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ความซื่อตรง

ความเป็นธรรม

มาตรฐานการด�าเนินธุรกิจ



ที่ PerkinElmer เรามุ่งมัน่ในการด�าเนินธุรกิจด้วยความจรงิใจ ซื่อตรง เป็นธรรม 
และปฏิบัติตามมาตรฐานทางจรยิธรรมขัน้สูงสุด วธิีการนี้ช่วยบรษัิทให้ด�าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสม�่าเสมอและถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ รวมถึงสร้าง
และรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน กับลูกค้า กับพันธมิตรของเราและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ในขณะที่ส่งมอบผลงานแห่งความภาคภูมิใจของเรา 

พันธกิจของเราในตอนนี้คือการสร้างนวัตกรรมเพื่อโลกที่ผู้คนมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น และ 
มุ่งมัน่ในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ดีของสังคม เป็นสิ่งที่เราให้ความส�าคัญไปพร้อม ๆ 
กัน และมากกว่าที่เคยเป็นมา เรามีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่มี 
ผลบังคับ ใช้วจิารณญาณส่วนตัวที่ดีเมื่อท�าการตัดสินใจ และมีสติรับรู้การกระท�าของ 
ตนเองรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อตลาด สิ่งแวดล้อมและชุมชนของเราอยู่เสมอ ใน 
ขณะที่เราไม่ยอมให้เกิดพฤติกรรมที่ขัดกับค่านิยมของเราในทุกกรณี เรามีขัน้ตอนและ 
ระบบที่จ�าเป็นในการระบุทราบและตอบสนองปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและ 
ทันท่วงที 

ในขณะที่เรายังคงมุ่งเน้นในการท�างานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติและโลกรอบตัวเรา เรา
ยังต้องรับผิดชอบต่อกันและกันด้วย เพื่อด�าเนินการดังกล่าว เราต้องท�าให้แน่ใจต่อไป
ว่าวธิีการที่เราด�าเนินธุรกิจนัน้มีคุณค่าเช่นเดียวกับโซลูชันต่าง ๆ ที่เราน�าเสนอให้กับ
โลกใบนี้

ขอแสดงความนับถือ

Prahlad Singh 
ประธานและ CEO

บทน�า

PRAHLAD SINGH ประธานและ CEO
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คุณค่าในด้านจริยธรรมและธุรกิจของ PERKINELMER

ความสัมพันธ์ของ PERKINELMER

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์ทับซ้อน

การปกป้องสินทรัพย์ของ PERKINELMER

 

นักลงทุนสัมพันธ์และการส่ือสารองค์กร

4
3

6
9

12

การบังคับใช้มาตรฐานการด�าเนินธุรกิจ

14
16

สารบัญ

PerkinElmer, Inc. มาตรฐานการด�าเนินธุรกิจ – แก้ไขเมื่อเดือนกรกฎาคม 2020 2



วัตถุประสงค์
มาตรฐานการด�าเนินธุรกิจของ PerkinElmer (“มาตรฐานฯ”) 
จะระบุถึงค่านิยมและหลักการที่คอยชี้น�าความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ของเรา เราประกอบกิจการและท�างานร่วมกันโดยยึดถือในหลัก
จริยธรรมที่เข้มงวด PerkinElmer มุ่งมั่นที่จะท�าทุกอย่างด้วย
ความจริงใจ ซื่อตรง และเป็นธรรม เพ่ือให้กิจกรรมของเราส่ง 
ผลกระทบในเชิงบวกต่อผู้ถือหุ้นของเรา ต่อตลาดที่เราด�าเนิน
กิจการ ต่อชุมชน และต่อตัวของพวกเราเอง หลักการเหล่านี้ไม่ใช่
เรื่องใหม่ส�าหรับ PerkinElmer นี่คือการน�านโยบายที่มีมายาวนาน 
ของเรามาเล่าขานใหม่ ซึ่งหมายถึงว่าธุรกิจทุกอย่างที่พนักงาน 
และผู้แทนของ PerkinElmer ด�าเนินการนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี
จริยธรรมและสอดคล้องกับกฎหมายที่มีบังคับใช้

การตัดสินใจอย่างมีจริยธรรมจ�าเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในเรื่อง
ค่านิยมและหลักการทั้งของบุคคลและของ PerkinElmer ควบคู่ไป 
กับการใช้วิจารณญาณที่ดีเป็นการส่วนตัว คุณมีบทบาทที่ส�าคัญ
ที่สุดในกระบวนการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม ดังนั้น คุณจึงมี 
หน้าที่ต้องน�ามาตรฐานด้านจริยธรรมของ PerkinElmer 
ไปปฏิบัติใช้

การน�าไปใช้งาน
ผู้จัดการของ PerkinElmer มีหน้าที่พุดคุยถึงมาตรฐานฯ เหล่า
นี้กับพนักงานทุกคนในองค์กรของตนเอง และมีหน้าที่ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามข้อบังคับที่มี ผู้จัดการทุกคน
มีหน้าที่ก�ากับควบคุมการท�างาน เพ่ือให้แน่ใจว่าพฤติกรรมทาง
ธุรกิจของพนักงานที่ผู้จัดการรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานนั้น จะ
เป็นไปอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย พนักงานแต่ละคน 
ต่างก็มีหน้าที่ส่วนตัวโดยตรงในการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของ 
มาตรฐานฯ เหล่านี้ และต้องขอความช่วยเหลือหรือขอค�าชี้แจง 
เพ่ือหลีกเลี่ยงการตัดสินใจทางธุรกิจที่ขาดจริยธรรมหรือผิด
กฎหมาย

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นทางด้านจริยธรรม โปรดถามตัวคุณ
เองว่า:

คุณค่าในด้านจริยธรรมและธุรกิจของ PERKINELMER

ผู้จัดการของคุณจะเป็นที่ปรึกษาด่านแรกให้คุณได้ในเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรม หรือคุณอาจจะเลือกรายงานข้อ
วิตกกังวลด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบใด ๆ ก็ตามไปยังบริการสายด่วนด้านจริยธรรมของ 
PerkinElmer ผ่านทางโทรศัพท์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยตรงตาม
รายละเอียดการติดต่อที่อยู่ท้ายเอกสารฉบับนี้ ส�าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดดูหัวข้อ “ระเบียบวิธีปฏิบัติ
ด้านการรายงาน” ที่อยู่ท้ายมาตรฐานฯ เหล่านี้
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• หากมีคนทราบถึงการกระท�านี้ ชื่อเสียงของ PerkinElmer 
หรือของตัวบุคคล รวมถึงตัวเราเอง จะเสียหายหรือไม่

• ฉันจะเกิดความละอายหรือไม่ หากผู้อื่นทราบว่าฉันได้ลงมือ
กระท�าการดังกล่าวไป

• ในทางกลับกัน ฉันจะรู้สึกอย่างไรในฐานะผู้ที่ต้องเผชิญกับ
การกระท�านี้

• มีทางเลือกอื่นหรือไม่ที่จะไม่ขัดกับหลักจริยธรรม

• ฉันควรปรึกษาคนที่มีอ�านาจใน PerkinElmer ก่อนด�าเนิน
การหรือไม่
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คุณและ PerkinElmer
ในฐานะพนักงานของ PerkinElmer คุณจะถูกมองว่าเป็นภาพ
สะท้อนของบริษัท นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทั้งในเวลางานและนอก
เวลางาน เราคาดหวังให้คุณมีความภักดีและยึดมั่นต่อหลักการ
ของบริษัทที่ต้องการด�าเนินธุรกิจด้วยความจริงใจ ซื่อตรง และ
เป็นธรรม รวมถึงภาระหน้าที่งานของคุณ และเราคาดหวังให้คุณ
ประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวคุณเอง
และบริษัท

การตัดสินใจอย่างมีจริยธรรมจ�าเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในเรื่อง
ค่านิยมและหลักการทั้งของบุคคลและของ PerkinElmer ควบคู่ไป 
กับการใช้วิจารณญาณที่ดีเป็นการส่วนตัว คุณมีบทบาทที่ส�าคัญ 
ที่สุดในกระบวนการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม ดังนั้น คุณจึงมี 
หน้าที่ต้องน�ามาตรฐานด้านจริยธรรมของ PerkinElmer ไปปฏิบัติ
ใช้

ความสัมพันธ์กับพนักงานและความสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงานด้วยกัน
PerkinElmer มุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยไม่ค�านึงถึงอายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศวิถี สัญชาติ
ดั้งเดิม ความทุพพลภาพ หรือสถานะอื่น ๆ ที่ได้รับการคุ้มครอง 
เราเคารพในความแตกต่างของภูมิหลัง ประสบการณ์ และมุมมอง
ที่แต่ละคนน�ามาสู่ PerkinElmer เราสนใจที่จะว่าจ้างบุคลากรที่มี
ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเราเชื่อมั่นได้ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงานที่เยี่ยม
ยอด

เราคาดหวังให้พนักงานทุกคนยอมรับและเคารพซึ่งกันและกัน
ในฐานะบุคคลที่เท่าเทียมกัน โดยมีทัศนคติของการร่วมมือกัน
ท�างาน มีความสุภาพ และมีความเห็นอกเห็นใจกัน เราจะไม่มีวัน
พิจารณาว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดก็ตามเป็น “พลเมืองชั้นสอง” 
PerkinElmer จะไม่ยินยอมให้พนักงานกระท�าการใดก็ตาม ที่
เป็นการล่วงละเมิด รบกวน หรือขัดขวางการท�างานของผู้อื่น หรือ
ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท�างานที่มีการข่มขู่ คุกคาม เป็น
อันตราย หรือไม่เป็นมิตร

เราสนับสนุนและเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่อยู่
ภายในขอบเขตอ�านาจของเรา เราจะสร้างความมั่นใจว่าเราไม่ได้
ละเมิดสิทธิมนุษยชน และจะพยายามก�าหนดให้คู่ค้าและซัพพลาย
เออร์ของเราปฏิบัติตามหลักการแบบเดียวกัน เราจะปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อก�าหนดในท้องถิ่นเกี่ยวกับแรงงานเด็ก

PerkinElmer จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการใช้แรงงานบังคับ 
แรงงานขัดหนี้ หรือแรงงานนักโทษที่ไม่สมัครใจ ในการผลิตสินค้า
หรือการให้บริการของ PerkinElmer และจะตรวจสอบให้แน่ใจว่า
เงื่อนไขการจ้างงานทั้งหมดนั้นเป็นไปโดยสมัครใจ เราเคารพในสิทธิ
ของผู้ปฏิบัติงานในการรวมกลุ่มกันตามกฎหมายในท้องถิ่นและตาม
หลักปฏิบัติที่ก�าหนดไว้

PerkinElmer มุ่งหวังที่จะดูแลให้สภาพแวดล้อมในการท�างานมี
ความปลอดภัยและสอดคล้องกับกฎหมายที่ก�ากับควบคุมความ
ปลอดภัยและสุขภาพในสถานที่ท�างาน คุณควรปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสุขภาพที่ก�าหนดไว้อยู่
เสมอ และคุณควรรู้สึกว่าตัวคุณเองและบริษัทได้ใช้ความระมัดระวัง
ที่เหมาะสม เกี่ยวกับด้านสุขภาพและความปลอดภัยในอาชีพทั้งหมด 
รายงานต่อฝา่ยบริหารที่เหมาะสมทันที หากมีเหตุการณ์หรือการ
บาดเจ็บใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือหากคุณมีข้อวิตกกังวลด้าน
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยใด ๆ บริษัทจะด�าเนินการ
อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีเพ่ือจัดการสภาวะที่ไม่ปลอดภัยใด ๆ

