทา่นไดรั้บความคาด
หวงัใหใ้ชว้จิารณญาณทีด่แีละหลกีเลีย่งสถานการณ์
ทีอ่าจน�าไปสูก่ารขดักนัของผลประโยชนท์ัง้ทีเ่กดิขึน้
จรงิหรอืทีป่รากฏวา่เป็นเชน่นัน้	ตอ่ไปนีเ้ป็นเพยีงบาง
สถานการณท์ีก่ารขดักนัของผลประโยชนอ์าจเกดิขึน้ได	้

ทา่นหรอืญาตคินหนึง่มผีลประโยชนท์างการเงนิ	
งาน	หรอืต�าแหน่งในคณะกรรมบรษัิทของคูแ่ขง่
หรอืผูจั้ดจ�าหน่ายของ	Cook	หรอืผูข้ายหรอืผูใ้ห ้
บรกิารแก	่Cook

สมาชกิในครอบครัว	ผูท้ีใ่ชช้วีติรว่มกนั	หรอืบคุคล
อืน่ทีม่คีวามสมัพันธส์ว่นตวัใกลช้ดิกบัทา่นท�างาน
อยูใ่นแผนกของทา่น	ทมีผูบ้รหิารของทา่น	หรอื
เป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของทา่น	

ทา่นท�างานแหง่ทีส่องหรอืมธีรุกจิของทา่นเองซึง่
อาจขดัแยง้กบัหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของทา่นทีม่ี
ตอ่	Cook

ทา่นหาประโยชนจ์ากโอกาสสว่นตวัโดยใชข้อ้มลูที่
ไดรั้บผา่น	Cook

การขดักนัของผลประโยชน์

ประมวลจรรยาบรรณฉบบัสากลของ Cook Group /  Cook ในฐานะพันธมติร 
ทางธรุกจิทีม่จีรยิธรรม

23

หนา้แรก ภ ภาคผนวก



ทา่นยงัตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบในพืน้ทีท่ีบ่งัคบัใช ้
อยา่งเครง่ครัดอกีดว้ย	เมือ่เกดิความขดัแยง้ระหวา่ง
นโยบายของ	Cook	และกฎระเบยีบในพืน้ที	่เราตอ้ง
ปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดทีเ่ขม้งวดกวา่

บางครัง้อาจเป็นการยากทีจ่ะพจิารณาวา่เมือ่ใดที่
ปฏสิมัพันธท์างธรุกจิเป็นการล�้าเสน้	โปรดจ�าไว ้
วา่การรับของขวญัอาจท�าใหผู้ใ้หห้รอืผูรั้บเชือ่วา่ตนม	ี
"อทิธพิลทีไ่มเ่หมาะสม"	หรอืเชือ่วา่การใหส้นิบนเป็น
เรือ่งทีย่อมรับได	้ดงันัน้เราตอ้งใสใ่จตอ่ขอ้ความทีเ่รา
ก�าลงัสง่ออกไปเมือ่ตอ้งใหข้องขวญั

ธรุกจิทีด่จี�าเป็นตอ้งมวีจิารณญาณที่
ด	ีกลา่วคอื	เราปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบั
เกีย่วกบัการปฏสิมัพันธท์างธรุกจิ	และ
สรา้งความสมัพันธท์ีด่บีนพืน้ฐานของ
ความซือ่สตัยแ์ละความไวว้างใจ	มใิช่
การเอือ้ประโยชน์

เมือ่เราท�าธรุกจิในนามของ	Cook	เราตอ้งด�ารงไว ้
ซึง่ความเป็นธรรมและยตุธิรรม	น่ันหมายถงึการใช ้
สามญัส�านกึเพือ่หลกีเลีย่งแมเ้พยีงภาพลกัษณว์า่การ
ปฏสิมัพันธท์างธรุกจิไดส้ง่อทิธพิลหรอือาจสง่อทิธพิล
ตอ่การซือ้หรอืการตดัสนิใจทางธรุกจิ	Cook	ด�าเนนิ
ธรุกจิในหลายอตุสาหกรรม	ดงันัน้การมสีว่นรว่มใน
ปฏสิมัพันธท์างธรุกจิทีไ่มเ่หมาะสมอาจท�าใหธ้รุกจิ
และชือ่เสยีงของ	Cook	ตอ้งเสยีหาย	แมก้ระทัง่อาจ
เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทีบ่งัคบัใชภ้ายนอกอกีดว้ย	

หลกัปฏบิตัขิองการตอ่ตา้นการใหส้นิบนหา้มมใิหเ้สนอ
หรอืมอบสิง่ใดกต็ามทีเ่ป็นผลประโยชนใ์นทางตรงหรอื
ทางออ้มตอ่ผูใ้ดก็ตามเพือ่ใหเ้กดิผลประโยชนท์าง
ธรุกจิตอ่	Cook	(ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ	โปรดดหูวัขอ้
การตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่)	ดงันัน้เราจงึก�าหนดแนวทาง
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏสิมัพันธท์างธรุกจิไว	้เรามนีโย
บาย	กระบวนการ	และค�าแนะน�าทีเ่กีย่วกบัการรายงาน
ปฏสิมัพันธท์างธรุกจิเพือ่ชว่ยใหม้ัน่ใจวา่เราจะไมม่อบ
ผลประโยชนใ์ด	ๆ	ทีอ่าจแทรกแซงวจิารณญาณที่
เหมาะสมกบัการผูป้ระกอบวชิาชพี	

การปฏสิมัพันธท์างธรุกจิ
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ทา่นอาจตอ้งมสีว่นในการปฏสิมัพนัธท์างธรุกจิ	
เมือ่มกีารปฏสิมัพนัธ	์ทา่นตอ้ง:

• 	ปฏบิตัติามมาตรฐานทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษร
ของ	Cook	Group

• 	ปฏบิตัติามกฎหมายในพืน้ทีแ่ละหลกัปฏบิตั ิ
ของอตุสาหกรรมทีส่มเหตผุลและมจีรยิธรรม

• 	ใชจ้า่ยเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีส่มเหตผุลเทา่ที่
เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัวตัถปุระสงคท์างธรุกจิ	
(เชน่	การเขา้รว่มการสมัมนาหรอืการประชมุที่
เกีย่วขอ้งกบัหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของทา่น
ในนามของ	Cook)	เวน้แตท่า่นจะไดรั้บอนุมตัิ
จากผูบ้งัคบับญัชาของทา่นกอ่น

• 	ไมก่อ่ใหเ้กดิการขดักนัของผลประโยชนห์รอื
ท�าใหค้วามซือ่สตัยข์องทา่นตอ้งยอ่หยอ่น

ของขวญัคอือะไร?
ของขวญัคอืสิง่อนัมมีลูคา่	ซึง่รวมถงึสิง่ของทางการ
ตลาดเชน่	เสือ้ทเีชิต้ทีม่โีลโก	้ของขวญัเชน่	กระเชา้
ดอกไมแ้ละผลไม	้หรอืบรกิารเชน่	การใชร้ถยนต	์หาก
ผูรั้บมไิดถ้กูคาดหวงัใหจ้า่ยคา่สิง่ของหรอืบรกิารเหลา่นัน้

การรบัประทานอาหารทางธรุกจิ
ตามสมควรคอือะไร?
การรับประทานอาหารทางธรุกจิทีเ่หมาะสมคอืการรับ
ประทานอาหารโดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่พดูคยุปรกึษา
เกีย่วกบัธรุกจิของ	Cook

การเลีย้งรบัรองและสนัทนาการคอื
อะไร?
การเลีย้งรับรองและสนัทนาการคอืการเขา้รว่มใน
การจัดงานใด	ๆ	เชน่	การจัดงานการกฬีา	การแสดง
คอนเสริต์	หรอืการแสดงละคร	ซึง่ผูรั้บมไิดถ้กูคาดหวงั
ใหจ้า่ยคา่เขา้หรอืคา่บตัรเขา้ชม

การปฏสิมัพันธท์างธรุกจิ	ตอ่

ส�านกังานใหญส่ากลของ	Cook	ใน	Bloomington,	Indiana
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ทา่นตอ้งไม:่

• 	รับเงนิสด	หรอืสิง่เทยีบเทา่เงนิสด	เชน่	บตัร
ของขวญั

• 	มสีว่นรว่มในปฏสิมัพันธท์างธรุกจิทีผ่ดิ
กฎหมายซึง่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทีบ่งัคบัใช ้
ภายนอก

• 	ขอหรอืรับของขวญัหรอืบรกิารไว	้เชน่	การใช ้
รถยนตใ์นขณะทีไ่ปในเมอืงอืน่

• 	รับสิง่ใดกต็ามไวโ้ดยเป็นเงือ่นไขส�าหรับ
บางสิง่เป็นการตอบแทน	(ของขวญัหรอื
ปฏสิมัพันธอ์ยา่งอืน่ทีผ่กูพันหรอืมภีาพวา่
ผกูพันใหท้า่นตอ้งท�าหรอืมอบบางสิง่ให ้
เป็นการตอบแทนนัน้ถอืวา่ไมเ่หมาะสม)

• 	รับสิง่ใดกต็ามไวซ้ ึง่อาจท�าใหผู้ใ้หฝ่้าฝืน
นโยบายหรอืมาตรฐานของบรษัิทหรอืสถาบนั
ของตน

การปฏสิมัพันธท์างธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการจัดงาน
เป็นครัง้คราวซึง่เกีย่วขอ้งกบัสญัญาทีม่อียู	่เชน่	การ
พบปะกนัเพือ่ทบทวนแผนงาน	หรอืการทานอาหาร
ค�า่	เป็นเรือ่งทีเ่ขา้ใจไดแ้ละไมเ่ป็นการฝ่าฝืนนโยบาย
นี	้แตก่ารกระท�าอืน่	ๆ	ทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายนีจ้ะ
พจิารณาวา่เป็นการฝ่าฝืน

ทา่นตอ้งไมเ่ขา้รว่มในการปฏสิมัพันธท์างธรุกจิที่
ฝ่าฝืนนโยบายหรอืมาตรฐานจรรยาบรรณขององคก์ร
ของพันธมติรโดยทีรู่อ้ยูแ่ลว้

การปฏสิมัพันธก์บัผูใ้หบ้รกิารดา้นการดแูลสขุภาพ	
(HCP,	Healthcare	Professional)	อยูภ่ายใตบ้งัคบั
ของมาตรฐานทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรของ	Cook	
Group	ในการปฏสิมัพันธก์บั	HCP	ทา่นสามารถดู
ทรัพยากรไดท้ีเ่ว็บไซต	์E&C	(https://compliance.
cookgroup.com)	และตอ้งปฏบิตัติามเมือ่ทา่น
ปฏสิมัพันธก์บั	HCP	

การยกเวน้ส�าหรับการปฏสิมัพันธท์างธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัมาตรฐานทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรของ	Cook	
Group	ตอ้งขอค�าปรกึษาจากแผนกก�ากบัดแูลการ
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบและจรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้ง	และ
ตอ้งไดรั้บอนุมตัพิรอ้มทัง้การจัดท�าเป็นเอกสาร

การปฏสิมัพันธท์างธรุกจิ	ตอ่
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สิง่ทีท่า่นตอ้งท�า:

• 	ใหโ้อกาสบคุคลทีส่ามแขง่ขนักนัอยา่งเป็น
ธรรมเพือ่ใหไ้ดท้�าธรุกจิกบัเรา

• 	พจิารณาวา่มโีอกาสทีอ่าจมกีารขดักนัของผล
ประโยชนเ์กดิขึน้หรอืไม	่กอ่นทีจ่ะท�างานกบั
บคุคลทีส่าม

• 	อยา่ขอ	แนะน�า	หรอืชีน้�าบคุคลทีส่ามใหท้�าสิง่
ใดกต็ามทีไ่มเ่หมาะสมหรอืผดิกฎหมาย	เรา
ไมส่ามารถขอใหผู้อ้ ืน่ท�าในสิง่ทีเ่ราไมไ่ดรั้บ
อนุญาตใหท้�าดว้ยตวัเองได ้

Cook	Medical	มทีรัพยากรใหค้วามชว่ยเหลอืเมือ่ตอ้ง
วา่จา้งบคุคลทีส่าม	ทมีบรหิารหว่งโซอ่ปุทาน	(SCM,	
Supply	Chain	Management)	และทมีบรหิารชอ่ง
ทางการจัดจ�าหน่าย	(DCM,	Distribution	Channel	
Management)	มคีวามรับผดิชอบโดยทัว่ไปในการ
วา่จา้งบคุคลทีส่าม	โปรดตดิตอ่ขอค�าปรกึษาจาก
ทมี	SCM	หรอืทมี	DCM	เพือ่คดัเลอืกบคุคลทีส่าม
ทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมและมคีวามน่าเชือ่ถอืในเรือ่ง
คณุภาพและความซือ่ตรง	ทมี	SCM	หรอืทมี	DCM	
สามารถชว่ยใหม้ัน่ใจไดว้า่การตรวจสอบสถานะกอ่น
การวา่จา้งและการด�าเนนิการกบับคุคลทีส่ามตาม
ผลลพัธท์ีไ่ดนั้น้เป็นไปตามนโยบายของ	Cook	ส�าหรับ
ธรุกจิอืน่	ๆ	ของ	Cook	โปรดตดิตอ่ผูอ้�านวยการ	Global	
Anti-corruption	Program	ที	่Cook	Group	

บคุคลทีส่ามตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐาน
ขัน้สงูของเรา

บคุคลทีส่ามทีท่�างานกบัเรา	ไดแ้ก	่ซพัพลายเออร	์ผู ้
ขายหรอืผูใ้หบ้รกิาร	ผูจั้ดจ�าหน่าย	ทีป่รกึษา	คนงาน
ตามสญัญาชัว่คราว	และตวัแทน	มพัีนธะผกูพันตาม
สญัญาทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดของมาตรฐานที่
บงัคบัใชภ้ายนอก	หลกัปฏบิตัทิางธรุกจิทีม่จีรยิธรรม	
และมาตรฐานทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรของ	Cook	
Group	ในเรือ่งแรงงาน	อาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั	การใหค้วามคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม	และระบบ
การบรหิารจัดการ	บคุคลทีส่ามทีท่�างานกบั	Cook	ควร
มสีญัญาทีเ่หมาะสมพรอ้มกอ่นทีจ่ะเริม่งาน

ในการคดัเลอืกบคุคลทีส่ามทีม่ศีกัยภาพทีจ่ะท�างาน
กบัเรานัน้	เรามขีัน้ตอนทีจ่ะบรรเทาความเสีย่งดว้ยการ
ตรวจสอบสถานะและภมูหิลงัเพือ่ใหรู้จั้กพันธมติรทาง
ธรุกจิของเราดขีึน้	และมคีวามเขา้ใจในตลาดดขีึน้

บคุคลทีส่าม

K-Tube,	Poway,	California
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หลงัจากเริม่ความสมัพันธใ์นการท�างานกบับคุคลทีส่าม
ทัง้ทีเ่ป็นองคก์รหรอืบคุคล	ทา่นตอ้งตืน่ตวัอยูเ่สมอตอ่
สญัญาณเตอืนใด	ๆ	ของการกระท�าทีข่ดัตอ่จรยิธรรม	
หรอืการกระท�าทีไ่มเ่หมาะสมอืน่	ๆ	หากทา่นตอ้งการ
สอบถามหรอืมขีอ้กงัวล	โปรดขอค�าแนะน�าจากผู ้
จัดการของทา่น	แผนกกฎหมาย	หรอืเจา้หนา้ทีก่�ากบั
ดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและจรยิธรรม

เมือ่ทา่นจัดซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร	โปรดจ�าไวว้า่	Cook	
จา่ยช�าระใหแ้กผู่ส้ง่มอบสนิคา้และบรกิารตวัจรงิเทา่นัน้	
ใบแจง้หนีท้กุฉบบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขายสนิคา้หรอืการ
ใหบ้รกิารตอ้งแสดงรายการสิง่ของทีซ่ ือ้หรอืขาย	ราคา	
สว่นลด	และเงนิคนื	(Rebate)	หรอืสนิคา้ทีจั่ดสง่ให ้
โดยไมค่ดิเงนิอยา่งถกูตอ้งเทีย่งตรงและชดัเจน	

นอกจากนี	้นอกเหนอืจากกรณีทีเ่กดิขึน้ไดย้ากซึง่ตอ้ง
ขออนุมตัลิว่งหนา้จากแผนกกฎหมายกอ่นแลว้	Cook	
ไมส่ามารถช�าระเงนิใหผู้ส้ง่มอบสนิคา้หรอืผูใ้หบ้รกิาร
ในประเทศอืน่ใดนอกจากประเทศทีผู่ส้ง่มอบดงักลา่ว
ตัง้อยู	่ด�ารงรักษาสถานทีป่ระกอบธรุกจิอยู	่หรอืไดใ้ห ้
บรกิาร

บคุคลทีส่าม	ตอ่

ทรพัยากร:

• 		รายชือ่ประเทศทีอ่ยูภ่ายใตม้าตรการลงโทษทางการคา้	

(เว็บไซต	์E&C)

• 	ผูอ้�านวยการ	Global	Trade	Compliance,	Cook	
Group

ส�าหรบัทรพัยากร	โปรดดทูีไ่ซต ์
อนิทราเน็ต	E&C:	

https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec

ชิน้สว่นประกอบประเภทตา่ง	ๆ	จากซพัพลายเออร์
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สง่เสรมิธรุกจิของเราดว้ยความซือ่สตัย์
และมคีณุธรรม	

การโฆษณาสนิคา้และบรกิารของ	Cook	ตอ้งเป็นไป
ตามความเป็นจรงิ	และสิง่ทีเ่ราอา้งไวเ้ป็นส�าคญัตอ้ง
เป็นธรรมและไดรั้บการพสิจูนแ์ลว้	นโยบายของ	Cook	
คอืการไมเ่ขา้ไปมสีว่นในการโฆษณาทีห่ลอกลวงหรอื
กจิกรรมการสง่เสรมิการขายทีม่ชิอบดว้ยกฎหมาย	
นโยบายของเรายงัก�าหนดวา่สิง่ใดกต็ามทีเ่ราจัดท�าขึน้
เพือ่ท�าการตลาดหรอืขายสนิคา้และบรกิารของเราตอ้ง
ไดรั้บการตรวจสอบและอนุมตักิอ่นทีจ่ะน�าออกเผยแพร่
สูส่าธารณะ

พนักงานของ	Cook	และตวัแทนควรหลกีเลีย่งการ
วจิารณส์นิคา้	บรกิาร	หรอืพนักงานของคูแ่ขง่

ขอ้ก�าหนดเพิม่เตมิส�าหรบัอตุสาหกรรมอปุกรณ์
การแพทยแ์ละชวีวทิยาศาสตร์

การตลาดและการขายผลติภณัฑท์างการแพทยต์อ้ง
เป็นไปตามกฎระเบยีบของแตล่ะประเทศทีม่กีารขาย
ผลติภณัฑนั์น้	บรษัิทของ	Cook	ทกุแหง่ทีท่�าการตลาด
และขายผลติภณัฑท์างการแพทย	์พนักงานของ	Cook	
ทกุคน	และผูจั้ดจ�าหน่ายผลติภณัฑท์างการแพทย์
ของ	Cook	ทกุรายตอ้งยดึมัน่ทีจ่ะท�าการตลาดและ
ขายผลติภณัฑท์างการแพทยข์อง	Cook	เฉพาะเพือ่
การใชต้ามความมุง่หมายทีไ่ดรั้บอนุมตัติามทีก่�าหนด
โดยหน่วยงานควบคมุในประเทศทีผ่ลติภณัฑท์างการ
แพทยไ์ดข้ึน้ทะเบยีนไวแ้ละมกีารวางจ�าหน่าย

การโฆษณาและการสง่เสรมิการขาย

กอ่นทีจ่ะน�าวสัดทุางการตลาดใด	ๆ	ตอ่ไปนีไ้ปใช	้
โปรดศกึษาดนูโยบายทีเ่กีย่วขอ้งหรอืขอค�าปรกึษา
จากแผนกกฎหมายหรอืเจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูลการ
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบและจรยิธรรมในพืน้ทีข่องทา่น	

• 	สว่นลดในการสง่เสรมิการขายและการโฆษณา	
(ตวัอยา่งเชน่	เงนิคนื	(Rebate)	และสว่นลด)

• 	การเปรยีบเทยีบผลติภณัฑข์องบรษัิทกบั
ผลติภณัฑข์องคูแ่ขง่ของเรา

• 	การใชเ้ครือ่งหมายการคา้และชือ่การคา้ของ
บรษัิทนอกเหนอืจากเครือ่งหมายการคา้และ
ชือ่การคา้ของ	Cook

เรายงัหา้มการสง่เสรมิผลติภณัฑก์อ่นทีจ่ะไดรั้บ
อนุมตัหิรอืเพือ่การใชท้ีย่งัมไิดรั้บอนุมตัจิากหน่วยงาน
ควบคมุทีเ่หมาะสม	"การแสดงสรรพคณุบนฉลาก"	
คอืการปฏบิตัทิีม่กีารสนับสนุนโดยการตดิฉลากทีไ่ด ้
รับการอนุมตัใิหก้บัผลติภณัฑ	์(และยงัเรยีกวา่	"ขอ้
แนะน�าในการใช"้	หรอื	"IFU"	(Instructions	for	Use)	
อกีดว้ย)
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ความส�าเร็จจะเกดิขึน้เมือ่เราแขง่ขนั
อยา่งเป็นธรรม

นโยบายของ	Cook	ไดรั้บการออกแบบมาเพือ่
สนับสนุนการแขง่ขนัทางการคา้อยา่งเสรแีละเป็นธรรม	
ความส�าเร็จทีต่อ่เนือ่งของเราขึน้อยูก่บัความสามารถ
ของเราในการแขง่ขนัอยา่งมปีระสทิธผิลในตลาดของ
ทกุอตุสาหกรรมทีเ่ราด�าเนนิธรุกจิอยู	่เรามปีณธิานที่
จะปฏบิตัติามกฎหมายแขง่ขนัทางการคา้ในประเทศที่
เราท�าธรุกจิอยู	่กฎหมายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการผกูขาด
และการแขง่ขนัทางการคา้อยา่งเป็นธรรมไดรั้บการ
ออกแบบมาเพือ่ใหค้วามคุม้ครองแกล่กูคา้และผูป่้วย	
และป้องกนัการปฏบิตัทิางธรุกจิทีไ่มเ่ป็นธรรมโดยหา้ม
การผกูขาด	การตกลงรว่มกนัก�าหนดราคา	การตดัราคา	
และการปฏบิตัอิืน่	ๆ	ทีย่บัยัง้การคา้ทีเ่ป็นธรรม

