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ที่ PerkinElmer เรำด�ำเนินธุรกิจโดยยึดมำตรฐำนทำงจริยธรรมขั้นสูงสุดและยึดมั่นต่อควำมซื่อตรง 
ควำมซื่อสัตย์ และควำมเป็นธรรม แนวทำงกำรปฏิบัติทำงธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบคือรำกฐำนของ 
ทุกสิ่งที่เรำด�ำเนินกำร และปรำกฏอยู่ในค่ำนิยมหลักและมำตรฐำนกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทของเรำ 
แนวทำงนี้คือแนวทำงที่ส�ำคัญต่อควำมส�ำเร็จของบริษัทและควำมสำมำรถของเรำในกำรสร้ำงและ 
รักษำไว้ซึ่งสัมพันธภำพที่มีให้กับเพื่อนร่วมงำน ลูกค้ำ คู่ค้ำ และผู้ถือหุ้นพร้อมๆ ไปกับกำรด�ำเนินกำร 
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยที่เรำรู้สึกภำคภูมิใจ

ไม่เพียงแต่ภำรกิจของเรำในกำรพัฒนำสุขภำพและสภำพแวดล้อมเท่ำนั้นจะเริ่มต้นจำกกำรเป็น 
พลเมืององค์กรที่ดี หำกแต่แนวคิดดังกล่ำวยังเป็นรำกฐำนของภำรกิจอื่นๆ ด้วย แนวทำงกำรปฏิบัติ 
เพื่อกำรเป็นบรรษัทภิบำลที่ดีและโปรแกรมกำรฝึกอบรมพนักงำนของเรำท�ำให้บริษัทสำมำรถด�ำเนิน 
งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีมำตรฐำน และถูกต้องตำมหลักจริยธรรมในสังคมโลก

เรำมีหน้ำที่ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่บังคับใช้ทั้งหมดและใช้วิจำรณญำณในกำรตัดสินใจ เรำทั้งหมดล้วน 
ต้องระมัดระวังกำรกระท�ำของตนและผลกระทบที่มีต่อตลำด สภำพแวดล้อม และชุมชน เรำได้จัดท�ำ 
ขั้นตอนกำรตรวจสอบและกลไกกำรติดตำมเพื่อให้แน่ใจว่ำสำมำรถระบุและจัดกำรกำรกระท�ำที่ขัด 
ต่อมำตรฐำนกำรด�ำเนินธุรกิจและค่ำนิยมของเรำได้ในทันที บริษัทไม่ยอมรับพฤติกรรมใดๆ ที่ขัดต่อ 
ค่ำนิยมของเรำ

ในขณะที่เรำพัฒนำศักยภำพของตนเองและสร้ำงกำรเติบโตให้กับองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง เรำต้อง 
ทวงถำมถึงหลักจริยธรรมและควำมซื่อสัตย์ขั้นสูงสุดจำกเพื่อนร่วมงำนและคู่ค้ำด้วยเช่นกัน ด้วยกำร 
ปฏิบัติดังกล่ำว เรำจึงมั่นใจได้ว่ำวิธีกำรด�ำเนินธุรกิจของเรำมีคุณค่ำเทียบเท่ำกับโซลูชันที่เรำให ้
บริกำร
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จุดประสงค์

มำตรฐำนกำรด�ำเนินธุรกิจของ PerkinElmer 
(“มำตรฐำน”) จะระบุค่ำนิยมและหลักกำรซึ่งก�ำหนด 
ทิศทำงควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจของเรำ เรำด�ำเนินธุรกิจ 
และท�ำงำนร่วมกันโดยตระหนักถึงจริยธรรมเป็นอย่ำง
ยิ่ง PerkinElmer ให้สัญญำว่ำจะซื่อสัตย์ ซื่อตรง และ 
เป็นธรรมต่อทุกสิ่งที่เรำกระท�ำ ดังนั้น กิจกรรมต่ำงๆ 
ของเรำจึงแสดงให้เห็นอย่ำงแน่ชัดจำกผู้ถือหุ้นของ 
เรำ ตลำดที่เรำท�ำธุรกิจ ชุมชน และบริษัทของเรำเอง 
หลักกำรเหล่ำนี้ไม่ใช่สิ่งใหม่ส�ำหรับ PerkinElmer  
แต่เป็นกำรเน้นย�้ำถึงนโยบำยที่มีมำยำวนำนของเรำ 
ว่ำ ธุรกิจทั้งหมดที่กระท�ำโดยพนักงำนและตัวแทน 
ของ PerkinElmer จะต้องมีจริยธรรมและเป็นไปตำม 
กฎหมำยที่บังคับใช้ทั้งหมด

