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แนวทางในการดําเนินธุรกิจ
ของ ZIMMER HOLDINGS, INC.
บทนํา
แนวทางในการดําเนินธุรกิจนี้ (“แนวทาง”) เปนสวนหนึ่งของโครงการการใหความรวมมือของ ZIMMER
HOLDINGS, INC. และบริษัทในเครือ (“Zimmer”)
แนวทางนี้จะครอบคลุมการดําเนินงานและขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ
และถูกออกแบบขึ้นเพื่อใหปองกันการกระทําผิดและสงเสริมการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดขึ้น
แนวทางนี้มีจุดประสงคเพื่อเตือนทานถึงสถานการณซึ่งเปนไปไดที่อาจทําใหทานหรือ Zimmer
ดําเนินการบางอยางซึ่งเปนการละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับระดับประเทศ รัฐ หรือทองถิ่น
แนวทางนี้ไมไดระบุทุกเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นกับงานของทาน
แตเปนการวางหลักการพื้นฐานและมาตรฐานในการปฏิบัติของบุคลากรของ Zimmer ทุกคน
(ตามทีไ่ ดระบุไวดา นลางในสวนที่ 1) ซึง่ ตองปฏิบตั ติ นตามแนวทางนี้ และพยายามหลีกเลีย่ งการกระทําทีไ่ มเหมาะสม
หัวหนาและผูจัดการแตละคนมีหนาที่รับผิดชอบเพื่อใหแนใจวาพนักงานที่อยูภายใตการควบคุมดูแลของตนเขาใจแ
ละปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายอื่นๆ ของ Zimmer รวมถึงปฏิบัติตามขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
แนวทางนี้ควรจะถูกเผยแพรและปฏิบัติตามโดยตัวแทนจําหนายอิสระ หนวยงาน และตัวแทน
รวมไปถึงที่ปรึกษาของ Zimmer
ในกรณีที่นโยบายตามแนวทางนี้ขัดกับกฎหมายหรือขอบังคับของประเทศ รัฐ หรือทองถิ่น
ทานตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอบังคับที่มีผลบังคับใชนั้น อยางไรก็ตาม
ในกรณีที่นโยบายหรือคานิยมทองถิ่นขัดกับแนวทางนี้ ทานตองปฏิบัติตามแนวทางในการดําเนินธุรกิจ
หากทานมีขอสงสัยเกี่ยวกับขอขัดแยงเหลานี้ ควรสอบถามวิธีการปฏิบัติตนในสถานการณตางๆ
จากเจาหนาที่โครงการการใหความรวมมือของ Zimmer (“เจาหนาที่โครงการการใหความรวมมือ”)
หรือฝายกฎหมายของ Zimmer (“ฝายกฎหมาย”)
หากทานไดรับทราบถึงกิจกรรมใดๆ ที่อาจเปนการละเมิดขอกําหนดของแนวทางนี้
หรือเชื่อวาอาจเปนการละเมิดกฎหมายหรือขอบังคับของประเทศ รัฐ และทองถิ่น ทาน ตอง
รายงานเรื่องดังกลาวตอเจาหนาที่โครงการการใหความรวมมือผานสายดวนของการใหความรวมมือ
หรือรายงานตอผูจดั การของ Zimmer ของทาน สํานักงานการใหความรวมมือ หรือฝายกฎหมาย
(ดูขอมูลเกี่ยวกับการติดตอสายดวนของการใหความรวมมือและขั้นตอนการรายงานอื่นๆ ในสวนที่ 21 ดานลาง)
ผูที่ละเมิดมาตรฐานของแนวทางนี้
รวมถึงแตไมจํากัดถึงในกรณีที่ไมรายงานกรณีที่เกี่ยวของกับการใหความรวมมือ
จะถูกลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการสิ้นสุดการวาจางหรือการใหบริการ Zimmer
หามตอบโตตอบุคคลที่รายงานกรณีที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับการใหความรวมมือดวยความสุจริตใจ Zimmer
มีนโยบายวาหลังจากทีไ่ ดทราบและไดรบั หลักฐานยืนยันเกีย่ วกับการกระทําทีผ่ ดิ กฎหมายของบุคลากรของ Zimmer
ที่เกี่ยวของกับการทํางานของ Zimmer ตามการตัดสินของทนายความทางกฎหมาย Zimmer
จะรายงานการละเมิดนี้ตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของทันที
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ในขณะทีก่ ารเขมงวดเรือ่ งการใหความรวมมือตามขอกําหนดทางกฎหมายของ Zimmer
และบุคลากรไมใชนโยบายใหม แนวทางนี้มีจุดประสงคที่จะสรางกรอบการทํางานสําหรับการใหความรวมมือของ
Zimmer แนวทางนีไ้ มไดรวมการปฏิบตั งิ านทัง้ หมดของ Zimmer
ทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ใหความรวมมือกับขอกฎหมายและหลักจริยธรรม เนือ่ งจาก Zimmer
ไดกาํ หนดและปฏิบตั ติ ามนโยบาย ขั้นตอนการดําเนินงาน และขอบังคับอื่นๆ
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการใหความรวมมือทางกฎหมายโดยทั่วไปอยูแลว
แนวทางนี้มีจุดมุงหมายที่จะทดแทนและพัฒนามาตรฐานของเอกสารเกี่ยวกับแนวทางในการดําเนินธุรกิจที่มีอยูเดิ
มของ Zimmer
การละเวนโทษตามนโยบายหรือขั้นตอนการดําเนินงานที่กําหนดไวในแนวทางนี้สําหรับเจาหนาที่ระดับผูบริหารห
รือผูบริหารจะสามารถทําไดโดยไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการผูบริหารของ Zimmer Holdings, Inc.
และจะถูกเปดเผยตอผูถือหุนโดยทันที
โปรดทราบวาแนวทางนี้ไมใชและไมควรถูกใชเปนสัญญาการจางงานหรือสัญญาอื่นๆ
ความสัมพันธระหวางทานกับ Zimmer ขึน้ อยูกับความสมัครใจ
นอกจากจะระบุเปนอยางอื่นโดยจัดทําเปนลายลักษณอักษร ทั้งทานและ Zimmer
มีสิทธิที่จะสิ้นสุดความสัมพันธไดเมื่อตองการ
1.

การสอดคลองกับกฎหมาย ขอบังคับ และกฎระเบียบ

การเคารพกฎหมายทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรมเปนที่มาของมาตรฐานทางจริยธรรมของ Zimmer พนักงาน,
เจาหนาที่, ผูจัดการ บุคลากรที่เปนตัวแทนชั่วคราว และคูสัญญาทั้งหมดของ Zimmer (เรียกโดยรวมวา
“บุคลากรของ Zimmer”) ตองเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของประเทศ รัฐ
และทองถิ่นที่ไดประกาศใช ดังนั้น บุคลากรของ Zimmer มีหนาที่ที่จะตองทราบและปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ
และระเบียบทีม่ ผี ลบังคับใช รวมถึงแนวทางในการดําเนินธุรกิจ และนโยบายและขัน้ ตอนการดําเนินงานตามมาตรฐานของ
Zimmer และตองรายงานการละเมิดหรือขอสงสัยในกรณีที่มีการละเมิดตอเจาหนาที่โครงการการใหความรวมมือ,
หรือผานทางสายดวนการใหความรวมมือ หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของอื่นๆ โดยทันที
หัวหนาและผูจัดการจะตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานในสังกัดของตนใหความรวมมือเปนอยางดี
2.

การสอบสวนของรัฐ

Zimmer มีนโยบายที่จะใหความรวมมือกับการสอบสวนของรัฐอยางเต็มที่ ในระหวางที่มีการสืบสวนหรือสอบสวน
ทานไมควรทําลายหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารของ Zimmer,
ใหการเท็จหรือใหขอมูลที่อาจทําเกิดการเขาใจผิดแกเจาหนาที่สอบสวนของรัฐ,
พยายามทําใหพนักงานอื่นไมสามารถใหขอมูลที่ถูกตอง และ/หรือ
ทําใหเกิดการเขาใจผิดหรือถวงเวลาการสื่อสารขอความหรือขอมูลแกเจาหนาที่ของรัฐ
เมื่อทานไดรับขอเรียกรองใดๆ จากเจาหนาที่ของรัฐ Zimmer ขอใหทานแจงผูจัดการแผนกของทาน
เจาหนาที่โครงการการใหความรวมมือ หรือฝายกฎหมายโดยเร็วที่สุด ทานไมสามารถใหเอกสารของ Zimmer
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ตามการเรียกรองของหนวยงานของรัฐไดจนกวาจะไดรบั อนุมตั จิ ากเจาหนาทีโ่ ครงการการใหความรวมมือและทีป่ รึกษาทัว่ ไ
ป
กฎหมายประกันสิทธิของเราทุกคนในการใหทนายความดานกฎหมายเปนตัวแทนในระหวางการสอบสวนหรือสอ
บถามโดยหนวยงานของรัฐ โดยทั่วไป ตามเทคนิคในการสอบสวน Zimmer เชื่อวาควรใหทนายความเปนตัวแทน
และอยางนอยทานควรทราบถึงโอกาสในการมีตัวแทน
3.

