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เมื่่�อ 80 กว่า่ปีีท่ำ�ผ่า่นมื่า ดร. Homer Stryker ซึ่่�งเปี็นผ่้�ก่อต้ั้�งของเรา ได�มื่ว่่สิัย้ท้ำศน์ในการปีรบ้ปีรุง 
การดแ้ลสัขุภาพผ่า่นทำางนว่ต้ั้กรรมื่ต่ั้างๆ ท่ำ�แก�ปัีญหาสัำาหรบ้บุคลากรทำางการแพทำยแ์ละผ่้�ปีว่่ยท่ำ� 
บุคลากรเหล่าน้�นให�บรกิาร โดยสัำาน่กในจุุดปีระสังค์ท่ำ�แน่ว่แน่ด้งกล่าว่ปีรากฏชัด้ในพน้ธกิจุของเรา:  
“เราและลก้ค�าของเรามุื่ง่มื่้�นท่ำ�จุะพฒ้นาระบบการดแ้ลสัขุภาพให�มื่ป่ีระสัทิำธภิาพด่ยิ�งข่�น”

สัารจุาก 
คุณุ Kevin Lobo ประธานและซีอ่่โอ

แมื่�ว่า่เราจุะเติั้บโตั้ข่�นเปี็นอยา่งมื่ากน้บต้ั้�งแต่ั้บรษ้ิัทำก่อต้ั้�งข่�นก็ตั้ามื่ แต่ั้สัิ�งท่ำ�ไมื่เ่คยเปีล่�ยนเลย ค่อคว่ามื่มุื่ง่มื่้�น
ของเราในการสัร�างคว่ามื่แตั้กต่ั้าง เพ่�อบรรลพุน้ธกิจุของเรา เรายด่ถ่ือค่านิยมื่ของเราในด�านคว่ามื่ซึ่่�อสัต้ั้ยส์ัจุุรติั้ 
คว่ามื่รบ้ผ่ดิชัอบ บุคลากรและผ่ลการปีฏิบติ้ั้งานเปี็นแนว่ทำาง การถ่ือเปี็นภาระรบ้ผ่ดิชัอบต่ั้อค่านิยมื่ของเรา 
ในการกระทำำาและการต้ั้ดสันิใจุของเรา มื่ส่ัำาค้ญอยา่งยิ�งต่ั้อคว่ามื่สัำาเรจ็ุของเรา

หล้กปีฏิบติ้ั้ของเรามื่ค่ว่ามื่สัอดคล�องก้บค่านิยมื่ของเรา และเปี็นข�อตั้กลงรว่่มื่ก้นในการทำำาในสัิ�งท่ำ�ถืก้ตั้�อง 
สัำาหรบ้บุคลากรของเรา ลก้ค�าของเราและผ่้�ปีว่่ยของลก้ค�า ผ่้�ถ่ือหุ�นของเรา และชุัมื่ชันของเรา หล้กปีฏิบติ้ั้ 
ของเราเปี็นเขม็ื่ทิำศท่ำ�ให�พล้งแก่เราในการขบ้เคล่�อนไปีข�างหน�าในทิำศทำางท่ำ�ถืก้ตั้�อง การทำำาในสัิ�งท่ำ�ถืก้ตั้�อง 
ทำำาให�เราได�รบ้คว่ามื่ไว่�ว่างใจุ ขยายธุรกิจุให�เติั้บโตั้ และบรรลพุน้ธกิจุของเรา

เราขบ้เคล่�อนไปีในอนาคตั้ด�ว่ยว่ต้ั้ถืปุีระสังค์ โดยยด่มื่้�นในค่านิยมื่ของเราและปีฏิบติ้ั้ตั้ามื่หล้กการชั่�นำาท่ำ� 
ปีรากฏในหล้กปีฏิบติ้ั้ของเรา ขอขอบคณุพว่กคณุทำกุคนท่ำ�สัง่มื่อบผ่ลงานให�ลก้ค�าของเรา และสัง่ผ่ล 
กระทำบต่ั้อชัว่่ติั้ผ่้�คนอยา่งล่กซึ่่�ง

Kevin Lobo  
ปีระธานและซึ่อ่่โอ
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พนัธก่จและคุ่าน่ยมของเรา

เราและลูกค้าของเรามุ่งมัน่ที่จะพัฒนา
ระบบการดูแลสุขภาพ
ใหม้ีประสิทธภิาพดียิง่ขึ้น

ความซื่อสัตย์สุจริต
เราทําในสิง่ที่ถูกต้อง

ความรบัผิดชอบ
เราทําในสิง่ที่เราพูด

บุคลากร
เราพัฒนาบุคลากร

ผู้มีความสามารถพิเศษ

ผลการปฏิบัติงาน
เราสรา้งผลงาน

พนัธกิจ

ค่านิยม

การปีรบ้ปีรุงการดแ้ลสัขุภาพให�ด่ข่�นเปี็นหว้่ใจุของการดำาเนินการของเรา เราพฒ้นาผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์และบรกิาร
ระด้บนว่ต้ั้กรรมื่ และทำำางานรว่่มื่ก้บลก้ค�าของเราเพ่�อปีรบ้ปีรุงชัว่่ติั้ของผ่้�ปีว่่ย เรายด่ถ่ือพน้ธกิจุของเราเปี็น
แนว่ทำาง: เราและลก้ค�าของเรามุื่ง่มื่้�นท่ำ�จุะพฒ้นาระบบการดแ้ลสัขุภาพให�มื่ป่ีระสัทิำธภิาพด่ยิ�งข่�น

ค่านิยมื่หล้กของเราในด�านคว่ามื่ซึ่่�อสัต้ั้ยส์ัจุุรติั้ คว่ามื่รบ้ผ่ดิชัอบ บุคลากรและผ่ลการปีฏิบติ้ั้งาน เปี็นสัิ�งท่ำ�
กำาหนดคว่ามื่เชั่�อของเรา เราทำำาในสัิ�งท่ำ�ถืก้ตั้�อง เราทำำาในสัิ�งท่ำ�เราพ้ด เราพฒ้นาบุคลากรผ่้�มื่ค่ว่ามื่สัามื่ารถื
พเิศษั และเราสัร�างผ่ลงาน เรายด่มื่้�นในค่านิยมื่เหล่าน่�ในการบรรลพุน้ธกิจุของเรา
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เรายดึมัน่ในหลักปฏ่บต่ั้ของเราในที่กุๆ วนั
หล้กปีฏิบติ้ั้ของเราไมื่ไ่ด�เปี็นแค่เพย่งเอกสัาร หล้กปีฏิบติ้ั้ของเราเปี็นแนว่ทำางให�แก่เราในการต้ั้ดสันิใจุทำำาสัิ�งท่ำ�ถืก้ตั้�อง
ในทำกุๆ ว่น้ และชัว่่ยเราในการรก้ษัาว่ฒ้นธรรมื่ท่ำ�เราสัามื่ารถืเปี็นต้ั้ว่ของต้ั้ว่เองได�ด่ท่ำ�สัดุในท่ำ�ทำำางาน

เพ่�อชัว่่ยให�สัามื่ารถืต้ั้ดสันิใจุได�อยา่งถืก้ตั้�อง แต่ั้ละหว้่ข�อในหล้กปีฏิบติ้ั้ของเรา 
จุง่ปีระกอบด�ว่ย:

• หลักการชี้่�นำาท่ำ�กำาหนดพฤติั้กรรมื่ท่ำ�คาดหว่ง้

• เหต้ใุดสิ่่�งน่�จงึมคุ่วามสิ่ำาคัุญต่ั้อคว่ามื่สัำาเรจ็ุอยา่งต่ั้อเน่�องและคว่ามื่
สัามื่ารถืในการบรรลพุน้ธกิจุของเรา

• ขอ้ต้กลงรว่มกันของเราในการทำำาในสัิ�งท่ำ�ถืก้ตั้�อง

คุวามรบัผ่ดชี้อบของเรา
หล้กปีฏิบติ้ั้ของเราใชั�ก้บบุคลากรทำกุคนใน Stryker โดยเท่ำาเท่ำยมื่ก้น ซึ่่�งรว่มื่ถ่ืง
พน้กงาน เจุ�าหน�าท่ำ� และคณะกรรมื่การบรษ้ิัทำของเรา ตั้ลอดจุนบุคคลใดก็ตั้ามื่ 
ท่ำ�ปีฏิบติ้ั้หน�าท่ำ�ในนามื่ของ Stryker พว่กเราทำกุคนมื่ภ่าระรบ้ผ่ดิชัอบในการ
ทำำาคว่ามื่เข�าใจุและปีฏิบติ้ั้ตั้ามื่หล้กปีฏิบติ้ั้ของเรา

Stryker มื่ค่ว่ามื่มุื่ง่มื่้�นในการใชั�มื่าตั้รการดำาเนินการแก�ไขท่ำ�เหมื่าะสัมื่สัำาหรบ้ 
คว่ามื่ปีระพฤติั้ผ่ดิของพน้กงาน การไมื่ป่ีฏิบติ้ั้ตั้ามื่หล้กปีฏิบติ้ั้ของเรา นโยบาย
บรษ้ิัทำ หรอ่กฎหมื่ายท่ำ�ใชั�บง้ค้บ อาจุสัง่ผ่ลให�ถืก้ดำาเนินการทำางว่นิ้ยจุนถ่ืงข้�น 
และรว่มื่ถ่ืงการเลิกจุ�างงาน

ในกรณ่ท่ำ�ไมื่เ่กิดบอ่ย การร�องขอการละเว่�นบทำบญ้ญ้ติั้ในหล้กปีฏิบติ้ั้ของเรา 
อาจุมื่ค่ว่ามื่เหมื่าะสัมื่ ติั้ดต่ั้อฝ่่ายกฎหมื่ายหรอ่กฎข�อบง้ค้บ เพ่�อร�องขอการละเว่�น 
การให�การละเว่�นสัำาหรบ้เจุ�าหน�าท่ำ�หรอ่กรรมื่การบรษ้ิัทำจุะตั้�องดำาเนินการโดย 
คณะกรรมื่การบรษ้ิัทำหรอ่คณะกรรมื่การบรหิารท่ำ�เหมื่าะสัมื่เท่ำาน้�น

สิ่ปอต้ไลท์ี่ผู้จดัการ: การนำาที่าง

ผ่้�จุด้การเปีน็ผ่้�นำาทำางให�บุคคลต่ั้างๆ ทำำางานของตั้นสัดุคว่ามื่สัามื่ารถื และมื่ ่
สัว่่นสันบ้สันุนต่ั้อคว่ามื่สัำาเรจ็ุของ Stryker คว่ามื่เปีน็ผ่้�นำาด้งกล่าว่มื่าพร�อมื่ก้บ
คว่ามื่รบ้ผ่ดิชัอบในการชัว่่ยให�สัมื่าชักิในท่ำมื่เข�าใจุหล้กปีฏิบติ้ั้ของเรา ยด่มื่้�นใน 
ค่านยิมื่ของเรา และต้ั้ดสันิใจุด�ว่ยว่จิุารณญาณท่ำ�ด่ เราคาดหว่ง้ให�ผ่้�จุด้การตั้�อง:

• ทำำาต้ั้ว่ให�เปี็นแบบอยา่ง
• เปี็นผ่้�รอบร้ �สัำาหรบ้บุคคลอ่�นๆ
• สัง่เสัรมิื่สัภาพแว่ดล�อมื่ท่ำ�เปี็นอ้นหน่�งอ้นเด่ยว่ก้น
• กระตัุ้�นให�พน้กงานกล�าออกมื่าพ้ดถ่ืงข�อก้งว่ล
• รบ้ฟังัข�อก้งว่ลและลงมื่อ่ดำาเนินการเมื่่�อมื่ค่ว่ามื่เหมื่าะสัมื่ 
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และผ่้�ถ่ือหุ�น
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เรารบัฟัง เราห่วงใย และเราดำาเน่นการ
Stryker มื่ค่ว่ามื่มุื่ง่มื่้�นในการสัร�างสัภาพแว่ดล�อมื่ท่ำ�บุคคลสัามื่ารถืแจุ�งข�อก้งว่ลได�อยา่งไร�ข�อก้งว่ล

การตั้ดสิ่น่ใจอยา่งมจ่รย่ธรรม
เมื่่�อเผ่ชัญิก้บสัถืานการณ์ท่ำ�ไมื่ช่ัด้เจุนว่า่คว่รทำำาสัิ�งใดจุง่จุะถืก้ตั้�อง ให�
พจิุารณาคำาถืามื่ต่ั้อไปีน่�:

ออกมาพูดและขอคุวามชี้ว่ยเหลือ
การออกมื่าพ้ดมื่ค่ว่ามื่สัำาค้ญอยา่งยิ�ง หากคณุพบเหน็หรอ่สังสัย้ว่า่มื่ส่ัิ�งท่ำ�ไมื่น่่า 
จุะถืก้ตั้�อง

คุณุคุวรที่ำาอยา่งไรเมื่อคุณุมข่อ้กังวล
พจ่ารณาปัญหา ใชั�คว่ามื่ระมื่ด้ระว่ง้ หากคณุมื่ค่ว่ามื่คิดด้งต่ั้อไปีน่� เมื่่�อต้ั้ดสันิใจุ 
ว่า่คณุคว่รออกมื่าพ้ดหรอ่ไมื่่

“มื่น้ไมื่ใ่ชัเ่ร่�องใหญ่”

“ฉ้ันมื่ข่�อม้ื่ลไมื่ค่รบถื�ว่น”

“มื่น้เปี็นคว่ามื่รบ้ผ่ดิชัอบของคนอ่�น”

“ไมื่ม่ื่ใ่ครร้ �หรอ่ค�นพบหรอก”

ก้าวออกมา พ้ดก้บผ่้�จุด้การของคณุ ฝ่่ายทำรพ้ยากรบุคคล ฝ่่ายกฎหมื่าย  
หรอ่ฝ่่ายกำาก้บดแ้ลการปีฏิบติ้ั้ตั้ามื่กฎข�อบง้ค้บ เพ่�อสัอบถืามื่คำาถืามื่และปีรก่ษัา
ข�อก้งว่ลโดยไมื่ต่ั้�องเกรงกล้ว่การตั้อบโตั้�

สัายด่ว่นจุรยิธรรมื่ของ Stryker ยง้มื่ห่ลายชัอ่งทำางในการออก
มื่าพ้ดอ่กด�ว่ย รายงานของคณุจุะถืก้บน้ท่ำกไว่� และติั้ดตั้ามื่ผ่ลโดย
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เรย่นรูเ้พ่ม่เต่้ม
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หรอ่ไมื่่
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ในทำางลบต่ั้อคว่ามื่ไว่�ว่างใจุ
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และผ่้�ถ่ือหุ�น
ของเรา

... สัำาหรบ้ 
ชุัมื่ชัน 
ของเรา

บทำสัรุปี... สัำาหรบ้
บุคลากร
ของเรา 7

หลกัปฏ่บต่ั้�
ของเรา: 
เราทำำา�
ในสิ่่ง่ท่่ำถูกูต้้อง

https://app.convercent.com/en-us/LandingPage/b6bb4e84-9fcb-ea11-a974-000d3ab9f296
https://stryker.sharepoint.com/sites/StrykerPolicyPortal/PortalDocuments/Forms/Expansion%20View.aspx?FolderCTID=0x012000491A6C5B21C95B4AB893894E237C3446&id=%2Fsites%2FStrykerPolicyPortal%2FPortalDocuments%2FSTRYKER%20CORPORATE%20POLICIES&FilterField1=Business%5Fx0020%5FFunction&FilterValue1=Stryker%20Corporate%20Policies&FilterType1=Choice&FilterDisplay1=Stryker%20Corporate%20Policies&FilterField2=Document%5Fx0020%5FCategory&FilterValue2=Corporate%20Policy%20%2310%3A%20Ethics%20Hotline&FilterType2=Text&FilterDisplay2=Corporate%20Policy%20%2310%3A%20Ethics%20Hotline&viewid=83b05d7d%2D738e%2D4d87%2D8ad1%2D2293e1d47297 


สิ่ปอต้ไลท์ี่ผู้จดัการ: การออกมาพูด

ผ่้�จุด้การมื่บ่ทำบาทำสัำาค้ญอยา่งยิ�งในการสัร�างสัภาพแว่ดล�อมื่ท่ำ�สัมื่าชักิในท่ำมื่
แต่ั้ละคนร้ �สัก่ปีลอดภ้ยท่ำ�จุะแสัดงแนว่คว่ามื่คิดและแจุ�งข�อก้งว่ล

ผู้จดัการคุวรที่ำาอยา่งไร เมื่อพนักงานออกมาพูด

• รบัฟงัอยา่งตั้�งใจด้วยคุวามเห็นอกเห็นใจ อยา่แบง่ฝ่่ายหรอ่ต้ั้ดสันิใดๆ 
เก่�ยว่ก้บสัิ�งท่ำ�พน้กงานบอกคณุ

• รวบรวมขอ้เท็ี่จจรง่จุากพน้กงานท่ำ�ออกมื่าพ้ดก้บคณุ

• ขอบคุณุพนักงานสัำาหรบ้การออกมื่าพ้ด

• เต่ั้อนพน้กงานให�ทำราบถ่ืงนโยบายการไมย่อมให้มก่ารต้อบโต้้ของ 
Stryker

• ต่้ดต่้อฝ่่ายที่รพัยากรบุคุคุล ฝ่่ายกฎหมาย หรอืฝ่่ายกำากับดแูล 
การปฏ่บต่ั้ต้ามกฎขอ้บงัคัุบ เพ่�อแจุ�งให�ทำราบถ่ืงสัิ�งท่ำ�คณุได�รบ้รายงาน

การรกัษาคุวามลับ
ข�อม้ื่ลอ้ตั้ล้กษัณ์ของบุคคลท่ำ�ทำำารายงานหรอ่เก่�ยว่ข�องในรายงานจุะได�รบ้ 
การคุ�มื่ครองภายในขอบเขตั้ท่ำ�เปี็นไปีได� พน้กงานยง้สัามื่ารถืรายงาน 
โดยไมื่เ่ปีิดเผ่ยต้ั้ว่ตั้นผ่า่นทำางสัายด่ว่นจุรยิธรรมื่ได�อ่กด�ว่ย การสัอบสัว่น 
ใดๆ จุะได�รบ้การดำาเนินการอยา่งเปี็นธรรมื่และเหมื่าะสัมื่