เพ่ือความปลอดภัย คุณภาพ และข้อพิจารณาของพนักงานอื่น ๆ 
สถานที่ท�างานทุกแห่งในบริษัทจะต้องเป็นพ้ืนที่ปลอดการดื่มเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติดที่ผิดกฎหมาย ห้ามพนักงาน
คนใดก็ตามที่อยู่ภายใต้ฤทธิ์ของสารดังกล่าวปฏิบัติงานหรือใช้
เครื่องจักรใด ๆ เป็นอันขาด ในลักษณะเดียวกัน บริษัทเองก็จะไม่
ยินยอมให้มีการข่มขู่คุกคามที่เป็นความรุนแรงเกิดขึ้น

หน้าที่หลักของผู้จัดการของคุณคือการช่วยให้คุณปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ช่วยให้คุณปฏิบัติงานได้ใน
ลักษณะที่ท�าให้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรามีความเป็นเลิศและ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า หากคุณพบว่าสถานการณ์บาน
ปลายเกินอ�านาจที่คุณจะควบคุมได้และส่งผลให้คุณไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ในลักษณะนี้ โปรดปรึกษาผู้จัดการของคุณโดยเร็ว
ที่สุด เพ่ือให้เขาหรือเธอด�าเนินการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่าง 
เหมาะสม

ความสัมพันธ์กับลูกค้า
PerkinElmer ภาคภูมิใจในความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้และเคารพ
นับถือในกันและกันระหว่างเรากับลูกค้า ในขณะที่เราพยายามด�าเนิน
การเพ่ือตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของพวก
เขา ความสัมพันธ์เหล่านี้คือหัวใจส�าคัญสู่ความส�าเร็จของเรา และ
การสร้างสายสัมพันธ์ที่น�าไปสู่ผลส�าเร็จนี้ก็ใช้เวลายาวนาน เป้า
หมายของเราคือการจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ และการสนับสนุน
ที่ยอดเยี่ยมให้ในราคาที่เหมาะสม ธุรกิจของเราจะเจริญรุ่งเรือง
ได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถคาดการณ์ได้ถึงข้อก�าหนดของลูกค้าที่
จะเปลี่ยนแปลงไป และมีความพร้อมในการตอบสนองต่อความ
ต้องการเหล่านั้น

เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ควบคุมการซื้อ
สินค้าและบริการโดยลูกค้าของเรา เราจะแข่งขันอย่างเป็นธรรมและ
มีจริยธรรมเพ่ือโอกาสทางธุรกิจทั้งหมด หากเราเข้าไปข้องเกี่ยวใน
การเสนอราคา การเตรียมพร้อมเพ่ือการประมูล หรือการเจรจาต่อ
รองสัญญา ค�าแถลง การสื่อสาร และการน�าเสนอข้อมูลทั้งหมด
ต่อลูกค้าที่คาดหมาย จะต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง และตรง
ไปตรงมา เมื่อได้รับเลือกให้ท�าสัญญา การปฏิบัติตามข้อสัญญา
ทั้งหมดนั้นจะต้องเป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะและข้อก�าหนดของ
สัญญาที่มี
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คุณภาพและความครบถ้วนสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์และบริการของ
เรา ก็เป็นประเด็นส�าคัญเช่นกัน ลูกค้าของเราตัดสินใจซื้อจาก 
PerkinElmer เพราะเราส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ
ขั้นสูง ค�าว่าขั้นสูงหมายความว่า ผลิตภัณฑ์และบริการของเรามี
ประสิทธิภาพมากกว่าผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ในตลาด และเรา
ปฏิบัติต่อลูกค้าของเราอย่างเป็นธรรม ด้วยความจริงใจและเคารพ
ให้เกียรติ คุณภาพได้รับการสอดผสานไว้ในผลิตภัณฑ์ของเรา 
ตั้งแต่การวางแนวคิดและการออกแบบ ไปจนถึงวิศวกรรมการผลิต 
การผลิต และการทดสอบ คุณภาพหมายถึงการที่บริการของเรา
สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นสูงของเรา และลูกค้าได้รับข้อมูลที่ครบ
ถ้วนและถูกต้อง คุณภาพคือหน้าที่ความรับผิดชอบของเราแต่ละ
คนที่ต้องดูแลจัดการผลิตภัณฑ์หรือให้บริการตลอดวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ คุณควรแจ้งให้ฝา่ยบริหารทราบถึงปัญหา
ด้านการควบคุมคุณภาพหรือขั้นตอนการทดสอบและการตรวจสอบ
ใด ๆ

ความสัมพันธ์กับผู้ขาย
ผู้ขายที่ส่งมอบส่วนประกอบและให้บริการที่มีคุณภาพ คือส่วน
ส�าคัญที่ท�าให้ PerkinElmer สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้าของเราได้ เราคาดหวังให้ผู้ขาย
ของเรามีความซื่อสัตย์สุจริตและผลิตส่วนประกอบต่าง ๆ อย่าง
มีคุณภาพขั้นสูง ส่งมอบได้ตรงเวลา และเสนอราคาที่แข่งขัน
ได้ PerkinElmer จะใช้หลักปฏิบัติทางธุรกรรมที่มีจริยธรรมใน
ขั้นสูงสุดเสมอเมื่อเราต้องคัดเลือก เจรจาต่อรอง และบริหาร
จัดการกิจกรรมการจัดซื้อทั้งหมด เราจะเคารพและปกป้องข้อมูล
กรรมสิทธิ์และความลับทางการค้าของผู้ขายของเรา

ความสัมพันธ์กับคู่แข่ง
ความสัมพันธ์กับคู่แข่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอยู่เสมอ เนื่องจาก
มักจะมีประเด็นในแง่ของกฎหมายการต่อต้านการผูกขาด โดยเรา
จะพูดถึงรายละเอียดเพ่ิมเติมในมาตรฐานฯ เหล่านี้ โดยทั่วไปแล้ว 
เรามักจะสนใจในข้อมูลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งของเรา ซึ่งเรา
จะหาได้จากแหล่งข้อมูลสาธารณะหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เคารพ
ในความเป็นส่วนตัวและกรรมสิทธิ์ของคู่แข่ง เราจะปฏิบัติตาม
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในเรื่องการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและความ
ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อเราได้รับข้อมูลเหล่านี้

เราจะแข่งขันบนพ้ืนฐานของราคาและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
หรือบริการของเรา บริการของเรา การสนับสนุน การรับประกัน 
และความเหมาะสมในแง่ของเวลาและการตอบสนองของเรา

ความสัมพันธ์กับชุมชน
เราหวังว่าจะได้พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถให้แก่ชุมชนที่เรา
อาศัยและท�างานอยู่ ซึ่งจะช่วยในเรื่องการเป็นผู้น�าภายในชุมชน 
หากขอบเขตของงานภายนอกเหล่านี้สอดคล้องกับความสนใจของ
คุณและไม่ได้รบกวนการปฏิบัติงานของคุณ เราขอแนะน�าให้คุณรับ
ต�าแหน่งดังกล่าว

ส�าหรับงานภายนอกใด ๆ ที่จ�าเป็นต้องใช้เวลามากเป็นพิเศษใน
ระหว่างเวลาท�างานปกติ คุณจะต้องขออนุมัติจากผู้จัดการของคุณ
ก่อน คุณต้องแน่ใจว่าคุณเข้าใจความต้องการของงานภายนอก
ใด ๆ และคุณและผู้จัดการของคุณรู้สึกว่าการท�างานภายนอกนั้น 
จะไม่กระทบต่อความสามารถของคุณในการปฏิบัติหน้าที่งานของ 
PerkinElmer ได้อย่างเต็มที่ หากคุณปฏิบัติงานภายนอกดังกล่าว
ในหรือนอกเวลาท�างานปกติ
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ข้อก�าหนดทั่วไป
เราด�าเนินธุรกิจของเราตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมด
ที่มีบังคับใช้ เราแต่ละคนต่างก็มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นการส่วนตัว
ในการปฏิบัติตามภาระผูกพันนี้ ผู้จัดการต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า
พนักงานทราบถึงข้อก�าหนดของกฎหมาย และเข้าใจความส�าคัญ
ของการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมายจะไม่กระทบ
ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีจริยธรรมของเรา แต่โดยพ้ืนฐานแล้ว
จะเป็นเงื่อนไขส�าคัญอย่างแท้จริงในการปฏิบัติหน้าที่ของเรา หาก
คุณมีค�าถามใด ๆ เกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับเฉพาะ
ด้าน คุณควรติดต่อฝา่ยกฎหมายของ PerkinElmer

การต่อต้านการผูกขาด
เราจะปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาดที่มีผลบังคับใช้กับการ
ปฏิบัติงานของเราทั่วโลกอย่างเต็มที่ หลักการส�าคัญของกฎหมาย
เหล่านี้มีความชัดเจน นั่นก็คือ ผู้ซื้อสินค้าในตลาดควรมีตัวเลือก
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในราคาที่แข่งขันกันได้ โดยที่คู่แข่งทั้งหลาย
จะต้องไม่เผชิญกับข้อจ�ากัดที่ก�าหนดขึ้นมา อย่างเช่น การก�าหนด
ราคาตายตัว การแบ่งส่วนลูกค้า การท�าข้อตกลงจ�ากัดผลผลิต 
การผูกขาดและการรวมกลุ่มเพ่ือครอบง�าตลาดอย่างผิดกฎหมาย 
การคว�า่บาตร และการพ่วงขาย เราเชื่อในหลักการแห่งเสรีภาพ
เหล่านี้ และองค์กรที่ต้องการแข่งขันจะยึดมั่นในหลักการเหล่านี้
อย่างแน่วแน่

กฎหมายต่อต้านการผูกขาดและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
มีรายละเอียดปลีกย่อยทางเทคนิคและมีความแตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ บทสรุปโดยย่อด้านล่างของกฎหมายจะมีไว้เพ่ือช่วยให้
พนักงานตระหนักถึงสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบในเรื่องการ
ต่อต้านการผูกขาด เพ่ือให้พวกเขาสามารถปรึกษากับฝา่ยกฎหมาย
ของ PerkinElmer ได้

การพูดคุยถึงหัวข้อใด ๆ ดังต่อไปนี้กับคู่แข่ง ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์ของ PerkinElmer หรือผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งก็ตาม 
จะถือเป็นเรื่องต้องห้าม: ราคาขายในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต 
นโยบายการก�าหนดราคา อัตราราคาเช่าซื้อ การประกวดราคา 
ส่วนลด การส่งเสริมการขาย ผลก�าไร ต้นทุน เงื่อนไขหรือข้อ
ก�าหนดในการขาย ค่าลิขสิทธิ์ การรับประกัน ตัวเลือกลูกค้า ตลาด
ในเขตการขาย ก�าลังการผลิตหรือแผนการผลิต และสินค้าคงคลัง

การรวบรวมข้อมูลราคาในการแข่งขัน ควรสืบค้นจากแหล่งที่มาที่
ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ไม่ใช่จากคู่แข่ง เช่น จากรายการที่มีการ
เผยแพร่และจากลูกค้าของเรา

หากในการประชุมของสมาคมการค้าใดก็ตาม คุณได้รับทราบว่ามี
การพูดคุยทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการใด ๆ ในกลุ่มคู่แข่ง
เกี่ยวกับกรณีดังต่อไปนี้:

คุณควรออกจากที่ประชุมโดยทันที และแจ้งเรื่องให้ฝา่ยกฎหมาย
ของ PerkinElmer รับทราบ ข้อจ�ากัดเกี่ยวกับการพูดคุยถึง
คุณลักษณะจ�าเพาะของผลิตภัณฑ์จะไม่มีผลบังคับใช้กับองค์กร
ก�าหนดมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งท�าหน้าที่ก�าหนดมาตรฐาน
ต่าง ๆ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการกีดกันผู้ค้าออกจากตลาด

