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เราเช่ือวา่การปฏิบติัตามร

ะเบียบขอ้บงัคบั 

ไม่ใช่แค่ส่ิงท่ีเราพึงตอ้ง

ปฏิบติั 
แต่เป็นส่วนหน่ึงในชีวิต

ของเรา 

 

 
พนกังาน Exactech 

พนกังานขายอิสระและผูร่้วมธุรกิจในบุคคลอ่ืนมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาค่านิยมหลกัของความซ่ือสัตยน์วตักรรมการทาํงานเป็นทีมความรับผิ

ดชอบและความหลงใหลเป็นหลกัในหนา้ท่ีของเราเพื่อใหบ้ริการวตัถุประสงคข์อง บริษทั 

ในการพฒันาคุณภาพชีวิตสาํหรับบุคคลโดยการรักษากิจกรรมและความเป็นอิสระของพวกเขา 

เราทาํเช่นน้ีผา่นความคิดท่ีเป็นนวตักรรมผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพสูงการศึกษาและความมุ่งมัน่ในการให้บริการ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องบริษทัในการพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคลโดยการรักษากิจกรรมและความเป็นอิสระ 

เราทาํเช่นน้ีผา่นความคิดท่ีเป็นนวตักรรมผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพสูงการศึกษาและความมุ่งมัน่ในการให้บริการ 

ความมุ่งมัน่ของเราต่อแผนการกาํกบัดูแลและกฎระเบียบและจริยธรรมรวมถึงนโยบายและขอ้บงัคบัท่ีสนบัสนุนนั้นสอดคลอ้งกบัค่า

นิยมเหล่าน้ี จรรยาบรรณน้ีอธิบายถึงแผนการปฏิบติัตามกฎระเบียบของบริษทั นโยบาย ระเบียบวธีิ 
และแนวทางการปฏิบติัท่ีสนบัสนุน โดยข้ึนอยูก่บักฎหมายของประเทศท่ีเราดาํเนินธุรกิจ 
รวมถึงหลกัจริยธรรมของอุตสาหกรรมท่ีบงัคบัใช ้นอกจากน้ี เป็นเร่ืองสาํคญัท่ีตอ้งเขา้ใจวา่ตวัแทนขายอิสระ ตวัแทนจาํหน่าย 
และบุคคลภายนอกอ่ืน ๆ (“ผูร่้วมธุรกิจ”) ท่ีช่วยในการพฒันา จดัจาํหน่าย และขายผลิตภณัฑข์องเรานั้น 
ไม่ใช่พนกังานของบริษทั 
อยา่งไรก็ตามบริษทัคาดหวงัวา่บุคคลเหล่าน้ีจะปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณน้ีหากมีการให้บริการในนามของบริษทั 
หากคุณมีตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีตอ้งติดต่อประสานงานกบัผูร่้วมธุรกิจของบริษทั 
คุณมีความรับผิดชอบต่อการทราบมาตรฐานทั้งหมดท่ีนาํมาใชก้บัการปฏิสัมพนัธ์นั้นเช่นกนั 

แมจ้ะเป็นไปไม่ไดท่ี้จะแกไ้ขปัญหาทั้งหมดซ่ึงคุณอาจตอ้งประสบเม่ือปฏิบติังาน 
แต่เรามีความตั้งใจในการจดัทาํหลกัจรรยาบรรณน้ีซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือใหก้บัพนกังานบริษทัของเรา พนกังานขายอิสระ 
และผูร่้วมธุรกิจ เพื่อนาํไปใชแ้กไ้ขปัญหาท่ีอาจพบเจอในบทบาทหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อบริษทั 
เราเช่ือวา่การปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัไม่ใช่แค่ส่ิงท่ีเราพึงตอ้งปฏิบติั แต่เป็นส่วนหน่ึงในชีวิตของเรา 

แผนงานกาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีประสบความสาํเร็จตอ้งการความโปร่งใส การมีส่วนร่วมอยา่งกระตือรือร้น 
และการเขา้ถึงไดง่้าย หากคุณไม่แน่ใจวา่เน้ือหาส่วนใดของหลกัจรรยาบรรณน้ีใชบ้งัคบักบัคุณหรือการปฏิบติังานของคุณหรือไม่ 
คุณมีหนา้ท่ีตอ้งสอบถามเพื่อใหเ้กิดความกระจ่าง ฝ่ายกฎหมายพร้อมเสมอท่ีจะตอบคาํถามเหล่าน้ี 
และในแต่ละหวัขอ้ของหลกัจรรยาบรรณฉบบัน้ีจะมีรายละเอียดซ่ึงแนะนาํคุณใหส่้งคาํถามหรือรายงานขอ้วิตกกงัวลไปยงัทีมงานใ

น Exactech ท่ีรับผิดชอบเร่ืองนั้นโดยตรง 

 
 
การยดึค่านิยมเป็นหลกัในการป

ฏิบัติหน้าที่ เพ่ือสนองตอบ 
วตัถุประสงค์ของเรา 

หลงใหลในทีทํ่างาน 
การทํางานเป็นทมี 

ภาระ 

นวตัก
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ทําไมหลกัจรรยาบรรณนีจ้ึงจําเป็นสําหรับเรา 

ในฐานะพนกังานของ Exactech คุณคือภาพสะทอ้นของบริษทัต่อผูร่้วมงาน 
ผูร่้วมธุรกิจ ลูกคา้ และตลาด ในขณะท่ีแต่ละคนปฏิบติังานของตน 
เราทุกคนกาํลงัร่วมสร้างช่ือเสียงใหก้บับริษทัไปพร้อม ๆ กนั 

เราดาํเนินธุรกิจอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีมีการควบคุมอยา่งเขม้งวด 
ซ่ึงกฎหมายท่ีนาํมาบงัคบัใชค้รอบคลุมกวา้งขวางและมีความซบัซอ้น 
การประพฤติผิดเพียงหน่ึงคร้ัง ไม่วา่จะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามแต่ อาจทาํใหบ้ริษทั 
พนกังานของบริษทั พนกังานผูเ้ช่ียวชาญดา้นการขายอิสระ และผูร่้วมธุรกิจ 
มีความรับผิดทางอาญาหรือทางแพ่งภายใตข้อบเขตอาํนาจตามกฎหมายหลายฉบบัใน

หลายเขตอาํนาจศาล ไม่เพียงเท่านั้น 
เรายงัอาจถูกตดัออกจากแผนงานดา้นสาธารณสุขของรัฐบาลและการชาํระเงินค่าตอ

บแทน ซ่ึงจะทาํลายทั้งธุรกิจและช่ือเสียงของเรา 
เราทุกคนตอ้งเขา้ใจและปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณน้ี ในการกระทาํเช่นนั้น 
เราไม่เพียงแค่ปกป้องบริษทั ลูกคา้ และผูร่้วมธุรกิจของบริษทัเท่านั้น 
แต่ท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ 
ความซ่ือสัตยต่์อวตัถุประสงคข์องเรา 

การใช้หลักจรรยาบรรณนี ้

เราไดพ้ฒันาหลกัจรรยาบรรณน้ีข้ึนเพื่อเป็นเขม็ทิศช้ีนาํในเร่ืองการติดต่อส่ือสารและ

ปฏิบติังานในทัว่ทุกมุมโลก กรรมการ เจา้หนา้ท่ี พนกังาน สมาชิกทีมขายอิสระ 
ตลอดจนผูร่้วมธุรกิจของ Exactech 
ทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัการของหลกัจรรยาบรรณฉบบัน้ี 
หวัหนา้ทีมยงัตอ้งรับผิดชอบในการนาํทีม จดัการ 
และเฝ้าติดตามการปฏิบติัตามกฎระเบียบของสมาชิกทีม 
ทั้งในเร่ืองการนาํค่านิยมหลกัของเราไปปฏิบติัและการแสดงใหเ้ห็นถึงมาตรฐานสูง

สุดของความเป็นมืออาชีพ จริยธรรม และการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

บุคคลใดก็ตามท่ีมีคาํถามเก่ียวกบัหลกัจรรยาบรรณน้ีหรือขอ้วิตกกงัวลอ่ืน ๆ 
เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบ ควรติดต่อหวัหนา้ทีม ฝ่ายกฎหมาย 
หรือสมาชิกของฝ่ายกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎระเบียบ เน้ือหาในหนา้ 16 
เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการรายงานขอ้วิตกกงัวลท่ีคุณอาจมี 
โดยใชส้ายด่วนการปฏิบติัตามกฎระเบียบของบริษทั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เราทุกคนตอ้งเขา้ใจและปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณน้ี ในการกระทาํเช่นนั้น 
เราไม่เพียงแค่ปกป้องบริษทั ลูกคา้ และผูร่้วมธุรกิจของบริษทัเท่านั้น 
แต่ท่ีสาํคญัท่ีสุดคือความซ่ือสัตยต่์อวตัถุประสงคข์องเรา 
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ความมุ่งม่ันของเราในการปฏิบัติตามค่านิยม 