ไมย่อมให้มก่ารต้อบโต้้
การตั้อบโตั้�เกิดข่�นเมื่่�อพน้กงานคนหน่�งดำาเนินการในเชังิลบต่ั้อพน้กงานอ่กคน 
สัำาหรบ้การทำำารายงานโดยสัจุุรติั้หรอ่การมื่ส่ัว่่นรว่่มื่ในการสัอบสัว่นของรายงาน 
ต้ั้ว่อยา่งการตั้อบโตั้� ได�แก่:

• การเลิกจุ�าง การลดตั้ำาแหน่ง หรอ่การไมื่ว่่า่จุ�าง

• การลดหรอ่การเปีล่�ยนแปีลงค่าจุ�าง หน�าท่ำ�การงาน ชั้�ว่โมื่งทำำางานหรอ่ตั้าราง
เว่ลางาน

• การระง้บสัทิำธปิีระโยชัน์ สัทิำธพิเิศษัหรอ่การเล่�อนตั้ำาแหน่ง

• การคกุคามื่ การขม่ื่ข้ ่หรอ่พฤติั้กรรมื่ในเชังิลบอ่�นๆ

Stryker ไมื่ย่อมื่ให�มื่ก่ารตั้อบโตั้�ในร้ปีแบบใดๆ ท้ำ�งสัิ�น ขอสัง่เสัรมิื่ให�พน้กงาน 
ออกมื่าพ้ดโดยเสัรแ่ละเปีิดเผ่ยโดยไมื่ต่ั้�องเกรงกล้ว่การตั้อบโตั้� การมื่ส่ัว่่น
เก่�ยว่ข�องในการตั้อบโตั้�ร้ปีแบบใดก็ตั้ามื่ จุะสัง่ผ่ลให�ถืก้ดำาเนินการทำางว่นิ้ย 
จุนถ่ืงข้�นและรว่มื่ถ่ืงการเลิกจุ�างงาน 

คุณุจะไมป่ระสิ่บคุวามยุง่ยากใดๆ ในการรายงานขอ้กังวลโดยสิ่จุรต่้ หรอื 
การให้ขอ้มูลท่่ี่เก่่ยวขอ้งกับขอ้กังวลท่่ี่รายงาน
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ของเรา

... สัำาหรบ้ 
ชุัมื่ชัน 
ของเรา

บทำสัรุปี... สัำาหรบ้
บุคลากร
ของเรา 8

หลกัปฏ่บต่ั้�
ของเรา: 
เราทำำา�
ในสิ่่ง่ท่่ำถูกูต้้อง

https://app.convercent.com/en-us/LandingPage/b6bb4e84-9fcb-ea11-a974-000d3ab9f296


เราทำำาในสัิ�งท่ำ�ถืก้ตั้�อง
สิ่ำาหรบับุคุลากรของเรา

• เราให้คุวามสิ่ำาคัุญก้บคว่ามื่แตั้กต่ั้าง

• เราปฏ่บต่ั้ต่ั้อก้นและก้นด�ว่ยการให�เก่ยรติั้ก้น

• เราสิ่ง่เสิ่รม่สัถืานท่ำ�ทำำางานท่ำ�ถืก้สัขุอนามื่ย้และมื่ค่ว่ามื่ปีลอดภ้ย

• เราเปดิเผยและจดัการผ่ลปีระโยชันท้์ำบซึ่�อน
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ของเรา: 
เราทำำา 
ในสัิง่ท่่ำถืก้ตั้�อง

... สัำาหรบ้
ลก้ค�า
ของเรา

... สัำาหรบ้บรษ้ิัทำ 
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... สิ่ำาหรบั
บุคลากร
ของเรา



เราให้คุวามสิ่ำาคัุญกับคุวามแต้กต่้าง
เราสัง่เสัรมิื่สัภาพแว่ดล�อมื่การทำำางานท่ำ�มื่ค่ว่ามื่หลากหลายและเปี็นอ้นหน่�งอ้นเด่ยว่ก้น ซึ่่�งทำกุคนสัามื่ารถืเจุรญิก�าว่หน�าได�

เหต้ใุดสิ่่ง่น้่จงึมคุ่วามสิ่ำาคัุญ
เราทำำางานในแบบฉับบ้ของต้ั้ว่เองได�ด่ท่ำ�สัดุ เมื่่�อเราสัามื่ารถืเปี็นต้ั้ว่ของต้ั้ว่เองได� 
ในท่ำ�ทำำางาน การสัง่เสัรมิื่สัถืานท่ำ�ทำำางานท่ำ�ทำกุๆ คนร้ �สัก่ว่า่ได�รบ้การสัน้บสันุนและเปี็น
อ้นหน่�งอ้นเด่ยว่ก้น จุะชัว่่ยให�เราสัร�างสัรรค์คว่ามื่คิดใหมื่่ๆ  ขบ้เคล่�อนนว่ต้ั้กรรมื่ 
และเข�าใจุลก้ค�าของเราและผ่้�ปีว่่ยของลก้ค�าได�ด่ยิ�งข่�น 

คว่ามื่มุื่ง่มื่้�นของเราต่ั้อคว่ามื่หลากหลาย คว่ามื่เท่ำาเท่ำยมื่ก้น และคว่ามื่เปี็นอ้นหน่�ง
อ้นเด่ยว่ก้น สัน้บสันุนพน้ธกิจุของเราในการปีรบ้ปีรุงการดแ้ลสัขุภาพให�ด่ข่�น  
การให�คว่ามื่สัำาค้ญก้บคว่ามื่แตั้กต่ั้างจุะทำำาให�พว่กเราแขง็แกรง่ไปีด�ว่ยก้น

ขอ้ต้กลงรว่มกันของเรา
• น�อมื่รบ้และสัร�างคว่ามื่แขง็แกรง่ให�ก้บคว่ามื่หลากหลายของบุคลากรของเรา

• ว่ฒ้นธรรมื่แหง่คว่ามื่เปี็นอ้นหน่�งอ้นเด่ยว่ก้น การมื่ส่ัว่่นรว่่มื่และคว่ามื่เปี็น
เจุ�าของ

• มื่องหามุื่มื่มื่องท่ำ�แตั้กต่ั้างเสัมื่อ และรบ้ฟังัผ่้�อ่�นด�ว่ยคว่ามื่สัภุาพและการให�เก่ยรติั้

• ขยายพล้งแหง่คว่ามื่เปี็นอ้นหน่�งอ้นเด่ยว่ก้นให�สัง้สัดุ เพ่�อขบ้เคล่�อนนว่ต้ั้กรรมื่
และการเติั้บโตั้

เรย่นรูเ้พ่ม่เต่้ม
คว่ามื่หลากหลาย คว่ามื่เท่ำาเท่ำยมื่ก้น และคว่ามื่เปี็นอ้นหน่�งอ้นเด่ยว่ก้น: ศ้นย์
แหล่งข�อม้ื่ล
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เราปฏ่บต่ั้ต่้อกันและกันด้วยการให้เก่ยรต่้กัน
เราปีฏิบติ้ั้ต่ั้อก้นด�ว่ยศ้กดิ�ศรแ่ละการให�เก่ยรติั้ และสัง่เสัรมิื่สัภาพแว่ดล�อมื่ในการทำำางานท่ำ�ปีราศจุากการเล่อกปีฏิบติ้ั้  
การตั้อบโตั้�และการคกุคามื่

เหต้ใุดสิ่่ง่น้่จงึมคุ่วามสิ่ำาคัุญ
บุคลากรเปี็นหว้่ใจุของการปีฏิบติ้ั้งานของเรา เราพฒ้นาบุคคลท่ำ�มื่ค่ว่ามื่สัามื่ารถื
พเิศษั และรก้ษัาสัภาพแว่ดล�อมื่ในการทำำางานท่ำ�ปีลอดภ้ยและเปี็นธรรมื่ เราให�
โอกาสัท่ำ�เท่ำาเท่ำยมื่ก้นแก่พน้กงานทำกุคนและบุคคลใดก็ตั้ามื่ท่ำ�กระทำำาการในนามื่
ของ Stryker ในการปีระสับคว่ามื่สัำาเรจ็ุ และมื่ส่ัว่่นสัน้บสันุนต่ั้อคว่ามื่สัำาเรจ็ุของ 
Stryker

ขอ้ต้กลงรว่มกันของเรา
• ปีฏิบติ้ั้ต่ั้อก้นและก้นด�ว่ยศ้กดิ�ศรแ่ละการให�เก่ยรติั้

• ต้ั้ดสันิใจุอยา่งเปี็นธรรมื่และปีราศจุากอคติั้เก่�ยว่ก้บการจุ�างงาน  
การเล่�อนตั้ำาแหน่ง ค่าตั้อบแทำน และโอกาสัในการทำำางาน

• รก้ษัาสัภาพแว่ดล�อมื่ในการทำำางานให�ปีราศจุากการคกุคามื่ การขม่ื่ข้ ่
และพฤติั้กรรมื่น่ารง้เก่ยจุ

เรย่นรูเ้พ่ม่เต่้ม
นโยบายของบรษ้ิัทำฉับบ้ท่ำ� 2: การต่ั้อตั้�านการเล่อกปีฏิบติ้ั้

นโยบายของบรษ้ิัทำฉับบ้ท่ำ� 3: สัถืานท่ำ�ทำำางานท่ำ�ปีราศจุากการคกุคามื่

สัารบญ้ หล้กปีฏิบติ้ั้
ของเรา: 
เราทำำา 
ในสัิง่ท่่ำถืก้ตั้�อง

... สัำาหรบ้
ลก้ค�า
ของเรา

... สัำาหรบ้บรษ้ิัทำ 
และผ่้�ถ่ือหุ�น
ของเรา

... สัำาหรบ้ 
ชุัมื่ชัน 
ของเรา

บทำสัรุปี... สัำาหรบ้
บุคลากร
ของเรา 11

... สิ่ำาหรบั
บุคลากร
ของเรา

https://stryker.sharepoint.com/sites/StrykerPolicyPortal/PortalDocuments/Forms/Expansion%20View.aspx?FolderCTID=0x012000491A6C5B21C95B4AB893894E237C3446&id=%2Fsites%2FStrykerPolicyPortal%2FPortalDocuments%2FSTRYKER%20CORPORATE%20POLICIES&FilterField1=Business%5Fx0020%5FFunction&FilterValue1=Stryker%20Corporate%20Policies&FilterType1=Choice&FilterDisplay1=Stryker%20Corporate%20Policies&FilterField2=Document%5Fx0020%5FCategory&FilterValue2=Corporate%20Policy%20%2302%3A%20Anti%2DDiscrimination&FilterType2=Text&FilterDisplay2=Corporate%20Policy%20%2302%3A%20Anti%2DDiscrimination&viewid=83b05d7d%2D738e%2D4d87%2D8ad1%2D2293e1d4729
https://stryker.sharepoint.com/sites/StrykerPolicyPortal/PortalDocuments/Forms/Expansion%20View.aspx?FolderCTID=0x012000491A6C5B21C95B4AB893894E237C3446&id=%2Fsites%2FStrykerPolicyPortal%2FPortalDocuments%2FSTRYKER%20CORPORATE%20POLICIES&FilterField1=Business%5Fx0020%5FFunction&FilterValue1=Stryker%20Corporate%20Policies&FilterType1=Choice&FilterDisplay1=Stryker%20Corporate%20Policies&FilterField2=Document%5Fx0020%5FCategory&FilterValue2=Corporate%20Policy%20%2303%3A%20Sexual%20and%20Other%20Unlawful%20Harassment&FilterType2=Text&FilterDisplay2=Corporate%20Policy%20%2303%3A%20Sexual%20and%20Other%20Unlawful%20Harassment&viewid=83b05d7d%2D738e%2D4d87%2D8ad1%2D2293e1d47297


เราสิ่ง่เสิ่รม่สิ่ถูานท่่ี่ที่ำางานท่่ี่ถูกูสิ่ขุอนามยัและมคุ่วามปลอดภัย
เราดแ้ลก้นและก้นด�ว่ยการดแ้ลให�สัภาพแว่ดล�อมื่ในการทำำางานของเรามื่ค่ว่ามื่ปีลอดภ้ย และเปี็น 
ไปีตั้ามื่ระเบย่บบง้ค้บท่ำ�เก่�ยว่ข�องท้ำ�งหมื่ดในด�านสัิ�งแว่ดล�อมื่ สัขุอนามื่ย้และคว่ามื่ปีลอดภ้ย

เหต้ใุดสิ่่ง่น้่จงึมคุ่วามสิ่ำาคัุญ
ในฐานะบรษ้ิัทำในธุรกิจุการดแ้ลให�ผ่้�คนมื่ส่ัขุภาพท่ำ�ด่ เรามุื่ง่มื่้�นในการสัน้บสันุน
คว่ามื่ปีลอดภ้ยและสัว่ส้ัดิภาพของพน้กงานของเรา และบุคคลใดก็ตั้ามื่ท่ำ�กระทำำา
การในนามื่ของ Stryker คว่ามื่มุื่ง่มื่้�นต่ั้อสัขุอนามื่ย้และคว่ามื่ปีลอดภ้ยน่�สัน้บสันุน
ท้ำ�งคว่ามื่สัำาเรจ็ุเปี็นรายบุคคลและองค์กร

ขอ้ต้กลงรว่มกันของเรา
• สัง่เสัรมิื่ว่ฒ้นธรรมื่ท่ำ�สัน้บสันุนคว่ามื่รบ้ผ่ดิชัอบรว่่มื่ก้นสัำาหรบ้คว่ามื่ปีลอดภ้ย

ของสัถืานท่ำ�ทำำางาน

• ปีกปีอ้งสัขุภาพและสัว่ส้ัดิภาพทำางกายและใจุของก้นและก้น

• ปีฏิบติ้ั้ตั้ามื่และสัง่เสัรมิื่ข�อกำาหนดท้ำ�งหมื่ดในด�านสัิ�งแว่ดล�อมื่ สัขุอนามื่ย้ 
และคว่ามื่ปีลอดภ้ย

• ออกมื่าพ้ด เมื่่�อพบเหน็คว่ามื่เสั่�ยงด�านสัิ�งแว่ดล�อมื่ สัขุอนามื่ย้และ 
คว่ามื่ปีลอดภ้ย เชัน่ สัภาพการทำำางานท่ำ�ไมื่ป่ีลอดภ้ย

เรย่นรูเ้พ่ม่เต่้ม
นโยบายของบรษ้ิัทำฉับบ้ท่ำ� 4: สัถืานท่ำ�ทำำางานท่ำ�ปีลอดยาเสัพติั้ดและสัารตั้�องห�ามื่

ตั้วอยา่งสิ่ภาพการที่ำางานท่่ี่ไมป่ลอดภัย
• การบง้ค้บคว่บคมุื่อุปีกรณ์ท่ำ�เสัย่หายหรอ่ไมื่ไ่ด�รบ้การบำารุงรก้ษัาท่ำ�ด่

• การใชั�อุปีกรณ์โดยไมื่ม่ื่อุ่ปีกรณ์คว่บคมุื่คว่ามื่ปีลอดภ้ยท่ำ�เหมื่าะสัมื่  
หรอ่ในล้กษัณะท่ำ�ไมื่ป่ีลอดภ้ย

• การปีฏิบติ้ั้งานท่ำ�มื่อ้่นตั้รายโดยไมื่ม่ื่ก่ารฝึ่กอบรมื่ท่ำ�ถืก้ตั้�อง

• การไมื่ป่ีฏิบติ้ั้ตั้ามื่แนว่ทำางคว่ามื่ปีลอดภ้ย หรอ่ไมื่ใ่ชั�อุปีกรณ์ปีอ้งก้น 
สัว่่นบุคคล

• การคกุคามื่หรอ่การกระทำำาคว่ามื่รุนแรง รว่มื่ท้ำ�งการนำาอาวุ่ธมื่ายง้ 
สัถืานท่ำ�ทำำางาน

• การทำำางานภายใตั้�ฤทำธิ�ของสัารตั้�องห�ามื่

สัารบญ้ หล้กปีฏิบติ้ั้
ของเรา: 
เราทำำา 
ในสัิง่ท่่ำถืก้ตั้�อง

... สัำาหรบ้
ลก้ค�า
ของเรา

... สัำาหรบ้บรษ้ิัทำ 
และผ่้�ถ่ือหุ�น
ของเรา

... สัำาหรบ้ 
ชุัมื่ชัน 
ของเรา

บทำสัรุปี... สัำาหรบ้
บุคลากร
ของเรา 12

... สิ่ำาหรบั
บุคลากร
ของเรา

https://stryker.sharepoint.com/sites/StrykerPolicyPortal/PortalDocuments/Forms/Expansion%20View.aspx?FolderCTID=0x012000491A6C5B21C95B4AB893894E237C3446&id=%2Fsites%2FStrykerPolicyPortal%2FPortalDocuments%2FSTRYKER%20CORPORATE%20POLICIES&FilterField1=Business%5Fx0020%5FFunction&FilterValue1=Stryker%20Corporate%20Policies&FilterType1=Choice&FilterDisplay1=Stryker%20Corporate%20Policies&FilterField2=Document%5Fx0020%5FCategory&FilterValue2=Corporate%20Policy%20%2304%3A%20Drug%2DFree%20Workplace%20and%20Prohibited%20Substances&FilterType2=Text&FilterDisplay2=Corporate%20Policy%20%2304%3A%20Drug%2DFree%20Workplace%20and%20Prohibited%20Substances&viewid=83b05d7d%2D738e%2D4d87%2D8ad1%2D2293e1d47297


เราเป่ดเผยและจดัการผลประโยชี้น์ทัี่บซีอ้น
เราทำำาในสัิ�งท่ำ�ถืก้ตั้�องด�ว่ยการต้ั้ดสันิใจุทำางธุรกิจุอยา่งเปี็นธรรมื่และปีราศจุากอคติั้ เพ่�อผ่ลปีระโยชัน์สัง้สัดุของ Stryker