เมือ่เราหาขอ้มลูธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัคูแ่ขง่ของเรา	เรา
กระท�าดว้ยวธิทีีถ่กูกฎหมายและมจีรยิธรรม	เชน่	ตรวจ
ดจูากเอกสารทีเ่ป็นสาธารณะ	ทา่นตอ้งไมส่นับสนุนให ้
ผูอ้ ืน่เปิดเผยขอ้มลูอนัเป็นความลบัเกีย่วกบับรษัิทอืน่	
นอกจากนี	้ทา่นตอ้งไมก่ระจายขา่วลอืเกีย่วกบับรษัิท
อืน่หรอืคาดเดาเกีย่วกบัคณุภาพของผลติภณัฑห์รอื
บรกิารของบรษัิทเหลา่นัน้อยา่งไมเ่ป็นธรรม

การตอ่ตา้นการผกูขาดและ 
การแขง่ขนัทางการคา้ทีเ่ป็นธรรม

ส�าหรบัทรพัยากร	โปรดดทูีไ่ซต ์
อนิทราเน็ต	E&C:	

https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec

สระน�า้พทุ ีส่�านกังานใหญส่ากลของ	Cook	ใน	Bloomington,	Indiana

ประมวลจรรยาบรรณฉบบัสากลของ Cook Group /  Cook ในฐานะพันธมติร 
ทางธรุกจิทีม่จีรยิธรรม

30

หนา้แรก ภ ภาคผนวก

https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec


Cook	ในฐานะพลเมอืง
ภาคองคก์รทีด่ี

• 	แผนงานการตอ่ตา้นการคอรร์ปัช ัน่
ในระดบัสากล

• การตอ่ตา้นการใหส้นิบน
• การตอ่ตา้นการฟอกเงนิ
• สทิธมินุษยชน

• การคา้ระหวา่งประเทศ

• 	การซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใช้
ขอ้มลูภายใน

• การสือ่สารกบัสือ่มวลชน

• โซเชยีลมเีดยี

• การใหข้อ้มลูแกภ่าครฐั

• 	กจิกรรมทางการเมอืงและการ
ล็อบบี้

หากตอ้งการทราบเพิม่เตมิ	
โปรดดทูีภ่าคผนวกส�าหรับสถานการณ	์
ค�าถามทีพ่บบอ่ย	รายการตรวจสอบ	และ
ขอ้มลูทีม่ปีระโยชนส์�าหรับการตดัสนิใจ	
ซึง่เกีย่วกบัหวัขอ้นี	้

ภ
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การตอ่ตา้นการใหส้นิบน
เราไดม้าซึง่ธรุกจิดว้ยวธิทีีถ่กูตอ้ง	มใิช่
ดว้ยการซือ้มา

เราตอ่ตา้นการทจุรติ	การใหส้นิบน	และการคอรรั์ป 
ชัน่อยา่งจรงิจัง	กฎหมายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการให ้
สนิบน	การตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่	และ	"การตอ่ตา้นการ
ใหเ้งนิจงูใจ"	(Anti-Kickback)	ก�าหนดใหเ้ราแตล่ะ
คนตอ้งมุง่มัน่ทีจ่ะป้องกนัการกอ่ใหเ้กดิอทิธพิลอนัไม่
เหมาะสมในกจิกรรมทางธรุกจิของเราทัง้หมด	ขอให ้
ทา่นท�าความคุน้เคยกบักฎหมายเหลา่นี	้ซ ึง่รวมถงึพระ
ราชบญัญัตขิองสหรัฐอเมรกิาวา่ดว้ยการทจุรติในตา่ง
ประเทศ	(U.S.	Foreign	Corrupt	Practices	Act)	พระ
ราชบญัญัตขิองสหราชอาณาจักรวา่ดว้ยการใหส้นิบน	
(U.K.	Bribery	Act)	และกฎหมายอืน่	ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้ง	ซึง่
อาจบงัคบัใชก้บักจิกรรมทางธรุกจิของ	Cook	ทัว่โลก	
การใหส้นิบนผดิกฎหมายไมว่า่ในทีใ่ดก็ตาม

เราคาดหวงัมาตรฐานจรยิธรรมขัน้สงูสดุในกจิกรรมทาง
ธรุกจิของเราทัง้หมด	นอกจากการปฏบิตัติามมาตรฐาน
ทีบ่งัคบัใชภ้ายนอกแลว้	ทา่นยงัตอ้งยดึมัน่ตอ่
มาตรฐานจรยิธรรมของ	Cook	และปฏบิตัติามมาตรฐาน
ทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรของ	Cook	Group	แมก้ระทัง่
เมือ่มาตรฐานเหลา่นีเ้ขม้งวดกวา่ธรรมเนยีมหรอืการ
ปฏบิตัใินพืน้ทีก่ต็าม

ทกุ	ๆ	คนที	่Cook	ตอ้งตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่บรกิาร
ทีบ่คุคลทีส่ามเป็นผูด้�าเนนิการในนามของ	Cook	
เป็นการกระท�าในลกัษณะทีเ่ป็นไปตามความคาดหวงั
ของเราและเป็นไปตามมาตรฐานทีบ่งัคบัใชภ้ายนอก
และมาตรฐานทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรของ	Cook	
Group	เราตอ้งด�าเนนิขัน้ตอนทีส่มเหตผุลเพือ่ใหรู้จั้ก
บคุคลทีส่ามกอ่นทีจ่ะวา่จา้งพวกเขา	จา่ยคา่บรกิารทีพ่วก
เขามอบใหด้ว้ยมลูคา่ตลาดทีเ่ป็นธรรม	และจัดท�าเอกสาร
การจา่ยเงนิทัง้หมดใหถ้กูตอ้งเทีย่งตรง	

การใหส้นิบนและการคอรรั์ปชัน่ยบัยัง้การพัฒนาทาง
เศรษฐกจิและสงัคม	เป็นสาเหตขุองความยากจน	
ความอดอยาก	โรคภยัไขเ้จ็บ	และอาชญากรรม	
สรา้งสภาพแวดลอ้มธรุกจิทีไ่มเ่ป็นธรรม	และท�ารา้ย
ลกูคา้	ดงันัน้ประเทศตา่ง	ๆ	จงึด�าเนนิขัน้ตอนเพือ่
ป้องกนัการกระท�าดงักลา่ว	ทา่นตอ้งไมเ่สนอ	สญัญา	
กระท�า	อนุมตั	ิมอบให	้ขอ	ตกลงทีจ่ะรับ	หรอืยอมรับ
การจา่ยเงนิ	ของขวญั	หรอืสิง่อนัมมีลูคา่ใด	ๆ	เพือ่
วตัถปุระสงคข์องการไดม้าหรอืรักษาไวซ้ ึง่ผล
ประโยชนท์างธรุกจิทีม่ชิอบดว้ยกฎหมาย	แนวทางนี้
บงัคบัใชไ้มว่า่ในกรณีทีท่า่นท�างานโดยตรงหรอืโดย
ออ้มผา่นบคุคลทีส่าม	และแนวทางนีส้อดคลอ้งกบั
พระราชบญัญัตขิองสหรัฐอเมรกิาวา่ดว้ยการทจุรติใน
ตา่งประเทศ	พระราชบญัญัตขิองสหราชอาณาจักรวา่
ดว้ยการใหส้นิบน	และกฎหมายตอ่ตา้นการคอรรั์ป 
ชัน่ระหวา่งประเทศอืน่	ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนั
การใหส้นิบนและการคอรรั์ปชัน่

แผนงานการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ในระดบัสากล

Cook	ออสเตรเลยี	(Brisbane)
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การตอ่ตา้นการฟอกเงนิ
ใหค้วามคุม้ครองความซือ่ตรงของ
ธรุกรรมทางการเงนิทกุรายการ

การฟอกเงนิคอืกระบวนการทีอ่าชญากร	ผูก้อ่การรา้ย	
และอืน่	ๆ	ใชเ้พือ่เคลือ่นยา้ยเงนิทนุจากกจิกรรมทีผ่ดิ
กฎหมายผา่นทางธรุกจิทีช่อบดว้ยกฎหมาย	เพือ่ท�าให ้
เงนิทนุมภีาพวา่ถกูตอ้งตามกฎหมาย	เรามปีณธิานที่
จะท�าธรุกจิในลกัษณะทีเ่ป็นการป้องกนัการกระท�าดงั
กลา่วนี	้

สิง่ทีท่า่นตอ้งท�า:	

• 	ตืน่ตวัอยูต่ลอดเวลา	รูจั้กลกูคา้	และรูว้า่พวก
เขาใชส้นิคา้และบรกิารของเราอยา่งไร

• 	ท�าธรุกจิเฉพาะกบับคุคลทีส่ามทีไ่ดต้รวจสอบ
แลว้วา่มคีวามน่าเชือ่ถอืซึง่เกีย่วขอ้งในกจิกรรม
ทางธรุกจิทีช่อบดว้ยกฎหมายเทา่นัน้

• 	รายงานกจิกรรมทีน่่าสงสยัไปยงัส�านักก�ากบั
ดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและจรยิธรรม
สากล

ส�าหรบัทรพัยากร	โปรดดทูีไ่ซต ์
อนิทราเน็ต	E&C:	

https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec

แผนงานการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ในระดบัสากล	ตอ่

Cook	ไอรแ์ลนด	์(Limerick)
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สทิธมินษุยชน
สง่เสรมิศกัดิศ์รแีละสทิธสิว่นตวั 
ขัน้พืน้ฐาน

Cook	พยายามอยา่งยิง่ในการด�าเนนิการใหม้ัน่ใจ
วา่การกระท�าของเราจะไมท่�ารา้ยสทิธมินุษยชนขัน้พืน้
ฐานไมว่า่จะโดยตรงหรอืผา่นการกระท�าของพันธมติร
ทางธรุกจิของเรา	เรามคีวามตัง้ใจทีจ่ะเป็นแบบอยา่ง
ทางสงัคมทีด่แีละสง่เสรมิสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐาน
ดว้ยการปฏบิตัติามกฎหมายตา่ง	ๆ	ทีบ่งัคบัใชก้บั
แรงงาน	คา่จา้ง	และชัว่โมงการท�างาน

เราใชห้ลกัปฏบิตักิารคดัเลอืกเพือ่วา่เราจะไมท่�าธรุกจิ
กบับคุคลหรอืบรษัิทใดกต็ามในหว่งโซอ่ปุทานของเรา
โดยทีรู่อ้ยูแ่ลว้วา่มสีว่นเกีย่วขอ้งในการลงโทษทาง
กาย	การใชแ้รงงานผูต้อ้งขงัหรอืแรงงานทีถ่กูบงัคบั	
แรงงานเด็ก	การแสวงหาประโยชนจ์ากคนงานอยา่ง
ไมถ่กูตอ้ง	หรอืการคา้มนุษย	์เราคาดหวงัใหผู้ข้ายหรอื
ผูใ้หบ้รกิาร	ซพัพลายเออร	์และพันธมติรทางธรุกจิอืน่	
ๆ	ซึง่เป็นบคุคลทีส่ามมปีณธิานรว่มกบัเรา	เราด�าเนนิ
ขัน้ตอนเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่แรงงานทาสและการคา้มนุษย์
จะไมเ่กดิขึน้ในทีใ่ดกต็ามภายในองคก์รของเราหรอืใน
หว่งโซอ่ปุทานของเรา	

เรายงัยดึมัน่ตอ่การจัดหาสนิแรท่ีม่ขีอ้ขดัแยง้	(Conflict	
Mineral)	อยา่งมคีวามรับผดิชอบ	ซึง่มนียิามหมาย
ถงึดบีกุ	แทนทาลมั	ทงัสเตน	และทอง	โดยเป็นไป
ตามกฎหมายทีก่�าหนดใหต้อ้งเปิดเผยการใชส้นิแร่
เหลา่นี	้และเราคาดหวงัวา่ทกุคนทีเ่ราท�าธรุกจิดว้ย
จะน�ามาตรฐานเกีย่วกบัการจัดหาสนิแรท่ีม่ขีอ้ขดัแยง้
เดยีวกนันีไ้ปใช ้

สิง่ทีท่า่นตอ้งท�า:

• 	เคารพและปฏบิตัติามกฎหมายการจา้งงานที่
บงัคบัใชใ้นสถานทีท่ีท่า่นด�าเนนิการอยูท่กุฉบบั

• 	อยา่เขา้ไปมสีว่นในการกระท�าใดกต็ามที่
เป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนหรอืท�าธรุกจิกบัผู ้
ทีก่ระท�าเชน่นัน้

• 	แจง้รายงาน	หากทา่นพบเห็นหรอืสงสยัวา่อาจ
มกีารฝ่าฝืนสทิธมินุษยชนหรอืกฎหมายแรงงาน

แผนงานการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ในระดบัสากล	ตอ่

โดมของ	West	Baden	Hotel
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เราใหค้วามเคารพกฎหมายทีค่วบคมุ
การคา้ระหวา่งประเทศ

ประเทศตา่ง	ๆ	ที	่Cook	ท�าธรุกจิอยูม่กีฎหมายควบคมุ
การสง่ออกและน�าเขา้เทคโนโลย	ี(สารสนเทศและ
ซอฟตแ์วร)์	ขอ้มลูสว่นบคุคล	อปุกรณก์ารแพทย	์และ
สนิคา้อืน่	ๆ	รัฐบาลตา่ง	ๆ	ยงัอาจก�าหนดการจ�ากดั
ทางการคา้อกีดว้ย	ซึง่รวมถงึมาตรการลงโทษทางการ
คา้ตอ่ประเทศ	บรษัิท	องคก์ร	หรอืบคุคล	Cook	ยดึมัน่
ทีจ่ะปฏบิตัติามกฎระเบยีบทางการคา้ทีม่ผีลกระทบตอ่
ธรุกจิของเรา	การฝ่าฝืนกฎหมายเหลา่นีจ้ะท�าใหค้วาม
สามารถของ	Cook	ในการใหบ้รกิารลกูคา้ตอ้งตกอยูใ่น
ความเสีย่งและอาจสง่ผลถงึคา่ปรับและการลงโทษ

กฎระเบยีบทางการคา้มคีวามซบัซอ้น	ตวัอยา่งของ
ประเด็นดา้นการก�ากบัดแูลทีส่�าคญัทีเ่ราตอ้งปฏบิตัติาม
ไดแ้ก่

มาตรการลงโทษทางการคา้ตอ่ประเทศ	(การ
ควบคมุจดุหมายปลายทาง)

สหรัฐอเมรกิา	ประเทศตา่ง	ๆ	ในสหภาพยโุรป	และ
ประเทศอืน่	ๆ	บางประเทศก�าหนดมาตรการลงโทษ
ทางการคา้และจ�ากดัการคา้กบัประเทศหรอืภมูภิาคอืน่	
ๆ	โปรดดบูญัชรีายชือ่ประเทศภายใตม้าตรการลงโทษ
ทางการคา้ทีจั่ดท�าโดย	Cook	ไดท้ีเ่ว็บไซต	์E&C	
ส�าหรับมาตรการลงโทษทางการคา้ในปัจจบุนั

ผูท้ ีถ่กูจ�ากดั	(การควบคมุผูใ้ชป้ลายทาง)

มาตรการลงโทษทางการคา้และการจ�ากดัทางการคา้ซึง่
พุง่เป้าไปทีบ่คุคล	กลุม่บคุคล	หรอืองคก์รทีถ่กูระบวุา่เป็น
ผูก้อ่การรา้ย	ผูใ้หก้ารสนับสนุนการกอ่การรา้ย	ผูล้กัลอบคา้
ยาเสพตดิ	ฯลฯ	นัน้มกีารจัดการผา่นทางบญัชรีายชือ่ผูท้ี่
ถกูจ�ากดัทีจั่ดท�าขึน้อยา่งหลากหลาย

กจิกรรมตอ้งหา้ม	(การควบคมุการใชป้ลายทาง)

การควบคมุเหลา่นีห้า้มการท�าธรุกรรมกบั	"ผูใ้ชป้ลายทาง"	
ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการพัฒนาอาวธุเคมหีรอือาวธุชวีภาพ	
การพัฒนาขปีนาวธุทิง้ตวั	หรอืกจิกรรมทีอ่อ่นไหวเกีย่วกบั
นวิเคลยีร	์ถงึแมว้า่รายการของการท�าธรุกรรมจะไมป่รากฏ
ชดัวา่มคีวามเชือ่มโยงกบักจิกรรมนัน้ก็ตาม

สนิคา้โภคภณัฑแ์ละเทคโนโลยทีีใ่ชไ้ดส้องทางของ
สหรฐัอเมรกิา	(รวมถงึ	"ธรุกรรมทีถ่อืวา่เป็นการสง่
ออก"	(Deemed	Export))	

สนิคา้	ซอฟตแ์วร	์เครือ่งอปุกรณ	์และเทคโนโลยทีี่
เกีย่วขอ้งบางอยา่งอาจถกูจ�ากดัโดยรัฐบาลสหรัฐอเมรกิา
และก�าหนดใหต้อ้งมกีารอนุญาตส�าหรับใบอนุญาตสง่ออก	
แมว้า่จะเป็นการสง่ไปยงัลกูคา้ในประเทศทีเ่ป็นมติรเพือ่
การใชโ้ดยสนัตกิต็าม	ภายใตก้ฎหมายสหรัฐอเมรกิาการ
สง่ผา่นเทคโนโลย	ี(ขอ้มลูทางเทคนคิและซอฟตแ์วร)์	ไป
ยงัตา่งประเทศในขณะทีย่งัอยูใ่นสหรัฐอเมรกิา	"ใหถ้อืวา่"	
เป็นการสง่ออกไปยงัตา่งประเทศและอาจตอ้งขออนุญาต
ส�าหรับใบอนุญาตสง่ออก	แผนงานธรุกรรมทีถ่อืวา่เป็นการ
สง่ออก	(Deemed	Export	Program)	ของ	Cook	ผา่น
สายงานวศิวกรรมเป็นการบรหิารจัดการการปฏสิมัพันธก์บั
เทคโนโลยทีีถ่กูควบคมุการสง่ออก

การคา้ระหวา่งประเทศ
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“สญัญาณเตอืนภยั”	 
ของการเบีย่งเบนของการสง่ออก

"สญัญาณเตอืนภยั"	คอืการเตอืนวา่การสง่ออกอาจ
มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัจดุหมายปลายทางสดุทา้ย	ผูรั้บที่
เป็นผูใ้ชป้ลายทาง	หรอืการใชป้ลายทางทีม่ใิชต่ามที่
ระบไุว	้การเตอืนเหลา่นีโ้ดยปกตจิะอยูใ่นรปูของขอ้มลู
ไมว่า่จะเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรอืวาจาซึง่ท�าใหเ้กดิ
ความสงสยัเกีย่วกบัความถกูตอ้งหรอืความสอดคลอ้ง
ของรายละเอยีดเกีย่วกบัแงม่มุใด	ๆ	ของการสง่ออก	
"สญัญาณเตอืนภยั"	ก�าหนดใหต้อ้งมกีารแกไ้ขกอ่นที่
จะด�าเนนิการตอ่ไป

การจ�ากดัทางการคา้โดยการตอ่ตา้นการคว�า่
บาตรของสหรฐัอเมรกิา

กฎขอ้บงัคบัเหลา่นีห้า้มการเขา้รว่มในการคว�า่บาตรใด
กต็ามทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต	ซึง่รวมถงึการคว�า่บาตรของ
สนันบิาตอาหรับตอ่อสิราเอล	และสง่ผลกระทบตอ่
บรษัิทยอ่ยในตา่งประเทศของบรษัิททีส่หรัฐอเมรกิา
เป็นเจา้ของ

การจ�าแนกประเภท	(พกิดัอตัราภาษศีลุกากร)

สนิคา้ทีน่�าเขา้ตอ้งมกีารจ�าแนกประเภทภายใตร้ะบบ
พกิดัอตัราภาษีศลุกากรของประเทศปลายทางเพือ่
พจิารณาอตัราอากรน�าเขา้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง	(ภาษีทีจั่ด
เก็บจากสนิคา้ทีน่�าเขา้)	และสนับสนุนขอ้ก�าหนดอืน่	ๆ	
ทางสถติแิละศลุกากร

การประเมนิราคาศลุกากร

เอกสารทางการคา้ทีส่นับสนุนการยืน่ขอสง่ออกหรอื
รายการน�าเขา้ตอ้งสะทอ้นถงึมลูคา่ธรุกรรมการขาย
สนิคา้	หรอืตน้ทนุสนิคา้หากมไิดเ้ป็นการขาย	การ
ปรับแกม้ลูคา่เพือ่การลดภาษีหรอือากรศลุกากรนัน้ไม่
อนุญาตใหท้�าได ้

หากตอ้งการความชว่ยเหลอืในประเด็นใดกต็าม
เกีย่วกบัเรือ่งนี	้โปรดดทูีเ่ว็บไซต	์E&C	และ/หรอื
ตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
และจรยิธรรมในพืน้ทีข่องทา่นหรอื	Global	Trade	
Compliance	ที	่Cook	Group

การคา้ระหวา่งประเทศ	ตอ่

ทรพัยากร:

• 	โปสเตอรก์ารปฏบิตัติามกฎระเบยีบและจรยิธรรม: 
การคา้ระหวา่งประเทศ

ส�าหรบัทรพัยากร	โปรดดทูีไ่ซต ์
อนิทราเน็ต	E&C:	

https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec

Cook	Winston-Salem,	North	Carolina
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อยา่ซือ้ขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลู
ภายใน

