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สาสน์จากประธานกรรมการและประธาน 
เจา้หนา้ที่่�ฝ่่ายบรหิารของเรา

ความซื่่�อสตัยข์องคณุ/ความสำาเร็จของเรา

น่�เป็นขอ้ความที่่�เรย่บงา่ยแตท่ี่รงพลงั ซื่่�งหมายความวา่เราแตล่ะคนมผ่ลตอ่ 
อนาคตของ Fortive เม่�อเราที่ำาธรุกจิที่่�ถูกูตอ้งและที่ำาการตดัสนิใจที่่� 
สอดคลอ้งกบัปณธิานหลกัของเรา เราจะเตบิโตขบัเคล่�อนไปขา้งหนา้ 
และจะสำาเร็จ ไมใ่ช่ใ่นระดบัของบรษัิัที่เที่า่นั�น แตห่มายถูง่ที่กุคนดว้ย

มาตรฐานการปฏิบิตัหินา้ที่่�ของเรา ที่่�เรย่กวา่ “หลกัเกณฑ์ก์ารดำาเนนิงาน” ของเราพัฒนาข่�นเร่�อย ๆ ซื่่�งเป็น
สิ�งที่่�สำาคญัที่่�ช่ว่ยใหเ้ราปฏิบิตัหินา้ที่่�ไดอ้ยา่งซื่่�อสตัยไ์มว่า่จะปฏิบิตัหินา้ที่่�อยูท่ี่่�ไหนหรอ่ในหนา้ที่่�ใด หลกั 
ปฏิบิตังิานของเราไมใ่ช่เ่ร่�องใหม ่แตเ่ป็นเร่�องพ่�นฐานที่่�เราไดป้ระกอบการตั�งแตเ่ริ�มกอ่ตั�ง Fortive  
แตห่ลกัปฏิบิตังิานเวอรช์่นัใหมใ่นยคุตอ่ไปคอ่การหาวธิแ่ละรปูแบบใหม ่ๆ ที่่�ที่ำาใหค้ณุสามารถูหา 
ขอ้มลูที่่�คณุตอ้งการไดง้า่ย 

อา่นหลกัการปฏิบิตังิานของเราเพ่�อใหเ้ป็นแนวที่างการปฏิบิตังิาน หากคณุมปั่ญหา ใหถู้าม ถูง่แมว้า่ 
หลกัการปฏิบิตังิานจะไมส่ามารถูกลา่วถูง่ที่กุสถูานการณท์ี่่�คณุตอ้งเจอในแตล่ะวนัไดท้ี่ั�งหมด แตแ่นวที่าง 
น่�จะช่ว่ยใหค้ณุมท่ี่ศิที่างการปฏิบิตัหินา้ที่่�ที่่�ถูกูตอ้งและใช่เ้ป็นหลกัการเพ่�อใหค้ณุเป็นผูรั้กษัาความ 
เช่่�อถูอ่ตอ่ลกูคา้ คูค่า้ ผูถู้อ่หุน้ และช่มุช่นของเรา

ในที่กุ ๆ วนัที่่�คณุที่ำาหนา้ที่่�ในฐานะของ Fortive ใหใ้ช่ค้วามซื่่�อสตัยน์ำาที่าง การตดัสนิใจที่่�แยเ่พย่งอยา่ง 
เดย่ว แมว้า่จะไมไ่ดส้ง่ผลเสย่รา้ยแรงตอ่บรษัิัที่ แตอ่าจที่ำาใหเ้กดิผลกระที่บตามมาที่่�รา้ยแรงตอ่เราที่กุคน 
การใช่ค้วามซื่่�อสตัยเ์ป็นตวันำาเพ่�อความสำาเร็จรว่มกนั จะที่ำาใหพ้วกเราสรา้งบรษัิัที่ที่่�แข็งแกรง่และม ่
โอกาสที่่�จะเจรญิกา้วหนา้ในหนา้ที่่� รวมที่ั�งไดรั้บคำาช่่�นช่มและรางวลั โปรดจำาไวว้า่ช่่�อเสย่งและอนาคตของเรา 
อยูใ่นมอ่ของคณุ 

เจมส ์เอ. ลโิก  
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เราคอ่ใคร

เราเป็นครอบครัวบรษัิัที่ที่่�เป็นผูน้ำาอตุสาหกรรม (OpCos) ซื่่�งมส่ำานักงานที่ั�วโลก คอยสนับสนุน 
อตุสาหกรรมที่่�หลากหลายและเป็นหน่�งเดย่วกนัดว้ยจ้ดุประสงค้ข์องบัรษิัทัี่ ค้า่นยิมหลักัของเรามเ่พ่�อสรา้ง 
รากฐานที่่�สำาคญัของวฒันาธรรมการมุง่พัฒนาอยา่งตอ่เน่�อง และความสำาเร็จที่างธรุกจิ

•  เราสรา้งที่ม่งานที่่�เป็นเลศิ เพ่�อผลลพัธท์ี่่�เป็นเลศิ

• ความสำาเร็จของลกูคา้เป็นแรงบนัดาลใจในการสรา้งนวตักรรมของเรา

• ไคเซื่นคอ่วธิก่ารดำาเนนิช่ว่ติของเรา

• เรามุง่แขง่ขนัเพ่�อผูถู้อ่หุน้

ก
ารส

ง่

ค้ณุิภาพู

ติน้ที่นุ

นวัติ
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รรม
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องเรา

ที่
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าน
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หุน้สว่ัน ไค้
เซ

น

ค้วัามสำาเร็จ้ของลักูค้
า้

ปณิธิานรว่ัมของเรา
เที่ค้โนโลัยท่ี่่�จ้ำาเป็นสำาหรบัับัคุ้ค้ลัที่่�มส่ว่ันในการเรง่ขบััเค้ลัื�อนเพูื�อค้วัามกา้วัหนา้

เราสรา้งที่ม่งานที่่�เป็นเลัศิ 
เพูื�อผลัลัพัูธท์ี่ ่�เป็นเลัศิ

เรามุง่แขง่ขนั 
เพูื�อผูถ้ือืหุน้

ค้วัามสำาเร็จ้ของลักู
ค้า้เป็นแรงบันัดาลั 

ใจ้ในการสรา้ง 
นวัตัิกรรมของเรา

ไค้เซนค้อืวัธิ ่
การดำาเนนิชุว่ัติิของเรา
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“เพูื�อค้ณุิ เพูื�อเรา เพูื�อการเติบิัโติ” 
น่�เป็นคำาสญัญาที่่� Fortive ใหแ้กพ่นักงานของเรา 
ซื่่�งต่�นเตน้กบัการเป็นสว่นหน่�งของ Fortive 
สิ�งน่�บอกเร่�องราววา่ที่ำาไม Fortive และ OpCo  
ของเราเป็นธรุกจิที่่�คนที่่�มค่วามเป็นเลศิตอ้งการ 
รว่มงานกบัเราและมก่ำาลงัใจในการปฏิบิตัหินา้ที่่�ให ้
ดท่ี่่�สดุ เราใช่ส้ ิ�งน่�เพ่�อสนับสนุนที่ม่งานที่่�เป็นเลศิ 
ของเรา เน่�องจาก

•   เราเปิดรับแนวคดิเพ่�อการพัฒนาอยา่ง 
ตอ่เน่�องและใช่ร้ะบบธรุกจิของ Fortive  
(“FBS”) ในการปฏิบิตัหินา้ที่่�ใหบ้รษัิัที่  
สิ�งน่�เป็นแรงบนัดาลใจใหเ้ราเป็นคนที่่�ด ่
ข่�น และที่ำาในสิ�งที่่�ดก่วา่เดมิ

•   มค่วามเป็นนำ�าหน่�งใจเดย่วกนัมากวา่ 
เรารูว้า่เราไมต่อ้งแกปั้ญหาที่่�ซื่บัซื่อ้น 
หรอ่แกอ้ปุสรรคโดยลำาพัง

•   สรา้งความแตกตา่ง ไมใ่ช่เ่พย่งแคใ่นงานที่่� 
เราที่ำาที่กุวนั แตใ่นฐานะคนที่่�อยูใ่นองคก์ร
ที่่�มธ่รรมาภับิาล สนับสนุนช่มุช่นที่่�เราอาศยั
และปฏิบิตัหินา้ที่่�

เราคอ่ใคร
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เราคอ่ใคร

The Fortive เป็นโมเดลการเป็นผูน้ำาของเราซื่่�ง 
ช่ว่ยใหเ้ราประสบความสำาเร็จรว่มกนัในโลกที่่�มก่าร 
เปล่�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

พนักงานหลายรอ้ยคนที่ั�วโลกช่ว่ยกนัจัดที่ำา 
Fortive9 ซื่่�งเป็นขอ้กำาหนดขด่ความ 
สามารถูในการเป็นผูน้ำาซื่่�งเราที่ราบวา่เป็นตวั 
วดัผล พรอ้มดว้ยสิ�งที่่�เราคาดหวงั น่�คอ่รากฐานและ 
คา่นยิมหลกัของเรา ซื่่�งเป็นสิ�งที่่�ผลกัดนัใหเ้ราออก 
จากพ่�นที่่�ที่่�เราจะหยดุพัฒนาเพ่�อความเป็นเลศิใน 
วชิ่าช่พ่ของเรา

พฤตกิรรมการเป็นผูน้ำาเหลา่น่�กำาหนดมาเพ่�อใหพ้วก
เราที่กุคน Fortive9 ระบแุละวางแนวที่างเพ่�อความ
สำาเร็จของเรา ไมว่า่จะเป็นขั�นตอนและเวลาใดใน 
อาช่พ่ของเรา กรอบการปฏิบิตัหินา้ที่่�ที่่�ยงับงัคบัใช่ ้
ครอบคลมุการปฏิบิตัหินา้ที่่�ของพนักงานที่กุคน  
และกำาหนดพฤตกิรรมการเป็นผูน้ำาเกา้ประการ ซื่่�งเป็น 
สิ�งที่่�ยน่ยนัวา่เราที่ำาธรุกจิดว้ยวธิก่ารที่่�ถูกูตอ้ง

1  ใสใ่จ้กบััลักูค้า้ เราตอ้งการเขา้ใจความตอ้ง 
การของลกูคา้อยา่งลก่ซื่่�ง และสรา้งที่างแก ้
ปัญหาที่่�สำาคญัใหพ้วกเขา

2  มก่ลัยทุี่ธ ์เราปรับแนวคดิใหอ้ยูใ่นแนวที่างที่่� 
สรา้งคณุคา่ในปัจจบุนัและปทูี่างสูอ่นาคต

3  สรา้งนวัตัิกรรมเพูื�อใหเ้กดิผลัในวังกวัา้ง  
เราพัฒนาผลติภัณัฑ์ข์องเราดว้ยการลอง 
เส่�ยง ที่ดลอง และที่ำาซื่ำ�าแลว้ซื่ำ�าอก่อยา่งรวดเร็ว

4  มแ่รงบันัดาลัใจ้ เรามแ่รงบนัดาลใจและสรา้ง 
แรงบนัดาลใจใหผู้อ้ ่�นเพ่�อใหเ้กดิผลในวงกวา้ง

5  สรา้งที่ม่งานที่่�พูเิศษั เรามค่วามจรงิใจและ 
ออ่นนอ้มถูอ่มตนในการสนับสนุนที่ม่งานของเรา 
เพ่�อใหป้ฏิบิตัหินา้ที่่�ใหด้ท่ี่่�สดุ

6  มค่้วัามกลัา้หาญ เราเผช่ญิหนา้กบัปัญหา เรา
หาที่างแกไ้ขปัญหาและพดูความจรงิ

7  นำาเสนอผลัลัพัูธ ์เราช่นะไดด้ว้ยการปฏิบิตั ิ
หนา้ที่่�ใหส้ำาเร็จ และที่ำาในสิ�งที่่�เราพดูวา่จะที่ำา

8  มค่้วัามสามารถืในการปรบััติวัั 
เราเรย่นรูจ้ากสิ�งที่่�เราที่ำา 
ผา่นความสำาเร็จและความลม้เหลว 

9  เป็นผูน้ำาดว้ัย FBS สิ�งน่�เป็นหลกัการคดิ ช่ดุ 
เคร่�องมอ่และวฒันธรรมการที่ำางานของเราสรา้งนวตักรรมเพื�อ

ใหเ้กดิผลในวง
กวา้ง

นําเสนอ
ผลลพัธ์

มแีรงบนัดาลใจมคีวามกลา้หาญ

มกีลยทุธ์

ใสใ่จกบัลกูคา้

มคีวามสามารถใน
การปรบัตวั

เป็นผูนํ้าดว้ย 
FBS

สรา้งทมีงานที�พเิศษ
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ปฏิบิตัหินา้ที่่�ดว้ย 
ความซื่่�อสตัย์

หลกัการปฏิบิตังิานของเราเป็นพ่�นฐานสำาหรับ 
งานที่่�เราที่ำาที่กุอยา่ง คา่นยิมหลกัของเรา 
เป็นหวัใจที่่�บอกความเป็นตวัเรา และสิ�งที่่�เราที่ำา  
หลกัการปฏิบิตังิานของเราน่�จะใช่ก้บัพนักงาน 
ของ Fortive ที่ั�วโลก จง่เป็นความรับผดิช่อบของ 
แตล่ะคนที่่�จะตอ้งอา่นและที่ำาตามหลกัการน่�  
การปฏิบิตัติามหลกัการปฏิบิตังิานและดำาเนนิ 
การใหส้อดคลอ้งกบัคา่นยิมหลกัจะสรา้งความ 
เช่่�อถูอ่ ความเคารพ และจะนำาไปสูค่วามสำาเร็จของ 
เรา ความซื่่�อสตัยข์องคณุ/ความสำาเร็จของเรา

“ Fortive” ประกอบัดว้ัย ...  
Fortive แลัะ OpCos แติล่ัะแหง่ที่ ั�วัโลัก  
ไมว่ัา่จ้ะเป็นบัรษิัทัี่ลักูโดยติรงหรอืโดยออ้ม

เราคาดหวงัวา่ตวัแที่น ผูแ้ที่น ผูรั้บเหมาอสิระ 
ที่่�ปรก่ษัา ผูจั้ดหาวตัถูดุบิ และคูค่า้ รวมถูง่ผูอ้่�นที่่� 
ปฏิบิตัหินา้ที่่�แที่นเราจะปฏิบิตัหินา้ที่่�โดยรักษัา 
มาตรฐานการปฏิบิตัหินา้ที่่�ใหส้งูตามที่่�ระบไุวใ้น 
ปณธิานหลกัเกณฑ์ก์ารดำาเนนิงานของเรา 

การฝ่่าฝ่่นหลกัการปฏิบิตังิานอาจเป็นผลใหเ้กดิ 
การลงโที่ษัฐานผดิวนัิย ซื่่�งรวมถูง่การยตุสิญัญา 
จา้ง และอาจเป็นผลใหต้อ้งรับโที่ษัที่างแพง่และ 
ที่างอาญาสำาหรับคนที่่�เก่�ยวขอ้ง และตอ่ Fortive 
เช่น่กนั 

ค้ณุิจ้ะติอ้งที่ำาอยา่งไร 
หากคณุเช่่�อวา่กฎหมายที่อ้งถูิ�นอาจขดักบั
สว่นใดสว่นหน่�งของหลกัการปฏิบิตังิาน 
ของเรา คณุควรที่ำาอยา่งไร 

เราประกอบักจิ้การที่ ั�วัโลักแลัะอยู ่
ภายใติก้ฎหมายที่่�แติกติา่งกนั หลักัการ 
ปฏิบิัตัิงิานของเราจ้ดัที่ำาเพูื�อ 
ค้วัามสอดค้ลัอ้ง ไมใ่ชุค่้วัามขดัแยง้กบัักฏิ 
หมายในประเที่ศที่่�เราดำาเนนิธรุกจิ้  
หากค้ณุิเชุื�อวัา่มค่้วัามขดัแยง้ใหท้ี่ำา 
ติามขอ้กำาหนดที่่�เขม้งวัดมากกวัา่ หาก
ค้ณุิสงสยัวัา่จ้ะติอ้งที่ำาอยา่งไรใหถ้ืกู 
ติอ้ง ใหต้ิดิติอ่ที่ม่งานกฎหมายแลัะ 
การค้วับัค้มุมาติรฐานกอ่นการดำาเนนิ 
งานติอ่
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จะใช่ห้ลกัการปฏิบิตังิานของ
เราอยา่งไร

หลกัการปฏิบิตังิานของเราจัดตั�งมาเพ่�อ 
ใหข้อ้มลูเก่�ยวกบัการดำาเนนิงานในแตล่ะ 
วนัใหถู้กูตอ้งตามหลกัจรยิธรรมโดยละเอย่ด  
คณุจะไดพ้บคำานยิามตา่ง ๆ และลงิกไ์ปยงั 
บคุลากรหรอ่นโยบายตา่ง ๆ และสถูานการณ ์
ตวัอยา่งจากขอ้เท็ี่จจรงิเพ่�อใหค้ณุที่ราบวา่คณุจะ
ตอ้งเลอ่กที่ำาในสิ�งที่่�ถูกูตอ้ง

ปกตแิลว้หากคณุที่ำาตามหลกัการปฏิบิตั ิ
งานและยด่มั�นในคา่นยิมหลกั สิ�งที่่�ควรที่ำา 
คอ่ตอ้งดำาเนนิงานดว้ยความช่ดัเจน แตอ่าจม ่
สถูานการณบ์างอยา่งที่่�กไ็มรู่ว้า่จะที่ำาอยา่ง 
ไรถูง่จะถูกู ในสถูานการณเ์หลา่น่� เรา 
เช่่�อใจวา่คณุจะเลอ่กที่างที่่�ดท่ี่่�สดุ และหาก 
จำาเป็น ใหข้อคำาช่่�แนะจากผูจั้ดการ หรอ่หวัหนา้ 
งานหรอ่ พดูออกมาเลย!

หากค้ณุิติอบัวัา่ “ใชุ”่ กบััค้ำาถืามหกขอ้ดงัติอ่ไปน่� การดำาเนนิการติอ่อาจ้เป็นเรื�องที่่�ยอมรบััได ้
แติห่ากติอบัวัา่ “ไม”่ หรอื “ไมแ่นใ่จ้” กบััค้ำาถืามใดก็ติามอาจ้หมายค้วัามวัา่ค้ณุิติอ้งรบััค้ำาชุ่�แนะ 
กอ่นการดำาเนนิการติอ่ไป โปรดจ้ำาวัา่การขอค้วัามชุว่ัยเหลัอืไมว่ัา่ในสถืานการณิใ์ดเป็นเรื�องที่่� 
เหมาะสมเสมอ

พูฤติกิรรมของฉันัสอดค้ลัอ้งกบััค้า่นยิมหลักัหรอืไม่

ส ิ�งน่�สอดค้ลัอ้งกบััหลักัการปฏิบิัตัิหินา้ที่่�ของเราหรอืไม่

การกระที่ำาของฉันัเป็นการแสดงค้วัามซื�อสตัิยห์รอืไม่

ฉันักำาลังัส ิ�งที่่�ถืกูติอ้งให ้Fortive แลัะพูนกังาน ลักูค้า้ คู้ค่้า้ที่างธรุกจิ้ หุน้สว่ัน แลัะผูม้ ่
สว่ันไดส้ว่ันเสย่ที่่�สำาค้ญัรายอื�นหรอืไม่

ฉันัจ้ะรูส้กึสบัายใจ้หรอืไมท่ี่ ่�จ้ะพูดูถืงึการกระที่ำาของฉันักบััค้นที่่�ฉันัเค้ารพูหรอืไม่

ฉันัจ้ะรูส้กึสบัายใจ้หรอืไมห่ากการกระที่ำาของฉันัถืกูเปิดเผยติอ่สาธารณิชุน

การนำาหลักัการปฏิบิัตัิงิานมาใชุง้านจ้รงิ
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จะใช่ห้ลกัการปฏิบิตังิานของเราอยา่งไร

หลกัการปฏิบิตังิานของเรามร่ะบบโตต้อบในตวัเพ่�อใหค้ณุสามารถูสบ่คน้เน่�อหาตา่ง ๆ ไดโ้ดยงา่ย

ใช่แ้ ถืบัเค้รื�องมอืที่่�ดา้นบันของแติล่ัะหนา้เพ่�อ 

กลบัไปสูห่นา้สารบญัซื่่�งคณุสามารถูเขา้ถูง่สว่นตา่ง ๆ ในหลกัการปฏิบิตังิานของเรา 
เพย่งคลกิเดย่ว

เดนิไปพูดูโดยติรง! หากคณุตอ้งการบอกความกงัวลหรอ่ถูามคำาถูาม 

กลบัไปยงัหนา้สดุที่า้ยที่่�คณุไดอ้า่น 

เล่�อนไปหนา้ถูดัไปหรอ่ยอ้นกลบั

หากค้ณุิติอ้งการค้น้หาขอ้มลูัเฉัพูาะเรื�อง ใหด้ทูี่่�ดชัุนห่รอ่ใช่ ้Ctrl+F 
เพ่�อใช่อ้ปุกรณิส์บืัค้น้ของ Adobe Acrobat และกรอกคำาศพัที่นั์�นในช่อ่งวา่ง

เนื�อหาที่่�มส่เ่ขย่วัแลัะเสน้ใติส้ามารถูคลกิได ้และจะเช่่�อมตอ่คณุเขา้แหลง่ขอ้มลูเพ่�อรับรายละเอย่ด 
เก่�ยวกบัหวัขอ้นั�น ๆ

ค้ำาเติอืนอก่ประการหนึ�งค้อื เอกสารของบรษัิัที่ เอกสารในการอบรม และนโยบายตา่ง ๆ 
จะเปล่�ยนแปลงไปตามเวลาตาม “หลกัการปฏิบิตังิาน” ของเรา คำาวา่ “หลกัการปฏิบิตังิาน” และ 
“มาตรฐานในการปฏิบิตังิาน” สามารถูใช่แ้ที่นกนัไดเ้ม่�อเอกสารเหลา่น่�ไดรั้บการอพัเดที่
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ปฏิบิตัติอ่ผูอ้่�นดว้ยความเคารพ 

ปณิธิานของเรา เราเช่่�อวา่พนักงานที่กุคนควรไดรั้บการปฏิบิตัดิว้ยค้วัามเค้ารพูแลัะใหเ้กย่รติ ิ

สิ�งที่่�ติอ้งที่ำาในที่กุวันั ดว้ยความพยายามของเราในการสรา้งที่ม่งานที่่�เป็นเลัศิ เราสนับสนุนใหท้ี่่�พ่�นที่่� 
ปฏิบิตังิานของเราปราศจากการลว่งละเมดิ การกลั�นแกลง้ หรอ่การดหูมิ�น

ยดึม ั�นในปณิธิานของเรา โปรดที่ราบวา่การลว่ง 
ละเมดิมห่ลายรปูแบบ ซื่่�งอาจเป็น

•  การลว่งละเมดิที่างรา่งกาย ที่างวาจา 
และอยา่งเป็นลายลกัษัณอ์กัษัร

•  เกดิข่�นในสถูานที่่�ปฏิบิตังิาน หรอ่หนา้ที่่�ตา่ง 
ๆ ในงาน หรอ่ในสถูานที่่�ที่ำางาน

•  การถูกูบงัคบัหรอ่ถูกูสั�งโดยพนักงาน รวมถูง่
ลกูคา้หรอ่คูค่า้ที่างธรุกจิ 

•  มล่กัษัณะเป็นการคกุคามหรอ่บงัคบัที่างเพศ 
ไมว่า่กบัเพศเดย่วกนัหรอ่เพศตรงขา้ม

• รวมถูง่พฤตกิรรม เช่น่

 »  การกระที่ำา การใช่เ้ร่�องตลก หรอ่รปูภัาพ 
ที่่�มเ่จตนาโจมต ่หรอ่ดถููกู

 »  การสวมกอดที่่�ไมเ่ต็มใจ 
หรอ่ลวนลามที่างเพศ

 »  ใช่ค้ำา หรอ่การเรย่กช่่�อที่่�เป็นการดหูมิ�น 
เช่่�อช่าติ

 » การขม่ขูท่ี่างวาจาหรอ่รา่งกาย

ไมว่า่การลว่งละเมดิจะเป็นรปูแบบใด การลว่ง 
ละเมดิเป็นสิ�งที่่�หา้มกระที่ำาที่่� Fortive หากคณุถูกู 
ลว่งละเมดิหรอ่คาดวา่กำาลงัถูกูละเมดิ ให ้พดูออก 
มาเลย! คณุจะไมถู่กูตอบโตแ้กแ้คน้เพราะคณุพดู 
เร่�องดงักลา่ว