ขอมูลที่เปนกรรมสิทธิ์หรือเปนความลับ

หามไมใหบุคลากรของ Zimmer ใชขอ มูลที่เปนกรรมสิทธิ์หรือเปนความลับของ Zimmer
หรือของลูกคาเพื่อประโยชนสวนตน
ทานไมสามารถเปดเผยหรืออนุญาตใหเปดเผยขอมูลที่เปนกรรมสิทธิ์หรือเปนความลับของ Zimmer
และของลูกคาใหกับบุคคลที่ไมใชบุคลากรของ Zimmer
เวนแตวาการเปดเผยนั้นไดรับการอนุญาตโดยฝายกฎหมาย หรือตัวแทนตามกฎหมายหรือขอบังคับ
ทานตองไมใชการตัดสินใจที่ไมเหมาะสมในการเปดเผยขอมูลที่เปนกรรมสิทธิ์หรือเปนความลับแกบุคลากรอื่นๆ
ของ Zimmer และการเปดเผยนัน้ ควรจะอยูบ นพืน้ ฐานของ “ความจําเปนตองรู” เทานัน้ ขอมูลทีเ่ ปนความลับรวมไปถึง
(ก) ขอมูลทีไ่ มเผยแพรแกสาธารณชนทัง้ หมดซึง่ อาจถูกใชประโยชนโดยคูแ ขง หรือเมือ่ เปดเผยแลวจะเปนอันตรายตอ
Zimmer หรือลูกคา (ข) ขอมูลทั้งหมดซึ่งอาจถูกนําไปใชในการระบุตัวผูปวยที่ใชผลิตภัณฑของ Zimmer
ขอหามนี้รวมถึงการรักษาความลับของขอมูลที่เปนกรรมสิทธิ์และขอมูลที่เปนความลับของ Zimmer
และจะมีผลบังคับใชแมวาทานจะไมไดทํางานกับ Zimmer แลวก็ตาม
4.

การสื่อสารในองคกร

ในการดําเนินธุรกิจ บุคลากรของ Zimmer จะตองติดตอสื่อสารกับผูเกี่ยวของที่สําคัญๆ มากมาย รวมถึง ลูกคา
แพทย เจาหนาทีข่ องรัฐ นักวิเคราะหการเงิน สือ่ มวลชน และอืน่ ๆ การติดตอสือ่ สารกับบุคคลเหลานีโ้ ดยยัง้ คิดอยางรอบคอบ
ระมัดระวัง และใชกริยาที่เหมาะสมเปนสิ่งสําคัญตอความกาวหนาของธุรกิจเรา
และเปนการแสดงออกถึงการอุทิศตนในการใหความรวมมือ
Zimmer ไดสรางความพยายามรวมกันเพื่อเปดโอกาสใหมีการติดตอสื่อสารกันภายใน ดังนั้นบุคลากรของ Zimmer
จึงสามารถทําความเขาใจธุรกิจของ Zimmer, ความกาวหนาสูความสําเร็จที่เปนเปาหมาย,
ผลิตภัณฑใหมซงึ่ กําลังอยูใ นขัน้ ตอนการผลิต และขาวสารสําคัญอืน่ ๆ ได ดวยเทคโนโลยีทเี่ จริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว
เราจึงสามารถสงขอมูลจํานวนมากขึ้นไปยังคนไดมากขึ้นในเวลาที่รวดเร็ว
ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของบุคลากร Zimmer ทีจ่ ะตื่นตัวในการตรวจสอบวาขอมูลภายใน Zimmer
ถูกสื่อสารออกไปภายนอก Zimmer อยางไร การสื่อสารขอมูลที่ไมเหมาะสม ไมถูกตอง หรือไมมีความชัดเจน
แมวาจะไมสําคัญ ไมเปนอันตราย หรือไมเปนพิษภัย อาจสงผลรายแรงตอ Zimmer ได
โดยอาจสงผลตอสภาวะการแขงขันของ Zimmer, ราคาหุน , การเปนคดีความ, มูลคาของผูถือหุน
หรือการใหความรวมมือทางกฎหมาย
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ดังนั้นการสื่อสารทั้งเปนหรือไมเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับเรื่องราวใน Zimmer กับบุคคลภายนอก
ทั้งในรูปของสุนทรพจน การแถลงขาว และผานเอกสารตางๆ แผนกการสื่อสารของ Zimmer
ตองจัดเตรียมขอมูลดังกลาวอยางถูกตองและชัดเจนกอนที่จะเผยแพรออกไป
นโยบายนี้หมายรวมถึงการสื่อสารกับสาธารณชนเกี่ยวกับ Zimmer ซึง่ อาจมีการเผยแพรผานทางอินเตอรเน็ต
รวมถึงในแชทรูม และกระดานขาว
ฝายการลงทุนสัมพันธและการตรวจสอบของคณะการสื่อสารตองจัดทําการสื่อสารทั้งหมดในกลุมการลงทุนอยางชั
ดเจน
คําขอขอมูลเกี่ยวกับ Zimmer หรือธุรกิจของบริษัทควรสงไปที่หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบที่เหมาะสม
โดยทั่วไป คําขอควรจะถูกตอบโดยหนวยงานที่รับผิดชอบในการติดตอกับกลุมผูรองขอโดยตรงเทานั้น เชน
คณะการสื่อสารของบริษัท, ฝายการลงทุนสัมพันธ และสํานักงานเลขานุการของบริษัท
คํารองเกี่ยวกับเรื่องทางกฎหมายซึ่งยังไมสิ้นสุด หรือเรื่องที่ละเอียดออนควรถูกสงไปยังฝายกฎหมาย
5.

โอกาสขององคกร

บุคลากรของ Zimmer ไมสามารถใชโอกาสทางธุรกิจเพื่อตนเองซึ่งหาไดจากการใชทรัพยสินของ Zimmer, ขอมูล
หรือตําแหนง โดยไมไดปรึกษาคณะกรรมการ ผูอํานวยการของ Zimmer บุคลากรของ Zimmer
ไมสามารถใชทรัพยสิน, ขอมูลของ Zimmer หรือตําแหนง เพื่อผลประโยชนสวนตน และหามไมใหแขงกับ
Zimmer ทัง้ ทางตรงและทางออม (ดูสวนที่ 6 ดานลาง – การขัดแยงทางผลประโยชน) บุคลากรของ Zimmer
มีหนาที่ตอ Zimmer ในการเพิ่มผลประโยชนทางธุรกิจของ Zimmer เมือ่ มีโอกาส
6.