ปรึกษาฝา่ยกฎหมายของ PerkinElmer และผู้บริหารฝา่ยขายที่
เหมาะสม ก่อนที่จะสร้างหรือยุติความสัมพันธ์กับ หรือปฏิเสธที่จะ
ขายสินค้าให้แก่ ผู้แทนจ�าหน่าย ผู้จัดจ�าหน่าย ลูกค้า หรือลูกค้าที่
คาดหมาย ถึงแม้ PerkinElmer จะมีอิสระในการเลือกลูกค้าของ
ตนเอง แต่การตัดสินใจยุติและปฏิเสธการขายก็อาจน�าไปสู่การ 
กล่าวอ้างว่ามีการละเมิดฝา่ฝนืข้อก�าหนดเรื่องการต่อต้านการ
ผูกขาดหรืออาจจะเกิดปัญหาขึ้นจริงได้

ผู้จัดจ�าหน่ายและผู้แทนจ�าหน่ายสามารถน�าผลิตภัณฑ์ของ 
PerkinElmer ไปขายทอดได้ในราคาที่พวกเขาก�าหนดเองโดย
อิสระ และอาจจะดูแลจัดการสินค้าเพ่ือการแข่งขันเอง คุณต้องไม่
ท�าความเข้าใจหรือท�าข้อตกลงใด ๆ กับผู้จัดจ�าหน่ายหรือผู้แทน
จ�าหน่าย ที่อาจเป็นการก�าหนดราคาที่ผู้จัดจ�าหน่ายหรือผู้แทน
จ�าหน่ายจะขายให้ลูกค้าของพวกเขา การจ�ากัดเขตการขายของ
ผู้จัดจ�าหน่ายหรือระดับชั้นของลูกค้า ต้องได้รับการตรวจสอบกับ
ฝา่ยกฎหมายของ PerkinElmer ก่อนด�าเนินการ

การจัดซื้อจากซัพพลายเออร์ที่มีข้อตกลงว่าจะต้องซื้อสินค้าจากเรา
นั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ขัดต่อนโยบายของ PerkinElmer

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
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• ราคา

• ส่วนลด

• การแบ่งลูกค้า

• ข้อตกลงในการจ�ากัดผลผลิต

• การกีดกันสมาชิก

• ข้อก�าหนดและเงื่อนไขของการขาย

• การปฏิเสธที่จะยอมรับสมาชิกหรือติดต่อเจรจากับ 
ลูกค้า

• การสร้างมาตรฐานในกลุ่มสมาชิกส�าหรับเงื่อนไข การ
รับประกัน หรือคุณลักษณะจ�าเพาะของผลิตภัณฑ์
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การควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ และการตั้งกิจการร่วมค้า อาจ
ถูกจ�ากัดหรือเป็นเรื่องต้องห้ามตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาดใน
บางสถานการณ์ เนื่องด้วยปัจจัยทางกฎหมายและเศรษฐกิจที่ซับ
ซ้อนอาจจะส่งผลต่อการประเมินกิจกรรมเหล่านี้ ดังนั้น ธุรกิจดัง
กล่าวทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบล่วงหน้าโดยฝา่ยกฎหมาย
ของ PerkinElmer

การต่อต้านการติดสินบน/การต่อต้านการทุจริต
กฎหมายการป้องกนัการทจุรติในตา่งประเทศ กฎหมายตอ่ต้านการ
ตดิสินบนของสหราชอาณาจักร และกฎหมายอืน่ ๆ ท่ีเกีย่วข้อง
จ�านวนมาก ห้าม PerkinElmer มใิห้เสนอหรือจา่ยเงนิหรอืสิง่
อืน่ใดทีม่มูีลคา่ ไมว่่าทางตรงหรอืทางอ้อม ใหแ้กเ่จา้หน้าทีข่องรัฐ
ในตา่งประเทศ พรรคการเมอืงในตา่งประเทศหรอืเจา้หนา้ท่ีของ
พรรคการเมอืงดงักลา่ว หรอืผูส้มัครด�ารงต�าแหน่งในส�านักงาน
สาธารณะ เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการแสวงหาหรอืรกัษาไวซ้ึง่ธุรกจิ 
หรอืเพ่ือโนม้น้าวการด�าเนนิการตามอ�านาจหนา้ทีข่องภาครฐัทีจ่ะ
เอือ้ประโยชนแ์ก ่PerkinElmer การจา่ยเงนิท่ีตอ้งหา้มดงักลา่ว
นัน้จะรวมถงึ คา่ธรรมเนยีมของทีป่รกึษา นายหน้า ผูค้น้หา หรอื
คา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ ทีจ่า่ยใหแ้กบ่คุคลทีส่าม โดยมเีหตผุลใหเ้ช่ือได้
วา่สว่นหนึง่ส่วนใดของค่าธรรมเนยีมดงักลา่วนัน้ จะไดร้บัการแจก
จา่ยใหแ้ก ่หรอืเพ่ืออ�านวยประโยชนใ์หแ้ก ่เจา้หนา้ทีข่องรฐัหรอื
พรรคการเมอืงในตา่งประเทศเพ่ือวตัถปุระสงคท์ีไ่มเ่หมาะสมดงักลา่ว

ข้อห้ามเหล่านี้ไม่ได้จ�ากัดการใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลและมีเจตนา
สุจริต ในการเลี้ยงรับรองด้วยมื้ออาหารและการจัดหาการเดิน
ทางให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในต่างประเทศ หากค่าใช้จ่ายเหล่าที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือแนะน�าให้พนักงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องได้รู้จัก
ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลของ PerkinElmer นั้นถูกต้อง
ตามกฎหมายภายในประเทศดังกล่าว และสอดคล้องกับระเบียบวิธี
ปฏิบัติในท้องถิ่นของ PerkinElmer นอกจากนี้ การจ่ายเงินเพ่ือ
อ�านวยความสะดวกหรือการให้เงินตอบแทนพิเศษในมูลค่าที่ไม่สูง
แก่พนักงานระดับล่างของรัฐบาลต่างชาติ อาจจะสามารถกระท�า
ได้ภายใต้ระเบียบวิธีปฏิบัติในท้องถิ่นของ PerkinElmer หากเป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติในประเทศดังกล่าวในการเร่งการปฏิบัติงานตาม
อ�านาจหน้าที่ทางราชการปกติ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม จะต้องไม่
เสนอจ่ายเงินประเภทนี้หากมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ PerkinElmer 
ได้รับการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์หรือได้รับประโยชน์เป็นพิเศษ 
ซึ่ง PerkinElmer ไม่มีสิทธิ์ได้รับ คุณต้องบันทึกรายละเอียด
วัตถุประสงค์ของค่าใช้จ่ายใด ๆ เหล่านี้อย่างเหมาะสม และต้อง
ปรึกษากับฝา่ยกฎหมายของ PerkinElmer ก่อนจ่ายเงินดังกล่าว

กฎหมายการน�าเข้า/การส่งออก
ในฐานะบรษัิทข้ามชาต ิPerkinElmer ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและ
ระเบยีบขอ้บงัคับทีส่ง่ผลต่อกจิกรรมการน�าเขา้และการสง่ออก การ
ไมป่ฏบัิตติามระเบยีบขอ้บงัคับเหลา่น้ี อาจจะสง่ผลสบืเน่ืองทีร้่าย
แรงต่อ PerkinElmer รวมถงึบทลงโทษทีร่นุแรงในทางปกครอง
และ/หรอือาญา การยดึสินคา้ และการระงับเอกสทิธิก์ารส่งออก

การขายหรือการโอนมอบผลิตภัณฑ์ (รวมถึงซอฟต์แวร์) บริการ 
และข้อมูลทางเทคนิคของ PerkinElmer จะต้องเป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านการควบคุมการส่งออก และอาจ
จะต้องมีใบอนุญาตหรือการอนุมัติอื่น ๆ การโอนมอบดังกล่าวอาจ
จะอยู่ภายใต้ข้อก�าหนดและเงื่อนไขที่เข้มงวด และในบางกรณี อาจ
จะเป็นเรื่องต้องห้าม

นโยบายของเราคือการไม่ท�าธุรกิจ (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) กับ
ประเทศหรือบุคคลที่สามที่ถูกห้ามขนส่งสินค้า จ�ากัด ปฏิเสธ หรือ
ละเว้นจากกิจกรรมการส่งออกหรือน�าเข้า หากยังไม่ได้รับอนุมัติ
จากรัฐบาล เราจะต้องไม่ขายผลิตภัณฑ์ของเราเพ่ือใช้สนับสนุน
กิจกรรมต้องห้าม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การผลิตอาวุธ
เคมีหรืออาวุธชีวภาพ เทคโนโลยีมิสไซล์ อาวุธนิวเคลียร์ หรือ
อุปกรณ์ระเบิดนิวเคลียร์อื่น ๆ

นอกจากนี้ การเข้าถึงหรือการถ่ายโอน (ไม่ว่าจะเป็นการด�าเนิน
การภายในเครือข่ายบริษัทย่อยของเรา หรือการด�าเนินการกับผู้
แทนจ�าหน่าย ผู้แทน หรือลูกค้าทั่วโลก) ข้อมูลเทคนิคบางอย่าง 
(เช่น พิมพ์เขียว คู่มือ) หรือความรู้และทักษะทางเทคนิค ซึ่งได้
รับการพิจารณาว่าเป็น “เทคโนโลยีควบคุม” เพ่ือวัตถุประสงค์ใน
การส่งออก อาจจะถูกจ�ากัดหรือต้องมีใบอนุญาตภายใต้กฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับของสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับของประเทศอื่น ๆ ที่เราด�าเนินธุรกิจ ผู้จัดการของ 
PerkinElmer ทุกคนมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานของ
ตนเองมีสิทธิ์เข้าถึงเทคโนโลยีควบคุม

กฎหมายของสหรัฐอเมริกายังห้ามมิให้บริษัทสัญชาติสหรัฐอเมริกา 
(รวมถึงบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทดังกล่าว) เข้า
ร่วมในการคว�า่บาตรทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อประเทศที่เป็น
มิตรกับสหรัฐอเมริกา และห้ามมอบข้อมูลความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับประเทศที่ถูกคว�า่บาตร เราต้องรายงานให้กระทรวงพาณิชย์
ของสหรัฐอเมริกาทราบถึงค�าร้องขอให้เข้าร่วมในการคว�า่บาตรที่
ไม่ใช่การลงโทษ หรือการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับการคว�า่บาตรที่เป็น
เรื่องต้องห้าม ไม่ว่าจะเป็นการร้องขอทางตรงหรือทางอ้อม หาก
เงื่อนไขของธุรกรรมใด ๆ อ้างอิงถึงการคว�า่บาตรดังกล่าว หรือ
หากคุณไม่แน่ใจว่าเป็นกรณีที่เข้าข่ายหรือไม่ คุณควรขอค�าแนะน�าที่
เหมาะสมจากฝา่ยกฎหมายของ PerkinElmer

กฎหมายการน�าเข้า/การส่งออกมักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง 
และอาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อน หากคุณมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ขายผลิตภัณฑ์ของ PerkinElmer ในต่างประเทศ คุณต้องแน่ใจ
ว่าธุรกรรมทั้งหมดได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม และมีการบันทึก
หลักฐานไว้อย่างถูกต้อง หากคุณมีค�าถามเกี่ยวกับข้อจ�ากัดด้าน
การขายระหว่างประเทศ ข้อก�าหนดเกี่ยวกับใบอนุญาต สิ่งที่อาจ
ถือว่าเป็น “การส่งออก” หรือปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่ง
ออก/การน�าเข้า โปรดติดต่อฝา่ยกฎหมายของ PerkinElmer

หลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูล
ภายใน
ในระหว่างที่ท�างานกับ PerkinElmer คุณอาจจะได้รับทราบถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับ PerkinElmer หรือบริษัทอื่น ๆ (เช่น ซัพพลาย
เออร์ ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างช่วง) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะ การใช้หรือการซื้อขายข้อมูลสาระส�าคัญที่ยังไม่ได้เปิด
เผยต่อสาธารณะหรือข้อมูล “ภายใน” เกี่ยวกับ PerkinElmer หรือ
บริษัทอื่นเพ่ือผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ถือ
เป็นการละเมิดฝา่ฝนืกฎหมายและนโยบายของ PerkinElmer 
กฎหมายของสหรัฐอเมริกาห้ามบุคคลใดก็ตามที่ครอบครองข้อมูล 
“สาระส�าคัญ” ของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ซื้อขายหุ้น
หรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ของบริษัทดังกล่าว หรือเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวต่อผู้อื่นที่อาจกระท�าการซื้อขาย

ข้อมูลสาระส�าคัญภายใน หมายถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะทั่วไป และมีเหตุอันควรให้คาดหมายได้ว่าจะส่งผลกระทบ
ต่อมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ของธุรกิจ หรือส่งผลต่อการตัดสิน
ใจของนักลงทุน ข้อมูลดังกล่าวอาจจะได้แก่ ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณะเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงิน รวมถึงรายรับ
และการปันผล การซื้อกิจการหรือการรวมธุรกิจอื่น ๆ การขาย
กิจการ การประกาศครั้งส�าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ การฟอ้ง
ร้องด�าเนินคดีที่ส�าคัญ และกิจกรรมส�าคัญอื่น ๆ ข้อมูลไม่ว่าในเชิง
บวกและเชิงลบก็อาจเป็นสาระส�าคัญได้

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
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นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการซื้อขายหลักทรัพย์
โดยใช้ข้อมูลภายในแล้ว คุณยังต้องปฏิบัติตามนโยบายการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของ PerkinElmer ที่จะมีความเข้มงวดมากกว่า
ด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น คุณต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการขายหุ้น
ของ PerkinElmer ในลักษณะของ “การยืมหุ้นมาขายเพ่ือลงทุน
ในทิศทางขาลง” (การขายหุ้นที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ) เว้นแต่จะเป็น
ส่วนหนึ่งของการใช้สิทธิ์ในตราสารหุ้นแบบ “ไร้เงินสด” ตามที่ได้รับ
อนุญาต และคุณจะต้องไม่ซื้อขายตราสาร การรับประกัน พุท คอล 
หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่เกี่ยวข้องในรูปแบบใดก็ตาม ซึ่งเชื่อม
โยงกับหุ้นของ PerkinElmer

หากคุณเป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หรือพนักงาน “ที่ถูกจ�ากัด” ตามที่
ก�าหนดไว้ของ PerkinElmer คุณยังต้องอยู่ภายใต้ข้อจ�ากัดเพ่ิม
เติมดังที่ระบุไว้ในนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของ PerkinElmer 
ตัวอย่างเช่น นโยบายฉบับนี้จ�ากัดความสามารถของคุณในการ
ซื้อหุ้นของ PerkinElmer ขายหุ้นที่ได้มากตามการใช้สิทธิ์ใน
ตราสารหุ้น หรือมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิ์ในตราสารหุ้นแบบ “ไร้
เงินสด” ส�าหรับช่วงเวลาบางช่วง นอกจากนี้ นโยบายฉบับนี้ยัง
ก�าหนดให้คุณต้องขอรับการอนุมัติล่วงหน้าจากที่ปรึกษาทั่วไปของ 
PerkinElmer ก่อนจะซื้อขายหุ้นของ PerkinElmer

ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
PerkinElmer มุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัยของพนักงานของเรา ครอบครัวของพวกเขา ชุมชนของ
พวกเขา และสาธารณชนทั่วไป PerkinElmer ก�าหนดและดูแล
ให้มีหลักปฏิบัติที่เหมาะสมในด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายนี้และเพ่ือให้แน่ใจว่าจะมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และค�าสั่งของหน่วยงานที่มีอ�านาจ
รับผิดชอบของรัฐบาล ในทุกแห่งที่ PerkinElmer และบริษัทย่อย
ประกอบกิจการ ผู้จัดการทุกคนมีหน้าที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายเหล่า
นี้ และช่วยให้แน่ใจได้ว่าการด�าเนินกิจการของ PerkinElmer จะ
สอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายของ PerkinElmer กลุ่ม
การท�างานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยในฝา่ย
กฎหมายของ PerkinElmer จะให้ค�าปรึกษา ให้ความรู้ ก�ากับดูแล 
และตรวจสอบการท�างานทั่วโลก พนักงาน PerkinElmer แต่ละคน
มีหน้าที่กระท�าการด้วยความตระหนักถึงข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ และความปลอดภัย และต้องใช้วิจารณญาณที่เหมาะสม 
หากคุณทราบว่ามีสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตราย หรืออาจจะก่อ
ให้เกิดอันตราย หรือเป็นการละเมิดฝา่ฝนืกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
เล็กน้อยเพียงใด คุณต้องรายงานให้ผู้จัดการของคุณหรือกลุ่ม
การท�างานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยในฝา่ย
กฎหมายของ PerkinElmer รับทราบทันที

กิจกรรมทางการเมือง
PerkinElmer ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนออกไปลงคะแนน
เสียงและมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง อย่างไรก็ตาม 
กฎหมายจ�านวนมากมีการก�ากับควบคุมการใช้เงินทุนขององค์กร
และทรัพยากรในการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การ
สนับสนุนช่วยเหลือทางการเมืองโดยหรือในนามของ PerkinElmer 
จะเป็นสิ่งที่ต้องห้าม “การสนับสนุนช่วยเหลือทางการเมือง” จะรวม
ถึงการจ่ายเงินเพ่ือสนับสนุนผู้สมัครด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง 
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้ง หรือพรรคการเมือง ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม นอกเหนือจากการจ่ายด้วยเงินสดแล้ว การสนับสนุน
ช่วยเหลือทางการเมืองยังจะรวมถึงงานที่ด�าเนินการโดยพนักงาน
ของ PerkinElmer ในช่วงเวลาท�างานที่ได้รับค่าจ้าง การใช้สิ่ง
อ�านวยความสะดวกหรืออุปกรณ์ของ PerkinElmer การซื้อบัตร
เข้าร่วมงานกิจกรรมเพ่ือการระดมทุน และการจ่ายเงินค่าโฆษณา 
สิ่งพิมพ์ หรือแคมเปญอื่น ๆ ในบางสถานการณ์ที่ผู้สมัครจะจ่าย
เงินชดเชยคืนให้แก่ PerkinElmer หรือไม่ได้ลงสมัครเลือกตั้งใน
ต�าแหน่งของส�านักงานของรัฐบาลกลาง อาจจะมีข้อยกเว้นได้

นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้เฉพาะกับการใช้สินทรัพย์ของ 
PerkinElmer เท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์เพ่ือห้ามหรือยับยั้ง
มิให้พนักงานแต่ละคนสนับสนุนช่วยเหลือทางการเมือง หรือ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองในนามของตนเอง ตราบ
เท่าที่การสนับสนุนช่วยเหลือหรือกิจกรรมนั้น ไม่ได้เชื่อมโยง
ถึง PerkinElmer ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม พนักงานทุกคนจะไม่
สามารถเบิกคืนค่าใช้จ่ายที่เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือทางการเมือง
คืนจาก PerkinElmer ได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

หากคุณก�าลังพิจารณาใช้สินทรัพย์องค์กรของ PerkinElmer 
หรือหากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม 
คุณต้องติดต่อฝา่ยกฎหมายของ PerkinElmer ก่อนด�าเนินการ

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
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ข้อก�าหนดทั่วไป
PerkinElmer คาดหวังให้คุณท�างานด้วยความภักดีและจริงใจ
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานให้ PerkinElmer ตามที่คุณได้รับมอบ
หมาย และต้องหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ ก็ตามที่เป็น
เรื่องต้องห้าม ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผลประโยชน์
ส่วนตัวของคุณเข้าไปแทรกแซง หรือดูเหมือนว่าจะมีการแทรกแซง
ผลประโยชน์ส่วนรวมของบริษัท ตัวอย่างเช่น คุณควรหลีกเลี่ยง
ความสัมพันธ์ อิทธิพล ผลประโยชน์จากภายนอก หรือกิจกรรมใด
ก็ตามที่อาจกระทบต่อความสามารถของคุณในการตัดสินใจได้อย่าง
เป็นกลางและเป็นธรรม เมื่อคุณต้องปฏิบัติงานของคุณ หรืออาจ
จะท�าให้ผู้อื่นเชื่อว่าการตัดสินใจของคุณขาดความเป็นกลาง คุณ
ต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ใดก็ตามที่คุณหรือสมาชิกในครอบครัว
ของคุณจะได้รับประโยชน์ส่วนตัวที่ไม่เหมาะสม อันเป็นเหตุมาจาก
ต�าแหน่งหน้าที่งานของคุณใน PerkinElmer คุณไม่ควรใช้เวลา
ไปกับกิจกรรมหรือการลงทุนใด ๆ ที่ก่อให้เกิดข้อสงสัยถึงผล
ประโยชน์ทับซ้อนระหว่างกิจกรรมดังกล่าวหรือการลงทุนกับงานที่
คุณได้รับมอบหมายที่ PerkinElmer

หากมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นหรือคุณเชื่อว่าอาจจะมีผล
ประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าวเกิดขึ้น คุณควรเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมด
ต่อที่ปรึกษาทั่วไปของ PerkinElmer หรือผู้ได้รับมอบหมายของที่
ปรึกษาทั่วไป โดยใช้แบบฟอร์มการสละสิทธิ์ในผลประโยชน์ทับซ้อน
ของพนักงาน เพ่ือให้มีการพิจารณาว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น
จริงหรือไม่ และหากเกิดขึ้นจริง ภาระหน้าที่งานของคุณจะต้อง
ได้รับการจัดวางโครงสร้างเพ่ือให้ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสิ่งที่ดู
เหมือนว่าจะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่รบกวนการท�างานของคุณ 
หรือเป็นการสละสิทธิ์ในผลประโยชน์ทับซ้อนที่พึงได้รับ

ที่ปรึกษาทั่วไปจะท�างานร่วมกับสมาชิกคนอื่น ๆ ของฝา่ยบริหาร
ระดับอาวุโสและฝา่ยการตรวจสอบภายใน เพ่ือประเมินข้อมูลที่
แจ้งเข้ามา ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์อื่น ๆ ตามที่เล็งเห็นว่าเหมาะสม เพ่ือท�าการตัดสินใจให้
สอดคล้องกับมาตรฐานฯ ที่ปรึกษาทั่วไปจะต้องแจ้งให้พนักงานและ
หัวหน้าของพนักงาน รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทราบถึงผล
การตัดสินใจ โปรดทราบว่าสถานการณ์ของผลประโยชน์ทับซ้อนที่
เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ฝา่ยบริหารหรือผู้บริหาร จะได้รับการจัดการ
ตามกระบวนการในหัวข้อ “ระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการสืบสวน” ของ
มาตรฐานฯ

สถานการณ์ที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนอาจเกิดขึ้นได้หลายกรณี 
ตัวอย่างบางส่วนจะได้แก่:

ผลประโยชน์ทับซ้อน
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• ผลประโยชน์ทางการเงินใด ๆ (นอกเหนือจากหุ้นหรือ
พันธบัตรมูลค่าเล็กน้อยในบริษัทมหาชน) ที่มีในซัพพลาย
เออร์ ผู้ขาย ผู้ให้บริการ ผู้จัดจ�าหน่ายหรือผู้แทนจ�าหน่าย 
ลูกค้า หรือคู่แข่ง

• ความสัมพันธ์ด้านการเป็นที่ปรึกษา การท�าสัญญาจ้าง 
หรือการจ้างงานใด ๆ กับลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้ขาย ผู้
ให้บริการ ผู้จัดจ�าหน่ายหรือผู้แทนจ�าหน่าย หรือคู่แข่ง

• กิจกรรมธุรกิจภายนอกใด ๆ ที่แข่งขันกับ Perkinelmer 
หรือได้รับผลกระทบที่ส�าคัญจากกิจกรรมทางธุรกิจของ 
PerkinElmer

• การรับของขวัญ ค่าตอบแทนพิเศษ หรือสิ่งบันเทิงที่ไม่ได้
มีมูลค่าเล็กน้อยพอประมาณจากบริษัทใดก็ตามที่เราติดต่อ
เจรจาธุรกิจกับผู้บริหารหรือกรรมการ

• การปล่อยเงินกู้ใด ๆ จาก PerkinElmer ให้แก่สมาชิกใน
ครอบครัว หรือการรับประกันถึงพันธะผูกพันของสมาชิก
ในครอบครัวของ

• กิจกรรมภายนอกทุกประเภทที่ท�าให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับ
ความสามารถของคุณ ว่าจะสามารถทุ่มเทเวลาและความ
สนใจที่เหมาะสมให้แก่หน้าที่ความรับผิดชอบในงานของคุณ
ที่ PerkinElmer ได้หรือไม่

• การท�าหน้าที่ในคณะกรรมการบริหารของบริษัทแสวงหา
ผลก�าไรใด ๆ เว้นแต่การท�าหน้าที่ในคณะกรรมการนั้น ได้
รับการอนุมัติล่วงหน้าจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ 
PerkinElmer

• การด�ารงต�าแหน่งภายใน PerkinElmer ที่มีหน้าที่ก�ากับ
ควบคุม ตรวจสอบ หรือมีอิทธิพลต่อการประเมินงาน การ
จ่ายค่าจ้าง หรือสวัสดิการของญาติใกล้ชิดหรือบุคคลที่
คุณมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดด้วย

• การอยู่ในต�าแหน่งที่สามารถท�าธุรกิจหรือมีอิทธิพลต่อการ
ท�าธุรกิจของ PerkinElmer กับบริษัทที่คุณหรือสมาชิกใน
ครอบครัวของคุณถือผลประโยชน์หรือมีบทบาทส�าคัญใน
ฝา่ยบริหาร
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สมาชิกในครอบครัว
สิ่งใดก็ตามที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนต่อตัวคุณ ก็น่าจะเป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อนต่อสมาชิกในครอบครัวของคุณ หรือบุคคล
ใดก็ตามที่คุณมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดด้วย คุณหรือสมาชิกใน
ครอบครัวของคุณ ไม่ควรมีผลประโยชน์ส่วนตัวในธุรกิจใดก็ตาม
ที่การติดต่อเจรจาของคุณเป็นส่วนหนึ่งของงานที่คุณได้รับมอบ
หมายที่ PerkinElmer เว้นแต่ว่าผลประโยชน์ดังกล่าวจะมีมูลค่าแค่
เล็กน้อย (เช่น การถือหุ้นสามัญของบริษัทมหาชนในจ�านวนไม่ถึง 
1%) หรือคุณได้ขอสละสิทธิ์ในผลประโยชน์ทับซ้อนต่อที่ปรึกษาทั่วไป
ของ PerkinElmer หรือผู้ได้รับมอบหมายของที่ปรึกษาทั่วไปแล้ว 
หรือได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท ในกรณีที่
เป็นเจ้าหน้าที่ฝา่ยบริหารหรือผู้บริหารในต�าแหน่งใดก็ตาม

โอกาสทางธุรกิจ
พนักงานและผู้บริหารทุกคนของ PerkinElmer มีหน้าที่ต่อบริษัท
ในการเพ่ิมพูนผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เมื่อ
มีโอกาสให้สามารถกระท�าได้ คุณต้องไม่ฉวยโอกาสที่คุณได้รับ
ทราบขณะที่ท�างานกับ PerkinElmer อันจะส่งผลเสียหายต่อผล
ประโยชน์ทางธุรกิจของ PerkinElmer ในปัจจุบันหรือที่คาดหมาย
ในอนาคต เช่น การซื้อทรัพย์สินที่ PerkinElmer อาจจะสนใจ คุณ
ต้องไม่แข่งขันกับ PerkinElmer

การจ้างงานภายนอก
ในบางครั้งพนักงานของ PerkinElmer อาจจะได้รับโอกาสในการ
ท�างานแบบไม่เต็มเวลา หรือการเป็นที่ปรึกษานอก PerkinElmer 
PerkinElmer จะไม่คัดค้านกิจกรรมดังกล่าว ตราบเท่าที่การ
ท�างานเหล่านั้นไม่ได้กระทบต่อผลผลิตหรือการปฏิบัติงานในช่วง
เวลาท�างานที่คุณได้รับมอบหมาย และตราบเท่าที่งานเหล่านั้น
ไม่ได้กระทบหรือดูเหมือนว่าจะกระทบต่อวิจารณญาณหรือความ
สามารถของคุณในการกระท�าการเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของ 
PerkinElmer หรือหากจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือหลีก
เลี่ยงการเข้าใจผิด เราขอแนะน�าให้คุณขออนุมัติจากผู้จัดการของ
คุณ ก่อนที่จะเริ่มท�างานแบบไม่เต็มเวลาหรือรับต�าแหน่งเป็นที่
ปรึกษาใด ๆ นอกจากนี้ อย่าลืมว่าคุณต้องปกป้องข้อมูลกรรมสิทธิ์
และข้อมูลที่เป็นความลับของ PerkinElmer และทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบริษัทอยู่เสมอ ตามที่อธิบายไว้เพ่ิมเติมด้านล่าง

สินบน ของขวัญ และส่ิงบันเทิง
พนักงานของ PerkinElmer จะต้องไม่มอบหรือรับของขวัญ
ใด ๆ ก็ตามที่อาจจะ หรืออาจจะดูเหมือนว่า เป็นการสร้างอิทธิพล
ที่ไม่เหมาะสมต่อความสัมพันธ์หรือการตัดสินใจทางธุรกิจ ของ
ขวัญอาจจะมีตั้งแต่สินค้าส่งเสริมการตลาดออกใหม่ที่แจกจ่าย
อย่างทั่วถึงและมีมูลค่าแค่เล็กน้อย ซึ่งคุณสามารถมอบหรือรับไว้
ได้ ไปจนถึงสินบนที่คุณจะต้องไม่มอบหรือรับเป็นอันขาด ห้ามมอบ
ของขวัญหรือสิ่งบันเทิงใดก็ตามให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลาง
สหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะมีเจตนาอย่างไรหรือการติดต่อมีปฏิสัมพันธ์
เกิดขึ้นในลักษณะใด เว้นแต่คุณจะได้ตรวจสอบกับฝา่ยกฎหมาย
ของ PerkinElmer แล้ว (ดูหัวข้อ “ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐบาล” ที่ด้านล่าง) การมอบหรือการรับของขวัญที่ไม่เหมาะสม 
หรือการจ่ายเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต จะกระทบต่อความเป็นกลาง ส่ง
ผลเสียต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และอาจจะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย

มิตรไมตรีทางธุรกิจ
ในธุรกิจเชิงพาณิชย์ การแลกเปลี่ยนมิตรไมตรีที่เป็นธรรมเนียม 
ทางธุรกจิ อย่างเชน่ มือ้อาหารและสิง่บนัเทงิ ระหวา่งซพัพลายเออร์์  
ลูกค้า และพนักงานของ PerkinElmer นั้น จะเป็นสิ่งที่กระท�าได้
ก็ต่อเมื่อมีความสมเหตุสมผลและมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชัดเจน 
และเมื่อค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องนั้นมีมูลค่าพอประมาณและอยู่ในระดับที่
สมเหตุสมผล ไม่ได้เป็นเรื่องต้องห้ามตามกฎหมายหรือธรรมเนียม
ปฏิบัติทางธุรกิจของลูกค้า พนักงานแต่ละคนมีหน้าที่ต้องรับผิด
ชอบการเป็นการส่วนตัวในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า การรับเลี้ยง
ด้วยมื้ออาหารหรือสิ่งบันเทิงเหล่านั้นมีความเหมาะสมและไม่ได้มีเหตุ
อันควรให้ถือได้ว่า ฝา่ยที่น�าเสนอพยายามหาวิธีเพ่ือให้ได้รับการเอื้อ
ประโยชน์แก่ตนเอง

การรับของขวัญ
คุณและสมาชิกในครอบครัวของคุณจะต้องไม่เรียกร้องหรือยอมรับ
เงินหรือของขวัญจากซัพพลายเออร์ ลูกค้า หรือบุคคลอื่นที่บริษัท
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วย ซึ่งเงินหรือของขวัญนั้นอาจมี
อิทธิพลหรือเชื่อได้ว่าจะท�าให้เกิดภาพลักษณ์ของการสร้างอิทธิพล
ต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจของ PerkinElmer กับซัพพลายเออร์
หรือลูกค้ารายดังกล่าว คุณสามารถรับของขวัญมูลค่าเล็กน้อย
ได้ เช่น สินค้าใหม่เพ่ือส่งเสริมการขาย ที่ตามธรรมเนียมแล้วมักจะ
มอบให้แก่ผู้อื่นที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่คล้ายกันกับลูกค้าหรือ
ซัพพลายเออร์ หากคุณได้รับการเสนอของขวัญที่มูลค่าสูงกว่า
มูลค่าเล็กน้อย หรือไม่ได้เป็นการเสนอให้ผู้อื่นตามธรรมเนียม หรือ
ได้รับการเสนอเงิน คุณต้องแจ้งผู้จัดการของคุณทันที จะมีการ
ด�าเนินการเพ่ือส่งคืนหรือก�าจัดสิ่งที่ได้รับมา และซัพพลายเออร์
หรือลูกค้าจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงนโยบายเกี่ยวกับของขวัญ
ของ PerkinElmer

ผลประโยชน์ทับซ้อน
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การมอบของขวัญ
คุณต้องไม่มอบเงินหรือของขวัญใด ๆ ก็ตามให้แก่ซัพพลายเออร์์ 
ลูกค้า หรือองค์กรอื่นใด หากการกระท�าเช่นนั้นจะเป็นการสร้าง 
อิทธิพล หรืออาจท�าให้ดูเหมือนว่าเป็นการสร้างอิทธิพลต่อความ
สัมพันธ์ที่องค์กรมีกับ PerkinElmer อย่างไรก็ตาม คุณสามารถ
มอบของขวัญมูลค่าเล็กน้อยให้ได้ เช่น สินค้าเพ่ือส่งเสริมการขาย
ของ PerkinElmer หากกฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ และการมอบนั้น
สอดคล้องกับระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของ PerkinElmer

ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล
PerkinElmer จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเงินค่าตอบแทนพิเศษของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐบาลในทุกท้องถิ่นและประเทศที่ PerkinElmer ประกอบกิจการ 
หลักปฏิบัติที่ยอมรับได้ในสภาพแวดล้อมของธุรกิจการค้าทั่วไปอาจ
จะกลายเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และอาจจะละเมิดฝา่ฝนืกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับบางประการ เมื่อเราติดต่อเจรจากับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐบาลหรือผู้ที่กระท�าการในนามของรัฐบาล ดังนั้น คุณต้องรับ
ทราบและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  ซึ่ง
ก�ากับควบคุมความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เป็นรัฐบาลและซัพพลายเออร์

คุณต้องไม่มอบของขวัญ จ่ายเงิน หรือให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ พนักงาน หรือผู้ได้รับมอบหมายใด ๆ หากยังไม่ได้หารือกับฝา่ย
กฎหมายของ PerkinElmer โปรดดูหัวข้อ “สินบน ของขวัญ และ
สิ่งบันเทิง” ด้านบน การมอบเงินหรือสิ่งใดก็ตามที่มีมูลค่าให้แก่เจ้า
หน้าที่ในต่างประเทศหรือผู้สมัครด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างอิทธิพลต่อรัฐบาลต่างประเทศ ถือเป็นเรื่อง
ต้องห้าม โปรดดูหัวข้อ “การต่อต้านการติดสินบน/การต่อต้านการ
ทุจริต” ด้านบน

กฎหมายสหรัฐอเมริกาห้ามการมอบ “เงินใต้โต๊ะ” ที่เป็นการเสนอ
หรือการมอบสิ่งใดก็ตามที่มีมูลค่าให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลในต่าง
ประเทศ หรือพนักงานของผู้รับจ้างระดับสูงของสหรัฐอเมริกา 
หรือรัฐบาลต่างประเทศใด ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาการ
เอื้อประโยชน์เกี่ยวกับการท�าสัญญากับรัฐบาล

คุณต้องไม่จ่ายเงินที่เป็นกรณีต้องห้าม แม้ว่าอาจจะท�าให้ 
PerkinElmer เสียเปรียบในการแข่งขัน หรือแม้ว่าคุณก�าลังด�าเนิน
กิจการในประเทศที่การมอบสินบนหรือของขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ยอมรับได้ก็ตาม หากคุณไม่แน่ใจว่าการ
จ่ายเงินที่คาดหมายเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายและเหมาะสมหรือไม่   โปรด
ขอค�าแนะน�าจากฝา่ยกฎหมายของ PerkinElmer เสมอ

ผลประโยชน์ทับซ้อน
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ข้อก�าหนดทั่วไป
คุณมีหน้าที่ปกป้องสินทรัพย์ของ PerkinElmer รวมถึงสินทรัพย์
ทางกายภาพของบริษัท เช่น สิ่งอ�านวยความสะดวก อุปกรณ์ และ
สินค้าคงคลัง และสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 
และความลับทางการค้า คุณจะต้องปกป้องอุปกรณ์ของบริษัท
ที่คุณได้รับมอบ หรืออุปกรณ์ที่ซัพพลายเออร์หรือลูกค้ามอบให้ 
PerkinElmer ดูแล คุณต้องใช้และดูแลรักษาสินทรัพย์เหล่านี้ด้วย
ความระมัดระวังและเคารพสูงสุด ปกป้องไม่ให้มีการน�าไปใช้อย่าง
สิ้นเปลือง ไม่ให้มีการใช้ในทางที่ผิด ไม่ให้ถูกโจรกรรม และไม่มี
การน�าไปใช้งานโดยความขาดระวัง คุณต้องตระหนักถึงต้นทุนค่า
ใช้จ่ายและคอยมองหาโอกาสในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในขณะที่สามารถลดต้นทุนได้ในเวลาเดียวกัน คุณต้องใช้สินทรัพย์
ของ PerkinElmer เพ่ือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตาม
กฎหมายเท่านั้น การใช้ทรัพย์สิน สิ่งอ�านวยความสะดวก อุปกรณ์ 
และข้อมูลของ PerkinElmer เพ่ือวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับ PerkinElmer จะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อมีการอนุมัติจากผู้จัดการ
ที่มีอ�านาจในการอนุญาตการใช้งานดังกล่าว คุณมีหน้าที่ปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดของใบอนุญาตการใช้ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่ระบุอยู่ใน
ข้อก�าหนดการปฏิบัติงาน และต้องแน่ใจว่าไม่มีการคัดลอกส�าเนา
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มีใบอนุญาตโดยที่ไม่ได้รับอนุมัติ

การจัดท�าสมุดบัญชีและบันทึกรายการและรายงานต่อ
สาธารณะอย่างถูกต้อง
พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารต้องรายงานธุรกรรมทางธุรกิจ
ทั้งหมดอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และครบถ้วน คุณมีหน้าที่
รับผิดชอบต่อความครบถ้วนสมบูรณ์และความถูกต้องของบันทึก
ข้อมูลและรายงานของคุณ ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนมีความ
ส�าคัญต่อความสามารถของเราในการปฏิบัติตามพันธะหน้าที่ด้าน
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

สมดุรายการ บนัทึกขอ้มลู และบญัชทีัง้หมดของบรษัิท จะต้องได้
รบัการดแูลรกัษาไวต้ามระเบยีบขอ้บงัคบั มาตรฐาน และนโยบาย
ดา้นการบญัชแีละการเงนิของ PerkinElmer ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
และตอ้งสะทอ้นถงึลกัษณะท่ีแทจ้รงิของธรุกรรมทีบ่นัทกึไวอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง นีค่อืขอ้บงัคบัทีต่อ้งปฏบิตัติาม ไมว่า่บนัทกึขอ้มลูเหลา่น้ี
จะแสดงผลประกอบการทีน่า่ผดิหวงั หรอืไมเ่ปน็ไปตามระดบัผล
ก�าไรทีค่าดหมายกต็าม เราจะไมเ่พิกเฉยและจะไมย่นิยอมใหมี้การ
ปกปดิผลประกอบการทีแ่ทจ้รงิโดยการบดิเบอืนขอ้มลูรายได ้คา่ใช้
จา่ย สนิทรพัย ์และหนีส้นิ การจดัท�างบการเงนิของบรษัิทจะต้อง
สอดคลอ้งกบักฎระเบยีบการท�าบญัชทีีย่อมรบัไดโ้ดยทัว่ไป รวม
ถงึนโยบายการบญัชขีองบรษัิท เราจะตอ้งไมจ่ดัตัง้บญัชหีรอืเงนิ
ทนุทีไ่มม่กีารเปดิเผยขอ้มลูหรอืไมม่กีารบนัทึกรายการ ไมว่า่ดว้ย
วตัถปุระสงคใ์ดกต็าม คุณจะตอ้งไมล่งขอ้มลูทีเ่ปน็เทจ็หรอืท�าให้
เขา้ใจผดิในสมดุบญัชแีละบนัทกึรายการของบรษัิท ไมว่า่ดว้ยเหตุผล
ใดกต็าม และตอ้งไมม่กีารจา่ยเงนิออกจากเงนิทนุของธรุกจิหรอื
ทรพัยส์นิอืน่ ๆ ขององคก์ร หากไมม่เีอกสารประกอบทีเ่หมาะสม

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน เป็นธรรม 
ถูกต้อง เหมาะสมกับเวลา และเข้าใจได้ ในรายงานและเอกสารที่
บริษัทยื่นต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาและ
ในการสื่อสารต่อสาธารณะอื่น ๆ

พวกคุณจ�านวนมากถูกขอให้บันทึกเวลาที่คุณใช้ในการท�างานแต่ละ
งาน บันทึกข้อมูลนี้มีความส�าคัญอย่างยิ่ง คุณจะต้องบันทึกจ�านวน
ชั่วโมงที่คุณท�างานแต่ละงานอย่างถูกต้องและเป็นจริง นอกเหนือ
จากการใช้เป็นหลักฐานบันทึกการเข้างานและจ�านวนชั่วโมงที่คุณ
ท�างานเพ่ือวัตถุประสงค์ในการค�านวณค่าจ้างของคุณแล้ว บันทึก
เวลามักจะถูกใช้เป็นเกณฑ์พ้ืนฐานในการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า
ของเรา การปลอมแปลงบันทึกข้อมูลถือว่าเป็นการฉ้อฉล และอาจ
ท�าให้เกิดความผิดทางแพ่งหรืออาญา ค่าใช้จ่ายธุรกิจควรได้รับการ
บันทึกพร้อมด้วยใบเสร็จรับเงินตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท 
และในรายงานค่าใช้จ่ายของคุณจะต้องลงรายการค่าใช้จ่ายทาง
ธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น คุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความ
ถูกต้องของบันทึกข้อมูลและรายงานส่วนตัวของคุณ หากคุณมี
ปัญหาเกี่ยวกับระบบการบันทึกเวลาของคุณ โปรดปรึกษาผู้จัดการ
ของคุณทันที

การติดต่อเจรจากับผู้ตรวจสอบอิสระ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารทุกคน จะต้องไม่จงใจแถลง
ข้อมูลสาระส�าคัญที่เป็นเท็จหรือท�าให้เข้าใจผิด หรือละเว้นการให้
ข้อเท็จจริงที่เป็นสาระส�าคัญใด ๆ แก่สมุห์บัญชี ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม ส�าหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี การตรวจ
ทาน หรือการตรวจสอบงบการเงินของ PerkinElmer หรือการ
จัดเตรียมหรือการยื่นเอกสารหรือรายงานใด ๆ ต่อ SEC นอกจาก
นี้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารจะต้องไม่กระท�าการใด ๆ ด้วย
เจตนาฉ้อฉล เพ่ือบังคับ จัดการ ท�าให้เข้าใจผิด หรือโน้มน้าวสมุห์
บัญชีสาธารณะอิสระหรือสมุห์บัญชีสาธารณะที่ผ่านการรับรอง
ใด ๆ เกี่ยวกับการตรวจทานหรือการตรวจสอบงบการเงินของ 
PerkinElmer

ความเป็นส่วนตัวของพนักงาน
PerkinElmer เคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณ บันทึกข้อมูล
ส่วนตัวและบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ เงินเดือน สวัสดิการ และ
เงื่อนไขการจ้างงาน จะถือว่าเป็นข้อมูลความลับและการเข้าถึง
ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจ�ากัดไว้ โดยปกติแล้ว เราจะเผยแพร่ข้อมูลส่วน
บุคคลต่อบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากพนักงาน 
ยกเว้นแต่ว่า PerkinElmer และบุคคลที่ได้รับอนุญาตอาจจะเปิด
เผยข้อมูลส่วนบุคคลได้เช่นกัน ในกรณีที่ต้องการยืนยันการจ้าง
งาน เพ่ือปฏิบัติตามข้อก�าหนดที่ชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
หรือองค์กรอื่น ๆ ที่เป็นผู้ซื้อกิจการของ PerkinElmer หรือเพ่ือ
เหตุผลที่เหมาะสมในด้านการตรวจสอบ การด�าเนินธุรกิจ หรือ
เหตุผลทางกฎหมาย

การปกป้องสินทรัพย์ของ PERKINELMER
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คุณไม่ควรทิ้งหรือเก็บสิ่งของส่วนบุคคล ข้อความ และข้อมูล
ที่คุณพิจารณาว่ามีความเป็นส่วนตัวไว้ในสถานที่ท�างานของ 
PerkinElmer เช่น ระบบโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ โต๊ะท�างาน 
หรือห้องท�างาน ฝา่ยบริหารของ PerkinElmer มีสิทธิ์เข้าถึง
พ้ืนที่เหล่านี้และสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่น ๆ ของ PerkinElmer 
อย่างไรก็ตาม พนักงานไม่ควรเข้าไปในพ้ืนที่ท�างานของพนักงาน
คนอื่น รวมถึงไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หากยังไม่ได้รับอนุมัติจากฝา่ย
บริหาร