ในระหวา่งการท�างานของทา่นให	้Cook	ทา่นอาจ
ทราบขอ้มลูทีไ่มเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะเกีย่วกบัพันธมติร
ทางธรุกจิหรอืบรษัิทอืน่	ๆ	และกจิกรรมทางธรุกจิของ
เขาเหลา่นัน้	ทา่นตอ้งปกป้องขอ้มลูทีไ่มเ่ปิดเผยตอ่
สาธารณะและตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูดงักลา่วเพือ่การตดัสนิ
ใจในการซือ้ขายหลกัทรัพย	์การซือ้ขายหลกัทรัพย์
โดยใชข้อ้มลูภายในหมายถงึการกระท�าทีผ่ดิกฎหมาย
ในการซือ้ขายหุน้	(ของบรษัิทใดกต็ามทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัธรุกจิของเรา	ไดแ้ก	่ลกูคา้	ผูข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิาร	
ซพัพลายเออร	์หรอืคูแ่ขง่ของเรา)	ในขณะทีม่	ี"ขอ้มลู
ทีเ่ป็นสาระส�าคญัและไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ"	เกีย่ว
กบักจิกรรมทางธรุกจิของบรษัิทแหง่ใดแหง่หนึง่
 

• 	ขอ้มลู	"ทีเ่ป็นสาระส�าคญั"	คอื	ขอ้มลูทีนั่ก
ลงทนุทีม่วีจิารณญาณจะพจิารณาวา่มคีวาม
ส�าคญัตอ่การตดัสนิใจเกีย่วกบัการซือ้	ถอืครอง	
หรอืขายหลกัทรัพยข์องบรษัิทแหง่ใดแหง่หนึง่	
โดยทัว่ไปขอ้มลูทีม่ผีลกระทบตอ่ราคาหุน้ของ
บรษัิทหนึง่ถอืวา่	"เป็นสาระส�าคญั"

• 	ขอ้มลูจะพจิารณาวา่	"ไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ"	
จนกวา่จะท�าใหป้รากฏอยูใ่นสาธารณะ	
(ตวัอยา่งเชน่	การแถลงขา่ว	การสือ่สารกบัผู ้
ถอืหุน้	หรอืการน�าสง่ขอ้มลูตอ่หน่วยงานก�ากบั
ดแูลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่แสดงตอ่สาธารณะตอ่ไป)	
และสาธารณะและตลาดการเงนิมเีวลาไดอ้า่น
และเขา้ใจในขอ้มลูแลว้

การซือ้ขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน

บรเิวณล็อบบีท้ ีส่�านกังานใหญส่ากลของ	Cook
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ขอ้ควรระวงั:

ทา่นอาจไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบั	
Cook	หรอืบรษิทัอืน่	ๆ	ทีเ่ป็น
สาระส�าคญัหรอืมไิดเ้ปิดเผยตอ่
สาธารณะโดยทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของ
การท�างานของทา่น	ทา่นตอ้ง
รกัษาขอ้มลูนีใ้หเ้ป็นความลบัและ
ตอ้งไมซ่ือ้ขายหุน้ของบรษิทัอืน่	ๆ	
โดยอาศยัประโยชนจ์ากสิง่ทีท่า่น
ไดรู้ม้า

ตวัอยา่งบางประการของขอ้มลูภายในไดแ้ก	่ผล
ประกอบการทางการเงนิ	ประมาณการรายได	้การ
เปลีย่นแปลงในต�าแหน่งผูบ้รหิารอาวโุส	การเปิดตวั
ผลติภณัฑใ์หม	่หรอืขอ้มลูเกีย่วกบัแผนทีจ่ะซือ้หรอื
ขายบรษัิทอืน่	ขอ้มลูภายในยงัอาจรวมถงึขอ้มลูเกีย่ว
กบัผลติภณัฑใ์หมท่ีก่�าลงัอยูใ่นระหวา่งการพัฒนา	หรอื
การเปลีย่นแปลงในกลยทุธธ์รุกจิ	

การซือ้ขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายในขดัตอ่
จรยิธรรมและผดิกฎหมายหลกัทรัพยข์องรัฐบาลกลาง
สหรัฐฯ	และประเทศอืน่	ๆ

สิง่ทีท่า่นตอ้งท�า:

หากทา่นมขีอ้มลู	"ทีเ่ป็นสาระส�าคญัและมไิดเ้ปิดเผย
ตอ่สาธารณะ"	เกีย่วกบับรษัิทแหง่ใดแหง่หนึง่: 

• 	อยา่ซือ้หรอืขายหุน้	ออปชัน่	พันธบตัร	หรอื
ตราสารหนีอ้ืน่	ๆ	ของบรษัิทนัน้

• 	อยา่บอกหรอื	"ชีแ้นะ"	คนอืน่ใดกต็ามโดยให ้
ขอ้มลูทีม่ไิดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะแกเ่ขา

การซือ้ขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน	ตอ่

ทรพัยากร:
• 	นโยบายวา่ดว้ยการซือ้ขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลู
ภายใน

ส�าหรบัทรพัยากร	โปรดดทูีไ่ซต ์
อนิทราเน็ต	E&C:	

https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec

Cook	Research	Inc.,	West	Lafayette,	Indiana
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ระมดัระวงั 
กจิกรรมออนไลนข์องทา่น

โซเชยีลมเีดยีก�าลงัเปลีย่นแปลงวธิทีีพ่นักงานท�างาน
และขอ้งเกีย่วซึง่กนัและกนั	และกบัลกูคา้และคูค่า้	เรา
ไดต้ดัสนิใจเชงิกลยทุธท์ีจ่ะยอมรับและยนิดตีอ่โซ 

เชยีลมเีดยี	อยา่งไรกต็ามเรายงัคงสนับสนุนให ้
พนักงานของเราใชโ้ซเชยีลมเีดยีในลกัษณะทีม่คีวาม
รับผดิชอบ	เป็นไปตามกฎหมาย	และเหมาะสมกบัการ
เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีทีด่	ีซึง่นอกจากขอ้ก�าหนดอืน่	ๆ	
แลว้ยงัรวมถงึกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ใหค้วามคุม้ครอง
ขอ้มลูดงัตอ่ไปนี	้เรามนีโยบายโซเชยีลมเีดยีเพือ่ชว่ย
พนักงานใหส้ามารถหลกีเลีย่งดา้นลบของโซเชยีลมี
เดยี	ตอ่ไปนีค้อืแนวทางบางประการของนโยบายดงั
กลา่วซึง่ตอ้งปฏบิตัติาม

ทา่นมคีวามรับผดิชอบสว่นตวัตอ่เนือ้หาทีท่า่นแสดง
ตอ่สาธารณะบนโซเชยีลมเีดยี	หากทา่นพดูเกีย่ว
กบังานของทา่นหรอืธรุกจิของเราบนโซเชยีลมเีดยี	
ทา่นตอ้งใชค้�าสงวนสทิธิป์ฏเิสธความรับผดิชอบ	
(Disclaimer)	เชน่	"ขอ้ความเหลา่นีเ้ป็นความเห็นสว่น
ตวัของขา้พเจา้เพยีงผูเ้ดยีว	Cook	Medical	มไิดม้ี
ความเกีย่วขอ้งแตป่ระการใด"

อยา่โพสตเ์กีย่วกบัผลติภณัฑห์รอืตราสนิคา้ของ	Cook	
หรอืโพสตร์ปูผลติภณัฑบ์นแพลตฟอรม์สือ่สงัคม
ออนไลนใ์ด	ๆ	ซึง่รวมถงึกลุม่ปิด/กลุม่สว่นตวั

ใหค้วามเคารพตอ่ความเป็นสว่นตวัและการรักษา
ความลบัของผูอ้ืน่	ซึง่รวมถงึผูป่้วย	ลกูคา้	และ
พนักงานของ	Cook

เฉพาะผูท้ีไ่ดรั้บอนุญาตเทา่นัน้จงึจะ
พดูในนามของ	Cook	ได ้

Cook	จะตอบสนองตอ่ค�าถามของสือ่ทีม่คีวามชอบ
ธรรมดว้ยความรว่มมอืและความรับผดิชอบ	ชือ่เสยีง
ของเราในชมุชนทีเ่ราตัง้อยูข่ ึน้อยูก่บัการมชีอ่งทาง
ทีเ่หมาะสมเพือ่ปรกึษาหารอืและใหข้อ้มลูทีม่คีวาม
สอดคลอ้ง	ถกูตอ้งเทีย่งตรง	และเหมาะสมแกเ่วลา	เรา
อนุญาตใหพ้นักงานเฉพาะบางคนเทา่นัน้ทีจ่ะพดูกบั
สือ่ได	้ผูท้ีไ่ดรั้บอนุญาตจะไดรั้บการแจง้จากส�านักการ
ตลาดและสือ่สารองคก์ร	ค�าถามทัง้หมดจากสือ่ควรน�า
สง่ใหส้�านักการตลาดและสือ่สารองคก์รในประเทศหรอื
ภมูภิาคของทา่น	นโยบายนีบ้งัคบัใชแ้มใ้นสถานการณ์
วกิฤตหรอืสถานการณท์ีบ่รษัิทของเราตกเป็นขา่ว

การสือ่สารกบั
สือ่มวลชน

โซเชยีล 
มเีดยี

ทรพัยากร:

• 	นโยบายโซเชยีลมเีดยี

ส�าหรบัทรพัยากร	โปรดดทูีไ่ซต ์
อนิทราเน็ต	E&C:	

https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec
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ขอ้ก�าหนดเพิม่เตมิส�าหรบัอตุสาหกรรมอปุกรณ์
การแพทยแ์ละชวีวทิยาศาสตร์

ในบางประเทศกฎหมายก�าหนดใหเ้ราตอ้งน�าสง่ขอ้มลู
ใหแ้กรั่ฐบาลแหง่ชาตเิกีย่วกบัการปฏสิมัพันธท์างการ
เงนิบางประการทีเ่รามกีบัผูใ้หบ้รกิารดา้นการดแูล
สขุภาพ	ประเทศและกฎขอ้บงัคบัเหลา่นีร้วมถงึแตไ่ม่
จ�ากดัเพยีง:

• สหรัฐอเมรกิา—Open	Payments	Act

• 	ฝร่ังเศส—The	French	Sunshine	Act	(Le	loi	
Bertrand	legislation)

• 	เดนมารก์—The	Danish	HCP	Affiliation/
Sunshine	Act

• 	เกาหล—ีKorean	Sunshine	Act

• 	ญีปุ่่ น—Transparency	Guidelines	for	
the	Medical	Device	Industry	and	its	
Relationships	with	Medical	Institutions	
and	Other	Organizations

มกีารพจิารณาใหผ้า่นกฎหมายใหม	่ๆ	ทกุปี	เพือ่ใหเ้รา
สามารถปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดการรายงานเหลา่นี	้ทา่น
ตอ้งมคีวามโปรง่ใสในทกุการปฏสิมัพันธก์บั	HCP	และ
จัดท�าเอกสารทกุการปฏสิมัพันธท์างการเงนิกบั	HCP	
ใหถ้กูตอ้งเทีย่งตรง

มคีวามเขา้ใจในพันธะหนา้ทีข่องเรา

Cook	ยดึมัน่ตอ่การปฏบิตัติามกฎหมายทัง้ตามตวั
อกัษรและเจตนารมณใ์นทกุประเทศทีเ่ราท�าธรุกจิอยู	่
พนักงานและตวัแทนของ	Cook	(บรษัิทหรอืบคุคล
ใด	ๆ	ทีก่ระท�าการในนามของเรา)	ตอ้งใหค้วามเคารพ
และปฏบิตัติามมาตรฐานทีบ่งัคบัใชภ้ายนอก	และตอบ
สนองอยา่งถกูตอ้งเทีย่งตรงและเหมาะสมแกเ่วลาตอ่
ค�าขอทีช่อบธรรมส�าหรับขอ้มลู	ผูบ้รหิารของ	Cook	
ตอ้งไดรั้บแจง้ทนัทเีกีย่วกบัค�าถามจากภาครัฐ	หน่วย
งานก�ากบัดแูล	หรอืสือ่	เพือ่ใหต้อบสนองไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและครบถว้นสมบรูณ	์หากทา่นไดรั้บการ
ตดิตอ่จากบคุคลหรอืหน่วยงานภายนอก	โปรดตดิตอ่ผู ้
บรหิารหรอืแผนกกฎหมายของ	Cook	Group	ทนัที

การใหข้อ้มลูแกภ่าครัฐ

Cook	Aviation,	Bloomington,	Indiana
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กจิกรรมทางการเมอืงและการล็อบบี้

ในกรณีทีก่ฎหมายอนุญาต	ทรัพยากรขององคก์รอาจ
ใชเ้พือ่สนับสนุนกจิกรรมการล็อบบี	้ซึง่รวมถงึการ
จัดตัง้คณะท�างานและคา่ใชจ้า่ยของพนักงานและ
องคก์รรัฐสมัพันธแ์ละนโยบายสาธารณะของ	Cook	
ซึง่ท�างานเกีย่วกบักจิกรรมการล็อบบี	้ทรัพยากรของ
องคก์รอาจใชผ้า่นสายงานรัฐสมัพันธส์ากล	(Global	
Government	Affairs)	เพือ่จา้งทีป่รกึษาในการ
สนับสนุนการล็อบบี	้จา่ยคา่ธรรมเนยีมใหก้บัสมาคม
และองคก์รสมาชกิภาพทีเ่กีย่วขอ้งในการล็อบบี	้และ
เพือ่สนับสนุนการรว่มมอืกนัในการล็อบบีท้ีร่เิร ิม่ขึน้เพือ่
สนับสนุนใหเ้กดิผลทางนโยบายสาธารณะอยา่งใด
อยา่งหนึง่

มสีว่นเกีย่วขอ้งในกจิกรรมทาง 
การเมอืงอยา่งมคีวามรับผดิชอบ

"กจิกรรมทางการเมอืง"	คอืกจิกรรมทีมุ่ง่ตอ่ความส�าเร็จ
หรอืความลม้เหลวของพรรคการเมอืง	ผูส้มคัรเพือ่ด�ารง
ต�าแหน่งในคณะรัฐบาล	หรอืกลุม่การเมอืง

นโยบายของ	Cook	ก�าหนดใหพ้นักงานของ	Cook	
ตอ้งเขา้ใจและปฏบิตัติามมาตรฐานทีบ่งัคบัใชภ้ายนอก	
ซึง่รวมถงึขอ้ก�าหนดตา่ง	ๆ	ทีค่วบคมุการปฏสิมัพันธ์
ทางการเมอืงกบัเจา้หนา้ทีรั่ฐ	ผูส้มคัรทางการเมอืง	
พรรคการเมอืง	และคณะกรรมการเพือ่ด�าเนนิงาน
ทางการเมอืง	(Political	Action	Committee)	ภาระ
ผกูพันทางกฎหมายเหลา่นีอ้าจแตกตา่งกนัไปในแตล่ะ
ประเทศแมก้ระทัง่ในพืน้ทีท่ีต่า่งกนัในประเทศเดยีวกนั	
หากทา่นตอ้งการสอบถามหรอืขอค�าแนะน�าเพิม่เตมิ	
โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎ
ระเบยีบและจรยิธรรมในพืน้ทีข่องทา่น

"การล็อบบี"้	ไดแ้กก่จิกรรมทีท่�าใหเ้กดิอทิธพิลตอ่ทาง
นติบิญัญัต	ิบรหิาร	หรอืนโยบายอืน่	ๆ	ของหน่วยงานรัฐ	

Cook	ใหก้ารสนับสนุนหลกัการของการมสีว่นรว่มภาค
องคก์รอยา่งมคีวามรับผดิชอบตอ่การอภปิรายเกีย่ว
กบันโยบายสว่นกลาง	นโยบายมลรัฐ	และนโยบาย
สาธารณะของทอ้งถิน่ในเรือ่งทีส่ง่ผลกระทบตอ่ธรุกจิ
ของบรษัิท	Cook	พจิารณาวา่การมสีว่นรว่มในการ
ก�าหนดนโยบายสาธารณะเป็นสว่นหนึง่ของความรับผดิ
ชอบขององคก์รทีม่ตีอ่สงัคม	

บรเิวณทางเขา้ของ	West	Baden	Hotel
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กจิกรรมทางการเมอืงและการล็อบบี	้ตอ่

Cook	ตดิตามมาตรฐานทีบ่งัคบัใชภ้ายนอกอยา่งใกล ้
ชดิเกีย่วกบัการจดทะเบยีนการล็อบบีแ้ละขอ้ก�าหนด
ในการรายงาน	ซึง่รวมถงึกฎหมายและกฎระเบยีบดา้น
ภาษีทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการล็อบบี	้เพือ่ให	้Cook	ผูบ้รหิาร
และพนักงานของ	Cook	สามารถปฏบิตัติามได	้Cook	
จะน�าสง่เอกสารทีแ่สดงรายละเอยีดของกจิกรรมการ
ล็อบบีข้องตนใหแ้กห่น่วยงานภาครัฐในระดบัประเทศ	
สว่นกลาง	มลรัฐ	และทอ้งถิน่ตามทีเ่หมาะสม

พนักงานของ	Cook	ตอ้งไมพ่ยายามทีจ่ะกระท�าการ
แทน	Cook	ในจดุยนืหรอืทา่ทตีอ่ประเด็นตา่ง	ๆ	บน
เวทสีาธารณะโดยมไิดต้ดิตอ่เจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูลการ
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบและจรยิธรรมในพืน้ทีข่องทา่น
เพือ่ขอค�าแนะน�า

แมว้า่จะมขีอ้ยกเวน้บางประการ	ในประเทศสว่นใหญ่
หา้มมใิหพ้นักงานของบรษัิทแหง่ใดแหง่หนึง่ดงัเชน่	
Cook	มอบของขวญัสว่นตวัไมว่า่จะเป็นประเภทใด
กต็ามเกอืบทัง้หมดแกเ่จา้หนา้ทีรั่ฐหรอืพนักงานของ
รัฐ	และ/หรอืคูส่มรสของเขาเหลา่นัน้แมว้า่จะมไิดม้ี
การเบกิคา่ใชจ้า่ยคนืจากบรษัิทกต็าม	กฎขอ้บงัคบั
ครอบคลมุถงึของขวญัใดกต็ามทีม่มีลูคา่	ไดแ้ก	่การ
เดนิทาง	การรับประทานอาหาร	การเลีย้งรับรอง	บตัร
เขา้ชมการแขง่ขนักฬีา	คา่ธรรมเนยีมสนามกอลฟ์	ฯลฯ	
แตไ่มค่รอบคลมุถงึการบรจิาคทางการเมอืงทีม่อบ
ใหภ้ายใตก้ฎหมายการเลอืกตัง้แหง่รัฐบาลกลางใน
สหรัฐอเมรกิา	หากทา่นตอ้งการสอบถามเกีย่วกบัขอ้
หา้มนี	้โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูลการปฏบิตัติาม
กฎระเบยีบและจรยิธรรมในพืน้ทีข่องทา่นเพือ่ขอค�า
แนะน�า

ทรพัยากร:

• 	มาตรฐานทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรของ	Cook	Group	 
ในเรือ่งการปฏสิมัพันธท์างการเมอืง

• 	คูม่อืพนักงาน	–	จรรยาบรรณของพนักงาน:	การ
ชกัชวนและการเผยแพร่

ส�าหรบัทรพัยากร	โปรดดทูีไ่ซต ์
อนิทราเน็ต	E&C:	

https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec

โดมของ	West	Baden	Hotel
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Cook	ในฐานะ 
เพือ่นบา้นทีม่ ี
ความรับผดิชอบ

• การมสีว่นรว่มในชุมชน
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การมสีว่นรว่มในชมุชน

สนับสนุนผูค้นในชมุชมทีเ่ราท�างานและ
อยูร่ว่มกนั 

Cook	Group	พยายามอยา่งยิง่เสมอมาเพือ่เป็นเพือ่น
บา้นทีด่ใีนชมุชนทีบ่รษัิทของเราตัง้อยู	่เรามองเห็น
โอกาสและถอืเป็นหนา้ทีท่ีเ่ราตอ้งชว่ยชมุชนของเราให ้
พัฒนาและเจรญิเตบิโต	และเราใชม้าตรการเชงิรกุใน
ความชว่ยเหลอืนีท้กุ	ๆ	วนั

จากจดุเริม่ตน้	ครอบครัว	Cook	บม่เพาะบรษัิทของ
เราดว้ยแกนหลกัแหง่จติกศุลทีเ่ขม้แข็ง	ในการด�าเนนิ
รอยตามความหลงใหลประการหนึง่ของครอบครัว
เราไดช้ว่ยฟ้ืนฟ	ูอนุรักษ์	หรอืใชอ้าคารทีส่�าคญัทาง
สถาปัตยกรรมหลายแหง่มากมายภายใตว้ตัถปุระสงค์
ใหม	่ๆ	อนัไดแ้ก	่รสีอรท์	French	Lick	และ	West	
Baden	ในทางตอนใตข้อง	Indiana;	Fountain	
Square	Mall,	Grant	Street	Inn	และ	Graham	Plaza	
ใน	Bloomington,	Indiana	และสว่นหนึง่ของจัตรัุส
กลางเมอืงใน	Canton,	Illinois	(ซึง่เป็นภมูลิ�าเนาเดมิ
ของ	Bill	Cook)	โครงการเหลา่นีไ้ดช้ว่ยฟ้ืนเศรษฐกจิ
และกจิกรรมในชมุชนทีพ่นักงานของเราเรยีกวา่	"บา้น"	

เรายงัไดม้สีว่นรว่มในโครงการและแผนงานอืน่	ๆ	ทัง้ใน
ดา้นสงัคม	การศกึษา	สิง่แวดลอ้ม	และวฒันธรรม	ซึง่
ออกแบบมาเพือ่สง่เสรมิชมุชนของเราใหเ้ขม้แข็ง	

การปรบัปรงุอาคารที	่West	Baden	Hotel
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การมสีว่นรว่มในชมุชน	ตอ่

ผลกระทบของเราทีม่ตีอ่ชวีติของผูค้นมไิดจ้�ากดัอยูเ่พยีง
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีเ่รามอบใหเ้ทา่นัน้	เมือ่เราชว่ยโอบ
อุม้ชมุชน	เรายงัชว่ยโอบอุม้พนักงานของเราเองรวมทัง้
ครอบครัวของเขาเหลา่นัน้	การเป็นเพือ่นบา้นทีด่หีมายถงึ
การชว่ยเพือ่ท�าใหช้มุชมของเราเป็นสถานทีท่ีเ่ราแตล่ะคน
ตอ้งการท�างานและอยูร่ว่มกนั