“การลัว่ังลัะเมดิ”? ค้อือะไร 

การกระที่ำาที่่�บคุคลอ่�นไมต่อ้งการ ซื่่�งที่ำาใหบ้ 
รรยากาศในที่่�ที่ำางานมล่กัษัณะเหมอ่นการขู ่
ขวญั เป็นปรปักษ์ั และมล่กัษัณะโจมตก่นั
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ปฏิบิตัติอ่ผูอ้่�นดว้ยความเคารพ

ค้ณุิจ้ะที่ำาอยา่งไร 
เพ่�อนรว่มงานของคณุบอกความลบั 
เก่�ยวกบัผูจั้ดการของเขา ซื่่�งพดูเก่�ยวกบั 
รปูรา่งหนา้ตาของเพ่�อนรว่มงาน และ 
แมว้า่เพ่�อนรว่มงานของคณุจะปฏิเิสธแลว้ 
ผูจั้ดการก็ยงัขอนัดเดที่อก่ ตอนน่�เพ่�อน 
รว่มงานไมส่บายใจแตก่ไ็มอ่ยากรายงาน 
เร่�องน่� คณุควรเคารพความตอ้งการของ 
เพ่�อนรว่มงานคณุหรอ่ไม ่

ใหก้ำาลังัใจ้เพูื�อนรว่ัมงานค้ณุิใหพู้ดู 
เร ื�องน่�ผา่นชุอ่งที่าง พูดูออกมาเลัย! 
ที่่�ม ่เพูื�อนรว่ัมงานสามารถืพูดูถืงึสิ�งที่่� 
กงัวัลัโดยไมต่ิอ้งระบัวุัา่ตินเองเป็นใค้ร
ก็ไดห้ากติอ้งการ

เป็นเรื�องที่่�สำาค้ญัมากที่่�จ้ะติอ้ง 
พูจิ้ารณิาแหลัง่รบััขอ้มลูัที่่�เหมาะสม 
เพูื�อแจ้ง้เร ื�องที่่�ค้ณุิกงัวัลั เพูื�อใหแ้นใ่จ้
วัา่ที่างเรายงัรกัษัาสถืานที่่�ที่ำางานให ้
เป็นที่่�ที่ ่�ปลัอดภยัแลัะมค่้วัามเค้ารพู 
ติอ่กนั 

หากเพูื�อนรว่ัมงานของค้ณุิ
ไมพู่ดูถืงึเร ื�องน่�ดว้ัยตินเอง 
ค้ณุิติอ้งพูดูถืงึเร ื�องน่�ดว้ัยตินเอง ค้ณุิ 
แลัะเพูื�อนรว่ัมงานค้นน ั�นจ้ะไดร้บััค้วัาม
คุ้ม้ค้รองจ้ากนโยบัายหา้มการติอบัโติ้
แกแ้ค้น้
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การปฏิบิตัติอ่ที่กุคนอยา่งเที่า่เที่ย่มและเคารพความหลากหลาย

ปณิธิานของเรา เรากำาลงัสรา้งช่มุช่นที่่�ที่กุคนเป็นสว่นหน่�งขององคก์ร เป็นที่่�ที่่�ที่กุคนสามารถูพดู
สิ�งที่่�คดิ เป็นตวัของตวัเอง และไดรั้บการสนับสนุน เพ่�อใหเ้ราประสบความสำาเร็จมากข่�นไปดว้ยกนั 
เพ่�อพนักงานแตล่ะคน เพ่�อลกูคา้ และเพ่�อโลกใบน่� 

สิ�งที่่�ติอ้งที่ำาในที่กุวันั เราที่กุคนมบ่ที่บาที่ในการสรา้งช่มุช่นที่่�ที่กุคนเป็นเจา้ของ 
และเคารพความแตกตา่งของที่กุคน เป็นที่ม่ที่่�มค่วามหลากหลาย เราจะรับฟัังที่ศันคตทิี่่�แตกตา่ง เราจะ 
เปิดใจตอ่มมุมองและวธิก่ารดำาเนนิธรุกจิแบบอ่�น ๆ

สง่เสรมิที่ม่งานที่่�มท่ี่กัษัะที่่�หลัากหลัายเพูื�อขบัั
เค้ลัื�อนนวัตัิกรรมแลัะค้วัามสำาเร็จ้ขององค้ก์ร 
สถูานที่่�ที่ำางานของเรา ผลติภัณัฑ์ข์องเรา รวมถูง่ 
บรกิารและประโยช่นจ์ากที่ม่งานที่่�มค่วามหลาก 
หลาย พ่�นเพ ประสบการณ ์และความรูท้ี่่�หลาก 
หลาย เคารพมมุมองและความแตกตา่งที่าง 
วฒันธรรมของพนักงาน คูค่า้ที่างธรุกจิและลกูคา้ 
และปฏิบิตัหินา้ที่่�รว่มกนัเป็นที่ม่เพ่�อที่ำาใหม้ผ่ล 
งานที่่�ดท่ี่่�สดุ 

เนน้ค้วัามสำาค้ญัของค้วัามยตุิธิรรม 
เราจะปฏิบิตัติอ่ที่กุคนดว้ยความเคา
รพ ความเที่า่เที่ย่ม และใหเ้กย่รตกินั 
ที่ำาการตดัสนิใจตามเกณฑ์ข์องงาน และคณุสมบตัิ
ของพนักงานแตล่ะคนโดยไมค่ำานง่ถูง่เช่่�อช่าต ิสผ่วิ 
มาตภุัมู ิศาสนา เพศ อาย ุสถูานะสมรส ความพกิาร 
สถูานะการเป็นที่หารผา่นศก่ รสนยิมที่างเพศ 
เพศ ลกัษัณะที่่�แสดงออกที่างเพศ หรอ่ดา้นอ่�น ๆ 
ที่่�กฎหมายคุม้ครอง

ค้ณุิจ้ะติอ้งที่ำาอยา่งไร  
หากผูร้ว่มงานดถููกูสมาช่กิในที่ม่งาน 
ของคณุบอ่ย ๆ เขาที่ำาใหค้ณุและ 
สมาช่กิคนอ่�นในที่ม่รูส้ก่ไมส่บายใจ 
มาก ๆ คณุจะตอ้งที่ำาอยา่งไร 

สถืานที่่�ที่ำางานที่่�ใหเ้กย่รติกินัเร ิ�มได ้
ดว้ัยสิ�งที่่�พูวักเราแติล่ัะค้นที่ำาในแติ ่
ลัะวันั หากค้ณุิรูว้ัา่มเ่หติลุักัษัณิะน่� 
เกดิขึ�น ซึ�งไมส่อดค้ลัอ้งกบัั 
ปณิธิานของ Fortive ซึ�งเก่�ยวักบัั
การปฏิบิัตัิติิอ่ที่กุค้นอยา่งเที่า่เที่ย่ม 
แลัะการเค้ารพูค้วัามหลัากหลัาย  
แลัะเพูื�อการเป็นสถืานที่่�ที่ำางาน 
ที่่�ใหเ้กย่รติกินัแลัะมค่้วัามเป็นมอื 
อาชุพู่ ใหด้ำาเนนิการเชุงิรกุ โดยการ 
พูดูค้ยุกบััผูร้ว่ัมงานแลัะบัอกในสิ�งที่่�ค้ณุิ 
กงัวัลั หากค้ณุิไมส่บัายใจ้ที่่�กระที่ำาการ 
ดงักลัา่วั ถืงึแมว้ัา่เร ื�องน่�จ้ะเป็นเรื�องที่่� 
นา่ลัำาบัากใจ้ ใหเ้ร ิ�มดว้ัยการพูดูค้ยุแลัะ 
เขา้ใจ้ค้วัามแติกติา่งของแติล่ัะค้น สิ�ง
น่�จ้ะที่ำาใหเ้ราไดเ้รย่นรูแ้ลัะเติบิัโติขึ�น 
หากค้ณุิรูส้กึไมส่บัายใจ้ที่่�ติอ้งปฏิบิัตัิ ิ
หนา้ที่่�กบััเพูื�อนรว่ัมงานค้นน ั�นโดยติรง 
ใหพู้ดูถืงึส ิ�งที่่�ค้ณุิกงัวัลักบััผูจ้้ดัการ 
แลัะหวััหนา้งาน หรอื พูดูออกมาเลัย!
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ความรับผดิช่อบของผูจั้ดการ

ปณิธิานของเรา เราเช่่�อวา่ผูจั้ดการที่่�เป็นแบบอยา่งในที่างบวกและปฏิบิตัหินา้ที่่�ดว้ยความซื่่�อสตัยจ์ะเป็น
แรงบนัดาลใจใหค้นอ่�นปฏิบิตัใินแบบเดย่วกนั 

สิ�งที่่�ติอ้งที่ำาในที่กุวันั เรามองวา่ผูจั้ดการจะเป็นคนที่่�สรา้งแรงบันัดาลัใจ้ใหท้ี่ม่งานของเรา สิ�งน่�จะสรา้ง
ใหท้ี่่�ปฏิบิตัหินา้ที่่�ใหม้พ่ลงับวกและมค่ณุธรรม และสนับสนุนใหพ้นักงานที่ำาตามคา่นยิมหลกัและหลกัการ 
ปฏิปิฏิบิตังิานของเรา

การปฏิบิัตัิติินใหเ้ป็นแบับัอยา่ง หากคณุเป็นผูน้ำา
ของพนักงานคนอ่�นที่่� Fortive ใหเ้ช่่�อมระหวา่งสิ�งที่่�
ที่ำาในแตล่ะวนักบัคา่นยิมหลกั หลกัการปฏิบิตังิาน 
และความสำาเร็จของเรา ใหต้อบคำาถูามพนักงาน  
พดูคยุเก่�ยวกบัสิ�งที่่�พนักงานกงัวลและแสดงผา่น 
คำาพดูหรอ่การกระที่ำาของคณุ โดยใหส้ิ�งที่่�ตวั 
คาดหวงัจากตวัคณุเองไมแ่ตกตา่งจากสิ�งที่่�คณุ 
คาดหวงัจากผูอ้่�น เป็นแบบอยา่งดา้นพฤตกิรรม 

รกัษัาวัฒันธรรม 
แลัะที่ศันค้ติทิี่่�เปิดใจ้แลัะโปรง่ใส สรา้งและ 
รักษัาบรรยากาศในที่่�ที่ำางานใหเ้ป็นที่่�ที่่�ปลอด 
ภัยั สบายใจ และกา้วหนา้ดว้ยการพดูคยุถูง่คำาถูาม
และความกงัวลตา่ง ๆ และช่ว่ยเหลอ่คนที่่�พดูถูง่ 
ปัญหาดงักลา่ว ปฏิบิตัติอ่ขอ้มลูที่่�พวกเขาแบง่ปัน 
ดว้ยความระมดัระวงั เปิดเผยกบัคนที่่�จำาเป็นตอ้งรู ้
เพ่�อหาที่างออกใหปั้ญหานั�น

ติอบัสนองอยา่งรวัดเร็วั โดยช่ว่ยเหลอ่คนที่่�พ ู
ดถูง่ความกงัวลใจและที่ำาใหแ้น่ใจวา่คนอ่�นกจ็ะที่ำา 
เหมอ่นกนั สิ�งน่�เป็นสว่นหน่�งของปณธิานในการ 
สรา้งวฒันธรรมที่่�ที่กุคนเปิดใจและมค่วาม 
โปรง่ใส และการพัฒนาอยา่งตอ่เน่�อง

เขา้ใจ้หนา้ที่่�ของค้ณุิ ใหพ้ดูถูง่ความกงัวลที่นัที่ ่
หากเห็นวา่ปัญหาดงักลา่วขดัตอ่คา่นยิมหลกั หรอ่
หลกัการปฏิบิตังิานใหผู้จั้ดการหรอ่หวัหนา้งาน 
ที่ราบ หรอ่ พดูออกมาเลย!ไมต่อ้งหาที่างอ่�น

ค้ณุิจ้ะที่ำาอยา่งไร  
คณุเป็นผูจั้ดการและมพ่นักงานในที่ม่อ่�น 
มาพดูกบัคณุถูง่การกระที่ำาที่่�พนักงานคน 
นั�นเช่่�อวา่อาจเป็นการฝ่่าฝ่่นกฎหมาย  
พวกเขากงัวลวา่จะเกดิปัญหาข่�นกบักลุม่ 
ของพวกเขา คณุจะที่ำาอยา่งไร 

โดยหลักัแลัว้ั ค้ณุิจ้ะรบััผดิชุอบั
ติอ่เพูื�อนรว่ัมงานแลัะบัคุ้ค้ลัอื�นที่่�
อยูภ่ายใติก้ารบังัค้บัับัญัชุาของ
ค้ณุิ แติใ่นฐานะที่่�เป็นผูน้ำา ค้ณุิ
มห่นา้ที่่�พูเิศษัที่่�ติอ้งดำาเนนิการ 
ไมว่ัา่จ้ะเป็นใค้รที่่�มาพูดูกบััค้ณุิ วัธิก่าร 
ที่่�ดท่ี่ ่�สดุค้อืการรบััขอ้มลูัเบัื�องติน้จ้าก
พูนกังานที่่�พูดูถืงึปญัหาค้นน ั�น วัา่ใค้ร 
อะไร ที่ำาไม เมื�อไหร ่แลัะที่่�ไหน แลัว้ัก็ 
พูดูออกมาเลัย! ติรวัจ้สอบัใหแ้นใ่จ้วัา่
พูนกังานที่่�พูดูถืงึปญัหาดงักลัา่วัจ้ะไม ่
ถืกูเปิดเผยวัา่เป็นใค้ร หรอืบัอกลักัษัณิะ 
ที่่�มไ่มก่ ่�ค้นที่่�เขา้ขา่ยน่� บัอกใหพู้วัก 
เรารูว้ัา่เราไมย่อมใหม้ก่ารติอบัโติแ้ก ้
แค้น้ ในการพูดูถืงึปญัหาน ั�นออกมา  
ค้ณุิจ้ะติอ้งแนใ่จ้วัา่ปญัหาดงักลัา่วัได ้
รบััการพูจิ้ารณิาโดยผูท้ี่ ่�เหมาะสมแลัะ 
เชุ่�ยวัชุาญในเรื�องดงักลัา่วัเพูื�อใหค้้ำา 
แนะนำา
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ความปลอดภัยัและการรักษัาความปลอดภัยั 

ปณิธิานของเรา เราสนับสนุนวฒันธรรมการสรา้งความปลอดภัยัและความเป็นอยูท่ี่่�ดข่องพนักงานที่กุคน 
ในที่กุที่าง ไมใ่ช่เ่ฉพาะความปลอดภัยัที่างรา่งกาย ความเป็นอยูท่ี่่�ดข่องพนักงานไมใ่ช่ค่วามรับผดิช่อบ 
ของใครคนหน่�ง หรอ่ที่ม่งานใดที่ม่งานหน่�ง แตเ่ป็นปณธิานของพนักงานที่กุคนที่่�จะตอ้งที่ำาในแตล่ะวนั 

สิ�งที่่�ติอ้งที่ำาในที่กุวันั เราปฏิบิตัติามขอ้กำาหนดเร่�องสขุภัาพและความปลอดภัยั เราพยายามหาโอกาสใน
การพัฒนาเร่�องความปลอดภัยัของพนักงานและสถูานที่่�ที่ำางานอยา่งตอ่เน่�อง

ปฏิบิัตัิหินา้ที่่�ในสว่ันของติน หมั�นคอยตรวจ 
สอบความปลอดภัยัของตนเองและผูอ้่�น ดว้ยการ 
เขา้อบรมเร่�องความปลอดภัยัตามที่่�บรษัิัที่กำาหนด 
และปฏิบิตัติามขอ้กำาหนดเร่�องความปลอดภัยัที่่� 
เก่�ยวขอ้งกบัหนา้ที่่�คณุ หากคณุที่ราบวา่มเ่หตทุี่่� 
อาจเป็นอนัตราย หรอ่การปฏิบิตัหินา้ที่่�ที่่�ไม ่
ปลอดภัยั ใหร้ายงานกบัผูจั้ดการหรอ่หวัหนา้งาน 
ของคณุหรอ่ พดูออกมาเลย! ยกมอ่ข่�นหากคณุ 
เห็นโอกาสเพิ�มความปลอดภัยัในการปฏิบิตัหินา้ที่่� 
แมว้า่วธิก่ารปฏิบิตัหินา้ที่่�ในตอนน่�ยงัไมม่เ่หตทุี่่�อาจ
นำาไปสูก่ารฝ่่าฝ่่นขอ้กำาหนดเร่�องความปลอดภัยั

ปฏิบิัตัิหินา้ที่่�ใหด้ท่ี่ ่�สดุ การใช่ส้ารเสพตดิ 
สามารถูสง่ผลตอ่การปฏิบิตัหินา้ที่่�และที่ำาให ้
คณุ เพ่�อนรว่มงานของคณุ และผูอ้่�นมค่วามเส่�ยง 
ดว้ยเหตนุ่� เราจง่

•  หา้มไมใ่หน้ำาสารเสพตดิที่่�ผดิกฎหมาย 
เขา้มาในเขตของบรษัิัที่

•  หา้มไมใ่หพ้นักงานอยูใ่นฤที่ธิข์องยา 
หรอ่แอลกอฮอลใ์นระหวา่งเวลางาน 

บรษัิัที่อาจจัดงานที่่�มเ่คร่�องด่�มแอลกอฮอล ์
ในกรณ่น่� ใหด้วูา่พฤตกิรรมของคณุยงัสอดคลอ้ง 
กบัคา่นยิมหลกัและหลกัการปฏิบิตังิานหรอ่ไม ่ 
ใหพ้จิารณาใหด้แ่ละด่�มในปรมิาณที่่�เหมาะสม

เราไมผ่อ่นปรนหากเกดิกรณ่ที่่�อาจสง่ผลเสย่ตอ่ 
พนักงาน ลกูคา้ ผูจั้ดหาวตัถูดุบิ หรอ่คนอ่�น ๆ เรา 
ไมอ่นุญาตใหน้ำาอาวธุเขา้มาในสถูานที่่�ดำาเนนิการ 
ของ OpCo ไมว่า่ในเวลาใด ยกเวน้หากกฎหมาย 
หรอ่นโยบายของบรษัิัที่อนุญาตใหท้ี่ำาการดงักลา่ว
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ความปลอดภัยัและการรักษัาความปลอดภัยั 

ค้ณุิจ้ะที่ำาอยา่งไร  
เพ่�อนรว่มงานของคณุแนะนำาวา่การปรับ 
วธิก่ารปฏิบิตัหินา้ที่่�อาจช่ว่ยใหล้ดเวลา 
และประหยดัเงนิ แตม่ค่วามเส่�ยงเล็ก 
นอ้ยจากการปฏิบิตัหินา้ที่่�ดว้ยวธิด่งั 
กลา่ว คณุจะที่ำาหรอ่ไม ่

ในขณิะที่่�เรามุง่พูฒันาอยา่ง
ติอ่เนื�องแลัะเปิดรบััค้วัามค้ดิ 
แลัะวัธิก่ารปฏิบิัตัิหินา้ที่่�ใหม ่ๆ ค้วัาม 
ปลัอดภยัของมนษุัยเ์ป็นสิ�งสำาค้ญัที่่�สดุ 
การเปลั่�ยนแปลังกระบัวันการการ 
ปฏิบิัตัิหินา้ที่่�ที่ ่�อาจ้มค่้วัามเส่�ยงจ้ะติอ้ง
ไดร้บััการประเมนิเร ื�องค้วัามปลัอดภยั 
เป็นเรื�องแรก

เรย่นรูเ้พู ิ�มเติมิ
นโยบายสิ�งแวดลอ้ม สขุภัาพ 
และความปลอดภัยัของ Fortive
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พดูออกมาเลย! 

ปณิธิานของเรา เราปฏิบิตัหินา้ที่่�รว่มกนัเพ่�อสนับสนุนใหส้ถูานที่่�ที่ำางานที่่�ถูกูตอ้งตามหลกัจรยิธรรม  
ซื่่�งหมายถูง่การพดูเก่�ยวกบัปัญหาและความกงัวลที่่�อาจกอ่ผลเสย่ตอ่ช่่�อเสย่งของบรษัิัที่ และที่ำาให ้
สิ�งด่ๆ  ที่่�เราที่ำาอยูแ่ยล่ง

สิ�งที่่�ติอ้งที่ำาในที่กุวันั เราตอ้งมค่้วัามกลัา้หาญ ในฐานะของพนักงาน เราเผช่ญิกบัปัญหาโดยตรงและ 
รายงานพฤตกิรรมที่่�เราเช่่�อวา่เป็นการฝ่่าฝ่่นคา่นยิมหลกัหรอ่หลกัการปฏิบิตังิาน โดยรูว้า่ Fortive จะไม ่
ผอ่นปรนตอ่กรณ่การตอบโตแ้กแ้คน้

มค่้วัามรบััผดิชุอบั หากคณุมปั่ญหาวา่จะตอ้งที่ำา 
อยา่งไรใหถู้กูตอ้ง หรอ่หากคณุเห็นวา่มบ่างสิ�งไม ่
ถูกูตอ้ง ใหค้ยุกบัผูจั้ดการหรอ่แหลง่รับขอ้มลูอ่�น ๆ 

• ผูจั้ดการหรอ่หวัหนา้งานคนอ่�น ๆ

•  ฝ่่ายที่รัพยากรบคุคล ที่ม่งานกฎหมายและ 
ควบคมุมาตรฐานการควบคมุมาตรฐาน 
ที่่�สำานักงาน OpCo ของคณุหรอ่ Fortive 

•  เจา้หนา้ที่่�ตรวจสอบภัายในองคก์รของ 
Fortive 

คณุอาจจะตอ้งตดิตอ่ที่ม่งาน พดูออกมาเลย!  
ซื่่�งเป็นที่่�ที่่�คณุสามารถูตดิตอ่ดว้ยช่อ่งที่าง 
ออนไลนห์รอ่โที่รศพัที่เ์พ่�อพดูประเด็นที่่� 
คณุกงัวลได ้24 ช่ั�วโมงตอ่วนั 7 วนัตอ่สปัดาห ์
เรามพ่นักงานที่่�ใหบ้รกิารกวา่ 20 ภัาษัา และคณุ 
อาจรายงานเร่�องดงักลา่วโดยไมต่อ้งระบตุวัตน  
ยกเวน้หากกฎหมายที่อ้งถูิ�นหา้มไมใ่หก้ระที่ำา 
การดงักลา่ว Fortive จะที่ำาการสอบสวนกรณ่การก
ระที่ำาผดิตา่ง ๆโดยละเอย่ดและอยา่งเป็นมอ่อาช่พ่ 
และจะเปิดเผยขอ้มลูใหผู้ท้ี่่� “จำาเป็นตอ้งที่ราบ”  
โดยสอดคลอ้งกบักฎหมายที่่�เก่�ยวขอ้งเพ่�อแก ้
ปัญหาดงักลา่ว 

ถูง่แมว้า่สามารถูตดิตอ่ พดูออกมาเลย! 
ไดต้ลอดเวลา ก็ยงัมปั่ญหาบางอยา่งที่่�จะเป็น 
การดท่ี่่�สดุหากคยุกบัผูจั้ดการหรอ่ฝ่่ายที่รัพยากร 
บคุคลกอ่น เช่น่เร่�องการจัดการผลการปฏิบิตั ิ
งาน หรอ่เร่�องความสมัพันธต์า่ง ๆ ของพนักงาน 

หากคณุถูกูที่ม่งาน พดูออกมาเลย! 
ตดิตอ่เพ่�อดำาเนนิการสอบสวน 
คณุจะตอ้งใหค้วามรว่มมอ่ 

•  ปฏิบิตัติามคำาแนะนำาที่่�ไดรั้บมาจากที่ม่งาน 
กฎหมายและควบคมุมาตรฐานควบคมุ 
มาตรฐาน

•  ที่ำาใหก้ารสอบสวนและขอ้มลูเฉพาะตา่ง ๆ 
เป็นความลบั และไมพ่ดูคยุเร่�องน่�กบั 
พนักงานคนอ่�น

•  เตรย่มพรอ้มสำาหรับการสอบถูามขอ้มลูหาก
บรษัิัที่ขอ

•  ใหค้ำาตอบอยา่งเปิดเผยดว้ยความ
ซื่่�อสตัย ์และสามารถูตรวจสอบได ้
รวมถูง่เอกสารสนับสนุนตา่ง ๆ
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พดูออกมาเลย!