ในฐานะครอบครัวของบริษทั Exactech 
เราใชว้ตัถุประสงคเ์พื่อขบัเคล่ือนการพฒันาชีวิตของผูป่้วยท่ีเราใหบ้ริการดูแล นอกจากน้ี 
เรายงัมุ่งมัน่ในการจดัใหมี้สภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีดึงดูดและรักษาพนกังานท่ีมีความรู้ค

วามสามารถ เพื่อสร้างผลลพัธ์ทางธุรกิจท่ีโดดเด่น 
และตอบแทนความไวว้างใจและการลงทุนของหุน้ส่วนทางธุรกิจของเรา 
ความสาํเร็จสูงสุดของเราข้ึนอยูก่บัการนาํค่านิยมหลกัไปสู่ความซ่ือสัตยน์วตักรรมการทาํงา

นเป็นทีมความรับผิดชอบและความหลงใหล 

ค่านิยมเหล่าน้ีเป็นพื้นฐานของวฒันธรรมองคก์รของเรา 
โดยมีความซ่ือสัตยเ์ป็นเกณฑม์าตรฐานของรากฐานนั้น 

การยดึถือค่านิยมดา้นความซ่ือสัตยเ์ป็นหลกัในการดาํเนินชีวิตหมายความวา่อยา่งไร 
หมายถึงการทาํและการปกป้องในส่ิงท่ีถูกตอ้งทุกคร้ัง 
ความสัมพนัธ์และการติดต่อส่ือสารกบัผูร่้วมงาน ผูร่้วมธุรกิจ 
และลูกคา้ควรสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความทุ่มเทในการปฏิบติัตนอยา่งมีจริยธรรมและการปฏิบติั

ตามกฎหมายท่ีเรามีร่วมกนั 
เราทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งเขา้ใจกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั นโยบายของบริษทั 
รวมถึงระเบียบวิธีซ่ึงอธิบายไวใ้นหลกัจรรยาบรรณฉบบัน้ี นอกจากน้ี 
เราตอ้งเตม็ใจท่ีจะปกป้องหลกัจรรยาบรรณ 
โดยการทา้ทายและแจง้ขอ้วิตกกงัวลท่ีเรารู้สึกวา่มีความเส่ียงท่ีจะถูกละเมิด 
สุดทา้ยคือเราตอ้งจาํไวเ้สมอวา่ไม่มีวิธีท่ีถูกตอ้งในการทาํส่ิงท่ีผิด 
วิธีการท่ีเราทาํตามวตัถุประสงคข์องเรานั้นสาํคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่เน้ือหาของวตัถุประสง

คเ์อง เราวดัความสาํเร็จของเราผา่นผลลพัธ์ดงัต่อไปน้ี: 

• เราวิจยัผลิตภณัฑ์กระบวนการและโซลูชัน่ใหม่ที่สร้างความแตกต่างที่แทจ้ริ

งในชีวิตของผูป่้วย 

• เราเป็นบริษทัท่ีผูค้นปรารถนาในการร่วมงาน ร่วมธุรกิจ 
และเราลงทุนใน 

• เราส่งมอบความมุ่งมัน่ของเราและสนบัสนุนเพื่อนร่วมงานของเรา 

• เรามีวฒันธรรมท่ีมอบอาํนาจให้แก่บุคคลและกลุ่มท่ีทาํงานร่วมกนั 
ซ่ึงเป็นวิธีในการบรรลุผลการปฏิบติังานในระดบัสูงสุด และ 

• เราเป็นท่ียอมรับในฐานะผูน้าํระดบัโลกในดา้นการฟ้ืนฟูขอ้ (joint 
restoration) สาํหรับคุณภาพผลิตภณัฑ์ บริการ 
และส่วนแบ่งการตลาด 

 
ความสาํเร็จสูงสุดของเราข้ึนอยูก่บัการนาํค่านิยมหลกัไ

ปสู่ความซ่ือสตัยน์วตักรรมการทาํงานเป็นทีมความรับผิ

ดชอบและความหลงใหล 
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ความมุ่งม่ันของเราในการรับผดิชอบต่อเพ่ือนร่วมงาน 

พนกังานของเราเป็นทรัพยากรเดียวท่ีเราไม่สามารถทาํซ้าํได ้

เรามุ่งมัน่ท่ีจะรักษาสภาพแวดลอ้มดา้นสุขภาพความปลอดภยัและการป้องกนัสาํห

รับพนกังานของเรา 

โดยการส่งเสริมผา่นค่านิยมความรับผิดชอบและการทาํงานเป็นทีมเราจะ: 

• ปฏิบติัตามกฎหมายดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั 
และแรงงานท่ีบงัคบัใช ้

• จดัการฝึกอบรมและแผนงานเพื่อรักษาไวซ่ึ้งสภาพแวดลอ้มการทาํงาน

ท่ีดีต่อสุขภาพและความปลอดภยั 

• ปฏิบติัต่อเพื่อนร่วมงาน ผูร่้วมธุรกิจ 
และลูกคา้ดว้ยความเป็นธรรมและใหค้วามเคารพ 

• ไม่ยอมอดทนต่อการคุกคาม การเลือกปฏิบติั 
หรือการตอบโตท่ี้ผิดกฎหมาย 

 
โอกาสที่เท่าเทียม 

 
ใหโ้อกาสในการจา้งงานท่ีเท่าเทียมกนัอยา่งท่ีเคยเป็นมา 
และจะยงัคงเป็นหลกัการพื้นฐานท่ี Exactech ดาํเนินต่อไป 
การตดัสินใจทั้งหมดเก่ียวกบัการคดัเลือกและการจา้งพนกังาน การเล่ือนตาํแหน่ง 
การประเมิน การจ่ายค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ การเลิกจา้ง 
รวมถึงขอ้กาํหนดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ทั้งหมดเก่ียวกบัการจา้งงาน 
จะไม่คาํนึงถึงเช้ือชาติ สีผิว สถานะการสมรส ศาสนา เพศ อาย ุชาติกาํเนิด 
ความพิการ ขอ้มูลเก่ียวกบัพนัธุกรรม หรือลกัษณะใด ๆ 
ของบุคคลท่ีไดรั้บความคุม้ครองอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 
 
 

 
ปราศจากการเลือกปฏิบัติหรือการคุกคาม 

 
พนกังานทุกคนควรมีความคาดหวงัถึงสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีปราศจากการคุกค

ามทั้งทางร่างกายและวาจา 
บริษทัมีนโยบายท่ีจะไม่อดทนต่อการเลือกปฏิบติัหรือการคุกคามในท่ีทาํงานบนเหตุ

ปัจจยัดา้นเช้ือชาติ สีผิว สถานะการสมรส ศาสนา เพศ อาย ุสัญชาติท่ีกาํเนิด 
ความพิการ ขอ้มูลเก่ียวกบัพนัธุกรรม 
และลกัษณะของบุคคลท่ีไดรั้บความคุม้ครองอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
นโยบายน้ีนาํไปใชก้บัการดาํเนินการใด ๆ 
ท่ีขดัขวางต่อการปฏิบติังานของแต่ละบุคคลโดยไม่มีเหตุอนัควร 
และก่อใหเ้กิดเง่ือนไขในการจา้งงาน ถูกใชเ้ป็นพื้นฐานสาํหรับการตดัสินใจจา้งงาน 
หรือสร้างสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีไม่พึงปรารถนา เป็นปรปักษ ์ไม่ปลอดภยั 
หรือมีการข่มขู่คุกคาม 

บริษทัอาจตอ้งรับผิดชอบต่อการกระทาํของหวัหนา้ทีม ผูจ้ดัการ หวัหนา้งาน 
พนกังาน หรือผูรั้บจา้งอิสระท่ีให้บริการในนามของบริษทั 
หากบริษทัรับทราบถึงหรือแมก้ระทัง่ควรไดรั้บทราบถึงการกระทาํท่ีเป็นการเลือกป

ฏิบติัหรือการคุกคามและไม่สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งเหมาะสม 
พนกังานควรรายงานขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการเลือกปฏิบติัหรือการคุกคามต่อหวัหนา้