การขัดแยงทางผลประโยชน

แนวทางในการดําเนินธุรกิจนี้หามกรณีของการขัดแยงทางผลประโยชนโดยเด็ดขาด
จนกวาจะถูกพิสูจนโดยฝายกฎหมาย “การขัดแยงทางผลประโยชน”
จะเกิดขึ้นเมื่อผลประโยชนสวนตนแทรกแซงหรือมีแนวโนมที่จะแทรกแซงผลประโยชนของ Zimmer
ในทางใดทางหนึ่ง การขัดแยงจะขึ้นอยูกับสถานการณ
รวมถึงธรรมชาติและความสําคัญของผลประโยชนที่เขามาเกี่ยวของ
สถานการณที่มีการขัดแยงทางผลประโยชนอาจเกิดขึ้นเมื่อบุคลากร Zimmer
มีบทบาทหรือมีผลประโยชนที่อาจกอใหเกิดปญหา แมวาบุคลากรของ Zimmer จะทํางานที่เกี่ยวของกับ Zimmer
อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ การขัดแยงทางผลประโยชนอาจเกิดขึ้นในกรณีที่พนักงาน, พนักงาน หรือ
ผูอํานวยการ, หรือสมาชิกในครอบครัวของบุคลากรไดรับผลประโยชนสวนตนจากบุคคลภายนอก
เนื่องจากตําแหนงหนาที่ของบุคลากรของ Zimmer
ทานจะตองไมรับผลประโยชนที่เปนตัวเงินเนื่องจากตําแหนงหนาที่ใน Zimmer
นอกเหนือจากการชดเชยและโครงการเพื่อผลประโยชนของ Zimmer
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แมวาจะเปนไปไมไดในทางปฏิบัติที่จะระบุกิจกรรมหรือผลประโยชนทั้งหมดที่อาจกอใหเกิดการขัดแยงทางผลประ
โยชน ตัวอยางตอไปนี้จะยกตัวอยางสถานการณที่อาจกอใหเกิดการขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงนโยบายของ
Zimmer เกีย่ วกับการขัดแยงทางผลประโยชนเหลานั้น
ผลประโยชนในบริษัทอื่นๆ
ผูอ าํ นวยการ, พนักงานและพนักงานของ Zimmer รวมถึงสมาชิกในครอบครัว1
ของบุคคลเหลานีไ้ มสามารถครอบครอง เปนเจาของ หรือมีผลประโยชนดานการเงิน2
ในธุรกิจขององคกรซึ่งทําหรือหามาจากการทําธุรกิจกับ Zimmer หรือเปนคูแขงของ Zimmer
นอกเสียจาก (ก)
ผลประโยชนนั้นไดถูกแจงตอฝายกฎหมายหรือเจาหนาที่โครงการใหความรวมมือเปนลายลักษณอักษร
(ข) เจาหนาที่โครงการการใหความรวมมือหรือทนายความของฝายกฎหมายแจงตอผูอํานวยการ,
พนักงาน หรือพนักงานเปนลายลักษณอักษรวาไดมีการวินิจฉัยแลววาหนาที่ตอ Zimmer
ของบุคคลนั้นมิไดสงผลใหบุคคลดังกลาวตัดสินใจหรือเปนเหตุใหทําการตัดสินใจที่มีอิทธิพลตอผลประโย
ชนทางการเงิน หรือผลประโยชนทางการเงินนั้นไดรับการอนุญาตใหทําได
การจางงานโดยบริษัทอื่นๆ
ผูอ าํ นวยการ, พนักงาน และพนักงานของ Zimmer
ไมสามารถตอบสนองหรือยอมรับขอเสนอเพือ่ เปนผูอ าํ นวยการ, หุนสวน, ที่ปรึกษา, หรือตําแหนงทางบริหาร
หรือการจางงานในรูปแบบอื่น หรือเขารวมกับองคกรธุรกิจซึ่งทําธุรกิจสําคัญรวมกับหรือเปนคูแขงของ
Zimmer, นอกเสียจาก (ก) ตําแหนง, การจางงาน
หรือการรวมงานไดถกู เปดเผยเปนลายลักษณอกั ษรตอเจาหนาทีโ่ ครงการใหความรวมมือหรือทนายความของฝ
ายกฎหมาย และ (ข)
เจาหนาที่โครงการใหความรวมมือหรือทนายความของฝายกฎหมายแจงใหผูอํานวยการ, พนักงาน
หรือพนักงานเปนลายลักษณอักษรวาไดมีการวินิจฉัยแลววาตําแหนง, การจางงาน
หรือการรวมงานนั้นไดรับอนุญาตใหทําได

1

ซึง่ รวมถึงคูสมรส, บุตร, บุตรเลี้ยง, หลาน, บิดา-มารดา, บิดาเลี้ยง-มารดาเลี้ยง, พี่นอ งรวมบิดา-มารดา, ปูยา-ตายาย, เขย-สะใภ
และผูอาศัยอยูในบานเดียวกันกับผูอํานวยการ, เจาหนาที หรือพนักงาน
2

ตามมาตรฐานขัน้ ต่ํา ผลประโยชนดานการเงินคือผลประโยชนรวมของผูอํานวยการ, เจาหนาที่ หรือพนักงาน
และสมาชิกในครอบครัวที่มีมูลคามากกวา: (ก) 5% ของประเภทความปลอดภัยที่ชัดเจนของบริษัท (ข) 5%
ของผลกําไรหรือผลประโยชนในการครอบครองอื่นๆ ในฐานะหุนสวนหรือองคกร หรือ (ค) 5% ของสินทรัพยโดยตรงหรือผลประโยชนทั้งหมด
หรือรายไดรวมตอปของผูอํานวยการ, เจาหนาที่ หรือพนักงาน โดยทั่วไป
ผลประโยชนดานการเงินจะไมรวมการลงทุนประเภทความปลอดภัยที่ชัดเจนของบริษัทในบริษัทมหาชนที่ถือหุนนอยกวา 1%
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การจางงานภายนอกที่ไมเกี่ยวของ
พนักงานหรือพนักงานของ Zimmer
สามารถเขารวมในการจางงานที่ไมเกี่ยวของกับงานที่ไดรับมอบหมายประจํา
และไมไดอยูในมาตรฐานของแนวทางที่ไดระบุไวขางตน
การจางงานภายนอกนี้ตองไมสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการทํางานของเจาหนาที่หรือพนักงาน
ไมสงผลกระทบเวลาการทํางานของ Zimmer หรือกอใหเกิดความเสียหายที่สําคัญแก Zimmer
เจาหนาที่หรือพนักงานของ Zimmer ไมจําเปนตองแจงให Zimmer ทราบ
นอกจากจะมีขอสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้ในสถานการณที่ตนตองเผชิญ
การแจงใหบุคคลในครอบครัวที่ใกลชิดทราบ
การขัดแยงทางผลประโยชนมแี นวโนมที่จะเกิดขึ้นไดหากสมาชิกในครอบครัวของทานทํางานที่ Zimmer
และอยูใ นสายงานเดียวกันกับทาน พนักงานไมควรจะอยูใ นการดูแล ขึน้ ตอ
หรืออยูใ นตําแหนงทีม่ ผี ลตอการจาง การมอบหมายงาน
หรือประเมินโดยบุคคลทีเ่ ปนสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธแบบพิเศษตอกัน
คาตอบแทนและคาธรรมเนียมการใหบริการทางวิชาชีพ
พนักงานและพนักงานของ Zimmer หรือบุคลากรของ Zimmer อืน่ ๆ
ที่ปฏิบัติงานในฐานะที่เปนตัวแทนของ Zimmer สามารถบรรยาย จัดสัมมนา ตีพมิ พบทความลงในหนังสือ
หรือเขารวมในกิจกรรมลักษณะเดียวกันนี้
ซึ่งอาจไดรับคาตอบแทนหรือคาธรรมเนียมการใหบริการทางวิชาชีพได โดยตองไดรับการอนุมัติกอน
อยางไรก็ตาม คาธรรมเนียม, คาตอบแทนการใหบริการทางวิชาชีพ หรือการชําระเงินใดๆ ตองถูกสงให
Zimmer นอกจากจะมีการยืนยันเปนลายลักษณอักษรใหเก็บไว
ของขวัญ, การใหความบันเทิง, เงินคาตอบแทนพิเศษ และการชําระเงิน ที่ผูรับคือบุคลากรของ Zimmer
ทานไมสามารถเรียกรองหรือยอมรับของขวัญ, คาตอบแทนพิเศษ, การชําระเงิน, คาตอบแทน, บริการ,
สิทธิประโยชน, การพักผอนหรือการเดินทางที่สนุกสนาน (แมวาจะมีวัตถุประสงคทางธุรกิจที่ชัดเจน),
เงินกู (นอกจากเงินกูตามปกติหรือตามธรรมเนียมจากสถาบันที่ใหกู) หรือความเอื้อเฟออื่นๆ จากบุคคล
หรือหนวยงานธุรกิจ ซึ่งไดมาหรือหามาจากการทําธุรกิจหรือเปนคูแขงของ Zimmer
หามไมใหบุคคลใดรับของมีคาเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนกับการอางอิงบุคคลที่ 3
จากบุคคลหรือองคกรธุรกิจเหลานั้น ตามนโยบายนี้
(ก)

ทานสามารถรับความเอื้อเฟอโดยทั่วไปหรือการอํานวยความสะดวกพื้นฐานทางสังคม
(ตัวอยางเชน
การรับประทานอาหารกลางวันควบคูกับการเจรจาธุรกิจหรือทีคลายคลึงกัน
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หรือการใหความบันเทิงควบคูกับการทําธุรกิจตามเหมาะสม)
ซึ่งเปนที่ยอมรับไดตามการปฏิบัติทางธุรกิจโดยทั่วไป
(ข)

ไมเคยมีการอนุญาตใหยอมรับเงินสดหรือสิ่งเทียบเทาเงินสด (พันธบัตรออมทรัพย,
หุน และอื่นๆ) ไมวาจะเปนจํานวนเทาใดก็ตาม นอกจากนั้น
ยังไมควรรับการใหความบันเทิงใดๆ นอกเหนือไปจากที่ไดอธิบายไวในขอ (ก)
ไมวาจะในกรณีใดก็ตาม