กำรตัดสินใจอย่ำงมีจริยธรรมจ�ำเป็นต้องมีควำม 
เข้ำใจในค่ำนิยมและหลักกำรส่วนบุคคลและของ 
PerkinElmer ควบคู่กับกำรใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคล 
ที่ถูกต้อง คุณมีบทบำทที่ส�ำคัญที่สุดในกระบวนกำร 
ตัดสินใจอย่ำงมีจริยธรรมและกำรน�ำมำตรฐำนทำง 
จริยธรรมของ PerkinElmer ไปปฏิบัติ

การน�าใช้ไป

ผู้จัดกำรของ PerkinElmer มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำร 
หำรือเกี่ยวกับมำตรฐำนเหล่ำนี้กับพนักงำนทุกคนใน 
องค์กรของตนเพื่อท�ำให้มั่นใจว่ำมีควำมเข้ำใจและ 
ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดในมำตรฐำนดังกล่ำว ผู้จัดกำร 

แต่ละคนมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรก�ำกับดูแลอย่ำง 
แข็งขันเพื่อให้พนักงำนที่ปฏิบัติงำนในควำม 
รับผิดชอบของตนมีพฤติกรรมทำงธุรกิจที่มีจริยธรรม 
และถูกกฎหมำย นอกจำกนี้ พนักงำนแต่ละคนยังมี 
หน้ำที่รับผิดชอบส่วนบุคคลโดยตรงในกำรปฏิบัติตำม 
ข้อก�ำหนดในมำตรฐำนเหล่ำนี้และริเริ่มแสวงหำควำม 
ช่วยเหลือหรือกำรอธิบำยเพื่อหลีกเลี่ยงกำรตัดสินใจ 
ทำงธุรกิจที่ขำดจริยธรรมหรือผิดกฎหมำย

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นด้ำนจริยธรรม กำรถำม 
ค�ำถำมต่อไปนี้กับตนเองสำมำรถช่วยคุณได้:

•  ถ้ำกำรกระท�ำนี้เป็นที่รับรู้ จะท�ำลำยชื่อเสียงของ 
PerkinElmer หรือบุคคลใด รวมถึงตัวฉันหรือไม่

•  ฉันจะล�ำบำกใจหรือไม่ถ้ำผู้อื่นทรำบว่ำฉันท�ำ 
เช่นนี้

•  ถ้ำเป็นสถำนกำรณ์ที่กลับกัน ฉันจะรู้สึกอย่ำงไร 
ในฐำนะผู้รับกำรกระท�ำนี้

•  มีกำรกระท�ำอื่นที่ไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งด้ำน 
จริยธรรมหรือไม่

•  ฉันควรพูดกับผู้ที่มีอ�ำนำจใน PerkinElmer ก่อน 
ที่จะท�ำเช่นนี้หรือไม่

ค่านิยมทางจริยธรรมและธุรกิจของ PERKINELMER

ผู้จัดกำรของคุณสำมำรถให้ค�ำปรึกษำเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมได้เป็นอันดับแรก นอกจำกนี้ คุณยังอำจรำยงำน
ควำมกังวลเกี่ยวกับจริยธรรมหรือกำรปฏิบัติตำมใดๆ ทำงโทรศัพท์หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ไปยัง 
สำยด่วนจริยธรรมของ PerkinElmerหรือรำยงำนไปยังเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทตำมรำยชื่อที่ส่วนท้ำยของเอกสำรนี้ 
โดยตรง ส�ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู “ขั้นตอนกำรรำยงำน” ที่ส่วนท้ำยของมำตรฐำนเหล่ำนี้
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คุณกับ PerkinElmer