ข้อมูลกรรมสิทธิ์
PerkinElmer จะปกป้องข้อมูลกรรมสิทธิ์และข้อมูลที่เป็นความ
ลับอื่น ๆ ของบริษัท รวมถึงความลับทางการค้า และคุณมีหน้าที่
ปกป้องสินทรัพย์เหล่านี้ ข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทที่
ต้องไม่เปิดเผยหรือส่งต่อให้ผู้อื่นนอกบริษัท แม้ว่าจะพ้นสภาพการ
เป็นพนักงานของ PerkinElmer แล้วก็ตาม

“ข้อมูลกรรมสิทธิ์และข้อมูลที่เป็นความลับ” จะรวมถึงข้อมูลดังต่อ
ไปนี้: ข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิทยาศาสตร์ของ PerkinElmer ที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ และงานวิจัยในปัจจุบันและใน
อนาคต แผนธุรกิจหรือแผนการตลาดหรือการคาดการณ์ รายรับ
และข้อมูลการเงินอื่น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าหรือผู้ขาย และข้อมูล
ที่ได้รับมาจากลูกค้าหรือผู้ขาย

เพ่ือหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณจะต้องไม่พูด
คุยถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ที่ PerkinElmer 
ถือว่าเป็นความลับ หรือที่ PerkinElmer ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะ นอกจากนี้คุณจะต้องไม่พูดคุยถึงข้อมูลดังกล่าว แม้แต่
กับพนักงานของ PerkinElmer ที่ได้รับอนุญาต หากมีคนอื่นที่ไม่
ได้รับอนุญาตอยู่ด้วย คุณยังต้องไม่พูดคุยถึงข้อมูลดังกล่าวกับ
สมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือนของคุณ ซึ่งอาจจะน�าข้อมูลไปพูดคุย
กับคนอื่นโดยบริสุทธิ์ใจหรือไม่ได้ตั้งใจ

เราต้องปกป้องข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่ได้รับจากลูกค้าและซัพพลาย
เออร์ด้วยเช่นกัน หากคุณเคยท�างานที่อื่นก่อนมาร่วมงานกับ 
PerkinElmer เราคาดหวังว่าคุณจะใช้ข้อพิจารณาเดียวกันนี้กับ
ความลับทางการค้าของอดีตนายจ้างของคุณ PerkinElmer 
เคารพในตัวอดีตนายจ้างของคุณและสิทธิในความลับทางการค้า
ของพวกเขา เราคาดหวังให้คุณไม่เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่เป็นกรรมสิทธิ์ ด้วยเหตุผลเดียวกัน
กับที่เราคาดหวังให้คุณช่วยผดุงสิทธิ์ของ PerkinElmer ให้เป็น
ของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว หากมีข้อจ�ากัดใด ๆ ต่อกิจกรรมของ
คุณ อันเป็นผลมาจากการจ้างงานก่อนหน้าของคุณ คุณควรเปิด
เผยข้อมูลเหล่านี้โดยท�าเป็นหนังสือแจ้งถึงผู้จัดการของคุณก่อน
เริ่มท�างานกับ PerkinElmer

ห้ามมอบข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับ PerkinElmer ให้บุคคล
ภายนอกใด ๆ หรือยอมรับข้อมูลดังกล่าวจากบุคคลใดก็ตาม เว้น
แต่ PerkinElmer จะมีการท�าข้อตกลงการเก็บรักษาความลับที่มี
ผลผูกพันกับฝา่ยดังกล่าว 

เมื่อคุณได้รับทราบถึงข้อมูลที่เป็นความลับของ PerkinElmer 
หรือบริษัทอื่น คุณต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ คุณไม่
ควรเปิดเผยข้อมูลแม้แต่กับบุคลากรของ PerkinElmer เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อก�าหนด และเว้นแต่ว่าการเปิดเผยนั้นจะมี
ความจ�าเป็นเพ่ือวัตถุประสงค์ของข้อตกลง

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ PerkinElmer
หนึ่งในหน้าที่ส�าคัญของพนักงานที่บริษัทว่าจ้างมาก็คือการมีความ
รอบคอบเกี่ยวกับงานของตนเอง พนักงานต้องตั้งค�าถามและคิด
หาวิธีว่าจะท�าอย่างไรถึงจะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้
มากขึ้น ใช้งานได้นานขึ้น และมีต้นทุนที่ต�า่ลง พนักงานบางคนได้
รับมอบหมายเป็นพิเศษให้มีหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือวิธี
การใหม่ ๆ ในบางครั้ง ผลิตภัณฑ์ วิธีการ หรือแนวคิดการพัฒนา
ปรับปรุงใหม่ ๆ เหล่านี้ จะสามารถจดสิทธิบัตรได้

เมื่อคุณเข้ามาท�างานที่ PerkinElmer คุณต้องลงนามในข้อ
ตกลงที่ระบุไว้ว่าคุณต้องยอมรับภาระผูกพันที่เฉพาะเจาะจงใน
ด้านที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการปฏิบัติต่อ
ข้อมูลที่เป็นความลับ ในฐานะพนักงานของ PerkinElmer นอก
เหนือจากสิ่งอื่น ๆ ในข้อตกลงแล้ว คุณยังได้ตกลงที่จะโอนมอบ
สิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งปวงที่คุณมีต่อทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่คุณพัฒนาขึ้นมาในขณะที่ท�างานตามอ�านาจหน้าที่บาง
อย่างให้แก่ PerkinElmer ทรัพย์สินทางปัญญาที่คุณโอนมอบ
สิทธิ์ให้นั้น จะรวมถึงสิ่งต่าง ๆ อย่างเช่น แนวคิด สิ่งประดิษฐ์  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ งาน
วิจัย หรือการพัฒนาของ PerkinElmer ที่ได้รับการแนะน�าหรือ
เป็นผลมาจากงานที่คุณรับหน้าที่ ปฏิบัติ หรือกระท�าการในนาม
ของ PerkinElmer ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวจะต้องได้รับ
การรายงานต่อ PerkinElmer และคุณต้องปกป้องทรัพย์สินดัง
กล่าวเหมือนกับข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของ PerkinElmer การ
ขอจดสิทธิบัตรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาดัง
กล่าว ควรยื่นเรื่องโดยหรือต้องมีการอนุมัติจากฝา่ยกฎหมายของ 
PerkinElmer อย่างไรก็ตาม หากคุณเชื่อว่าแนวคิด สิ่งประดิษฐ์ 
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของคุณ ไม่ได้เข้าข่ายผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดหมายของ PerkinElmer หรือไม่ได้
เป็นผลมาจากหรือได้รับค�าแนะน�ามาจากงานใด ๆ ก็ตามที่คุณได้รับ
มอบหมายที่ PerkinElmer คุณควรหารือเรื่องนี้กับฝา่ยกฎหมาย
ของ PerkinElmer

การปกป้องสินทรัพย์ของ PERKINELMER
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การปกป้องสินทรัพย์ของ PERKINELMERนักลงทุนสัมพันธ์และการส่ือสารองค์กร

PerkinElmer เป็นบริษัทมหาชนและกฎหมายหลักทรัพย์จะก�ากับ
ควบคุมการสื่อสารของ PerkinElmer กับผู้ถือหุ้นของบริษัท การ
ติดต่อจากผู้ถือหุ้นหรือที่ปรึกษาการลงทุนใด ๆ เพ่ือร้องขอข้อมูล
เกี่ยวกับ PerkinElmer ควรได้รับการส่งต่อไปยังฝา่ยนักลงทุน
สัมพันธ์ของ PerkinElmer เพ่ือให้มีการดูแลจัดการที่เหมาะสม 
พนักงานคนใดก็ตามได้รับการร้องขอจากสื่อมวลชนเพ่ือขอทราบ

ความคิดเห็น ควรส่งต่อค�าร้องขอไปยังฝา่ยการสื่อสารองค์กรของ 
PerkinElmer PerkinElmer มีนโยบายที่จะไม่แสดงความคิดเห็น
หรือตอบกลับข้อซักถามหรือข่าวลือใด ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ
หรือธุรกรรมที่คาดหมาย จนกว่าจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการ
ต่อสาธารณะ

PerkinElmer, Inc. มาตรฐานการด�าเนินธุรกิจ – แก้ไขเมื่อเดือนกรกฎาคม 2020 14



ในฐานะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของ PerkinElmer คุณ
มีหน้าที่ต่อ PerkinElmer ในการรายงานการด�าเนินการที่คุณเชื่อ
โดยสุจริตใจว่าเป็นการละเมิดฝา่ฝนืกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 
มาตรฐานฯ เหล่านี้ หรือนโยบายของ PerkinElmer รวมถึง
ประเด็นด้านการท�าบัญชีและการตรวจสอบบัญชีใด ๆ คุณสามารถ
รายงานเรื่องเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องระบุนาม

คุณจะไม่ถูกตอบโต้เอาคืนจากการรายงานด้วยความสุจริตใจเกี่ยว
กับข้อมูลที่คุณเชื่อว่ามีการละเมิดฝา่ฝนืกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 
มาตรฐานฯ เหล่านี้ PerkinElmer จะไม่ด�าเนินการทางวินัย เลือก
ปฏิบัติ หรือตอบโต้เอาคืนต่อพนักงานที่รายงานเรื่องร้องเรียนหรือ
ข้อวิตกกังวล เว้นแต่จะพิจารณาแล้วว่าการรายงานนั้นเกิดจาก
การจงใจทั้งที่ทราบว่าเป็นข้อมูลเท็จ

เราทุกคนต้องรับผิดชอบต่อการด�าเนินธุรกิจของเราและต่อความ
เสี่ยงที่จะสูญเสียงาน หากเราไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผล
บังคับใช้กับธุรกิจของเรา แม้ว่าจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกก็ตาม และ
เราต้องยึดมั่นตามมาตรฐานฯ ที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ข้อเท็จจริง
ที่ว่าคู่แข่งของเรามีแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างจากเรานั้น ไม่สามารถ
ใช้เป็นข้อแก้ตัวได้ ส�าหรับการที่เราไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระดับของ
การด�าเนินธุรกิจที่ก�าหนดไว้ส�าหรับพนักงานของ PerkinElmer 
เราจะไม่มีวันประนีประนอมความรับผิดชอบเหล่านี้เพ่ือให้บรรลุเป้า
หมายของแผนการเงินหรือเพ่ิมผลก�าไรของเรา

ระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการรายงาน
PerkinElmer ส่งเสริมให้พนักงานปรึกษาหารือกับผู้จัดการของ
ตนเอง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตีความและการบังคับใช้มาตร
ฐานฯ เหล่านี้ และในการรายงานต่อผู้จัดการของตนเอง หากมี
ข้อสงสัยเรื่องการละเมิดฝา่ฝนืใด ๆ ผู้จัดการของ PerkinElmer 
แต่ละคนจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะด้านในการสร้างและดูแล
รักษาสภาพแวดล้อมในการท�างาน ที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่มี
จริยธรรมและการสื่อสารที่เปิดกว้าง เกี่ยวกับประเด็นและข้อวิตก
กังวลทางด้านจริยธรรม เราอยากให้คุณพูดคุยถึงปัญหาหรือข้อ
วิตกกังวลกับผู้จัดการของ PerkinElmer ได้อย่างอิสระ

อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่สะดวกใจที่จะพูดคุยกับผู้จัดการของคุณ 
หรือหากผู้จัดการของคุณไม่จัดการปัญหาหรือข้อวิตกกังวลของ
คุณในระดับที่คุณพึงพอใจ คุณอาจเลือกด�าเนินการได้ด้วยวิธีดัง
ต่อไปนี้:

ทั้งบริการสายด่วนและการติดต่อผ่านอีเมลจะอยู่ภายใต้ความดูแล
โดยฝา่ยกฎหมายของ PerkinElmer และการเข้าถึงข้อมูลที่ส่งเข้า
มานั้น จะจ�ากัดอยู่เฉพาะผู้ที่มีความจ�าเป็นต้องรับทราบข้อมูลเท่านั้น

หากการละเมิดฝา่ฝนืที่รายงานเข้ามาเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ฝา่ย
กฎหมายของ PerkinElmer หรือคุณต้องการรายงานต่อผู้อื่น
นอกฝา่ยกฎหมาย คุณสามารถติดต่อรองประธานกรรมฝา่ยการ
ตรวจสอบภายในได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ตามที่ระบุไว้ส่วนท้ายของ
เอกสารนี้ หากคุณเชื่อว่าข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการละเมิดฝา่ฝนื
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือมาตรฐานฯ เหล่านี้ เกี่ยวข้องกับ
เจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารขององค์กร หรือร้ายแรงเพียงพอที่จะเสนอ
เรื่องต่อคณะกรรมการบริหาร คุณอาจใช้ช่องทางการรายงาน
ดังที่ระบุไว้ข้างต้นได้ หรือติดต่อหัวหน้าคณะกรรมการบริหารของ 
PerkinElmer โดยการส่งข้อมูลไปที่ Lead Director, c/o Office 
of the General Counsel, 940 Winter Street, Waltham, 
MA 02451

คุณสามารถแจ้งข้อมูลได้โดยไม่ต้องระบุตัวตนของคุณ หากคุณ
ต้องการ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการสืบสวนปัญหาที่แจ้งเข้า
มาโดยไม่ระบุนามนั้น มักจะด�าเนินการได้ไม่ง่ายนัก และคุณอาจจะไม่
ได้รับทราบผลการสืบสวน

ในการปฏิบัติใช้ระเบียบขั้นตอนการรายงานของบริษัท 
PerkinElmer มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายในต่างประเทศ รวม
ถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงแต่กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลของสหภาพ
ยุโรปและรัฐสมาชิก

ระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการสืบสวน
หาก PerkinElmer ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการ
ละเมิดฝา่ฝนืกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือมาตรฐานฯ เหล่า
นี้ ที่ปรึกษาทั่วไป (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) จะต้องด�าเนินการตาม
ความเหมาะสมร่วมกับสมาชิกคนอื่น ๆ จากฝา่ยบริหารระดับอาวุโส
และฝา่ยการตรวจสอบภายในเพ่ือ (ก) ประเมินข้อมูลดังกล่าว (ข) 
หากข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดฝา่ฝนืเกี่ยวข้องกับฝา่ยบริหารหรือผู้
บริหาร ต้องแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ยบริหารและคณะกรรมการ
บริหารทราบถึงข้อกล่าวหาดังกล่าว (ค) พิจารณาว่าจ�าเป็นต้อง
สอบสวนอย่างไม่เป็นทางการหรือต้องสืบสวนอย่างเป็นทางการ
หรือไม่ หากจ�าเป็น ให้เริ่มการสืบสวนหรือสอบสวนดังกล่าว และ 
(ง) รายงานผลการสืบสวนหรือสอบสวนดังกล่าวไปให้ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารรับทราบ พร้อมค�าแนะน�าวิธีการแก้ปัญหา หรือหาก
ข้อกล่าวหาเกี่ยวข้องกับฝา่ยบริหารหรือผู้บริหาร ต้องรายงาน
ผลการสืบสวนหรือการสอบสวนไปยังคณะกรรมการบริหารหรือ
คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง เราคาดหวังให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ 
และผู้บริหาร ร่วมมืออย่างเต็มที่กับการสืบสวนและสอบสวนโดย 
PerkinElmer ส�าหรับข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดฝา่ฝนืมาตรฐานฯ 
การไม่ให้ความร่วมมือกับการสืบสวนหรือการสอบสวนดังกล่าว 
อาจส่งผลให้มีการด�าเนินการทางวินัย โทษสูงสุดรวมถึงการเลิก
จ้าง

การบังคับใช้มาตรฐานการด�าเนินธุรกิจ
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• ติดต่อผู้น�าฝา่ยทรัพยากรบุคคลหรือฝา่ยการเงินในท้อง
ถิ่นของคุณ

• ติดต่อแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่อ้างถึงในเอกสารฉบับนี้ได้
โดยตรง หรือติดต่อบุคลากรและแผนกงานที่ระบุชื่อไว้ที่
ด้านหลังของเอกสารฉบับนี้

• โทรและฝากข้อความไว้กับบริการสายด่วนด้านจริยธรรม
ของ PerkinElmer: 
 สหรัฐอเมริกา:  
 866-723-0561 
 นอกสหรัฐอเมริกา: 
 (+1) 781-663-6905

•    หมายเลขนี้เป็นหมายเลขโทรฟรีในสหรัฐอเมริกา แต่จะมี
ค่าธรรมเนียมการโทรจากนอกสหรัฐอเมริกา

• ส่งอีเมลไปที่  
ethics.hotline@perkinelmer.com
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PerkinElmer จะพิจารณาว่าการละเมิดฝา่ฝนืมาตรฐานฯ นั้น ได้ 
เกิดขึ้นจริงหรือไม่ หากเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาการด�าเนินการ 
ทางวินัยต่อพนักงานที่กระท�าการละเมิดฝา่ฝนืมาตรฐานฯ ในกรณีที่ 
ข้อกล่าวหาการละเมิดฝา่ฝนืเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ฝา่ยบริหารหรือผู้ 
บริหาร คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาว่าการละเมิดฝา่ฝนื 
มาตรฐานฯ ได้เกิดขึ้นจริงหรือไม่ และหากเกิดขึ้นจริง จะพิจารณา
การด�าเนินการทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ฝา่ยบริหารหรือผู้บริหาร โปรด
จ�าไว้ว่าผู้ที่รายงานข้อกล่าวหาการละเมิดฝา่ฝนืกฎหมาย ระเบียบข้อ
บังคับ หรือมาตรฐานฯ เหล่านี้ อาจจะไม่ได้รับทราบว่าการสืบสวน
ก�าลังด�าเนินอยู่หรือเสร็จสิ้นแล้ว หรือไม่ได้รับทราบผลการสืบสวน 
แม้ว่าจะรายงานโดยระบุตัวตนก็ตาม

การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานฯ อาจส่งผลให้มีการด�าเนินการทางวินัย 
รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงแต่ การต�าหนิ การตักเตือน การภาคทัณฑ์ 
หรือการพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง การลดต�าแหน่ง การลดเงิน
เดือน การปลดออก หรือการชดใช้ค่าเสียหาย การละเมิดฝา่ฝนื
มาตรฐานฯ บางอย่าง อาจท�าให้ PerkinElmer ต้องส่งเรื่องไปยัง
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานก�ากับควบคุมที่เหมาะสม เพ่ือให้มี
การสืบสวนเพ่ิมเติมหรือด�าเนินคดี ยิ่งไปกว่านั้น หัวหน้างานคนใด
ก็ตามที่ก�ากับควบคุมหรืออนุมัติการด�าเนินการที่ฝา่ฝนืมาตรฐานฯ 
หรือผู้ที่รับทราบถึงการด�าเนินการดังกล่าวและไม่ได้รายงานโดย
ทันที จะต้องถูกด�าเนินการทางวินัยด้วยเช่นกัน โดยมีโทษสูงสุด
รวมถึงการเลิกจ้าง

ข้อยกเว้นและการสละสิทธิ์
ถึงแม้นโยบายบางส่วนที่อยู่ในมาตรฐานฯ เหล่านี้ จะต้องได้รับการ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและไม่มีข้อยกเว้นที่ได้รับอนุญาต แต่
ในกรณีอื่น ๆ นั้น อาจยกเว้นได้ตามความเหมาะสม ส�าหรับการ
สละสิทธิ์ในผลประโยชน์ทับซ้อน ควรปฏิบัติตามแนวทางที่ระบุไว้
ในหัวข้อ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” พนักงานคนใดก็ตามที่เชื่อว่าข้อ
ยกเว้นในนโยบายใด ๆ เหล่านี้ นอกเหนือจากส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นเรื่องเหมาะสมในกรณีของตนเอง ควร
ติดต่อหัวหน้างานโดยตรงของตนเองก่อน หากหัวหน้างานเห็น
ด้วยว่าการยกเว้นมีความเหมาะสม จะต้องขออนุมัติเป็นลายลักษณ์
อักษรจากที่ปรึกษาทั่วไปก่อน ที่ปรึกษาทั่วไปจะมีหน้าที่เก็บรักษา
บันทึกข้อมูลค�าร้องขอข้อยกเว้นทั้งหมดเกี่ยวกับนโยบายเหล่านี้ 
และมีหน้าที่ท�าลายค�าร้องขอดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ฝา่ยบริหารหรือผู้บริหารคนใดก็ตามที่ต้องการขอใช้สิทธิ์
ยกเว้นในนโยบายใด ๆ เหล่านี้ ควรติดต่อที่ปรึกษาทั่วไป การขอ
ใช้สิทธิ์ยกเว้นในมาตรฐานฯ เหล่านี้ส�าหรับเจ้าหน้าที่ฝา่ยบริหาร
หรือผู้บริหาร หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในมาตรฐานฯ เหล่านี้ 
ซึ่งมีผลบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ฝา่ยบริหารหรือผู้บริหาร จะด�าเนิน
การได้โดยคณะกรรมการบริหารของ PerkinElmer เท่านั้น และ
จะมีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์ก�าหนดไว้
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PerkinElmer, Inc.
940 Winter Street
Waltham, MA 02451 USA
โทร: (800) 762-4000 หรือ
(+1) 203-925-4602
www.perkinelmer.com

การเผยแพร่และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

มาตรฐานฉบับนี้จะได้รับการแปลเป็นหลายภาษา และพนักงานของ 
PerkinElmer จะสามารถดูเอกสารได้จากเว็บไซต์อินทราเน็ตของ 
PerkinElmer พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารใหม่ทุกคน จะได้
รับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงหรือการขอส�าเนามาตรฐานฉบับ
นี้ในวันแรกที่เริ่มปฏิบัติงานของตน หรือเมื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์
อื่น ๆ กับ PerkinElmer มาตรฐานฯ ฉบับนี้จะได้รับการเปิดเผย

ต่อสาธารณะด้วยเช่นกัน โดยสามารถเข้าดูได้จากเว็บไซต์ของ 
PerkinElmer ที่ www.perkinelmer.com PerkinElmer ขอ
สงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกมาตรฐานฯ ฉบับนี้
ได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่สัญญาจ้าง
งานระหว่าง PerkinElmer และพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้บริหาร
คนใดก็ตาม

หากต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม

หากต้องการค�าแนะน�าเพ่ิมเติม แหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้จะพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่คุณ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:  (+1) 781-663-5523

ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ยการเงิน:  (+1) 781-663-5654

ที่ปรึกษาทั่วไป:  (+1) 781-663-5775

ฝา่ยการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์:  (+1) 781-663-5775

ผู้ควบคุมและประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ยบัญชี:  (+1) 781-663-5642

ฝา่ยการตรวจสอบภายใน:  (+1) 781-663-5665

ฝา่ยการสื่อสารองค์กร:  (+1) 781-663-5699

ฝา่ยนักลงทุนสัมพันธ์:  (+1) 781-663-5883

ฝา่ยทรัพยากรบุคคล:  (+1) 781-663-5775