ในกรณีที่ทานไดรับของขวัญ, ของตอบแทน หรือคาตอบแทนอื่นๆ
ที่ไมสามารถรับไวไดตามแนวทางที่กําหนดไวขางตน ทานตองคืนของขวัญ, ของตอบแทน
หรือคาตอบแทนนัน้ โดยทันที และแจงผูใ หวา เปนนโยบายของ Zimmer
ทานควรแจงเหตุการณนนั้ ใหผจู ดั การ หัวหนาคนอื่น
หรือเจาหนาที่โครงการใหความรวมมือทราบโดยทันที
หากไมสามารถสงของขวัญหรือของตอบแทนคืนได ควรสงของขวัญหรือของตอบแทนนั้นแก Zimmer
เพื่อใชในการกุศล หรือใชประโยชนโดยถูกกฎหมาย บุคลากรของ Zimmer
ควรแจงใหบุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายเกี่ยวกับของขวัญและของตอบแทนในการดําเนินธุรกิจของ
Zimmer ในโอกาสที่เหมาะสม
การบริจาคใหภาคการเมือง
บุคลากรของ Zimmer ไมสามารถใชกองทุนของ Zimmer เพื่อบริจาคใหแกพรรคการเมือง
คณะกรรมการ ผูสมัคร ผูมีสวนรวม หรือองคกรของรัฐ ทั้งในระดับประเทศ, รัฐ หรือ ทองถิ่น
ไมวาในลักษณะใด นโยบายนี้มิไดมีจดุ ประสงคที่จะหามบุคลากรของ Zimmer
ใชทรัพยสวนตัวเพื่อบริจาคใหภาคการเมืองดวยความบริสุทธิ์ใจ
การบริจาคทรัพยสวนตัวจะไมไดรับการชดเชยจาก Zimmer ไมวาในกรณีใดก็ตาม
Zimmer มีนโยบายหามไมใหมกี ารขัดแยงทางผลประโยชน
เวนแตจะไดรบั การอนุญาตจากเจาหนาทีโ่ ครงการใหความรวมมือหรือฝายกฎหมาย
การขัดแยงทางผลประโยชนอาจไมไดมีความชัดเจนเสมอไป
ดังนั้นหากทานมีขอสงสัยทานควรปรึกษาเจาหนาที่โครงการใหความรวมมือหรือฝายกฎหมาย บุคลากรของ
Zimmer ทีร่ ูสึกวามีการขัดแยงเกิดขึ้น หรือมีแนวโนมวาจะเกิดการขัดแยง
ควรแจงเจาหนาที่โครงการใหความรวมมือหรือฝายกฎหมาย หรือผานทางสายดวนการใหความรวมมือ หรืออื่นๆ
7.

ความสัมพันธกับลูกคาและการจายเงินที่ไมเหมาะสม

หากไมมีการอนุญาตโดยระบุชัดเจนโดยนโยบายของ Zimmer หรือขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
เจาหนาที่โครงการใหความรวมมือ หรือฝายกฎหมาย บุคลากรของ Zimmer
ไมควรเสนอสิ่งตอไปนี้โดยไมคิดมูลคา หรือคิดในมูลคาที่ต่ํากวามูลคาทางตลาดที่ยุติธรรม:
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• ของขวัญ
• ของตอบแทน
• ความบันเทิง
• มื้ออาหารหรือการเลี้ยงอาหาร (ที่นอกเหนือไปจากการทําธุรกิจกับ Zimmer ตามเหมาะสม)
• การทองเที่ยว (ที่นอกเหนือไปจากการทําธุรกิจกับ Zimmer ตามเหมาะสม) หรือ
• การบริการ คานายหนา หรือสิ่งของหรือบริการที่มีคา
แกบุคคลหรือองคกรใดที่อยูในฐานะที่สามารถใช, ออกคําสั่ง, แนะนํา หรือจัดใหใช ใหออกคําสั่ง
หรือแนะนําผลิตภัณฑของ Zimmer โดยหวังในยอดขาย หรือสวนหนึ่งในยอดขาย
หรือเพื่อสรางมูลคาทางธุรกิจทางธุรกิจสําหรับ Zimmer (ไมวาทางตรงหรือทางออม)
8.

การจายเงินใหเจาหนาที่ของรัฐ

บุคลากรของ Zimmer ไมสามารถใหสิ่งใดที่มีมูลคาแกเจาหนาที่ของรัฐทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ
หรือผูสมัครทางการเมืองทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อผลทางธุรกิจ ไมวาจะดวยทางตรงหรือทางออม
หามไมใหมีการจายเงินโดยผิดกฎหมายใหแกเจาหนาที่รัฐของประเทศใดโดยเด็ดขาด
นอกจากนั้น การใหสัญญา เสนอ หรือจัดสงของขวัญ ของตอบแทน
หรือสิ่งสมนาคุณใดแกเจาหนาที่หรือพนักงานของรัฐ ทั้งระดับประเทศ รัฐ หรือทองถิ่น
โดยเปนการละเมิดกฎของประเทศ รัฐ หรือสวนทองถิ่น จะไมเพียงแตเปนการละเมิดนโยบายของ Zimmer เทานั้น
แตยังถือเปนการกออาชญากรรมดวย รัฐและรัฐบาลทองถิ่น และรัฐบาลตางประเทศอาจมีกฎหมายเชนเดียวกัน
ฝายกฎหมายของ Zimmer อาจใหคําแนะนําในเรื่องดังกลาวกับทานได
9.

การคาภายใน

บุคลากรของ Zimmer
ที่สามารถเขาถึงขอมูลที่ไมใชขอมูลสาธารณะไมไดรับอนุญาตใหใชหรือแบงปนขอมูลเหลานั้นเพื่อประโยชนในการ
ซื้อขายหุน หรือเพื่อจุดประสงคอื่นนอกจากการทําธุรกิจกับ Zimmer Zimmer
ไดใชนโยบายวาดวยการซื้อขายหุนซึ่งหามไมใหบุคลากรของ Zimmer ทําการคาเกี่ยวกับความปลอดภัยของ
Zimmer คําวา "การคา” หมายรวมถึงธุรกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในตลาดเปด และธุรกรรมตามแผนของ
Zimmer [เชนในแผนสงเสริมการคาหุนป 2001, แผนทางเลือกในการปนหุนในกลุม, แผนการใหพนักงานซื้อหุน
และแผนการคาหุนสําหรับผูอํานวยการที่ไมใชพนักงาน] ขอมูลที่ไมใชขอมูลสาธารณะทั้งหมดเกี่ยวกับ Zimmer
ควรถูกพิจารณาวาเปนขอมูลลับ การใชขอมูลที่ไมใชขอมูลสาธารณะเพื่อประโยชนดานการเงินสวนตัว หรือเพื่อ
“สมนาคุณ” ซึ่งอาจตัดสินใจในการลงทุนโดยขึ้นอยูกับขอมูลนี้ นอกจากจะไมถูกจริยธรรมแลว
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ยังถือเปนการละเมิดกฎหมายรักษาความปลอดภัยของประเทศ และอาจมีผลถึงการรับโทษทางแพงและอาญา
ขอมูลที่ไมใชขอมูลสาธารณะรวมถึง, แตไมจํากัดถึง การพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการใหมที่สําคัญ,
การขายและรายงานหรือเปาหมายของการขาย, สัญญาหลักที่ทํากับลูกคาหรือผูสงสินคา,
แผนการแบงหุนหรือซื้อคืน และแนวโนมในการควบรวมกิจการ
ขอมูลที่ไมใชขอมูลสาธารณะดังกลาวในกรณีของบริษัทอื่นอาจรวมถึงความรูที่บริษัทอื่นอาจเขาถึงหรือมีสวนเกี่ยว
ของกับสัญญาสําคัญของบริษัทในดานการขายทรัพยสิน, ผลิตภัณฑ หรือบริการใหแกหรือโดย Zimmer
ตัวอยางเชน เมื่อทานไดรับขอมูลดังกลาว ทานตองหลีกเลี่ยงที่จะซื้อ หรือขาย หรือโนมนาวบุคคลอื่นใหขาย
หรือซื้อความปลอดภัยของ Zimmer หรือความปลอดภัยของบริษัทอื่น ในกรณีนี้
อาจจนกวาขอมูลนั้นถูกเปดเผยสูสาธารณชน
หากทานมีขอสงสัยเกี่ยวกับความเหมาะสมในการซื้อหรือขายความปลอดภัย ภายใตสถานการณนี้
ทานควรติดตอเจาหนาที่โครงการใหความรวมมือ หรือฝายกฎหมาย
ผูบริหารและพนักงานบางคนของ Zimmer ถูกเตือนวาพวกเขาอยูภายใตขอหามเพิ่มเติม
และถูกกําหนดใหมีการรายงานภายใตกฎหมายวาดวยความมั่นคงของประเทศ
ซึ่งอยูนอกเหนือและไมไดถูกกลาวถึงในแนวทางนี้
10.