เหต้ใุดสิ่่ง่น้่จงึมคุ่วามสิ่ำาคัุญ
ว่ธิป่ีฏิบติ้ั้ของเราในการดำาเนินธุรกิจุสัง่ผ่ลกระทำบต่ั้อชั่�อเสัย่งและคว่ามื่ไว่�ว่างใจุ 
ท่ำ�เราได�สัร�างข่�นก้บลก้ค�า ผ่้�ถ่ือหุ�นและชุัมื่ชันของเรา ผ่ลปีระโยชัน์ท้ำบซึ่�อน 
สัามื่ารถืสัง่ผ่ลกระทำบต่ั้อการต้ั้ดสันิใจุของเรา และสัร�างภาพล้กษัณ์ของ 
คว่ามื่ไมื่เ่ปี็นธรรมื่ได� การดำาเนินการตั้ามื่ข้�นตั้อนเพ่�อระบุ หล่กเล่�ยง เปีิดเผ่ย 
และจุด้การผ่ลปีระโยชัน์ท้ำบซึ่�อนท่ำ�อาจุเกิดข่�นใดๆ ทำำาให�เราสัามื่ารถืดำารง 
คว่ามื่มุื่ง่มื่้�นต่ั้อไปีในการกระทำำาการด�ว่ยคว่ามื่โปีรง่ใสัและคว่ามื่ซึ่่�อสัต้ั้ยส์ัจุุรติั้

ขอ้ต้กลงรว่มกันของเรา
• ระบุสัถืานการณ์ท่ำ�เราอาจุมื่ห่รอ่อาจุถืก้มื่องได�ว่า่มื่ผ่่ลปีระโยชัน์ท้ำบซึ่�อน

• ต้ั้ดสันิใจุและลงมื่อ่ดำาเนินการเพ่�อหล่กเล่�ยงผ่ลปีระโยชัน์ท้ำบซึ่�อน

• เปีิดเผ่ยผ่ลปีระโยชัน์ท้ำบซึ่�อนท่ำ�ไมื่ส่ัามื่ารถืหล่กเล่�ยงได�ท่ำ�อาจุเกิดข่�นในท้ำนท่ำ

• ปีฏิบติ้ั้ตั้ามื่แนว่ทำางในการจุด้การผ่ลปีระโยชัน์ท้ำบซึ่�อนท่ำ�มื่ก่ารเปีิดเผ่ยแล�ว่

เรย่นรูเ้พ่ม่เต่้ม
นโยบายของบรษ้ิัทำฉับบ้ท่ำ� 12: การจุา่ยเงินท่ำ�ไมื่เ่หมื่าะสัมื่

ผลประโยชี้น์ทัี่บซีอ้นคืุออะไร

ผ่ลปีระโยชัน์ท้ำบซึ่�อนเกิดข่�นเมื่่�อผ่ลปีระโยชัน์สัว่่นต้ั้ว่ คว่ามื่ภ้กด่หรอ่ 
คว่ามื่สัม้ื่พน้ธข์องเราเข�าไปีก�าว่ก่ายหรอ่มื่ภ่าพล้กษัณ์ว่า่เข�าไปีก�าว่ก่าย 
ผ่ลปีระโยชันข์อง Stryker ผ่ลปีระโยชันท้์ำบซึ่�อนยง้อาจุเก่�ยว่ข�องก้บสัมื่าชักิ
ในครอบครว้่หรอ่บุคคลอ่�นๆ ท่ำ�เรามื่ค่ว่ามื่สัม้ื่พน้ธส์ัว่่นต้ั้ว่ท่ำ�ใกล�ชัดิอ่กด�ว่ย

ผลประโยชี้น์ทัี่บซีอ้นท่่ี่พบท่ัี่วไป
ในฐานะพน้กงาน Stryker ไมื่แ่ปีลกท่ำ�จุะปีระสับสัถืานการณ์ท่ำ�มื่โ่อกาสัท่ำ� 
จุะเปี็นผ่ลปีระโยชัน์ท้ำบซึ่�อนได� ท่ำ�สัำาค้ญ เราตั้�องเปีิดเผ่ยและจุด้การเร่�อง 
ด้งกล่าว่ สัถืานการณ์ท้ำ�ว่ไปีท่ำ�อาจุก่อให�เกิดผ่ลปีระโยชัน์ท้ำบซึ่�อน ได�แก่:

• สัมื่าชักิในครอบครว้่ของฉ้ันเปี็นพน้กงาน Stryker

• ฉ้ันเปี็นหว้่หน�างานสัมื่าชักิในครอบครว้่

• ฉ้ันรบ้งานเสัรมิื่ก้บค้่แขง่ของ Stryker

• ฉ้ันมื่ก่ารลงทำนุหรอ่ทำรพ้ยส์ันิรว่่มื่ก้บลก้ค�าของ Stryker

• ฉ้ันได�รบ้ของขว่ญ้จุากซึ่พ้พลายเออรข์อง Stryker

สัารบญ้ หล้กปีฏิบติ้ั้
ของเรา: 
เราทำำา 
ในสัิง่ท่่ำถืก้ตั้�อง

... สัำาหรบ้
ลก้ค�า
ของเรา

... สัำาหรบ้บรษ้ิัทำ 
และผ่้�ถ่ือหุ�น
ของเรา

... สัำาหรบ้ 
ชุัมื่ชัน 
ของเรา

บทำสัรุปี... สัำาหรบ้
บุคลากร
ของเรา 13

... สิ่ำาหรบั
บุคลากร
ของเรา
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เราทำำาในสัิ�งท่ำ�ถืก้ตั้�อง
สิ่ำาหรบัลกูคุ้าของเรา
• เรามป่ฏ่สิ่มัพนัธอ์ยา่งโปรง่ใสิ่และมจ่รย่ธรรม 

ก้บบุคลากรทำางการแพทำย์

• เรารบัรองคณุภาพและคว่ามื่ปีลอดภ้ยของผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์

• เราสิ่ื�อสิ่ารอยา่งระมดัระวงัเก่�ยว่ก้บผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์ของเรา

• เราวา่จา้งบุคคลท่ำ�สัามื่และชัอ่งทำางจุำาหน่ายทำางอ�อมื่ 
ท่ำ�เชั่�อถ่ือได�

• เราห้ามการติั้ดสันิบนและการทำจุุรติั้

• เราแขง่ขนักันอยา่งเปน็ธรรมเพ่�อให�ได�มื่าซึ่่�งธุรกิจุ

• เราปฏ่บต่ั้ต้ามกฎหมื่ายการค�าระหว่า่งปีระเทำศ

สัารบญ้ หล้กปีฏิบติ้ั้
ของเรา: 
เราทำำา 
ในสัิง่ท่่ำถืก้ตั้�อง

... สัำาหรบ้
ลก้ค�า
ของเรา

... สัำาหรบ้บรษ้ิัทำ 
และผ่้�ถ่ือหุ�น
ของเรา

... สัำาหรบ้ 
ชุัมื่ชัน 
ของเรา

บทำสัรุปี... สัำาหรบ้
บุคลากร
ของเรา 14

... สิ่ำาหรบั
ลกูค้า�
ของเรา



เรามป่ฏ่สิ่มัพนัธอ์ยา่งโปรง่ใสิ่และมจ่รย่ธรรมกับ
บุคุลากรที่างการแพที่ย์
เราทำำางานก้บบุคลากรทำางการแพทำย ์(HCP) ในล้กษัณะท่ำ�โปีรง่ใสั 
และมื่ค่ว่ามื่รบ้ผ่ดิชัอบ

เหต้ใุดสิ่่ง่น้่จงึมคุ่วามสิ่ำาคัุญ
ในการดแ้ลสัขุภาพ คว่ามื่ไว่�ว่างใจุมื่ค่ว่ามื่สัำาค้ญอยา่งยิ�ง เราเคารพว่จิุารณญาณ
ทำางคลินิกโดยอิสัระของ HCP โดยบุคลากรด้งกล่าว่จุะตั้�องใชั�ว่จิุารณาญาณ
อยา่งเต็ั้มื่ท่ำ�ในการต้ั้ดสันิใจุเก่�ยว่ก้บผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์และการรก้ษัาท่ำ�ด่ท่ำ�สัดุสัำาหรบ้ผ่้�ปีว่่ย 
การมื่ป่ีฏิสัม้ื่พน้ธท่์ำ�ไมื่เ่หมื่าะสัมื่สัามื่ารถืสัง่ผ่ลกระทำบในเชังิลบต่ั้อการดแ้ลผ่้�ปีว่่ย 
และทำำาลายชั่�อเสัย่งของ Stryker และลก้ค�าของเราได�

บุคุลากรที่างการแพที่ยคื์ุออะไร

บุคคลหรอ่หน่ว่ยงานใดๆ ท่ำ�ให�บรกิารดแ้ลสัขุภาพ หรอ่มื่ค่ว่ามื่สัามื่ารถืในการ
จุด้ซึ่่�อ เชัา่ แนะนำา ใชั� หรอ่สั้�งจุา่ยอุปีกรณ์ทำางการแพทำยไ์ด� ซึ่่�งอาจุรว่มื่ถ่ืง:

• แพทำย ์พยาบาล แพทำยฝึ์่กหด้ และบุคลากรในหน่ว่ยงานบรกิารทำางการ
แพทำยฉ์ักุเฉิัน

• ผ่้�รว่่มื่การว่จิุย้ทำางคลินิก

• ผ่้�จุด้การสัทิำธปิีระโยชัน์ เจุ�าหน�าท่ำ�บรหิารจุด้การโรงพยาบาล และผ่้�มื่อ่ำานาจุ
ต้ั้ดสันิใจุอ่�นๆ ภายในองค์กรด�านการดแ้ลสัขุภาพและการจุด้ซึ่่�อเปี็นกลุ่มื่

ขอ้ต้กลงรว่มกันของเรา
• เคารพว่จิุารณญาณทำางคลินิกโดยอิสัระของ HCP โดยไมื่ใ่ห�คำามื่้�น หรอ่ 

ปีฏิบติ้ั้โดยเล่อกท่ำ�รก้มื่ก้ท่ำ�ชัง้ หรอ่ให�สัิ�งของมื่ค่่าแก่ HCP เพ่�อโน�มื่น�าว่ 
การต้ั้ดสันิใจุโดยไมื่เ่หมื่าะสัมื่อยา่งเด็ดขาด

• กระทำำาการด�ว่ยเจุตั้นาท่ำ�เหมื่าะสัมื่ และพง่ระล่กว่า่การกระทำำาของเราอาจุ 
ปีรากฏต่ั้อผ่้�อ่�นอยา่งไร

• พจิุารณาสัถืานท่ำ�ปีระชุัมื่และคว่ามื่ตั้�องการสัำาหรบ้การเดินทำางและ 
การรบ้ปีระทำานอาหารโดยละเอ่ยดถ่ื�ถื�ว่น

• บน้ท่ำกกิจุกรรมื่ทำางธุรกิจุ การชัำาระเงิน และค่าใชั�จุา่ยท่ำ�เก่�ยว่ข�องก้บ HCP  
อยา่งถืก้ตั้�อง รว่มื่ท้ำ�งธุรกรรมื่ท่ำ�ชัำาระด�ว่ยบต้ั้รเครดิตั้สัว่่นต้ั้ว่และเงินสัด

สัารบญ้ หล้กปีฏิบติ้ั้
ของเรา: 
เราทำำา 
ในสัิง่ท่่ำถืก้ตั้�อง

... สัำาหรบ้
ลก้ค�า
ของเรา

... สัำาหรบ้บรษ้ิัทำ 
และผ่้�ถ่ือหุ�น
ของเรา

... สัำาหรบ้ 
ชุัมื่ชัน 
ของเรา

บทำสัรุปี... สัำาหรบ้
บุคลากร
ของเรา 15

... สิ่ำาหรบั
ลกูค้า�
ของเรา



การที่ำางานด้วยกันเพื่อปรบัปรุงการดแูลสิ่ขุภาพให้ด่ขึน้
เพ่�อท่ำ�จุะปีรบ้ปีรุงการดแ้ลสัขุภาพ เรานำา HCP เข�ามื่ามื่ส่ัว่่นรว่่มื่ใน 
หลากหลายว่ธิ ่ซึ่่�งอาจุรว่มื่ถ่ืง:

• การทำำางานรว่่มื่ก้นเพ่�อจุด้ทำำาการว่จิุย้ทำางคลินิกและเผ่ยแพรผ่่ลการว่จิุย้

• การร�องขอคว่ามื่คิดเหน็เก่�ยว่ก้บผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์ท่ำ�อย้ร่ะหว่า่งการพฒ้นา  
เพ่�อทำำาให�ใชั�งานได�ง่ายข่�นและลดโอกาสัในการเกิดข�อผ่ดิพลาด

• การให�การฝึ่กอบรมื่และการให�คว่ามื่ร้ �เก่�ยว่ก้บการใชั�ผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์ของเรา
อยา่งปีลอดภ้ยและมื่ป่ีระสัทิำธผิ่ล

เราค้ดเล่อก HCP เพ่�อการเข�ารว่่มื่ในกิจุกรรมื่เหล่าน่�ตั้ามื่คณุสัมื่บติ้ั้ 
และคว่ามื่เชั่�ยว่ชัาญของบุคคลเหล่าน้�น โดยไมื่ค่ำาน่งถ่ืงการใชั�หรอ่ 
การแนะนำาผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์ของเราท่ำ�ให�คำามื่้�นใดๆ 

จะที่ำาอยา่งไร ถู้า…  
ลกูคุ้าท่่ี่เป็น HCP รอ้งขอคุวามเอ้ือเฟ้ือ

เราตั้�องระมื่ด้ระว่ง้เมื่่�อ HCP ร�องขอคว่ามื่เอ่�อเฟั้� อ เน่�องจุากคำาตั้อบของ
เราอาจุทำำาให�เกิดหรอ่ถืก้มื่องว่า่ทำำาให�เกิดข�อได�เปีรย่บโดยไมื่เ่ปี็นธรรมื่
สัำาหรบ้ลก้ค�า เราตั้�องไมื่อ่นุญาตั้ให�คว่ามื่สัม้ื่พน้ธส์ัว่่นต้ั้ว่เข�ามื่าก�าว่ก่าย
คว่ามื่สัม้ื่พน้ธโ์ดยปีราศจุากอคติั้และเปี็นมื่อ่อาชัพ่ก้บ HCP และพง่ระล่ก
ว่า่การกระทำำาของเราอาจุปีรากฏต่ั้อผ่้�อ่�นอยา่งไร

จะที่ำาอยา่งไร ถู้า…  
HCP ขอปฏ่บต่ั้หน้าท่่ี่เป็นท่่ี่ปรกึษาให้กับ Stryker

เราระบุกิจุกรรมื่ท่ำ� Stryker กำาหนดให� HCP ปีฏิบติ้ั้หน�าท่ำ�เปี็นท่ำ�ปีรก่ษัาเปี็น
คร้�งคราว่ เชัน่ การว่จิุย้ทำางคลินิกหรอ่การให�คว่ามื่ร้ �ทำางการแพทำย ์ผ่า่น
ทำางกระบว่นการปีระเมื่นิคว่ามื่ตั้�องการของเรา เราคว่รขอบคณุ HCP 
ท่ำ�แสัดงคว่ามื่สันใจุในการปีฏิบติ้ั้หน�าท่ำ�เปี็นท่ำ�ปีรก่ษัา และแจุ�ง HCP ว่า่ 
Stryker มื่ก่ระบว่นการในการค้ดเล่อก HCP ตั้ามื่คณุสัมื่บติ้ั้และคว่ามื่
เชั่�ยว่ชัาญ

เรย่นรูเ้พ่ม่เต่้ม
นโยบายของบรษ้ิัทำฉับบ้ท่ำ� 13: การเข�ารว่่มื่การผ่า่ต้ั้ด
หรอ่กระบว่นการทำางการแพทำยอ่์�นๆ
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เรารบัรองคุณุภาพและคุวามปลอดภัยของผล่ต้ภัณฑ์
เราให�คว่ามื่สัำาค้ญก้บคว่ามื่ปีลอดภ้ยของผ่้�ปีว่่ยและผ่้�ใชั�ผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์ของเรา 
และมุื่ง่มื่้�นท่ำ�จุะสัง่มื่อบด�ว่ยคณุภาพสัำาหรบ้ทำกุๆ ผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์ในทำกุๆ คร้�ง

เหต้ใุดสิ่่ง่น้่จงึมคุ่วามสิ่ำาคัุญ
คว่ามื่ใสัใ่จุในคณุภาพผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์ของเรามื่องเหน็ได�ในเปีา้หมื่ายของเราใน 
การสัร�างผ่ลล้พธท่์ำ�ด่ข่�นสัำาหรบ้ผ่้�ปีว่่ยและผ่้�ดแ้ล ซึ่่�งสัามื่ารถืเกิดข่�นได�ก็ต่ั้อเมื่่�อ
ผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์ของเรามื่ค่ว่ามื่ปีลอดภ้ย มื่ป่ีระสัทิำธผิ่ลและมื่ค่ณุภาพสัง้ คว่ามื่สัามื่ารถื
ในการสัง่มื่อบโซึ่ลช้ัน้การดแ้ลสัขุภาพท่ำ�มื่ค่ณุภาพทำำาให� Stryker สัามื่ารถืรก้ษัา 
ชั่�อเสัย่งเอาไว่�ได�ตั้ามื่คว่ามื่น่าเชั่�อถ่ือและคว่ามื่ไว่�ว่างใจุ

นโยบายด้านคุณุภาพของ Stryker
สัำาหรบ้ Stryker คณุภาพมื่ค่ว่ามื่สัำาค้ญในลำาด้บสัง้สัดุในทำกุสัิ�งทำกุอยา่งท่ำ�
เราทำำา เรามื่พ่ล้งขบ้เคล่�อนในการปีรบ้ปีรุงการดแ้ลสัขุภาพให�ด่ข่�นสัำาหรบ้
ลก้ค�าของเราและผ่้�ปีว่่ยของลก้ค�า โดยจุด้หาผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์และบรกิารในระด้บ
นว่ต้ั้กรรมื่ท่ำ�สัอดคล�องก้บข�อกำาหนดทำางระเบย่บบง้ค้บ ผ่า่นทำางระบบ
คณุภาพท่ำ�มื่ป่ีระสัทิำธผิ่ลของเรา