อยา่กลัวััการถืกูติอบัโติแ้กแ้ค้น้ ไมว่า่คณุจะแจง้ 
เร่�องดงักลา่วกบัแหลง่รับขอ้มลูใด ขอใหม้ั�นใจวา่ 
ประเด็นที่่�คณุกงัวลจะไดรั้บการจัดการโดยที่นัที่ ่
ดว้ยวธิก่ารที่่�เหมาะสม Fortive ไมอ่นุญาตใหม้ก่าร 
กระที่ำาการตอบโตแ้กแ้คน้กบัผูท้ี่่�แจง้เหตหุรอ่ม ่
สว่นเก่�ยวขอ้งกบัการสบ่สวน เราตอ้งการใหค้ณุรูส้ก่ 
สบายใจใหม้ากที่่�สดุเที่า่ที่่�จะเป็นไปได ้ขอใหท้ี่ราบ
วา่เราตอ้งการฟัังเสย่งจากคณุและคณุกำาลงัที่ำาใน 
สิ�งที่่�ถูกูตอ้ง

ค้ณุิจ้ะที่ำาอยา่งไร  
คณุมเ่ร่�องกงัวลที่่�อยากพดูคยุกบัใคร 
บางคนในฝ่่ายที่รัพยากรบคุคล แต ่
ผูจั้ดการของคณุแนะนำาวา่หากมปั่ญหา 
ไมว่า่เร่�องใดใหพ้ดูคยุกบัตวัผูจั้ดการ 
กอ่น เร่�องน่�ถูกูตอ้งหรอ่ไม ่

โดยปกติแิลัว้ัก็เป็นค้วัามค้ดิที่่�ดห่ากจ้ะ
เร ิ�มค้ยุกบััผูจ้้ดัการหรอืหวััหนา้งาน 
ของค้ณุิกอ่น พูวักเขาอยูใ่นจ้ดุที่่�ดท่ี่ ่�สดุ 
ที่่�จ้ะเขา้ใจ้สถืานการณิข์องค้ณุิแลัะ 
ที่ำาในสิ�งที่่�ถืกูติอ้ง แติห่ากค้ณุิไมส่บัาย 
ใจ้ที่่�จ้ะค้ยุกบััผูจ้้ดัการ ค้ณุิสามารถืพูดู 
ค้ยุกบััฝ่่ายที่รพัูยากรบัคุ้ค้ลัไดโ้ดยติรง  
หรอืติดิติอ่ พูดูออกมาเลัย! ผูจ้้ดัการ 
ของค้ณุิไมค่้วัรจ้ำากดัชุอ่งที่างการเขา้
ถืงึแหลัง่รบััขอ้มลูัติา่ง ๆ
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การแขง่ขนัที่่�ยตุธิรรม 

ปณิธิานของเรา การคดิเพ่�อสรา้งนวตักรรม และความกา้วหนา้จากการคน้พบสิ�งใหม ่ๆ คอ่สิ�งที่่�ขบัเคล่�อน
ใหบ้รษัิัที่ประสบความสำาเร็จ เราเช่่�อวา่พวกเราที่กุคนไดรั้บประโยช่นจ์ากตลาดที่่�โปรง่ใสและสามารถูแขง่
ขนัได ้

สิ�งที่่�ติอ้งที่ำาในที่กุวันั เรามุง่แขง่ขนัเพ่�อสรา้งผลังาน โดยเราจะที่ำาดว้ยความยตุธิรรม และสอดคลอ้งกบั
คา่นยิมหลกัและหลกัการปฏิบิตังิานของเรา เราจะหลก่เล่�ยงวธิก่ารปฏิบิตัหินา้ที่่�ที่่�เป็นการจำากดัความ 
สามารถูในการแขง่ขนัหรอ่กด่กนัผูอ้่�นไมใ่หแ้ขง่ขนั 

หลัก่เลั่�ยงการติกลังที่่�ไมเ่หมาะสม เรามุง่แขง่
ขนัและดำาเนนิธรุกจิดว้ยความยตุธิรรม ดว้ยเหตนุ่� 
เราจะไมท่ี่ำาการตกลงหรอ่ที่ำาบนัที่ก่ความเขา้
ใจ ไมว่า่จะดว้ยวาจา หรอ่เป็นลายลกัษัณอ์กัษัร 
ไมว่า่เป็นที่างการหรอ่ไมก่ต็าม กบัผูแ้ขง่ขนัรายอ่�น
หรอ่บคุคลอ่�น เพ่�อ

•  “กำาหนด” (ข่�นราคา ตั �งราคา หรอ่คงราคา) 
ของผลติภัณัฑ์ห์รอ่บรกิารของเรา 

•  แบง่เขตตลาดหรอ่ลกูคา้

•  กด่กนัไมใ่หบ้รษัิัที่ใดเขา้มาในตลาด

•  ปฏิเิสธการที่ำาธรุกจิกบัลกูคา้หรอ่ผูจั้ดหา 
วสัดุ

•  จำากดัการผลติ การขาย หรอ่ผลการผลติ

•  รบกวนกระบวนการแขง่ประมลู

 มค่้วัามระมดัระวังั ใหพ้จิารณาเม่�อตกลงกบั
คูแ่ขง่รายอ่�นหรอ่บคุคลอ่�นใหด้ใ่นงานประช่มุ 
งานสมัมนา และการที่ำาสญัญาเช่งิอตุสาหกรรม  
อยา่พดูถูง่เร่�องที่่�ละเอย่ดออ่นซื่่�งมผ่ลตอ่ 
การแขง่ขนั หากมผู่อ้ ่�นพยายามที่ำาการดงั 
กลา่ว ใหป้ฏิบิตัตินใหเ้หมาะสมและช่ดัเจน 
ซื่่�งก็คอ่การหยดุสนที่นา ออกจากหอ้ง บนัที่ก่สิ�งที่่� 
เกดิข่�นและรายงานใหท้ี่ม่งานกฎหมายและ 
ควบคมุมาตรฐานที่ราบ

“เร ื�องที่่�มค่้วัามลัะเอย่ดออ่
นซึ�งมผ่ลัติอ่การแขง่ขนั” 
ค้อือะไร 

• การตั �งราคาและขอ้กำาหนดการขาย
• ตน้ที่นุและกำาไร
•  ลกูคา้ เขตประกอบการ และตลาด
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การแขง่ขนัที่่�ยตุธิรรม 

รวับัรวัมขอ้มลูัเชุงิลักึดา้นการแขง่ขนัดว้ัยวัธิ ่
การที่่�ถืกูติอ้ง เราจะไดรั้บขอ้มลูเก่�ยวกบัคูแ่ขง่ 
ของเราอยา่งยตุธิรรมและถูกูตอ้งตามกฎหมาย เช่น่ 
การสบ่คน้ขอ้มลูที่างอนิเตอรเ์น็ต แหลง่ส่�อตา่ง ๆ 
และบที่ความเก่�ยวกบัอตุสาหกรรม ไมท่ี่ำาการหลอก
หลวงหรอ่ฉอ้ฉลเพ่�อใหไ้ดม้าซื่่�งขอ้มลู อยา่ถูาม 
พนักงานใหมใ่นเร่�องความเป็นเลศิในการแขง่ขนั 
เพราะพวกเขามห่นา้ที่่�ตอ้งปกป้องขอ้มลูลบัของ 
นายจา้งรายกอ่น กเ็หมอ่นกบัอดต่พนักงานของเราที่่�ม ่
หนา้ที่่�ปกป้องขอ้มลูของพวกเราเช่น่กนั

ค้ณุิจ้ะที่ำาอยา่งไร  
ในการประช่มุของสมาช่มการคา้ ม่
คูแ่ขง่เขา้มาหาคณุและเริ�มการ
สนที่นา และพดูแบบเปรยๆ วา่ 
“ดเูหมอ่นวา่ตลาดกำาลงัออ่นตวันะ 
คณุคดิเหมอ่นกนัไหม” 
คณุจะตอบวา่อยา่งไร 

ค้วัามเห็นในลักัษัณิะน่�อาจ้ฟังัดไูม ่
อนัติราย แติอ่าจ้นำาไปสูเ่จ้ตินาแลัะการ
ดำาเนนิการเพูื�อกด่กนัการแขง่ขนั ส ิ�งที่่�
ดท่ี่ ่�สดุค้อืการใหคู้้แ่ขง่ที่ราบัวัา่การพูดู
ค้ยุลักัษัณิะน่�ไมเ่หมาะสม แลัะขอติวัั 
ออกจ้ากการสนที่นาแลัะรายงานสิ�งที่่� 
เกดิขึ�นใหผู้จ้้ดัการของค้ณุิ แลัะที่ม่ 
งานกฎหมายแลัะค้วับัค้มุมาติรฐาน 
ที่ราบัเพูื�อกำาหนดการดำาเนนิการติอ่ไป

เรย่นรูเ้พู ิ�มเติมิ
นโยบายตอ่ตา้นการผกูขาดของ Fortive
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การตอ่ตา้นการใหส้นิบน 
และการตอ่ตา้นการที่จุรติ 

ปณิธิานของเรา 
เราเอาช่นะตลาดดว้ยนวตักรรม ผลติภัณัฑ์ ์
และการบรกิารของเรา การที่จุรติและการตดิ 
สนิบนไมส่อดคลอ้งกบัคา่นยิมการดำาเนนิธรุกจิ
อยา่งยตุธิรรมและไมเ่คยเป็นสว่นหน่�งในวธิก่าร
ดำาเนนิธรุกจิของเรา

สิ�งที่่�ติอ้งที่ำาในที่กุวันั ที่่� Fortive เรามค่้วัาม
กลัา้หาญที่่�จะเผช่ญิกบัปัญหาซื่่�งไมส่อด 
คลอ้งกบัคา่นยิมหลกัของเรา เราจะไมพ่ยายาม 
สรา้งอทิี่ธพิลที่างธรุกจิดว้ยวธิก่ารที่่�ไม ่
เหมาะสม เราเช่่�อวา่ผลติภัณัฑ์แ์ละบรกิารของ 
เราจะเอาช่นะไดด้ว้ยคณุสมบตัขิองผลติภัณัฑ์ ์
และบรกิารนั�นเอง เรายน่ยนัที่่�จะเอาช่นะตลาด 
ดว้ยวธิท่ี่่�ถูกูตอ้ง
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การตอ่ตา้นการใหส้นิบนและการตอ่ตา้นการที่จุรติ

ที่ำาติามค้า่นยิมหลักัของเรา 
อยา่ใหห้รอ่รับของที่่�มม่ลูคา่ 
เพ่�อใหไ้ดม้า (หรอ่รักษัา) ธรุกจิ 
หรอ่สรา้งอทิี่ธพิลตอ่การตดัสนิใจ 
หรอ่ไดม้าซื่่�งประโยช่นท์ี่างธรุกจิ 

ปฏิบิตัติามกฎหมายตอ่ตา้นการที่จุรติและ 
นโยบายของเรา โปรดที่ราบวา่กฎหมายเหลา่น่�
บงัคบัใช่ท้ี่ั�วโลก ไมใ่ช่เ่พย่งแตใ่นสหรัฐเที่า่นั�น 
และไมไ่ดค้รอบคลมุเพย่งพนักงานของ Fortive 
และผูท้ี่ำาสญัญากบั Fortive แตย่งัรวมถูง่บคุคล 
อ่�นที่่�ปฏิบิตัหินา้ที่่�ตามคำาสั�งของเราหรอ่เพ่�อ 
ประโยช่นข์องเรา เช่น่คูค่า้ที่่�ดแูลช่อ่งที่างการ 
ขาย ผูจั้ดจำาหน่าย ตวัแที่นขายและที่่�ปรก่ษัา 

ระลก่ไวเ้สมอวา่จะตอ้งปฏิบิตัติาม Channel 
Partner Toolkit สิ�งน่�จะช่ว่ยใหค้ณุเลอ่กคูค่า้ 
ธรุกจิที่่�ถูกูตอ้งซื่่�งจะเป็นผูแ้สดงคา่นยิมหลกัของ 
เรา คณุสามารถูถูามคำาถูามไดต้ลอดเวลาหาก 
ไมแ่น่ใจวา่ตอ้งปฏิบิตัติามขอ้กำาหนดอะไรและ 
รักษัาบนัที่ก่เก่�ยวกบัธรุกรรมที่างการเงนิที่ั�งหมดให ้
สมบรูณ ์แมน่ยำา และโปรง่ใส

“สิ�งของที่่�มม่ลูัค้า่”  
ค้อือะไร 

หมายถูง่ “อะไรก็ได”้! และอาจเป็นสิ�งอ่�นที่่�
ไมใ่ช่เ่งนิสด การช่ำาระเงนิ ซื่่�งหมายรวมถูง่
• ของขวญั
• การเดนิที่างหรอ่ม่�ออาหาร
• ขอ้ตกลงการใหบ้รกิาร
• การเสนอการเป็นหุน้สว่น
• เงนิกูห้รอ่ความช่ว่ยเหลอ่
•  การบรจิาคเพ่�อการกศุลหรอ่การเมอ่ง
•  การเสนอการวา่จา้งญาตสินทิี่เพ่�อใหไ้ด ้

มาซื่่�งการพจิารณาหรอ่ประโยช่นท์ี่าง 
ธรุกจิ สิ�งน่�ไมเ่หมาะสม
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“เจ้า้หนา้ที่่�ของรฐั”  
ค้อืใค้ร 

คำาน่�มค่วามหมายกวา้งมากและประกอบดว้ย 
• พนักงานของรัฐ
• ที่หาร
• พนักงานหรอ่ผูส้มคัรที่่�ไดรั้บเลอ่กตั �ง
• สมาช่กิพรรคการเมอ่ง
•  พนักงานของอตุสาหกรรมที่่� 

ดำาเนนิการ ครอบครองกรรมสทิี่ธิ์โดยรัฐ 
หรอ่รัฐเป็นเจา้ของสว่นหน่�ง 
(เช่น่บรกิารสขุภัาพ)

หากคณุไมแ่น่ใจวา่คนนั�นเป็นเจา้หนา้ที่่�ของ 
รัฐหรอ่ไม ่ใหต้รวจสอบกบัที่ม่งานกฎหมาย 
หรอ่การควบคมุมาตรฐาน

เรย่นรูเ้พู ิ�มเติมิ
นโยบายตอ่ตา้นการที่จุรติของ Fortive 
Corporation

ช่ดุเคร่�องมอ่สำาหรับคูค่า้ที่่�ดแูลช่อ่ง 
ที่างการขาย

การตอ่ตา้นการใหส้นิบนและการตอ่ตา้นการที่จุรติ

ระวังัการติดิติอ่กบััเจ้า้หนา้ที่่�ของ
รฐั เราอาจตดิตอ่กบัเจา้หนา้ที่่�ของรัฐใน
เร่�องตา่ง ๆ นอกเหนอ่จากการขายสนิคา้ 
ซื่่�งอาจรวมถูง่การสอบบญัช่ ่การสอบสวน 
การอนุญาต การอนุมตัขิองกรมศลุกากรและ 
หน่วยงานกำากบักจิการ โปรดดขูอ้มลูสว่นการ 
ดำาเนนิธรุกจิ้กบััรฐับัาลัของเราเพ่�อดแูนวที่าง 
เพิ�มเตมิในพ่�นที่่�ปฏิบิตังิานนั�น ๆ และคอย 
ตรวจสอบกบัที่ม่งานกฎหมายและการควบคมุ 
มาตรฐานกอ่นการใหส้ ิ�งของที่่�มม่ลูคา่แกเ่จา้หนา้ที่่� 
หรอ่พนักงานของรัฐ เพราะในบางกรณ่อาจไม ่
สามารถูกระที่ำาได ้โปรดดขูอ้มลูสว่น 
ของขวัญั กจิ้กรรมบันัเที่งิเพูื�อธรุกจิ้ แลัะ 
การเดนิที่าง เพ่�อรับที่ราบขอ้มลูเพิ�มเตมิ
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ของขวญั 
กจิกรรมบนัเที่งิเพ่�อธรุกจิ 
และการเดนิที่าง 

ปณิธิานของเรา เราเช่่�อวา่การมารยาที่ที่าง 
ธรุกจิเป็นเร่�องธรรมดาเวลาปฏิบิตัหินา้ที่่�รว่มกบั 
ลกูคา้และคูค่า้ที่างธรุกจิของเรา แตเ่ราจะไมใ่ห ้
เร่�องน่�มผ่ลตอ่การปฏิบิตังิานของเรา หรอ่ใช่ ้
เพ่�อสรา้งอทิี่ธพิลที่่�ไมเ่หมาะสมตอ่การปฏิบิตั ิ
งานของผูอ้่�น

สิ�งที่่�ติอ้งที่ำาในที่กุวันั เราจะตรวจสอบใหแ้น่ 
ใจวา่เราจะไมใ่หห้รอ่รับสิ�งที่่�อาจที่ำาใหเ้กดิ 
อทิี่ธพิลที่่�ไมเ่หมาะสม หรอ่ที่ำาใหอ้งคก์รหรอ่ 
บคุคลอ่�นเส่�อมเสย่
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ของขวัญั แลัะกจิ้กรรมบันัเที่งิเพูื�อธรุกจิ้ 

ยอมรบััได้ ยอมรบััไมไ่ด้

มร่าค้าพูอประมาณิ มเ่จ้ตินาสรา้งอทิี่ธพิูลัติอ่การติดัสนิใจ้
หรอืการดำาเนนิการอยา่งใดอยา่งหนึ�ง

ใหเ้พูย่งบัางโอกาสเที่า่น ั�น มม่ลูัค้า่สงูหรอืดฟูัุ่ มเฟืัอยเกนิไป

เกนิกวัา่ค้วัามสมัพูนัธท์ี่าง 
ธรุกจิ้ที่่�ชุอบัติามกฎหมาย อาจ้ที่ำาให ้Fortive เสื�อมเสย่

กฎหมายอนญุาติ ไมเ่หมาะสมหรอืมร่สนยิมแย่

สอดค้ลัอ้งกบัันโยบัายของที่ ั�ง
ผูใ้หแ้ลัะผูร้บัั

ถืกูรอ้งขอ (กลัา่วัค้อื 
มบ่ัางค้นขอบัางสิ�งบัางอยา่ง)

ของขวญั กจิกรรมบนัเที่งิเพ่�อธรุกจิ และการเดนิที่าง

รูว้ัา่อะไรเป็นสิ�งที่่�ยอมรบััได ้เม่�อไดที่่�เรย่กวา่เกนิกวา่มารยาที่ที่างธรุกจิละ่ นโยบัายเรื�องของขวัญัแลัะ
กจิ้กรรมบันัเที่งิของเราจะบอกคณุได ้นโยบายน่�จะจำากดัมลูคา่ของของขวญัซื่่�งคณุจะใหห้รอ่รับรวมถูง่ขอ้
กำาหนดที่่�คณุตอ้งที่ำาตามเม่�อใหห้รอ่รับของขวญัหรอ่กจิกรรมบนัเที่งิเพ่�อธรุกจิ 

รูว้ัา่อะไรเป็นสิ�งที่่�ยอมรบััไมไ่ด ้บางคนเสนอในสิ�งที่่�ไมส่ามารถูยอมรับได ้โดยที่ั�วไปแลว้ หาก 
ของขวญัหรอ่กจิกรรมบนัเที่งิที่่�ที่ำาใหค้ณุตอ้งที่ำาบางอยา่งหรอ่ไดรั้บสิ�งที่่�มอ่ทิี่ธพิลตอ่การตดัสนิใจ 
ถูอ่วา่เป็นสิ�งที่่�ไมเ่หมาะสม
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ค้ณุิจ้ะที่ำาอยา่งไร  
คณุไดรั้บของที่่�มาสง่ที่่�สำานักงาน ซื่่�ง 
เป็นของขวญัแที่นคำาขอบคณุที่่�มร่าคา 
แพงจากผูค้า้สนิคา้ที่่�ใจด ่คณุแน่ใจวา่ 
นโยบายของบรษัิัที่ไมอ่นุญาตใหค้ณุเกบ็ 
มนัไว ้คณุจะตอ้งดำาเนนิการอยา่งไร 

สง่ของขวัญัค้นืแลัะอธบิัาย 
อยา่งสภุาพูวัา่การรบััของน่�ไม ่
สอดค้ลัอ้งกบััขอ้กำาหนดนโยบัาย 
ของเรา แติห่ากไมส่ามารถืที่ำาได ้
ใหพู้ดูกบััผูจ้้ดัการ หรอืที่ม่กฎหมาย 
หรอืค้วับัค้มุมาติรฐาน สำาหรบััวัธิอ่ ื�น ๆ 
 อาจ้เป็นการบัรจิ้าค้สิ�งน ั�นใหม้ลูันธิกิาร 
กศุลัหรอืวัางไวัใ้นพูื�นที่่�สว่ันกลัาง 
สำานกังานเพูื�อใหเ้ป็นประโยชุนแ์กท่ี่กุค้น

จ้ะติดิติอ่กบััพูนกังานของรฐั 
หรอืเจ้า้หนา้ที่่�ใหบ้ัรกิาร 
สขุภาพูอยา่งไร แลัะจ้ะ 
ปฏิบิัตัิหินา้ที่่�ใน OpCo 
ที่่�ใหบ้ัรกิารดา้นสขุภาพู 
อยา่งไร 

กฎการให ้(หรอ่รับ) ของแกเ่จา้หนา้ที่่�ของ 
รัฐหรอ่เจา้หนา้ที่่�บรกิารสขุภัาพมค่วามเขม้ 
งวดมาก ดงันั�นใหศ้ก่ษัาและที่ำาความเขา้ 
ใจนโยบายของ OpCo และระเบย่บตา่ง ๆ  
วา่ดว้ยการใหข้องขวญัแกเ่จา้หนา้ที่่�ของ 
รัฐ หรอ่เจา้หนา้ที่่�บรกิารสขุภัาพ

เรย่นรูเ้พู ิ�มเติมิ
นโยบายการใหข้องขวญัและกจิกรรม 
บนัเที่งิ

นโยบายการเดนิที่างที่อ่งเที่่�ยวของ 
ลกูคา้และสนัที่นาการ

ของขวญั กจิกรรมบนัเที่งิเพ่�อธรุกจิ และการเดนิที่าง

ดำาเนนิการติามนโยบัายการเดนิที่าง 
ของเรา บัางค้ร ั�ง วธิท่ี่่�สดุในการแสดงความ 
สามารถูในการผลติของเราคอ่การเช่ญิใหล้กูคา้ 
มาที่่�สถูานที่่�ที่ำางานของ OpCo เพ่�อใหพ้วกเขา 
ไดเ้ห็นผลติภัณัฑ์แ์ละบรกิารตา่ง ๆ ดว้ยตนเอง หาก  
OpCo ช่ำาระเงนิเพ่�อการเดนิที่าง จะตอ้งเป็นไปตาม
เง่�อนไขเฉพาะและจะตอ้งไดรั้บการอนุมตัลิว่งหนา้ 
ตรวจสอบวา่คณุไดอ้า่นนโยบัายการเดนิที่างแลัะ 
กจิ้กรรมบันัเที่งิลักูค้า้ และกรอกแบบขออนุมตั ิ
การเดนิที่างที่่�คณุเสนอวา่จะช่ำาระใหก้ารเดนิที่างของ 
บคุคลอ่�น โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ใหท้ี่บที่วนนโยบายกอ่น 
การตกลงช่ำาระคา่เดนิที่างของเจา้หนา้ที่่�ของรัฐ