การแขงขัน การจัดการอยางยุติธรรม และกฎหมายปองกันการผูกขาด

Zimmer พยายามที่จะแขงขันดวยความยุติธรรมและซื่อสัตย
เราหาผลประโยชนจากการแขงขันจากความสามารถทีเ่ หนือกวา มิใชการทําธุรกิจโดยไรจริยธรรมหรือผิดกฎหมาย
หามไมใหมีการขโมยหรือครอบครองขอมูลที่เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทอื่นโดยไมเหมาะสม
การครอบครองขอมูลลับทางการคาหรือการนํามาโดยเจาของไมไดอนุญาต
หรือโนมนาวใหอดีตพนักงานหรือพนักงานของบริษทั อืน่ เปดเผยขอมูล
ทานควรพยายามทีจ่ ะเคารพในสิทธิและปฏิบตั ติ อ ลูกคา ผูสงสินคา, คูแขง และพนักงานของ Zimmer อยางยุติธรรม
ทานไมควรแสวงหาประโยชนอยางไมเปนธรรมจากบุคคลใดโดยการจัดการ ปกปดซอนเรน
หรือการใชขอ มูลสิทธิประโยชนในทางทีผ่ ดิ การไมนําเสนอขอเท็จจริง หรือการกระทําทีไ่ มยตุ ธิ รรมอืน่ ๆ โดยเจตนา
กฎหมายปองกันการผูกขาดทางการคาและกฎหมาย หรือขอกําหนดอื่นๆ
ที่คลายคลึงกันที่วาดวยการแขงขันทางธุรกิจและการคาอยางเปนธรรมถูกสรางขึ้นเพื่อรักษาสภาพการแขงขันของ
ตลาด นโยบายของ Zimmer คือการปฏิบัติตามกฎหมายปองกันการผูกขาด บุคลากรของ Zimmer
ทั้งหมดตองรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายปองกันการผูกขาด
และตองงดเวนการกระทําใดที่เปนการละเมิดกฎหมายปองกันการผูกขาด Zimmer คาดหวังวาบุคลากรของ
Zimmer ทุกคนควรทราบหลักการของกฎหมายปองกันการผูกขาดที่มีผลตอหนาที่ความรับผิดชอบของตน
กฎหมายปองกันการผูกขาดนั้นมีความซับซอน บุคลากรของ Zimmer ไมสามารถใหรวมมือกับคูแขง
หรือกระทําการใดที่กอใหเกิดการตอบโตทางการแขงขันอยางไมเหมาะสม,
โดยไมไดแจงการกระทํานั้นตอฝายกฎหมาย
คําอธิบายดานลางเปนตัวอยางเหตุการณที่มักกอใหเกิดประเด็นเรื่องการปองกันการผูกขาด
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(  )אผูแขงขันไมสามารถเห็นดวยกับการปฏิบัติที่จํากัดการแขงขันในดานที่สําคัญตอการแขงขัน เชน
ดานการตลาด, ราคา, ผลผลิต, การแนะนําสินคา, วิธีการทําธุรกิจ หรือนวัตกรรม
(  )בบริษัทไมสามารถผูกขาดตลาดหรือพยายามกอใหเกิดการผูกขาดตลาดโดยวิธีอื่นที่นอกเหนือไปจากก
ารพัฒนาสินคาใหเหนือกวาคูแขงหรือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
(  )גบริษัทไมสามารถกอใหเกิดขอผูกมัดทางกฎหมายเกี่ยวกับการขายสินคา
(  )דโดยทั่วไปบริษัทไมสามารถตั้งราคาต่ําที่สุดที่ผูแทนจําหนายจะตองคิดราคาสินคาของ Zimmer
(  )הกฎหมายปองกันการผูกขาดหามไมใหบริษัทขายสินคาเดียวกันในราคาที่ตางกันใหแกคูแขงที่ตางกัน
เนื่องจากราคาที่ตางกันอาจกอใหเกิดผลการแขงขันที่ตางกัน
(  )וการรองขอลูกคาไมใหซื้อขายผลิตภัณฑของคูแขงถือเปนการละเมิดการปองกันการผูกขาด
11.

การดําเนินงานทางการตลาด

ผลิตภัณฑของ Zimmer ตองขายในราคา, คุณภาพ, และบริการที่เปนมาตรฐาน การโฆษณาของ Zimmer
ตองเปนความจริงและการอางถึงโดยเจาะจงตองมีพยานหลักฐาน ผลิตภัณฑของ Zimmer
ไมควรติดฉลากหรือวางขายในวิธีที่จะทําใหสับสนกับสินคาของคูแขง
งบประมาณในการโฆษณาและสนับสนุนการขายทัง้ หมดควรถูกเสนอใหลกู คาในสัดสวนทีเ่ ทากัน
งบประมาณดังกลาวขึน้ อยูก บั รายละเอียดของขอกําหนดและตองถูกทบทวนโดยฝายกฎหมายกอนทีจ่ ะเสนอออกไป
Zimmer และบุคลากรของ Zimmer ไมควรวิพากษวิจารณผลิตภัณฑ, บริการ และพนักงานของคูแขง
การเปรียบเทียบผลิตภัณฑของ Zimmer และผลิตภัณฑของคูแ ขงควรเปนไปดวยความยุตธิ รรมและมีพยานหลักฐาน
การโฆษณาทั้งหมด (และโดยเฉพาะอยางยิ่ง การโฆษณาเพื่อเปรียบเทียบ)
ตองไดรับการอนุมัติลวงหนาโดยฝายกฎหมาย
การใชเครื่องหมายการคาทั้งหมดของ Zimmer
และชื่อทางการคาควรทําใหเปนแนวทางเดียวกันกับนโยบายวาดวยการใชเครื่องหมายการคาของ Zimmer
บุคลากรของ Zimmer ควรแจงขอสงสัยเกี่ยวกับประเด็นนี้ใหฝายกฎหมายทราบ
Zimmer และบุคลากรของ Zimmer ไมสามารถชำระเงินโดยไมเปดเผย หรือใหของขวัญ, สินบน, คาตอบแทน,
คานายหนา หรือสินจางกับบุคคลใดรวมถึงลูกคา ตัวแทนและพนักงาน หรือสมาชิกในครอบครัวของลูกคา
เพื่อผลตอยอดขายผลิตภัณฑ หรือโนมนาวใหซื้อผลิตภัณฑของ Zimmer แทนการซื้อผลิตภัณฑของคูแขง
ในกรณีที่มีการรองขอใหชําระเงินโดยเก็บเปนความลับ ควรติดตอฝายกฎหมาย นโยบายของ Zimmer
คือการปฏิเสธการทําธุรกิจที่ตองทําโดยการชําระเงินที่ไมสมควรและผิดกฎหมาย
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12.

การดําเนินงานทางการจัดซื้อ

Zimmer จะซือ้ วัตถุดบิ และบริการตามราคา, คุณภาพ และมูลคาตามทีป่ รากฏเทานัน้ ผูจ ดั หาวัตถุดบิ ทีเ่ ปนลูกคาของ
Zimmer (เชน แพทยหรือโรงพยาบาล) ไมควรไดรับสิทธิประโยชนจาก Zimmer ในการตัดสินใจซื้อ
การซื้อและขายควรถูกพิจารณาแยกออกจากกันและถูกนํามาวิเคราะหเฉพาะตามผลกระทบทางการเงินพื้นฐานใน
การทําธุรกิจของ Zimmer เทานั้น ผูจดั หาวัตถุดิบควรไดรับการติดตออยางเปนธรรม, เปดเผย และซื่อสัตย
นโยบายนี้รวมไปถึงการดําเนินงานดานการธนาคาร, การตรวจสอบบัญชี, กฎหมาย, การโฆษณา
และบริการดานการกอสราง, สินคาที่ซื้อมาเพื่อใชใน Zimmer, และวัตถุดิบเพื่อการผลิต
และสินคาและบริการทางออม
13.

กฎหมายและขอบังคับวาดวยอุปกรณทางการแพทย

Zimmer ใหคํามั่นสัญญาในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูงสุดซึ่งปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ สายการผลิตของ
Zimmer รวมไปถึงอุปกรณทางการแพทย และบุคลากรของ Zimmer
ทุกคนควรตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอกําหนดที่ประกาศใชในเรื่องเกี่ยวกับการผลิต, การขาย
และการกระจายอุปกรณทางการแพทย
รวมถึงแตไมไดจํากัดถึงสิ่งที่อยูภายใตอํานาจของการบริหารจัดการเรื่องยาและอาหารของสหรัฐฯ,
การบริหารการบังคับใชยา, หนวยงานปกปองสิ่งแวดลอม และกฎหมายหรือขอกําหนดอื่นๆ
ที่คลายคลึงกันโดยเกี่ยวของกับธุรกิจของ Zimmer ทัว่ โลก
[การใหเอาใจใสอยางเขมงวด เชน ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและที่เกี่ยวกับการผลิตที่ดี (GMP),
ระเบียบวาดวยระบบคุณภาพ (QSR), ขอปฏิบัติวาดวยหองทดลองที่ดี (GLP)
และแนวทางสําหรับการศึกษาการรักษา
ควรมีการเอาใจใสอยางเขมงวดตอกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของในประเทศที่ Zimmer ทําธุรกิจดวย]
สิ่งที่กลาวไปแลวเปนเพียงตัวอยางเล็กนอยของกฎหมายและขอกําหนดที่มีผลตอธุรกิจอุปกรณการแพทยของเราซึ่
งตองปฏิบัติตาม พนักงานตองแจงฝายกฎหมายใหทราบถึงขอสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือสวนอื่นๆ
ของกฎหมายที่เกี่ยวกับอุปกรณทางการแพทย
14.