ขอ้ต้กลงรว่มกันของเรา
• สัง่มื่อบผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์ท่ำ�ปีลอดภ้ยและมื่ป่ีระสัทิำธผิ่ล

• ปีฏิบติ้ั้ตั้ามื่มื่าตั้รฐานระบบคณุภาพและระเบย่บบง้ค้บภายนอกท่ำ�ใชั�คว่บคมุื่ 
การพฒ้นา การผ่ลิตั้ และการจุด้จุำาหน่ายผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์ของเรา

• ออกมื่าพ้ด เมื่่�อมื่ข่�อก้งว่ลเก่�ยว่ก้บคณุภาพหรอ่คว่ามื่ปีลอดภ้ยของผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์

จะที่ำาอยา่งไร ถู้า…  
ลกูคุ้ากล่าวถึูงขอ้กังวลด้านคุณุภาพท่่ี่เก่่ยวขอ้ง 
กับผล่ต้ภัณฑ์ของ Stryker

เรามื่ห่น�าท่ำ�ตั้�องรายงานข�อม้ื่ลท่ำ�ทำราบต่ั้อศ้นยร์บ้ข�อร�องเรย่นท่ำ�เหมื่าะสัมื่  
หากเราทำราบถ่ืงข�อก้งว่ลใดๆ เก่�ยว่ก้บผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์ของ Stryker โดยมื่่
กำาหนดเว่ลาท่ำ�ต้ั้�งเปีา้ไว่�สัำาหรบ้การรายงานข�อร�องเรย่นภายในหน่�งว่น้
ทำำาการ ข�อร�องเรย่น หมื่ายถ่ืง การสั่�อสัารใดๆ ท่ำ�เปี็นลายล้กษัณ์อ้กษัร 
อิเล็กทำรอนิกสั ์หรอ่ทำางว่าจุาท่ำ�กล่าว่ฟัอ้งข�อบกพรอ่งท่ำ�เก่�ยว่ข�องก้บ
ข�อม้ื่ลปีระจุำาต้ั้ว่ คณุภาพ คว่ามื่ทำนทำาน คว่ามื่น่าเชั่�อถ่ือ คว่ามื่ปีลอดภ้ย 
ปีระสัทิำธผิ่ล หรอ่ปีระสัทิำธภิาพของผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์ Stryker หรอ่ท่ำ�เก่�ยว่ข�อง 
ก้บบรกิารซึ่่�งสัง่ผ่ลต่ั้อปีระสัทิำธภิาพของผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์ด้งกล่าว่หล้งจุาก 
ว่างจุำาหน่าย เพ่�อการจุด้จุำาหน่ายในสัถืานท่ำ�ผ่ลิตั้

เรย่นรูเ้พ่ม่เต่้ม
นโยบายของบรษ้ิัทำฉับบ้ท่ำ� 9: คณุภาพ
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เราสิ่ื่อสิ่ารอยา่งระมดัระวงัเก่่ยวกับผล่ต้ภัณฑ์ของเรา
เราสั่�อสัารเก่�ยว่ก้บผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์ของเราโดยตั้รงตั้ามื่คว่ามื่เปี็นจุรงิ ถืก้ตั้�อง และไมื่ท่ำำาให�เข�าใจุผ่ดิ

เหต้ใุดสิ่่ง่น้่จงึมคุ่วามสิ่ำาคัุญ
เราสั่�อสัารต่ั้อลก้ค�าเก่�ยว่ก้บผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์และบรกิารของเรา เพ่�อชัว่่ยลก้ค�าใน 
การต้ั้ดสันิใจุด�ว่ยข�อม้ื่ลเก่�ยว่ก้บการรก้ษัาท่ำ�ด่ท่ำ�สัดุสัำาหรบ้ผ่้�ปีว่่ยของลก้ค�า  
การรบ้รองให�การสั่�อสัารของเราตั้รงตั้ามื่คว่ามื่เปี็นจุรงิ ถืก้ตั้�องและไมื่ท่ำำาให� 
เข�าใจุผ่ดิ ทำำาให�เราสัามื่ารถืยน่หยด้ในชั่�อเสัย่งของเราได� และสัร�างคว่ามื่ไว่�ว่างใจุ
และคว่ามื่เชั่�อมื่้�นในผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์ของเรา

ขอ้ต้กลงรว่มกันของเรา
• สัง่เสัรมิื่ผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์และบรกิารเพ่�อการใชั�งานท่ำ�ชัด้เจุนหรอ่ได�รบ้อนุมื่ติ้ั้เท่ำาน้�น

• บรรยายผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์และบรกิารของเราอยา่งถืก้ตั้�องด�ว่ยการสั่�อสัารโดยตั้รง
ตั้ามื่คว่ามื่เปี็นจุรงิและไมื่ท่ำำาให�เข�าใจุผ่ดิ

• ตั้รว่จุดใ้ห�แน่ใจุว่า่การลงทำะเบย่น การติั้ดฉัลาก และสั่�อการสัง่เสัรมิื่การขาย 
เปี็นไปีตั้ามื่ข�อกำาหนดท่ำ�เก่�ยว่ข�องของ Stryker

• ใชั�เฉัพาะสั่�อการสัง่เสัรมิื่การขายท่ำ�ได�รบ้อนุมื่ติ้ั้อยา่งถืก้ตั้�องเท่ำาน้�น

เรย่นรูเ้พ่ม่เต่้ม
นโยบายของบรษ้ิัทำฉับบ้ท่ำ� 5: การสัง่เสัรมิื่การขายผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์ตั้รงตั้ามื่ท่ำ� 
ระบุในฉัลาก

สัารบญ้ หล้กปีฏิบติ้ั้
ของเรา: 
เราทำำา 
ในสัิง่ท่่ำถืก้ตั้�อง

... สัำาหรบ้
ลก้ค�า
ของเรา

... สัำาหรบ้บรษ้ิัทำ 
และผ่้�ถ่ือหุ�น
ของเรา

... สัำาหรบ้ 
ชุัมื่ชัน 
ของเรา

บทำสัรุปี... สัำาหรบ้
บุคลากร
ของเรา 18

... สิ่ำาหรบั
ลกูค้า�
ของเรา

https://stryker.sharepoint.com/sites/StrykerPolicyPortal/PortalDocuments/Forms/Expansion%20View.aspx?FolderCTID=0x012000491A6C5B21C95B4AB893894E237C3446&id=%2Fsites%2FStrykerPolicyPortal%2FPortalDocuments%2FSTRYKER%20CORPORATE%20POLICIES&FilterField1=Business%5Fx0020%5FFunction&FilterValue1=Stryker%20Corporate%20Policies&FilterType1=Choice&FilterDisplay1=Stryker%20Corporate%20Policies&FilterField2=Document%5Fx0020%5FCategory&FilterValue2=Corporate%20Policy%20%2305%3A%20On%2DLabel%20Product%20Promotion&FilterType2=Text&FilterDisplay2=Corporate%20Policy%20%2305%3A%20On%2DLabel%20Product%20Promotion&viewid=83b05d7d%2D738e%2D4d87%2D8ad1%2D2293e1d47297
https://stryker.sharepoint.com/sites/StrykerPolicyPortal/PortalDocuments/Forms/Expansion%20View.aspx?FolderCTID=0x012000491A6C5B21C95B4AB893894E237C3446&id=%2Fsites%2FStrykerPolicyPortal%2FPortalDocuments%2FSTRYKER%20CORPORATE%20POLICIES&FilterField1=Business%5Fx0020%5FFunction&FilterValue1=Stryker%20Corporate%20Policies&FilterType1=Choice&FilterDisplay1=Stryker%20Corporate%20Policies&FilterField2=Document%5Fx0020%5FCategory&FilterValue2=Corporate%20Policy%20%2305%3A%20On%2DLabel%20Product%20Promotion&FilterType2=Text&FilterDisplay2=Corporate%20Policy%20%2305%3A%20On%2DLabel%20Product%20Promotion&viewid=83b05d7d%2D738e%2D4d87%2D8ad1%2D2293e1d47297


เราวา่จา้งบุคุคุลท่่ี่สิ่ามและชี้อ่งที่างจำาหน่ายที่างอ้อมท่่ี่เชี้ื่อถืูอได้
เราค้ดเล่อกพน้ธมื่ติั้รธุรกิจุด�ว่ยคว่ามื่ระมื่ด้ระว่ง้ ซึ่่�งจุะปีฏิบติ้ั้งานในล้กษัณะท่ำ�สัอดคล�องก้บ 
ค่านิยมื่ของเราและคว่ามื่มุื่ง่มื่้�นของเราในการได�มื่าในว่ธิท่่ำ�ถืก้ตั้�อง

เหต้ใุดสิ่่ง่น้่จงึมคุ่วามสิ่ำาคัุญ
เรามุื่ง่มื่้�นในการดำาเนินกิจุการของเราอยา่งมื่จุ่รยิธรรมื่และชัอบด�ว่ยกฎหมื่าย  
และเราคาดหว่ง้เชัน่เด่ยว่ก้นจุากพน้ธมื่ติั้รธุรกิจุของเรา การกระทำำาของบุคคล 
ท่ำ�สัามื่สัามื่ารถืสัง่ผ่ลกระทำบต่ั้อการดำาเนินธุรกิจุและชั่�อเสัย่งของเราได� และจุากเรา
อาจุตั้�องรบ้ผ่ดิชัอบบุคคลใดก็ตั้ามื่ท่ำ�กระทำำาการในนามื่ของเรา เราไมื่เ่ข�ารว่่มื่ใน 
ข�อปีฏิบติ้ั้ทำางธุรกิจุผ่า่นบุคคลท่ำ�สัามื่ท่ำ�เราจุะไมื่ก่ระทำำาด�ว่ยต้ั้ว่เอง

ขอ้ต้กลงรว่มกันของเรา
• ใชั�กระบว่นการท่ำ�เปีิดเผ่ยและโปีรง่ใสัในการระบุ รบ้เข�าทำำางานและบรหิารบุคคล 

ท่ำ�สัามื่

• สั่�อสัารต่ั้อบุคคลท่ำ�สัามื่ให�ทำราบถ่ืงคว่ามื่คาดหว่ง้และข�อตั้กลงของ Stryker  
ในการทำำาในสัิ�งท่ำ�ถืก้ตั้�อง

• ว่า่จุ�างบุคคลท่ำ�สัามื่ท่ำ�มื่ค่่านิยมื่รว่่มื่ก้นก้บเรา

• พยายามื่ตั้รว่จุสัอบให�แน่ใจุว่า่บุคคลท่ำ�สัามื่ยด่มื่้�นในคว่ามื่คาดหว่ง้ของเรา 
โดยสัอดคล�องก้น

เรย่นรูเ้พ่ม่เต่้ม
นโยบายการบรหิารชัอ่งทำางจุำาหน่ายทำางอ�อมื่

หล้กปีฏิบติ้ั้ของซึ่พ้พลายเออร์

บุคุคุลท่่ี่สิ่ามคืุออะไร

บุคคลท่ำ�สัามื่ หมื่ายถ่ืง บุคคลหรอ่หน่ว่ยงานใดก็ตั้ามื่ท่ำ�จุด้หาสันิค�าหรอ่ 
บรกิารให�แก่ Stryker หรอ่ได�รบ้มื่อบอำานาจุหรอ่ค่าตั้อบแทำนเพ่�อดำาเนิน
ธุรกิจุในนามื่ของ Stryker บุคคลท่ำ�สัามื่อาจุรว่มื่ถ่ืงชัอ่งทำางจุำาหน่ายทำางอ�อมื่ 
ซึ่พ้พลายเออร ์ผ่้�ขาย และผ่้�รบ้จุ�าง

ชี้อ่งที่างจำาหน่ายที่างอ้อมคืุออะไร

ชัอ่งทำางจุำาหน่ายทำางอ�อมื่ หมื่ายถ่ืง บุคคลท่ำ�สัามื่ใดๆ ก็ตั้ามื่ท่ำ�ขายหรอ่ขาย 
ต่ั้อผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์หรอ่บรกิารให�แก่ Stryker และได�รบ้การชัำาระเงิน ค่านายหน�า 
หรอ่ค่าตั้อบแทำนอ่�นๆ จุาก Stryker ชัอ่งทำางจุำาหน่ายทำางอ�อมื่อาจุรว่มื่ถ่ืง:

• ต้ั้ว่แทำนขายอิสัระและบรษ้ิัทำต้ั้ว่แทำนท่ำ�ได�รบ้ค่านายหน�า

• ผ่้�จุด้จุำาหน่าย

• ต้ั้ว่แทำนจุำาหน่าย ผ่้�ขายต่ั้อ และผ่้�บ้รณาการ

• บรษ้ิัทำก่อสัร�างและตั้กแต่ั้งโรงพยาบาล 

สัารบญ้ หล้กปีฏิบติ้ั้
ของเรา: 
เราทำำา 
ในสัิง่ท่่ำถืก้ตั้�อง

... สัำาหรบ้
ลก้ค�า
ของเรา

... สัำาหรบ้บรษ้ิัทำ 
และผ่้�ถ่ือหุ�น
ของเรา

... สัำาหรบ้ 
ชุัมื่ชัน 
ของเรา

บทำสัรุปี... สัำาหรบ้
บุคลากร
ของเรา 19

... สิ่ำาหรบั
ลกูค้า�
ของเรา

https://stryker.sharepoint.com/sites/StrykerPolicyPortal/PortalDocuments/Forms/Expansion%20View.aspx?FolderCTID=0x012000491A6C5B21C95B4AB893894E237C3446&id=%2Fsites%2FStrykerPolicyPortal%2FPortalDocuments%2FINDIRECT%20CHANNEL%20MANAGEMENT&FilterField1=Business%5Fx0020%5FFunction&FilterValue1=Indirect%20Channel%20Management&FilterType1=Choice&FilterDisplay1=Indirect%20Channel%20Management&FilterField2=Document%5Fx0020%5FCategory&FilterValue2=1%2E%20ICM%20POLICIES%20AND%20PROCEDURES%20FOR%20USE%20WITH%20IC%20HUB&FilterType2=Text&FilterDisplay2=1%2E%20ICM%20POLICIES%20AND%20PROCEDURES%20FOR%20USE%20WITH%20IC%20HUB&viewid=83b05d7d%2D738e%2D4d87%2D8ad1%2D2293e1d47297
https://www.stryker.com/content/dam/stryker/about/corporate-responsiblity/pdfs/170050.pdf


เราห้ามการต่้ดสิ่น่บนและการที่จุรต่้
เราไมื่ใ่ห� เสันอ สัญ้ญา หรอ่รบ้สัิ�งของมื่ค่่าเพ่�อโน�มื่น�าว่การต้ั้ดสันิใจุโดยไมื่เ่หมื่าะสัมื่ หรอ่เพ่�อให�ได�มื่าซึ่่�ง 
คว่ามื่ได�เปีรย่บในการแขง่ขน้โดยไมื่เ่ปี็นธรรมื่

เหต้ใุดสิ่่ง่น้่จงึมคุ่วามสิ่ำาคัุญ
ลก้ค�า บุคคลท่ำ�สัามื่ และผ่้�ถ่ือหุ�นของเราเชั่�อเรา เพราะเราทำำาธุรกิจุในว่ธิท่่ำ�ถืก้ตั้�อง 
เพ่�อรก้ษัาคว่ามื่ไว่�ว่างใจุด้งกล่าว่ เราจุง่ไมื่ข่�องเก่�ยว่ในการติั้ดสันิบนหรอ่การทำจุุรติั้
ในร้ปีแบบใดๆ ท้ำ�งสัิ�น การติั้ดสันิบนและการทำจุุรติั้ทำำาให�ธุรกิจุและชั่�อเสัย่งของเรา
ตั้กอย้ใ่นคว่ามื่เสั่�ยง

ตั้วอยา่ง “สิ่่ง่ของมคุ่่า”
• เงินสัดและสัิ�งท่ำ�เท่ำยบเท่ำาเงินสัด

• ของขว่ญ้ มื่่�ออาหาร การเดินทำาง และการเล่�ยงรบ้รอง

• การบรจิุาค การมื่อบเงินทำนุ และการให�เงินสัน้บสันุน

• ผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์ท่ำ�ไมื่ม่ื่ค่่าใชั�จุา่ยหรอ่สัว่่นลดพเิศษัสัำาหรบ้ผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์

• โอกาสัในการจุ�างงาน การให�คำาปีรก่ษัา และการศ่กษัา

ขอ้ต้กลงรว่มกันของเรา
• ดำาเนินธุรกิจุอยา่งมื่จุ่รยิธรรมื่และคว่ามื่ซึ่่�อสัต้ั้ยส์ัจุุรติั้

• ห�ามื่ให� เสันอ สัญ้ญา หรอ่รบ้สัิ�งของมื่ค่่าเพ่�อโน�มื่น�าว่การต้ั้ดสันิใจุโดยไมื่ ่
เหมื่าะสัมื่ หรอ่เพ่�อให�ได�มื่าซึ่่�งคว่ามื่ได�เปีรย่บในการแขง่ขน้โดยไมื่เ่ปี็นธรรมื่ 
โดยเด็ดขาด

• ห�ามื่ใชั�หรอ่ร�องขอบุคคลท่ำ�สัามื่ให�กระทำำาการติั้ดสันิบนหรอ่ทำจุุรติั้โดยเด็ดขาด

• บน้ท่ำกการต้ั้ดสันิใจุอยา่งถืก้ตั้�อง และเก็บรก้ษัาปีระว่ติ้ั้ธุรกรรมื่ท่ำ�ครบถื�ว่น
สัมื่บ้รณ์