ดำาเนนิการดว้ัยค้วัามโปรง่ใส คณุจะตอ้งบนัที่ก่ 
ของขวญัที่่�เป็นมารยาที่ที่างธรุกจิที่่�ใหห้รอ่รับอยา่ง
ถูกูตอ้งและสมบรูณใ์นหนังสอ่และบนัที่ก่ของเรา
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การโฆษัณาและการตลาด 

ปณิธิานของเรา เราสรา้งความสมัพันธก์บัลกูคา้ในระยะยาวโดยการแสดงความซื่่�อสตัยใ์นที่กุอยา่งที่่�เรา
ที่ำาธรุกจิรว่มกนั

สิ�งที่่�ติอ้งที่ำาในที่กุวันั เราใสใ่จ้ลักูค้า้เป็นอยา่งมาก เราปฏิบิตัหินา้ที่่�เพ่�อเขา้ใจสิ�งที่่�ลกูคา้ตอ้งการ ให ้
ขอ้มลูที่่�ถูกูตอ้งเก่�ยวกบัผลติภัณัฑ์แ์ละบรกิารของเรา และโฆษัณาและที่ำาการตลาดเพ่�อขายสนิคา้ของเรา
อยา่งเหมาะสมและตรงตามความเป็นจรงิ

รกัษัาค้วัามนา่เชุื�อถือื 
เราจะใหข้อ้มลูเก่�ยวกบัคณุภัาพ ความปลอดภัยั 
คณุสมบตั ิและการวางขายที่่�เป็นความจรงิและครบ
ถูว้น แลว้การที่ำาใหล้กูคา้เขา้ใจผดิ หรอ่การกลา่ว 
เกนิจรงิเก่�ยวกบัผลติภัณัฑ์ ์การใหส้ญัญาในสิ�งที่่� 
เราที่ำาไมไดล้ะ่ การกระที่ำาเหลา่น่�สามารถูที่ำาใหเ้รา
สญูเสย่ความน่าเช่่�อถูอ่และไมเ่คยเป็นที่่�ยอมรับได ้
และสิ�งน่�ไมใ่ช่ว่ธิก่ารดำาเนนิธรุกจิของเรา

รูว้ัา่มข่อ้กำาหนดอะไรบัา้ง รูแ้ละปฏิบิตัติามขอ้ 
กำาหนดเก่�ยวกบัวธิท่ี่ำาการตลาดและการขาย 
ผลติภัณัฑ์ ์ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คำากลา่วอา้งเก่�ยวกบั 
ผลติภัณัฑ์ข์องเราไดรั้บการสนับสนุนโดยขอ้เท็ี่จจรงิ  
และการอธบิายเป็นตวัอกัษัรหรอ่รปูภัาพถูกูตอ้ง 
ตามขอ้เท็ี่จจรงิของผลติภัณัฑ์ห์รอ่ไม่

ค้ณุิจ้ะที่ำาอยา่งไร  
หลงัจากที่่�ไดส้รา้งความสมัพันธม์า 
เป็นเวลาหลายเดอ่น มล่กูคา้รายหน่�ง 
ของคณุคนหน่�งที่่�พรอ้มเซื่น็สญัญาแลว้ 
แตด่ว้ยความที่่�คณุอยากขาย คณุไดพ้ดู 
ถูง่ประโยช่นเ์พิ�มเตมิเก่�ยวกบัผลติภัณัฑ์ ์
ที่่�ยงัไมไ่ดรั้บการพสิจูน ์คณุจะแกไ้ขขอ้มลู 
และเส่�ยงที่่�จะเสย่โอกาสในการขายหรอ่ไม่

ค้วัร ค้ำากลัา่วัอา้งของเราจ้ะติอ้งเป็น 
ค้วัามจ้รงิแลัะพูสิจู้นไ์ด ้ค้ณุิติอ้ง 
ซื�อสตัิยเ์ก่�ยวักบััค้ณุิสมบัตัิแิลัะประโยชุน ์
ของผลัติิภณัิฑ์ ์หากลักูค้า้ของค้ณุิ 
เซ็นสญัญาไปแลัว้ัแลัะมาพูบัที่ห่ลังัวัา่
ค้ณุิไมไ่ดพู้ดูค้วัามจ้รงิ แลัะผลัติิภณัิฑ์์
ของเราไมไ่ดม้ป่ระโยชุนต์ิามที่่�ค้ณุิได้
อธบิัายไวั ้ส ิ�งน่�ไมเ่พูย่งแติจ่้ะที่ำาให ้
ธรุกจิ้เสย่หายแติย่งัที่ำาใหค้้วัามเชุื�อ 
ถือืที่่�ลักูค้า้มต่ิอ่ OpCo ลัดนอ้ยลังดว้ัย
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การปฏิบิตัหินา้ที่่�กบัคูค่า้ที่างธรุกจิ 

ปณิธิานของเรา เราตระหนักวา่ความสมัพันธข์องเรากบัผูจั้ดหาวตัถูดุบิ คูค่า้ที่่�ดแูลช่อ่งที่างการขาย 
และผูอ้่�น เป็นสิ�งที่่�สำาคญัตอ่ความสำาเร็จ ดงันั�น ใหเ้ลอ่กคูค่า้ที่างธรุกจิที่่�มค่ณุสมบตัติามมาตรฐานขั�นสงู 
ของเรา

สิ�งที่่�ติอ้งที่ำาในที่กุวันั เราสรา้งที่ม่งานที่่�เป็นเลัศิดว้ยการปฏิบิตัหินา้ที่่�อยา่งซื่่�อสตัยแ์ละโปรง่ใส ซื่่�งเรา 
ตอ้งการใหคู้ค่า้ที่างธรุกจิของเราปฏิบิตัเิช่น่เดย่วกนัดว้ย 

ใหเ้ลัอืกอยา่งระวังั หากคณุมส่ว่นเก่�ยวขอ้ 
งกบัการเลอ่กคูค่า้ที่างธรุกจิของ Fortive ให ้
ปฏิบิตัติามกระบวนการภัายในองคก์ร รวม 
ถูง่การตรวจสอบวเิคราะหส์ถูานะองคก์ร  
และที่ำาการตดัสนิใจตามความจำาเป็นของ 
บรษัิัที่ และมาตรฐานอ่�น ๆ ตามขอ้เท็ี่จจรงิ เช่น่ราคา 
คณุภัาพ และการบรกิาร อยา่ใหก้ารตดัสนิใจเกดิ
ข่�นจากอคต ิหรอ่ผลประโยช่นส์ว่นตน โปรดจำาวา่ 
สิ�งที่่�เราที่ำาตอ่คูค่า้ที่างธรุกจิจะมผ่ลตอ่Fortive ดงั 
นั�นตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พวกเขาเขา้ใจสิ�งที่่�พวกเรา
คาดหวงั และดำาเนนิธรุกจิอยา่งมจ่รยิธรรม และดว้ย
วธิท่ี่่�สอดคลอ้งกบัคา่นยิมหลกัและหลกัการปฏิบิตั ิ
งานของเรา

การใหคู้้ค่้า้ของเรามค่้วัามรบััผดิชุอบั หลักั 
การปฏิบิัตัิงิานกบััผูจ้้ดัหาวัตัิถืดุบิัประกอบดว้ย 
ความคาดหวงัของเราที่่�มต่อ่คูค่า้ที่างธรุกจิ สำาหรับ
คูค่า้ที่าธรุกจิบางรายใหป้ฏิบิตัติามช่ดุเคร่�องมอ่ 
สำาหรับพันธมติรตามช่อ่งที่างจัดจำาหน่าย 
(Channel Partner Toolkit) เราควรรูว้า่ขอ้ 
กำาหนดเหลา่น่�จะใช่ก้บัในเวลาใดและกบัใคร รวม 
ที่ั�งปฏิบิตัติามขอ้กำาหนดดงักลา่ว

หากคณุจัดการหรอ่ปฏิบิตัหินา้ที่่�กบัคูค่า้ที่างธรุกจิ 
เป็นสว่นหน่�งของงาน ใหต้รวจสอบสญัญาและ 
การดำาเนนิงานและ

•  ซื่่�อสตัยแ์ละมค่วามแมน่ยำาในการตกลงที่าง
ธรุกจิของคณุ

•  รักษัาขอ้มลูที่างธรุกจิที่่�เป็นความลบัของ 
พวกเขาใหเ้หมอ่นกบัที่่�คณุรักษัาความลบั 
ของเรา

•  หลก่เล่�ยงเหตอุนัอาจนำาไปสูก่ารเกดิ 
การขดักนัแหง่ผลัประโยชุน์

•  รักษัาความคาดหวงัใหส้งู หมั�นนก่
ถูง่เร่�องการละเมดิสทิี่ธมินษุัยชุน 
และการติดิสนิบันหรอืการที่จุ้รติิ

•  ให ้พดูออกมาเลย! เสมอ หากคณุสงสยัวา่
คูค่า้ที่างธรุกจิกำาลงัฝ่่าฝ่่นหลกัการปฏิบิตั ิ
งานหรอ่คา่นยิมหลกั
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การปฏิบิตัหินา้ที่่�กบัคูค่า้ที่างธรุกจิ

ค้ณุิจ้ะที่ำาอยา่งไร  
คูค่า้ที่่�คณุปฏิบิตัหินา้ที่่�ดว้ยมา 
หลายป่ เขา้หาคณุเพ่�อพดูเก่�ยวกบั 
การเป็นหุน้สว่นในการรว่มลงที่นุ 
ใหม ่มนัดเูหมอ่นเป็นโอกาสที่่�ด ่ 
และไมม่ผ่ลอะไรกบังานของคณุที่่� Fortive  
การไปพบกบัคูค่า้คนดงักลา่วเพ่�อพดูคยุ 
เร่�องน่�เป็นสิ�งที่่�ยอมรับไดห้รอ่ไม่

อาจ้จ้ะยอมรบััไมไ่ด ้ขอใหพู้จิ้ารณิาวัา่
ค้นอื�นอาจ้ที่ราบัถืงึการรว่ัมลังที่นุน่�  
โดยเฉัพูาะอยา่งยิ�งในกรณ่ิค้ณุิที่ำาการ 
ติดัสนิใจ้เก่�ยวักบััค้วัามสมัพูนัธข์อง 
ผูจ้้ดัหาวัตัิถืดุบิัในนามของ Fortive ให ้
ค้ยุกบััผูจ้้ดัการหรอืหวััหนา้งานของ 
ค้ณุิกอ่นติกลังไปพูบักบััผูจ้้ดัหาวัตัิถื ุ
ดบิัรายน ั�น การดำาเนนิการเพูื�อค้วัาม 
โปรง่ใสกรณ่ิการขดักนัแหง่ผลั 
ประโยชุน ์หรอืแมก้ระที่ ั�งเหติอุนันำาไปสู ่
การขดักนัแหง่ผลัประโยชุนเ์ป็นสิ�งที่่� 
ถืกูติอ้ง สำาหรบััขอ้มลูัเพูิ�มเติมิ กรณุิาด ู
ขอ้มลูัในหวััขอ้การขดักนัแหง่ผลั 
ประโยชุน์

เรย่นรูเ้พู ิ�มเติมิ
หลกัการปฏิบิตังิานกบัผูจั้ดหาวตัถูดุบิ

ช่ดุเคร่�องมอ่สำาหรับคูค่า้ที่่�ดแูลช่อ่ง 
ที่างการขาย
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กฎหมายการบรกิารสขุภัาพ และขอ้กำาหนดจากหน่วยงาน 
กำากบัดแูล 

ปณิธิานของเรา เราเขา้ใจวา่มาตรฐานการบรกิารสขุภัาพมร่ะดบัที่่�สงูมากข่�น

สิ�งที่่�ติอ้งที่ำาในที่กุวันั เราที่ราบและปฏิบิตัติามขอ้กำาหนดที่่�ใช่ก้นัที่ั�วโลก ซื่่�งเก่�ยวกบัการอนุมตั ิการผลติ 
การที่ำาการตลาด และการขายผลติภัณัฑ์แ์ละอปุกรณซ์ื่่�งเก่�ยวกบับรกิารที่างสขุภัาพ 

รูว้ัา่มข่อ้กำาหนดอะไรบัา้ง กฎหมายและระเบย่ 
บเก่�ยวกบัการพัฒนา การผลติ การแจกจา่ย การตลาด  
การที่ำาสญัญากบัรัฐ และการขาย/การสง่เสรมิการ 
ขายอปุกรณท์ี่างการแพที่ยนั์�นมค่วามแตกตา่งกนั 
และมข่อ้กำาหนดมากกวา่ผลติภัณัฑ์ท์ี่่�เหลอ่ในธรุกจิ 
ของเรา OpCos ของเราที่่�ใหบ้รกิารดแูลสขุภัาพม ่
นโยบายและกระบวนการปฏิบิตัหินา้ที่่�เพิ�มเตมิเพ่�อให ้
พวกเรายงัคงปฏิบิตังิานไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัขอ้ 
กำาหนดและรักษัามาตรฐานตา่ง ๆ ที่่�สงูข่�นไวไ้ด ้

หากคณุปฏิบิตัหินา้ที่่�ในหน่�งในสำานักงานของ 
OpCo ที่่�ใหบ้รกิารดา้นสขุภัาพ เป็นเร่�องที่่�สำาคญั
มากที่่�คณุตอ้งรูแ้ละปฏิบิตัติามขอ้กำาหนดตา่ง ๆ 
หากคณุปฏิบิตัหินา้ที่่�ที่่� Fortive อาจตอ้งมข่อ้ 
กำาหนดพเิศษัซื่่�งเก่�ยวกบัการมป่ฏิสิมัพันธก์บั 
บคุลากรหรอ่บรษัิัที่ที่่�ใหบ้รกิารดา้นสขุภัาพ ควร 
ถูามผูจั้ดการโดยตรงหรอ่ที่ม่กฎหมายหรอ่ควบคมุ 
มาตรฐานของ Fortive
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การปฏิบิตัติามขอ้กำาหนดวา่ดว้ยการนำาเขา้ สง่ออก และการคา้ 

ปณิธิานของเรา เราเคารพกฎหมายระหวา่งประเที่ศวา่ดว้ยการนำาเขา้และการสง่ออกผลติภัณัฑ์ข์องเรา

สิ�งที่่�ติอ้งที่ำาในที่กุวันั เราที่ราบและปฏิบิตัติามขอ้กำาหนดวา่ดว้ยการนำาเขา้/สง่ออกซื่่�งเก่�ยวขอ้งกบัธรุกจิ
และงานของเรา ไมว่า่เราจะปฏิบิตัหินา้ที่่�หรอ่ที่ำาธรุกจิที่่�ใด เราจะบนัที่ก่ธรุกรรมดว้ยความซื่่�อสตัย ์แมน่ยำา 
และสมบรูณ ์

ปฏิบิัตัิภิายใติข้อ้บังัค้บััที่าง 
เศรษัฐกจิ้ การค้วับัค้มุการสง่ออกแลัะ 
ระเบัย่บัการติอ่ติา้นการค้วัำ�าบัาติร ของสหรัฐฯ 
และในประเที่ศอ่�น ๆ ใช่ข้อ้บงัคบัที่างเศรษัฐกจิ 
และการคา้ ซื่่�งอาจจำากดัสถูานที่่�ที่่�เราสามารถู 
ที่ำาธรุกจิ บคุคลที่่�เราสามารถูที่ำาธรุกจิดว้ย 
และผลติภัณัฑ์ท์ี่่�เราสามารถูขายได ้ซื่่�งอาจกำาหนด
ใหม้ใ่บอนุญาตเป็นการเฉพาะในการขายหรอ่ขนสง่
สนิคา้ของเราที่างเรอ่ หากคณุมค่ำาถูามเก่�ยววา่ม ่
กฎหมายใดที่่�บงัคบัใช่ ้ใหต้ดิตอ่ที่ม่งานควบคมุ 
มาตรฐานที่างการคา้ของ OpCo 
หรอ่ที่ม่กฎหมายของ OpCo หรอ่ Fortive

ตดิตอ่ผา่นช่อ่งที่างตอ่ไปน่�หากคณุไดรั้บแจง้ให ้
รว่มมอ่ในมาตรการควำ�าบาตรในตา่งประเที่ศ Fortive  
และพนักงานของเราอาจตอ้งรับผดิจากการให ้
ความรว่มอ่ สนับสนุนหรอ่ยนิยอมตามมาตรการควำ�า 
บาตรในตา่งประเที่ศ การขอความรว่มมอ่ในการควำ�า 
บาตรในตา่งประเที่ศบางกรณ่อาจตอ้งแจง้ประสานไป 
ยงัรัฐบาลสหรัฐฯ แมว้า่บรษัิัที่จะไมไ่ดม้ส่ว่นเก่�ยว 
ขอ้งหรอ่ตอบกลบัความรว่มมอ่ดงักลา่วกต็าม

ปฏิบิัตัิติิามขอ้กำาหนดวัา่ดว้ัยการนำาเขา้ เรา 
ตอ้งใหข้อ้มลูวา่ดว้ยสิ�งที่่�เรานำาเขา้อยา่งถูกูตอ้ง  
และภัาษ่ัศลุกากรของสนิคา้แตล่ะช่ิ�น ขอยำ�าอก่ครั�งวา่  
ที่ม่งานควบคมุมาตรฐานการคา้ของ OpCo  
หรอ่ที่ม่กฎหมายของ OpCo หรอ่ Fortive  
จะเป็นแหลง่รับขอ้มลูของคณุ โปรดตดิตอ่พวกเขา 
หากคณุมค่ำาถูามเก่�ยวกบัการควบคมุมาตรฐานการ 
นำาเขา้ หรอ่บที่บาที่ของคณุในกระบวนการดงักลา่ว

ค้ณุิจ้ะที่ำาอยา่งไร  
คณุไดรั้บคำาขอจากลกูคา้เพ่�อเปล่�ยน 
แปลงใบแจง้หน่�เพ่�อแสดงในแหลง่รับ 
สนิคา้ตา่ง ๆ คณุควรที่ำาอยา่งไร 

เราติอ้งแจ้ง้การนำาเขา้แลัะสง่ออก 
อยา่งถืกูติอ้งแลัะโปรง่ใส ติรวัจ้ 
สอบัใหแ้นใ่จ้วัา่ใบัแจ้ง้หน่�ของค้ณุิ 
ถืกูติอ้งแลัะไมไ่ดร้บััการเปลั่�ยนแปลัง 
โปรดติดิติอ่ผูจ้้ดัการของค้ณุิ หรอื 
ที่ม่กฎหมายแลัะค้วับัค้มุมาติรฐานของ 
OpCo หรอื Fortive เพูื�อสอบัถืามเก่�ยวั 
กบััค้ำาขอเพูื�อหาวัธิท่ี่ ่�เหมาะสมติอ่ไป

เรย่นรูเ้พู ิ�มเติมิ
นโยบายการควบคมุมาตรฐานวา่ดว้ยการ 
สง่ออกของ Fortive

นโยบายการนำาเขา้ของ Fortive
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คณุภัาพของผลติภัณัฑ์ ์

ปณิธิานของเรา เรามุง่พัฒนาผลติภัณัฑ์ท์ี่่�ปลอดภัยัและน่าเช่่�อถูอ่ และสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของ 
ลกูคา้ในเร่�องคณุภัาพ 

สิ�งที่่�ติอ้งที่ำาในที่กุวันั เราเป็นผูน้ำาดว้ัยการใชุร้ะบับั FBS ในที่กุสิ�งที่่�เราที่ำา และปฏิบิตัติามกระบวนการตา่ง 
ๆ ที่่�เรากำาหนด

ใหค้้วัามสำาค้ญัค้ณุิภาพูเป็นเรื�องแรก 
หากคณุมส่ว่นเก่�ยวขอ้งกบัการออกแบบ 
การพัฒนา การผลติ การที่ดสอบ การตดิฉลาก 
การบรรจภุัณัฑ์ ์การปรับใหเ้ขา้กบัที่อ้งถูิ�น 
คณุสมบตั ิหรอ่การรับรองของผลติภัณัฑ์ ์
ขอใหแ้น่ใจวา่ในสถูานที่่�ที่่�ผลติ 
และตลาดที่่�เราขายนั�น 
ผลติภัณัฑ์แ์ละบรกิารของเรา: 

•  ไดรั้บการผลติโดยสอดคลอ้งกบัขอ้
กำาหนดดา้นคณุภัาพ ความปลอดภัยั 
และประสทิี่ธภิัาพที่่�เก่�ยวขอ้ง

•  สอดคลอ้งกบัขอ้กำาหนดเก่�ยวกบัเคร่�อง 
หมายตา่ง ๆ บรรจภุัณัฑ์ ์และเอกสารตา่ง ๆ

•  สอดคลอ้งกบัขอ้กำาหนดเก่�ยวกบัการจด 
ที่ะเบย่นเก่�ยวกบัความปลอดภัยั 
การตรวจสอบ การที่ดสอบคณุสมบตั ิ 
การผา่นพธิศ่ลุกากรและกระบวนการตา่ง ๆ 

สอดค้ลัอ้งหรอืเกนิกวัา่ค้วัามค้าดหวังั เราตอ้งรู ้
และปฏิบิตัติามขอ้กำาหนดที่่�เก่�ยวขอ้งกบัการผลติ 
และการขายผลติภัณัฑ์ข์องเราในประเที่ศที่่�คณุ 
ปฏิบิตัหินา้ที่่� หากไมผ่า่นเกณฑ์เ์หลา่น่� จะมค่วาม 
เส่�ยงไมใ่ช่แ่คเ่สย่ยอดขายเที่า่นั�น แตเ่รายงัเสย่ 
ความน่าเช่่�อถูอ่ที่่�ลกูคา้และผูถู้อ่หุน้มต่อ่เรา
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สนบััสนนุใหเ้กดิการพูฒันาอยา่งติอ่เนื�อง  
หากคณุพบช่อ่งวา่ง หรอ่เห็นตน้เหตขุองปัญหา  
ใหด้ำาเนนิมาตรการแกไ้ข และพัฒนากระบวนการ 
ปฏิบิตัหินา้ที่่�อยา่งตอ่เน่�องเพ่�อป้องกนัไมใ่หเ้หต ุ
ดงักลา่วเกดิข่�นอก่ หากมค่ำาถูามหรอ่ขอ้กงัวลเก่�ยว 
กบัคณุภัาพหรอ่ความปลอดภัยัในผลติภัณัฑ์ ์
ของเรา ใหแ้จง้ผูจั้ดการหรอ่หวัหนา้งาน หรอ่ฝ่่าย 
คณุภัาพหรอ่การควบคมุมาตรฐานของผลติภัณัฑ์ ์ 
ของ OpCo ที่่�คณุปฏิบิตัหินา้ที่่� หรอ่ 
พดูออกมาเลย! โปรดที่ราบวา่หากคณุปฏิบิตัหินา้ที่่�
ที่่� OpCo ที่่�ใหบ้รกิารดา้นสขุภัาพ จะมน่โยบายการ
ยกระดบัคณุภัาพเร่�องคณุภัาพผลติภัณัฑ์แ์ละความ
ปลอดภัยัที่่�คณุจะตอ้งปฏิบิตัติาม

คณุภัาพของผลติภัณัฑ์์

ค้ณุิจ้ะที่ำาอยา่งไร  
ตอนน่�ใกลถู้ง่กำาหนดเสน้ตายของงาน 
และผูจั้ดการของคณุสั�งใหค้ณุใช่ผู้ข้าย 
สนิคา้หรอ่บรกิารเจา้ใหมซ่ื่ ่�งยงัไม่
ไดรั้บการอนุมตัใิหด้ำาเนนิโครงการ 
และดเูหมอ่นวา่ผูข้ายจะผา่นเกณฑ์ ์
คณุจะจา้งผูข้ายรายนั�นหรอ่ไม ่

ไม ่เราจ้ะปฏิบิัตัิหินา้ที่่�กบััผูข้าย 
สนิค้า้หรอืบัรกิารที่่�ไดร้บััการอนมุตัิ ิ
แลัว้ัเที่า่น ั�นเพูื�อใหแ้นใ่จ้ในเรื�องของ 
ค้ณุิภาพู ใหผู้จ้้ดัการของค้ณุิที่ราบั 
วัา่ผูข้ายรายน ั�นยงัไมไ่ดร้บััการอนมุตัิ ิ
ใหจ้้า้ง แลัะไมม่ท่ี่างเลัอืกอื�น หาก 
ค้ณุิไมส่บัายใจ้ที่่�จ้ะพูดูเรื�องดงักลัา่วั 
กบััผูจ้้ดัการโดยติรง ใหต้ิดิติอ่ฝ่่าย 
“พูดูออกมาเลัย!”
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สนิที่รัพยข์องบรษัิัที่ 