ตวัอยา่งของกจิกรรมความรว่มมอืเพือ่ชมุชนเหลา่นี	้
ไดแ้ก	่

• 	การสนับสนุนการจัดงานระดมทนุใหแ้กอ่งคก์ร
ทีไ่มแ่สวงหาผลก�าไร

• 	การชว่ยจัดตัง้คลนิกิสขุภาพส�าหรับบคุคลและ
ครอบครัวทีม่รีายไดน้อ้ย

• 	การสนับสนุนการกอ่สรา้งสถานออกก�าลงักาย
ของชมุชน	

• 	การใหก้ารสนับสนุนกบัการจัดงานศลิปะและ
วฒันธรรม

• 	การรว่มมอืกบัโรงเรยีนและมหาวทิยาลยัเพือ่
เสนอการศกึษาตอ่เนือ่งใหก้บัพนักงานของเรา

• 	การประสานพนักงานของ	Cook	ใหเ้ขา้รว่ม
โครงการจติอาสาสอนเด็ก	

• 	การสนับสนุนการเดนิทางเพือ่ภารกจิทางการ
แพทยด์ว้ยการมอบเวชภณัฑแ์ละความ
เชีย่วชาญทางการแพทยเ์พือ่ชว่ยผูป่้วยใน
ประเทศทีก่�าลงัพัฒนา

• 	การใหก้ารสนับสนุนกบัสมาคมกฬีาเพือ่เด็กใน
ทอ้งถิน่

• 	การใหค้วามสนับสนุนแกส่ถานสงเคราะหเ์ด็ก
ก�าพรา้ในทอ้งถิน่ในชว่งวนัหยดุเทศกาล

William	Cook	Europe	(WCE)
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Cook	ในฐานะ 
สถานทีท่ีเ่ป็นเลศิ 
ส�าหรับการท�างาน

• หลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
• ความหลากหลายและการยอมรับผูอ้ืน่
• สถานทีท่�างานทีใ่หค้วามเคารพซึง่กนัและกนั

• 	ส ิง่แวดลอ้ม	อาชวีอนามยั	และความ
ปลอดภยั

• สนิทรพัยแ์ละทรพัยส์นิ

หากตอ้งการทราบเพิม่เตมิ	
โปรดดทูีภ่าคผนวกส�าหรับสถานการณ	์
ค�าถามทีพ่บบอ่ย	รายการตรวจสอบ	และ
ขอ้มลูทีม่ปีระโยชนส์�าหรับการตดัสนิใจ	
ซึง่เกีย่วกบัหวัขอ้นี	้

ภ
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หลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน

ปฏบิตัติอ่กนัและกนัดว้ยการใหเ้กยีรติ
และความเคารพ 

Cook	Group	พยายามอยา่งยิง่เพือ่ใหเ้ป็นบรษัิททีผู่ค้น
อยากเขา้มาท�างานรว่มกบัเรา	เราใหค้วามส�าคญักบั
ความหลากหลายและการยอมรับผูอ้ืน่	และเราตดัสนิใจ
ในการจา้งงาน	พัฒนาพนักงาน	เลือ่นต�าแหน่ง	และให ้
คา่ตอบแทนโดยพจิารณาจากคณุสมบตั	ิทกัษะ	และ
ผลการปฏบิตังิานของตวับคุคล	เราไมต่ดัสนิใจในเรือ่ง
เหลา่นีจ้ากลกัษณะสว่นตวั	เชน่	เพศ	อตัลกัษณท์าง
เพศ	เชือ้ชาต	ิชาตพัินธุ	์สผีวิ	ชาตกิ�าเนดิ	การนับถอื
ศาสนา	อาย	ุเพศวถิ	ีสถานภาพการตัง้ครรภ	์สถานภาพ
การสมรสหรอืทางครอบครัว	สถานภาพทหารผา่นศกึ	
ความพกิาร	หรอืลกัษณะอืน่ใดทีไ่ดรั้บความคุม้ครอง

เราใหค้วามคุม้ครองพนักงานจากสภาพการท�างานที่
ไมเ่ป็นธรรม	ขดัตอ่จรยิธรรม	หรอืไมป่ลอดภยั	และไม่
เขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งในการใชแ้รงงานขดัหนี	้แรงงาน
ทีถ่กูบงัคบั	หรอืแรงงานเด็ก

ความหลากหลายและ 
การยอมรบัผูอ้ ืน่
เราเชือ่วา่การทีก่ลุม่คนท�างานรว่มกนัเป็นทมีโดยให ้
เกยีรต	ิคณุคา่	ความเคารพ	และความเชือ่ใจตอ่วธิกีาร	
โซลชูนั	และการมสีว่นรว่มในการท�างานทีแ่ตกตา่งกนั
ไป	จะชว่ยปรับปรงุผลติภณัฑท์ีเ่ราสรา้งสรรคข์ึน้หรอื
บรกิารทีเ่ราน�าเสนอใหด้ขี ึน้	ดงันัน้เราจงึคน้หาวธิใีน
การสรา้งสภาพแวดลอ้มการท�างานทีท่กุคนยอมรับซึง่
กนัและกนัและพนักงานจะสามารถมสีว่นรว่มในผลการ
ท�างานไดอ้ยา่งเต็มทีไ่มว่า่พืน้เพของตนจะเป็นอยา่งไร

ในทางกลบักนัเราคาดหวงัวา่ทา่นจะปฏบิตัติอ่ผูอ้ืน่
ดว้ยความเคารพและใหเ้กยีรตใินลกัษณะเดยีวกนักบั
ทีท่า่นตอ้งการไดรั้บจากผูอ้ืน่	โปรดระลกึวา่เราจะไม่
ยอมใหเ้กดิการเลอืกปฏบิตัไิมว่า่ในรปูแบบใดทัง้สิน้

สถานทีท่�างานทีใ่หค้วามเคารพซึง่
กนัและกนั
เราจะไมย่อมใหม้พีฤตกิรรมทีท่�าใหเ้กดิสภาพ
แวดลอ้มการท�างานทีม่กีารดหูมิน่เหยยีดหยาม	มุง่รา้ย	
หรอืกา้วรา้ว	เราพยายามอยา่งยิง่ในการด�ารงรักษาไว ้
ซึง่สถานทีท่�างานทีด่ทีีท่า่นจะท�างานของทา่นไดโ้ดย
ไมต่อ้งกลวัวา่จะมกีารคกุคามแตอ่ยา่งใด	

การกลัน่แกลง้หรอืการคกุคามอาจเป็นทางวาจา	ทาง
กาย	หรอืทางสายตา	และเกดิขึน้ไดห้ลายรปูแบบ	
หากทา่นเชือ่วา่ทา่นตกเป็นเป้าหมายของการคกุคาม	
หรอืสงสยัวา่มคีนอืน่ก�าลงัถกูคกุคาม	โปรดแจง้เรือ่ง
ดงักลา่วให	้Cook	ทราบซึง่พรอ้มจะรับฟังทา่นและ
รักษาไวเ้ป็นความลบั	Cook	จะไมย่อมใหม้กีารโตต้อบ
แกแ้คน้ตอ่ผูใ้ดกต็ามทีแ่จง้เรือ่งรอ้งเรยีนโดยสจุรติ	

ทา่นยงัอาจใชส้ายดว่นใหค้วามชว่ยเหลอื	E&C  
เพือ่รายงานเรือ่งรอ้งเรยีน
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สิง่แวดลอ้ม	อาชวีอนามยั	และความปลอดภยั

การใหค้วามคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 
ของเราคอืความรับผดิชอบทีท่กุคน 
มรีว่มกนั

เราทกุคนมสีทิธทิีจ่ะท�างานในสภาพแวดลอ้มที่
ปลอดภยัและเป็นมติรตอ่สขุภาพ	การกระท�าทีไ่ม่
ปลอดภยัอาจน�าไปสูผ่ลลพัธท์ีร่า้ยแรงได	้เชน่	ตนเอง	
เพือ่นรว่มงาน	หรอืบคุคลอืน่ไดรั้บบาดเจ็บ	เราพยายาม
อยา่งยิง่เพือ่ใหเ้ป็นสถานทีท่�างานทีใ่หค้วามคุม้ครอง
สขุภาพและความปลอดภยัของพนักงานของเราและผู ้
ทีเ่ราท�าธรุกจิดว้ย	นโยบายของ	Cook	ไดรั้บการพัฒนา
ขึน้เพือ่:

• 	ใหค้วามคุม้ครองพนักงาน	เพือ่นบา้น	และสิง่
แวดลอ้ม

• 	จัดการกบัประเด็นดา้นสิง่แวดลอ้ม	อาชวี
อนามยั	และความปลอดภยัโดยใชป้ระโยชน์
จากความรว่มมอืทีค่รอบคลมุทัว่ทัง้บรษัิท	การ
มสีว่นรว่มของผูน้�า	และมาตรฐานและระบบ
บรหิารจัดการ

• 	ตรวจพบ	ก�าจัด	และป้องกนัอนัตรายในสถานที่
ท�างานและความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม	ซึง่อาจ
เกีย่วพันไปถงึผลติภณัฑ	์บรกิาร	และการปฏบิตั ิ
งานของเรา

• 	สง่เสรมิหลกัปฏบิตัแิละชมุชนทีย่ัง่ยนืในดา้นสิง่
แวดลอ้ม

Cook	Advanced	Technologies,	West	Lafayette,	Indiana
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สิง่แวดลอ้ม	อาชวีอนามยั	และความปลอดภยั	ตอ่

สิง่ทีท่า่นตอ้งท�า:

• 	ปฏบิตัติามนโยบาย	กระบวนการ	แนวทาง	และ
มาตรฐานทีบ่งัคบัใชภ้ายนอกดา้นสิง่แวดลอ้ม	
อาชวีอนามยั	และความปลอดภยั

• 	ปฏบิตัตินในลกัษณะทีม่คีวามปลอดภยัและรับ
ผดิชอบ

• 	สงัเกตและตืน่ตวัตอ่สิง่ทีเ่กดิขึน้รอบตวัทา่น	
และใชค้วามระมดัระวงัทีส่มเหตผุลและเหมาะ
สมตอ่สถานการณ์

• 	สง่เสรมิวฒันธรรมแหง่ความปลอดภยั	และ
พยายามลดอนัตรายในสถานทีท่�างานและผล 
กระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม

• 	รายงานสถานการณใ์ดกต็ามทีเ่ป็นอนัตรายตอ่
ความปลอดภยัของสถานทีท่�างานของเรา	รวม
ถงึพฤตกิรรมทีเ่ป็นการขม่ขูห่รอืการกระท�าทาง
กายทีอ่าจสง่ผลใหเ้กดิอนัตรายตอ่ผูค้นหรอื
ทรัพยส์นิ	

	การท�างานภายใตอ้ทิธพิลของยา	(ทีผ่ดิกฎหมาย	
ถกูกฎหมาย/ทีส่ัง่จา่ยใหโ้ดยแพทย)์	และเครือ่งดืม่
แอลกอฮอลอ์าจท�าใหเ้กดิอนัตรายตอ่ความปลอดภยั	
และสง่ผลกระทบตอ่ความปลอดภยัของตวัทา่นเอง
และผูอ้ืน่ได	้เราไมอ่นุญาตใหพ้นักงานใชห้รอืตกอยู่
ภายใตอ้ทิธพิลของยาหรอืเครือ่งดืม่แอลกอฮอลใ์นที่
ท�างาน	หรอืในขณะท�าธรุกจิของ	Cook	(เวน้แตก่าร
ดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลอ์ยา่งมคีวามรับผดิชอบจะได ้
รับอนุญาตส�าหรับการเขา้รว่มในการจัดงานทีบ่รษัิท
ใหก้ารสนับสนุน)	การขาย	จัดจ�าหน่าย	และครอบ
ครองยาทีผ่ดิกฎหมายยงัตอ้งหา้มในสถานประกอบ
การของบรษัิทอกีดว้ย

ไมอ่นุญาตใหน้�าอาวธุเขา้มาในสถานประกอบการของ
บรษัิทของ	Cook	เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตจากแผนก
ความมัน่คงสากล

French	Lick	Hotel	&	Resort
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สนิทรัพยแ์ละทรัพยส์นิ

สิง่ทีท่า่นตอ้งท�า:

• 	ใชท้รัพยส์นิของบรษัิทอยา่งเหมาะสมและมี
ประสทิธภิาพตามนโยบาย	กฎระเบยีบ	และค�า
แนะน�าของบรษัิท

• 	ใชจ้า่ยเงนิของบรษัิทอยา่งชาญฉลาด

• 	ปกป้องทรัพยส์นิของบรษัิทจากการลกัขโมย	
การสญูหาย	การเขา้ถงึหรอืใชโ้ดยมไิดรั้บ
อนุญาต	หรอืการใชอ้ยา่งสิน้เปลือ้ง

• 	งดเวน้การใชท้รัพยส์นิของบรษัิทเพือ่ผล
ประโยชนส์ว่นตวั

ทา่นอาจใชร้ะบบขอ้มลู	(เชน่	อเีมล	และโทรศพัท)์	ใน
เรือ่งสว่นตวัเป็นครัง้คราวและสมเหตผุลโดยตอ้งเป็นไป
ตามนโยบายของ	Cook	ทีบ่งัคบัใชใ้นพืน้ทีใ่นเรือ่งเวลา
และสถานทีท่ีเ่หมาะสม	อยา่งไรกต็ามการใชด้งักลา่ว
นีต้อ้งไมท่�าใหเ้กดิความยอ่หยอ่นตอ่การรักษาความ
ปลอดภยัของขอ้มลูของ	Cook	โปรดจ�าไวว้า่	Cook	
อาจตดิตามตรวจด	ูเขา้ถงึ	ตรวจสอบ	และเปิดเผยขอ้มลู
ใดกต็ามทีอ่ยูใ่นทรัพยส์นิ	ระบบ	หรอือปุกรณข์อง	Cook	
เวน้แตจ่ะมขีอ้จ�ากดัของกฎหมายในพืน้ที	่เราอาจขอให ้
ทา่นสง่คนืทรัพยส์นิของบรษัิทในเวลาใดกไ็ด ้

เป็นผูด้แูลรักษาทรัพยากรของเราทีด่ี

สนิทรัพยแ์ละทรัพยส์นิของ	Cook	มุง่หมายเพือ่ใหใ้ช ้
ส�าหรับธรุกจิของ	Cook	เทา่นัน้เวน้แตจ่ะมขีอ้ยกเวน้	
เชน่	ยานพาหนะของ	Cook	ทีจั่ดใหก้บัพนักงาน	
สนิทรัพยแ์ละทรัพยส์นิรวมถงึทกุสิง่ตัง้แตท่รัพยส์นิ
ทีจั่บตอ้งได	้(เชน่	อปุกรณค์อมพวิเตอร)์	ไปจนถงึ
ทรัพยส์นิทางปัญญา	ความลบัทางการคา้	และความ
เชีย่วชาญ	เราทกุคนตอ้งใชว้จิารณญาณทีด่เีพือ่
ปกป้องทรัพยส์นิของ	Cook	จากการสญูหาย	การลกั
ขโมย	การใชใ้นทางทีผ่ดิ	และการใชอ้ยา่งสิน้เปลอืง	
สนิทรัพยข์องเรารวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเพยีง:

• 	สิง่อ�านวยความสะดวกและอปุกรณ	์ทรัพยส์นิ
เหลา่นีต้อ้งเกบ็รักษาเป็นอยา่งดแีละปลอดภยั
จากการลกัขโมยและการใชใ้นทางทีผ่ดิ

• 	ชือ่เสยีงของเรา	แมว้า่จะเป็นสนิทรัพยท์ีจั่บตอ้ง
ไดน้อ้ยกวา่	ชือ่เสยีงของเราในเรือ่งผลติภณัฑ์
และบรกิารทีม่คีณุภาพ	การมสีว่นรว่มในชมุชน	
และความสมัพันธท์างธรุกจิทีม่จีรยิธรรม	คอื	
สิง่ทีต่อ้งใชเ้วลาอนัยาวนานหลายปีกวา่จะ
สรา้งขึน้ได	้ดงันัน้เราแตล่ะคนจงึมหีนา้ที่
ตอ้งประพฤตตินและพดูในลกัษณะทีเ่ป็นการ
ปกป้องและสง่เสรมิชือ่เสยีงของ	Cook
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การรายงานเรือ่งรอ้งเรยีน

ขอ้ควรระวงั:

การรายงาน	"โดยสจุรติ"	หมายถงึ
อะไร?

"โดยสจุรติ"	หมายถงึวา่ทา่นเชือ่โดยสจุรติวา่อาจมกีาร
ฝ่าฝืนเกดิขึน้และทา่นมไิดก้�าลงัแจง้รายงานทีเ่ป็นเท็จ

สายดว่นใหค้วามชว่ยเหลอื	E&C
ทา่นสามารถดหูมายเลขโทรฟรแีละค�าแนะน�าในการ
โทรตดิตอ่ไดบ้นเว็บไซตก์ารแจง้รายงานถงึสายดว่นให ้
ความชว่ยเหลอื	E&C	(E&C	Helpline)	เว็บไซต:์ 
https://cook.ethicspoint.com

ด�ารงไวซ้ ึง่คา่นยิมของ	Cook

พนักงานของ	Cook	ทกุคนมหีนา้ทีค่วามรับผดิชอบ
ตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบและจรยิธรรม	เราสนับสนุน
ใหท้า่นแจง้รายงานหากพบเห็นหรอืสงสยัวา่มกีาร
ฝ่าฝืนมาตรฐานทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรของ	Cook	
Group	หรอืมาตรฐานทีบ่งัคบัใชภ้ายนอกตอ่ผูบ้รหิาร
หรอืผา่นทางสายดว่นใหค้วามชว่ยเหลอื	E&C

นโยบายวา่ดว้ยการไมโ่ตต้อบ 
แกแ้คน้
การไมโ่ตต้อบแกแ้คน้หมายถงึวา่	หากทา่นรายงาน
เรือ่งรอ้งเรยีนโดยสจุรติ	เราจะไมย่อมใหเ้กดิผลรา้ยใด
กต็ามตอ่ทา่นจากการรายงานเรือ่งรอ้งเรยีน	เชน่	ถกู
ไลอ่อก	ลดต�าแหน่งงาน	มอบหมายต�าแหน่งงานที่
น่าสนใจนอ้ยลง	ถกูพักงาน	หรอืถกูระงับหรอืลดผล
ประโยชน	์หากทา่นสงสยัวา่มสีถานการณข์องการ
โตต้อบแกแ้คน้อยา่งใดกต็ามเกดิขึน้	โปรดรายงานถงึ
แผนกทรัพยากรบคุคล

Cook	Regentec,	Indianapolis,	Indiana

หนา้แรก

51

ภ ภาคผนวกประมวลจรรยาบรรณฉบบัสากลของ	Cook	Group	/	การรายงานเรือ่งรอ้งเรยีน

https://cook.ethicspoint.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/46688/index.html


หนา้แรก

52

ภ ภาคผนวก
ประมวลจรรยาบรรณฉบบัสากลของ	Cook	Group	/		แนวทางในการตดัสนิใจ

อยา่งมจีรยิธรรม

แนวทางในการตดัสนิใจอยา่งมจีรยิธรรม

การกระท�าของฉนัถกู
กฎหมายหรอืไม?่

อยา่ด�าเนนิการ

อยา่ด�าเนนิการ

อยา่ด�าเนนิการ

อยา่ด�าเนนิการ

ตดิตอ่แผนกกฎหมายของ	CookGroup	
กอ่นด�าเนนิการ

ตดิตอ่ผูจ้ดัการของทา่น	เจา้หนา้ทีก่�ากบั
ดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและ
จรยิธรรม	HR	หรอืสายดว่นใหค้วามชว่ย
เหลอื	E&C	กอ่นด�าเนนิการ

เนือ่งจากขนาดของบรษิทัเรา	เราจงึตอ้ง
พจิารณาวา่อาจมอีะไรเกดิขึน้ได	้หาก
พนกังานทกุคน	หรอืสถานประกอบการ
ทกุแหง่	ท�าอยา่งเดยีวกนักบัทีท่า่นก�าลงั
พจิารณาวา่จะท�า	หากการกระท�าบางสิง่ใน
ระดบัทีใ่หญข่ ึน้อาจท�าใหท้า่นหรอืผูจ้ดัการ
ของทา่นรูส้กึไมส่บายใจ	ทา่นตอ้งไมท่�า	
โปรดขอค�าปรกึษาถงึประเด็นเหลา่นีก้บั
ผูจ้ดัการของทา่นหรอืทรพัยากรอืน่	ๆ	ดงั
แสดงในประมวลฯ	กอ่นด�าเนนิการ	ทา่นตอ้ง
หลกีเลีย่งภาพลกัษณท์ีไ่มเ่หมาะสม

ฉนัควรรูส้กึสบายใจหากคนอืน่	ๆ	ไดอ้า่นเกีย่วกบัการตดัสนิใจ
ของฉนัในหนงัสอืพมิพห์รอืในโซเชยีลมเีดยี	หรอืไดย้นิเร ือ่งดงั
กลา่วจากการรายงานขา่ว	ตดิตอ่ผูจ้ดัการของทา่น	เจา้หนา้ที่
ก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและจรยิธรรม	หรอืสายดว่น
ใหค้วามชว่ยเหลอื	E&C	กอ่นด�าเนนิการ

ไมใ่ช่

ไมใ่ช่

ไมใ่ช่

ใช่

ฉนัไมท่ราบ

ฉนัไมท่ราบ

ฉนัไมท่ราบ

ฉนัไมท่ราบ

ใช่

ใช่

ไมใ่ช่

ด�าเนนิการตดัสนิใจ

การกระท�าของฉนัอาจ
เป็นอนัตรายตอ่บรษิทั	
พนกังาน	หรอืลกูคา้ของ
เราไดใ้ชไ่หม?

ฉนัจะรูส้กึสบายใจไหม
หากการกระท�าของฉนั
ถกูเปิดเผยตอ่สาธารณะ?

การกระท�าของฉนัเป็นไป
ตามมาตรฐานทีเ่ป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรของ	Cook	
Group	และมาตรฐานที่
บงัคบัใชภ้ายนอกใชไ่หม?