เรย่นรูเ้พ่ม่เต่้ม
นโยบายของบรษ้ิัทำฉับบ้ท่ำ� 12: การจุา่ยเงินท่ำ�ไมื่เ่หมื่าะสัมื่

สัารบญ้ หล้กปีฏิบติ้ั้
ของเรา: 
เราทำำา 
ในสัิง่ท่่ำถืก้ตั้�อง

... สัำาหรบ้
ลก้ค�า
ของเรา

... สัำาหรบ้บรษ้ิัทำ 
และผ่้�ถ่ือหุ�น
ของเรา

... สัำาหรบ้ 
ชุัมื่ชัน 
ของเรา

บทำสัรุปี... สัำาหรบ้
บุคลากร
ของเรา 20

... สิ่ำาหรบั
ลกูค้า�
ของเรา

https://stryker.sharepoint.com/sites/StrykerPolicyPortal/PortalDocuments/Forms/Expansion%20View.aspx?FolderCTID=0x012000491A6C5B21C95B4AB893894E237C3446&id=%2Fsites%2FStrykerPolicyPortal%2FPortalDocuments%2FSTRYKER%20CORPORATE%20POLICIES&FilterField1=Business%5Fx0020%5FFunction&FilterValue1=Stryker%20Corporate%20Policies&FilterType1=Choice&FilterDisplay1=Stryker%20Corporate%20Policies&FilterField2=Document%5Fx0020%5FCategory&FilterValue2=Corporate%20Policy%20%2312%3A%20Improper%20Payments&FilterType2=Text&FilterDisplay2=Corporate%20Policy%20%2312%3A%20Improper%20Payments&viewid=83b05d7d%2D738e%2D4d87%2D8ad1%2D2293e1d4729


เราแขง่ขนักันอยา่งเป็นธรรมเพื่อให้ได้มาซีึง่ธุรก่จ
เราสัง่เสัรมิื่การแขง่ขน้ท่ำ�เปี็นธรรมื่ เพ่�อปีกปีอ้งลก้ค�าของเราและผ่้�ปีว่่ยของลก้ค�า

เหต้ใุดสิ่่ง่น้่จงึมคุ่วามสิ่ำาคัุญ
การแขง่ขน้ท่ำ�เปี็นธรรมื่ทำำาให�มื่ท่ำางเล่อกมื่ากข่�นสัำาหรบ้ผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์ท่ำ�มื่ค่ณุภาพสัง้
ข่�นในราคาท่ำ�แขง่ขน้ได� โดยให�ปีระโยชัน์ต่ั้อลก้ค�าของเราและผ่้�ปีว่่ยของลก้ค�า เรา
ได�มื่าซึ่่�งธุรกิจุด�ว่ยการจุด้หาผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์และบรกิารท่ำ�ทำำาให�เราแตั้กต่ั้างจุากค้่แขง่

กฎหมายป้องกันการผูกขาดและการแขง่ขนั 
อยา่งเป็นธรรมคืุออะไร

กฎหมื่ายปีอ้งก้นการผ่ก้ขาดและการแขง่ขน้ท่ำ�เปี็นธรรมื่ได�รบ้การออกแบบ 
เพ่�อรก้ษัาการแขง่ขน้ท่ำ�เสัรแ่ละเปีิดเผ่ย โดยกำาหนดว่ธิก่ารท่ำ�เราสัามื่ารถืแขง่ขน้
และมื่ป่ีฏิสัม้ื่พน้ธก้์บบรษ้ิัทำอ่�นๆ กฎหมื่ายเหล่าน่�อาจุแตั้กต่ั้างก้นไปีแล�ว่แต่ั้
พ่�นท่ำ�ทำางภม้ื่ศิาสัตั้ร์

จะที่ำาอยา่งไร ถู้า…  
ผู้จดัการขายจากคุู่แขง่ถูามวา่เราสิ่ามารถู 
เปรย่บเท่ี่ยบการกำาหนดราคุาผล่ต้ภัณฑ์ 
ของเราได้หรอืไม่

เราตั้�องไมื่ห่ารอ่เร่�องการกำาหนดราคาผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์ เง่�อนไขสัญ้ญา หรอ่กลยุทำธ์
ทำางธุรกิจุก้บค้่แขง่โดยเด็ดขาด เราคว่รจุะสั่�อสัารจุุดยน่น่�ต่ั้อบุคคลน้�น 
อยา่งชัด้เจุน และรายงานคำาขอด้งกล่าว่ต่ั้อฝ่่ายกฎหมื่ายหรอ่ฝ่่ายกำาก้บดแ้ล 
การปีฏิบติ้ั้ตั้ามื่กฎข�อบง้ค้บ

ขอ้ต้กลงรว่มกันของเรา
• ตั้กลงธุรกิจุก้บลก้ค�าและค้่แขง่ของเราอยา่งเปี็นธรรมื่และซึ่่�อตั้รง

• ปีกปีอ้งข�อม้ื่ลท่ำ�เปี็นคว่ามื่ล้บของเราอยา่งระมื่ด้ระว่ง้ ซึ่่�งอาจุรว่มื่ถ่ืง 
การกำาหนดราคา เง่�อนไขสัญ้ญา และกลยุทำธท์ำางธุรกิจุ

• ใชั�แนว่ปีฏิบติ้ั้ทำางการค�าท่ำ�เปี็นธรรมื่ และห�ามื่ทำำาข�อตั้กลงก้บค้่แขง่เก่�ยว่ก้บ 
ว่ธิก่ารท่ำ�เราแขง่ขน้ รว่มื่ท้ำ�งการแบง่ตั้ลาด การสัมื่ร้ �รว่่มื่คิดก้นปีระม้ื่ล หรอ่ 
การรว่มื่หว้่ก้นกำาหนดราคา

• ปีฏิบติ้ั้ตั้ามื่มื่าตั้รฐานของเราและกฎหมื่ายปีอ้งก้นการผ่ก้ขาดและการแขง่ขน้ 
ท่ำ�เปี็นธรรมื่ ไมื่ว่่า่เราจุะปีระกอบกิจุการท่ำ�ใดก็ตั้ามื่ในท้ำ�ว่โลก

สัารบญ้ หล้กปีฏิบติ้ั้
ของเรา: 
เราทำำา 
ในสัิง่ท่่ำถืก้ตั้�อง

... สัำาหรบ้
ลก้ค�า
ของเรา

... สัำาหรบ้บรษ้ิัทำ 
และผ่้�ถ่ือหุ�น
ของเรา

... สัำาหรบ้ 
ชุัมื่ชัน 
ของเรา

บทำสัรุปี... สัำาหรบ้
บุคลากร
ของเรา 21

... สิ่ำาหรบั
ลกูค้า�
ของเรา



เราปฏ่บต่ั้ต้ามกฎหมายการคุ้าระหวา่งประเที่ศ
เรารก้ษัาคว่ามื่ไว่�ว่างใจุด�ว่ยการเคล่�อนย�ายผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์และว่ส้ัดทุ้ำ�ว่โลกโดยเปี็นไปีตั้ามื่กฎหมื่ายการค�าระหว่า่งปีระเทำศ

เหต้ใุดสิ่่ง่น้่จงึมคุ่วามสิ่ำาคัุญ
ธุรกิจุท้ำ�ว่โลกของเราอย้ภ่ายใตั้�กฎหมื่ายการค�าระหว่า่งปีระเทำศ เมื่่�อเคล่�อนย�าย
ผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์และว่ส้ัดขุ�ามื่พรมื่แดน รว่มื่ท้ำ�งกฎหมื่ายท่ำ�เก่�ยว่ก้บมื่าตั้รการคว่บคมุื่
การนำาเข�าและการสัง่ออก และการลงโทำษัทำางการค�า การปีฏิบติ้ั้ตั้ามื่กฎหมื่าย
เหล่าน่�จุะชัว่่ยให�เราสัามื่ารถืรก้ษัาคว่ามื่ซึ่่�อสัต้ั้ยส์ัจุุรติั้และสัง่มื่อบผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์ 
ในเว่ลาท่ำ�เหมื่าะสัมื่ได�

ขอ้ต้กลงรว่มกันของเรา
• ปีฏิบติ้ั้ตั้ามื่มื่าตั้รฐานของเราและระเบย่บบง้ค้บภายนอกท่ำ�เก่�ยว่ข�องก้บ 

การนำาเข�า การสัง่ออก และการจุด้จุำาหน่าย

• จุำาแนกปีระเภทำและรายงานม้ื่ลค่า ปีรมิื่าณ และปีระเทำศตั้�นกำาเนิดอยา่งถืก้ตั้�อง
สัำาหรบ้สันิค�านำาเข�าและสันิค�าสัง่ออกท้ำ�งหมื่ด

• ร้ �จุก้ลก้ค�าของเรา และร้ �จุก้ว่า่ลก้ค�าใชั�ผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์และบรกิารของเราอยา่งไร

เรย่นรูเ้พ่ม่เต่้ม
นโยบายการปีฏิบติ้ั้ตั้ามื่กฎทำางการค�าท้ำ�ว่โลก

สัารบญ้ หล้กปีฏิบติ้ั้
ของเรา: 
เราทำำา 
ในสัิง่ท่่ำถืก้ตั้�อง

... สัำาหรบ้
ลก้ค�า
ของเรา

... สัำาหรบ้บรษ้ิัทำ 
และผ่้�ถ่ือหุ�น
ของเรา

... สัำาหรบ้ 
ชุัมื่ชัน 
ของเรา

บทำสัรุปี... สัำาหรบ้
บุคลากร
ของเรา 22

... สิ่ำาหรบั
ลกูค้า�
ของเรา
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เราทำำาในสัิ�งท่ำ�ถืก้ตั้�อง
สิ่ำาหรบับรษั่ที่ 
และผู้ถืูอหุ้นของเรา

• เราเคุารพคว่ามื่เปี็นสัว่่นต้ั้ว่และข�อม้ื่ลสัว่่นบุคคล

• เราคุุ้มคุรองข�อม้ื่ลท่ำ�เปี็นคว่ามื่ล้บ

• เรารกัษาคุวามปลอดภัยสันิทำรพ้ยข์องเรา

• เราเก็บรกัษาปีระว่ติ้ั้ข�อม้ื่ลท่ำ�ถืก้ตั้�อง

• เราห้ามการซึ่่�อขายหล้กทำรพ้ยโ์ดยใชั�ข�อม้ื่ลภายใน

• เราปกป้องชั่�อเสัย่งของเรา

สัารบญ้ หล้กปีฏิบติ้ั้
ของเรา: 
เราทำำา 
ในสัิง่ท่่ำถืก้ตั้�อง

... สัำาหรบ้
ลก้ค�า
ของเรา

... สัำาหรบ้บรษ้ิัทำ 
และผ่้�ถ่ือหุ�น
ของเรา

... สัำาหรบ้ 
ชุัมื่ชัน 
ของเรา

บทำสัรุปี... สัำาหรบ้
บุคลากร
ของเรา 23

... สิ่ำาหรบั�
บรษั่ัทำและ�
ผูู้้ถืูอหุ้นของเรา



เราเคุารพคุวามเป็นสิ่ว่นตั้วและขอ้มูลสิ่ว่นบุคุคุล
เราเคารพคว่ามื่เปี็นสัว่่นต้ั้ว่ของพน้กงานของเรา ลก้ค�าและบุคคลท่ำ�สัามื่ และใชั�
ข�อม้ื่ลสัว่่นบุคคลใดก็ตั้ามื่ท่ำ�เราได�รบ้คว่ามื่ไว่�ว่างใจุให�ดแ้ลด�ว่ยคว่ามื่รบ้ผ่ดิชัอบ

เหต้ใุดสิ่่ง่น้่จงึมคุ่วามสิ่ำาคัุญ
บางคร้�ง เราจุำาเปี็นตั้�องเก็บรว่บรว่มื่ จุด้เก็บ ใชั� หรอ่แบง่ปัีนข�อม้ื่ลสัว่่นบุคคล  
เพ่�อดำาเนินธุรกิจุและขบ้เคล่�อนนว่ต้ั้กรรมื่ เรามื่ห่น�าท่ำ�รบ้ผ่ดิชัอบในการคุ�มื่ครอง
ข�อม้ื่ลด้งกล่าว่ด�ว่ยคว่ามื่ระมื่ด้ระว่ง้ และปีฏิบติ้ั้ตั้ามื่กฎหมื่ายคว่ามื่เปี็นสัว่่นต้ั้ว่ 
และการคุ�มื่ครองข�อม้ื่ล เมื่่�อเราบอกพน้กงานของเรา ลก้ค�าของเราและผ่้�ปีว่่ย 
ของลก้ค�าว่า่เราจุะรก้ษัาข�อม้ื่ลสัว่่นบุคคลของพว่กเขาให�ปีลอดภ้ย และใชั�ข�อม้ื่ล 
ด้งกล่าว่เพ่�อว่ต้ั้ถืปุีระสังค์เฉัพาะเท่ำาน้�น เราทำำาเชัน่น้�นจุรงิๆ

ขอ้ต้กลงรว่มกันของเรา
• เก็บรว่บรว่มื่ จุด้เก็บ และใชั�ข�อม้ื่ลสัว่่นบุคคลในปีรมิื่าณน�อยท่ำ�สัดุเท่ำาท่ำ�จุำาเปี็น

• คุ�มื่ครองข�อม้ื่ลสัว่่นบุคคลให�พ�นจุากการใชั�งานโดยไมื่ไ่ด�รบ้อนุญาตั้ และ 
แบง่ปัีนข�อม้ื่ลด้งกล่าว่ก็ต่ั้อเมื่่�อมื่ค่ว่ามื่จุำาเปี็นโดยชัอบในการกระทำำาเชัน่น้�น

• ปีฏิบติ้ั้ตั้ามื่มื่าตั้รฐานคว่ามื่เปี็นสัว่่นต้ั้ว่ของเราและระเบย่บบง้ค้บภายนอก  
ไมื่ว่่า่เราจุะปีระกอบกิจุการท่ำ�ใดก็ตั้ามื่ในท้ำ�ว่โลก

เรย่นรูเ้พ่ม่เต่้ม
นโยบายของบรษ้ิัทำฉับบ้ท่ำ� 11: คว่ามื่เปี็นสัว่่นต้ั้ว่และการคุ�มื่ครองข�อม้ื่ลในท้ำ�ว่โลก

คำาชั่�แจุงคว่ามื่เปี็นสัว่่นต้ั้ว่

ขอ้มูลสิ่ว่นบุคุคุลคืุออะไร

ข�อม้ื่ลสัว่่นบุคคลหรอ่เรย่กอ่กอยา่งว่า่ข�อม้ื่ลท่ำ�ระบุต้ั้ว่ตั้นได� (PII) ค่อข�อม้ื่ลใด
ก็ตั้ามื่ท่ำ�สัามื่ารถืระบุต้ั้ว่บุคคลได� ไมื่ว่่า่โดยตั้รงหรอ่โดยอ�อมื่ ต้ั้ว่อยา่งรว่มื่ถ่ืง:

• ข�อม้ื่ลท้ำ�ว่ไปี เชัน่ ชั่�อ ว่น้เกิด ท่ำ�อย้ ่และท่ำ�อย้อ่่เมื่ล

• หมื่ายเลขปีระจุำาต้ั้ว่ท่ำ�ออกโดยหน่ว่ยงานของรฐ้ เชัน่ หมื่ายเลข
หน้งสัอ่เดินทำาง และหมื่ายเลขบต้ั้รปีระจุำาต้ั้ว่ปีระชัาชัน

• ข�อม้ื่ลปีระจุำาต้ั้ว่ในการเข�าสั้ร่ะบบ เชัน่ ชั่�อผ่้�ใชั�และรหส้ัผ่า่น

• ข�อม้ื่ลทำางการเงิน เชัน่ หมื่ายเลขบต้ั้รเครดิตั้ และหมื่ายเลขบญ้ชั่

• ข�อม้ื่ลเก่�ยว่ก้บสัขุภาพ เชัน่ เว่ชัระเบย่น หรอ่ร้ปีภาพทำางการแพทำย์

สัารบญ้ หล้กปีฏิบติ้ั้
ของเรา: 
เราทำำา 
ในสัิง่ท่่ำถืก้ตั้�อง

... สัำาหรบ้
ลก้ค�า
ของเรา

... สัำาหรบ้บรษ้ิัทำ 
และผ่้�ถ่ือหุ�น
ของเรา

... สัำาหรบ้ 
ชุัมื่ชัน 
ของเรา

บทำสัรุปี... สัำาหรบ้
บุคลากร
ของเรา 24

... สิ่ำาหรบั�
บรษั่ัทำและ�
ผูู้้ถืูอหุ้นของเรา
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เราคุุ้มคุรองขอ้มูลท่่ี่เป็นคุวามลับ
เราคุ�มื่ครองข�อม้ื่ลท่ำ�เปี็นคว่ามื่ล้บให�พ�นจุากการเปีิดเผ่ยหรอ่การใชั�งานในทำางมื่ชิัอบ เพ่�อขบ้เคล่�อนนว่ต้ั้กรรมื่ 
และบรรลเุปีา้หมื่ายทำางธุรกิจุของเรา

เหต้ใุดสิ่่ง่น้่จงึมคุ่วามสิ่ำาคัุญ
ผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์และบรกิารของเราสัง่ผ่ลกระทำบต่ั้อชัว่่ติั้ผ่้�คนอยา่งล่กซึ่่�ง คว่ามื่คิด 
และแผ่นการแต่ั้ละอยา่งชัว่่ยให�เราสัามื่ารถืปีรบ้ปีรุงการดแ้ลสัขุภาพให�ด่ข่�นได�  
เราอาศ้ยข�อม้ื่ลท่ำ�เปี็นคว่ามื่ล้บเพ่�อพฒ้นาและปีรบ้ปีรุงผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์ของเรา และ 
เพ่�อรก้ษัาคว่ามื่ได�เปีรย่บในการแขง่ขน้ของเรา