ปณิธิานของเรา เราใหพ้นักงานมส่ ิ�งอำานวยความสะดวก อปุกรณ ์และแหลง่ที่รัพยากรที่่�พวกเขาตอ้งการ 
เพ่�อการดำาเนนิงาน เราคาดหวงัวา่ที่กุคนใน Fortive จะใช่ป้ระโยช่นจ์ากสิ�งเหลา่น่�อยา่งมค่วามรับผดิช่อบ

สิ�งที่่�ติอ้งที่ำาในที่กุวันั เราใช่ส้นิที่รัพยข์องบรษัิัที่เพ่�อธรุกจิของบรษัิัที่ และจะป้องกนัไมใ่หส้นิที่รัพยข์อง 
บรษัิัที่ถูกูขโมย ฉอ้โกง ใช่อ้ยา่งสิ�นเปลอ่ง หรอ่ใช่ผ้ดิวธิ ่การสรา้งนวัตัิกรรมเพูื�อใหเ้กดิผลัในวังกวัา้ง 
โดยการเตรย่มป้องกนัและลดอนัตรายตา่ง ๆ ที่่�จะมต่อ่สนิที่รัพยข์องเรา 

ป้องกนัสนิที่รพัูยท์ี่ ่�จ้บััติอ้งได ้ตั�งแตว่ตัถูดุบิและ 
เคร่�องจักรจนถูง่อปุกรณส์ำานักงานและรถูยนตข์อง 
บรษัิัที่ สนิที่รัพยท์ี่่�จับตอ้งไดข้อง Fortive จะช่ว่ย 
ใหเ้ราสรา้งและเสนอผลติภัณัฑ์ท์ี่่�ที่รงพลงัและ 
หลากหลายใหล้กูคา้ของเรา ใหป้ฏิบิตัติามนโยบาย 
ของเราและจะไมใ่หย้ม่ ขาย หรอ่ยกสนิที่รัพยเ์หลา่น่� 
ใหผู้อ้ ่�นยกเวน้หากคณุไดรั้บอนุญาตใหก้ระที่ำาการ 
ดงักลา่ว

เราจ้ะปกป้องสนิที่รพัูยอ์เิล็ักที่รอนกิสข์อง 
เรา ฮารด์แวร ์ซื่อฟัตแ์วร ์และเครอ่ขา่ยของ 
เราจะช่ว่ยใหเ้ราสรา้งนวตักรรมและจะใช่เ้พ่�อ 
จดุประสงคท์ี่างธรุกจิเที่า่นั�น ใหใ้ช่เ้ที่คโนโลย ่
อยา่งมค่วามรับผดิช่อบและป้องกนัไมใ่ห ้
สนิที่รัพยน์่�เป็นอนัตรายหรอ่ผูท้ี่่�มเ่จตนารา้ย  
(ดขูอ้มลูในสว่นค้วัามปลัอดภยัที่างไซเบัอร ์
ในหลกัการปฏิบิตังิานของเรา) อยา่ใช่ง้านเพ่�อจดุ
ประสงคอ์่�นที่่�ไมไ่ดรั้บอนุญาต ไมเ่ก่�ยวขอ้งกบังาน 
หรอ่ที่่�ผดิกฎหมาย การใช่ส้นิที่รัพยเ์พ่�อเร่�องสว่น 
ตวั เช่น่แล็ปท็ี่อป หรอ่โที่รศพัที่ ์อยา่งจำาก ั
ด(เช่น่ ใช่เ้พ่�อดขูา่ว) นั�นสามารถูกระที่ำาได ้ 
แตข่อใหแ้น่ใจวา่การใช่ข้องคณุสอดคลอ้งกบั
คา่นยิมหลกัของเรา และจะไมร่บกวนตอ่งาน
หรอ่ธรุกจิของเรา เพ่�อรับที่ราบขอ้มลูเพิ�มเตมิ 
โปรดด ูนโยบัายการใชุท้ี่่�ยอมรบััไดข้องเรา 
โปรดที่ราบวา่ขอ้มลูที่่�คณุสรา้ง แบง่ปัน จัดเกบ็ 
หรอ่ดาวนโ์หลดในระบบเป็นของ Fortive และเรา 
อาจตรวจสอบเครอ่ขา่ยและระบบเพ่�อใหแ้น่ใจวา่ 
คณุไดป้ฏิบิตัติามนโยบายดงักลา่วของเรา
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สนิที่รัพยข์องบรษัิัที่

รกัษัาสนิที่รพัูยท์ี่ ่�เป็นขอ้มลูัของ 
เรา ปฏิบิตัติอ่ขอ้มลูของเราที่ั�งหมด 
ไมว่า่จะอยูใ่นรปูของเอกสาร 
อเิล็กที่รอนกิส ์หรอ่วาจาอยา่งระมดัระวงั 
ใหใ้ช่ต้ามที่่�นโยบายของเราอนุญาต และใช่ ้
มาตรฐานการป้องกนัที่่�สงูกวา่เดมิสำาหรับขอ้มลู 
สว่นตวั ขอ้มลูัลับัั แลัะที่รพัูยส์นิที่างปญัญา 

ค้ณุิจ้ะที่ำาอยา่งไร  
คณุไปที่่�โตะ๊ที่ำางานของเพ่�อนรว่มงาน 
เพ่�อถูามคำาถูามและเห็นวา่เขากำาลงัด ู
เว็บไซื่ตล์ามก เพ่�อนรว่มงานของคณุเห็น
คณุตกใจและขอใหค้ณุอยา่เป็นกงัวลไป 
เพราะเขาเขา้ดเูว็บไซื่ตเ์หลา่น่�เพย่งบาง
ครั�ง และไมเ่คยแบง่ปันขอ้มลูน่�กบัคนอ่�น 
เร่�องน่�ยอมรับไดห้รอ่ไม ่

ไม ่ระบับัของเราจ้ะติอ้งไมถ่ืกูใชุ ้
เพูื�อเขา้ถืงึเว็ับัไซติห์รอืขอ้มลูัที่่�ไม ่
เหมาะสม โปรดแจ้ง้ค้วัามกงัวัลัของ 
ค้ณุิกบััผูจ้้ดัการ หรอืหวััหนา้งาน  
หรอื พูดูออกมาเลัย!

เรย่นรูเ้พู ิ�มเติมิ
นโยบายการใช่ง้านที่่�ยอมรับไดข้อง Fortive
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รูว้ัา่ขอ้มลูัใดเป็นขอ้มลูัลับัั 
ขอ้มลูลบัอาจมห่ลายรปูแบบ ไดแ้ก ่

 ขอ้มลูัเก่�ยวักบัับัรษิัทัี่ 
เชุน่การวัจิ้ยัผลัติิภณัิฑ์ใ์หม ่
รายลัะเอย่ดแลัะการออกแบับั 
ผลัติิภณัิฑ์ ์รายชุื�อลักูค้า้แลัะแผน 
ธรุกจิ้

 ขอ้มลูัเก่�ยวักบัับัคุ้ค้ลั เชุน่ที่่�อยู ่
เบัอรโ์ที่รศพัูที่ ์หมายเลัขบัตัิรเค้รดติิ 
ขอ้มลูัเก่�ยวักบััผลัประโยชุน ์
ค้า่ติอบัแที่น หรอืขอ้มลูัการวัา่จ้า้ง 
(กรณุิาดขูอ้มลูัในหวััขอ้ การป้องกนั 
ค้วัามเป็นสว่ันติวััแลัะขอ้มลูัเพูื�อเรย่นรู ้
เพูิ�มเติมิ)

 ขอ้มลูัเก่�ยวักบัับัรษิัทัี่อื�น 
หรอืที่่�ไดร้บััมาจ้ากบัรษิัทัี่อื�น 
ที่่�เราติกลังวัา่จ้ะรกัษัาเป็นค้วัามลับัั

ขอ้มลูลบัและที่รัพยส์นิที่างปัญญา 

ปณิธิานของเรา ขอ้มลูเป็นตวัขบัเคล่�อนธรุกจิของเราในที่กุดา้นและช่ว่ยใหเ้ราดำาเนนิกลัยทุี่ธแ์ละมค่วาม
สามารถูในการแขง่ขนั เราที่ราบวา่น่�เป็นหนา้ที่่�ที่ำาสำาคญัมาก และเราจะปกป้องขอ้มลูเหลา่นั�น 

สิ�งที่่�ติอ้งที่ำาในที่กุวันั เรามค่วามระมดัระวงัและจะมุง่รักษัาสนิที่รัพยท์ี่่�เป็นขอ้มลูของเรา รวมถูง่สนิที่รัพย์
ที่่�เป็นขอ้มลูซื่่�งผูอ้่�นไดใ้หไ้วแ้กท่ี่างเรา 

มค่้วัามระมดัระวังั โดยการตดิเคร่�องหมา 
ยวา่เป็นขอ้มลูลบั ตามนโยบายของเรา 
 เพ่�อใหผู้อ้ ่�นเขา้ใจวา่ขอ้มลูนั�นมค่วาม 
ละเอย่ดออ่น กอ่นการแบง่ปันขอ้มลูลบักบั 
ใคร (ไมว่า่เป็นคนภัายในหรอ่ภัายนอกของ  
Fortive) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่: 

• คณุไดรั้บอนุญาตใหแ้บง่ปันขอ้มลูดงักลา่ว

•  คณุไดแ้บง่ปันขอ้มลูกบัคนที่่�ไดรั้บอนุญาต 
ใหรั้บที่ราบและมค่วามจำาเป็นที่่�ตอ้งที่ราบ 
เพ่�อการดำาเนนิธรุกจิ

•  คณุไดจ้ำากดัปรมิาณขอ้มลูที่่�ไดแ้บง่ปันใหผู้ ้
อ่�น เพ่�อใหพ้วกเขาไดท้ี่ราบเฉพาะในสว่นที่่�
จำาเป็น

•  ผูท้ี่่�คณุไดแ้บง่ปันขอ้มลูไดเ้ซื่น็สญัญาเพ่�อ 
การรักษัาขอ้มลูใหเ้ป็นความลบัหรอ่การ 
ไมเ่ปิดเผยขอ้มลู 

 ไมพ่ดูถูง่ธรุกจิของบรษัิัที่ที่่�เป็นความลบัแก ่
สาธารณะเช่น่ในลฟิัต ์เคร่�องบนิ หรอ่รา้น 
อาหาร ที่่�คนอ่�นสามารถูไดย้นิได ้
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ขอ้มลูลบัและที่รัพยส์นิที่างปัญญา

รกัษัาสิ�งที่่�ที่ำาใหเ้ราเป็นเราในปจั้จ้บุันั: 
นวตักรรม ความคดิ รหสัซื่อฟัตแ์วร ์และ 
งานตน้แบบที่่�สรา้งโดยพนักงานของเรา  
เป็นที่รัพยส์นิที่างปัญญาของเรา (IP) ซื่่�งเป็น 
ตวัสะที่อ้นใหเ้ห็นถูง่ระยะเวลาแหง่ความทีุ่ม่เที่ใน 
การคดิคน้นวตักรรมและการลงที่นุที่ั�งในดา้น 
เวลาและที่รัพยากรที่่�สำาคญั ใหด้ำาเนนิการตาม 
นโยบายและกระบวนการที่่�เราไดก้ำาหนดเพ่�อ 
จำาแนกและปกป้องขอ้มลูตา่ง ๆ คณุตอ้งรับผดิช่อบ 
ในการปกป้องที่รัพยส์นิที่างปัญญา และที่รัพย ์
สนิที่างปัญญาที่่�คณุไดรั้บจากคูค่า้ที่างธรุกจิของ 
เรา หรอ่บคุคลอ่�น ใหเ้คารพผลงานของพวก 
เขา และจะไมฝ่่่าฝ่่นสทิี่ธิ์ของพวกเขา

เรย่นรูเ้พู ิ�มเติมิ
นโยบายวา่ดว้ยสทิี่ธิ์ในที่รัพยส์นิที่าง 
ปัญญา 

ค้ณุิจ้ะที่ำาอยา่งไร 
คณุเป็นพนักงานใหมข่อง Fortive แตม่ ่
มมุมองที่างการตลาดที่่�เป็นเลศิจากงาน 
ที่่�คณุไดท้ี่ำาใหอ้ดต่นายจา้ง เป็นเร่�องที่่� 
ยอมรับไดห้รอ่ไมห่ากจะแบง่ปันใหค้นใน
ที่ม่ที่ราบ 

หากขอ้มลูัดงักลัา่วัเป็นขอ้มลูัลับัั การ 
แบัง่ปนัขอ้มลูัดงักลัา่วัเป็นเรื�องที่่�ยอม 
รบััไมไ่ด ้ค้ณุิติอ้งปกป้องขอ้มลูัลับัั 
ของอดต่ินายจ้า้งของค้ณุิเหมอืนกบััที่่� 
ค้ณุิจ้ะติอ้งปกป้องขอ้มลูัของ  
Fortive เมื�อค้ณุิลัาออกจ้ากที่่�น่� 
หมายค้วัามวัา่ ค้ณุิสามารถืใชุค้้วัามรู ้
ที่างการติลัาดที่ ั�วัไป แลัะมมุมองที่่�เกดิ
จ้ากประสบัการณิก์ารที่ำางานซึ�งไมใ่ชุ่
ขอ้มลูัลับัั หากค้ณุิมค่้ำาถืาม โปรด 
ติดิติอ่ที่ม่กฎหมายแลัะการค้วับัค้มุ 
มาติรฐานที่่� OpCo หรอื Fortive

“ที่รพัูยส์นิที่างปญัญา” 
ประกอบัดว้ัย 

• สทิี่ธบิตัร
• เคร่�องหมายการคา้
• ลขิสทิี่ธิ์
• ความลบัที่างการคา้
• ขอ้มลู/การวเิคราะหข์อ้มลู 

หากขอ้มลูนั�นยงัไมไ่ดรั้บการเปิดเผย  
และ/หรอ่ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดเผย จะถูอ่วา่ 
Fortive ครอบครองกรรมสทิี่ธิ์ในงานที่่�เก่�ยว
กบัผลติภัณัฑ์ ์(รวมถูง่แนวคดิ กระบวนการ 
นวตักรรม หรอ่การพัฒนา) ซื่่�งคณุไดพั้ฒนา 
หรอ่ออกแบบหรอ่คาดวา่จะพัฒนาหรอ่ 
ออกแบบ (1) จากงานที่่�คณุที่ำาใหบ้รษัิัที่  
(2) หากเก่�ยวขอ้งกบัเที่คโนโลยซ่ื่ ่�งบรษัิัที่ 
ในกลุม่ Fortive กำาลงัพัฒนาหรอ่ขาย หรอ่ 
(3) ใช่ท้ี่รัพยากรของ Fortive
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ความเป็นสว่นตวัและการ 
ป้องกนัขอ้มลู 

ปณิธิานของเรา เราเคารพขอ้มลูสว่นตวัของ
ผูอ้่�นและจะรักษัาขอ้มลูดงักลา่วไมใ่หถู้กูเปิด 
เผยและละเมดิโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต 

สิ�งที่่�ติอ้งที่ำาในที่กุวันั เราปฏิบิตัติามกฎหมาย 
วา่ดว้ยความเป็นสว่นตวัและความปลอดภัยัของ 
ขอ้มลูในประเที่ศที่่�เราดำาเนนิการ และมค่วาม 
โปรง่ใสในการดำาเนนิการกบัขอ้มลูสว่นตวัจาก
ฐานขอ้มลู และพวกเราจะปรบััปรงุการปฏิบิตั ิ
หนา้ที่่�รว่มกนัเพ่�อพัฒนากระบวนการที่่� 
สอดคลอ้งกบัขอ้กำาหนดเร่�องการปกป้อง 
ขอ้มลูฉบบัใหม่
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“ขอ้มลูัสว่ันติวัั”  
ค้อือะไร

ขอ้มลูใด ๆ กต็ามที่่�สามารถูระบถุูง่ใครคนหน่�ง 
ไมว่า่ที่างตรงหรอ่ที่างออ้ม เช่น่
• ช่่�อ
• ที่่�อยู่
• อเ่มลหรอ่ไอพแ่อดเดรส
• หมายเลขโที่รศพัที่์
• ขอ้มลูธนาคารหรอ่บตัรเครดติ
• ขอ้มลูเก่�ยวกบัสขุภัาพ 
•  ประโยช่น ์การจา่ยเงนิ 

ขอ้มลูเก่�ยวกบัการประกอบการ

ความเป็นสว่นตวัและการป้องกนัขอ้มลู

รูว้ัา่มก่ฎอะไรบัา้ง กฎหมายและระเบย่บความเป็น
สว่นตวัของขอ้มลู (หมายรวมถูง่ระเบย่บการป้องกนั
ขอ้มลูที่ั�วไปของสหภัาพยโุรป) และนโยบายของ 
เราจะพดูถูง่วธิก่ารรวบรวม ใช่ ้โอน จัดเกบ็ และ 
ที่ำาลายขอ้มลูสว่นตวัที่่�มค่วามเหมาะสม หากคณุ 
ตอ้งจัดการกบัขอ้มลูสว่นตวั ตรวจสอบวา่คณุตอ้ง 
ที่ำาตามกฎอะไรบา้งและจัดการขอ้มลูดว้ยความ 
ระมดัระวงัในระดบัที่่�เหมาะสม และนอกจากน่�

•  รวบรวมขอ้มลูผา่นช่อ่งที่างที่่�เป็นไปตามกฎ
หมายและเป็นธรรม และตามความเหมาะสม 
และที่ราบวา่เป็นขอ้มลูเก่�ยวกบับคุคลใด 

•  ใช่ข้อ้มลูเพ่�อจดุประสงคท์ี่างธรุกจิที่่�ช่อบ 
โดยกฎหมาย และการใช่ท้ี่่�ไดรั้บอนุมตัิ

•  รวบรวมขอ้มลูไมเ่กนิกวา่ความจำาเป็นที่่�ตอ้ง
ใช่เ้พ่�อปฏิบิตังิาน

•  แบง่ปันขอ้มลูกบับคุคลภัายในและภัาย 
นอก Fortive ซื่่�งไดรั้บอนุญาตใหเ้ห็นขอ้มลู 
และไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย ใหด้ำาเนนิ 
การตามมาตรการเพิ�มเตมิหากจะตอ้งให ้
ขอ้มลูสว่นตวัแกผู่ข้ายสนิคา้หรอ่บรกิารราย
อ่�นหากตอ้งวา่จา้งเพ่�อใหม้าช่ว่ยงานของเรา

•  ใช่น้โยบายการรักษัาความปลอดภัยัที่่� 
เหมาะสมเพ่�อรักษัาขอ้มลูสว่นตวัไมใ่หม้ ่
ความเส่�ยงที่่�จะสญูหายหรอ่ถูกูใช่โ้ดย 
ไมไ่ดรั้บอนุญาต ถูกูเปล่�ยนแปลง 
ถูกูที่ำาลาย หรอ่ถูกูเปิดเผย

 ใหร้ายงานหากสงสยัวัา่มก่ารฝ่่าฝื่นขอ้มลูัโดย
ที่นัที่ ่หากคณุเช่่�อวา่ขอ้มลูสว่นตวัถูกูใช่ ้ถูกูเขา้ถูง่ 
หรอ่ถูกูเปิดเผยอยา่งไมเ่หมาะสม ใหร้ายงาน 
สิ�งที่่�คณุกงัวลกบัผูจั้ดการหรอ่หวัหนา้งาน  
หรอ่ พดูออกมาเลย!

38สารบัญั พูดูออกมาเลัย! การสบืัค้น้

บัรษิัทัี่ของเรา

http://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/46887/index.html


เรย่นรูเ้พู ิ�มเติมิ
การแจง้เร่�องการป้องกนัขอ้มลูสว่นบคุคล

ค้ณุิจ้ะที่ำาอยา่งไร  
คณุปฏิบิตัหินา้ที่่�ในสว่นการจัดการ 
และเห็นการโอนเงนิใหบ้ลิและบตัร 
เครดติ ในขณะที่่�คณุจัดการงานเอกสาร  
คณุใช่ค้วามระมดัระวงัในการแยกเอกสาร 
ที่่�เป็นขอ้มลูสว่นบคุคลไวร้วมในช่ ุ
ดเดย่วกนับนโตะ๊และมเ่อกสารปิดหนา้วา่ 
“รอที่ำาลายเอกสาร” 

หลงัจากนั�น ที่กุหน่�งสปัดาห ์คณุจะนำาตั�ง 
เอกสารดงักลา่วไปใสก่ลอ่งที่ำาลาย 
เอกสารที่่�ไดรั้บการรักษัาความปลอดภัยั  
เพ่�อใหเ้อกสารถูกูที่ำาลายอยา่งเหมาะสม  
คณุแน่ใจวา่คณุไดรั้กษัาขอ้มลูสว่นตวั 
ดแ่ลว้หรอ่ไม ่

บัางที่อ่าจ้จ้ะไม ่ยกเวัน้หากค้ณุิ 
อยูใ่นหอ้งที่ำางานสว่ันติวััที่่�ค้ณุิ 
ล็ัอกหอ้งที่กุค้ร ั�งที่่�ค้ณุิออำาไปขา้ง 
นอก อาจ้มค่้นอื�นเห็นขอ้มลูัดงักลัา่วั ...  
แลัะมค่้วัามเส่�ยงที่่�จ้ะเกดิการลัะเมดิ 

เพูื�อปฏิบิัตัิงิานไดอ้ยา่งสำาเร็จ้ลัลุัว่ัง  
ค้ณุิจ้ะติอ้งเก็บัขอ้มลูัใหอ้ยูใ่นที่่�ที่ ่� 
ปลัอดภยัในพูื�นที่่�การปฏิบิัตัิหินา้ที่่�ของ
ค้ณุิ แลัะที่ิ�งขอ้มลูัดงักลัา่วัในกลัอ่ง 
สำาหรบััเอกสารรอที่ำาลัายที่่�ไดร้บััการ 
รกัษัาค้วัามปลัอดภยัที่นัที่ห่ลังัใชุ ้

ความเป็นสว่นตวัและการป้องกนัขอ้มลู
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ความปลอดภัยัที่างไซื่เบอร ์

ปณิธิานของเรา การใช่เ้ที่คโนโลยแ่ละการ 
เช่่�อมตอ่นั�นที่รงพลงัมากกวา่ที่่�เคย และความ 
เส่�ยงที่่�เก่�ยวขอ้งกบัเร่�องดงักลา่วกไ็มเ่คยสงู 
เที่า่น่� เราเขา้ใจดว่า่หนา้ที่่�การรักษัาขอ้มลู  
เครอ่ขา่ยและระบบของเรานั�นสำาคญัมาก 

สิ�งที่่�ติอ้งที่ำาในที่กุวันั 
เราจะปฏิบิตังิานในเช่งิรกุ เน่�องจากเราใช่ ้
เที่คโนโลยเ่พ่�อสรา้งนวัตัิกรรมและ
สง่เสรมิประสทิี่ธภิัาพในงานของเรา 
เราเป็นผูน้ำาดว้ัยระบับั FBS เพ่�อใช่ป้ระโยช่น ์
จากอปุกรณท์ี่่�เรามเ่พ่�อรักษัาความปลอดภัยั 
และเฝ้่าระวงัสถูานการณท์ี่่�ที่ำาให ้Fortive 
อาจถูกูโจมตท่ี่างไซื่เบอร ์
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ความปลอดภัยัที่างไซื่เบอร์

เขา้ใจ้ค้วัามเส่�ยงที่่�มต่ิอ่ชุื�อเสย่ง  
ค้ลักิลังิกท์ี่ ่�ไมน่า่ไวัใ้จ้ 
เขย่นรหสัผา่นไวใ้นกระดาษัโน๊ตแปะ 
ไมอ่พัเดที่ซื่อฟัตแ์วรป้์องกนัไวรัส น่�เป็นกรณ่ตวั 
อยา่งซื่่�งอาจกอ่ใหเ้กดิการโจรกรรมหรอ่การกระ 
ที่ำาผดิตอ่ขอ้มลูได ้วธิท่ี่่�ดท่ี่่�สดุในการรักษัาใหร้ะบบ
ของเรามค่วามปลอดภัยัคอ่การที่ำาตามนโยบาย  
ใหพ้จิารณาและกระที่ำาตามหลกัปฏิบิตัทิี่่�ดเ่พ่�อ 
ความปลอดภัยัที่างไซื่เบอร์