ทีม รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือรองประธานฝ่ายกฎหมาย 
ไม่วา่การกระทาํนั้นจะเกิดข้ึนกบัคุณโดยตรง 
หรือคุณบงัเอิญไดรั้บทราบวา่เกิดการกระทาํดงักล่าวต่อพนกังานรายอ่ืน 
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การจ้างงานโดยสมัครใจ 
 

การจา้งงานพนกังานทุกคนของบริษทันั้นเป็นไปตามความสมคัรใจ 
โดยอยูภ่ายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมายท่ีนาํมาใชบ้งัคบั 
เวน้แต่จะมีขอ้ตกลงท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
แมว้า่เราหวงัวา่พนกังานของเราจะยงัคงตอ้งการทาํงานให้กบัเราต่อไป 
แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การจา้งงานน้ีจะดาํเนินต่อไป 
คุณหรือบริษทัอาจขอยติุความสัมพนัธ์การจา้งงานของคุณไดทุ้กเม่ือ 
โดยไม่มีสาเหตุหรือการแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

 
สวสัดิภาพและความปลอดภัย 

 
หวัหนา้ทีมไดรั้บการคาดหวงัวา่จะทาํใหพ้นกังานมีความปลอดภยั 
อนัเป็นส่วนหน่ึงของความรับผิดชอบ อยา่งไรก็ตาม 
การรักษาสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีปลอดภยัข้ึนอยูก่บัความร่วมมืออยา่งต่อเน่ืองขอ

งพนกังานทุกคน 
คุณเองก็มีความรับผิดชอบในการทาํความคุน้เคยและฝึกปฏิบติัตามขั้นตอนความปลอ

ดภยั 

 
 

มาตรฐานสุขอนามยัในสถานท่ีทาํงานและระเบียบขอ้บงัคบัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวข้

องโดยเฉพาะกบังานของคุณ 
บริษทัจะไม่ขอใหคุ้ณปฏิบติังานท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อสวสัดิภาพ ความปลอดภยั 
หรือสุขภาพของคุณ หากคุณรู้สึกวา่งานท่ีทาํอาจเป็นอนัตราย 
โปรดแจง้หวัหนา้ทีมของคุณหรือสมาชิกฝ่ายทรัพยากรบุคคลทนัที เราขอขอบคุณ 
สนบัสนุน 
และคาดหวงัต่อการมีส่วนร่วมและขอ้มูลจากคุณเก่ียวกบัสุขภาพและความปลอดภยั 
รวมถึงการรายงานเร่ืองใดก็ตามท่ีคุณรู้สึกวา่ทาํใหค้วามปลอดภยัของตวัคุณเองหรือ

ของเพื่อนร่วมงานตกอยูใ่นความเส่ียง 

 
สถานที่ทํางานที่ปราศจากยาเสพติด 

 
Exactech รักษาสภาพแวดลอ้มการทาํงานใหป้ลอดจากยาเสพติด 
บริษทัขอห้ามอยา่งเด็ดขาดมิให้ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี: 

• การครอบครอง ใช ้
หรือแจกจ่ายยาเสพติดท่ีผิดกฎหมายภายในอาคารสถานท่ีของบริษทั 
หรือในงานกิจกรรมท่ีบริษทัเป็นผูส้นบัสนุน 

• การนาํแอลกอฮอลเ์ขา้มาในอาคารสถานท่ีของบริษทั 
หรือในงานกิจกรรมท่ีบริษทัเป็นผูส้นบัสนุนโดยไม่ไดรั้บอนุญาตล่วงห

นา้ และ 

• การใชย้าอยา่งผิดวตัถุประสงคใ์นสถานท่ีทาํงาน 
ทั้งยาท่ีซ้ืออยา่งถูกตอ้ง ยาตามใบสั่งแพทย ์
หรือยาท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 

• การบกพร่องต่อหนา้ท่ีจากอิทธิพลของสารเสพติดและแอลกอฮอลภ์าย

ใตข้อบเขตของการจา้งงาน 

• บริษทัอาจมีการตรวจคดักรองหาสารเสพติดก่อนการจา้งงาน 
และสงวนสิทธ์ิในการตรวจคดักรองภายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมายสาํหรับ

พนกังานใด ๆ ท่ีปฏิบติังานกบัยานพาหนะของบริษทั 
หรือในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยอยา่งสมเหตุสมผลเก่ียวกบัการใชย้าเสพติดหรือแอ

ลกอฮอล ์
 
 

เราขอขอบคุณ สนบัสนุน 
และคาดหวงัต่อการมีส่วนร่วมและขอ้มูลจากคุณเก่ียวกบัสุขภาพและ

ความปลอดภยั 
รวมถึงการรายงานเร่ืองใดก็ตามท่ีคุณรู้สึกวา่ทาํใหค้วามปลอดภยัของ

ตวัคุณเองหรือของเพื่อนร่วมงานตกอยูใ่นความเส่ียง 
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ความมุ่งม่ันของเราในการรับผดิชอบต่อลูกค้า 

Exactech 
เช่ือวา่แนวคิดการมุ่งเนน้ลูกคา้เป็นศูนยก์ลางนั้นทาํใหเ้รามีความแตกต่างในตลาด 
ในฐานะบริษทัท่ีรับฟังความตอ้งการของลูกคา้อยา่งแทจ้ริง 
เรามีการติดต่อส่ือสารกบัผูใ้ห้บริการดา้นการดูแลสุขภาพในหลากหลายลกัษณะ 
ทั้งในฐานะลูกคา้ หุ้นส่วนทางธุรกิจ และท่ีปรึกษา 
การติดต่อส่ือสารในลกัษณะน้ีอยูภ่ายใตก้ฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั 
และหลกัจรรยาบรรณ อีกทั้ง Exactech 
มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความมัน่ใจวา่การติดต่อส่ือสารท่ีเกิดข้ึนนั้นโปร่งใส 
ถูกตอ้งตามจริยธรรม และปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
นโยบายและระเบียบวิธีดา้นการดูแลสุขภาพของบริษทันั้นมีรายละเอียดอยูใ่นแผนงาน

กาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎระเบียบและจริยธรรม (“Compliance and 
Ethics Program, CEP”) 
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎระเบียบและรองประธานฝ่ายกฎหม

าย เป็นผูรั้บผิดชอบในการกาํกบัดูแลและบริหารแผนงานน้ี 
สามารถส่งคาํถามหรือขอ้วิตกกงัวลเก่ียวกบั CEP 
ถึงฝ่ายกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎระเบียบไดโ้ดยตรง 

หลกัจรรยาบรรณน้ีมีการใชศ้พัท ์“ลูกคา้” “บุคลากรทางการแพทย”์ และ 
“เจา้หนา้ท่ีของรัฐ” คาํศพัท ์“ลูกคา้” และ “บุคลากรทางการแพทย”์ 
ใชใ้นความหมายโดยรวมเพื่ออา้งถึงบุคคล สถาบนั หรือนิติบุคคลใด ๆ ท่ีสั่งจ่าย 
แนะนาํ หรือซ้ือผลิตภณัฑแ์ละบริการของเรา ตวัอยา่งของลูกคา้ 
ไม่ไดมี้เพียงศลัยแพทยห์รือโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงตวัแทนฝ่ายจดัซ้ือ 
ผูจ้ดัการฝ่ายวตัถุดิบ และองคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นตวักลางการจดัซ้ือ 
หลายประเทศท่ีเราดาํเนินธุรกิจมีระบบบริการสุขภาพแห่งชาติหรือระบบสาธารณสุข 
ในประเทศเหล่านั้น “ลูกคา้” และ “บุคลากรทางการแพทย”์ 
ยงัไดรั้บการพิจารณาวา่เป็น “เจา้หนา้ท่ีของรัฐ” ดว้ย 

การติดต่อส่ือสารกบัผูมี้ศกัยภาพในการเป็นลูกคา้ของเรานั้นกวา้งขวางมาก 
และอาจรวมถึงการจดัการฝึกอบรมเก่ียวกบัผลิตภณัฑร์ะหวา่งพนกังานขายและเจา้หน้

าท่ีของ OR การเจรจาขอ้ตกลงการเป็นท่ีปรึกษากบัแพทย ์
หรือการพฒันาขอ้ตกลงดา้นราคากบัผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือของโรงพยาบาล 
การติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ของเราทั้งหมดโดยไม่คาํนึงถึงขอบเขต 
จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีบงัคบัใช ้หลกัจรรยาบรรณอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
หลกัจรรยาบรรณฉบบัน้ี รวมถึงนโยบายและระเบียบวิธีท่ีสนบัสนุน 