การเปดเผยขอมูลทั้งหมดอยางเปนธรรม ถูกตอง ในเวลาที่เหมาะสม

Zimmer มีนโยบายที่จะเปดเผยรายงานหรือเอกสารและการสื่อสารตอสาธารณะซึ่งทําโดย Zimmer ที่ Zimmer
เก็บรักษาไว หรือสงไปใหคณะกรรมการแลกเปลี่ยนและความปลอดภัยของสหรัฐฯ โดยสมบูรณ, ยุติธรรม,
เหมาะสม, ถูกเวลา และสามารถเขาใจได นอกเหนือจากนโยบายนี้ พนักงานผูบริหารของ Zimmer ตองออกแบบ,
บังคับใชและแกไขเทาที่จําเปน ในขั้นตอนการดําเนินงานและการควบคุมการเปดเผยขอมูล
และการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน (เรียกโดยรวมวา
“ขั้นตอนการดําเนินงานและการควบคุมทางการเงิน”) บุคลากรของ Zimmer
ทั้งหมดควรปฏิบัติตามขั้นตอนการดําเนินงานและการควบคุมทางการเงินนี้
เพื่อสนับสนุนการเปดเผยขอมูลที่สมบูรณ, ยุติธรรม, เหมาะสม, ถูกเวลา และสามารถเขาใจไดของ Zimmer
หนา 11 จาก 16

15.

การเก็บขอมูล

Zimmer ตองเก็บและรายงานขอมูลอยางซื่อสัตยและเหมาะสม เพื่อกอใหเกิดการตัดสินใจทางธุรกิจที่เชื่อถือได
ตัวอยางเชน ควรรายงานจํานวนชั่วโมงการทํางานของบุคลากรของ Zimmer ที่แทจริงเทานั้น
ทานตองตรวจสอบใหแนใจวาขอมูลที่อยูในความรับผิดชอบของทานแสดงถึงการติดตอทางธุรกิจอยางเหมาะสมแ
ละไมรวมขอมูลที่เปนเท็จหรือทําใหเกิดความเขาใจผิด
เจาหนาที่และพนักงานจํานวนมากมักใชบญ
ั ชีคาใชจา ยทางธุรกิจซึ่งตองมีการเก็บขอมูลเปนเอกสารและบันทึกโดย
เหมาะสม ในกรณีที่ทานไมมั่นใจวารายจายบางรายการเหมาะสมหรือไม
ควรสอบถามผูจัดการหรือหัวหนางานของทาน กฎและแนวทางจะมีอยูที่ฝายการเงิน
หนังสือ, บันทึก, บัญชี และรายงานทางการเงินของ Zimmer ทั้งหมดตองมีรายละเอียดที่สมเหตุสมผล
ตองสะทอนการดําเนินธุรกิจของ Zimmer อยางเหมาะสม และตองปรับใหสอดคลองกับขอกําหนดทางกฎหมาย
และระบบการควบคุมภายในของ Zimmer เงินสะสมที่ไมไดถูกบันทึกหรือ “ไมไดลงบัญชี” ตองไมถูกเก็บรักษาไว
การบันทึกขอมูลธุรกิจและการติดตอสื่อสารมักมีการเผยแพรตอสาธารณชน ทานควรหลีกเลี่ยงการกลาวเกินจริง
วิจารณ คาดเดา หรือสรางคุณลักษณะที่ไมเหมาะสมของบุคคลและบริษัทซึ่งอาจทําใหเกิดการเขาใจผิด
นโยบายนี้ครอบคลุมถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกส, บันทึกชวยจําภายใน และรายงานที่เปนทางการ
การบันทึกขอมูลควรเก็บและทําลายอยางสม่ําเสมอตามนโยบายการเก็บรักษาขอมูลของ Zimmer
ในกรณีที่มีการฟองรองหรือการตรวจสอบของรัฐ กรุณาปรึกษาฝายกฎหมาย
เพื่อใหสามารถปฏิบัติตนตามนโยบายนี้ไดอยางถูกตอง
16.

การกีดกันและการละเมิดสิทธิ

ความหลายหลายของแรงงานใน Zimmer ถือเปนสิ่งที่มีคามาก
เรามุงมั่นในการใหโอกาสที่เทาเทียมกันในการจางงานทุกประเภทและจะไมยินยอมใหเกิดการกีดกันหรือการละเมิด
สิทธิทกุ ชนิดโดยผิดกฎหมาย ตัวอยางในทีน่ จี้ ะรวมถึงการใหความเห็นตําหนิโดยมีพนื้ ฐานจากเชือ้ ชาติหรือกลุม ชาติพนั ธุ
บุคลิกภาพ และเพศที่ไมพึงประสงค Zimmer ใหโอกาสสําหรับการจางงาน, การฝกอบรม, การพัฒนา
และการเลื่อนขั้น แกบุคคลที่เหมาะสมโดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติ, ศาสนา, ประเทศที่มา, สีผิว, เพศ,
การเบี่ยงเบนทางเพศ, อายุ, สถานภาพทางทหาร, สัญชาติ, ความพิการ, หรือลักษณะอื่นๆ
ซึ่งไดรับการคุมครองตามกฎหมาย
17.

การปกปองสิ่งแวดลอม, สาธารณสุข และความปลอดภัย

นโยบายของ Zimmer คือการปกปองสิ่งแวดลอม รวมถึงสาธารณสุข และความปลอดภัยของลูกคา สาธารณชน
และบุคลากรของ Zimmer Zimmer พยายามอยางยิง่ ในการสรรคสรางกิจกรรมเพือ่ การรักษาสภาพแวดลอม
เพื่อใหความพยายามดังกลาวประสบความสําเร็จ Zimmer ตองดูแลรักษาระบบการจัดการ, โครงการ
และขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อการจัดการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ, ขั้นตอนการดําเนินงานผลิต
และการบรรจุหีบหอ การขนสงและกระจายสินคา การตลาดและการขาย รวมถึงการจัดการสินคาและบริการ
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ที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม บุคลากรของ Zimmer
ตองสนับสนุนนโยบายนี้โดยใหความรวมมือกับกฎหมายและขอกําหนดที่ประกาศใช เชนเดียวกับนโยบายของ
Zimmer และขัน้ ตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน ซึ่งจัดทําขึ้นตามนโยบายของ Zimmer วาดวยสิ่งแวดลอม
สาธารณสุข และความปลอดภัย (EHS), แนวทางการปฏิบัติ, และขอแนะนํา EHS
รวมถึงแนวคิดที่จะกอใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกควรกระตุนใหบุคลากรของ
Zimmer ตระหนักถึงการปกปองสภาพแวดลอม สาธารณสุขและความปลอดภัย
นอกเหนือไปจากหนาที่ความรับผิดชอบประจําวัน
Zimmer พยายามที่จะจัดสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัยและตรงตามหลักสาธารณสุข
ทุกคนมีหนาที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและสาธารณสุขในที่ทํางานโดยปฏิบัติตามกฎและขอปฏิบัติ
รวมถึงรายงานอุบัติเหตุ, การบาดเจ็บ และเครื่องมือ การปฏิบัติงาน และเงื่อนไขการทํางานที่ไมปลอดภัย
หามไมใหมีพฤติกรรมที่กอใหเกิดอันตรายหรือเปนการคุกคามใหเกิดอันตราย
พนักงานควรปฏิบัติหนาที่ตามเงื่อนไขในการปฏิบัติหนาที่โดยไมอยูภายใตอิทธิพลของสารเสพติดและสิ่งมึนเมาที่
ผิดกฎหมาย การใชสิ่งมึนเมาและสารเสพเสพติดที่ผิดกฎหมายในที่ทํางานเปนเรื่องที่ไมสามารถยอมรับได
18.