ภาคผนวก: 
สถานการณ	์ค�าถามทีพ่บ
บอ่ย	รายการตรวจสอบ	
และขอ้มลูทีม่ปีระโยชน์
ส�าหรับการตดัสนิใจ
• ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีม่คีณุภาพ

• 	การจดัท�าเอกสารทางธรุกจิและการ
บรหิารจดัการบนัทกึ

• ความเป็นสว่นตวัของขอ้มลู

• 	ขอ้มลูอนัเป็นความลบัและทรพัยส์นิ
ทางปญัญาของบรษิทั

• การวจิยั

• การขดักนัของผลประโยชน์

• การปฏสิมัพนัธท์างธรุกจิ

• บคุคลทีส่าม	

• การโฆษณาและการสง่เสรมิการขาย

• 	การตอ่ตา้นการผกูขาดและการ
แขง่ขนัทางการคา้ทีเ่ป็นธรรม

• 	แผนงานการตอ่ตา้นการคอรร์ปัช ัน่ใน
ระดบัสากล

• การคา้ระหวา่งประเทศ

• การสือ่สารกบัสือ่มวลชน

• โซเชยีลมเีดยี

• กจิกรรมทางการเมอืงและการล็อบบี้

• หลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน

• 	ส ิง่แวดลอ้ม	อาชวีอนามยั	 
และความปลอดภยั

• สนิทรพัยแ์ละทรพัยส์นิ
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ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีม่คีณุภาพ
(ท ัง้ทางการแพทยแ์ละทีไ่มใ่ชท่างการแพทย)์

ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
การปฏบิตัติามกระบวนการ	

มพีนกังานทีท่�างานอยูด่ว้ยกนักบัฉนัไมป่ฏบิตั ิ
ตามเอกสารก�ากบักระบวนการปฏบิตังิานอยู่
เสมอเมือ่ตอ้งท�างานบางอยา่งใหเ้สร็จสิน้	ที่
จรงิพนกังานคนหนึง่ถงึกบัคดิหาวธิลีดัข ึน้มา
แลว้ยงัสนบัสนนุใหค้นอืน่	ๆ	ใชว้ธิลีดัน ัน้ดว้ย	
ฉนัไมต่อ้งการใหเ้พือ่นรว่มงานของฉนัทราบ
วา่ฉนัไดห้ยบิยกประเด็นนีข้ ึน้มาแตก็่มคีวาม
กงัวลในเรือ่งคณุภาพ	ฉนัควรท�าอยา่งไร?

แจง้ประเด็นปัญหานีใ้หผู้บ้งัคบับญัชาหรอืผูจั้ดการ
ของทา่นทราบทนัท	ีหรอืใชส้ายดว่นใหค้วามชว่ย
เหลอื	E&C	หรอืเว็บไซต	์E&C	(ซึง่ทา่นอาจไม่
ตอ้งเปิดเผยตวัตนของทา่นกไ็ดใ้นกรณีทีก่ฎหมาย
อนุญาต)	การไมร่ายงานปัญหาอาจสง่ผลให ้
ผลติภณัฑห์รอืบรกิารขาดมาตรฐาน	เกดิปัญหา
กบัหน่วยงานก�ากบัดแูล	หรอืประเด็นอืน่	ๆ	ทีร่า้ย
แรง	การรายงานของทา่นจะไดรั้บการรักษาไวเ้ป็น
ความลบัใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท�าไดโ้ดยขึน้อยูก่บั
สถานการณ์

ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
การรอ้งเรยีนผลติภณัฑ	์

ฉนัควรท�าอยา่งไร	หากไดร้บัค�ารอ้งเรยีนเกีย่ว
กบัผลติภณัฑข์อง	Cook	จากลกูคา้รายหนึง่
ของฉนั?

หากทา่นไดท้ราบถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ในระหวา่ง
การใชผ้ลติภณัฑข์อง	Cook	Medical	หรอื	Life	
Sciences	ทา่นตอ้งรายงานประเด็นดงักลา่วทนัที
ตอ่บคุคลหรอืกลุม่บคุคลภายใน	Cook	ทีไ่ดรั้บมอบ
หมาย	แผนก	Customer	Support	&	Delivery	ใน
ภมูภิาคของทา่นจะสามารถใหร้ายละเอยีดกบัทา่น
ไดว้า่จะรายงานค�ารอ้งเรยีนนีไ้ดอ้ยา่งไร	Cook	
มหีนา้ทีต่อ้งรายงานเหตกุารณด์งักลา่วเกีย่วกบั
ผลติภณัฑใ์ด	ๆ	ของเราภายใน	24	ชัว่โมงเมือ่ได ้
รับทราบเรือ่ง	แมเ้ราจะไมม่ัน่ใจวา่มคีวามสมัพันธ์
ในเชงิสาเหตกุบัผลลพัธร์ะหวา่งผลติภณัฑก์บั	
"เหตกุารณ"์	หรอืแมว้า่ผลติภณัฑท์ีม่ปัีญหาจะ
ไมใ่ชข่องเรากต็าม
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ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
การตรวจสอบการควบคมุคณุภาพภายใน

ฉนัรูส้กึกงัวลวา่พนกังานใหมข่องเราคนหนึง่
ดเูหมอืนวา่จะไมท่�าการตรวจสอบคณุภาพ
ใหค้รบถว้นตามจ�านวนทีก่�าหนด	ฉนัควรท�า
อยา่งไร?

แจง้ประเด็นปัญหานีใ้หผู้บ้งัคบับญัชาหรอืผูจั้ดการ
ของทา่นทราบทนัท	ีหรอืใชส้ายดว่นใหค้วามชว่ย
เหลอื	E&C	หรอืเว็บไซต	์E&C	(ซึง่ทา่นอาจไม่
ตอ้งเปิดเผยตวัตนของทา่นกไ็ดใ้นกรณีทีก่ฎหมาย
อนุญาต)	การไมร่ายงานปัญหาอาจสง่ผลให ้
ผลติภณัฑห์รอืบรกิารขาดมาตรฐาน	เกดิปัญหา
กบัหน่วยงานก�ากบัดแูล	หรอืประเด็นอืน่	ๆ	ทีร่า้ย
แรง	การรายงานของทา่นจะไดรั้บการรักษาไวเ้ป็น
ความลบัใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท�าไดโ้ดยขึน้อยูก่บั
สถานการณ์

ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
คณุภาพของสิง่ของหรอืสิง่บรกิาร	

ฉนัควรท�าอยา่งไร	หากฉนัรูส้กึกงัวลเกีย่วกบั
คณุภาพของอาหารหรอืสิง่ทีใ่ชบ้รกิารบาง
รายการทีฉ่นัไดร้บัมาเพือ่ใชส้�าหรบัการจดั
งานจดัเลีย้งขนาดใหญท่ีร่สีอรท์?

ทา่นควรรายงานขอ้กงัวลในเรือ่งคณุภาพใหผู้ ้
บงัคบับญัชาหรอืผูจั้ดการของทา่นทราบเสมอ	หรอื
ทา่นอาจใชส้ายดว่นใหค้วามชว่ยเหลอื	E&C	หรอื
เว็บไซต	์E&C	(ซึง่ทา่นอาจไมต่อ้งเปิดเผยตวัตน
ของทา่นกไ็ดใ้นกรณีทีก่ฎหมายอนุญาต)

ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีม่คีณุภาพ	ตอ่
(ท ัง้ทางการแพทยแ์ละทีไ่มใ่ชท่างการแพทย)์

Cook	Canton,	Illinois
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การจดัท�าเอกสารทางธรุกจิและ 
การบรหิารจดัการบนัทกึ

ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
การตรวจสอบความถกูตอ้ง	

ฉนัท�างานเป็นหวัหนา้งานในสว่นการผลติ	ใน
การเตรยีมการปฏบิตังิานการผลติเราตอ้ง
ตรวจสอบความถกูตอ้งวา่เครือ่งอปุกรณท์ีเ่รา
ก�าลงัจะใชน้ ัน้สะอาดและพรอ้มใชง้านหรอื
ไม	่เมือ่ฉนัไปยงัพืน้ทีก่ารผลติ	ผูป้ฏบิตังิานก็
แจง้ใหฉ้นัทราบวา่เครือ่งอปุกรณส์ะอาดและ
พรอ้มแลว้	ฉนัจงึลงนามในขอ้ความ	"ตรวจ
สอบความถกูตอ้งโดย"	ในบนัทกึการผลติโดย
มไิดต้รวจสอบเครือ่งอปุกรณด์ว้ยตวัเอง	เร ือ่ง
นีท้�าไดใ้ชไ่หม?

ไมไ่ด	้ทา่นไมไ่ดล้งมอืตรวจสอบความถกูตอ้งดว้ย
ตวัเองจรงิ	ๆ	วา่เครือ่งอปุกรณส์ะอาดและพรอ้ม
ใชง้าน	ทา่นไมค่วรลงนามในเอกสารจนกวา่จะได ้
ตรวจสอบใหเ้สร็จสิน้ดว้ยตวัเอง

ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
คา่ใชจ้า่ย	

เมือ่เร็ว	ๆ	นี	้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสายตรงคนหนึง่
ของฉนักลบัมาจากการเดนิทางเพือ่ธรุกจิ	ใน
การสอบทานรายงานคา่ใชจ้า่ยของเขา	ฉนั
สงัเกตเห็นวา่ใบเสร็จของโรงแรมมคีา่ใชจ้า่ย
ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัธรุกจิและสว่นตวั	แตจ่�านวนที่
แสดงในรายงานคา่ใชจ้า่ยของเขาเป็นจ�านวน
ยอดรวมของใบเสร็จเทา่น ัน้	ฉนัควรกงัวลใน
เรือ่งนีใ้ชไ่หม?

ใช	่คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางทีเ่กดิขึน้ในระหวา่ง
การปฏบิตักิจิกรรมทางธรุกจิทีจ่�าเป็นเป็นคา่ใชจ้า่ย
ทางธรุกจิและสามารถเบกิคนืได	้อยา่งไรกต็ามคา่
ใชจ้า่ยสว่นตวัทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งการเดนิทางมไิด ้
เป็นคา่ใชจ้า่ยทางธรุกจิและไมส่ามารถเบกิคนืได	้
ทา่นควรชีแ้จงความแตกตา่งดงักลา่วใหพ้นักงาน
ทราบ	และบอกใหเ้ขาแกไ้ขรายงานคา่ใชจ้า่ยให ้
ถกูตอ้ง	

หมายเหต:ุ		หากทา่นมบีตัรเครดติของบรษัิท	ทา่น
ไมค่วรน�ามาใชก้บัคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั
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ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
คะแนนสะสมของรสีอรท์	

ฉนัสงสยัวา่เพือ่นรว่มงานคนหนึง่ของฉนัที่
รสีอรท์ไมไ่ดบ้นัทกึคะแนนสะสมใหแ้ขกของ
โรงแรมในบญัชขีองแขก	แตก่ลบับนัทกึลง
ในบญัชขีองนอ้งชายของเขาเอง	ฉนัไมม่ขีอ้
พสิจูนว์า่เขาท�าเชน่น ัน้	และแมว้า่เขาจะท�า
ก็ตาม	เขาอาจท�าเพยีงคร ัง้เดยีวหรอืเป็นเพยีง
ความผดิพลาด	ฉนัควรแจง้รายงานเรือ่งทีฉ่นั
สงสยันีใ้ชไ่หม?

ใช	่เราแตล่ะคนไดรั้บความไวว้างใจใหด้�าเนนิธรุกจิ
ดว้ยความซือ่สตัยแ์ละถกูตอ้งเทีย่งตรง	และด�ารง
รักษาความซือ่ตรงของสมดุบญัชแีละบนัทกึของเรา	
ซึง่รวมถงึรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรมการแลก
ของรางวลัของเรา	ทา่นจงึควรแจง้รายงานในสิง่ที่
ทา่นเห็นและมอบหนา้ทีใ่หบ้คุคลอืน่	ๆ	ใน	Cook	
เป็นผูพ้จิารณาวา่มบีางสิง่ทีไ่มเ่หมาะสมเกดิขึน้หรอื
ไม	่หากทา่นมขีอ้กงัวล	เป็นการดกีวา่ทีจ่ะจัดการกบั
ขอ้กงัวลนัน้ตัง้แตเ่นิน่	ๆ	กอ่นทีจ่ะเกดิขึน้อกี

ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
การส�ารองหอ้งพักส�าหรับการเขา้รว่ม
ประชมุ	

ฉนัก�าลงัเขา้รว่มการประชุมตามหนา้ที	่การ
ประชุมจดัขึน้ทีโ่รงแรมแหง่หนึง่ในเครอื	
Marriott	แตโ่ปรแกรมการแลกของรางวลั
ของฉนัอยูท่ ี	่Hilton	ฉนัจะส�ารองหอ้งพกัที	่
Hilton	ซึง่อยูถ่ดัไปในถนนเสน้เดยีวกนัได้
ไหมเพือ่ใหฉ้นัไดร้บัคะแนนสะสม?

ขึน้อยูก่บัแตล่ะกรณี	หากหอ้งพักที	่Hilton	เป็น
ราคาเดยีวกนัหรอืนอ้ยกวา่โรงแรมทีม่กีารจัด
ประชมุ	ค�าตอบคอื	ได	้ทา่นสามารถส�ารองหอ้งพัก
ที	่Hilton	และเดนิไปรว่มการประชมุได	้หากหอ้ง
พักที	่Hilton	แพงกวา่โรงแรมทีม่กีารจัดประชมุ	
ทา่นกต็อ้งส�ารองหอ้งพักของทา่นทีโ่รงแรมทีม่กีาร
จัดประชมุ

การจดัท�าเอกสารทางธรุกจิและ 
การบรหิารจดัการบนัทกึ ตอ่	
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ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
การจ�าหน่ายออกซึง่เอกสาร	

แผนกของฉนัไมไ่ดส้อบทานรายการทีบ่รรจใุน
ตูเ้ก็บเอกสารมานานหลายปี	เราจงึก�าหนดวนั
สอบทานบนัทกึขึน้และตอ้งการใหม้ ัน่ใจวา่เรา
จะจ�าหนา่ยออกซึง่เอกสารไดอ้ยา่งเหมาะสม	
ฉนัจะขอค�าแนะน�าไดจ้ากทีใ่ด?

โปรดดนูโยบายแผนงานการบรหิารจัดการบนัทกึ
ในหวัขอ้การจ�าหน่ายออกซึง่บนัทกึ	และสอบถาม
จากผูป้ระสานงานดา้นบนัทกึในแผนกของทา่น	
หรอืแผนกก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
และจรยิธรรมที	่Cook	ส�าหรับก�าหนดเวลาการ
เก็บรักษาบนัทกึทีก่�าหนดไวล้า่สดุ	ทา่นตอ้งมัน่ใจ
วา่ไดม้กีารจ�าแนกบนัทกึทีอ่าจตอ้งเก็บรักษา
ตามขอ้ก�าหนดของกฎหมาย	(Legal	Hold)	ไว ้
แลว้	และตรวจดใูหม้ัน่ใจวา่ไดเ้กบ็รักษาบนัทกึ
เหลา่นัน้ไวต้ามขอ้ก�าหนดของกฎหมายแลว้	ทา่น
สามารถสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบัการเกบ็รักษาตาม
ขอ้ก�าหนดของกฎหมายไดท้ีแ่ผนกกฎหมายของ	
Cook	Group

การจดัท�าเอกสารทางธรุกจิและ 
การบรหิารจดัการบนัทกึ ตอ่	
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ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
การสง่ขอ้มลูระหวา่งประเทศ

โครงการของฉนัตอ้งมกีารถา่ยโอนขอ้มลูจาก
ประเทศหนึง่ไปยงัอกีประเทศหนึง่	ฉนัควรท�า
อยา่งไร?

ประเทศตา่ง	ๆ	มกีฎระเบยีบดา้นความเป็นสว่นตวั
ของขอ้มลู	ดงันัน้จงึอาจตอ้งมกีารปฏบิตัติามขอ้
ก�าหนดทอ้งถิน่บางประการกอ่นหรอืในระหวา่งการ
ถา่ยโอนขอ้มลู	ทา่นตอ้งปฏบิตัติามนโยบายและ
กระบวนการของแผนกของทา่นเพือ่ใหก้ารถา่ยโอน
ขอ้มลูมคีวามปลอดภยั	โปรดตดิตอ่ส�านักความเป็น
สว่นตวัสากลของ	Cook	เพือ่ขอค�าแนะน�าส�าหรับ
โครงการของทา่นกอ่นการเริม่ตน้

ความเป็นสว่นตวัของขอ้มลู
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เสน้ทางของทา่น

โปรดปฏบิตัติามนโยบายและกระบวนการของแผนกของทา่นอยูเ่สมอ	ในการเกบ็รวบรวม	จัดเกบ็ 
	ใช	้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นตวัและขอ้มลูสขุภาพทีไ่ดรั้บความคุม้ครองของผูป่้วย	โปรดถามตวัทา่นเองวา่:

Cook	มสีญัญาการ
ประมวลผลขอ้มลูที ่
เหมาะสมใชไ่หม?

อยา่ด�าเนนิการ

อยา่ด�าเนนิการ

อยา่ด�าเนนิการ

อยา่ด�าเนนิการ

ตดิตอ่แผนกกฎหมายหรอืแผนกความ
เป็นสว่นตวัสากลของ	Cook	Group	
เพือ่ขอค�าแนะน�า

ตดิตอ่แผนกทรพัยากรบคุคล	(ส�าหรบัขอ้มลู
พนกังาน)	หรอืส�านกัความเป็นสว่นตวัสากล
ของ	Cook	(ส�าหรบัขอ้มลูผูป่้วย)

ตดิตอ่ส�านกัความเป็นสว่นตวัสากลของ	
Cook	เพือ่ขอค�าแนะน�า

ตดิตอ่ทมีความม ัน่คงดา้นไอที

ไมใ่ช่

ไมใ่ช่

ไมใ่ช่

ไมใ่ช่

ฉนัไมท่ราบ

ฉนัไมท่ราบ

ฉนัไมท่ราบ

ฉนัไมท่ราบ

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ด�าเนนิการได้

ฉนัตอ้งการขอ้มลูท ัง้หมด
ทีฉ่นัก�าลงัเก็บรวบรวมอยู่
ใชไ่หม?

ฉนัไดแ้จง้บคุคลตามที่
จ�าเป็นใหท้ราบแลว้ใช่
ไหม?

ฉนัไดป้ระเมนิการรกัษา
ความปลอดภยัทีจ่�าเป็น
เสร็จสิน้แลว้ใชไ่หม?

ความเป็นสว่นตวัของขอ้มลู	ตอ่
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ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
การเผยแพรข่อ้มลูอนัเป็นความลบัโดย
บงัเอญิ	

ฉนัจะท�าอยา่งไร	หากฉนัสง่ขอ้มลูอนัเป็นความ
ลบัไปใหผ้ดิคน?

ขอ้มลูอนัเป็นความลบัพจิารณาวา่มคีวามออ่นไหว
และตอ้งไดรั้บความคุม้ครอง	หากเกดิความเสีย่ง
ตอ่ขอ้มลูดงักลา่วไมว่า่ในลกัษณะใดกต็าม	ทา่น
ควรรายงานเหตกุารณใ์หผู้บ้งัคบับญัชาของทา่น
และผูจั้ดการแผนกไอทใีนพืน้ทีข่องทา่นทราบ
ทนัที

ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
ขอ้มลูของคูแ่ขง่	

ฉนัเจอรายการราคา	(Price	List)	ของคูแ่ขง่ที่
บูธของพวกเขาซึง่ไม่มคีนอยู่วางไวก้บั 

โบรชวัรอ์ ืน่	ๆ	ของพวกเขา	ฉนัจะใชข้อ้มลูนีไ้ด ้
ไหม?

ไมไ่ด	้นโยบายของ	Cook	คอืตอ้งใหค้วามเคารพ
ตอ่ขอ้มลูอนัเป็นความลบัของผูอ้ืน่	หากรายการ
ราคามไิดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะ	เราจะใชข้อ้มลูดงั
กลา่วไมไ่ด ้

ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
การใชอ้เีมลหรอืคอมพวิเตอรส์ว่นตวั	

ฉนัจะสง่ขอ้มลูอนัเป็นความลบัของ	Cook	ไป
ทีบ่ญัชอีเีมลสว่นตวัของฉนัไดไ้หมเพือ่ทีฉ่นัจะ
ท�างานทีบ่า้นโดยใชค้อมพวิเตอรข์องฉนัได?้

ไมไ่ด	้แตท่า่นอาจน�าแล็ปท็อปที	่Cook	มอบ
หมายใหท้า่นใชแ้ละมกีารเขา้รหสักลบับา้นและใช ้
เครอืขา่ยสว่นตวัเสมอืน	(VPN,	Virtual	Private	
Network)	ของบรษัิทเพือ่เขา้ถงึขอ้มลู	นอกจาก
นีท้า่นจะตอ้งมัน่ใจวา่อปุกรณพ์กพาหรอือปุกรณ์
จัดเกบ็ใด	ๆ	เชน่	USB	แฟลชไดรฟ์	ทีท่า่นใชเ้พือ่
เขา้ถงึขอ้มลูของ	Cook	มกีารเขา้รหสั	มกีารรักษา
ความปลอดภยัดว้ยรหสัผา่นทีค่าดเดาไดย้าก	และ
ตอ้งไมป่ลอ่ยวางไวโ้ดยละสายตาไป

ขอ้มลูอนัเป็นความลบัและทรพัยส์นิทางปญัญา
ของบรษิทั
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ขอ้มลูอนัเป็นความลบัและทรพัยส์นิทางปญัญา
ของบรษิทั	ตอ่

เสน้ทางของทา่น

กอ่นทีจ่ะไดรั้บหรอืเผยแพรข่อ้มลูอนัเป็นความลบั	โปรดถามตวัทา่นเองวา่:

ขอ้มลูพจิารณาวา่เป็น
ความลบัหรอืทรพัยส์นิ
ทางปญัญาใชไ่หม?