•  สรา้งรหสัผา่นที่่�เดายากและไมบ่อกกบัใคร 
แมว้า่ถูกูถูาม

•  ตรวจสอบความปลอดภัยัของขอ้มลูในรปู 
ของเอกสารและฮารด์แวรท์ี่่�คณุไดรั้บ

•  เขา้ถูง่เครอ่ขา่ยของเราดว้ยแอปพลเิคช่นั 
และอปุกรณท์ี่่�ไดรั้บอนุญาต 

•  รักษัาระบบ เบราเซื่อร ์และซื่อฟัตแ์วร ์
ป้องกนัไวรัสของคณุใหอ้พัเดที่ใหเ้ป็น 
ปัจจบุนัอยูเ่สมอ เม่�อที่ม่รักษัาความ 
ปลอดภัยัของขอ้มลูของ Fortive ขอใหท้ี่ำา

• ใหร้ะวงัเก่�ยวกบั

 »  สิ�งที่่�คณุคลกิ 
โปรดระวงัการหลอกลวงที่างไซื่เบอร์

 »  สิ�งที่่�คณุแบง่ปัน 
ใหล้งรหสัขอ้มลูลบัอยา่งเหมาะสม

 »  สิ�งที่่�คณุดาวนโ์หลด ใหร้ะวงัไฟัล ์
ซื่อฟัตแ์วร ์หรอ่อเ่มลที่่�น่าสงสยั 
ซื่่�งอาจมร่หสัที่่�ที่ำาลายระบบได ้

ศกึษัาแนวัที่างเก่�ยวักบััระบับัค้อมพูวิัเติอรใ์หด้ ่
หากคณุมค่ำาถูามวา่จะรักษัาใหอ้ปุกรณข์องคณุ 
ปลอดภัยัอยา่งไร หรอ่หากคณุเจอกจิกรรมที่่�น่า 
สงสยั ใหพ้ดูคยุสิ�งที่่�คณุกงัวลกบัฝ่่ายรักษัา 
ความปลอดภัยัของขอ้มลูของ Fortive  
โดยการอเ่มลไปที่่� FIST@fortive.com 

เรย่นรูเ้พู ิ�มเติมิ
นโยบายการใช่ง้านที่่�ยอมรับไดข้อง Fortive

นโยบายแผนการรับมอ่ตอ่เหตตุา่ง ๆ 
ของFortive

ค้ณุิจ้ะที่ำาอยา่งไร  
คณุไดรั้บอเ่มลที่่�แจง้วา่มก่ารเขา้ระบบที่่� 
ผดิปกตใินบญัช่ก่ารที่ำางานของคณุ และ 
คณุไมแ่น่ใจวา่อเ่มลน่�มาจากฝ่่าย 
เที่คโนโลยส่ารสนเที่ศของที่่�ที่ำางาน 
คณุหรอ่ไม ่แตม่ล่งิกใ์นอเ่มลที่่�คณุ 
สามารถูคลกิเพ่�อดขูอ้มลูเพิ�มเตมิ  
คณุจะที่ำาอยา่งไรตอ่ไป 

อยา่ค้ลักิที่่�ลังิกน์ ั�น ลังิกน์่�อาจ้เป็นของ 
พูวักมจิ้ฉัาชุพู่ซึ�งติอ้งการรบััขอ้มลูัที่่�ม ่
ค้วัามลัะเอย่ดออ่นเก่�ยวักบััติวััค้ณุิ  
หรอืเพูื�อใหเ้ขา้ถืงึระบับัของบัรษิัทัี่เรา 
ได ้ใหส้ง่อเ่มลัน ั�นเป็นไฟัลัแ์นบัใหท้ี่ม่ 
งานรกัษัาค้วัามปลัอดภยัของขอ้มลูัของ  
Fortive ที่ราบัที่่� FIST@fortive.com  
พูวักเขาจ้ะบัอกค้ณุิวัา่ค้ณุิติอ้งที่ำา 
อยา่งไร แมว้ัา่อเ่มลัน ั�นจ้ะดนูา่เชุื�อถือื 
ก็ติาม ใหค้้อยเช็ุค้กอ่นค้ลักิเสมอ 

41สารบัญั พูดูออกมาเลัย! การสบืัค้น้

บัรษิัทัี่ของเรา

mailto:FIST%40fortive.com?subject=
https://fortive.sharepoint.com/sites/Integrity/Lists/CodeOfConductLinks/AllItems.aspx?FilterField1=LinkType&FilterValue1=Acceptable%20Use%20Policy&FilterType1=TaxonomyFieldType&viewid=6bc3aa5d%2D2f84%2D4f5f%2Da9e0%2Db138c875d003
https://fortive.sharepoint.com/sites/Integrity/Lists/CodeOfConductLinks/AllItems.aspx?FilterField1=LinkType&FilterValue1=Incident%20Response%20Plan%20Policy&FilterType1=TaxonomyFieldType&viewid=6bc3aa5d%2D2f84%2D4f5f%2Da9e0%2Db138c875d003
https://fortive.sharepoint.com/sites/Integrity/Lists/CodeOfConductLinks/AllItems.aspx?FilterField1=LinkType&FilterValue1=Incident%20Response%20Plan%20Policy&FilterType1=TaxonomyFieldType&viewid=6bc3aa5d%2D2f84%2D4f5f%2Da9e0%2Db138c875d003
mailto:FIST%40fortive.com?subject=
http://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/46887/index.html


พูนัธสญัญาของเรา ปณธิานของเรา 
เราเป็นบคุลากรที่่�จะสรา้งประโยช่น ์
กจิกรรมและความสมัพันธน์อกงาน แตเ่ราจะไมใ่ห ้
ส ิ�งน่�มผ่ลตอ่การตดัสนิใจที่างธรุกจิของเราใน 
ฐานะพนักงานของ Fortive

สิ�งที่่�ติอ้งที่ำาในที่กุวันั เราตอ้งมค่วามโปรง่ใสตอ่
สถูานการณต์า่ง ๆ ซื่่�งอาจที่ำาใหผ้ลประโยช่นข์อง
ตนหรอ่ของเพ่�อนสนทิี่หรอ่คนในครอบครัวซื่่�งอาจ
ขดักบัผลประโยช่นข์อง Fortive และเราตรวจด ู
ใหแ้น่ใจวา่การดำาเนนิการใด ๆ ในนามของ 
Fortive จะไมก่อ่ใหเ้กดิขอ้สงสยัใด ๆ

การขดักนัแหง่ผลประโยช่น์
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การขดักนัแหง่ผลประโยช่น์

ใหเ้ชุงิรกุ วธิท่ี่่�ดท่ี่่�สดุในการหลก่เล่�ยงการขดักนั 
แหง่ผลประโยช่น ์การขดักนัแหง่ผลประโยช่นค์อ่ 
การรับรูแ้ละการหลก่เล่�ยงสถูานการณต์า่ง ๆ ที่่� 
เขา้ขา่ย ซื่่�งอาจเกดิข่�น คงเป็นไปไมไ่ดท้ี่่�จะกลา่วถูง่ 
สถูานการณท์ี่่�อาจนำาไปสูก่ารขดักนัแหง่ผลประโยช่น ์
ที่ั�งหมด แตส่ว่นหน่�งของเหตทุี่่�พบบอ่ย ๆ ไดแ้ก ่

•  การไดรั้บผลประโยช่นใ์นรปูของเงนิ จาก 
การที่่�บรษัิัที่ซื่่�อหรอ่ขายสนิคา้กบั Fortive 

•  การปฏิบิตัหินา้ที่่�ใหคู้แ่ขง่หรอ่บรษัิัที่ซื่่�ง 
ที่ำาธรุกจิ หรอ่ตอ้งการที่ำาธรุกจิกบั  
Fortive หรอ่ลกูคา้ของบรษัิัที่

•  มต่ำาแหน่งใน Fortive 
ซื่่�งที่ำาใหค้ณุสามารถูจา้ง เล่�อนขั �น ควบคมุ 
หรอ่มอ่ทิี่ธพิลตอ่การตดัสนิใจเก่�ยวกบัอาช่พ่
ของคนในครอบครัว 

•  ใช่ต้ำาแหน่งที่่� Fortive 
เพ่�อรับผลประโยช่นส์ว่นตน 
ไมใ่ช่เ่พ่�อพนักงานที่กุคน 
เช่น่การรับสว่นลดพเิศษั หรอ่เงนิกู ้

•  ใช่ท้ี่รัพยส์นิของFortive ที่รัพยากร 
หรอ่ขอ้มลูเพ่�อประโยช่นข์องตน หรอ่ใช่ ้
โอกาสเพ่�อประโยช่นข์องตนซื่่�งควรเป็น 
ของ Fortive

•  มต่ำาแหน่งในบรษัิัที่อ่�นในฐานะกรรมการ 
พนักงาน หรอ่ที่่�ปรก่ษัาซื่่�งฝ่่าฝ่่นหนา้ที่่�ของ
ตนที่่�มต่อ่ Fortive

•  มค่วามสมัพันธเ์ช่งิชู่ส้าวกบัคนที่่�ตนควบคมุ
หรอ่มอ่ทิี่ธพิลตอ่การประเมนิผลการปฏิบิตั ิ
หนา้ที่่� และ/หรอ่ การใหเ้งนิตอบแที่น

เปิดเผยขอ้มลูั หากคณุคดิวา่คณุอาจมก่ารขดักนั
แหง่ผลประโยช่นห์รอ่มแ่นวโนม้วา่จะเกดิเหตดุงั 
กลา่ว ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูใหโ้ปรง่ใส พรอ้มปฏิบิตั ิ
หนา้ที่่�เช่งิรกุโดยการพดูเก่�ยวกบัสถูานการณด์งั 
กลา่วกบัผูจั้ดการของคณุที่นัที่ ่การขดักนัแหง่ 
ผลประโยช่นส์ว่นใหญส่ามารถูหลก่เล่�ยงหรอ่ลด
ความรนุแรงหากมก่ารเปิดเผยเหตกุารณด์งักลา่ว 
อยา่งไรกต็าม หากไมส่ามารถูเปิดเผยการขดักนั 
แหง่ผลประโยช่นท์ี่่�เกดิข่�นจรงิหรอ่มแ่นวโนม้วา่จะ 
เกดิข่�น อาจที่ำาใหเ้สย่ความน่าเช่่�อถูอ่และอาจที่ำาให ้
สถูานการณแ์ยก่วา่เดมิ

“การขดักนัแหง่ผลั 
ประโยชุน”์ ค้อือะไร 

การขดักนัแหง่ผลประโยช่นจ์ะเกดิข่�นได ้
หากคณุมผ่ลประโยช่นส์ว่นตน (หรอ่ผล 
ประโยช่นข์องสมาช่กิในครอบครัว)  
ขดั-หรอ่มแ่นวโนม้วา่จะขดัตอ่ผลประโยช่น ์
ของ Fortive
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การขดักนัแหง่ผลประโยช่น์

ถืามติวััค้ณุิเอง:

ใชุแ่ลัว้ั โอกาสน่�อาจ้นำาไปสูก่ารขดักนัแหง่ 
ผลัประโยชุน ์แมว้ัา่ค้ณุิไมม่อ่ำานาจ้ค้วับัค้มุ 
ใหบ้ัรษิัทัี่ที่ำาธรุกจิ้กบััผูจ้้ดัหาวัตัิถืดุบิัราย 
ไดร้ายหนึ�ง การปฏิบิัตัิหินา้ที่่�ใหท้ี่ ั�ง Fortive 
แลัะผูจ้้ดัหาวัตัิถืดุบิัให ้Fortive อาจ้ที่ำาใหค้้ณุิ
ติกอยูใ่นสถืานการณิท์ี่่�ถือืวัา่ค้ณุิไมไ่ดภ้กัดก่บัั
ฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ�ง การปฏิบิัตัิหินา้ที่่� “เสรมิ”  
อาจ้สง่ผลัติอ่ค้วัามสมัพูนัธท์ี่างธรุกจิ้ของค้ณุิ 
กบััผูจ้้ดัหาวัตัิถืดุบิัรายน ั�นแลัะที่ำาใหค้้นอื�นติ ั�ง 
ค้ำาถืามเก่�ยวักบััอำานาจ้ของค้ณุิในการพูจิ้ารณิา 
ติดัสนิใจ้แที่น Fortive ใหจ้้ำาไวัเ้สมอวัา่หาก 
ค้นอื�นที่ราบัการขดักนัแหง่ผลัประโยชุน ์อาจ้ 
ที่ำาใหเ้ราเสย่ค้วัามนา่เชุื�อถือืแลัะสรา้งค้วัาม 
เสย่หายติอ่ชุื�อเสย่งเหมอืนเกดิการขดักนัแหง่
ผลัประโยชุนจ์้รงิ เป็นไปไดว้ัา่ค้ณุิแลัะผูจ้้ดัการ
ค้ณุิอาจ้หาแนวัที่างที่่�ที่ำาใหค้้ณุิรบัังานเสรมิได ้
แติข่อใหค้้ณุิถืามผูจ้้ดัการกอ่น 

ค้ณุิจ้ะที่ำาอยา่งไร 
มผู่จั้ดหาวตัถูดุบิรายหน่�งถูามวา่คณุสนใจ
ที่ำางานเล็ก ๆ เป็นงาน “เสรมิ” หรอ่ไม ่ 
คณุสามารถูใช่เ้งนิหรอ่ปฏิบิตัหินา้ที่่�หลงั 
จากเวลาที่ำางานซื่่�งไมร่บกวนงานของคณุ 
ที่่� Fortive คณุควรขอแนวที่างการที่ำางาน 
กอ่นการยอมรับงานนั�นหรอ่ไม่

สถืานการณิน์่�จ้ะรบักวัน หรอืดเูหมอืนจ้ะรบักวันติอ่หนา้ที่่�ที่ ่�ค้ณุิรบััผดิชุอบั
ติอ่ Fortive หรอืไม่

ดเูหมอืนวัา่ส ิ�งน่�จ้ะขดัติอ่ผลัประโยชุนข์องค้นอื�นหรอืไม่

มเ่หติทุี่ ่�อาจ้กระที่บัติอ่การติดัสนิใจ้ของฉันัในนามของ Fortive หรอืไม่

หากมค่้ำาติอบัวัา่ “ใชุ”่ หรอื “ฉันัไมแ่นใ่จ้” ติอ่ค้ำาถืามเหลัา่น่� แสดงวัา่คู้อ่าจ้มก่ารขดักนั 
แหง่ผลัประโยชุน ์ค้ณุิค้วัรขอค้ำาแนะนำาจ้ากผูจ้้ดัการหรอืหวััหนา้งานหรอื พูดูออกมาเลัย! 
กอ่นการดำาเนนิงานดงักลัา่วั
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บนัที่ก่ที่างการเงนิและธรุกจิ 

ปณิธิานของเรา เราเขา้ใจวา่การบนัที่ก่ขอ้มลูที่่�แมน่ยำาและสมบรูณไ์มเ่พย่งแตล่ะช่ว่ยใหบ้รษัิัที่ม่
การตดัสนิใจที่่�ด ่แตย่งัจะช่ว่ยพวกเราใหรั้กษัาความน่าเช่่�อถูอ่ที่่�มต่อ่นักลงที่นุ รัฐบาล ผูก้ำากบัดแูล 
และผูม้ส่ว่นไดส้ว่นเสย่รายอ่�น ๆ 

สิ�งที่่�ติอ้งที่ำาในที่กุวันั เพ่�อปฏิบิตังิานใหต้รงตามจดุประสงคข์องบรษัิัที่และสรา้งผลังานอยา่งสมำ�าเสมอ 
พวกเราที่ราบวา่เราตอ้งบนัที่ก่ขอ้มลูใหถู้กูตอ้งเสมอ และแสดงหลกัฐานที่่�ช่ดัเจนและสมบรูณใ์นการที่ำา 
ธรุกรรมที่กุครั�ง 

ดแูลัใหบ้ันัที่กึมค่้วัามแมน่ยำาแลัะถืกูติอ้งติาม 
ค้วัามเป็นจ้รงิ กลา่วคอ่ ความสมบรูณข์อง 
รายงานขอ้มลูของเราไมไ่ดเ้ป็นเพย่งงานที่ั�วไป 
ของที่ม่การงานของเรา แตเ่ป็นงานของพนักงาน 
ที่กุคน ใหท้ี่ำาตามนโยบาย กระบวนการ 
และการควบคมุภัายใน และตอ้งขอรับการอนุมตั ิ
และเอกสารรับรองหากจำาเป็น

หากคณุมส่ว่นเก่�ยวขอ้งกบัการเตรย่มรายงาน 
การเงนิหรอ่ธรุกจิให ้Fortive ใหท้ี่ำาตามขอ้กำาหนด 
วา่ดว้ยระเบย่บของงานและกฎหมายที่่�บงัคบัใช่ ้
และใหข้อ้มลูที่่�เป็นจรงิ ปราศจากอคต ิและสมบรูณ ์
ในเวลาที่่�เหมาะสม 

อยา่ที่ำาเกนิกวัา่อำานาจ้ของค้ณุิ มก่ระบวนการ 
เฉพาะที่างที่่�กำาหนดเร่�องลายเซื่น็และอำานาจในการ 
ช่ำาระเงนิ และเนน้การควบคมุที่่�สำาคญัเพ่�อดำาเนนิ 
ธรุกจิใหม้ป่ระสทิี่ธภิัาพ หากคณุไมแ่น่ใจวา่คณุ
มอ่ำานาจในการเซื่น็เอกสาร หรอ่กระที่ำาการแที่น 
Fortive หรอ่ไม ่ใหข้ออนุมตักิอ่นดำาเนนิการดงักลา่ว
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บนัที่ก่ที่างการเงนิและธรุกจิ

รกัษัาบันัที่กึไวัใ้หป้ลัอดภยั นโยบายการจัด
การบนัที่ก่ของเราระบวุธิก่ารจัดเกบ็ การจัดการ 
การรักษัา และการกำาจัดขอ้มลู ใหใ้ช่แ้พลตฟัอรม์ 
และระบบของบรษัิัที่เพ่�อส่�อสารและปฏิบิตัหินา้ที่่� 
ของคณุ อยา่ที่ำาลายเอกสารที่่�อาจตอ้งรักษัาตาม 
กฎหมาย หากคณุถูกูขอใหเ้ปล่�ยนแปลงเอกสาร 
ใหแ้จง้คำาขอดงักลา่วกบัผูจั้ดการของคณุหรอ่ 
หวัหนา้คนอ่�น และตรวจสอบวา่คำาขอนั�นเป็นไป 
เพ่�อแกไ้ขขอ้มลูที่่�ผดิพลาดเที่า่นั�น 

ใหต้ิ ื�นติวััอยูเ่สมอ พดูออกมาเลย! 
หากคณุเห็นสิ�งที่่�น่าสงสยั

• การละเลยระเบย่บ

•  มร่ายการที่่�เป็นเท็ี่จ ไมแ่มน่ยำา ไมส่มบรูณ ์
หรอ่อาจสรา้งความเขา้ใจผดิ

•  กองที่นุหรอ่สนิที่รัพยท์ี่่�ไมไ่ดรั้บ 
การบนัที่ก่ (“ที่่�ไมไ่ดบ้นัที่ก่” หรอ่ 
“เงนิที่่�สำารองไวใ้ช่เ้ป้นสนิบน”)

•  ยอดขายหรอ่คา่ใช่จ้า่ยที่่�อยูใ่นระหวา่งรอบ 
บญัช่เ่พ่�อที่ำาใหผ้ลการปฏิบิตังิานดดูข่ ่�น 
หรอ่เพ่�อปิดบงัขอ้มลูบางอยา่ง

• การแกไ้ขเอกสาร 

การประสานงานกบััผูต้ิรวัจ้สอบับัญัชุ ่
แลัะการสอบัสวัน อยา่สรา้งแรงกดดนั 
จัดการ หรอ่ที่ำาใหนั้กบญัช่ภ่ัายในและภัายนอก 
ผูต้รวจสอบบญัช่ ่หรอ่ผูส้อบสวนที่่�มอ่ำานาจ 
ตรวจสอบรายงานและบนัที่ก่ที่างบญัช่เ่ขา้ใจผดิ

“รายงาน” 
ของเราประกอบัดว้ัย 

• รายงานการเดนิที่างหรอ่คา่ใช่จ้า่ย
• บตัรลงเวลา
• รายงานความปลอดภัยั
• รายงานเก่�ยวกบัการผลติและคณุภัาพ
• รายงานการเดนิบญัช่่
• รายงานการขาย
• รายงานการจา่ยเงนิเดอ่น
• สญัญาหรอ่คำาสั�งซื่่�อ
• การรับของขวญั
• เอกสารการขนสง่ที่างเรอ่

ค้ณุิจ้ะที่ำาอยา่งไร  
ผูจั้ดการของคณุสั�งใหค้ณุเปล่�ยนขอ้ 
มลูในใบแจง้หน่� แตไ่มไ่ดใ้หเ้อกสาร 
รองรับคำาสั�งใหเ้ปล่�ยนแปลงดงักลา่ว 
เลย คณุควรที่ำาอยา่งไร 

ค้ณุิจ้ะติอ้งมค่้วัามซื�อสตัิยแ์ลัะแมน่ยำา
ในการกรอกรายการบัญัชุท่ี่่�แสดงการ
ที่ำาธรุกรรมดงักลัา่วัอยา่งสมบัรูณิแ์ลัะ
แมน่ยำา หากค้ณุิรูส้กึสบัายใจ้ที่่�จ้ะขอ 
ใหข้อใหผู้จ้้ดัการของค้ณุิสง่เอกสาร 
รองรบััค้ำาส ั�งแลัะเหติผุลัค้วัามจ้ำาเป็น 
ที่่�ติอ้งแกไ้ข แลัะค้ณุิสามารถืพูดู 
ประเด็นที่่�กงัวัลักบััฝ่่ายที่รพัูยากร 
บัคุ้ค้ลั ฝ่่ายกฎหมายหรอืการค้วับัค้มุ 
มาติรฐาน ของ OpCo หรอื Fortive 
หรอื พูดูออกมาเลัย! เป็นเรื�องที่่�สำาค้ญั
ที่่�เราจ้ะติอ้งที่ำาสิ�งน่�ใหถ้ืกูติอ้ง 
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การซื่่�อขายหุน้โดยใช่ข้อ้มลูภัายใน 

ปณิธิานของเรา ในฐานะพนักงานของ Fortive เราอาจที่ราบขอ้มลูที่่�สำาคญัที่่�ยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่ 
สาธารณะ (“ขอ้มลูภัายใน”) เก่�ยวกบับรษัิัที่ของเราและบรษัิัที่อ่�น ๆ ที่่�เราปฏิบิตัหินา้ที่่�ดว้ย แตเ่ราจะไมใ่ช่ ้
หรอ่แบง่ปันขอ้มลูเพ่�อรับประโยช่นท์ี่่�ไมย่ตุธิรรม 

สิ�งที่่�ติอ้งที่ำาในที่กุวันั เราจะไมท่ี่ำาการคา้ (ซื่่�อหรอ่ขายหลกัที่รัพย)์ หรอ่ใหข้อ้มลูแกผู่อ้ ่�นเพ่�อใหผู้อ้ ่�นที่ำา 
การคา้โดยใช่ข้อ้มลูภัายในองคก์ร