การปกปองและการใชสินทรัพยของ ZIMMER อยางเหมาะสม

บุคลากรของ Zimmer ทุกคนควรพยายามปกปองทรัพยสินของ Zimmer
และตรวจสอบใหแนใจวาใชทรัพยสินของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ การขโมย, ละเลย, และการใชอยางสิ้นเปลือง
มีผลโดยตรงตอผลกําไรของ Zimmer ในกรณีที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับการโกงหรือขโมย
ควรรายงานตอเจาหนาที่โครงการการใหความรวมมือหรือฝายกฎหมายโดยทันที ไมควรใชทรัพยสินของ Zimmer
โดยไมเกี่ยวของกับธุรกิจของ Zimmer
การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส, ขอความเสียง และบริการอินเตอรเน็ต
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสและบริการอินเตอรเน็ตถูกจัดขึ้นเพื่อประโยชนในการทํางานของทาน
การใชในเรื่องสวนตัวหรือโดยไมตั้งใจนั้นสามารถยอมรับได
แตตองไมเปนไปเพื่อผลประโยชนสวนตัวและเพื่อจุดประสงคที่ไมเหมาะสม ทานไมสามารถเขาถึง, สง,
หรือดาวนโหลดขอมูลซึ่งอาจสงผลกระทบตอผูอื่นหรือทําใหไมพอใจ เชน
สิ่งที่แสดงออกในเรื่องเพศอยางชัดเจน หรือขอความ การตูน เรื่องตลก
หรือขอลอเลียนเกี่ยวกับเชื้อชาติและชาติพันธุ หรือขอความใดที่อาจถูกมองวาเปนการลวงเกิน
นอกจากนั้น ควรตระหนักวาระบบคอมพิวเตอรของ Zimmer ที่ “เต็มไปดวย”
จดหมายขยะและเรื่องไรสาระมีผลตอประสิทธิภาพตอระบบของ Zimmer ในการจัดการธุรกิจของ
Zimmer
ขอความของทาน (รวมถึงขอความเสียง) และขอมูลทางคอมพิวเตอร ถือเปนทรัพยสินของ Zimmer
และทานไมควรคาดหวังถึงความเปนสวนตัวในสิ่งเหลานี้ Zimmer
ขอสงวนสิทธิ์ในการเขาถึงและเปดเผยขอมูลเหลานี้
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รวมถึงใชเพื่อจุดประสงคในการประเมินพนักงานและคูสัญญา นอกจากกฎหมายจะระบุใหเปนอยางอื่น
ทานตองมีการตัดสินใจที่เหมาะสม หามเขาใชงาน, สงขอความ,
หรือเก็บขอมูลที่ทานไมตองการใหผอู ื่นเห็นหรือไดยิน
ควรระวังวาถึงแมขอมูลนั้นจะถูกลบไปแลวแตอาจถูกเก็บหรือเขาถึงไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส
การละเมิดนโยบายนี้อาจสงผลใหเกิดการลงโทษทางวินัย รวมถึงการสิ้นสุดการจางงานและการใหบริการ
ขอมูลที่เปนกรรมสิทธิ์
ทานมีหนาที่ในการปกปองทรัพยสินรวมถึงของมูลที่เปนกรรมสิทธิ์ของ Zimmer
ขอมูลที่เปนกรรมสิทธิ์หมายรวมถึงทรัพยสินทางปญญา เชน ขอมูลลับทางการคา, ผูป วย,
เครื่องหมายการคา, และลิขสิทธิ์ เชนเดียวกับแผนของกิจการ การตลาด และการใหบริการ,
ความคิดเรื่องการผลิตและการชาง, การออกแบบ, ฐานขอมูล, ขอมูลที่ถูกบันทึกไว, ขอมูลเงินเดือน
และรายงานและขอมูลดานการเงินที่ไมไดถูกตีพิมพ
การใชหรือเผยแพรขอมูลเหลานี้โดยไมไดรับอนุญาตอาจเปนการลดมูลคาของขอมูล,
เปนผลรายกับสถานภาพทางการแขงขันของ Zimmer หรือเปนการละเมิดขอตกลง
และถือเปนเรื่องผิดกฎหมายและอาจมีผลใหไดรับโทษทั้งทางแพงและอาญา
ดานลางนี้เปนแนวทางโดยรวมของ Zimmer เกี่ยวกับการปฏิบัติตอขอมูลที่เปนกรรมสิทธิ์
• ขอมูลที่เปนกรรมสิทธิ์จะถูกนํามาถกเถียงกับบุคลากรของ Zimmer บนพื้นฐานของ
“ความจําเปนตองรู” เทานั้น
• การเปดเผยขอมูลตอบุคคลภายนอก Zimmer
ควรมีขึ้นตอเมื่อเปนการกระทําภายใตขอตกลงใหเปดเผยความลับโดยฝายกฎหมาย
นอกจากจะไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจใหเปดเผยขอมูลที่เปนกรรมสิทธิ์ตอสาธารณชน
• ควรระมัดระวังอยูเสมอและพยายามหลีกเลี่ยงการเปดเผยขอมูลกรรมสิทธิ์โดยประมาท เชน
การสนทนาในวงสังคม หรือความสัมพันธทางธุรกิจตามปกติกับผูจัดสงสินคา ลูกคา หรืออื่นๆ
• ไมควรตอบรับขอมูลกรรมสิทธิ์จากบุคคลภายนอก
นอกจากขอมูลนั้นอยูภายใตขอตกลงเฉพาะที่เปนลายลักษณอักษรซึ่งไดรับการอนุมัติจากฝาย
กฎหมายกอนดําเนินการ
ในขณะเดียวกันทานตองระวังสภาพการแขงขันและการคนหาขอมูลโดยคํานึงถึงการตลาดของ Zimmer
และคูแขง ทานตองทําดวยวิธีที่ถูกกฎหมายและจริยธรรม
ทานตองไมใหความรวมมือหรือมีสวนรวมในการครอบครองขอมูลที่เปนกรรมสิทธิ์โดยผิดกฎหมายและไ
มเหมาะสม หากทานพบการใหขอมูลเหลานี้หรือขอมูลที่เชื่อวามีที่มาโดยผิดกฎหมายหรือไมเหมาะสม
ทานตองแจงเรื่องนี้ตอฝายกฎหมาย

หนา 14 จาก 16

19.

การสอดคลองกับกฎหมายลิขสิทธิ์และซอฟตแวรคอมพิวเตอร

บุคลากรของ Zimmer
ตองปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเคารพตอการผลิตสิ่งที่มีลิขสิทธิ์ซ้ําซึ่งควบคุมการคัดลอกงานที่มีลิขสิทธิ์โดยถื
อวาเปนวิธที ผี่ ดิ กฎหมายและวัตถุประสงคของ Zimmer โดยทัว่ ไป ทานสามารถคัดลอกงานของตนไวหนึง่ ชุดเพือ่ ใชสว นตัว
หามคัดลอกงานทั้งหมดหรือสวนสําคัญของงาน เชน จดหมาย โดยเด็ดขาด
กฎหมายไมไดเรียกรองใหมีการแจงการสงวนลิขสิทธิ์ในงานของตนเพื่อเปนการปกปองลิขสิทธิ์
ทานตองเขมงวดเรื่องลิขสิทธิ์ในซอฟตแวรของคอมพิวเตอรดวยเชนกัน Zimmer
อาจทําซ้ําซอฟตแวรคอมพิวเตอรที่มีลิขสิทธิ์เฉพาะในการใชงานเฉพาะโดยมีขอตกลงอนุญาต
ทานตองใชซอฟตแวรที่ไดรับอนุญาตโดยขอตกลงเฉพาะ หากทานทราบการใชในทางที่ผิด
รวมถึงการผลิตซอฟตแวรหรือเอกสารซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต
ทานตองแจงผูจัดการแผนกหรือแผนกกฎหมายโดยทันที นอกจากนั้น
ทานตองขอคําแนะนําจากผูจัดการแผนกของทาน พนักงานโครงการการใหความรวมมือ
หรือที่ปรึกษาของแผนกกฎหมาย หากทานมีขอสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอกําหนดทางกฎหมายนี้
20.

การคาระหวางประเทศ

Zimmer ตองปฏิบตั ติ ามขอควบคุมการนําเขาและสงออก และกฎหมายการสนับสนุนเศรษฐกิจ ซึง่ บังคับใชโดยประเทศที่
Zimmer ทําธุรกิจอยู รวมถึงกฎหมาย และขอกําหนดเกี่ยวกับการคว่ําบาตร เนื่องจากเรื่องนี้มีความซับซอน
บุคลากรของ Zimmer ควรแจงขอสงสัยใหฝายกฎหมายทราบ
21.