ในฐำนะพนักงำนของ PerkinElmer คุณจะถูกมองว่ำ 
เป็นภำพสะท้อนของบริษัท ซึ่งจะเกิดขึ้นในระหว่ำง 
เวลำที่ไม่ได้ท�ำงำนและในเวลำท�ำงำน คุณจะได้รับ 
กำรคำดหวังให้ยึดมั่นและเชื่อถือในหลักควำมซื่อสัตย์ 
ซื่อตรง และเป็นธรรมของบริษัท และงำนในหน้ำที่ของ 
คุณ รวมทั้งประพฤติตนอย่ำงมีจริยธรรม ซึ่งจะสร้ำง 
ควำมเชื่อถือให้แก่ตัวคุณและบริษัท

กำรตัดสินใจอย่ำงมีจริยธรรมจ�ำเป็นต้องมีควำม 
เข้ำใจในค่ำนิยมและหลักกำรส่วนบุคคลและของ 
PerkinElmer ควบคู่กับกำรใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคล 
ที่ถูกต้อง คุณมีบทบำทที่ส�ำคัญที่สุดในกระบวนกำร 
ตัดสินใจอย่ำงมีจริยธรรมและกำรน�ำมำตรฐำนทำง 
จริยธรรมของ PerkinElmer ไปปฏิบัติ

ความสัมพันธ์กับและระหว่างพนักงาน

PerkinElmer สัญญำอย่ำงแน่วแน่ว่ำจะให้โอกำสที่ 
เท่ำเทียมกันโดยไม่ค�ำนึงถึงอำยุ เพศ เชื้อชำติ ศำสนำ 
สีผิว รสนิยมทำงเพศ สัญชำติ ควำมพิกำร หรือสถำนะ 
ที่ได้รับกำรคุ้มครองอื่น เรำเคำรพในควำมแตกต่ำง 
ด้ำนภูมิหลัง ประสบกำรณ์ และมุมมองซึ่งแต่ละบุคคล 
มีเมื่อเข้ำมำท�ำงำนกับ PerkinElmer เรำสนใจในกำร 
จ้ำงผู้ที่มีควำมซื่อตรง ซึ่งเรำเชื่อว่ำจะเป็นผู้ปฏิบัติงำน 
ที่ยอดเยี่ยม

เรำคำดหวังให้พนักงำนทุกคนยอมรับและเคำรพซึ่งกัน 
และกันว่ำเท่ำเทียมกัน โดยมีท่ำทีว่ำร่วมมือ นอบน้อม 
และเห็นอกเห็นใจ ไม่มีบุคคลหรือกลุ่มใดถูกมองว่ำเป็น 
“ชั้นสอง” PerkinElmer จะไม่ยอมให้พนักงำนคนใด 
กระท�ำกำรก่อกวน รบกวน หรือแทรกแซงกำรปฏิบัติ 
งำนของผู้อื่น หรือก่อให้เกิดสภำพแวดล้อมในกำร 
ท�ำงำนที่ข่มขู่ คุกคำม หมิ่นประมำท หรือไม่เป็นมิตร

เรำสนับสนุนและเคำรพในกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
สำกลภำยในขอบเขตกำรด�ำเนินธุรกิจของเรำ และ 

ขอรับรองว่ำเรำไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรละเมิดสิทธิ 
มนุษยชน และพยำยำมร้องขอให้คู่ค้ำทำงธุรกิจและ 
ซัพพลำยเออร์ของเรำปฏิบัติเช่นเดียวกัน เรำปฏิบัติ 
ตำมกฎหมำยกำรใช้แรงงำนเด็กและข้อก�ำหนดใน 
ท้องถิ่นส�ำหรับผู้ปฏิบัติงำน