ขอ้มูลท่่ี่เป็นคุวามลับคืุออะไร

ข�อม้ื่ลท่ำ�เปี็นคว่ามื่ล้บ รว่มื่ถ่ืงข�อม้ื่ลท่ำ�ไมื่เ่ปีิดเผ่ยต่ั้อสัาธารณะท่ำ�อาจุเปี็น
ปีระโยชัน์ต่ั้อค้่แขง่หรอ่สัร�างคว่ามื่เสัย่หายต่ั้อ Stryker และลก้ค�าของเราได� 
หากถืก้เปีิดเผ่ย ต้ั้ว่อยา่งรว่มื่ถ่ืง:

• ข�อม้ื่ลท่ำ�เปี็นกรรมื่สัทิำธิ� เชัน่ การออกแบบอุปีกรณ์ และกระบว่นการผ่ลิตั้

• คว่ามื่ล้บทำางการค�า เคร่�องหมื่ายการค�า และทำรพ้ยส์ันิทำางปัีญญาอ่�นๆ

• ข�อม้ื่ลทำางการเงินท่ำ�ไมื่เ่ปีิดเผ่ยต่ั้อสัาธารณะ เชัน่ การกำาหนดราคาและ 
การคาดการณ์

• การเข�าซึ่่�อกิจุการและการลงทำนุท่ำ�อาจุเกิดข่�น

• ข�อม้ื่ลผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์ใหมื่แ่ละแผ่นการตั้ลาด

• รายชั่�อลก้ค�า ชัอ่งทำางจุำาหน่ายทำางอ�อมื่ บุคคลท่ำ�สัามื่ และพน้กงาน

ขอ้ต้กลงรว่มกันของเรา
• คุ�มื่ครองข�อม้ื่ลท่ำ�เปี็นคว่ามื่ล้บท่ำ�ได�รบ้จุากการทำำางานของเรา และแบง่ปัีนข�อม้ื่ล

ด้งกล่าว่ก้บพน้กงานท่ำ�มื่ค่ว่ามื่จุำาเปี็นในการเข�าถ่ืงโดยชัอบด�ว่ยกฎหมื่ายเท่ำาน้�น

• ใชั�คว่ามื่ระมื่ด้ระว่ง้ เมื่่�อปีรก่ษัาข�อม้ื่ลท่ำ�เปี็นคว่ามื่ล้บ และหล่กเล่�ยงการกระทำำา 
ด้งกล่าว่ในสัถืานท่ำ�สัาธารณะ เชัน่ ลิฟัต์ั้ การขนสัง่สัาธารณะ ร�านอาหาร และ 
โซึ่เชัย่ลมื่เ่ด่ย

• เคารพสัทิำธิ�ในการรก้ษัาคว่ามื่ล้บและทำรพ้ยส์ันิทำางปัีญญาของผ่้�อ่�น รว่มื่ท้ำ�ง 
ค้่แขง่ของเรา

• ออกมื่าพ้ด เมื่่�อมื่ข่�อก้งว่ลเก่�ยว่ก้บการละเมื่ดิข�อม้ื่ลท่ำ�เปี็นคว่ามื่ล้บ
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จะที่ำาอยา่งไร ถู้า…  
คุรอบคุรวัหรอืเพื่อนถูามเก่่ยวกับงานท่่ี่ Stryker

Stryker เปี็นสัถืานท่ำ�ทำำางานท่ำ�ด่เย่�ยมื่ และเราคว่รบอกครอบครว้่และเพ่�อนๆ 
ด�ว่ยคว่ามื่ภาคภม้ื่ใิจุว่า่บรษ้ิัทำของเราปีรบ้ปีรุงชัว่่ติั้ของผ่้�คนอยา่งไร เราคว่ร
ใชั�คว่ามื่ระมื่ด้ระว่ง้ทำกุคร้�งท่ำ�ปีรก่ษัาเร่�องงานของเราท่ำ� Stryker ก้บครอบครว้่
และเพ่�อนฝ้่ง และตั้�องไมื่เ่ปีิดเผ่ยข�อม้ื่ลท่ำ�เปี็นคว่ามื่ล้บของ Stryker ก้บ 
บุคคลท่ำ�ไมื่ไ่ด�รบ้อนุญาตั้

แนวปฏ่บต่ั้ท่่ี่ด่ท่่ี่สิ่ดุสิ่ำาหรบัการคุุ้มคุรองขอ้มูล 
ท่่ี่เป็นคุวามลับ
• ห�ามื่เปีิดเผ่ยรหส้ัผ่า่นสัำาหรบ้เครอ่ขา่ยหรอ่อุปีกรณ์ของ Stryker

• รก้ษัาคว่ามื่ปีลอดภ้ยเอกสัาร ข�อม้ื่ล และอุปีกรณ์ เมื่่�อไมื่ไ่ด�ใชั�งาน  
(รว่มื่ท้ำ�งอุปีกรณ์สัว่่นต้ั้ว่ท่ำ�ใชั�ในการทำำาธุรกิจุของ Stryker) 

• จุำาก้ดข�อม้ื่ลท่ำ�เปี็นคว่ามื่ล้บให�แก่บุคคลท่ำ�มื่ส่ัทิำธิ�เข�าถ่ืงท่ำ�ได�รบ้อนุญาตั้
เท่ำาน้�น

• หล่กเล่�ยงการดาว่น์โหลดไฟัล์ของ Stryker บนอุปีกรณ์ภายนอก

• ระบุว่า่เอกสัารมื่ข่�อม้ื่ลท่ำ�เปี็นคว่ามื่ล้บ เมื่่�อมื่ค่ว่ามื่เหมื่าะสัมื่

เรย่นรูเ้พ่ม่เต่้ม
นโยบายของบรษ้ิัทำฉับบ้ท่ำ� 7: การรก้ษัาคว่ามื่ปีลอดภ้ยข�อม้ื่ลและระบบในท้ำ�ว่โลก
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เรารกัษาคุวามปลอดภัยสิ่น่ที่รพัยข์องเรา
เรารก้ษัาคว่ามื่ปีลอดภ้ยสันิทำรพ้ยข์องเรา เพ่�อให�เราสัามื่ารถื
ปีฏิบติ้ั้งานและปีกปีอ้งธุรกิจุของเราได�อยา่งมื่ป่ีระสัทิำธผิ่ล

เหต้ใุดสิ่่ง่น้่จงึมคุ่วามสิ่ำาคัุญ
สันิทำรพ้ยข์องเรามื่ค่ว่ามื่สัำาค้ญอยา่งยิ�งต่ั้องานของเรา สันิทำรพ้ยเ์หล่าน่� 
รว่มื่ถ่ืงสัิ�งของทำางกายภาพ ข�อม้ื่ล การเงิน และสัิ�งของจุบ้ตั้�องไมื่ไ่ด� ซึ่่�ง 
เราใชั�ในแต่ั้ละว่น้เพ่�อทำำางานของเราและทำำาให�เกิดการเติั้บโตั้ การโจุรกรรมื่  
คว่ามื่ปีระมื่าทำ และคว่ามื่สัญ้เปีล่ามื่ผ่่ลกระทำบโดยตั้รงต่ั้อคว่ามื่สัามื่ารถืใน 
การทำำากำาไรและคว่ามื่สัำาเรจ็ุของ Stryker พว่กเราทำกุคนมื่ห่น�าท่ำ�รบ้ผ่ดิชัอบ 
ในการคุ�มื่ครองสันิทำรพ้ยข์องเราจุากการสัญ้หาย คว่ามื่เสัย่หาย และ 
การใชั�งานโดยไมื่เ่หมื่าะสัมื่

ขอ้ต้กลงรว่มกันของเรา
• ปีฏิบติ้ั้ต่ั้อสันิทำรพ้ยข์อง Stryker ด�ว่ยคว่ามื่ระมื่ด้ระว่ง้ และหล่กเล่�ยง 

คว่ามื่สัญ้เปีล่า คว่ามื่เสัย่หาย หรอ่การสัญ้หาย

• บรหิารเงินทำนุและทำรพ้ยากรของ Stryker ด�ว่ยคว่ามื่รบ้ผ่ดิชัอบ

• ปีฏิบติ้ั้ตั้ามื่เกณฑ์์ว่ธิใ่นการรก้ษัาคว่ามื่ปีลอดภ้ยเมื่่�อใชั�สันิทำรพ้ยข์อง Stryker 
และเมื่่�ออนุญาตั้ให�ผ่้�มื่าเยอ่นเข�ามื่าในอาคารสัถืานท่ำ�ของ Stryker

• ออกมื่าพ้ด เมื่่�อมื่ข่�อก้งว่ลเก่�ยว่ก้บการใชั�สันิทำรพ้ยข์องเราในทำางมื่ชิัอบ

เรย่นรูเ้พ่ม่เต่้ม
นโยบายของบรษ้ิัทำฉับบ้ท่ำ� 7: การรก้ษัาคว่ามื่ปีลอดภ้ยข�อม้ื่ลและระบบในท้ำ�ว่โลก

สิ่น่ที่รพัยข์องเราคืุออะไร

• สิ่น่ที่รพัยท์ี่างกายภาพ รว่มื่ถ่ืงว่ส้ัดสุัิ�นเปีล่องในสัำาน้กงาน เฟัอรน์ิเจุอร ์
อุปีกรณ์มื่อ่ถ่ือ อุปีกรณ์คอมื่พวิ่เตั้อร ์สัิ�งอำานว่ยคว่ามื่สัะดว่ก เคร่�องจุก้ร 
ผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์และว่ส้ัดุ

• สิ่น่ที่รพัยท่์ี่�เปน็ขอ้มูล รว่มื่ถ่ืงสัารสันเทำศและข�อม้ื่ลท่ำ�เก่�ยว่ข�องก้บธุรกิจุ 
ของ Stryker ไมื่ว่่า่จุะจุด้เก็บไว่�ท่ำ�ใด

• สิ่น่ที่รพัยท์ี่างการเง่น รว่มื่ถ่ืงเงิน หุ�น พน้ธบต้ั้ร เงินก้� และเงินฝ่าก

• สิ่น่ที่รพัยท่์ี่�จบัต้้องไมไ่ด้ รว่มื่ถ่ืงชั่�อเสัย่ง คว่ามื่คิด ทำรพ้ยส์ันิทำางปัีญญา  
การออกแบบ และคว่ามื่ล้บทำางการค�าของเรา

จะที่ำาอยา่งไร ถู้า…  
อุปกรณเ์คุล่ือนท่่ี่หรอืแล็ปท็ี่อปสิ่ญูหายหรอืถูกูขโมย

ติั้ดต่ั้อฝ่่ายสัน้บสันุนงานไอท่ำในท้ำนท่ำ เพ่�อรายงานอุปีกรณ์ท่ำ�สัญ้หายหรอ่ 
ถืก้ขโมื่ย ท่ำ�ใชั�ในการดำาเนินธุรกิจุของ Stryker หรอ่เชั่�อมื่ต่ั้อก้บระบบของ 
Stryker อุปีกรณ์ท่ำ�สัญ้หายหรอ่ถืก้ขโมื่ยเปี็นว่ธิท่่ำ�ง่ายท่ำ�สัดุในการสัร�าง 
คว่ามื่เสัย่หายต่ั้อระบบและข�อม้ื่ลของเรา 
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เราเก็บรกัษาประวต่ั้ขอ้มูลท่่ี่ถูกูต้้อง
เราเก็บรก้ษัาปีระว่ติ้ั้ข�อม้ื่ลท่ำ�ถืก้ตั้�องและสัมื่บ้รณ์ เพ่�อให�เราสัามื่ารถืต้ั้ดสันิใจุทำางธุรกิจุด�ว่ยคว่ามื่รบ้ผ่ดิชัอบ ปีฏิบติ้ั้ตั้ามื่
ข�อผ่ก้พน้ทำางการเงินและระเบย่บบง้ค้บ และรก้ษัาคว่ามื่เชั่�อมื่้�นของลก้ค�าของเรา ผ่้�ถ่ือหุ�น และผ่้�มื่ส่ัว่่นได�สัว่่นเสัย่อ่�นๆ

เหต้ใุดสิ่่ง่น้่จงึมคุ่วามสิ่ำาคัุญ
เพ่�อดำาเนินธุรกิจุของเราได�เปี็นผ่ลสัำาเรจ็ุ เราจุำาเปี็นตั้�องเก็บรก้ษัาปีระว่ติ้ั้ข�อม้ื่ล 
ท่ำ�เชั่�อถ่ือได� นอกจุากน่� ในฐานะบรษ้ิัทำมื่หาชัน กฎหมื่ายหล้กทำรพ้ยย์ง้กำาหนดให� 
เราตั้�องเก็บรก้ษัาปีระว่ติ้ั้ข�อม้ื่ลท่ำ�ถืก้ตั้�องอ่กด�ว่ย การเก็บรก้ษัาปีระว่ติ้ั้ข�อม้ื่ล 
และการกำาก้บดแ้ลท่ำ�ถืก้ตั้�องทำำาให� Stryker สัามื่ารถืรก้ษัาชั่�อเสัย่งเอาไว่�ได�ตั้ามื่
คว่ามื่น่าเชั่�อถ่ือและคว่ามื่ไว่�ว่างใจุ

การเก็บรกัษาประวต่ั้ขอ้มูลมคุ่วามสิ่ำาคัุญอยา่งย่ง่
ปีระว่ติ้ั้ข�อม้ื่ลของเรารว่มื่ถ่ืงเอกสัารท้ำ�งหมื่ด ท้ำ�งในร้ปีแบบอิเล็กทำรอนิกสั์
และกระดาษั ท่ำ�มื่ข่�อม้ื่ลของ Stryker ต้ั้ว่อยา่งปีระว่ติ้ั้ข�อม้ื่ลของ Stryker 
ได�แก่ สัญ้ญา ใบสั้�งซึ่่�อ รายงานค่าใชั�จุา่ย สั่�อการตั้ลาด นโยบาย และ 
การสั่�อสัารภายใน พว่กเราทำกุคนมื่ห่น�าท่ำ�รบ้ผ่ดิชัอบในการจุด้การปีระว่ติ้ั้
ข�อม้ื่ล และคว่รเก็บรก้ษัาและกำาจุด้ปีระว่ติ้ั้ข�อม้ื่ลของบรษ้ิัทำอยา่งแขง็ขน้
และเหมื่าะสัมื่

ขอ้ต้กลงรว่มกันของเรา
• ปีฏิบติ้ั้ตั้ามื่มื่าตั้รฐานทำางการเงินและระเบย่บบง้ค้บภายนอก ไมื่ว่่า่เราจุะ 

ปีระกอบกิจุการท่ำ�ใดก็ตั้ามื่ในท้ำ�ว่โลก

• บน้ท่ำกธุรกรรมื่ทำางธุรกิจุอยา่งถืก้ตั้�อง โปีรง่ใสั และในเว่ลาท่ำ�เหมื่าะสัมื่

• เก็บรก้ษัาปีระว่ติ้ั้ข�อม้ื่ลธุรกรรมื่ทำางการเงินอยา่งชัด้เจุนและเข�าถ่ืงได�

• จุด้ให�มื่ก่ารเปีิดเผ่ยข�อม้ื่ลท่ำ�สัมื่บ้รณ์ เปี็นธรรมื่ ตั้รงเว่ลา และเข�าใจุได�ใน 
การสั่�อสัารต่ั้อสัาธารณะและเอกสัารท่ำ�ย่�นต่ั้อหน่ว่ยงานกำาก้บดแ้ล

สัารบญ้ หล้กปีฏิบติ้ั้
ของเรา: 
เราทำำา 
ในสัิง่ท่่ำถืก้ตั้�อง

... สัำาหรบ้
ลก้ค�า
ของเรา

... สัำาหรบ้บรษ้ิัทำ 
และผ่้�ถ่ือหุ�น
ของเรา

... สัำาหรบ้ 
ชุัมื่ชัน 
ของเรา

บทำสัรุปี... สัำาหรบ้
บุคลากร
ของเรา 28

... สิ่ำาหรบั�
บรษั่ัทำและ�
ผูู้้ถืูอหุ้นของเรา



กฎหมายคุวามโปรง่ใสิ่คืุออะไร

เราถืก้กำาหนดให�ตั้�องติั้ดตั้ามื่และเปีิดเผ่ยข�อม้ื่ลการจุา่ยเงินและการโอน
สัิ�งของมื่ค่่าบางอยา่งท่ำ� Stryker ทำำาข่�นให�แก่บุคลากรทำางการแพทำยแ์ละ
องค์กรด�านการดแ้ลสัขุภาพ การตั้อบสันองคว่ามื่คาดหว่ง้เหล่าน่�ทำำาให�
สัามื่ารถืมื่องเหน็การมื่ป่ีฏิสัม้ื่พน้ธแ์ละคว่ามื่สัม้ื่พน้ธอ์ยา่งมื่จุ่รยิธรรมื่ 
ก้บผ่้�ให�บรกิารดแ้ลสัขุภาพ

การรายงานคุ่าใชี้จ้า่ยกับบุคุลากรที่างการแพที่ย์
เราจุำาเปี็นตั้�องรายงานค่าใชั�จุา่ยใดๆ ท่ำ�เก่�ยว่ข�องก้บบุคลากรทำางการแพทำย ์
ซึ่่�งหมื่ายคว่ามื่ว่า่เราตั้�องสัง่ใบเสัรจ็ุโดยละเอ่ยดให�ตั้รงตั้ามื่เว่ลา และระบุ 
ทำกุคนท่ำ�เข�ารว่่มื่ จุำาไว่�ว่า่เรามื่ข่�อจุำาก้ดสัำาหรบ้มื่่�ออาหารก้บบุคลากรทำาง 
การแพทำย ์และคว่รใชั�บต้ั้รเครดิตั้บรษ้ิัทำทำกุคร้�งท่ำ�เปี็นไปีได�

เรย่นรูเ้พ่ม่เต่้ม
นโยบายการจุด้การปีระว่ติ้ั้ข�อม้ื่ลและสัารสันเทำศในท้ำ�ว่โลก

สัารบญ้ หล้กปีฏิบติ้ั้
ของเรา: 
เราทำำา 
ในสัิง่ท่่ำถืก้ตั้�อง

... สัำาหรบ้
ลก้ค�า
ของเรา

... สัำาหรบ้บรษ้ิัทำ 
และผ่้�ถ่ือหุ�น
ของเรา

... สัำาหรบ้ 
ชุัมื่ชัน 
ของเรา

บทำสัรุปี... สัำาหรบ้
บุคลากร
ของเรา 29

... สิ่ำาหรบั�
บรษั่ัทำและ�
ผูู้้ถืูอหุ้นของเรา

https://stryker.sharepoint.com/sites/StrykerPolicyPortal/PortalDocuments/Forms/Expansion%20View.aspx?FolderCTID=0x012000491A6C5B21C95B4AB893894E237C3446&id=%2Fsites%2FStrykerPolicyPortal%2FPortalDocuments%2FLEGAL&FilterField1=Business%5Fx0020%5FFunction&FilterValue1=Legal&FilterType1=Choice&FilterDisplay1=Legal&FilterField2=Document%5Fx0020%5FCategory&FilterValue2=RECORDS%20MANAGEMENT&FilterType2=Text&FilterDisplay2=RECORDS%20MANAGEMENT&viewid=83b05d7d%2D738e%2D4d87%2D8ad1%2D2293e1d47297


เราห้ามการซีื้อขายหลักที่รพัยโ์ดยใชี้ข้อ้มูลภายใน
เราไมื่ใ่ชั�หรอ่แบง่ปัีนข�อม้ื่ลเก่�ยว่ก้บธุรกิจุของเราหรอ่บรษ้ิัทำอ่�นใดท่ำ�ไมื่เ่ปีิดเผ่ยต่ั้อสัาธารณะ เพ่�อผ่ลปีระโยชัน์สัว่่นต้ั้ว่
หรอ่ให�ปีระโยชัน์แก่ผ่้�อ่�น

เหต้ใุดสิ่่ง่น้่จงึมคุ่วามสิ่ำาคัุญ
ในฐานะพน้กงาน Stryker เราอาจุมื่ส่ัทิำธิ�เข�าถ่ืงข�อม้ื่ลท่ำ�ยง้ไมื่ไ่ด�เปีิดเผ่ยต่ั้อ
สัาธารณะ การใชั�ข�อม้ื่ลท่ำ�เปี็นคว่ามื่ล้บหรอ่ข�อม้ื่ลท่ำ�ไมื่ไ่ด�เปีิดเผ่ยต่ั้อสัาธารณะ 
เพ่�อผ่ลปีระโยชัน์สัว่่นต้ั้ว่หรอ่ให�ปีระโยชัน์แก่ผ่้�อ่�น เปี็นการกระทำำาท่ำ�ไมื่เ่ปี็นธรรมื่ 
ทำำาให�เกิดสันามื่แขง่ท่ำ�ไมื่เ่ท่ำาเท่ำยมื่ก้นสัำาหรบ้น้กลงทำนุ และบ้�นทำอนคว่ามื่ไว่�ว่างใจุ
ของลก้ค�าของเรา ผ่้�ถ่ือหุ�น และผ่้�มื่ส่ัว่่นได�สัว่่นเสัย่อ่�นๆ

ขอ้ต้กลงรว่มกันของเรา
• ปีกปีอ้งข�อม้ื่ลท่ำ�ไมื่เ่ปีิดเผ่ยต่ั้อสัาธารณะไมื่ใ่ห�ถืก้เปีิดเผ่ยหรอ่แจุกจุา่ย และ

เปีิดเผ่ยข�อม้ื่ลด้งกล่าว่ก้บพน้กงานท่ำ�มื่ค่ว่ามื่จุำาเปี็นในการเข�าถ่ืงโดยชัอบด�ว่ย
กฎหมื่ายเท่ำาน้�น

• ห�ามื่มื่ส่ัว่่นเก่�ยว่ข�องในการซึ่่�อขายหล้กทำรพ้ยโ์ดยใชั�ข�อม้ื่ลภายในโดยเด็ดขาด 
ซึ่่�อขายโดยใชั�ข�อม้ื่ลท่ำ�เปีิดเผ่ยต่ั้อสัาธารณะและชัอบด�ว่ยกฎหมื่ายเท่ำาน้�น

• หล่กเล่�ยงการเปีิดเผ่ยข�อม้ื่ลท่ำ�ไมื่ไ่ด�เปีิดเผ่ยต่ั้อสัาธารณะก้บบุคคลอ่�นๆ ท่ำ�อาจุ 
ได�ปีระโยชัน์จุากคว่ามื่ร้ �น้ �น

เรย่นรูเ้พ่ม่เต่้ม
นโยบายของบรษ้ิัทำฉับบ้ท่ำ� 6: การซึ่่�อขายหล้กทำรพ้ยโ์ดยบุคลากรในบรษ้ิัทำ

การซีื้อขายหลักที่รพัยโ์ดยใชี้ข้อ้มูลภายในคืุออะไร

การซึ่่�อขายหล้กทำรพ้ยโ์ดยใชั�ข�อม้ื่ลภายในเกิดข่�นเมื่่�อบุคคลใชั�ข�อม้ื่ลท่ำ�เปี็น
คว่ามื่ล้บหรอ่ไมื่เ่ปีิดเผ่ยต่ั้อสัาธารณะ (หรอ่ “ภายใน”) เพ่�อผ่ลปีระโยชัน์สัว่่นต้ั้ว่
หรอ่ให�ปีระโยชัน์แก่ผ่้�อ่�น ต้ั้ว่อยา่งของข�อม้ื่ลภายใน ได�แก่:

• กลยุทำธข์องบรษ้ิัทำและกลยุทำธต์ั้ลาด

• ผ่ลล้พธ ์การคาดการณ์ หรอ่การพยาการณ์ทำางการเงิน

• การจุด้งานผ่ลิตั้ภ้ณฑ์์ท่ำ�สัำาค้ญ เชัน่ การเปีิดต้ั้ว่และการอนุมื่ติ้ั้

• แผ่นการพฒ้นาธุรกิจุและธุรกรรมื่ทำางการเงิน เชัน่ การคว่บรว่มื่และ 
การเข�าซึ่่�อกิจุการ

• การสัอบถืามื่และการสัอบสัว่นของฝ่่ายระเบย่บบง้ค้บ ฝ่่ายกฎหมื่าย หรอ่
ฝ่่ายกำาก้บดแ้ลการปีฏิบติ้ั้ตั้ามื่กฎข�อบง้ค้บ

จะที่ำาอยา่งไร ถู้า…  
ไมช่ี้ดัเจนวา่ตั้วเองมส่ิ่ท่ี่ธ่เ์ขา้ถึูงขอ้มูล “ภายใน” หรอืไม่

เราคว่รใชั�ว่ธิก่ารท่ำ�ระมื่ด้ระว่ง้เมื่่�อหารอ่เร่�องธุรกิจุของ Stryker และปีรก่ษัา 
ผ่้�จุด้การของเรา หากไมื่แ่น่ใจุว่า่สัามื่ารถืเปีิดเผ่ยข�อม้ื่ลน้�นภายนอกบรษ้ิัทำ
ได�หรอ่ไมื่ ่ข�อม้ื่ลท่ำ�ไมื่เ่ปีิดเผ่ยต่ั้อสัาธารณะเก่�ยว่ก้บแผ่นหรอ่การเงินของเรา
สัามื่ารถืให�ข�อได�เปีรย่บท่ำ�ไมื่เ่ปี็นธรรมื่แก่ผ่้�อ่�นได�

สัารบญ้ หล้กปีฏิบติ้ั้
ของเรา: 
เราทำำา 
ในสัิง่ท่่ำถืก้ตั้�อง

... สัำาหรบ้
ลก้ค�า
ของเรา

... สัำาหรบ้บรษ้ิัทำ 
และผ่้�ถ่ือหุ�น
ของเรา

... สัำาหรบ้ 
ชุัมื่ชัน 
ของเรา

บทำสัรุปี... สัำาหรบ้
บุคลากร
ของเรา 30

... สิ่ำาหรบั�
บรษั่ัทำและ�
ผูู้้ถืูอหุ้นของเรา
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เราปกป้องชี้ื่อเสิ่ย่งของเรา
เราสั่�อสัารอยา่งซึ่่�อตั้รงและรบ้ผ่ดิชัอบเก่�ยว่ก้บ Stryker

เหต้ใุดสิ่่ง่น้่จงึมคุ่วามสิ่ำาคัุญ
Stryker ได�สัร�างและรก้ษัาชั่�อเสัย่งในด�านคว่ามื่ไว่�ว่างใจุและคว่ามื่ซึ่่�อสัต้ั้ยส์ัจุุรติั้
อยา่งระมื่ด้ระว่ง้ เราปีกปีอ้งชั่�อเสัย่งน่�ด�ว่ยการสั่�อสัารเก่�ยว่ก้บบรษ้ิัทำของเรา 
ตั้ามื่คว่ามื่เปี็นจุรงิต่ั้อลก้ค�า บุคคลท่ำ�สัามื่ ผ่้�ถ่ือหุ�น และสั่�อมื่ว่ลชัน เราใชั� 
คว่ามื่พยายามื่ในการรก้ษัาข�อคว่ามื่ท่ำ�ชัด้เจุนและสัอดคล�องก้น โดยมื่แ่นว่โน�มื่ 
น�อยลงท่ำ�จุะถืก้นำาออกนอกบรบิทำหรอ่เข�าใจุผ่ดิ

ขอ้ต้กลงรว่มกันของเรา
• สั่�อสัารด�ว่ยการให�เก่ยรติั้และรบ้ผ่ดิชัอบเก่�ยว่ก้บ Stryker และพน้ธมื่ติั้ร 

ธุรกิจุของเรา และใชั�คว่ามื่ระมื่ด้ระว่ง้ก้บกิจุกรรมื่บนโซึ่เชัย่ลมื่เ่ด่ย

• พ้ดในนามื่ของ Stryker ก็ต่ั้อเมื่่�อได�รบ้อนุญาตั้ให�ทำำาเชัน่น้�น

• สัง่ต่ั้อข�อสัอบถืามื่และคำาขอจุากสั่�อมื่ว่ลชันไปียง้พน้ธมื่ติั้รด�านการสั่�อสัาร
ภายในของเรา

จะที่ำาอยา่งไร ถู้า…  
นักขา่วขอคุำาแถูลงเก่่ยวกับการเขา้ซีื้อก่จการคุรัง้ล่าสิ่ดุ

เราไมื่ค่ว่รตั้อบข�อสัอบถืามื่ของสั่�อมื่ว่ลชันในนามื่ของ Stryker เราคว่รจุะ 
จุดชั่�อ ข�อม้ื่ลติั้ดต่ั้อ และคำาถืามื่เฉัพาะของน้กขา่ว่ผ่้�น้ �น และรายงานคำาขอ 
ไปียง้พน้ธมื่ติั้รด�านการสั่�อสัารภายในของเรา

การกระที่ำาการด้วยคุวามซีื่อสิ่ตั้ยส์ิ่จุรต่้บนโซีเชี้ย่ลมเ่ด่ย
โซึ่เชัย่ลมื่เ่ด่ยรว่มื่ถ่ืงแอปีพลิเคชัน้หรอ่เว่บ็ไซึ่ต์ั้ใดๆ ท่ำ�อนุญาตั้ให�เรา
แบง่ปัีนเน่�อหาทำางออนไลน์ได� ต้ั้ว่อยา่งรว่มื่ถ่ืงไซึ่ต์ั้เครอ่ขา่ยสัง้คมื่ เชัน่ 
Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter และ LinkedIn 
อ่กท้ำ�งบล็อกสัว่่นต้ั้ว่ โซึ่เชัย่ลมื่เ่ด่ยเปี็นเคร่�องมื่อ่อ้นทำรงพล้งท่ำ�สัามื่ารถื 
ท้ำ�งชัว่่ยและทำำาร�ายบรษ้ิัทำได� เราตั้�องใชั�คว่ามื่ระมื่ด้ระว่ง้เก่�ยว่ก้บว่ธิใ่ชั� 
โซึ่เชัย่ลมื่เ่ด่ยในการ:

• โพสัต์ั้เน่�อหา ร้ปีภาพหรอ่ว่ดิ่โอ

• มื่ป่ีฏิสัม้ื่พน้ธก้์บผ่้�อ่�น ไมื่ว่่า่ทำางข�อคว่ามื่สัว่่นต้ั้ว่หรอ่โพสัต์ั้สัาธารณะ

• แบง่ปัีนเน่�อหาหรอ่โพสัต์ั้ของ Stryker หรอ่บุคคลอ่�นๆ

เรย่นรูเ้พ่ม่เต่้ม
แนว่ทำางการสั่�อสัาร: ศ้นยแ์หล่งข�อม้ื่ล

สัารบญ้ หล้กปีฏิบติ้ั้
ของเรา: 
เราทำำา 
ในสัิง่ท่่ำถืก้ตั้�อง

... สัำาหรบ้
ลก้ค�า
ของเรา

... สัำาหรบ้บรษ้ิัทำ 
และผ่้�ถ่ือหุ�น
ของเรา

... สัำาหรบ้ 
ชุัมื่ชัน 
ของเรา

บทำสัรุปี... สัำาหรบ้
บุคลากร
ของเรา 31

... สิ่ำาหรบั�
บรษั่ัทำและ�
ผูู้้ถืูอหุ้นของเรา

https://stryker.sharepoint.com/sites/corporate/CorporateCommunications/CommunicationsGuidelines


เราทำำาในสัิ�งท่ำ�ถืก้ตั้�อง 
สิ่ำาหรบัชุี้มชี้นของเรา

• เราสิ่ง่เสิ่รม่คว่ามื่รบ้ผ่ดิชัอบของบรษ้ิัทำ

• เราปกป้องสัิ�งแว่ดล�อมื่

• เราเคุารพสัทิำธมิื่นุษัยชัน และจุด้หาด�ว่ย 
คว่ามื่รบ้ผ่ดิชัอบ

• เราเขา้รว่มในกระบว่นการทำางการเมื่อ่ง 
ด�ว่ยคว่ามื่รบ้ผ่ดิชัอบ

สัารบญ้ หล้กปีฏิบติ้ั้
ของเรา: 
เราทำำา 
ในสัิง่ท่่ำถืก้ตั้�อง

... สัำาหรบ้
ลก้ค�า
ของเรา

... สัำาหรบ้บรษ้ิัทำ 
และผ่้�ถ่ือหุ�น
ของเรา

... สัำาหรบ้ 
ชุัมื่ชัน 
ของเรา

บทำสัรุปี... สัำาหรบ้
บุคลากร
ของเรา 32

... สิ่ำาหรบั�
ชุุมชุน�
ของเรา



เราสิ่ง่เสิ่รม่คุวามรบัผ่ดชี้อบของบรษั่ที่
เราพยายามื่อยา่งยิ�งท่ำ�จุะสัง่ผ่ลในทำางบว่กต่ั้อโลกของเราและชุัมื่ชันของเรา ผ่า่นแนว่ 
ปีฏิบติ้ั้ท่ำ�มื่ค่ว่ามื่รบ้ผ่ดิชัอบและย้�งยน่ ซึ่่�งจุะสัร�างโลกท่ำ�ด่ข่�นและถืก้สัขุอนามื่ย้ยิ�งข่�น

เหต้ใุดสิ่่ง่น้่จงึมคุ่วามสิ่ำาคัุญ
เราเข�าถ่ืงผ่้�ปีว่่ยหลายล�านรายในท้ำ�ว่โลกรว่่มื่ก้บลก้ค�าของเรา เมื่่�อมื่ก่ารเข�าถ่ืง 
และคว่ามื่สัำาเรจ็ุ ยอ่มื่ตั้�องมื่ค่ว่ามื่รบ้ผ่ดิชัอบ และเราเปี็นหน่�บุญคณุผ่้�มื่ส่ัว่่นได�
สัว่่นเสัย่ของเราและโลกของเราในการสัร�างคว่ามื่ก�าว่หน�าด�ว่ยคว่ามื่รบ้ผ่ดิชัอบ
และย้�งยน่ 

พน้กงาน Stryker ขบ้เคล่�อนด�ว่ยสัำาน่กในจุุดปีระสังค์ท่ำ�แน่ว่แน่ เรามื่ค่ว่ามื่
สัามื่ารถืในการทำำาสัิ�งท่ำ�ด่มื่ากกว่า่งานปีระจุำาว่น้ของเรา เราแสัว่งหาโอกาสัในการ
ลงทำนุและสัน้บสันุนชุัมื่ชันของเรา ในขณะท่ำ�ให�คว่ามื่ชัว่่ยเหล่อในการรบ้มื่อ่ก้บ
คว่ามื่ทำ�าทำายในมุื่มื่ท่ำ�กว่�างข่�นในการดแ้ลสัขุภาพอ่กด�ว่ย

ขอ้ต้กลงรว่มกันของเรา
• ยด่ถ่ือว่ต้ั้ถืปุีระสังค์ในคว่ามื่รบ้ผ่ดิชัอบขององค์กรของเราเพ่�อสัร�างโลกท่ำ�ด่ข่�น

และถืก้สัขุอนามื่ย้ยิ�งข่�น

• พจิุารณาโอกาสัเพ่�อให�การสัน้บสันุนต่ั้อชุัมื่ชันของเราผ่า่นการทำำางานของ 
อาสัาสัมื่ค้รและเพ่�อการกศุล โปีรแกรมื่การให�คำาปีรก่ษัา และโอกาสัในการให�
คว่ามื่ร้ �

• ปีฏิบติ้ั้ตั้ามื่มื่าตั้รฐานของเราและระเบย่บบง้ค้บภายนอก เมื่่�อทำำาการบรจิุาค 
ในร้ปีแบบใดก็ตั้ามื่ในนามื่ของ Stryker

เรย่นรูเ้พ่ม่เต่้ม
คว่ามื่รบ้ผ่ดิชัอบขององค์กร

ใชี้ว้ตั้ถูปุระสิ่งค์ุในคุวามรบัผ่ดชี้อบขององค์ุกรเพื่อสิ่รา้ง 
โลกท่่ี่ด่ขึน้และถูกูสิ่ขุอนามยัย่ง่ขึน้
• ผู้คุนท่ี่�แขง็แกรง่ย่�งขึ�น: เรามื่ค่ว่ามื่มุื่ง่มื่้�นในการรบ้ใชั�ชุัมื่ชันและ 