 
ข้อห้ามการทุจริตและการติดสินบน 

 
Exactech หา้มมิใหมี้การติดสินบน การจ่ายเงิน 
หรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีเสนอใหแ้ก่บุคคลใด ๆ โดยมีเจตนาท่ีจะชกัจูงใหใ้ช ้แนะนาํ 
หรือซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการของเรา 
หรือเพื่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบอยา่งไม่เป็นธรรมในตลาด 
ขอ้หา้มน้ีใชก้บัพนกังานของเรา พนกังานขายอิสระ ตวัแทนจาํหน่าย ผูร่้วมธุรกิจ 
ตลอดจนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนใดซ่ึงเป็นตวัแทนของบริษทั 

ในหลายประเทศท่ีเราดาํเนินธุรกิจ ถึงแมจ้ะไม่ใช่ทั้งหมด 
มีกฎหมายต่อตา้นการทุจริตและกฎหมายต่อตา้นการติดสินบนอยู ่
เป็นเร่ืองสาํคญัอยา่งมากท่ีจะตอ้งเขา้ใจวา่กฎหมายเหล่าน้ีมกัใชบ้งัคบัครอบคลุมในหลา

ยขอบเขตอาํนาจศาล 
ซ่ึงหมายความวา่แมคุ้ณจะไม่ไดอ้ยูอ่าศยัหรือทาํงานในบางประเทศ 
แต่กฎหมายของประเทศนั้นยงัคงอาจใชบ้งัคบักบัคุณได ้ยกตวัอยา่งเช่น 
กฎหมายต่อตา้นการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐฯ (Foreign Corrupt 
Practices Act) ซ่ึงใชก้บับริษทัสัญชาติสหรัฐฯ ซ่ึงทาํธุรกิจระหวา่งประเทศ 
เน่ืองจากสาํนกังานใหญ่ของ Exactech ตั้งอยูใ่นสหรัฐฯ 
ดงันั้นแมว้า่คุณจะอาศยัและทาํงานในประเทศอ่ืน 
คุณยงัคงตอ้งรับผิดจากการละเมิดกฎหมายน้ี 
เช่นเดียวกบักฎหมายต่อตา้นการติดสินบนของสหราชอาณาจกัร (Anti-Bribery 
Act หรือ “UK Bribery Act”) 
ซ่ึงใชบ้งัคบักบัทุกบริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัสหราชอาณาจกัร เน่ืองจาก 
Exactech มีสาํนกังานตั้งอยูใ่นสหราชอาณาจกัร 
ดงันั้นแมว้า่คุณจะอาศยัและทาํงานในประเทศฝร่ังเศส กฎหมาย UK Bribery 
Act ก็สามารถนาํมาใชก้บัความประพฤติของคุณได ้

 
ไมตรีจิตทางธุรกจิ 

 
บริษทัไดจ้ดัทาํนโยบายเก่ียวกบัไมตรีจิตทางธุรกิจสาํหรับแต่ละประเทศท่ีเราดาํเนินธุ

รกิจ 
ซ่ึงคุณมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัดงัต่อไปน้ีก่อนท่ีจะติดต่อ

ปฏิสัมพนัธ์กบับุคลากรทางการแพทย ์เจา้หนา้ท่ีของรัฐ บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ 
ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการของเรา 
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ความมุ่งม่ันของเราในการรับผดิชอบต่อตลาด 

Exactech ตอ้งการไดรั้บการยอมรับไม่เพียง 

แต่ในฐานะพนัธมิตรศลัยแพทยก์ระดูกและขอ้ชั้นนาํของโลกในการแสวงหาการปรับป

รุงชีวิตของผูป่้วยผา่นโซลูชนัทดแทนร่วมกนัโดยใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูง 

แต่ยงัเป็นผูน้าํในการดาํเนินธุรกิจท่ีมีจริยธรรมและสอดคลอ้งตามหลกัจริยธรรมและส

อดคลอ้ง ในหวัขอ้น้ีจะอธิบายถึงกฎหมาย กฎเกณฑ ์

และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีกาํกบัควบคุมการติดต่อปฏิสัมพนัธใ์นตลาด 

รวมถึงการติดต่อกบับุคลากรทางการแพทย ์ผูป่้วย ลูกคา้ หน่วยงานรัฐ ผูข้าย 
ซพัพลายเออร์ และหุน้ส่วนทางธุรกิจ 
พึงระลึกเสมอวา่ 
วิธีท่ีจะบรรลุวิสัยทศัน์นั้นสาํคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่การบรรลุวิสัยทศัน์ 
การปฏิบติัตนดว้ยความซ่ือสัตย ์หมายถึงการท่ีเราทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
แมว้า่ในทางปฏิบติัจะไม่ใช่วิธีท่ีก่อใหเ้กิดกาํไรสูงสุดก็ตาม เราจะ: 

• ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชก้าํกบัควบคุมดา้นการสาธารณสุข 
การแข่งขนัและการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการดาํเนินธุรกิจของเรา 

• กาํกบัควบคุมความปลอดภยัและประสิทธิภาพของผลิตภณัฑข์องเรา 

• ส่งเสริมการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมและถูกตอ้งตามจริยธรรม 
 

• จดัเตรียมส่ือการเรียนรู้ท่ีใหข้อ้มูลรายละเอียดของผลิตภณัฑอ์ยา่งถูกตอ้ง

สาํหรับศลัยแพทยแ์ละผูป่้วย และ 

• ตรวจสอบใหม้ัน่ใจว่าการติดต่อปฏิสัมพนัธ์กบับุคลากรทางการแพทย ์
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ซพัพลายเออร์ และผูซ้ื้อ จะตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมาย 
ระเบียบขอ้บงัคบั และถูกตอ้งตามจริยธรรม 

 
กฎหมายต่อต้านการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมและต่อต้านการผูกขาด 

 
การแข่งขนัท่ีเป็นธรรมและรุนแรงในตลาดผลกัดนัใหเ้ราตอ้งสร้างความแตกต่างให้กบัตั

วเอง ผา่นค่านิยมความเป็นเลิศและนวตักรรม 
กฎหมายต่อตา้นการแข่งขนัอยา่งไม่เป็นธรรมและต่อตา้นการผกูขาดช่วยรับรองวา่ผูแ้ข่ง

ขนัทุกรายมีโอกาสท่ีจะแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม 
กฎหมายเหล่าน้ีห้ามคู่แข่งติดต่อปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบ

อยา่งไม่เป็นธรรมต่อคู่แข่งเหล่านั้น 
หรือสร้างขอ้จาํกดัดา้นการแข่งขนัอยา่งไม่สมเหตุสมผลสาํหรับคู่แข่งรายอ่ืน 
เพื่อรับรองวา่เราส่งเสริมการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมและชอบดว้ยกฎหมาย 

 

Exactech จึงมีขอ้หา้มมิใหก้ระทาํดงัต่อไปน้ี: 
 

• การปรึกษาหารือกบัซพัพลายเออร์หรือผูข้ายซ่ึงมีผลต่อการขดัขวางหรื

อกีดกนัคู่แข่งรายอ่ืนในตลาด 

• การพูดคุยหรือปรึกษาหารือกบัคู่แข่งเก่ียวกบัตน้ทุน ราคา 
หรือเง่ือนไขการขาย 

• การทาํขอ้ตกลงท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือทางวาจากบัคู่แข่งเพื่อตกลงส่วนแบ่

งการตลาดและ/หรือลูกคา้ 

• การทาํขอ้ตกลงกบัคู่แข่งซ่ึงเป็นการกีดกนัคู่แข่งรายอ่ืนออกจากตลาด 
หรือจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนัอยา่งไม่เป็นธรรมใน

ตลาด 

กฎหมายในลกัษณะน้ีมีอยูใ่นหลากหลายรูปแบบทัว่โลก 
และหากหนา้ท่ีความรับผิดชอบในงานของคุณเก่ียวขอ้งกบัการขายและการตลาดของ

ผลิตภณัฑ ์Exactech 
เป็นส่ิงสาํคญัท่ีคุณตอ้งรู้และเขา้ใจกฎหมายเหล่านั้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีความรับผิดช

อบของคุณ หากคุณมีขอ้สงสัยเก่ียวกบักฎหมายเหล่าน้ี 
โปรดปรึกษาสมาชิกของฝ่ายกฎหมาย 
ในทาํนองเดียวกนัหากคุณพบวา่ตนเองตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีคุณรู้สึกวา่การติดต่อปฏิ

สัมพนัธ์หรือการปรึกษาหารือกบัคู่แข่งนั้นเป็นการละเมิดขอ้หา้มขา้งตน้ 
คุณควรรายงานต่อฝ่ายกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎระเบียบหรือฝ่ายกฎหมายในทนัที 