การใหความรวมมือและการรายงาน

บุคลากรของ Zimmer ตองรายงานการละเมิดหรือสงสัยวาละเมิดกฎหมายหรือขอกําหนด หรือนโยบายของ Zimmer
และขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐานใหเจาหนาทีโครงการการใหความรวมมือฝายกฎหมายหากทานไมแจงข
อมูลซึ่งทานทราบวาเกี่ยวของกับการกระทําหรือขอสงสัยเกี่ยวกับการใหความรวมมือ ทานอาจถูกลงโทษทางวินัย
รวมถึงการสิ้นสุดการจางงาน เพื่อใหสามารถรายงานขอมูลงายขึ้น Zimmer
ไดจัดใหมรี ะบบสายดวนการใหความรวมมือผานผูใหบริการซึ่งเปนบุคคลภายนอก
โดยเปนหมายเลขโทรศัพทที่ไมตองเสียคาธรรมเนียมการโทร บุคลากรของ Zimmer
สามารถใชสายดวนการใหความรวมมือเพื่อถามขอสงสัย ย้ําเตือน
หรือรายงานเกี่ยวกับเรื่องที่ทราบหรือสงสัยวาเปนการละเมิดแนวทางนี้, นโยบายของ Zimmer
หรือขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน หรือกฎหมายและขอกําหนด
สายดวนใหความรวมมือมีจดุ ประสงคเพื่อใหบุคลากรของ Zimmer ใชเพื่อรองเรียน
หรือย้ําเตือนเพื่อใหเกิดการตรวจสอบและการควบคุมดานการเงินภายใน
หากทานพบสถานการณซึ่งทานมีเหตุผลและเชื่อดวยความบริสุทธิ์ใจซึ่งถูกอธิบายไวในแนวทางนี้
หรือนโยบายของ Zimmer หรือขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน หรือการกระทําที่มิชอบดวยกฎหมาย
ทานตองแจงใหผูจดั การหรือพนักงานโครงการการใหความรวมมือทราบเปนการสวนตัว
หนา 15 จาก 16

หรืออาจใชสายดวนการใหความรวมมือ ทานอาจรายงานการใหความรวมมือโดยไมระบุชื่อได Zimmer
หามมิใหมีการตอบโตบุคคลใดที่ปฏิบัติตามการใหความรวมมือนี้โดยบริสุทธิ์ใจ
ความเปนจริงทีว่ า Zimmer สํานักงานการใหความรวมมือ ไมไดลดหรือเปลีย่ นแปลงหนาทีข่ องบุคลากรแตละคนของ
Zimmer ในการปฏิบัติตามโครงการการใหความรวมมือ
แนวทางนี้และแนวทางการทํางานฉบับกอนหนาไมไดประกอบดวยนโยบายของ Zimmer
และขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐานทั้งหมด
การทราบถึงการละเมิดหรือสงสัยวามีการละเมิดเรื่องที่ไมไดระบุไวในแนวทางนี้ตองถูกรายงานดวยวิธีเดียวกัน

ผานการตรวจสอบและอนุมัติเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2547

หนา 16 จาก 16

แนวทางในการดําเนินธุรกิจ
ของ ZIMMER HOLDINGS, INC.

วันที่มีผลบังคับใช: 31 มีนาคม 2005
ฉบับปรับปรุงแกไข: 0
จัดเตรียมโดย:
Chad F. Phipps
C. Phipps, ผูช วยเลขานุการและที่ปรึกษา

03/15/05
วันที่

เห็นชอบโดย:

D. C. Dvorak
D. Dvorak, ผูบ ริหาร รองประธาน, ฝายบริการของบริษัท, เลขานุการและที่ปรึกษาระดับสูง

03/24/05
วันที่

Ray Elliott
R. Elliott, ประธาน, ประธานและผูบ ริหารระดับสูง, Zimmer, Inc.

03/29/05
วันที่

Angela M. Fifelski
A. Fifelski, ผูอํานวยการดานการใหความรวมมือ, สหรัฐฯ

03/16/05
วันที่

Inge Jost
I. Jost, ผูอํานวยการดานการใหความรวมมือ, ระหวางประเทศ

03/16/05
วันที่

G. Genin
G. Genin, รองประธาน, ฝายกฎหมาย, ระหวางประเทศ

03/29/05
วันที่

วิสัยทัศน ภารกิจ และคานิยมของ Zimmer

●

แถลงการณนี้ไดรับการพัฒนาใหเปนลายลักษณอักษรเพื่อแจงถึงความเขาใจในสิ่งที่เราเปน
เราทําเพื่ออะไร และเราทําสิ่งใด และสิ่งที่เราเชื่อวาเราจะเปนในอนาคต

●

แถลงการณนี้จัดทําขึ้นโดยผูบริหารระดับสูงของบริษัทและพัฒนาขึ้นโดยพนักงาน ผูรวมงานขาย ลูกคา
และผูปวย

●

แถลงการณนี้ควรไดรับการพิจารณาใหเปนแนวทางหรือเปาหมายในการทํางานประจําวัน

วิสัยทัศนของ Zimmer
เพื่อเปนผูนําในวงการโลกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับ ผูปวย โรคกลามเนื้อและกระดูก เพื่อสราง
ความมัน่ ใจใหแกศัลยแพทยผูมีความเชี่ยวชาญ เพื่อยืนยันวัฒนธรรม
และแรงบันดาลใจในอนาคตและความมันใจในความสําเร็จจากอิสรภาพของผูปวย
ภารกิจของ Zimmer
เพื่อพัฒนา, ผลิต ผลิตภัณฑเกี่ยวกับโรคกลามเนื้อและกระดูกที่มีคุณภาพมากที่สุดในตลาดโลก
และบริการซอมแซม ปรับเปลี่ยน และปฏิรูปเครื่องมือ
เราเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของผูปวยผานทางการดําเนินงานของศัลยแพทยผูเชี่ยวชาญ
เราสัญญากับพันธมิตรวาจะผลักดันใหเกิดความเชื่อมั่น ใหเกียรติ และประโยชน
เราจะเพิ่มมูลคาใหแกผถู ือหุนโดยลงทุนดานบุคลากรและการนําเสนอนวัตกรรมใหม

คานิยมหลัก
คานิยมหลักของ Zimmer คือการแสดงออกซึ่งการปฏิบัติและคานิยมที่เราถือวามีคา ที่สุด
● ความภูมิใจในบริษัท
● การอุทิศตนเพื่อบุคลากร
● มุง มั่นในนวัตกรรม
● รับประกันในนวัตกรรม

● ความใฝฝนที่จะเปนผูที่ดีที่สุด
ความภูมิใจในบริษัทของเรา
ตราวงกลมตัว “Z” สีฟาถือเปนสิ่งตกทอดของเรา ซึ่งที่เราเชื่อในจิตใจคือสิ่งที่เราติดตัวตลอดเวลา
การอุทิศตนเพื่อบุคลากรของเรา
พื้นฐานของเราคือจริยธรรม การอุทิศตน ความริเริ่มสรางสรรค และความหลากหลายของบุคลากร
เราทํางานเปนทีม เราเอาใจใสผูอื่นและความตองการของเขา
ความมุง มั่นในนวัตกรรม
ความมุง มั่นในนวัตกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑของเรา, บริการ
และขั้นตอนการดําเนินงานมีสวนในการเปลี่ยนแปลงการดูแลรักษาโรคกลามเนื้อและกระดูกเปนประจํา
ความกลาที่จะไลตามแนวคิดใหมตองการความตอเนื่องและการเสียสละ
การรับประกันนวัตกรรม
ผูปว ยมั่นใจวาการทํางานของเราคือการปรับปรุงชีวิตของเขาใหมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
เราสัญญาผลิตสินคาที่ไมมีขอบกพรอง
ความใฝฝนที่จะเปนผูที่ดีที่สุด
เราเปนคูแขงที่กระตือรือรนและพยายามซึ่งคาดหวังในชัยชนะ เราเชื่อในการปฏิบัติตามกฎหมาย
โดยการเปนผูนํา เราจะเปนผูใหบริการที่ดีที่สุดแกอุตสาหกรรมและผูถือหุนของเรา
บทสรุป
●
●
●
●

แนวทางในการทํางานประจําวัน
สนใจในผูปวยและสนับสนุนศัลยแพทยใหสามารถปฏิบัติงานไดดีที่สุด
ความสอดคลองกับขอความซึ่งเปนเครื่องหมายสากลของเรา – “ความมัน่ ใจในฝมือของทาน™
การสะทอนถึงความสําคัญของบุคลากรแตละคน

แนวทางในการดําเนินธุรกิจ
ของ
ZIMMER HOLDINGS, INC.

การรับทราบของ พนักงาน, ผูบริหาร และตัวแทน
และการรับรองวาไดรับ เขาใจ และใหความรวมมือ

ขาพเจา, _____________________________________ พนักงาน ผูบริหาร หรือตัวแทนของ Zimmer
Holdings, Inc. หรือบริษัทในเครือ ไดรับ อาน
และเขาใจขอกําหนดที่บังคับใชกับขาพเจาและรวมถึงที่อยูในแนวทางในการดําเนินธุรกิจนี้
และขาพเจายอมรับที่จะปฏิบัติตามและสนับสนุนขอกําหนดนี้

ลงนาม

______________________________

ชื่อตัวบรรจง

______________________________

ตําแหนง

______________________________

วันที่

______________________________