สัร�างสัถืานท่ำ�ทำำางานท่ำ�ถืก้สัขุอนามื่ย้ หลากหลาย เท่ำาเท่ำยมื่ และเปี็น 
อ้นหน่�งอ้นเด่ยว่ก้น ซึ่่�งพน้กงานมื่ค่ว่ามื่เจุรญิก�าว่หน�า

• โลกท่ี่�ถูกูสิ่ขุอนามยัย่�งขึ�น: เรามื่ค่ว่ามื่มุื่ง่มื่้�นในการลดผ่ลกระทำบ 
ด�านสัิ�งแว่ดล�อมื่ต่ั้อโลกของเราผ่า่นการปีฏิบติ้ั้งานด�ว่ยคว่ามื่รบ้ผ่ดิชัอบ
และย้�งยน่

• ธุรก่จท่ี่�ด่: เรามื่ค่ว่ามื่มุื่ง่มื่้�นในการชัว่่ยลก้ค�าปีรบ้ปีรุงผ่ลล้พธข์อง 
ผ่้�ปีว่่ย และเติั้บโตั้ด�ว่ยคว่ามื่รบ้ผ่ดิชัอบโดยการแสัว่งหาคณุภาพและ
คว่ามื่ซึ่่�อสัต้ั้ยส์ัจุุรติั้ในทำกุสัิ�งทำกุอยา่งท่ำ�เราทำำา

สัารบญ้ หล้กปีฏิบติ้ั้
ของเรา: 
เราทำำา 
ในสัิง่ท่่ำถืก้ตั้�อง

... สัำาหรบ้
ลก้ค�า
ของเรา

... สัำาหรบ้บรษ้ิัทำ 
และผ่้�ถ่ือหุ�น
ของเรา

... สัำาหรบ้ 
ชุัมื่ชัน 
ของเรา

บทำสัรุปี... สัำาหรบ้
บุคลากร
ของเรา 33

... สิ่ำาหรบั�
ชุุมชุน�
ของเรา

https://www.stryker.com/us/en/about/corporate-responsibility.html


เหต้ใุดสิ่่ง่น้่จงึมคุ่วามสิ่ำาคัุญ
บรษ้ิัทำของเราทำำางานเพ่�อสัร�างโลกท่ำ�ด่ข่�นและถืก้สัขุอนามื่ย้ยิ�งข่�น และมื่องเหน็
คว่ามื่เชั่�อมื่โยงระหว่า่งสัขุภาพมื่นุษัยก้์บสัขุอนามื่ย้ของโลกได�อยา่งชัด้เจุน  
ผ่้�คนตั้�องการสัิ�งแว่ดล�อมื่ท่ำ�ปีลอดภ้ยและอย้อ่าศ้ยได� คว่ามื่มื่้�นคงทำางอาหาร 
และนำ�า และเข�าถ่ืงอากาศบรสิัทุำธิ�ได� 

เพ่�อสัร�างผ่ลกระทำบท่ำ�สัำาค้ญต่ั้อสัขุภาพมื่นุษัย ์เราตั้�องแก�ปัีญหาการเปีล่�ยนแปีลง
สัภาพภม้ื่อิากาศ และใชั�แนว่ปีฏิบติ้ั้ทำางธุรกิจุท่ำ�ย้ �งยน่ท่ำ�จุะชัว่่ยอนุรก้ษ์ัและ 
ปีกปีอ้งโลกของเราอยา่งยาว่นานไปีในอนาคตั้ เรามุื่ง่เน�นท่ำ�การลดฟุัตั้พรนิต์ั้ 
ด�านสัิ�งแว่ดล�อมื่ และทำำางานก้บบุคคลท่ำ�สัามื่ท่ำ�มื่ค่ว่ามื่มุื่ง่มื่้�นรว่่มื่ก้นก้บเราใน 
การทำำางานด้งกล่าว่

ขอ้ต้กลงรว่มกันของเรา
• ลดคารบ์อนฟุัตั้พรนิต์ั้และลดขยะให�น�อยท่ำ�สัดุ ตั้ลอดเว่ลาท่ำ�เปี็นไปีได�

• สัง่เสัรมิื่แนว่ปีฏิบติ้ั้ทำางธุรกิจุท่ำ�ย้ �งยน่ น้บต้ั้�งแต่ั้แหล่งพล้งงานท่ำ�สัะอาด 
ไปีจุนถ่ืงว่ส้ัดแุละบรรจุุภ้ณฑ์์ท่ำ�รบ้ผ่ดิชัอบต่ั้อสัิ�งแว่ดล�อมื่

• ปีฏิบติ้ั้ตั้ามื่มื่าตั้รฐานสัิ�งแว่ดล�อมื่ของเราและระเบย่บบง้ค้บภายนอก  
ไมื่ว่่า่เราจุะปีระกอบกิจุการท่ำ�ใดก็ตั้ามื่ในท้ำ�ว่โลก

• รว่่มื่มื่อ่ก้บบุคคลท่ำ�สัามื่ท่ำ�มื่ค่ว่ามื่รบ้ผ่ดิชัอบ

เรย่นรูเ้พ่ม่เต่้ม
คว่ามื่รบ้ผ่ดิชัอบขององค์กร: สัภาพภม้ื่อิากาศและสัิ�งแว่ดล�อมื่

เราปกป้องสิ่่ง่แวดล้อม
เราให�คว่ามื่สัำาค้ญก้บคว่ามื่ย้�งยน่ และมุื่ง่มื่้�นในการใชั�ข้ �นตั้อนท่ำ�ปีฏิบติ้ั้ได�เพ่�อลดผ่ลกระทำบด�านสัิ�งแว่ดล�อมื่ของเรา

สัารบญ้ หล้กปีฏิบติ้ั้
ของเรา: 
เราทำำา 
ในสัิง่ท่่ำถืก้ตั้�อง

... สัำาหรบ้
ลก้ค�า
ของเรา

... สัำาหรบ้บรษ้ิัทำ 
และผ่้�ถ่ือหุ�น
ของเรา

... สัำาหรบ้ 
ชุัมื่ชัน 
ของเรา

บทำสัรุปี... สัำาหรบ้
บุคลากร
ของเรา 34

... สิ่ำาหรบั�
ชุุมชุน�
ของเรา

https://www.stryker.com/us/en/about/corporate-responsibility/environmental-programs.html


เราเคุารพสิ่ท่ี่ธม่นุษยชี้นและจดัหาด้วยคุวามรบัผ่ดชี้อบ
เราดำาเนินธุรกิจุโดยเคารพสัทิำธแิละศ้กด์ศรข่องทำกุผ่้�คน และคาดหว่ง้ให�พน้ธมื่ติั้รธุรกิจุของเราปีฏิบติ้ั้เชัน่เด่ยว่ก้น

เหต้ใุดสิ่่ง่น้่จงึมคุ่วามสิ่ำาคัุญ
การปีฏิบติ้ั้ต่ั้อผ่้�คนด�ว่ยศ้กดิ�ศรแ่ละการให�เก่ยรติั้เปี็นแก่นแทำ�ของการทำำาในสัิ�ง 
ท่ำ�ถืก้ตั้�อง เราสัง่เสัรมิื่แนว่ปีฏิบติ้ั้ในการทำำางานท่ำ�ปีลอดภ้ยและถืก้สัขุอนามื่ย้ และ
ไมื่ม่ื่ส่ัว่่นเก่�ยว่ข�องในแรงงานบง้ค้บ แรงงานเด็ก การค�าทำาสัหรอ่การค�ามื่นุษัย์
โดยเด็ดขาด เราคาดหว่ง้ให�บุคคลท่ำ�สัามื่ของเรามื่ค่ว่ามื่มุื่ง่มื่้�นรว่่มื่ก้นก้บเราใน 
การปีกปีอ้งสัทิำธมิื่นุษัยชัน

ขอ้ต้กลงรว่มกันของเรา
• ปีฏิบติ้ั้ตั้ามื่มื่าตั้รฐานของเราและระเบย่บบง้ค้บภายนอกท่ำ�เก่�ยว่ข�องก้บระเบย่บ

บง้ค้บด�านสัขุอนามื่ย้ คว่ามื่ปีลอดภ้ยและแรงงาน

• จุด้หาจุากบุคคลท่ำ�สัามื่ท่ำ�ไว่�ใจุได�ท่ำ�มื่ค่ว่ามื่มุื่ง่มื่้�นรว่่มื่ก้นก้บเราในการปีกปีอ้ง 
ผ่้�ปีฏิบติ้ั้งานและชุัมื่ชัน

• ออกมื่าพ้ด เมื่่�อมื่ข่�อก้งว่ลเก่�ยว่ก้บการละเมื่ดิสัทิำธมิื่นุษัยชัน

เรย่นรูเ้พ่ม่เต่้ม
คว่ามื่รบ้ผ่ดิชัอบขององค์กร: ศ้นยก์ลาง

หล้กปีฏิบติ้ั้ของซึ่พ้พลายเออร์

สัารบญ้ หล้กปีฏิบติ้ั้
ของเรา: 
เราทำำา 
ในสัิง่ท่่ำถืก้ตั้�อง

... สัำาหรบ้
ลก้ค�า
ของเรา

... สัำาหรบ้บรษ้ิัทำ 
และผ่้�ถ่ือหุ�น
ของเรา

... สัำาหรบ้ 
ชุัมื่ชัน 
ของเรา

บทำสัรุปี... สัำาหรบ้
บุคลากร
ของเรา 35

... สิ่ำาหรบั�
ชุุมชุน�
ของเรา

https://www.stryker.com/us/en/about/corporate-responsibility/cr-hub.html
https://www.stryker.com/content/dam/stryker/about/corporate-responsiblity/pdfs/170050.pdf


เราเขา้รว่มในกระบวนการที่างการเมอืงด้วยคุวามรบัผ่ดชี้อบ
เรามื่ส่ัว่่นรว่่มื่ในกระบว่นการทำางการเมื่อ่งในล้กษัณะท่ำ�เปี็นธรรมื่และโปีรง่ใสั และมื่ป่ีฏิสัม้ื่พน้ธก้์บเจุ�าหน�าท่ำ�ของรฐ้ 
ด�ว่ยคว่ามื่รบ้ผ่ดิชัอบ

เหต้ใุดสิ่่ง่น้่จงึมคุ่วามสิ่ำาคัุญ
เรามื่ป่ีฏิสัม้ื่พน้ธก้์บเจุ�าหน�าท่ำ�ของรฐ้ด�ว่ยคว่ามื่รบ้ผ่ดิชัอบ เพ่�อก่อคว่ามื่สัม้ื่พน้ธ ์ 
ให�คว่ามื่ร้ �ว่า่เราปีรบ้ปีรุงการดแ้ลสัขุภาพให�ด่ข่�นอยา่งไร และสัน้บสันุนนโยบาย 
ท่ำ�ทำำาให�เราสัามื่ารถืทำำาเชัน่น้�นได� ปีระเทำศต่ั้างๆ มื่ก่ฎหมื่ายท่ำ�แตั้กต่ั้างก้นเก่�ยว่ก้บ 
ว่ธิก่ารท่ำ�บรษ้ิัทำสัามื่ารถืเข�ารว่่มื่ในกระบว่นการทำางการเมื่อ่งและมื่ป่ีฏิสัม้ื่พน้ธก้์บ
เจุ�าหน�าท่ำ�ของรฐ้ และเราปีฏิบติ้ั้ตั้ามื่กฎหมื่ายเหล่าน้�นและข�อกำาหนดในการรายงาน 

เราสัน้บสันุนสัทิำธขิองพน้กงานในการแสัดงคว่ามื่เชั่�อสัว่่นต้ั้ว่และเข�ารว่่มื่ใน
กระบว่นการทำางการเมื่อ่ง แต่ั้จุะตั้�องไมื่แ่สัดงเท็ำจุว่า่กิจุกรรมื่สัว่่นต้ั้ว่เหล่าน้�น
เปี็นการสัน้บสันุนจุาก Stryker

ใคุรคืุอเจา้หน้าท่่ี่ของรฐั

เจุ�าหน�าท่ำ�ของรฐ้ รว่มื่ถ่ืงเจุ�าหน�าท่ำ�ท่ำ�ได�รบ้เล่อกต้ั้�งและผ่้�สัมื่ค้รทำางการเมื่อ่ง 
ตั้ลอดจุนพน้กงานของรฐ้ในระด้บรฐ้บาลกลาง ปีระเทำศ รฐ้ หรอ่ทำ�องถิื�น 
และพน้กงานของรฐ้ว่สิัาหกิจุ เชัน่ สัถืานรก้ษัาพยาบาลท่ำ�ปีระเทำศหรอ่รฐ้
เปี็นเจุ�าของ

ขอ้ต้กลงรว่มกันของเรา
• ดแ้ลให�มื่้�นใจุว่า่ไมื่ม่ื่ก่ารแสัดงเท็ำจุว่า่กิจุกรรมื่และการบรจิุาคสัว่่นต้ั้ว่เพ่�อ

การเมื่อ่งเปี็นการสัน้บสันุนจุาก Stryker

• ปีฏิบติ้ั้ตั้ามื่มื่าตั้รฐานของเราและกฎหมื่ายในพ่�นท่ำ� เมื่่�อทำำาการบรจิุาคเพ่�อ
การเมื่อ่งโดยใชั�ทำรพ้ยากรของบรษ้ิัทำ

• ปีรก่ษัา พน้ธมื่ติั้รด�านกิจุการของภาครฐ้ภายในก่อนท่ำ�จุะมื่ป่ีฏิสัม้ื่พน้ธก้์บ 
เจุ�าหน�าท่ำ�ของรฐ้ เพ่�อสัน้บสันุนการเปีล่�ยนแปีลงนโยบายในนามื่ของ Stryker

เรย่นรูเ้พ่ม่เต่้ม
แนว่ทำางการสั่�อสัาร: ศ้นยแ์หล่งข�อม้ื่ล

สัารบญ้ หล้กปีฏิบติ้ั้
ของเรา: 
เราทำำา 
ในสัิง่ท่่ำถืก้ตั้�อง

... สัำาหรบ้
ลก้ค�า
ของเรา

... สัำาหรบ้บรษ้ิัทำ 
และผ่้�ถ่ือหุ�น
ของเรา

... สัำาหรบ้ 
ชุัมื่ชัน 
ของเรา

บทำสัรุปี... สัำาหรบ้
บุคลากร
ของเรา 36

... สิ่ำาหรบั�
ชุุมชุน�
ของเรา

https://stryker.sharepoint.com/sites/corporate/CorporateCommunications/CommunicationsGuidelines


บที่สิ่รุป
สัำาหรบ้ Stryker พน้ธกิจุและค่านิยมื่ของเราอย้ท่่ำ�ศ้นยก์ลางของสัิ�งท่ำ�เราเปี็นและสัิ�งท่ำ�เราทำำา หล้กปีฏิบติ้ั้ของเรา 
เปี็นแนว่ทำางเพ่�อชัว่่ยเราฟันัฝ่่าสัถืานการณ์ท่ำ�ยากลำาบาก และรบ้รองให�แน่ใจุว่า่เราบรรลพุน้ธกิจุของเราและยด่มื่้�น 
ในค่านิยมื่ของเรา หล้กปีฏิบติ้ั้เปี็นการสัะทำ�อนถ่ืงว่ฒ้นธรรมื่ของ Stryker และให�คว่ามื่เชั่�อมื่้�นต่ั้อบุคลากร ลก้ค�า  
ผ่้�ถ่ือหุ�น และชุัมื่ชันของเรา ว่า่เราจุะปีรบ้ปีรุงการดแ้ลสัขุภาพให�ด่ข่�น

วธ่ก่ารออกมาพูด
เราคว่รออกมื่าพ้ด หากพบเหน็หรอ่รบ้ทำราบสัิ�งใดก็ตั้ามื่ท่ำ�ไมื่น่่าจุะถืก้ตั้�อง ไมื่แ่น่ใจุว่า่จุะรบ้มื่อ่ก้บ
สัถืานการณ์เฉัพาะอยา่งไร หรอ่พบว่า่บางปีระเด็นของหล้กปีฏิบติ้ั้ไมื่ม่ื่ค่ว่ามื่ชัด้เจุน เราสัามื่ารถื 
ขอรบ้แนว่ทำางหรอ่แจุ�งข�อก้งว่ลได�โดยการ:

• พ้ดก้บผ่้�จุด้การของเรา ฝ่่ายทำรพ้ยากรบุคคล ฝ่่ายกฎหมื่าย หรอ่ฝ่่ายกำาก้บดแ้ลการปีฏิบติ้ั้ตั้ามื่ 
กฎข�อบง้ค้บ

• ใชั� สัายด่ว่นจุรยิธรรมื่

• ไปีท่ำ�เว่บ็ไซึ่ต์ั้

• โทำร: 800 461 9330

• สัง่ข�อคว่ามื่: 269 575 0779

• หมื่ายเลขโทำรศ้พท์ำสัำาหรบ้ปีระเทำศเพิ�มื่เติั้มื่มื่อ่ย้บ่นเว่บ็ไซึ่ต์ั้ สัำาหรบ้ผ่้�ท่ำ�อย้น่อกสัหรฐ้อเมื่รกิา

D0000003273, เว่อรช์ัน้ AA; มื่กราคมื่ 2023

สัารบญ้ หล้กปีฏิบติ้ั้
ของเรา: 
เราทำำา 
ในสัิง่ท่่ำถืก้ตั้�อง

... สัำาหรบ้
ลก้ค�า
ของเรา

... สัำาหรบ้บรษ้ิัทำ 
และผ่้�ถ่ือหุ�น
ของเรา

... สัำาหรบ้ 
ชุัมื่ชัน 
ของเรา

บทำสัรุปี... สัำาหรบ้
บุคลากร
ของเรา 37

บทำสิ่รุป

https://app.convercent.com/en-us/LandingPage/b6bb4e84-9fcb-ea11-a974-000d3ab9f296
https://app.convercent.com/en-us/LandingPage/b6bb4e84-9fcb-ea11-a974-000d3ab9f296
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