PerkinElmer ขอรับรองว่ำไม่มีแรงงำนบังคับ แรงงำน 
ที่ต้องท�ำงำนตำมพันธะผูกพัน หรือแรงงำนนักโทษ 
ที่ถูกบังคับในกำรผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริกำรของ 
PerkinElmer และเงื่อนไขในกำรจ้ำงงำนโดยรวมเป็น 
ไปโดยควำมสมัครใจ เรำให้ควำมเคำรพต่อสิทธิของ 
ผู้ปฏิบัติงำนในกำรจัดระเบียบตำมกฎหมำยท้องถิ่นและ 
แนวทำงปฏิบัติที่มีอยู่

PerkinElmer อุทิศตนเพื่อรักษำสภำพแวดล้อมในกำร 
ท�ำงำนที่ปลอดภัยและเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยควำม 
ปลอดภัยและสุขภำพในสถำนที่ท�ำงำน คุณควรปฏิบัติ 
ตำมกฎด้ำนควำมปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสุขภำพ 
ที่ก�ำหนดไว้อยู่เสมอ และคุณควรรู้สึกว่ำตัวคุณและ 
บริษัทเป็นผู้สร้ำงกำรป้องกันที่เหมำะสมส�ำหรับสุขภำพ
และควำมปลอดภัยในงำนทั้งหมด โปรดรำยงำน
เหตุกำรณ์หรือควำมเสียหำยที่มีอยู่ในงำนหรือควำม
กังวลด้ำนสภำพแวดล้อม สุขภำพหรือควำมปลอดภัย
ที่คุณอำจมีต่อผู้จัดกำรของคุณทันที กำรด�ำเนินกำร
ที่เหมำะสมและทันท่วงทีจะมีขึ้นเพื่อแก้ไขสภำพที่ไม่
ปลอดภัยต่ำงๆ

เพื่อควำมปลอดภัย คุณภำพ และเพื่อเห็นแก่พนักงำน
คนอื่นๆ สถำนที่ท�ำงำนทั้งหมดในบริษัทจะต้อง
ปรำศจำกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยำเสพติด ผู้ที่
อยู่ภำยใต้ฤทธิ์ของสำรเสพติดดังกล่ำวจะต้องไม่ปฏิบัติ
งำนหรือควบคุมเครื่องจักรใดๆ ในท�ำนองเดียวกัน เรำ
จะไม่ยอมให้เกิดกำรกระท�ำที่รุนแรงหรือกำรขู่ว่ำจะใช้
ควำมรุนแรง
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งำนหลักส�ำหรับผู้จัดกำรของคุณคือกำรท�ำให้
คุณสำมำรถท�ำงำนได้ด้วยวิธีกำรที่ดีเยี่ยมและมี
ประสิทธิภำพปฏิบัติงำนในลักษณะที่ท�ำให้เกิด
ผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ดีเลิศซึ่งสร้ำงควำมพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้ำ หำกคุณพบว่ำสภำวะแวดล้อมนอกเหนือ
กำรควบคุมของคุณท�ำให้คุณไม่สำมำรถปฏิบัติงำนใน
ลักษณะเช่นนี้ได้ โปรดพูดคุยกับผู้จัดกำรของคุณใน
โอกำสแรกเพื่อให้ผู้จัดกำรสำมำรถด�ำเนินกำรแก้ไข

ความสัมพันธ์กับลูกค้า

PerkinElmer ภำคภูมิใจในควำมสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง
และมีชื่อเสียงซึ่งเรำสร้ำงขึ้นกับลูกค้ำ ในขณะที่
เรำท�ำงำนกับลูกค้ำเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรที่
เปลี่ยนแปลงไป ควำมสัมพันธ์เหล่ำนี้เป็นหัวใจสู่ควำม
ส�ำเร็จของเรำ และกำรสร้ำงสำยสัมพันธ์ที่ประสบควำม
ส�ำเร็จดังกล่ำวต้องใช้เวลำ เป้ำหมำยของเรำคือกำร
จัดหำผลิตภัณฑ์ บริกำร และกำรสนับสนุนในภำย
หลังที่ดีเยี่ยมในรำคำที่เหมำะสม เรำจะเจริญก้ำวหน้ำ
ต่อเมื่อเรำคำดกำรณ์ถึงควำมต้องกำรที่เปลี่ยนไปของ
ลูกค้ำ และเตรียมพร้อมเพื่อตอบสนองและท�ำตำมควำม
ต้องกำรเหล่ำนั้นเท่ำนั้น

เรำจะปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับว่ำด้วยกำรได้
มำซึ่งสินค้ำและบริกำรโดยลูกค้ำ เรำจะด�ำเนินกำร
ให้ส�ำเร็จลุล่วงอย่ำงเป็นธรรมและมีจริยธรรมส�ำหรับ
โอกำสทำงธุรกิจทั้งหมด หำกเรำเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในข้อเสนอ กำรเตรียมกำรประมูล หรือกำรเจรจำต่อ
รองสัญญำต่ำงๆ ถ้อยแถลง กำรติดต่อสื่อสำร และกำร
แสดงข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อผู้ที่อำจเป็นลูกค้ำในอนำคต
จะต้องสมบูรณ์ ถูกต้อง และตำมจริง เมื่อได้รับกำรท�ำ
สัญญำแล้วกำรด�ำเนินกำรตำมสัญญำทั้งหมดจะต้อง
เป็นไปตำมรำยละเอียดและข้อก�ำหนดในสัญญำที่มีผล
บังคับใช้

คุณภำพและควำมสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์และบริกำร
ของเรำเป็นควำมกังวลที่ส�ำคัญที่สุดเช่นกัน ลูกค้ำซื้อ
จำก PerkinElmer เพรำะเรำให้ผลิตภัณฑ์และบริกำร
ที่มีคุณภำพยอดเยี่ยม ควำมยอดเยี่ยมหมำยควำม
ว่ำ ผลิตภัณฑ์และบริกำรของเรำดีกว่ำผลิตภัณฑ์และ
บริกำรอื่นๆ ที่มีอยู่ในท้องตลำดและเรำปฏิบัติต่อลูกค้ำ
อย่ำงเป็นธรรมด้วยควำมซื่อสัตย์และควำมเคำรพ 
คุณภำพเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ของเรำ โดยเริ่ม

จำกแนวควำมคิดและกำรออกแบบไปจนถึงวิศวกรรม
กำรผลิต กำรผลิต และกำรทดสอบ คุณภำพหมำยถึง
บริกำรที่สอดคล้องกับมำตรฐำนขั้นสูงของเรำ โดย
ลูกค้ำจะได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้อง คุณภำพ
เป็นควำมรับผิดชอบของเรำแต่ละคนที่คอยจัดกำร
ผลิตภัณฑ์หรือให้บริกำรตลอดทั้งวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรนั้น คุณควรท�ำให้ฝ่ำยบริหำร
สนใจในควำมผิดพลำดใดๆ ในกำรควบคุมคุณภำพ
หรือกำรทดสอบ และขั้นตอนกำรตรวจสอบ

ความสัมพันธ์กับผู้ขาย

ผู้ขำยซึ่งให้ส่วนประกอบและบริกำรที่มีคุณภำพคือ
ส่วนส�ำคัญในกำรท�ำให้ PerkinElmer สำมำรถสร้ำง
ผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ยอดเยี่ยมส�ำหรับลูกค้ำของเรำ 
เรำคำดหวังให้ผู้ขำยของเรำเป็นผู้ที่ซื่อตรงซึ่งผลิต
ส่วนประกอบที่มีคุณภำพดีเยี่ยม โดยจัดส่งตรงเวลำ
และในรำคำที่แข่งขันได้ในตลำด PerkinElmer จะ
ใช้ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรมสูงสุดในกำรสรรหำ
แหล่งวัตถุดิบ กำรเจรจำต่อรอง และกำรบริหำรจัดกำร
กิจกรรมกำรจัดซื้อทั้งหมด เรำจะเคำรพและปกป้อง
ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และควำมลับทำงกำรค้ำส�ำหรับ 
ผู้ขำยของเรำ
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ความสัมพันธ์ของ PERKINELMER