อยา่ด�าเนนิการ

อยา่ด�าเนนิการ

อยา่ด�าเนนิการ

อยา่ด�าเนนิการ

ตรวจดใูนประมวลฯ	ฉบบันีห้รอืนโยบายที่
เก ีย่วขอ้งเพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้ง	หรอื
ขอค�าแนะน�าจากผูบ้งัคบับญัชาหรอืผู ้
จดัการของทา่น	หากขอ้มลูเป็นทรพัยส์นิ
ทางปญัญา	โปรดขอค�าปรกึษาจากส�านกั
สทิธบิตัรของ	Cook	Group

ตดิตอ่ผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูจ้ดัการของทา่น	
กอ่นทีจ่ะด�าเนนิการตอ่ไป

หากทา่นไมแ่นใ่จ	โปรดถามบคุคลผูน้ ัน้
วา่เหตใุดจงึตอ้งการขอ้มลู

รายงานเหตกุารณใ์หผู้บ้งัคบับญัชาหรอื
ผูจ้ดัการของทา่นทราบ

ใช่

ใช่

ไมใ่ช่

ใช่

ฉนัไมท่ราบ

ฉนัไมท่ราบ

ฉนัไมท่ราบ

ฉนัไมท่ราบ

ไมใ่ช่

ไมใ่ช่

ใช่

ไมใ่ช่

ด�าเนนิการได้

บคุคลหรอืองคก์รทีข่อ
ขอ้มลูนีจ้�าเป็นตอ้งใช้
ขอ้มลูเพือ่ท�างานของ
เขา/เธอใหก้บั	Cook	ใช่
ไหม?

นโยบายภายในของ	
Cook	กฎหมายภายนอก	
หรอืสญัญาทางธรุกจิ
จ�ากดัการใชห้รอืการเปิด
เผยใชไ่หม?

ขอ้มลูอนัเป็นความลบั
เคยสญูหาย	ถกูขโมย	
หรอืถกูใชโ้ดยมไิดร้บั
อนญุาตใชไ่หม?
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ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
การท�าวจัิยทางคลนิกิระหวา่งประเทศ

เราก�าลงัพจิารณาการทดลองทางคลนิกิ
ระยะที	่3	ในประเทศหนึง่	ซึง่เราจะไมข่าย
ผลติภณัฑข์องเราในประเทศน ัน้	เร ือ่งนีท้�าได้
ใชไ่หม?

ไมไ่ด	้มาตรฐานระหวา่งประเทศทีค่วบคมุการ
ทดลองทางคลนิกิไมส่นับสนุนการท�าวจัิยในตลาด
ทีจ่ะไมน่�าผลติภณัฑอ์อกวางจ�าหน่าย

ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
การท�าวจัิยตลาด

ทมีวจิยัตลาดก�าลงัพจิารณาทีจ่ะท�าการวจิยั
ตลาดเพือ่ใหเ้ขา้ใจความตอ้งการของลกูคา้
ของเราไดด้ยี ิง่ข ึน้	เราจะจา่ยเงนิเล็ก	ๆ	นอ้ย	ๆ	
ใหแ้กผู่เ้ขา้รว่มวจิยัคร ัง้นีส้�าหรบัเวลาของพวก
เขาไดไ้หม?

ทา่นควรตรวจสอบเรือ่งนีก้บัเจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูล
การปฏบิตัติามกฎระเบยีบและจรยิธรรมในพืน้ทีข่อง
ทา่น	โดยทัว่ไป	เรือ่งนีส้ามารถท�าได	้คา่ธรรมเนยีม
เล็กนอ้ยส�าหรับบรกิารทีจ่�าเป็นสามารถยอมรับ
ได	้แตบ่างประเทศหรอืบางภมูภิาคกม็กีฎระเบยีบ
ทีค่วบคมุกจิกรรมในลกัษณะนีอ้ยูเ่ชน่กนั	ดงันัน้จงึ
จ�าเป็นตอ้งมขีอ้ตกลงส�าหรับรายละเอยีดครา่ว	ๆ	
ของการด�าเนนิการ	โปรดจ�าไวว้า่ในอตุสาหกรรม
อปุกรณก์ารแพทยแ์ละชวีวทิยาศาสตรนั์น้	อาจมขีอ้
ก�าหนดดา้นความโปรง่ใสเกีย่วกบัการเปิดเผยใน
เรือ่งถา่ยโอนมลูคา่ในลกัษณะนี้

ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
การศกึษาทางคลนิกิและลกูคา้

ฉนัเป็นตวัแทนขายของ	Cook	Medical	และ
ก�าลงัมกีารศกึษาทางคลนิกิในโรงพยาบาล
ทีเ่ป็นลกูคา้รายหนึง่ของฉนั	เนือ่งจาก
ฉนัสนบัสนนุโรงพยาบาลแหง่นีแ้ละรูจ้กั
ผลติภณัฑเ์หลา่นีเ้ป็นอยา่งด	ีฉนัจงึอยูใ่นฐานะ
ทีด่ที ีจ่ะพจิารณาวา่ควรใหผู้ป่้วยคนใดเขา้รว่ม
ในการศกึษา	เร ือ่งนีท้�าไดใ้ชไ่หม?

นักวจัิยหลกั	(Principal	Investigator)	ของการ
ศกึษาประกอบกบัการวจัิยทางคลนิกิเป็นผูพ้จิารณา
การเขา้รว่มในการศกึษาของผูป่้วย	เพือ่เป็นการ
รักษาความซือ่ตรงของการวจัิย	ตวัแทนขายของ	
Cook	Medical	จงึควรเขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งเฉพาะ
เมือ่แพทยม์คี�าถามเกีย่วกบัผลติภณัฑห์รอืขอค�า
แนะน�าในระหวา่งทีก่�าลงัตรวจสอบกรณีเทา่นัน้	
และผูต้ดัสนิใจในทา้ยทีส่ดุคอืแพทย์

การวจิยั
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ภ ภาคผนวก

ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
การวา่จา้งผูใ้หบ้รกิาร

ฉนัก�าลงัวา่จา้งผูใ้หบ้รกิารงานภมูทิศันส์�าหรบั
สถานทีแ่หง่หนึง่ของ	Cook	ในการตอบกลบั
ของการขอใหส้ง่ขอ้เสนอโดยท ัว่ไป	ฉนัไดร้บั
ขอ้เสนอจากธรุกจิบรกิารงานภมูทิศันแ์หง่หนึง่
ซึง่ลกูพีล่กูนอ้งของฉนัมผีลประโยชนท์ีเ่ป็น
นยัส�าคญัแตม่ไิดม้สีว่นรว่มในการบรหิาร	ผู ้
ใหบ้รกิารรายนีม้ชี ือ่เสยีงทีด่	ีเสนอราคาทีเ่ป็น
ธรรม	และมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ก�าหนด	
ฉนัควรท�าอยา่งไร?

ทา่นตอ้งไมเ่ลอืกผูใ้หบ้รกิารรายใดรายหนึง่จนกวา่
ทา่นจะไดข้อค�าปรกึษาจากผูจั้ดการของทา่นเกีย่ว
กบัการขดักนัของผลประโยชนท์ีอ่าจเกดิขึน้	ผู ้
จัดการของทา่นอาจตดัสนิใจมอบหนา้ทีก่ารตดัสนิ
ใจไปใหค้นอืน่แทน	หรอืด�าเนนิมาตรการอืน่เพือ่ลด
ทอนแมก้ระทัง่ความเป็นไดว้า่อาจเกดิภาพวา่การ
ขดักนัของผลประโยชนม์ผีลกระทบตอ่การตดัสนิใจ

ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
การท�างานนอกเหนอืจากการท�างานใหก้บั	
Cook	

ฉนัไดร้บัขอ้เสนอใหท้�างานพารท์ไทมว์นัหยดุ
สดุสปัดาหโ์ดยใหค้�าปรกึษากบัธรุกจิของ
เพือ่นคนหนึง่	บรษิทัของเพือ่นฉนัไมไ่ดเ้ป็นคู่
แขง่ของบรษิทัของ	Cook	ทีฉ่นัท�างานอยูห่รอื
บรษิทัอืน่ใดของ	Cook	ฉนัจะรบัท�างานนีไ้ด ้
ไหม?

แมว้า่ธรุกจิของเพือ่นทา่นไมไ่ดแ้ขง่ขนักบั	Cook	
ทา่นยงัคงควรแจง้ใหผู้จั้ดการของทา่นทราบเกีย่ว
กบังานดงักลา่วกอ่นทีจ่ะรับไวเ้พือ่ใหม้ัน่ใจวา่จะ
ไมม่กีารขดักนัของผลประโยชน	์ผูจั้ดการของทา่น
จะพจิารณาวา่ธรุกจิของเพือ่นทา่นมกีารสง่มอบ
ผลติภณัฑห์รอืบรกิารใหก้บั	Cook	หรอืคูแ่ขง่ราย
ใดของ	Cook	รวมถงึลกูคา้	ซพัพลายเออร	์หรอืผู ้
ขายหรอืผูใ้หบ้รกิารหรอืไม	่และพจิารณาวา่งานดงั
กลา่วแทรกแซงหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของทา่นทีม่ี
ตอ่	Cook	หรอืไม่

การขดักนัของผลประโยชน์
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ภ ภาคผนวก

การขดักนัของผลประโยชน	์ตอ่

เสน้ทางของทา่น

โปรดถามตวัทา่นเองวา่:

ฉนั	หรอืสมาชกิใน
ครอบครวั	หรอืผูใ้ดก็ตาม
ทีฉ่นัมคีวามสมัพนัธ์
สว่นตวัหรอืใกลช้ดิ	มี
ผลประโยชนท์างการ
เงนิ	เป็นเจา้ของ	ด�าเนนิ
การ	หรอืท�างานใหก้บั
ซพัพลายเออร	์ทีป่รกึษา	
ผูจ้ดัจ�าหนา่ย	หรอืบคุคล
ทีส่ามอืน่ซึง่ก�าลงัท�า
ธรุกจิ	มธีรุกจิ	หรอืก�าลงั
พยายามทีจ่ะท�าธรุกจิกบั	
Cook	อยูใ่ชไ่หม?

ฉนั	หรอืสมาชกิใน
ครอบครวั	หรอืผูใ้ดก็ตาม
ทีฉ่นัมคีวามสมัพนัธส์ว่น
ตวัหรอืใกลช้ดิ	มผีล
ประโยชนท์างการเงนิ
อยา่งมนียัส�าคญัในหรอื
ท�างานใหก้บับรษิทัคูแ่ขง่
ของ	Cook	ใชไ่หม?

ฉนัมคีวามสมัพนัธท์าง
ครอบครวั	หรอืความ
สมัพนัธส์ว่นตวัอยา่ง
ใกลช้ดิ	กบัผูใ้ดก็ตามที่
ท�างานในแผนกของฉนั
หรอือยูใ่นทมีผูบ้รหิาร
ของฉนัใชไ่หม?

อยา่ด�าเนนิการ

อยา่ด�าเนนิการ

อยา่ด�าเนนิการ

ทา่นอาจมผีลประโยชนท์ีข่ดักนั	ขอให้
เปิดเผยใหผู้บ้รหิารทราบเพือ่พจิารณา
และจดัท�าเอกสารใหเ้หมาะสม

ทา่นอาจมผีลประโยชนท์ีข่ดักนั	ขอให้
เปิดเผยใหผู้บ้รหิารทราบเพือ่พจิารณา
และจดัท�าเอกสารใหเ้หมาะสม

ทา่นอาจมผีลประโยชนท์ีข่ดักนั	ขอให้
เปิดเผยใหผู้บ้รหิารทราบเพือ่พจิารณา
และจดัท�าเอกสารใหเ้หมาะสม

ใช่

ใช่

ใช่

ฉนัไมท่ราบ

ฉนัไมท่ราบ

ฉนัไมท่ราบ

ไมใ่ช่

ไมใ่ช่

ไมใ่ช่

ด�าเนนิการได้

ประมวลจรรยาบรรณฉบบัสากลของ	Cook	Group	/	ภาคผนวก



หนา้แรก ภ ภาคผนวก

ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
สว่นลดจากผูใ้หบ้รกิาร	

บรษิทัทีฉ่นัใชบ้รกิารจดังานอเีวน้ทใ์หก้บั	Cook	
แหง่หนึง่ไดเ้สนอสว่นลดใหฉ้นัส�าหรบับรกิารจดั
เลีย้งอาหารใหก้บังานปารต์ ีข้องครอบครวัฉนั	ฉนั
จะรบัสว่นลดนีไ้วไ้ดไ้หม?

สว่นลดสว่นตวัทีเ่สนอใหท้า่นเนือ่งจากต�าแหน่งหนา้ที่
ของทา่นใน	Cook	พจิารณาวา่เป็นของขวญัทีไ่ม่
สามารถรับไวไ้ดเ้มือ่เสนอใหท้า่นโดยสว่นตวัและตอ้ง
ปฏเิสธไมรั่บไว	้อยา่งไรกต็ามหากบรษัิทดงักลา่วจัด
สว่นลดนีไ้วใ้หแ้กพ่นักงานทกุคนของ	Cook	อยูแ่ลว้	ก็
อาจรับสว่นลดไวไ้ด	้โปรดขอค�าปรกึษาจากผูจั้ดการ
ของทา่น	หรอืเจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎ
ระเบยีบและจรยิธรรมในพืน้ทีข่องทา่น	หากตอ้งการค�า
แนะน�าส�าหรับกรณีใดโดยเฉพาะ

หมายเหต:ุ		หากงานของทา่นก�าหนดใหท้า่นมหีนา้ที่
คดัเลอืกผูรั้บจา้งตามสญัญา	ตดัสนิใจวา่
จะท�าธรุกจิในทีใ่ด	วางแผน	หรอืก�าหนด
ขอ้มลูจ�าเพาะ	ซึง่สง่ผลถงึการก�าหนด
สถานทีเ่พือ่การท�าธรุกจิ	หรอืการเขา้รว่ม
ในการเจรจาสญัญา	ทา่นตอ้งระมดัระวงั
เป็นพเิศษเพือ่หลกีเลีย่งการกระท�าทีอ่าจ
ท�าใหเ้กดิภาพของการกอ่ใหเ้กดิอทิธพิลที่
ไมเ่ป็นธรรม	หรอืการใชค้วามชอบพอสว่น
ตวั	(Favoritism)	หรอืทีอ่าจสง่ผลกระทบ
ในทางลบตอ่ชือ่เสยีงทีด่ขีอง	Cook	ใน
เรือ่งการปฏบิตัอิยา่งเป็นธรรมดว้ยความ
เทา่เทยีม	ทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุในสถานการณ์
เชน่นีค้อื	ปฏเิสธความเอือ้เฟ้ือใดกต็ามที่
ซพัพลายเออรเ์สนอใหเ้มือ่	Cook	ก�าลงั
เกีย่วขอ้งกบัการคดัเลอืกหรอื
ทบทวนสญัญากบัซพัพลายเออร์

66

ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
ของขวญัจากซพัพลายเออร์

ฉนัไดร้บัของขวญัจากซพัพลายเออรร์ายหนึง่
และไมแ่นใ่จวา่จะรบัไวไ้ดห้รอืไม	่ฉนัควรท�า
อยา่งไร?

ทา่นตอ้งพจิารณามลูคา่และลกัษณะของของ
ขวญั	หากของขวญัมมีลูคา่เกนิประมาณ	ทา่นควร
คนืของขวญัใหซ้พัพลายเออรแ์ละอธบิายวา่นโย
บายของ	Cook	ไมอ่นุญาตใหพ้นักงานรับของขวญั
ราคาแพง	ในทางกลบักนัหากของขวญัมมีลูคา่พอ
ประมาณ	สมเหตผุล	และตรงตามเกณฑอ์ืน่	ๆ	ดงั
แสดงรายละเอยีดในนโยบายของเราแลว้	ทา่นอาจ
รับของขวญันัน้ไวไ้ด	้หากของขวญัมลีกัษณะตรง
ตามทีอ่นุญาตไวแ้ลว้	วธิทีีด่ทีีส่ดุคอืแบง่ปันของ
ขวญันัน้กบัพนักงานในแผนกของทา่น	ทัง้สองกรณี
นีท้ีส่�าคญัคอืตอ้งมคีวามโปรง่ใส	ดงันัน้ทา่นจงึควร
แจง้ผูจั้ดการของทา่นหรอืแผนกทรัพยากรบคุคล
เกีย่วกบัของขวญัดงักลา่ว	เพือ่ใหจั้ดการกบัของ
ขวญัตามนโยบายในพืน้ทีห่รอืบรษัิทของทา่นได ้

การปฏสิมัพนัธท์างธรุกจิ
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ภ ภาคผนวก

ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
ตัว๋เดนิทางส�าหรับลกูคา้

ฉนัตอ้งจองต ัว๋เครือ่งบนิใหก้บัลกูคา้รายหนึง่
ของฉนัส�าหรบัการเขา้รว่มการประชุมเชงิ
ปฏบิตักิารฝึกอบรมเกีย่วกบัสนิคา้ที	่Cook	
Medical	จดัขึน้	แตไ่มม่ ัน่ใจวา่เร ือ่งนีต้อ้ง
รายงานหรอืไมเ่นือ่งจากฉนัไมไ่ดจ้า่ยเงนิแต่
อยา่งใด	ฉนัควรท�าอยา่งไร?

การด�าเนนิการเกีย่วกบัการเดนิทางใดกต็ามใหก้บั
ผูใ้หบ้รกิารดา้นการดแูลสขุภาพตอ้งกระท�าผา่น	
Cook	Travel	หรอืบรษัิทตวัแทนทอ่งเทีย่วที	่Cook	
ก�าหนดไว	้คา่เดนิทางทีจ่า่ยใหโ้ดย	Cook	คอืการ
ถา่ยโอนมลูคา่ซึง่ตอ้งมกีารตดิตามและรายงาน
โดยขึน้อยูก่บักฎหมายและขอ้ก�าหนดดา้นความ
โปรง่ใสและการเปิดเผยขอ้มลูของแตล่ะประเทศ
หรอืภมูภิาค

การปฏสิมัพนัธท์างธรุกจิ	ตอ่
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การปฏสิมัพนัธท์างธรุกจิ	ตอ่

เสน้ทางของทา่น

เมือ่เจา้พนักงานของรัฐหรอืผูใ้หบ้รกิารดา้นการดแูลสขุภาพ	(เชน่	แพทย	์พยาบาล	เจา้หนา้ทีเ่ทคนคิ	และผูช้�านาญการดา้น 
การจัดซือ้จัดจา้ง)	มสีว่นเกีย่วขอ้ง	ทา่นตอ้งศกึษานโยบายการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและจรยิธรรมใหเ้ขา้ใจเสมอ	 

กอ่นทีจ่ะเริม่หรอืมสีว่นรว่มในปฏสิมัพันธท์างธรุกจิ

โปรดจ�าไวว้า่	หากนโยบายของ	Cook	ขดัแยง้กบักฎหมายในพืน้ที	่ใหป้ฏบิตัติามขอ้ก�าหนดทีเ่ขม้งวดทีส่ดุ

นอกจากนัน้แลว้	โดยทัว่ไปอนุญาตใหม้สีว่นรว่มในปฏสิมัพันธท์างธรุกจิไดภ้ายใตเ้งือ่นไขบางประการ	 
โปรดถามตวัทา่นเองวา่:

การปฏสิมัพนัธท์างธรุกจิ
นีอ้นญุาตใหท้�าไดภ้าย
ใตม้าตรฐานทีเ่ป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรของ	Cook	
Group	และมาตรฐาน
ทีบ่งัคบัใชภ้ายนอกใช่
ไหม?

เหตผุลของการ
ปฏสิมัพนัธท์างธรุกจินีม้ ี
ความเหมาะสมใชไ่หม?

หยดุ	ขอ้เสนอนี ้
ไมเ่หมาะสม

หยดุ	ขอ้เสนอนี ้
ไมเ่หมาะสม

หากทา่นยงัไมแ่นใ่จหลงัจากศกึษาดขูอ้
ก�าหนดแลว้	โปรดขอค�าแนะน�าจากผู ้
จดัการหรอืผูบ้งัคบับญัชาของทา่น

การปฏสิมัพนัธท์างธรุกจิตอ้งตอบสนอง
ตอ่วตัถปุระสงคท์างธรุกจิทีช่อบธรรม	
โปรดตดิตอ่ผูจ้ดัการหรอืผูบ้งัคบับญัชา
ของทา่นเพือ่ขอค�าแนะน�า

ไมใ่ช่

ไมใ่ช่

ฉนัไมท่ราบ

ฉนัไมท่ราบ

ใช่

ใช่

ตอ่หนา้ถดัไป
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ภ ภาคผนวก

การปฏสิมัพนัธท์างธรุกจิ	ตอ่

เสน้ทางของทา่น

ทา่นไดร้บัอนญุาตให้
ตอบแทนดว้ยมลูคา่ทีเ่ทา่
กนัไดใ้ชไ่หม?

ทา่นมสีว่นเกีย่วขอ้งใน
การตดัสนิใจในการส ัง่ซือ้
หรอืในกระบวนการจดั
ซือ้จดัจา้งทีก่�าลงัด�าเนนิ
อยูน่ ีใ้ชไ่หม?

หยดุ	ขอ้เสนอนี ้
ไมเ่หมาะสม

หยดุ	ขอ้เสนอนี ้
ไมเ่หมาะสม

หากทา่นไมแ่นใ่จ	โปรดตรวจสอบกบัผู ้
จดัการหรอืผูบ้งัคบับญัชาของทา่นกอ่น
ด�าเนนิการ

แมว้า่เจตนาของการเสนอใหจ้ะเป็น
เจตนาทีด่ก็ีตาม	การเสนอใหน้ ัน้ก็อาจมี
ภาพวา่ไมเ่หมาะสมในสายตาของผูอ้ ืน่
ได	้ภาพทีม่องเห็นมคีวามส�าคญั

โปรดตดิตอ่ผูจ้ดัการหรอืผูบ้งัคบับญัชา
ของทา่นเพือ่ขอค�าแนะน�า

ไมใ่ช่

ใช่

ฉนัไมท่ราบ

ฉนัไมท่ราบ

ใช่

ไมใ่ช่

ตอ่หนา้ถดัไป
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ภ ภาคผนวก

การปฏสิมัพนัธท์างธรุกจิ	ตอ่

เสน้ทางของทา่น

เกดิความยอ่หยอ่นตอ่
ความสามารถของทา่นใน
การกระท�าเพือ่ประโยชน์
ทีด่ที ีส่ดุของ	Cook	ใช่
ไหม?

คนอืน่อาจมองวา่
ปฏสิมัพนัธท์างธรุกจิ
เป็นการใหห้รอืรบัสนิบน
หรอืเงนิจงูใจไดใ้ชไ่หม?