 
การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคบัการค้าสากล 

 
ทุกประเทศท่ีเราประกอบธุรกิจลว้นแต่มีกฎหมายการคา้ท่ีนาํมาใชก้าํกบัควบคุมการนาํเ

ขา้ การส่งออก ตลอดจนการขนส่งผลิตภณัฑข์องเรา 
ความไม่มัน่คงทางการเมืองในบางประเทศอาจส่งผลใหเ้กิดขอ้หา้มหรือขอ้จาํกดัทางกา

รคา้เพิ่มเติม 
การท่ีบริษทัฝ่าฝืนกฎหมายหรือขอ้จาํกดัเหล่าน้ีอาจส่งผลใหไ้ดรั้บโทษทางแพ่งและ/ห

รือทางอาญาอยา่งรุนแรง 
หากความรับผิดชอบในงานของคุณรวมถึงการขายและการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑร์ะหว่

างประเทศ 
คุณมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการทาํความเขา้ใจนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดของบริษทัท่ีใช้

ใน 
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สถานท่ีทาํงานของคุณ 
หากคุณไม่แน่ใจวา่เขตพื้นท่ีแห่งหน่ึงแห่งใดผา่นการอนุมติัแลว้หรือไม่ 
โปรดติดต่อฝ่ายกฎหมายเพื่อขอความกระจ่างก่อนท่ีจะเขา้สู่การติดต่อปฏิสัมพนัธ์ใด 
ๆ ในประเทศนั้น หากคุณไดรั้บทราบถึงการละเมิดการคา้หรือการส่งออกใด ๆ 
ในประเทศท่ีคุณทาํงานอยู ่
คุณมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานเร่ืองดงักล่าวไปยงัฝ่ายกฎหมายโดยทนัที 

 
การวจิัยการตลาด 

 
ยคุอินเทอร์เน็ตทาํให้การเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองใด ๆ 
แบบทนัทีทนัใดนั้นเป็นไปอยา่งง่ายดาย การเฝ้าติดตามพฒันาการในตลาดเป็นส่ิงสาํคญั 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่กิจกรรมของคู่แข่งของเรา 
แต่การเก็บรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวตอ้งใชค้วามระมดัระวงัให้อยูใ่นกรอบจริยธรรมและไ

ม่ขดัต่อกฎหมาย เราอาจจา้งบุคคลซ่ึงเคยทาํงานใหก้บัคู่แข่งของเราได ้
คุณตอ้งไม่ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัหรือเป็นกรรมสิทธ์ิของบุคคลภายนอก 
หรือละเมิดขอ้ตกลงการรักษาความลบัหรือขอ้ตกลงท่ีไม่ใช่การแข่งขนัใด ๆ 
ท่ีคุณทาํไวก้บันายจา้งก่อนหนา้น้ี 
คุณไม่ควรใชห้รือขอใหบุ้คคลภายนอกเก็บรวบรวมขอ้มูลในลกัษณะท่ีขดัต่อจริยธรรม

หรือกฎหมาย Exactech ใหค้วามสาํคญักบัการบงัคบัใชข้อ้หา้มเหล่าน้ีอยา่งจริงจงั 
และเราเคารพทรัพยสิ์นท่ีเป็นความลบัและเป็นกรรมสิทธ์ิของคู่แข่งของเราเช่นเดียวกบั

ท่ีเราคาดหวงัใหพ้วกเขาเคารพต่อเรา การฝ่าฝืนใด ๆ 
ของนโยบายน้ีจะมีบทลงโทษทางวินยั สูงสุดถึงและรวมถึงการเลิกจา้ง 
 

 

 

การหลกีเลีย่งผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

การพิจารณาหรือการตดัสินใจทางธุรกิจไม่ควรอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของผลประโยชน์ส่ว

นบุคคล ผลประโยชน์ทบัซอ้นเกิดข้ึนเม่ือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
ผลประโยชน์สาธารณะ 
ผลประโยชน์ทางการเงินหรือทางการเมืองเขา้ไปมีส่วนแทรกแซงกบัผลประโยชน์ขอ

งบริษทั แมเ้ป็นเพียงการถูกมองวา่เกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นระหวา่งผลประโยชน์ใด 
ๆ ของคุณและของบริษทั 
ก็อาจส่งผลใหเ้กิดอนัตรายอยา่งมีนยัสาํคญัต่อช่ือเสียงของคุณหรือของบริษทั 
แมว้า่ไม่อาจอธิบายรายละเอียดผลประโยชน์ทบัซอ้นทุกประเภทได ้
แต่ในท่ีน้ีเราไดย้กตวัอยา่งสองสามรายการ 
พร้อมดว้ยนโยบายของบริษทัในการแกไ้ขปัญหาแต่ละรูปแบบ 

 
ในฐานะพนกังานของ Exactech, Inc. 
คุณมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการหลีกเล่ียงผลประโยชน์ทบัซอ้น 
รวมถึงการถูกมองวา่มีความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ทางการเงินส่วนบุคคลของคุณ

กบัผลประโยชน์ของบริษทั 
คุณควรพิจารณาคาํถามต่อไปน้ีเม่ือประเมินการตดัสินใจทางการเงินเก่ียวกบัผลประโยช

น์ของบริษทั: 

1. เม่ือพิจารณาเก่ียวกบัการลงทุน 
ฉนัไดพ้ิจารณาวา่การลงทุนนั้นจะใหป้ระโยชน์แก่ซพัพลายเออร์ คู่แข่ง 
หรือลูกคา้ของบริษทัรายใดรายหน่ึงอยา่งมีนยัสาํคญัหรือไม่ 

2. ฉนัไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัโอกาสในการลงทุนท่ีเป็นไปไดผ้า่นการจา้งงานท่ีมีกบั

บริษทัหรือไม่ บริษทัไดรั้บประโยชน์จากการลงทุนท่ีพิจารณาหรือไม่ 

3. ฉนัไดป้ระโยชน์หรือใชข้อ้มูลท่ีเป็นความลบัหรือเป็นกรรมสิทธ์ิซ่ึงเรียนรู้ผา่

นตาํแหน่งของฉนัในบริษทัโดยไม่เหมาะสมหรือไม่ 

4. ฉนัไดรั้บค่าตอบแทนไม่วา่จะในรูปแบบใดก็ตามจากซพัพลายเออร์ คู่แข่ง 
หรือลูกคา้ของบริษทัหรือไม่ 

หากคาํตอบของคาํถามใด ๆ ขา้งตน้คือใช่ 
เช่นนั้นแลว้คุณควรกงัวลเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซอ้นท่ีอาจเกิดข้ึนหรือเกิดข้ึน

จริง 
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การจ้างงานภายนอก 
 

การไดรั้บการจา้งงานจากภายนอกหรือการบริหารจดัการธุรกิจภายนอกบริษทั 
อาจก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ทบัซอ้นในลกัษณะท่ีเบ่ียงเบนความสนใจจากความรับผิดช

อบตามหนา้ท่ีของคุณใน Exactech 
เราไม่ไดมี้ขอ้หา้มสาํหรับความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงักล่าว 
แต่เรากาํหนดว่าคุณตอ้งขออนุมติัล่วงหนา้จากหวัหนา้ทีมหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลก่อน

ท่ีจะเขา้สู่ความสัมพนัธ์เหล่าน้ี 
หา้มมิใหใ้ชเ้วลาและทรัพยากรของบริษทัไปกบัการลงทุนในธุรกิจส่วนตวัหรือการจา้ง

งานจากภายนอก 

 
การให้และรับของขวัญ ผลตอบแทนเพ่ิม หรือสิทธิประโยชน์ 

 
บริษทัหา้มมิใหคุ้ณหรือสมาชิกครอบครัวท่ีใกลชิ้ดของคุณให้หรือรับของขวญั 
ผลตอบแทนเพิ่ม หรือสิทธิประโยชน์ท่ีมีมูลค่าสูงกวา่ของท่ีระลึกจากซพัพลายเออร์ 
ลูกคา้ หรือบุคคลภายนอกรายอ่ืน ๆ นอกจากน้ี ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 
บริษทัไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัไมตรีจิตทางธุรกิจไวส้าํหรับแต่ละประเทศท่ีเร

าดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงอาจมีความเขม้งวดมากกวา่นโยบายฉบบัน้ี 
คุณจึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการทาํความเขา้ใจกฎหมายและแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกั

บทอ้งถ่ินของคุณก่อนท่ีจะเสนอไมตรีจิตทางธุรกิจใด ๆ หากคุณมีคาํถามใด ๆ 
เก่ียวกบัส่ิงท่ีเหมาะสมและไม่เหมาะสม 
โปรดติดต่อฝ่ายกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎระเบียบหรือฝ่ายกฎหมายก่อนท่ีจะเขา้สู่กา