รูว้ัา่ติอ้งปกป้องขอ้มลูัอะไร 
ขอ้มลูภัายในคอ่ขอ้มลูใด ๆ ก็ตามเก่�ยวกบั Fortive 
หรอ่ลกูคา้หรอ่คูค่า้ที่างธรุกจิของเราซื่่�งยงัไมเ่ปิด 
เผยตอ่สาธารณะ ซื่่�งหากเปิดเผย อาจสง่ผลตอ่ 
นักลงที่นุในการซื่่�อหรอ่ขายหลกัที่รัพย ์การขาย 
ขอ้มลูน่�จะเรย่กวา่การซื่่�อขายโดยใช่ข้อ้มลูภัายใน 
ซื่่�งเป็นสิ�งที่่�ผดิกฎหมาย ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุรู ้
วา่ขอ้มลูใดที่่�ถูอ่วา่เป็นขอ้มลูภัายในขององคก์ร  
และป้องกนัขอ้มลูดงักลา่วใหเ้หมอ่นกบัคณุรักษัา 
ขอ้มลูัลับััอ่�น ๆ

อยา่ขาย อยา่บัอก 
หากคณุมข่อ้มลูภัายในของบรษัิัที่ 
(ของเราและของคนอ่�น):

•  อยา่ซื่่�อหรอ่ขายหลกัที่รัพยจ์ากขอ้มลูดงั 
กลา่ว

•  อยา่บอกคนอ่�นเพ่�อใหพ้วกเขาซื่่�อหรอ่ขาย 
หลกัที่รัพยจ์ากขอ้มลูนั�น

•  อยา่แบง่ปันขอ้มลูกบัเพ่�อนรว่มงาน เวน้แต ่
กรณ่ที่่�จำาเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูโดยช่อบ 
ตามกฎหมาย

•  อยา่แบง่ปันขอ้มลูกบัครอบครัว เพ่�อน 
หรอ่คนอ่�นภัายนอก Fortive

•  ถูามกอ่นการซื่่�อขายหลกัที่รัพยท์ี่กุครั �งหาก
คณุไมแ่น่ใจวา่ขอ้มลูนั�นเป็นขอ้มลูลบัหรอ่ 
ไม่

ใหร้ะวังัเป็นพูเิศษั บคุลากรบางกลุม่ที่่� Fortive 
และการโอนที่รัพยส์นิบางประเภัที่จะตอ้งอยูใ่นช่ว่ง
ปลอดประโยช่น ์และอยูภ่ัายใตข้อ้กำาหนดเพิ�มเตมิ 
เก่�ยวกบัการซื่่�อขาย กอ่นที่่�คณุจะที่ำาการซื่่�อขาย

ขอ้มลูัภายในหมายรวัมถืงึ 
ขอ้มลูัที่่�ยงัไมเ่ปิดเผยสู ่
สาธารณิะ ซึ�งเก่�ยวักบัั

• ยอดรายไดแ้ละการขาดที่นุ
• การคาดการณส์ถูานะการเงนิ
• การนำาเสนอผลติภัณัฑ์ใ์หม ่ๆ
• แผนธรุกจิเช่งิกลยทุี่ธ์
•  การควบรวมบรษัิัที่ การขาย 

หรอ่การซื่่�อกจิการที่่�อาจเกดิข่�น
• การเปล่�ยนแปลงผูบ้รหิาร
•  การฟ้ัองรอ้งที่่�สำาคญัหรอ่การดำาเนนิคดท่ี่่� 

อยูใ่นระหวา่งกระบวนการ
•  การสบ่สวนของรัฐบาล 

และการสอบสวนตา่ง ๆ
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เรย่นรูเ้พู ิ�มเติมิ
นโยบายวา่ดว้ยการซื่่�ออขายหุน้โดยใช่ ้
ขอ้มลูภัายใน

ค้ณุิจ้ะที่ำาอยา่งไร  
คณุไดอ้ยูใ่นการประช่มุกบัที่ม่ผูบ้รหิาร 
และมบ่างคนพดูถูง่การซื่่�อกจิการใหม ่คณุ
บอกเร่�องน่�กบัแฟันคณุตอนที่่�กนิอาหาร 
เย็น แตก่เ็ตอ่นเขาวา่อยา่บอกเร่�องน่�กบั 
ใครนะ คณุไดท้ี่ำาผดิหรอ่ไม ่

ใชุ ่ค้ณุิจ้ะติอ้งรกัษัาขอ้มลูัภายใน 
ใหเ้ป็นขอ้มลูัสว่ันติวัั ไมบ่ัอกใค้ร 
แมว้ัา่จ้ะเป็นค้รอบัค้รวััหรอืเพูื�อนของ
ค้ณุิ หากแฟันของค้ณุิซื�อขายหุน้จ้าก 
ขอ้มลูัน่� หรอืบัอกขอ้มลูัน่�กบััค้นอื�น  
แลัะพูวักเขาที่ำาการซื�อขายหุน้  
ค้ณุิแลัะแฟันของค้ณุิอาจ้เขา้ขา่ยฝ่่าฝื่
นนโยบัายของเราแลัะกฎหมายวัา่ดว้ัย 
การซื�อขายหุน้โดยใชุข้อ้มลูัภายใน

การซื่่�อขายหุน้โดยใช่ข้อ้มลูภัายใน
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การส่�อสารกบัภัายนอก- ส่�อ และโซื่เช่ย่ลมเ่ดย่ 

ปณิธิานของเรา เราที่ราบวา่การส่�อสารที่างอเิล็กโที่รนกิสท์ี่่�เป็นเสย่งพดูหรอ่ลายลกัษัณอ์กัษัร 
ซื่่�งเก่�ยวกบั Fortive มผ่ลตอ่ช่่�อเสย่งและตราสนิคา้ของพวกเรา ดงันั�นใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้ความที่่� 
เราสง่มค่วามช่ดัเจน แมน่ยำา และสอดคลอ้งกบัระเบย่บ 

สิ�งที่่�ติอ้งที่ำาในที่กุวันั เรากำาหนดใหก้ารส่�อสารกบัภัายนอกและใหค้วามเห็นหรอ่ขอ้มลูเป็นหนา้ที่่�ของ 
โฆษักของบรษัิัที่ซื่่�งมห่นา้ที่่�ในนามของ Fortive 

พูจิ้ารณิากอ่นวัา่ติอ้งติดิติอ่ใค้ร ใหพ้่�งผูเ้ช่่�ยวช่าญ ยกเวน้หากคณุเป็นโฆษักของบรษัิัที่อยา่งเป็น 
ที่างการ อยา่แสดงความเห็นในฐานะของ Fortive ใหส้ง่ขอ้สอบถูามเหลา่น่�ไปยงัหน่วยงานที่่�เหมาะสม

สง่ติอ่ขอ้สอบัถืาม: สง่ถืงึ:

จ้ากสื�อ ที่ม่งานนกัลังที่นุสมัพูนัธข์อง 
บัรษิัทัี่ Fortive

จ้ากนกัลังที่นุ นกัวัเิค้ราะห ์
หรอืผูถ้ือืหุน้

ที่ม่งานนกัลังที่นุสมัพูนัธ ์
ของบัรษิัทัี่ Fortive

จ้ากรฐับัาลั  
(ในกรณ่ิพูเิศษัใด ๆ)

ที่่�ปรกึษัาที่ ั�วัไป หรอืประธานเจ้า้หนา้ที่่�
ฝ่่ายค้วับัค้มุมาติรฐานของ Fortive

เก่�ยวักบััการกลัา่วัสนุที่รพูจ้น ์
หรอืการเขา้รว่ัมงานติา่ง ๆ ที่ม่งานการสื�อสารของ Fortive
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เรย่นรูเ้พู ิ�มเติมิ
นโยบายเก่�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลู

นโยบายเก่�ยวโซื่เช่ย่ลมเ่ดย่

ค้ณุิจ้ะที่ำาอยา่งไร  
คณุอา่นบที่ความออนไลนแ์ละพบวา่ 
บที่ความนั�นมข่อ้มลูที่่�ไมถู่กูตอ้งเก่�ยว 
Fortive คณุคดิวา่จะตอบโดยการลง 
ความเห็นเพ่�อแกไ้ขขอ้มลูที่่�ผดิพลาด 
นั�น เร่�องน่�ที่ำาไดห้รอ่ไม ่

ไม ่แมว้ัา่ค้ณุิจ้ะมเ่จ้ตินาที่่�ด ่แติเ่ฉัพูาะ 
บัคุ้ค้ลัที่่�ไดร้บััอนญุาติเที่า่น ั�นที่่�จ้ะ 
สามารถืพูดูในนามของ Fortive ได ้
ใหแ้จ้ง้เร ื�องดงักลัา่วักบััผูจ้้ดัการของ
ค้ณุิ หรอืฝ่่ายนกัลังที่นุสมัพูนัธข์องฟั 
อรท์ี่ฟ่ั หรอืรายงานการสื�อสารเก่�ยวักบัั
บัที่ค้วัามน ั�นเพูื�อใหผู้ท้ี่ ่�มอ่ำานาจ้สามารถื 
ติอบัเรื�องดงักลัา่วัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ใชุโ้ซเชุย่ลัมเ่ดย่อยา่งมค่้วัามร ั
บัผดิชุอบั ในการส่�อสารออนไลน ์
(รวมถูง่กระดานสนที่นาของผูใ้ช่ ้บล็อก หอ้งแช่ที่ 
กระดานขา่ว และโซื่เช่ย่ลมเ่ดย่อ่�น) ใหพ้จิารณาให ้
ดแ่ละดำาเนนิงานตามนโยบายของเรา โปรดจำาไวว้า่

•   ตอ้งรักษัาขอ้มลูลบัของ Fortive และ 
ขอ้มลูลบัที่่�เราไดรั้บจากผูอ้่�น

•   อยา่โพสตอ์ะไรที่่�เป็นการเหยย่ด 
หรอ่อาจถูอ่เป็นการขม่ขู ่ดหูมิ�น 
การละเมดิที่่�ผดิกฎหมาย 
หรอ่การกลั�นแกลง้

•   ที่ำาใหช้่ดัเจน หากคณุลงความเห็น 
ออนไลนเ์ก่�ยวกบัเร่�องใด ๆ ในธรุกจิของ 
เรา ใหบ้อกวา่เป็นมมุมองของคณุ 
และคณุไมไ่ดเ้ป็นตวัแที่นของ Fortive

การส่�อสารกบัภัายนอก- ส่�อ และโซื่เช่ย่ลมเ่ดย่
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การส่�อสารกบัรัฐบาล 

ปณิธิานของเรา เราที่ราบวา่การที่ำาธรุกจิกบัหน่วยงานของรัฐมค่วามยุง่ยากซื่บัซื่อ้นและมร่ะเบย่บที่่�เขม้ 
งวด 

สิ�งที่่�ติอ้งที่ำาในที่กุวันั เราเขา้ใจวา่เรามห่นา้ที่่�รับที่ราบและปฏิบิตัติามขอ้กำาหนดเก่�ยวกบัการจัดซื่่�อจัดจา้ง
และการที่ำาสญัญากบัรัฐบาล และดำาเนนิงานโดยยด่ตามมาตรฐานสงูสดุ

เป็นคู้ค่้า้ที่่�ด ่รัฐบาลที่ั�วโลกเป็นลกูคา้รายใหญ ่
การดำาเนนิงานอยา่โปรง่ใส น่าเช่่�อถูอ่ และเปิดเผย 
เป็นกญุแจในการรักษัาการดำาเนนิงาน ขอ้กำาหนด 
การจัดซื่่�อจัดจา้งและการที่ำาสญัญาอาจแตกตา่งกนั
ในแตล่ะประเที่ศ และประเภัที่อตุสาหกรรม ใหท้ี่ำา 
ตามระเบย่บในที่่�ที่่�คณุปฏิบิตัหินา้ที่่� และที่ำาใหผู้จั้ด 
หาวตัถูดุบิและบคุคลอ่�นที่่�ปฏิบิตัหินา้ที่่�แที่นเรา 
ปฏิบิตัติามขอ้กำาหนดดงักลา่ว ในการที่ำาสญัญากบั 
รัฐบาลที่กุฉบบันั�น 

•  การสนับสนุนใหเ้กดิความโปรง่ใสในการจัด
ซื่่�อจัดจา้ง โดยการแขง่ขนัอยา่งยตุธิรรม 
และมจ่รยิธรรมตลอดกระบวนการประมลู 
และเจรจาธรุกจิ อยา่พยายามไดม้าซื่่�งขอ้มลู 
หรอ่สรา้งอทิี่ธพิลเพ่�อใหไ้ดผ้ลงานอยา่ง 
ไมเ่หมาะสม

•  ปกป้องที่รัพยส์นิของรัฐ หรอ่ขอ้มลูที่่�มค่วาม
ออ่นไหวที่่�ไดใ้หไ้วก้บัเรา

•  ตรวจสอบวา่การที่ดสอบคณุภัาพ 
การตรวจสอบ หรอ่โปรแกรมตา่ง ๆ 
ตามที่่�ขอ ไดรั้บการที่ดสอบและบนัที่ก่อยา่ง
เหมาะสม

•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ การรับรอง 
รายงาน ขอ้มลู หรอ่รายงานอ่�น ๆ 
ที่่�คณุสง่ในนามของ Fortive นั�นมค่วามแมน่
ยำาและตรงตามความเป็นจรงิ

•  ต่�นตวัอยูเ่สมอ และ พดูออกมาเลย! 
หากมก่ารฉอ้โกง ความสิ�นเปลอ่ง 
หรอ่การฝ่่าฝ่่นขอ้กำาหนด
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แขง่ขนัดว้ัยวัธิก่ารที่่�ถืกูติอ้ง ที่่�จรงิแลว้ที่กุ 
ประเที่ศมก่ฎหมายหา้มการตดิสนิบนและที่จุรติ 
และกฎหมายในหลายประเที่ศสามารถูบงัคบั 
ใช่ไ้ดท้ี่ั�วโลก การฝ่่าฝ่่นอาจกอ่ใหเ้กดิการดำาเนนิ 
คด ่คา่ปรับ (ที่ั�งกบั Fortive และคณุ) 
และอาจถูกูจำาคกุ อยา่เสนอหรอ่รับสิ�งของที่่�ม ่
มลูคา่ ไมว่า่ที่างตรงหรอ่ที่างออ้ม (ผา่นบคุคลอ่�น) 
เพ่�อรับประโยช่นท์ี่่�ไมเ่หมาะสมเพ่�อตนเองหรอ่ 
Fortive เราหา้มไมใ่หจ้า่ยเงนิเพ่�อใหไ้ดม้าซื่่�งใบ 
อนุญาต สทิี่ธบิตัร หรอ่การดำาเนนิใด ๆ ของจากรัฐ 
สำาหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ โปรดดขูอ้มลูในหวัขอ้การ 
ติอ่ติา้นการติดิสนิบันแลัะติอ่ติา้นการที่จุ้รติิ

เรย่นรูเ้พู ิ�มเติมิ
นโยบายตอ่ตา้นการที่จุรติของ  
Fortive Corporation

ค้ณุิจ้ะที่ำาอยา่งไร  
ในการที่ำาสญัญากบัรัฐบาล กำาหนดใหค้ณุ
จะตอ้งตรวจสอบความความปลอดภัยัของ
อปุกรณม์ากกวา่หน่�งครั�ง แตอ่ปุกรณท์ี่่�คณุ
ที่ดสอบไมเ่คยที่ำางานผดิพลาดและการ 
ตรวจสอบหลายครั�งก็ดไูมจ่ำาเป็น เป็นเร่�อง
ที่่�ยอมรับไดห้รอ่ไมห่ากจะขา้มขั�นตอนการ
ตรวจสอบเพ่�อประหยดัเวลาและเงนิ 

ไม ่อยา่ค้ดิวัา่ขอ้กำาหนดใด ๆ 
ไมส่ำาค้ญั ใหท้ี่ำาติามขอ้กำาหนด 
ติามที่่�ย ื�นประมลูัหรอืที่ำาสญัญาไวั ้ 
ยกเวัน้หากค้ณุิไดร้บััการอนมุตัิ ิ
อยา่งเป็นลัายลักัษัณิอ์กัษัรจ้าก 
ลักูค้า้ซึ�งเป็นรฐับัาลัใหข้า้มข ั�นติอน 
อยา่ขา้มข ั�นติอนการติรวัจ้สอบัใด ๆ 
ที่่�จ้ำาเป็น

การส่�อสารกบัรัฐบาล
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การวิ�งเตน้ 

ปณิธิานของเรา ในนามของบรษัิัที่ บางครั�งเราตอ้งปฏิบิตัหินา้ที่่�กบัผูแ้ที่นซื่่�งเก่�ยวขอ้งกบัปัญหานโยบาย
สาธารณะ เราจะตอ้งปฏิบิตัหินา้ที่่�ใหส้อดคลอ้งกบัคา่นยิมหลกัและหลกัการปฏิบิตังิานของเรา และเปิดเผย
กจิกรรมและรายจา่ยที่่�เก่�ยวขอ้งตามที่่�กฎหมายกำาหนด

สิ�งที่่�ติอ้งที่ำาในที่กุวันั เราเขา้ใจวา่มก่ฎหมายเฉพาะเก่�ยวกบัการวิ�งเตน้ และในฐานะของพนักงาน อยา่เขา้
รว่มกบักจิกรรมดงักลา่วหากยงัไมไ่ดรั้บการอนุมตัอิยา่งเป็นลายลกัษัณอ์กัษัรที่่�เหมาะสมจากบรษัิัที่

รูห้นา้ที่่�ของค้ณุิ การปฏิบิตัหินา้ที่่�กบัผูก้ำาหนด 
นโยบาย หรอ่การดำาเนนิการที่างกฎหมายหรอ่ 
ระเบย่บซื่่�งอาจถูกูพจิารณาวา่เป็นการวิ�งเตน้ ซื่่�งม ่
เง่�อนไขบางประการเก่�ยวกบักรณ่น่� หากคณุถูกูขอ
ใหม้ส่ว่นเก่�ยวขอ้งกบักจิกรรมลกัษัณะน่�ให ้Fortive 
กอ่นอ่�นใหข้อรับการอนุมตัอิยา่งเป็นลายลกัษัณ ์
อกัษัรจากที่่�ปรก่ษัาที่ั�วไปของ Fortive รวมถูง่ที่ม่
งานนักลงที่นุสมัพันธแ์ละการส่�อสารของ Fortive 
หากคณุถูกูขอใหท้ี่ำาอยา่งนั�นในนามของ OpCo  
ใหข้อรับการอนุมตัอิยา่งเป็นลายลกัษัณอ์กัษัรจาก
ที่่�ปรก่ษัาที่ั�วไป รวมถูง่ที่ม่งานนักลงที่นุสมัพันธ ์
และการส่�อสารของ OpCo รวมถูง่ที่ม่กฎหมายของ 
Fortive 

หากคณุไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นการเฉพาะ อยา่มส่ว่น 
เก่�ยวขอ้งกบักจิกรรมการวิ�งเตน้ในนามของ Fortive 

“การวัิ�งเติน้”  
ค้อือะไร

ส่�อสารกบัพนักงานของรัฐเพ่�อสรา้งอทิี่ธพิล 
ตอ่ขอ้กฎหมาย ระเบย่บ นโยบาย หรอ่กฎ 
ตา่ง ๆ หรอ่ที่ำาการวจัิยหรอ่กจิกรรมอ่�น ๆ เพ่�อ 
สนับสนุนหรอ่เตรย่มการส่�อสารกบัเจา้หนา้ที่่� 
ของรัฐ
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การเย่�ยมช่มที่่�สถูานที่่�ปฏิบิตังิาน 
การตรวจสอบและการสอบบญัช่ ่

ปณิธิานของเรา เรามุง่ประสานงานตามคำาขอที่่�เหมาะสมของรัฐบาลหรอ่หน่วยงานกำากบัดแูล

สิ�งที่่�ติอ้งที่ำาในที่กุวันั เราเปิดเผยและมค่วามโปรง่ใสในการตดิตอ่กบัรัฐบาลและการเจรจาที่างธรุกจิ

ใหส้ง่ค้ำาขอไปยงัแหลัง่รบััค้ำาขอที่่�เหมาะสม  
หากคณุไดรั้บคำาถูามจากเจา้หนา้ที่่�ของรัฐหรอ่ 
ตวัแที่น ใหต้ดิตอ่กบั OpCo ที่่�คณุปฏิบิตัหินา้ที่่�อยู ่
หรอ่ที่ม่กฎหมาย หรอ่การควบคมุมาตรฐานเพ่�อรับ
ความช่ว่ยเหลอ่ที่นัที่ ่

ประสานงานอยา่งเต็ิมที่่� 
หากคณุถูกูถูามในกระบวนการสอบสวน 
หรอ่การสอบบญัช่ ่คณุจะตอ้งประสานงานและให ้
ขอ้มลูที่่�ตรงตามความเป็นจรงิ ตรวจสอบใหแ้น่ใจ 
วา่คณุไดจั้ดการคำาขอจากภัายนอกหลงัจากได ้
รับคำาปรก่ษัาจากที่ม่กฎหมายและการควบคมุ 
มาตรฐาน และที่ำาตามแนวที่างดงัตอ่ไปน่� 

•  ใหข้อ้มลูที่่�ถูกูตอ้งตามความเป็นจรงิ แมน่ยำา 
และสมบรูณ์

•  อยา่กด่ขวาง หรอ่สรา้งอทิี่ธพิลที่่�ไมเ่หมาะ 
สมตอ่การสอบบญัช่ห่รอ่การสอบสวน

•  อยา่โกหกหรอ่ใหข้อ้มลูที่่�เป็นเท็ี่จหรอ่สรา้ง
ความเขา้ใจผดิ ไมว่า่ดว้ยวาจาหรอ่อยา่ง 
เป็นลายลกัษัณอ์กัษัร

•  อยา่พยายามโนม้นา้วคนอ่�นใหใ้หข้อ้มลูเท็ี่จ
และสรา้งความเขา้ใจผดิ

เรย่นรูเ้พู ิ�มเติมิ
คูม่อ่ และมาตรฐานการปฏิบิตัหินา้ที่่�เก่�ยว
กบัการสอบสวนและการเขา้ตรวจคน้จาก
รัฐ

ค้ณุิจ้ะติอ้งที่ำาอยา่งไร  
คณุเพิ�งไดรู้ว้า่เจา้หนา้ที่่�ของรัฐจะมา 
เย่�ยมสถูานที่่�ปฏิบิตัหินา้ที่่�ของคณุซื่่�ง 
เป็นสว่นหน่�งของการสอบสวน และ 
เพ่�อนรว่มงานของคณุแนะนำาวา่คณุ 
ควรที่บที่วนและกำาจัดไฟัลเ์กา่ ๆ ออกไป 
น่�เป็นความคดิที่่�ดห่รอ่ไม ่

ไมด่ ่หาก “ไฟัลัเ์กา่” น ั�นอาจ้มส่ว่ัน 
เก่�ยวัขอ้งกบััการสอบัสวันที่่�จ้ะเกดิ 
ข ึ�น ค้ณุิจ้ะติอ้งไมก่ำาจ้ดัไฟัลัเ์หลัา่น ั�น  
แลัะแมว้ัา่ไฟัลัเ์หลัา่น ั�นจ้ะไมเ่ก่�ยวัขอ้ง
กบััการสอบัสวัน ใหพู้ดูค้ยุ 
กบััที่ม่กฎหมายแลัะการค้วับัค้มุ 
มาติรฐานของ OpCo หรอื Fortive 
กอ่นการที่ำาลัายไฟัลัเ์หลัา่น ั�น แลัะหลัก่
เลั่�ยงไมใ่หก้ารกำาจ้ดัไฟัลัเ์หลัา่น ั�นม ่
ลักัษัณิะวัา่ถืกูที่ำาลัายเพูราะจ้ะมก่าร 
สอบัสวัน ค้ณุิจ้ะติอ้งติรวัจ้สอบัใหแ้นใ่จ้ 
วัา่ที่ม่กฎหมายแลัะการค้วับัค้ ุ
มมาติรฐานที่ราบัเรื�องน่�จ้ากเพูื�อนรว่ัม
งานของค้ณุิ เพูื�อใหพู้วักเขาหา้มไม ่
ใหค้้ำาแนะนำาที่่�ไมด่ต่ิอ่ไปน่�แบัง่ปนัไป 
ใหผู้อ้ ื�น 
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ปณิธิานของเรา เราขา้ใจผลกระที่บที่าง 
สิ�งแวดลอ้มที่่�อาจเกดิจากธรุกจิของเรา เราที่ราบ 
วา่เรามห่นา้ที่่�ปกป้องสิ�งแวดลอ้มโดยการดำาเนนิ 
งานอยา่งไมส่รา้งมลพษิัและมป่ระสทิี่ธภิัาพ และ 
สนับสนุนการดำาเนนิธรุกจิอยา่งยั�งยน่