หยดุ	ขอ้เสนอนี ้
ไมเ่หมาะสม

หยดุ	ขอ้เสนอนี ้
ไมเ่หมาะสม

โปรดจ�าไวว้า่:	ทา่นมพีนัธะหนา้ทีท่ ีจ่ะตอ้ง
กระท�าการเพือ่ผลประโยชนท์างธรุกจิทีด่ ี
ท ีส่ดุของ	Cook	โปรดตดิตอ่ผูจ้ดัการหรอื
ผูบ้งัคบับญัชาของทา่นเพือ่ขอค�าแนะน�า

การลองเสีย่งดอูาจสง่ผลรา้ยแรงได	้
โปรดขอค�าแนะน�าจากผูบ้รหิารกอ่น
ด�าเนนิการ

ใช่

ใช่

ฉนัไมท่ราบ

ฉนัไมท่ราบ

ไมใ่ช่

ไมใ่ช่

ด�าเนนิการได้
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ภ ภาคผนวก

ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
มาตรการลงโทษทางการคา้ของ
สหรัฐอเมรกิา	

ฉนัไดร้บัค�าส ัง่ซือ้จากผูจ้ดัจ�าหนา่ยรายหนึง่
ของฉนัในแอฟรกิาส�าหรบัผลติภณัฑท์ีจ่ะสง่
ไปยงัปลายทางทีป่ระเทศหนึง่ซึง่ฉนัเชือ่วา่
อยูภ่ายใตม้าตรการลงโทษทางการคา้ของ
สหรฐัอเมรกิา	ฉนัควรท�าอยา่งไร?

ขอค�าปรกึษาจากแผนกกฎหมายหรอืเจา้หนา้ที่
ก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและจรยิธรรม
ในพืน้ทีข่องทา่นเพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้งวา่	ที่
จรงิแลว้ประเทศปลายทางอยูใ่นรายชือ่ประเทศ
ภายใตม้าตรการดงักลา่วหรอืไม	่และหากเป็นเชน่
นัน้	ขอใหท้า่นแจง้ผูจั้ดจ�าหน่ายของทา่นวา่เราไม่
สามารถรับค�าสัง่ซือ้นีไ้ด	้รายชือ่ประเทศภายใต ้
มาตรการลงโทษทางการคา้อยูใ่นไซตอ์นิทราเน็ต	
E&C

ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
การจา่ยเงนิใหแ้กบ่คุคลทีส่าม

ตวัแทนขายรายหนึง่ของ	Cook	ซึง่เป็นบคุคล
ทีส่ามไดข้อใหเ้ราจา่ยคา่นายหนา้ของเขาไป
ยงัอกีบรษิทัหนึง่ซึง่ต ัง้อยูใ่นอกีประเทศหนึง่	
เร ือ่งนีอ้นญุาตใหท้�าไดใ้ชไ่หม?

ไมไ่ด	้การจา่ยเงนิใหแ้กบ่รษัิทอืน่นอกเหนอื
จากบรษัิททีจั่ดสนิคา้หรอืบรกิารใหแ้กเ่รานัน้ไม่
อนุญาตใหท้�าได	้และเชน่เดยีวกนัการจา่ยเงนิใน
ประเทศอืน่นอกเหนอืจากประเทศทีผู่จั้ดหาดงั
กลา่วตัง้อยูก่ไ็มอ่นุญาตใหท้�าได	้ค�าขอลกัษณะนี้
อาจเป็นสญัญาณเตอืนของโอกาสทีอ่าจมกีารกระ
ท�าทีไ่มเ่หมาะสมเกดิขึน้	ตวัอยา่งเชน่	บคุคลทีส่าม
อาจก�าลงัพยายามสรา้งบญัชทีีไ่มเ่หมาะสมหรอื
ส�ารองเงนิทนุส�าหรับเป็นสนิบน	เบีย่งเบนเงนิเพือ่
การจา่ยเงนิทีไ่มเ่หมาะสม	ปกปิดธรุกรรม	หรอืหลกี
เลีย่งภาษี	

บคุคลทีส่าม
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ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
ค�าขอบรกิารสถานประกอบการ	

เราอาจมผีูเ้ชา่รายใหมซ่ึง่ตอ้งการยา้ยเขา้
มายงัพืน้ทีใ่นอาคารแหง่ใหมข่องเราในวนัที่
ไดก้�าหนดไว	้แมว้า่อาคารจะปิดอยูก็่ตาม	ฉนั
จะใหค้วามม ัน่ใจกบัพวกเขาไดไ้หมวา่การ
ปรบัปรงุอาคารจะเสร็จทนัวนัดงักลา่วเพือ่
ใหก้ารขายนีป้ระสบความส�าเร็จ?	

ไมไ่ด	้เราตอ้งมคีวามระมดัระวงัไมใ่หค้�ามัน่สญัญา
มากเกนิไป	ทา่นอาจแจง้ใหเ้ขาทราบวา่เราจะ
ท�างานหนักเพือ่ใหท้นัก�าหนดวนัของพวกเขา	แต่
เราไมส่ามารถรับรองวนัทีแ่น่นอนได ้

ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
ค�าขอซือ้สนิคา้

ผูใ้หบ้รกิารดา้นการดแูลสขุภาพในประเทศ
แหง่หนึง่ในเอเชยีไดอ้า่นเกีย่วกบัผลติภณัฑ์
ของ	Cook	Medical	บนเว็บไซตข์องเรา	และ
ตอ้งการส ัง่ซือ้ผลติภณัฑบ์างอยา่งในประเทศ
หนึง่ทีผ่ลติภณัฑด์งักลา่วไมไ่ดร้บัอนมุตั	ิฉนั
ควรท�าอยา่งไร?

Cook	ไมส่ามารถสง่ผลติภณัฑไ์ปยงัประเทศที่
ผลติภณัฑนั์น้ไมไ่ดข้ ึน้ทะเบยีน	หรอืไมไ่ดรั้บอนุมตั	ิ
ทมีขายในพืน้ทีค่วรท�างานรว่มกบัผูใ้หบ้รกิารดา้น
การดแูลสขุภาพดงักลา่วเพือ่พจิารณาดวูา่มตีวั
เลอืกอืน่ส�าหรับผลติภณัฑท์ีต่อ้งการหรอืไม่

การโฆษณาและการสง่เสรมิการขาย
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ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
การแบง่ปันขอ้มลู 
กบัคูแ่ขง่	

ฉนัควรท�าอยา่งไร	หากฉนัเขา้รว่มการประชุม
สมาคมการคา้และคูแ่ขง่รายหนึง่เร ิม่พดูถงึ
เร ือ่งวา่พวกเราควรตกลงกนัอยา่งไรเพือ่รวม
ตวักนัเป็นกลุม่ในการคดิราคาผลติภณัฑ์
หรอืบรกิารของพวกเรา	หรอืวธิที ีพ่วกเราอาจ
จดัสรรผูท้ ีม่โีอกาสเป็นลกูคา้	(Potential	
Customer)	ระหวา่งพวกเรากนัเองเพือ่ใหท้กุ
คนไดร้บัผลประโยชน?์	

ทา่นตอ้งผละจากการสนทนา	และรายงาน
สถานการณต์อ่แผนกกฎหมายหรอืแผนกก�ากบัดแูล
การปฏบิตัติามกฎระเบยีบและจรยิธรรมทนัททีีท่�าได ้
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ภ ภาคผนวก

ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
การแบง่ปันขอ้มลู 
กบัคูแ่ขง่

เพือ่นคนหนึง่ของฉนัซึง่ท�างานทีบ่รษิทัคู่
แขง่ตอ้งการแลกเปลีย่นขอ้มลูดา้นราคาเพือ่
วตัถปุระสงคเ์ป็นขอ้มลูไวเ้ทา่น ัน้	เร ือ่งนีท้�าได้
ใชไ่หม?

ไมไ่ด	้ไมส่ามารถท�าได	้การแลกเปลีย่นขอ้มลูดา้น
ราคาอาจพจิารณาวา่เป็นหลกัฐานของการตกลง
รว่มกนัก�าหนดราคาได ้

การตอ่ตา้นการผกูขาดและ 
การแขง่ขนัทางการคา้ทีเ่ป็นธรรม
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จะบอกความแตกตา่งระหวา่งการจา่ยเงนิที่
ถกูกฎหมายกบัสนิบนไดอ้ยา่งไร?	

ฉนัจะแยกแยะความแตกตา่งระหวา่งการจา่ย
เงนิทีต่อ้งหา้มกบัการจา่ยเงนิทีถ่กูกฎหมาย
เพือ่ใหไ้ดร้บับรกิารเร็วขึน้ไดอ้ยา่งไร	เชน่	เมือ่
ฉนัตอ้งการยืน่ขอวซีา่เดนิทางหรอืการผา่น
พธิกีารศลุกากรดว้ย	"วธิเีรง่ดว่น"?

ปัจจัยทีส่�าคญัสองประการในการจ�าแนกความแตก
ตา่งระหวา่งการจา่ยเงนิทีถ่กูกฎหมายกบัสนิบน
คอื	ความโปรง่ใส	และการจา่ยเงนินัน้เป็นการจา่ย
ใหก้บัทกุคนไดเ้สมอใชไ่หม	คา่ธรรมเนยีมส�าหรับ
ตวัเลอืก	"วธิเีรง่ดว่น"	ทีถ่กูกฎหมายโดยปกตจิะมี
การตพีมิพป์ระกาศและก�าหนดอตัราไวโ้ดยแสดง
ถงึมลูคา่ของบรกิารเพิม่เตมิทีแ่ทจ้รงิทีจั่ดให	้และ
มเีอกสารทีช่ดัเจนและเป็นมาตรฐานก�ากบัไว	้เชน่	
แบบฟอรม์ค�าขอและใบเสร็จทีอ่อกใหโ้ดยองคก์ร	
หากไมแ่น่ใจวา่การจา่ยเงนิเพือ่ใหไ้ดรั้บบรกิารเร็ว
ขึน้จะไดรั้บอนุญาตหรอืไม	่ทา่นควรตดิตอ่ผูจั้ดการ
หรอืเจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
และจรยิธรรมของทา่นเพือ่ขอค�าแนะน�า

ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
การปฏบิตัทิีเ่ป็นเรือ่งธรรมดาของทอ้งถิน่

มคีนบอกฉนัวา่ในประเทศแหง่หนึง่	การจา่ย
เงนิเป็น	"สนิน�า้ใจ"	เล็กนอ้ยใหแ้กล่กูคา้กอ่น
ทีเ่ขาจะซือ้ผลติภณัฑข์อง	Cook	น ัน้ถอืเป็น
เรือ่งธรรมดา	ฉนัควรใหเ้งนิสนิน�า้ใจนีใ้ชไ่หม
เพือ่ทีฉ่นัจะไมต่อ้งสญูเสยีธรุกจิไป?

ไมใ่ช	่ทา่นตอ้งไมจ่า่ยเงนิ	"สนิน�้าใจ"	สนิบนมชีือ่
เรยีกไดม้ากมายในภาษาตา่ง	ๆ	แตน่ั่นก็ไมไ่ด ้
ท�าใหส้นิบนถกูกฎหมาย	เราไมเ่ขา้ไปเกีย่วขอ้ง
กบัธรุกจิทีจ่ะท�ากนัไดก้ต็อ่เมือ่ผา่นการจา่ยเงนิที่
ไมเ่หมาะสมหรอืผดิกฎหมายเทา่นัน้	หากทา่นไม่
แน่ใจวา่เงนิทีข่อมาถกูกฎหมายหรอืไม	่หรอืทา่น
ทราบวา่มกีารใหข้องขวญั	สนิบน	สนิน�้าใจ	เงนิ
จงูใจ	การจา่ยเงนิอยา่งลบั	ๆ	หรอืสิง่จงูใจแกใ่คร
กต็าม	ซึง่รวมถงึลกูคา้หรอืตวัแทน	พนักงาน	หรอื
สมาชกิในครอบครัวของลกูคา้	ทา่นตอ้งตดิตอ่เจา้
หนา้ทีก่�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและ
จรยิธรรมในพืน้ทีข่องทา่นทนัที

แผนงานการตอ่ตา้นการคอรร์ปัช ัน่ในระดบัสากล
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ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
การปฏบิตัติอ่แรงงานอยา่งไมเ่ป็นธรรม	

เมือ่เร็ว	ๆ	นี	้ฉนัไดท้ราบวา่พนัธมติรทางธรุกจิ
ทีต่อ้งการรว่มท�าธรุกจิกบัเราเป็นทีเ่ล ือ่ง
ลอืกนัวา่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัติอ่
แรงงานทีน่า่สงสยั	แตฉ่นัก็ไมไ่ดเ้ขา้ไปรว่ม
ในกระบวนการคดัเลอืกคนงาน	ฉนัควรท�า
อยา่งไร?

เมือ่ใดกต็ามทีท่า่นไดท้ราบเกีย่วกบักจิกรรมที่
ฝ่าฝืนนโยบายของเราหรอืปณธิานของเราทีม่ตีอ่
การปฏบิตัติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม	ทา่นมคีวาม
รับผดิชอบตอ้งแจง้เรือ่งทีท่า่นทราบมานี	้ขอให ้
ทา่นแจง้ตอ่ผูจั้ดการของทา่น	หรอืเจา้หนา้ทีก่�ากบั
ดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและจรยิธรรมใน
พืน้ทีข่องทา่น

ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
ตวัแทนของ	Cook

ฉนัคดิวา่มใีครคนหนึง่ทีท่�างานในนามของ	
Cook	ก�าลงัใหส้นิบนแกล่กูคา้เพือ่ใหป้ระสบ
ความส�าเร็จในการขาย	ฉนัควรกงัวลเกีย่วกบั
การกระท�านีห้รอืไมเ่นือ่งจากตวัแทนก�าลงัให้
สนิบน	มใิช	่Cook	เป็นผูก้ระท�า?	และฉนัก็ไม่
คดิวา่ซพัพลายเออรจ์ะเป็นเจา้หนา้ทีร่ฐัในตา่ง
ประเทศ	ดงัน ัน้ฉนัตอ้งกงัวลเกีย่วกบัพระราช
บญัญตัขิองสหรฐัอเมรกิาวา่ดว้ยการทจุรติ
ในตา่งประเทศ	(FCPA,	Foreign	Corrupt	
Practices	Act)	ดว้ยหรอืไม?่

ทา่นตอ้งน�าเรือ่งนีแ้จง้ตอ่แผนกกฎหมายหรอืเจา้
หนา้ทีก่�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและ
จรยิธรรมในพืน้ทีข่องทา่นทนัท	ีหากตวัแทนก�าลงั
กระท�าการในนามของ	Cook	และ	Cook	ทราบ	
ควรทราบ	หรอืคดิวา่เราทราบวา่ตวัแทนก�าลงั
เกีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมประเภทนี	้Cook	อาจตอ้งรับ
ผดิชอบตอ่การกระท�าของตวัแทนกไ็ด	้นอกจากนัน้	
แมว้า่	FCPA	จะมุง่เนน้วา่การจา่ยเงนิเป็นการจา่ย
ใหแ้กเ่จา้หนา้ทีรั่ฐในตา่งประเทศหรอืไม	่นโยบาย
ของ	Cook	และกฎหมายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการให ้
สนิบนฉบบัอืน่	ๆ	มคีวามครอบคลมุกวา้งกวา่	FCPA	
อยูม่าก	และหา้มการจา่ยเงนิหรอืขอ้เสนอการจา่ย
เงนิใดกต็ามใหแ้กผู่ใ้ดกต็ามโดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่
ใหไ้ดม้าซึง่ผลประโยชนท์างธรุกจิทีไ่มเ่หมาะสม
ไมว่า่จะเป็นโดยตรงหรอืโดยออ้ม

แผนงานการตอ่ตา้นการคอรร์ปัช ัน่ 
ในระดบัสากล	ตอ่
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ภ ภาคผนวก

การคา้ระหวา่งประเทศ

เสน้ทางของทา่น

โปรดถามตวัทา่นเองวา่:

ธรุกรรมรวมถงึการขนสง่
สนิคา้ไป	ท�าธรุกจิกบั	หรอื
เปิดเผยเทคโนโลยใีหบ้คุคล
หรอืองคก์รในประเทศตอ้ง
หา้มหรอืถกูจ�ากดัทางการคา้
ทราบใชไ่หม?

ฉนัไดท้ราบถงึธรุกรรม
ทางการคา้ทีอ่าจเกีย่วขอ้ง
กบัการด�าเนนิการเพือ่การ
มสีว่นรว่มในกจิกรรมการ
คว�า่บาตรหรอืค�าขอขอ้มลูที่
เก ีย่วขอ้งกบัการคว�า่บาตร
ใชไ่หม?

ใช่

ใช่

ฉนัไมท่ราบ

ฉนัไมท่ราบ

ไมใ่ช่

ไมใ่ช่

ตอ่หนา้ถดัไป

หยดุ	ธรุกรรมนี ้
ไมเ่หมาะสม

หยดุ	

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูลการปฏบิตั ิ
ตามกฎระเบยีบและจรยิธรรมในพืน้ที่
ของทา่นเพือ่ขอความชว่ยเหลอื

ในฐานะทีเ่ป็นบรษิทัทีต่ ัง้อยูใ่น
สหรฐัอเมรกิา	เราไมเ่ขา้รว่มในการ
คว�า่บาตรใดก็ตามทีส่หรฐัอเมรกิา
ไมส่นบัสนนุ	ตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่�ากบั
ดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและ
จรยิธรรมในพืน้ทีข่องทา่นเพือ่ขอ
ความชว่ยเหลอื
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ภ ภาคผนวก

การคา้ระหวา่งประเทศ	ตอ่

เสน้ทางของทา่น

ฉนัไดท้ราบถงึธรุกรรม
ทางการคา้ทีอ่าจเกีย่วขอ้ง
กบัการจดัท�าเอกสารทีไ่ม่
ถกูตอ้งเทีย่งตรง	ซึง่รวมถงึ
ขอ้มลูคา่ธรรมเนยีมหรอืการ
จดัท�าเอกสารแสดงมลูคา่ที่
ไมถ่กูตอ้งเทีย่งตรงใชไ่หม?

ฉนัรูส้กึกงัวลใชไ่หมวา่ผูม้า
เยอืน	ผูม้าฝึกงาน	ผูร้บัจา้ง
ตามสญัญา	หรอืพนกังาน
ทีม่ายงัโรงงานหรอืส�านกังาน
ของฉนัอาจมาจากประเทศ
ตอ้งหา้ม	ถกูจ�ากดัทางการ
คา้	หรอือยูใ่นรายชือ่บคุคลที่
ถกูจ�ากดั?

ใช่

ใช่

ฉนัไมท่ราบ

ฉนัไมท่ราบ

ไมใ่ช่

ไมใ่ช่

ตอ่หนา้ถดัไป

หยดุ	

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูลการปฏบิตั ิ
ตามกฎระเบยีบและจรยิธรรมในพืน้ที่
ของทา่นเพือ่ขอความชว่ยเหลอื

หยดุ	

อยา่ด�าเนนิการจนกวา่จะจดัท�า
เอกสารครบถว้นสมบรูณ	์ตดิตอ่เจา้
หนา้ทีก่�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎ
ระเบยีบและจรยิธรรมในพืน้ทีข่อง
ทา่นเพือ่ขอความชว่ยเหลอื

โปรดถามตวัทา่นเองวา่:
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ภ ภาคผนวก

การคา้ระหวา่งประเทศ	ตอ่

เสน้ทางของทา่น

ฉนัรูส้กึกงัวลหรอืไมว่า่	การ
สง่ออกวตัถดุบิ	ซอฟตแ์วร	์
เครือ่งอปุกรณ	์ฯลฯ	อาจมี
จดุหมายปลายทางไปยงั
ประเทศตอ้งหา้มหรอืผูร้บั
ทีอ่ยูใ่นรายชือ่บคุคลทีถ่กู
จ�ากดั	หรอืจดัเป็นสนิคา้หรอื
เทคโนโลยทีีถ่กูจ�ากดัภายใต้
การควบคมุการใชป้ระโยชน์
ไดส้องทาง	(Dual	Use)?

ธรุกรรมแจง้	"สญัญาณ
เตอืน"	หรอืไมห่ากประเทศ
จดุหมายปลายทางไมไ่ด้
เป็นไปตามทีร่ะบใุนเอกสาร
ของผูร้บั?	ตวัอยา่งเชน่	การ
ขนสง่ทีม่เีครือ่งอปุกรณท์ี่
ท�างานดว้ยแรงดนัไฟฟ้า	
110	โวลตน์ ัน้มจีดุหมาย
ปลายทางไปยงัประเทศทีม่ ี
มาตรฐานแรงดนัไฟฟ้า	240	
โวลตห์รอืไม?่

ใช่

ใช่

ฉนัไมท่ราบ

ฉนัไมท่ราบ

ไมใ่ช่

ด�าเนนิการได้

หยดุ	ธรุกรรมนี ้
ไมเ่หมาะสม

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูลการปฏบิตั ิ
ตามกฎระเบยีบและจรยิธรรมในพืน้ที่
ของทา่นเพือ่ขอความชว่ยเหลอื

หยดุ	ธรุกรรมนี ้
ไมเ่หมาะสม

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูลการปฏบิตั ิ
ตามกฎระเบยีบและจรยิธรรมในพืน้ที่
ของทา่นเพือ่ขอความชว่ยเหลอื

โปรดถามตวัทา่นเองวา่:

ไมใ่ช่
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ภ ภาคผนวก

ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
จดหมายถงึบรรณาธกิาร

ฉนัจะใชก้ระดาษหวัจดหมายของ	Cook	เพือ่
เขยีนจดหมายถงึบรรณาธกิารหนงัสอืพมิพใ์น
ทอ้งถิน่ของฉนัไดไ้หม?	ฉนัเชือ่วา่เร ือ่งทีฉ่นัจะ
เขยีนมคีวามส�าคญัตอ่บรษิทัของเรา

ทา่นตอ้งไมใ่ชก้ระดาษหวัจดหมายของ	Cook	หรอื
ต�าแหน่งหนา้ทีข่องทา่นใน	Cook	เพือ่เขยีนเกีย่ว
กบัเรือ่งใดกต็าม	เวน้แตท่า่นจะไดรั้บอนุญาตจาก	
Cook	ใหท้�าเชน่นัน้ได	้หากทา่นเชือ่วา่เรือ่งดงั
กลา่วตอ้งไดรั้บการตอบสนองอยา่งเป็นทางการ
จาก	Cook	แลว้	โปรดขอค�าปรกึษาจากผูจั้ดการ
ของทา่นหรอืส�านักสือ่สารองคก์ร

การสือ่สารกบัสือ่มวลชน
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ภ ภาคผนวก

เสน้ทางของทา่น

กอ่นทีจ่ะพดูกบัสือ่หรอืพดูในการจัดงานทีส่ือ่ไดรั้บเชญิ 

ใหเ้ขา้รว่มดว้ย	โปรดถามตวัทา่นเองวา่:

ทา่นไดร้บัอนญุาตใหพ้ดูใน
นามของ	Cook	แลว้ใชไ่หม?