รติดต่อปฏิสัมพนัธ์ใด ๆ กบับุคคลภายนอกของบริษทั 

 
การทาํการตลาดผลิตภัณฑ์ของเราอย่างมีจริยธรรม 

 
ส่ือการตลาดและการส่งเสริมผลิตภณัฑข์องเราควรใหข้อ้มูลท่ีละเอียดครบถว้น 
และสอดคลอ้งกบักฎระเบียบและแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
การโฆษณาท่ีชกัจูงใหเ้กิดความเขา้ใจผิดหรือมีขอ้มูลเทจ็เป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมาย 
และอาจทาํให้บริษทัตอ้งไดรั้บโทษทั้งทางอาญาและทางแพ่งสถานหนกั 
หากหนา้ท่ีงานของคุณเก่ียวขอ้งการกบัส่งเสริมผลิตภณัฑข์องเรา 
คุณควรทราบถึงกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีกาํกบัควบคุมความรับผิดชอบตามหนา้

ท่ีของคุณ หากคุณไม่แน่ใจวา่กฎหมายนั้น ๆ ใชบ้งัคบักบัคุณหรือไม่ 
หรือมีคาํถามเก่ียวกบักฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัเฉพาะท่ีใชใ้นทอ้งถ่ินท่ีคุณอยูอ่าศยั

และทาํงาน โปรดอยา่ลงัเลท่ีจะติดต่อฝ่ายกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบั 

 
 

กาํกับดูแลความปลอดภัยและประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ของเรา 

เรามีภาระผกูพนัตามกฎหมายและทางศีลธรรมในการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผลิตภณัฑข์

องเรามีความปลอดภยัและมีประสิทธิภาพสาํหรับการใชง้านตามวตัถุประสงค ์
ดงันั้นจึงเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีเราตอ้งมีแผนเฝ้าติดตามผลลพัธ์ทางคลินิกหลงัการขายอ

ยา่งเขม้งวด 

Exactech จะตอ้งติดตาม ตรวจสอบ 
และรายงานขอ้ร้องเรียนเหล่าน้ีไปยงัหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเหมาะสม 
และการไม่ปฏิบติัเช่นนั้นอาจส่งผลใหเ้ราถูกกีดกนัออกจากตลาด พนกังานทุกคนของ 
Exactech 
ตลอดจนลูกคา้และผูร่้วมธุรกิจต่างมีภาระผกูพนัร่วมกนัในการรายงานขอ้ร้องเรียนและ

ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพหรือความปลอดภยัของผลิตภณัฑข์องเราอยา่งทนัท่วงที 
สามารถรายงานปัญหาเก่ียวกบัผลิตภณัฑผ์า่นทางอีเมล โทรศพัท ์ขอ้ความ 
หรือโดยวาจา หากคุณตอ้งการร้องเรียนเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
โปรดติดต่อฝ่ายกฎระเบียบของ Exactech ใหเ้ร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้

 
การติดต่อปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก 

 
เราคาดหวงัวา่บุคคลภายนอกท่ีเราติดต่อปฏิสัมพนัธ์ ไม่วา่จะเป็นท่ีปรึกษา ผูข้าย 
ตวัแทนจาํหน่าย ลูกคา้ หรืออ่ืน ๆ จะปฏิบติัตามกฎหมาย 
ดาํเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม และเคารพมาตรฐานของเราเก่ียวกบัแรงงาน 
สุขภาพและความปลอดภยั และระบบการจดัการขอ้มูล 
หากหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคุณเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วม การเฝ้าติดตาม 
การจ่ายค่าตอบแทน หรือการติดต่อปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลภายนอก 
คุณตอ้งเขา้ใจนโยบายของบริษทัเก่ียวกบัการทาํธุรกรรมเหล่านั้น 
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ความมุ่งม่ันของเราในการรับผดิชอบต่อ 

หุ้นส่วนทางธุรกิจ  

เราทุกคนในนามบริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะปกป้องผลประโยชน์ของหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราโด

ยการประพฤติตนอยา่งมีจริยธรรมและชอบดว้ยกฎหมาย 
มีความโปร่งใสในการดาํเนินธุรกิจและผลการดาํเนินงานทางการเงิน 
ตลอดจนประพฤติตนเป็นผูท่ี้คอยดูแลการใชท้รัพยากรของเราอยา่งรอบคอบ 
เพื่อท่ีจะบรรลุตามความมุ่งมัน่น้ี เราจะ: 

1. นาํระบบการควบคุมท่ีเขม้งวดกวดขนัมาใช ้
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การรายงานผลการดาํเนินงานทางการเงินมีความถูกต้

องและตรงตามกาํหนดเวลา 

2. นาํแผนการต่าง ๆ 
มาใชเ้พื่อรับรองถึงการส่งมอบผลิตภณัฑข์องเราอยา่งต่อเน่ือง 

3. ใชท้รัพยากรของบริษทัอยา่งเหมาะสมและรับรองความปลอดภยัและควา

มสมบูรณ์ของระบบ อุปกรณ์ และเครือข่ายของเรา 

4. ตรวจสอบใหม้ัน่ใจว่าเรามีระบบการควบคุมท่ีเพียงพอเพื่อรักษาความเท่ียง

ตรงของบนัทึกและสนองตอบความตอ้งการขอ้มูลอยา่งต่อเน่ืองได ้

5. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลท่ีเป็นความลบั 
 

6. ใชร้ะบบควบคุมและกระบวนการเพื่อรับรองวา่จะปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญ

ญาและขอ้มูลท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั 

 
ความต่อเน่ืองของธุรกจิ 

 

ความรับผิดชอบของเราในฐานะบริษทันั้นยงัรวมถึงการใชม้าตรการท่ีเหมาะสมเพื่

อรักษาความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
เพื่อรับรองวา่การส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริการจะเป็นไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองหากเกิดเ

หตุฉุกเฉินหรือภยัธรรมชาติ 

 
การรักษาความถูกต้องของบันทึกทางธุรกิจและบันทึกทางการเงิน  

 
เราเพียรพยายามในการเป็นบริษทัท่ีน่าลงทุนและไดรั้บความไวว้างใจจากหุ้นส่วนทา

งธุรกิจของเรา 
โดยการรักษาความถูกตอ้งของบนัทึกทางการเงินและบนัทึกทางธุรกิจ 

 
เราทุกคนในนามบริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะปกป้องผลประโยชน์ของหุ้

นส่วนทางธุรกิจของเราโดยการประพฤติตนอยา่งมีจริยธรรม

และชอบดว้ยกฎหมาย 
มีความโปร่งใสในการดาํเนินธุรกิจและผลการดาํเนินงานทาง

การเงิน 
ตลอดจนประพฤติตนเป็นผูท่ี้คอยดูแลการใชท้รัพยากรของเร

าอยา่งรอบคอบ 
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เปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
และพนกังานทุกคนต่างมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่บนัทึกทางธุรกิจแ

ละ/หรือบนัทึกทางการเงินท่ีตนจดัทาํข้ึนหรือควบคุมดูแลนั้น 
มีความถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบันโยบายการควบคุมและเก็บรักษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
หากคุณจดัทาํ ใชเ้พื่อประกอบการทาํงาน ส่ง หรือเก็บรักษาเอกสารใด ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต การจดัจาํหน่าย หรือการขายผลิตภณัฑข์องเรา 
คุณควรถือวา่ส่ิงเหล่าน้ีเป็นบนัทึกทางธุรกิจ 
รวมทั้งตอ้งเขา้ใจและปฏิบติัต่อบนัทึกเหล่าน้ีตามนโยบายการควบคุมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
คุณไม่ควรเปิดเผยบนัทึกทางธุรกิจหรือบนัทึกทางการเงินใด ๆ แก่บุคคลภายนอก 
สาธารณชน หรือหน่วยงานราชการ 
โดยไม่ไดแ้จง้หรือไดรั้บการมอบอาํนาจจากฝ่ายกฎหมายของบริษทัก่อน 
พึงระลึกเสมอวา่การเปิดเผยขอ้มูลบนัทึกทางธุรกิจหรือบนัทึกทางการเงินของบริษทัโ

ดยไม่ไดรั้บอนุญาตนั้น อาจทาํใหคุ้ณและบริษทัไดรั้บโทษทางแพ่งและทางอาญา 

 
การสอบสวนและการตรวจสอบ 
โดยหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานกาํกับดูแล 