ความสัมพันธ์กับคู่แข่ง

ควำมสัมพันธ์กับคู่แข่งมักเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเสมอ 
ประเด็นเรื่องกฎหมำยป้องกันกำรผูกขำดทำงกำรค้ำ
ปรำกฏขึ้นอยู่เสมอและมีกำรอภิปรำยในรำยละเอียด
เพิ่มเติมในมำตรฐำนเหล่ำนี้ โดยธรรมดำแล้ว เรำสนใจ
ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งของเรำที่ได้มำจำกแหล่งข้อมูล
สำธำรณะหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ซึ่งเคำรพควำมเป็น
ส่วนตัวและผลประโยชน์ด้ำนกรรมสิทธิ์ของคู่แข่ง เรำ
จะปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติที่เป็นธรรมอันเป็นที่
ยอมรับและควำมถูกต้องตำมกฎหมำยเมื่อได้รับข้อมูลนี้

เรำจะแข่งขันบนพื้นฐำนของรำคำและประสิทธิภำพ
ของผลิตภัณฑ์และบริกำร บริกำรของเรำ กำร
สนับสนุน และกำรรับประกัน รวมทั้งกำรตรงต่อเวลำ
และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของเรำ

ความสัมพันธ์กับชุมชน

เรำหวังว่ำจะให้ชุมชนที่เรำอำศัยอยู่และท�ำงำนด้วย
มีผู้ที่มีควำมสำมำรถซึ่งจะช่วยเหลือในงำนที่ต้องกำร
ควำมเป็นผู้น�ำภำยในชุมชน หำกงำนภำยนอก
เหล่ำนี้ตรงกับควำมสนใจของคุณและไม่ขัดขวำง
ประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนของคุณ เรำส่งเสริมให้คุณ
รับท�ำงำนดังกล่ำว

ส�ำหรับงำนภำยนอกใดๆ ที่ต้องใช้เวลำอย่ำงมำกใน
ช่วงเวลำท�ำงำนปกติจะต้องได้รับกำรอนุมัติล่วงหน้ำ
จำกผู้จัดกำรของคุณ โปรดแน่ใจว่ำคุณเข้ำใจควำม
ต้องกำรของงำนภำยนอกใดๆ ตลอดจนคุณและผู้
จัดกำรของคุณรู้สึกว่ำจะไม่เป็นกำรลดควำมสำมำรถ
ในกำร ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงดีเยี่ยมที่ PerkinElmer หำก
คุณท�ำงำนนั้นต่อไปในหรือนอกเวลำท�ำงำนปกติ
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ทั่วไป

เรำด�ำเนินธุรกิจของเรำตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่
บังคับใช้ทั้งหมด โดยที่แต่ละคนมีหน้ำที่รับผิดชอบส่วน
บุคคลในกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่นี้ ผู้จัดกำรต้องท�ำให้
มั่นใจว่ำพนักงำนทรำบสิ่งที่กฎหมำยก�ำหนดและเข้ำใจ
ถึงควำมส�ำคัญของกำรปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ
กฎหมำย กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยไม่ได้เป็นควำม 
รับผิดชอบด้ำนจริยธรรมทั้งหมดของเรำ แต่เป็น
เงื่อนไขขั้นต�่ำที่จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
หำกคุณมีค�ำถำมใดๆ เกี่ยวกับกฎหมำยหรือข้อบังคับ
เฉพำะ คุณควรติดต่อฝ่ำยกฎหมำยของ PerkinElmer