สิ�งที่่�ติอ้งที่ำาในที่กุวันั เราสนับสนุนพลงัที่่� 
อยูใ่นมอ่ของเรา โดยพนักงานแตล่ะคน 
สามารถูช่ว่ยลดผลกระที่บจากการดำาเนนิงาน 
ของ ที่่�มต่อ่ดาวเคราะหด์วงน่� ผา่นการดำาเนนิงาน 
ในแตล่ะวนัและสรา้งแรงบันัดาลัใจ้ใหท้ี่ม่งาน 
ของเราที่ำาเหมอ่นกนั

กจิกรรมที่างการเมอ่งและ 
การกศุล
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กจิกรรมที่างการเมอ่งและการกศุล

ใหก้ารสนบััสนนุอยา่งมค่้วัามรบััผดิชุอบั  
ที่่� Fortive เราตอ้งการสรา้งใหโ้ลกน่�เป็นที่่�ที่่�ด ่
ข่�นกวา่เดมิ และบอ่ยครั�งกเ็ร่�องน่�กเ็ริ�มจากสนาม
หลงับา้นของเรา ดงัเช่น่กจิกรรม Day of Caring 
นอกเหนอ่จากงานที่่�จัดโดยบรษัิัที่ หากคณุเป็น 
อาสาสมคัรหรอ่ใหบ้รจิาคแกเ่พ่�อการเมอ่งหรอ่ 
ผูส้มคัรเลอ่กตั�ง ใหด้ำาเนนิงานดงักลา่วในเวลาวา่ง 
ของคณุและใช่เ้งนิของคณุไมใ่ช่ ่Fortive ตรวจสอบ 
วา่กจิกรรมของคณุถูกูตอ้งตามกฎหมาย และอยา่ 
โนม้นา้วใหเ้พ่�อนรว่มงานของคณุมส่ว่นเก่�ยวขอ้งกบั 
กจิกรรมที่างการเมอ่งหรอ่การกศุลสว่นตวัของคณุ 

พูดูแลัะบัรจิ้าค้ในนามของค้ณุิ 
ในฐานะของบรษัิัที่ เราไมส่นับสนุนหรอ่บรจิาคเงนิ 
ใหผู้ส้มคัรพรรคการเมอ่งหรอ่กจิกรรมที่างการเมอ่ง 
ใด ๆ ดงันั�นอยา่บรจิาคในนามของ Fortive หรอ่ 
OpCo ที่่�คณุปฏิบิตัหินา้ที่่�หรอ่ขอรับเงนิช่ดเช่ยจาก
การบรจิาคสว่นตวั และขอใหจ้ำาไวว้า่หากคณุแสดง 
การสนับสนุนที่างการเมอ่งหรอ่ผูส้มคัรรับเลอ่กตั�ง 
อยา่พดูหรอ่ที่ำาในนามของ Fortive ที่ำาใหช้่ดัเจน 
วา่สิ�งเหลา่น่�มาจากมมุมองของคณุเที่า่นั�น

แตส่ ิ�งน่�ไมไ่ดจ้ำากดัใหค้ณุพดูเก่�ยวกบัสภัาพ
การปฏิบิตัหินา้ที่่�หรอ่เขา้รว่มกจิกรรมอ่�น ๆ 
ที่่�กฎหมายคุม้ครอง

ค้ณุิจ้ะที่ำาอยา่งไร  
ผูจั้ดการของคณุพดูถูง่การสนับสนุนผู ้
สมคัรพรรคการเมอ่งที่อ้งถูิ�นอยา่งเปิด 
เผย ผูจั้ดการบอกที่ม่งานเก่�ยวกบังาน 
ระดมุที่นุที่่�ปลายสปัดาหน์่�และช่วนที่ั�งที่ม่
ใหม้ารว่มงาน คณุไมอ่ยากไปรว่มงานแต่
คณุกลวัวา่จะเกดิผลกระที่บที่่�ไมด่ก่บัคณุ 
คณุควรที่ำาอยา่งไร 

ค้ณุิไมไ่ดม้ห่นา้ที่่�ในการเขา้รว่ัมงาน 
หรอืสนบััสนนุผูส้มคั้รรบััเลัอืกติ ั�งที่่� 
ผูจ้้ดัการของค้ณุิสนบััสนนุ พูนกังาน 
ของค้ณุิไมค่้วัรใหท้ี่ม่งานของตินอยู ่
ในสถืานการณิเ์ชุน่น่� แลัะการ 
เชุญิชุวันน ั�นถือืวัา่ไมเ่หมาะสม 
บัอกใหผู้จ้้ดัการรูว้ัา่ค้ณุิรูส้กึ
ไมส่บัายใจ้กบััการเชุญิชุวันน่� 
หากผูจ้้ดัการกดดนัค้ณุิใหร้ว่ัมงาน 
ให ้“พูดูออกมาเลัย!” 
แลัะแบัง่ปนัเร ื�องที่่�ค้ณุิกงัวัลั

ชุว่ัยใหเ้ราไดชุ้ว่ัยค้นอื�น 

แสดงใหเ้ห็นวา่ความใสใ่จของเราคอ่ 
สว่นหน่�งในวฒันธรรมการที่ำางานของเรา 
หากคณุตอ้งการช่ว่ยช่มุช่นของคณุ Fortive 
และ OpCo ที่่�คณุปฏิบิตัหินา้ที่่�เสนอโอกาสที่่�
หลากหลายในการเขา้รว่มกจิกรรมของ 
ช่มุช่น และงานกศุลในพ่�นที่่�อาศยัของคณุ
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การปกป้องสิ�งแวดลอ้มและความยั�งยน่ 

ปณิธิานของเรา เราขา้ใจผลกระที่บที่างสิ�งแวดลอ้มที่่�อาจเกดิจากธรุกจิของเรา เราที่ราบวา่เรามห่นา้ที่่� 
ปกป้องสิ�งแวดลอ้มโดยการดำาเนนิงานอยา่งไมส่รา้งมลพษิัและมป่ระสทิี่ธภิัาพ และสนับสนุนการ 
ดำาเนนิธรุกจิอยา่งยั�งยน่

สิ�งที่่�ติอ้งที่ำาในที่กุวันั เราสนับสนุนพลงัที่่�อยูใ่นมอ่ของเรา โดยพนักงานแตล่ะคนสามารถูช่ว่ยลดผล 
กระที่บจากการดำาเนนิงานของ ที่่�มต่อ่ดาวเคราะหด์วงน่� ผา่นการดำาเนนิงานในแตล่ะวนัและ 
สรา้งแรงบันัดาลัใจ้ใหท้ี่ม่งานของเราที่ำาเหมอ่นกนั

ปฏิบิัตัิหินา้ที่่�ในสว่ันของเรา 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุ ใช่ ้ขนสง่ จัดเกบ็ และ
ที่ำาลายวสัดทุี่่�ตอ้งควบคมุดว้ยวธิก่ารที่่�เหมาะสม 
และขอใหจ้ำาไวว้า่ แมว้า่วสัดดุงักลา่วไมใ่ช่ว่สัด ุ
ควบคมุ วสัดนัุ�นจะตอ้งไดรั้บการจัดการดว้ยวธิท่ี่่�ม ่
สำานก่รับผดิช่อบและมเ่ป็นมติรตอ่สิ�งแวดลอ้ม  
หากคณุปฏิบิตัหินา้ที่่�กบัคูค่า้ที่างธรุกจิของเรา  
ใหพ้วกเขารูว้า่เราคาดหวงัใหพ้วกเขามป่ณธิานใน 
การปกป้องสิ�งแวดลอ้มและความยั�งยน่เช่น่เดย่วกนั

ดแูลัแลัะรกัษัาที่รพัูยากร ปรับใช่ป้ณธิาน 
เพ่�อการพัฒนาอยา่งตอ่เน่�องของเรากบัการ 
ปฏิบิตัหินา้ที่่�ในแตล่ะวนั ช่ว่ยลดปรมิาณขยะ 
ที่่� Fortive สรา้งโดยการรไ่ซื่เคลิหรอ่การนำา 
ที่รัพยากรกลบัมาใช่ใ้หม ่ซื่่�งหมายรวมถูง่ 
ขวดแกว้ กระป๋อง กระดาษัและพลาสตกิ 
ใสใ่จกบัวธิก่ารใช่ท้ี่รัพยากรเช่น่ นำ �า ไฟั 
และประหยดัคณุที่ำาได ้หากงานของคณุเก่�ยวขอ้ง 
กบัการหาวสัดหุรอ่ซื่่�อผลติภัณัฑ์ ์ใหน้ก่ถูง่ความ 
ยั�งยน่และคารบ์อนฟัตุพรนิที่ใ์นกระบวนการ 
ตดัสนิใจเลอ่ก
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การปกป้องสิ�งแวดลอ้มและความยั�งยน่

ค้อยระวังัแลัะรายงานหากมอ่นัติราย ใหป้ฏิบิตั ิ
หนา้ที่่�แตล่ะวนัดว้ยความต่�นตวัอยูเ่สมอ และตรวจ 
สอบวา่การปฏิบิตัหินา้ที่่�ของคณุไมส่ง่ผลเสย่ตอ่ 
สิ�งแวดลอ้ม และหากคณุเห็นวา่อาจเกดิอนัตราย 
ข่�น อยา่ละเลยเร่�องดงักลา่ว ไมว่า่สิ�งนั�นจะเก่�ยวขอ้ง 
กบัการดำาเนนิการของ Fortive หรอ่คูค่า้ที่างธรุกจิ 
รายใดรายหน่�งของเรา ให ้พดูออกมาเลย! เพ่�อใหเ้รา 
แกไ้ขสถูานการณใ์หถู้กูตอ้ง 

ที่ำาในสว่ันของเรา 

ในฐานะที่่�เป็นบรษัิัที่ระดบัโลกที่่�กำาลงัเจรญิ 
เตบิโต เรามป่ณธิานในการรับผดิช่อบตอ่ 
สงัคม (CSR) รายงานดา้น CSR ของเราถูกูที่่� 
ไดรั้บการตพ่มิพท์ี่กุป่ระบรุายละเอย่ดความ 
พยายามของเราเพ่�อที่ำาใหโ้ลกเป็นที่่�ที่่�ด ่
กวา่เดมิ

ค้ณุิจ้ะที่ำาอยา่งไร  
คณุสงัเกตวา่เพ่�อนรว่มงานบางคนจัดการ
กบัสารเคมซ่ื่ ่�งคณุเช่่�อวา่อาจเป็นอนัตราย 
คณุควรที่ำาอยา่งไร 

ติรวัจ้สอบัวัา่ฝ่่ายสิ�งแวัดลัอ้ม สขุภาพู 
แลัะค้วัามปลัอดภยัที่ราบัเรื�องน่� เพูื�อ 
ดำาเนนิมาติรการที่่�จ้ำาเป็นในการติดิติาม 
ปญัหา บัอกใหเ้พูื�อนรว่ัมงานที่ราบั 
เก่�ยวักบััขอ้กงัวัลัของค้ณุิแลัะบัอก
ข ั�นติอนที่่�พูวักเขาค้วัรปฏิบิัตัิติิาม
เพูื�อกำาจ้ดัสารเค้มอ่ยา่งเหมาะสม 
เมื�อค้ณุิไดพู้ดูค้วัามกงัวัลัของค้ณุิ  
ค้ณุิไมไ่ดเ้ป็นเพูย่งแบับัอยา่งที่่�ด ่ 
แติค่้ณุิยงัชุว่ัยที่ำาใหโ้ลักเป็นที่่�ที่ ่� 
นา่อยูก่วัา่เดมิดว้ัย 

เรย่นรูเ้พู ิ�มเติมิ
นโยบายสิ�งแวดลอ้ม สขุภัาพ 
และความปลอดภัยัของ Fortive
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สทิี่ธมินุษัยช่น 

ปณิธิานของเรา เรามป่ณธิานในการสง่เสรมิสทิี่ธมินุษัยช่นและเกย่รตขิองมนุษัยใ์นโลกน่� เราที่ำาความ 
เขา้ใจและจัดการเพ่�อไมใ่หเ้กดิผลกระที่บเก่�ยวกบัสทิี่ธมินุษัยช่นในการดำาเนนิธรุกจิในที่กุ ๆ ดา้น

สิ�งที่่�ติอ้งที่ำาในที่กุวันั เราพจิารณาผลที่่�จะเกดิข่�นจากการดำาเนนิงานของเรา ที่่�มต่อ่ผูค้นและช่มุช่น และ
พยายามปกป้องพวกเขาโดยการปฏิบิตัติามกฎหมายซื่่�งคุม้ครองแรงงาน ไมจ่า้งแรงงานเด็กและตรวจสอบ
วา่มก่ารจา้งงานอยา่งยตุธิรรม

สง่เสรมิสทิี่ธมินษุัยชุน เราสง่เสรมิสทิี่ธมินุษัยช่น 
ดว้ยการสง่เสรมิใหเ้กดิการวา่จา้งอยา่งยตุธิรรม  
โดยการจา่ยคา่ตอบแที่นและกำาหนดช่ั�วโมงการ 
ปฏิบิตัหินา้ที่่�ที่่�ยตุธิรรม และหา้มไมใ่หเ้กดิการ 
ละเมดิสทิี่ธมินุษัยช่นเช่น่การใช่แ้รงงานเด็ก 
แรงงานบงัคบั และการคา้มนุษัย์

ปฏิบิัตัิหินา้ที่่�กบััคู้ค่้า้ที่่�มแ่นวัค้ดิเหมอืนกนั เรา 
ไมท่ี่ำาธรุกจิกบัผูจั้ดหาวตัถูดุบิหรอ่คูค่า้ที่างธรุกจิ 
ซื่่�งไมส่ง่เสรมิสทิี่ธมินุษัยช่น หากคณุมส่ว่น 
เก่�ยวขอ้งกบัการประเมนิหรอ่การเลอ่กคูค่า้ที่าง 
ธรุกจิ ใหพ้จิารณาช่่�อเสย่งจากการดำาเนนิงาน 
ที่่�ถูกูกฎหมายและจรยิธรรม 

ถืามติวััค้ณุิเอง คู้ค่้า้ของค้ณุิเค้ยมป่ระวัตัิเิหลัา่น่�หรอืไม่

หากเกดิการฝ่่าฝื่นสทิี่ธมินษุัยชุนลัะ่

ลัะเลัยติอ่ค้วัามปลัอดภยัของพูนกังานหรอืไม่

ฝ่่าฝื่นกฎหมายการจ้า้งงานหรอืไม่

ใชุแ้รงงานเด็กหรอืแรงงานบังัค้บัั หรอืเป็นการค้า้มนษุัยห์รอืแรงงานเด็กหรอืไม่

หากมค่้ำาติอบัวัา่ “ใชุ”่ หรอื “ฉันัไมแ่นใ่จ้” ติอ่ค้ำาถืามเหลัา่น่� แสดงวัา่คู้ค่้า้รายน่�ไมไ่ดม้ป่ณิธิานติอ่
สทิี่ธมินษุัยชุนเหมอืนกบััเรา ใหพู้จิ้ารณิาคู้ค่้า้อื�น หรอืขอค้วัามชุว่ัยเหลัอืจ้ากผูจ้้ดัการหรอืหวััหนา้
งานหรอื พูดูออกมาเลัย! หากค้ณุิมค่้ำาถืาม
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สทิี่ธมินุษัยช่น

ติรวัจ้สอบังานของคู้ค่้า้ของเรา หากคณุม ่
ความรับผดิช่อบในการจัดการความสมัพันธก์บั 
คูค่า้ที่างธรุกจิของคณุ ใหต้รวจสอบการปฏิบิตั ิ
หนา้ที่่�ของพวกเขาและดวูา่มก่ารฝ่่าฝ่่นคา่นยิม 
หลกัหรอ่หลกัการปฏิบิตังิาน และ พดูออก 
มาเลย! หากคณุรูว้า่มก่ารฝ่่าฝ่่น

เรย่นรูเ้พู ิ�มเติมิ
นโยบายของ Fortive 
ในเร่�องการตอ่ตา้นการคา้มนุษัย์

ความโปรง่ใสของ Fortive 
ในคำาแถูลงเก่�ยวกบัหว่งโซื่อ่ปุที่าน

ค้ณุิจ้ะที่ำาอยา่งไร  
คณุอา่นขา่วเก่�ยวกบัผูจั้ดหาวตัถูดุบิที่่�เรา 
ใช่อ้ยู ่ซื่ ่�งเขาถูกูกลา่วหาวา่มส่ถูานที่่� 
ที่ำางานที่่�ไมป่ลอดภัยัเม่�อสองสามป่ที่่�แลว้  
คณุจะดำาเนนิการอะไรหรอ่ไมจ่าก 
เหตกุารณน์่� 

จ้ะติอ้งดำาเนนิการ โดย พูดูออกมาเลัย! 
เก่�ยวักบััสิ�งที่่�ค้ณุิกงัวัลัโดยที่นัที่ ่เราจ้ะ
ไมซ่ื�อวัสัดหุรอืสนิค้า้ที่่�ผลัติิโดยผูจ้้ดัหา 
วัตัิถืดุบิัที่่�มป่ระวัตัิกิารฝ่่าฝื่นสทิี่ธมินษุัยชุน  
แบัง่ปนัขอ้มลูัน่�กบััผูจ้้ดัการหรอื 
หวััหนา้งานของค้ณุิเพูื�อใหเ้ราติรวัจ้ 
สอบั แลัะที่ำาค้วัามเขา้ใจ้กบััการปฏิบิัตัิ ิ
งานของคู้ค่้า้ในปจั้จ้บุันั แลัะดำาเนนิติาม 
มาติรการที่่�เหมาะสมหากขอ้มลูัดงักลัา่วั 
ไดร้บััการรบััรอง
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ปณธิานรว่มของเรา 

เราที่ำาธรุกจิ้ดว้ัยค้วัามซื�อสตัิย ์ซื่ ่�งเป็นเร่�องจรงินับตั�งแตF่ortive เริ�มประกอบการ 
และยงัคงเป็นความจรงิจนถูง่วนัน่� เม่�อเราที่ำาสิ�งที่่�ถูกูตอ้งโดยการปฏิบิตัหินา้ที่่�อยา่งสอดคลอ้งกบัหลกัการ
ปฏิบิตังิานและคา่นยิมหลกั เราไดรั้บความเช่่�อใจและเคารพผูอ้่�น ลกูคา้ คูค่า้ที่างธรุกจิ และผูถู้อ่หุน้ของเรา 
ความซื่่�อสตัยข์องคณุ/ความสำาเร็จของเราเป็นสตูรความสำาเร็จที่างธรุกจิและเป็นปณธิานรว่มของเรา

โปรดจำาไวว้า่หากคณุเจอสถูานการณท์ี่่�ลำาบากใจ คณุไมไ่ดเ้ผช่ญิกบัปัญหานั�นคนเดย่ว 
ใหข้อใหผู้จั้ดการหรอ่หวัหนา้งาน หรอ่ พดูออกมาเลย! เพ่�อรับคำาตอบและการช่ว่ยเหลอ่ตา่ง ๆ 

การที่ำาตามหลกัการปฏิบิตังิานในแตล่ะวนัเป็นสว่นที่่�สำาคญัในการบรรลจุดุประสงคร์ว่มและเที่คโนโลยท่ี่่� 
จ้ำาเป็นสำาหรบัับัคุ้ค้ลัที่่�มส่ว่ันในการเรง่ขบััเค้ลัื�อนเพูื�อค้วัามกา้วัหนา้ ขอบคณุที่่�ปฏิบิตัหินา้ที่่�ตาม 
หลกัการปฏิบิตังิานและสิ�งที่่�เราที่ำาที่ั�งหมดไดท้ี่ำาให ้Fortive มช่่่�อเสย่งในฐานะที่่�เป็นบรษัิัที่ที่่�ที่ำาใหโ้ลก 
แข็งแกรง่ข่�น ปลอดภัยัข่�น และดข่่�น 

เพูื�อค้ณุิ เพูื�อเรา เพูื�อการเติบิัโติ
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Fortive9

การกระที่ำาผดิเก่�ยวักบััสารเสพูติดิ

การกลั ั�นแกลัง้

การกา้วัลัว่ัง

การขดักนัแหง่ผลัประโยชุน์

การแขง่ขนั, ยตุิธิรรม

การค้วัำ�าบัาติร

การค้า้มนษุัย์

การโฆษัณิา

การจ้ดัการบันัที่กึ

การจ้ดัเลั่�ยงอาหาร

การฉัอ้โกง

การใชุย้าที่่�ผดิกฎหมาย

การใชุแ้อลักอฮอลั์

การซื�อขายหุน้โดยใชุข้อ้มลูัภายใน

การเดนิที่าง

การติรวัจ้สอบั

การติรวัจ้สอบัประวัตัิกิารดำาเนนิงาน

การติลัาด

การติอ่ติา้นการติดิสนิบัน

การติอ่ติา้นการที่จุ้รติิ

การติอ่ติา้นการผกูขาด

การติอบัโติ้

การนำาเขา้

การปกป้องขอ้มลูั

การปฏิบิัตัิติิอ่ที่กุค้นอยา่งเที่า่เที่ย่ม

การปฏิบิัตัิติิามระเบัย่การค้วับัค้มุ 
มาติรฐานดา้นการค้า้, ระดบััสากลั

การฝ่่าฝื่น

การฝ่่าฝื่น, ขอ้มลูั

การพูกพูาอาวัธุในพูื�นที่่�ของบัรษิัทัี่

การพูฒันาอยา่งติอ่เนื�อง

การรกัษัาค้วัามปลัอดภยั

การลัว่ังลัะเมดิ

การเลัอืกปฏิบิัตัิ ิ

การวั ิ�งเติน้

การสง่ออก

การสอบัสวัน

การสอบัสวัน, รฐับัาลั

การสบืัสวัน, ภาค้รฐั

การสบืัสวัน, ภายนอก

การสบืัสวัน, ภายใน

กจิ้กรรมการกศุลั

กจิ้กรรมเก่�ยวักบััสิ�งแวัดลัอ้ม

กจิ้กรรมที่างการเมอืง

กจิ้กรรมบันัเที่งิ

กจิ้กรรมบันัเที่งิที่างธรุกจิ้

ของขวัญั

ขอ้มลูัภายใน

ขอ้มลูัลับัั

ขอ้มลูัสว่ันติวัั

ค้วัามปลัอดภยั

ค้วัามปลัอดภยัที่างไซเบัอร์

ค้วัามเป็นเลัศิในการแขง่ขนั

ค้วัามเป็นสว่ันติวัั

ค้วัามเป็นสว่ันติวััของขอ้มลูั

ค้วัามย ั�งยนื

ค้วัามรบััผดิชุอบัติอ่สงัค้ม (CSR)

ค้วัามหลัากหลัาย

ค้ณุิภาพู, ผลัติิภณัิฑ์์

คู้ค่้า้ที่างธรุกจิ้

จ้ดุประสงค้แ์ลัะค้า่นยิม

โซเชุย่ลัมเ่ดย่

ที่รพัูยส์นิที่างปญัญา

บัรกิารสขุภาพู

บันัที่กึแลัะการเก็บัรกัษัาบันัที่กึ

พูนัธมติิรที่่�ดแูลัชุอ่งที่างการจ้ดัจ้ำาหนา่ย

พูดูออกมาเลัย!

มาติรการที่างวันิยั

ระเบัย่บัวัา่ดว้ัยการปกป้องขอ้มลูั 
ที่ ั�วัไป (GDPR), สหภาพูยโุรป

รฐับัาลั, การที่ำาธรุกจิ้กบััเจ้า้หนา้ที่่�ของรฐั

รายงานที่างการเงนิ

สทิี่ธมินษุัยชุน

สนิที่รพัูย,์ ขอ้มลูั

สนิที่รพัูย,์ ที่่�จ้บััติอ้งได้

สนิที่รพัูย,์ อเิล็ักที่รอนกิส์

หนว่ัยงานกำากบััดแูลั

หลักัการปฏิบิัตัิงิานกบััผูจ้้ดัหาวัตัิถืดุบิั
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