 
เน่ืองจากเราอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีมีระเบียบควบคุมอยา่งเคร่งครัด 
จึงเป็นไปไดท่ี้เราจะตอ้งเผชิญกบัการสอบสวนหรือการตรวจสอบโรงงานผลิตจากหน่ว

ยงานของรัฐในบางจุด 
เราคาดหวงัใหพ้นกังานของเราใหค้วามร่วมมือกบัการสืบสวนหรือการตรวจสอบดงักล่

าวอยา่งเตม็ท่ี หากคุณไดรั้บคาํถามจากเจา้หนา้ท่ีสืบสวนของรัฐ 
คุณตอ้งแจง้หวัหนา้ทีมและประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
หรือรองประธานฝ่ายกฎหมายของ Exactech ให้ทราบโดยทนัที 
คุณไม่ควรใหข้อ้มูลแก่เจา้หนา้ท่ีสืบสวนของรัฐโดยไม่ไดรั้บอนุมติัจากรองประธานฝ่าย

กฎหมายของบริษทัก่อน 

พนกังานไม่ควรทาํลายหรือแกไ้ขเอกสารของบริษทั 
ใหป้ากคาํอนัเป็นเทจ็หรือก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดแก่เจา้หนา้ท่ีสืบสวนของรัฐ 
ช้ีนาํหรือชกัจูงใหเ้พื่อนร่วมงานไม่ใหค้วามร่วมมือ 
รบกวนหรือทาํให้การสืบสวนเกิดความไขวเ้ขว 

 
การสืบสวนภายใน 

 
บริษทัตอ้งการใหพ้นกังานทุกคนรู้สึกปลอดภยัวา่ตนสามารถรายงานขอ้วิตกกงัวล 
หรือการประพฤติมิชอบภายใตห้ลกัจรรยาบรรณน้ีไดโ้ดยไม่ตอ้งกลวัต่อการโตต้อบ 
สามารถรายงานโดยไม่เปิดเผยช่ือผา่นทางสายด่วนของบริษทัไดด้ว้ยเหตุผลน้ี 
บริษทัจะพยายามทาํทุกวิถีทางเพื่อรักษาการรายงานดงักล่าวไวเ้ป็นความลบัและปกป้อ

งตวัตนของผูร้ายงาน 
อยา่งไรก็ตามภายใตส้ถานการณ์ของการรายงานและผลลพัธ์ของการสืบสวน 
อาจไม่สามารถรักษาความลบัไดเ้สมอไป 
หรือมิเช่นนั้นอาจจาํกดัความสามารถของบริษทัในการสืบสวนและแกไ้ขปัญหาท่ีไดรั้บ

รายงาน 

พนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการสืบสวน ไม่วา่จะเป็นพยานหรือผูร้ายงานเอง 
ตอ้งใหค้วามร่วมมือในการรักษาขอ้มูลไวเ้ป็นความลบั 
ซ่ึงหมายถึงพนกังานควรพูดคุยเก่ียวกบัการสืบสวนน้ีกบับุคลากรของฝ่ายกาํกบัดูแลการ

ปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีดาํเนินการสืบสวนเท่านั้น 

 
การบริหารจัดการทางการเงิน 

 
ผูบ้ริหารของ Exactech 
เช่ือมัน่วา่ความโปร่งใสของการดาํเนินงานและผลการปฏิบติังานของเราคือส่ิงท่ีสร้างคว

ามเช่ือมัน่และส่งเสริมความร่วมมือของพนกังานในการบรรลุเป้าหมายของบริษทั 
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ข้อมูลที่เป็นความลบัและกรรมสิทธ์ิของบริษัท 
 

การปฏิบติัเพื่อตอบสนองความมุ่งมัน่ท่ีเรามีต่อหุ้นส่วนทางธุรกิจ ลูกคา้ 
และเพื่อนร่วมงานของเราเป็นเร่ืองท่ีสาํคญั 
ซ่ึงเราเองต่างตระหนกัถึงความสาํคญัในการปกป้องขอ้มูลท่ีเป็นความลบัและทรัพย์

สินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั 
ซ่ึงรวมถึงผลิตภณัฑ ์ไอเดีย แนวความคิด แผนการขาย รายการราคา 
ขอ้มูลการตลาดและขอ้มูลทางคลินิก บนัทึกส่วนบุคคล ขอ้มูลผูป่้วย 
กระบวนการผลิต และแผนกลยทุธ์ 
เรามีภาระผกูพนัต่อการรักษาความลบัของขอ้มูลเหล่าน้ีและนาํระบบการควบคุมท่ีเพีย

งพอมาใชเ้พื่อป้องกนัการเขา้ถึง การใช ้
และการเปิดเผยขอ้มูลเหล่านั้นโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  
การไม่มีระบบควบคุมเหล่าน้ีอาจส่งผลให้เราตอ้งรับผิดชอบอยา่งมีนยัสาํคญั 
คุณควรทราบและเขา้ใจมาตรฐานต่อไปน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ีเป็นความลบัและเป็นก

รรมสิทธ์ิของบริษทั: 

• คุณตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการจดัเก็บและรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัและเป็น

กรรมสิทธ์ิของบริษทั 

• ใชค้วามระมดัระวงัเม่ือส่งขอ้มูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออกไปนอกเครือ

ข่ายท่ีมีการรักษาความปลอดภยัของบริษทั 

• ตอ้งมีการจดัทาํขอ้ตกลงการรักษาความลบัและ/หรือการห้ามเปิดเผยขอ้มูลก่

อนท่ีคุณจะเปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นความลบัหรือเป็นกรรมสิทธ์ิใด ๆ ของบริษทั 
คาํร้องขอสาํหรับขอ้ตกลงการรักษาความลบัและ/หรือการหา้มเปิดเผยขอ้มูล

ทั้งหมดควรส่งใหก้บัฝ่ายกฎหมายโดยตรง 

• หา้มตอบคาํร้องขอขอ้มูลจากบุคคลภายนอกใด ๆ 
จนกวา่คุณจะไดแ้จง้ฝ่ายกฎหมายและไดรั้บการอนุมติัอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษ

ร และ 

• รายงานคาํร้องขอขอ้มูลจากแหล่งหรือนิติบุคคลท่ีไม่เปิดเผยตวัตนใหฝ่้ายกฎห

มายทราบโดยทนัที 

 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 
เรามีภาระผกูพนัทางศีลธรรมและทางกฎหมายในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเพื่อ

นร่วมงาน ลูกคา้ ผูร่้วมธุรกิจ และผูป่้วยของเรา 
การถ่ายโอนและเก็บรักษาขอ้มูลน้ีตอ้งปฏิบติัตามนโยบาย กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 
รวมถึงกฎหมายระหวา่งประเทศ เช่น EU Global Data Protection 
Regulation (GDPR) ดว้ย 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป่้วยจะตอ้งมีวตัถุประสงคท์างธุรกิจอนัชอบดว้ย

กฎหมายรองรับ เช่น การเฝ้าติดตามผลิตภณัฑข์องเราหลงัวางตลาด 
และขอ้มูลนั้นควรเปิดเผยใหก้บับุคคลท่ีจาํเป็นตอ้งรู้ตามท่ีกฎหมายกาํหนดเท่านั้น 
ไม่ควรเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ม่ือวตัถุประสงคท์างธุรกิจจากการใชข้อ้มูลนั้นผา่นพน้ไ

ปแลว้ 

โปรดพึงระลึกเสมอว่ากฎหมายความเป็นส่วนตวันั้นมีความแตกต่างกนัไปตามแต่ละปร

ะเทศ โดยในหลายประเทศมีความเขม้งวดยิง่กวา่กฎหมายของสหรัฐฯ 
หากคุณมีขอ้สงสัยประการใดเก่ียวกบักฎหมายดงักล่าว 
โปรดส่งคาํถามไปยงัฝ่ายกฎหมายโดยตรง 
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ความมุ่งม่ันของเราในการรับผดิชอบต่อชุมชน 

Exactech มุ่งมัน่ท่ีจะปรับปรุงชุมชนท่ีเราอยูอ่าศยัและทาํงาน 
โดยการเป็นผูดู้แลในระดบัองคก์รท่ีมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้มและชุมช

นในทอ้งถ่ินของเรา 
บริษทัสนบัสนุนให้พนกังานเขา้ร่วมกบัองคก์รการกุศลเพื่อชุมชนเช่นเดียวกนั 