การป้องกันการผูกขาดทางการค้า

เรำปฏิบัติตำมกฎหมำยป้องกันกำรผูกขำดทำงกำรค้ำ
ซึ่งมีผลบังคับกับกำรด�ำเนินธุรกิจของเรำทั่วโลกอย่ำง
เต็มที่ หลักกำรส�ำคัญเบื้องหลังกฎหมำยเหล่ำนี้สำมำรถ
เข้ำใจได้ง่ำย ดังนี้: บุคคลที่ซื้อสินค้ำในตลำดสำมำรถ
เลือกซื้อจำกผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำยในรำคำที่แข่งขัน
ได้ โดยไม่ถูกจ�ำกัดจำกข้อจ�ำกัดปลอมๆ ที่สร้ำงขึ้น
ในหมู่คู่แข่ง เช่น กำรก�ำหนดรำคำร่วมกัน กำรแบ่ง
พื้นที่ท�ำกำรตลำด ข้อตกลงในกำรจ�ำกัดผลผลิต กำร
ค้ำผูกขำดและกำรรวมตัวทำงธุรกิจอย่ำงผิดกฎหมำย 
กำรคว�่ำบำตร และกำรขำยพ่วง เป็นต้น เรำเชื่อใน
หลักกำรของบริษัทที่เสรีและแข่งขันกันและมุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติตำมหลักกำรเหล่ำนั้นอย่ำงแน่วแน่

กฎหมำยป้องกันกำรผูกขำดทำงกำรค้ำและกำรแข่งขัน
ทำงกำรค้ำเป็นเรื่องเฉพำะอย่ำงยิ่งและแตกต่ำงกันไป
ในแต่ละประเทศ สรุปกฎหมำยดังกล่ำวโดยย่อด้ำนล่ำง
นี้มีไว้เพื่อช่วยให้พนักงำนรับทรำบสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 
ที่อำจเกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรผูกขำดทำงกำร
ค้ำ ดังนั้นจึงสำมำรถปรึกษำกับฝ่ำยกฎหมำยของ 
PerkinElmer

ห้ำมปรึกษำหำรือเรื่องใดๆ ต่อไปนี้กับคู่แข่ง ไม่ว่ำจะ
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือคู่แข่งของ PerkinElmer 
หรือไม่ รำคำ นโยบำยด้ำนรำคำ อัตรำสัญญำเช่ำ 

กำรประมูล กำรลดรำคำ กำรส่งเสริมกำรขำย ผลก�ำไร 
ต้นทุน ข้อตกลงหรือเงื่อนไขในกำรซื้อขำย ค่ำสิทธิ 
กำรรับประกัน ทำงเลือกของลูกค้ำ เขตกำรขำย ควำม
สำมำรถหรือแผนในกำรผลิต และสินค้ำคงคลัง ทั้งใน
อดีต ปัจจุบัน หรืออนำคต

รำคำของคู่แข่งควรได้มำจำกแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องตำม
กฎหมำยนอกเหนือจำกคู่แข่งเท่ำนั้น เช่น รำยกำรที่มี
กำรตีพิมพ์ และลูกค้ำของเรำ

หำกในกำรประชุมสมำคมกำรค้ำใด คุณได้รับทรำบถึง
กำรหำรืออย่ำงเป็นทำงกำรหรือไม่เป็นทำงกำรในหมู่ 
คู่แข่งเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ ตัวอย่ำงเช่น

• รำคำ

• กำรลดรำคำ

• กำรแบ่งพื้นที่ท�ำกำรตลำด

• ข้อตกลงในกำรจ�ำกัดผลผลิต

• กำรยกเว้นสมำชิก

• ข้อตกลงและเงื่อนไขในกำรซื้อขำย

•  กำรปฏิเสธที่จะรับสมำชิกหรือติดต่อธุรกิจกับ 
ลูกค้ำ

•  กำรท�ำให้ข้อตกลง กำรรับประกันหรือข้อมูล
จ�ำเพำะของผลิตภัณฑ์เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
ในหมู่สมำชิก

คุณควรออกจำกกำรประชุมนั้นทันที และแจ้งเรื่องนี้
ต่อฝ่ำยกฎหมำยของ PerkinElmer ข้อจ�ำกัดเรื่องกำร
หำรือเกี่ยวกับข้อมูลจ�ำเพำะของผลิตภัณฑ์จะไม่มีผล
บังคับใช้กับองค์กรที่ก�ำหนดมำตรฐำนอันเป็นที่ยอมรับ 
ซึ่งก�ำหมดมำตรฐำนต่ำงๆ โดยไม่ใช่เพื่อกีดกันผู้เข้ำ
ร่วมในตลำด