ทา่นไดท้บทวนดนูโยบาย
ของ	Cook	เกีย่วกบัการพดู
กบัสือ่แลว้ใชไ่หม?

ขอ้มลูทีท่า่นวางแผนวา่
จะเผยแพรอ่อกไปอยูใ่น
สาธารณสมบตั	ิ(Public	
Domain)	แลว้ใชไ่หม?	หาก
ไม	่ทา่นไดร้บัอนญุาตเป็น
ลายลกัษณอ์กัษรใหส้ามารถ
เผยแพรข่อ้มลูตอ่สาธารณะ
แลว้ใชไ่หม?

ไมใ่ช่

ไมใ่ช่

ไมใ่ช่

ฉนัไมท่ราบ

ฉนัไมท่ราบ

ฉนัไมท่ราบ

ใช่

ใช่

ใช่

การสือ่สารกบัสือ่มวลชน	ตอ่

ด�าเนนิการได้

หยดุ	

พนกังานทีไ่ดร้บัอนญุาตโดยเฉพาะ
เทา่น ัน้จงึจะพดูในนามของ	Cook	ได้

หยดุ	

การรูแ้ละปฏบิตัติามนโยบายของเรา
เป็นข ัน้ตอนแรกทีส่�าคญัอยา่งยิง่	
ตดิตอ่ส�านกัสือ่สารองคก์ร	เพือ่ขอ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

หยดุ	

อยา่เผยแพรข่อ้มลูนี	้หากมไิดอ้ยูใ่น
สาธารณสมบตัแิลว้	ทา่นตอ้งไดร้บั
อนญุาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรกอ่น

ประมวลจรรยาบรรณฉบบัสากลของ	Cook	Group	/	ภาคผนวก
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ภ ภาคผนวก

ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
การเผยแพรข่อ้มลูในโซเชยีลมเีดยี

ฉนัใชง้านเว็บไซตโ์ซเชยีลมเีดยีอยูเ่สมอ	ถา้
ฉนัมโีอกาสจะโพสตข์อ้มลูทีอ่าจเป็นผลดตีอ่
ธรุกจิ	ฉนัจะโพสตข์อ้มลูน ัน้ไดใ้ชไ่หม?

หา้มมใิหท้า่นพดูในทีส่าธารณะในนามของ	Cook	
เวน้แตผู่จั้ดการของทา่นจะไดอ้นุมตัแิลว้วา่ให ้
ทา่นท�าเชน่นัน้ไดห้ลงัจากทีไ่ดข้อค�าปรกึษาจาก
ส�านักสือ่สารองคก์รแลว้	หากทา่นโพสตข์อ้มลู
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรับผดิชอบในงานของทา่น	
ทา่นตอ้งไมเ่ปิดเผยความสมัพันธข์องทา่นทีม่ตีอ่	
Cook	และระบใุหช้ดัเจนวา่การแสดงความเห็นของ
ทา่นสะทอ้นถงึความเห็นสว่นตวัของทา่นและไม่
จ�าเป็นตอ้งเป็นความเห็นของ	Cook	แตป่ระการใด	
ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิวา่สิง่ใดเหมาะสม	และสิง่ใด
ไมเ่หมาะสม	โปรดทบทวนดจูากแนวทางของเรา
ในเรือ่งการใชโ้ซเชยีลมเีดยี

โซเชยีลมเีดยี
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ภ ภาคผนวก

ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
การใชเ้ครือ่งบนิขององคก์ร	

ผูส้มคัรทางการเมอืงคนหนึง่ขอเยีย่มชมสถาน
การผลติแหง่หนึง่ของ	Cook	แตไ่มม่สีนามบนิ
ทีส่�าคญัใกลก้บัสถานการผลติดงักลา่วอยูเ่ลย	
ดงัน ัน้การใหผู้ส้มคัรทางการเมอืงดงักลา่วใช้
เครือ่งบนิของ	Cook	จงึเป็นเรือ่งทีง่า่ยกวา่	
เร ือ่งนีท้�าไดใ้ชไ่หม?

ไมไ่ด	้การใหผู้ส้มคัรทางการเมอืงใชท้รัพยากรของ
องคก์ร	ซึง่รวมถงึเครือ่งบนิของ	Cook	เป็นเรือ่ง
ตอ้งหา้มภายใตน้โยบายของ	Cook	และยงัอาจ
เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทีบ่งัคบัใชภ้ายนอกอกีดว้ย

ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
การใชท้รัพยส์นิหรอืวสัดขุองบรษัิท

นอ้งชายของฉนัก�าลงัลงสมคัรเพือ่ด�ารง
ต�าแหนง่ทางการเมอืง	ระหวา่งพกัเทีย่งฉนัจะ
ใชโ้ทรศพัทท์ีโ่ตะ๊ท�างานของฉนัเพือ่สนบัสนนุ
การหาเสยีงของเขา	หรอืใชเ้ครือ่งถา่ยส�าเนา
ของบรษิทัเพือ่ถา่ยส�าเนาโบรชวัรก์ารหาเสยีง
ของเขาไดไ้หม?

ไมไ่ด	้การใชเ้วลา	ทรัพยส์นิ	หรอืวสัดขุองบรษัิท	
หรอืการยอมใหใ้ครเขา้มาในอาคารของบรษัิท
เพือ่วตัถปุระสงคใ์ดกต็ามนอกเหนอืจากธรุกจิของ	
Cook	แลว้เป็นเรือ่งตอ้งหา้ม

ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
การบรจิาคทางการเมอืง

ฉนัจะบรจิาคเงนิของ	Cook	ใหแ้กผู่ส้มคัร
ทางการเมอืงไดไ้หม?

ในสหรัฐอเมรกิา	แตล่ะมลรัฐมคีวามแตกตา่งกนัอยู่
ในเรือ่งผูส้มคัรเพือ่ด�ารงต�าแหน่งทีม่กีารเลอืกตัง้
ของมลรัฐ	เชน่	หา้มใหเ้งนิบรจิาคแกผู่ส้มคัรเพือ่
ด�ารงต�าแหน่งในรัฐบาลกลาง	ดงันัน้หากมปีระเด็น
ใด	ๆ	เกีย่วกบัการบรจิาคของทา่น	โปรดขอค�า
แนะน�าจากเจา้หนา้ทีก่�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎ
ระเบยีบและจรยิธรรมในพืน้ทีข่องทา่น

กจิกรรมทางการเมอืงและการล็อบบี้
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ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
เรือ่งตลกทีไ่มเ่หมาะสม	

เพือ่นรว่มงานของฉนัคนหนึง่ชอบเลา่เร ือ่งตลกที่
ไมเ่หมาะสมระหวา่งพกัเทีย่งอยูเ่ร ือ่ย	ๆ	ซึง่ท�าให้
ฉนัรูส้กึอดึอดั	ฉนัควรท�าอยา่งไร?

มสีองวธิทีีท่า่นจะแกไ้ขสถานการณน์ีไ้ด	้คอื
	 •		ใชว้ธิที ีไ่มเ่ป็นทางการ	คอื	พดูกบัเพือ่น

รว่มงานคนนัน้โดยตรง	บอกเขาหรอืเธอ
วา่เรือ่งตลกเหลา่นัน้ท�าใหท้า่นรูส้กึอดึอดั	
และขอใหห้ยดุการกระท�าดงักลา่ว	หรอื

	 •		ใชว้ธิที ีเ่ป็นทางการ	หากทา่นรูส้กึไม่
สะดวกทีจ่ะพดูกบัเพือ่นรว่มงานของ
ทา่นเกีย่วกบัเรือ่งนี	้โดยขอใหผู้บ้งัคบั
บญัชาหรอืผูจั้ดการของทา่น	หรอืแผนก
ทรัพยากรบคุคลพดูกบัเขาหรอืเธอ	ส�าหรับ
กระบวนการรายงานอยา่งเป็นทางการ	
โปรดดจูากนโยบายทีบ่งัคบัใชใ้นประเทศ
หรอืภมูภิาคของทา่น

ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
ความชอบพอสว่นตวั

เพือ่นรว่มงานคนหนึง่ของฉนั	ซึง่เป็นเพือ่น
มหาวทิยาลยักบัผูจ้ดัการของเรา	ไดร้บัการ
เลือ่นต�าแหนง่ถงึสองคร ัง้ในสองปีทีผ่า่นมา	ใน
ขณะทีฉ่นัเชือ่วา่คนอืน่	ๆ	ในแผนกของเรามี
คณุสมบตัทิ ีเ่หมาะสมกวา่ส�าหรบัต�าแหนง่น ัน้	ๆ	
ฉนัคดิวา่ผูจ้ดัการของเราใหค้วามเอือ้เฟ้ือเป็น
พเิศษตอ่พนกังานคนนีเ้พราะความสมัพนัธใ์น
อดตีของพวกเขา	ฉนัควรรายงานเรือ่งนีผ้า่น
สายดว่นใหค้วามชว่ยเหลอื	E&C	หรอืไม?่

โดยทัว่ไปเราแนะน�าใหท้า่นตดิตอ่แผนกทรัพยากร
บคุคลเพือ่ขอค�าปรกึษาในเรือ่งทีท่า่นกงัวลอยูน่ี	้
หรอืโทรตดิตอ่สายดว่นใหค้วามชว่ยเหลอื	E&C	
เพือ่รายงานเรือ่งดงักลา่วโดยไมต่อ้งแสดงตนกไ็ด ้
ในกรณีทีก่ฎหมายอนุญาต

หลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
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ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
การรายงานการบาดเจ็บ

เมือ่วานนีฉ้นัลว้งเขา้ไปใตโ้ตะ๊ท�างานของฉนั	
และขอบทีค่มก็บาดมอืของฉนั	มเีลอืดออกเล็ก
นอ้ย	ฉนัจงึลา้งแผลและปิดพลาสเตอรเ์อง	ที่
จรงิแลว้ฉนัตอ้งรายงานเรือ่งนีห้รอืไม?่

ใช	่ทา่นควรรายงานอบุตัเิหต	ุการบาดเจ็บ	และ
การเจ็บป่วยในทีท่�างานทัง้หมดใหผู้บ้งัคบับญัชา
ของทา่นทราบทนัทไีมว่า่จะเล็กนอ้ยเพยีงใด
เนือ่งจากเหตผุลสองประการ	ประการแรกคอื	เพือ่
ใหม้ัน่ใจวา่การบาดเจ็บหรอืการเจ็บป่วยไดรั้บการ
รักษาอยา่งถกูตอ้งดว้ยความรวดเร็ว	ประการที่
สอง	การรายงานการบาดเจ็บจะชว่ยใหเ้ราสามารถ
ระบสุภาวะทีอ่าจเป็นอนัตรายไดซ้ ึง่ตอ้งไดรั้บการ
ประเมนิและแกไ้ข	อกีทัง้ยงัอาจมขีอ้ก�าหนดการ
รายงานทีบ่งัคบัใชอ้ยูซ่ ึง่เราตอ้งท�าตามในพืน้ที่
ของทา่นภายใตค้วามควบคมุนัน้

ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
การเปลีย่นแปลงในพฤตกิรรมของพนักงาน

ดเูหมอืนวา่เพือ่นรว่มงานคนหนึง่ของฉนัมี
ความวติกกงัวลและออ่นไหวอยา่งผดิปกต	ิ
เมือ่วานนีเ้ธอพดูกบัเพือ่นรว่มงานอกีคนอยา่ง
เกรีย้วกราด	ฉนัควรท�าอยา่งไร?

อยา่ละเลยสถานการณน์ี	้หากทา่นรูส้กึกงัวลวา่
พฤตกิรรมของเธออาจกอ่ใหเ้กดิความเสีย่งตอ่ทา่น
หรอืคนอืน่	ๆ	ทา่นตอ้งพดูกบัผูบ้งัคบับญัชาหรอืผู ้
จัดการของทา่น	หรอืแผนกทรัพยากรบคุคลเกีย่ว
กบัสถานการณด์งักลา่ว

ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

หากฉนัเขา้รว่มในการจดังานงานหนึง่ทีบ่รษิทั
เป็นสปอนเซอร	์ฉนัอาจดืม่ไวนส์กัแกว้ระหวา่ง
ทานอาหารมือ้ค�า่ไดไ้หม?

การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลพ์อสมควร	เชน่	ไวน์
หนึง่แกว้ระหวา่งทานอาหารมือ้ค�า่	เป็นเรือ่งที่
ยอมรับได	้อยา่งไรกต็ามหากเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์
อาจท�าใหค้วามสามารถในการปฏสิมัพันธก์บัเพือ่น
รว่มงานหรอืลกูคา้ของทา่นอยา่งเหมาะสมบกพรอ่ง
ได	้ทา่นควรเลอืกเครือ่งดืม่ทีไ่มม่แีอลกอฮอล์

สิง่แวดลอ้ม	อาชวีอนามยั	และความปลอดภยั

ประมวลจรรยาบรรณฉบบัสากลของ	Cook	Group	/	ภาคผนวก



หนา้แรก

85

ภ ภาคผนวก

ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
การดดัแปลงแกไ้ขพืน้ทีท่�างาน

ฉนัก�าลงัรูส้กึไมส่บายทีข่อ้มอืของฉนัระหวา่ง
ท�างาน	ฉนัคดิวา่ฉนัมคีวามคดิทีด่วีา่ควร
เปลีย่นการจดัวางพืน้ทีท่�างานของฉนัใหมเ่พือ่
ชว่ยใหค้วามรูส้กึไมส่บายของฉนัลดนอ้ยลง	
ฉนัควรพดูอะไรเกีย่วกบัเร ือ่งนีใ้ชไ่หม?

ใช	่เราสนับสนุนการรายงานความไมส่บายแตเ่นิน่	
ๆ	เนือ่งจากนีอ่าจเป็นตวับง่ชีถ้งึปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้	
การรายงานผา่นกระบวนการของเราในการรายงาน
เหตกุารณย์งัเป็นการแจง้กลุม่สนับสนุน	และผู ้
จัดการหรอืผูบ้งัคบับญัชาของทา่น	ใหพ้จิารณา
ดวูา่จะสามารถปรับปรงุพืน้ทีท่�างานของทา่นได ้
ไหม	ขอ้มลูจากทา่นมคีา่เพือ่ใหเ้กดิโซลชูนัส�าหรับ
แกไ้ขปัจจัยกระตุน้ใหเ้กดิความเครยีดทางการ
ยศาสตร	์และความปลอดภยัและอาชวีอนามยัของ
ทา่นมคีวามส�าคญัอยา่งยิง่ตอ่ความส�าเร็จของเรา

หมายเหต:ุ		โปรดอยา่ดดัแปลงแกไ้ขพืน้ทีท่�างาน
ของทา่นโดยมไิดด้�าเนนิการผา่นชอ่ง
ทางทีเ่หมาะสม

ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
การรายงานประเด็นทีเ่กีย่วกบัอาคาร

ฉนัก�าลงัท�างานอยูแ่ละสงัเกตเห็นการร ัว่ไหล
จากทอ่ทีเ่ดนิไวเ้หนอืศรีษะ	ฉนัมคีวามรบัผดิ
ชอบตอ้งรายงานเรือ่งนีใ้ชไ่หม?

ใช	่ทา่นมคีวามรับผดิชอบตอ้งรายงานสถานการณ์
ทีท่า่นเชือ่อยา่งมเีหตผุลวา่อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตราย
ตอ่ผูอ้ืน่	สภาพแวดลอ้ม	หรอืทรัพยส์นิโดยเร็ว

ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
การป้องกนัการลืน่และหกลม้

ฉนัสงัเกตเห็นวา่มขีองเหลวหกเลอะเทอะอยูใ่น
บรเิวณทางเดนิ	ฉนัควรท�าอยา่งไร?

พนักงานทกุคนมคีวามรับผดิชอบตอ่ความ
ปลอดภยั	อยา่งนอ้ยทา่นถกูคาดหวงัใหต้ดิตอ่ทมี
ดแูลสถานประกอบการ	(Facilities	Team)	เพือ่
ใหท้มีสามารถจัดวางกรวยเตอืนความปลอดภยั
หรอืป้าย	"ระวงัพืน้ลืน่"	ได	้(ซึง่จัดเกบ็อยูท่ัว่
สถานประกอบการ)	ทา่นอาจตอ้งขอใหเ้พือ่นรว่ม
งานสกัคนคอยยนืระวงัอยูใ่กลก้บับรเิวณทีม่กีาร
หกเลอะเทอะเพือ่บอกใหค้นอืน่	ๆ	เดนิหา่งไปใน
ระหวา่งทีท่า่นไปตามพนักงาน	Facilities	Team

สิง่แวดลอ้ม	อาชวีอนามยั	และความปลอดภยั	ตอ่
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ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
ภาวะฉุกเฉนิทางการแพทย์

ฉนัเห็นเพือ่นรว่มงานคนหนึง่ทรดุหมดสตใิน
บรเิวณส�าหรบัพนกังานพกัเบรค	และไมม่ใีคร
อยูเ่ลย	ฉนัควรท�าอยา่งไร?	

กรณีนีต้รงตามค�านยิามของค�าวา่ภาวะฉุกเฉนิ
ทางการแพทย	์และทา่นควรตอบสนองตอ่
สถานการณ	์ขอใหท้า่นปฏบิตัติามกระบวนการ
ส�าหรับพืน้ทีข่องทา่นเพือ่แจง้เตอืนใหพ้นักงานที่
เหมาะสมทราบถงึภาวะฉุกเฉนิทางการแพทย	์เป็น
หนา้ทีค่วามรับผดิชอบของทา่นทีจ่ะตอ้งเขา้ใจและ
ปฏบิตัติามกระบวนการภาวะฉุกเฉนิทางการแพทย์
ทีส่ถานประกอบการของทา่นทัง้ในระหวา่งและ
หลงัชัว่โมงการท�างาน

สิง่แวดลอ้ม	อาชวีอนามยั	และความปลอดภยั	ตอ่
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ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
คา่ใชจ้า่ยในการรับประทานอาหารกบัเพือ่น

ฉนัพาเพือ่นคนหนึง่ไปรบัประทานอาหารค�า่
ระหวา่งการเดนิทางไปยงัอกีเมอืงหนึง่เพือ่ท�า
ธรุกจิ	ฉนัไดร้บัอนญุาตใหจ้า่ยคา่อาหารใหก้บั
เขาในบญัชคีา่ใชจ้า่ยของฉนัตราบเทา่ทีย่อด
รวมไมเ่กนิกวา่คา่ใชจ้า่ยทีอ่นญุาตส�าหรบัมือ้
อาหารตามสมควรใชไ่หม?

ไมใ่ช	่รายงานคา่ใชจ้า่ยของทา่นตอ้งสะทอ้นถงึคา่ใช ้
จา่ยในการเดนิทางของทา่นในนามของ	Cook	เทา่นัน้	
และตอ้งรวมไวแ้ตเ่พยีงคา่อาหารของทา่นเทา่นัน้

ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
การซือ้ของออนไลน์

ฉนัจะใชค้อมพวิเตอรท์ ีฉ่นัใชใ้นการท�างาน
เพือ่ซือ้ของออนไลนใ์นชว่งเทศกาลวนัหยดุได้
ไหม?

โปรดทบทวนดจูากนโยบายของบรษัิทของ	Cook	
ทีท่า่นท�างานอยู	่หรอืสอบถามจากผูจั้ดการของ
ทา่น	บรษัิทของ	Cook	บางแหง่จ�ากดัการใช ้
อนิเทอรเ์น็ตเนือ่งจากความออ่นไหวของขอ้มลู
ทีบ่รษัิทดแูลและเกบ็รักษาอยู	่เวน้แตจ่ะระบไุว ้
เป็นประการอืน่แลว้โดยทัว่ไปนโยบายของ	Cook	
อนุญาตใหพ้นักงานใชค้อมพวิเตอรข์องบรษัิท
ส�าหรับการใชส้ว่นตวัในลกัษณะนีต้ราบเทา่ทีใ่ช ้
เพยีงครัง้คราว	และไมข่ดัตอ่ความรับผดิชอบใน
การท�างานหรอืนโยบายอืน่	ๆ	ทีเ่กีย่วกบัการใช ้
คอมพวิเตอร์

ถงึเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจ 
ธรุกจิเสรมิ

ฉนัและเพือ่นจ�านวนหนึง่ก�าลงักอ่ต ัง้ธรุกจิ
เสรมิเล็ก	ๆ	เราไดร้บัอนมุตัจิากฝ่ายบรหิาร
ตามทีจ่�าเป็นแลว้วา่ธรุกจิไมข่ดัตอ่หนา้ทีค่วาม
รบัผดิชอบของเราทีม่ตีอ่	Cook	ฉนัจะใช้
หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืทีบ่รษิทัมอบหมายให้
ฉนัเป็นหมายเลขโทรศพัทข์องธรุกจิไดไ้หม?

ไมไ่ด	้ทา่นตอ้งไมใ่ชโ้ทรศพัทข์องบรษัิท	Cook	ที่
ทา่นใชอ้ยูเ่ป็นโทรศพัทข์องธรุกจิสว่นตวั	แมท้า่น
อาจมธีรุกจิเสรมิทีไ่มข่ดักบังานของทา่นทีท่�ากบั	
Cook	และดงันัน้จงึไมถ่กูจ�ากดักต็าม	ทา่นตอ้งไม่
ใชเ้วลา	ทรัพยส์นิ	หรอืทรัพยากรอืน่	ๆ	ของ	Cook	
เพือ่ธรุกจิเสรมิของทา่น

สนิทรพัยแ์ละทรพัยส์นิ
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