 
การเข้าร่วมและการบริจาคเพ่ือการกุศล 

 
เป็นส่ิงสาํคญัในการท่ีบริษทัมีภาพลกัษณ์ท่ีดีในชุมชนท่ีเราอยูอ่าศยั 
บริษทัสนบัสนุนเตม็ท่ีใหพ้นกังานเขา้ร่วมกิจกรรมบริการชุมชน 
ทั้งในรูปแบบการสนบัสนุนทางการเงินหรือการเขา้ร่วมส่วนบุคคล 
บริษทัยงัมุ่งมัน่ท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนแก่ผูป่้วยท่ีมีความจาํเป็น 
โดยการมอบผลิตภณัฑข์องเราแก่ผูป่้วยท่ียากไร้ใหส้ามารถเขา้ถึงได ้
อยา่งไรก็ตามแมว้า่เราจะส่งเสริมหรือเขา้ร่วมในการใหเ้พื่อการกุศล 
แต่การบริจาคเพื่อการกุศลไม่อาจเป็นเง่ือนไขหรือนาํมาเช่ือมโยงกบัการแนะนาํ การใช ้
หรือการซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการของ Exactech 
พนกังานท่ีประสงคจ์ะบริจาคเพื่อการกุศลส่วนบุคคลควรจะ 

 
 
 
 

หลีกเล่ียงการกระทาํเช่นนั้น 
หากการบริจาคอาจดูเหมือนทาํไปเพื่อจูงใจใหซ้ื้อผลิตภณัฑห์รือบริการของบริษทั 
การบริจาคเพื่อการกุศลทั้งหมดท่ีทาํในนามบริษทัตอ้งอยูภ่ายใตน้โยบายการบริจาคเพื่อ

การกุศลของเรา 
และหากกรณีใดมีนโยบายกาํหนดให้ตอ้งขออนุมติัจากคณะกรรมการกาํกบัควบคุมการ

ปฏิบติัตามกฎระเบียบล่วงหนา้ ก็ตอ้งปฏิบติัตามนั้น 

 
ความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อม 

 
Exactech ยงัมีความมุ่งมัน่ต่อสวสัดิภาพและความเป็นอยูท่ี่ดีของชุมชนของเรา 
รวมถึงคน้หาวิธีการดูแลสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีทาํงานของเราอยา่งมีประสิทธิภาพ 
เช่นเดียวกบัส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ ตวัเรา 

บริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัดา้นส่ิงแวดลอ้มทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง

ในการผลิตและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องเรา 

เราพยายามท่ีจะปฏิบติัตามปรัชญาการลด/การนาํกลบัมาใชซ้ํ้าในการดาํเนินธุร

กิจของเรา 
รวมถึงการลดการจดัเก็บบนัทึกเอกสารท่ีเป็นกระดาษในระยะยาวลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทัสนบัสนุนเตม็ท่ีใหพ้นกังานเขา้ร่วมกิจกรรมบริการชุมชน 
ทั้งในรูปแบบการสนบัสนุนทางการเงินหรือการเขา้ร่วมส่วนบุคคล 
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การรายงานการฝ่าฝืนหลกัจรรยาบรรณนี ้

หากคุณรับทราบถึงการกระทาํใด ๆ ท่ีคุณรู้สึกวา่ขดัต่อหลกัจรรยาบรรณน้ี 
หรือหากคุณเกิดความวิตกกงัวลวา่กิจกรรมใด ๆ 
อาจฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบั 
คุณมีหนา้ท่ีในการรายงานขอ้วิตกกงัวลดงักล่าวทนัที 
บริษทัไดน้าํวิธีการท่ีหลากหลายในการรายงานมาใช ้
เพื่อท่ีจะมัน่ใจไดว้า่พนกังานทุกคนสามารถเขา้ถึงและเช่ือถือใน 

ความเท่ียงตรงของกระบวนการรายงานได ้
คุณจะไม่ถูกลงโทษสาํหรับการรายงานปัญหาหรือขอ้วิตกกงัวลดว้ยเจตนาท่ีดี 
บุคคลใดก็ตาม ไม่วา่จะเป็นหวัหนา้ทีม หวัหนา้งาน 
หรือเพื่อนร่วมงานท่ีโตต้อบต่อผูร้ายงานยอ่มตอ้งไดรั้บโทษทางวินยัตามลาํดบั 
สูงสุงถึงขั้นการเลิกจา้ง 
สามารถรายงานการฝ่าฝืนหลกัจรรยาบรรณฉบบัน้ีต่อฝ่ายกฎหมาย 
ฝ่ายกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎระเบียบ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หวัหนา้ทีม 
หรือฝ่ายการรักษาความปลอดภยัตามความเหมาะสม 

รายงานการฝ่าฝืนหลกัจรรยาบรรณไดท่ี้: 
 
 

ประเทศ ภาษา หมายเลขโทรฟรี 

เยอรมนี ภาษาเยอรมนั \ ภาษาองักฤษ 0800-180-0870 

ออสเตรเลีย  ภาษาองักฤษ 1-800-149-786 

สหราชอาณาจกัร ภาษาองักฤษ 0-808-189-3334 

ญ่ีปุ่น ภาษาญ่ีปุ่น \ ภาษาองักฤษ 0800-222-7661 

ฝร่ังเศส ภาษาฝร่ังเศส \ ภาษาองักฤษ 0800-903366 

สเปน ภาษาสเปน \ ภาษาองักฤษ 900-838891 

จีน ภาษาจีนแมนดาริน \ ภาษาจีนกวางตุง้ \ ภาษาองักฤษ 400-120-9372 

สวิตเซอร์แลนดแ์ละอิตาลี ภาษาเยอรมนั \ ภาษาอิตาลี \ ภาษาองักฤษ 0800-802-534 

สหรัฐฯ และแคนาดา ภาษาองักฤษ \ ภาษาสเปน \ ภาษาฝร่ังเศส 855-990-0098 

ไตห้วนั ภาษาจีนแมนดาริน \ ภาษาจีนไตห้วนั \ ภาษาองักฤษ 00801-14-7171 

เกาหลีใต ้ เกาหลีและองักฤษ 00308-4910171 

เบลเยยีม ฝร่ังเศส องักฤษ 0800 78 517 

เนเธอร์แลนด ์ ดตัช ์ องักฤษ 0800 0223095 

โปรตุเกส โปรตุเกส องักฤษ 800 181 359 

สวีเดน สวีเดน  องักฤษ 020-12 74 46 

 
คุณยงัสามารถรายงานผา่นอินเทอร์เน็ตไดท่ี้ www.lighthouse-services.com/exac หรือส่งอีเมลไปท่ี report@lighthouse-services.com 
(โปรดใส่ช่ือของ Exactech ในบรรทดัหวัขอ้หากคุณรายงานโดยอีเมล)  

 
หากคุณประสงคท่ี์จะรายงานโดยตรงต่อสาํนกังานกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ Exactech สามารถทาํไดโ้ดยการส่งอีเมลไปท่ี complianceofficer@exac.com 

http://www.lighthouse-services.com/exac
mailto:report@lighthouse-services.com

	ทำไมหลักจรรยาบรรณนี้จึงจำเป็นสำหรับเรา
	การใช้หลักจรรยาบรรณนี้
	ความมุ่งมั่นของเราในการปฏิบัติตามค่านิยม
	ความมุ่งมั่นของเราในการรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมงาน
	โอกาสที่เท่าเทียม
	ปราศจากการเลือกปฏิบัติหรือการคุกคาม
	การจ้างงานโดยสมัครใจ
	สวัสดิภาพและความปลอดภัย
	สถานที่ทำงานที่ปราศจากยาเสพติด

	ความมุ่งมั่นของเราในการรับผิดชอบต่อลูกค้า
	ข้อห้ามการทุจริตและการติดสินบน
	ไมตรีจิตทางธุรกิจ

	ความมุ่งมั่นของเราในการรับผิดชอบต่อตลาด
	กฎหมายต่อต้านการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมและต่อต้านการผูกขาด
	การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการค้าสากล
	การวิจัยการตลาด
	การหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

	ความมุ่งมั่นของเราในการรับผิดชอบต่อ หุ้นส่วนทางธุรกิจ
	ความต่อเนื่องของธุรกิจ
	การรักษาความถูกต้องของบันทึกทางธุรกิจและบันทึกทางการเงิน
	การสอบสวนและการตรวจสอบ โดยหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานกำกับดูแล
	การสอบสวนและการตรวจสอบ โดยหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานกำกับดูแล
	การสืบสวนภายใน
	การบริหารจัดการทางการเงิน
	ข้อมูลที่เป็นความลับและกรรมสิทธิ์ของบริษัท
	การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

	ความมุ่งมั่นของเราในการรับผิดชอบต่อชุมชน
	การเข้าร่วมและการบริจาคเพื่อการกุศล
	ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

	การรายงานการฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณนี้