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
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โปรดปรึกษำกับฝ่ำยกฎหมำยของ PerkinElmer และ
ผู้บริหำรฝ่ำยขำยอำวุโสของคุณก่อนที่จะสร้ำงหรือ
สิ้นสุดควำมสัมพันธ์ หรือปฏิเสธที่จะขำยให้กับตัวแทน
จ�ำหน่ำย ผู้จัดจ�ำหน่ำย ลูกค้ำ หรือผู้ที่อำจเป็นลูกค้ำ
ในอนำคต แม้ว่ำ PerkinElmer จะมีอิสระในกำรเลือก
ลูกค้ำของตนเอง แต่กำรยกเลิกหรือปฏิเสธที่จะขำย
อำจน�ำไปสู่กำรละเมิดกำรป้องกันกำรผูกขำดทำงกำร
ค้ำที่เกิดขึ้นจริงหรือมีกำรกล่ำวอ้ำงได้

ผู้จัดจ�ำหน่ำยและตัวแทนจ�ำหน่ำยอำจขำยต่อ
ผลิตภัณฑ์ของ PerkinElmer ในรำคำที่ตนก�ำหนดขึ้น
อย่ำงอิสระ และอำจดูแลสินค้ำของคู่แข่ง คุณต้องไม่
ท�ำควำมเข้ำใจหรือท�ำข้อตกลงใดๆ กับผู้จัดจ�ำหน่ำย
หรือตัวแทนจ�ำหน่ำยที่อำจก�ำหนดรำคำซึ่งผู้จัด
จ�ำหน่ำยหรือตัวแทนจ�ำหน่ำยนั้นต้องเรียกเก็บเงินกับ
ลูกค้ำ กำรจ�ำกัดเขตกำรขำยหรือประเภทลูกค้ำของ 
ผู้จัดจ�ำหน่ำยต้องได้รับกำรตรวจสอบจำกฝ่ำยกฎหมำย
ของ PerkinElmer ก่อนที่จะน�ำไปปฏิบัติ 

กำรจัดซื้อจำกผู้จัดหำสินค้ำรำยหนึ่งโดยขึ้นอยู่กับข้อ
ตกลงของผู้จัดหำสินค้ำนั้นว่ำจะซื้อจำกเรำเป็นกำร
ละเมิดนโยบำยของ PerkinElmer

กำรควบรวมกิจกำร กำรซื้อกิจกำร และกำรร่วมลงทุน
อำจถูกจ�ำกัดหรือห้ำมโดยกฎหมำยป้องกันกำรผูกขำด
ทำงกำรค้ำในบำงกรณี เนื่องจำกปัจจัยทำงกฎหมำย
และเศรษฐกิจที่ซับซ้อนอำจส่งผลต่อกำรประเมิน
กิจกรรมเหล่ำนี้ กำรติดต่อทำงธุรกิจดังกล่ำวแต่ละครั้ง
จะต้องได้รับกำรตรวจสอบล่วงหน้ำจำกฝ่ำยกฎหมำย 
ของ PerkinElmer

กฎหมายควบคุมการทุจริตในต่างประเทศ

กฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรทุจริตของบุคคล 
ต่ำงด้ำว (Foreign Corrupt Practices Act), กฎหมำย
ต่อต้ำนกำรติดสินบนของสหรำชอำณำจักร (UK 
AntiBribery Act) และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ห้ำม
ไม่ให้ PerkinElmer เสนอหรือจ่ำยเงินหรือสิ่งมีมูลค่ำ
อื่น ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมให้แก่เจ้ำหน้ำที่รัฐบำล 
ต่ำงประเทศ พรรคกำรเมืองต่ำงประเทศหรือเจ้ำหน้ำที ่
ของพรรค หรือผู้สมัครในต�ำแหน่งรำชกำร เพื่อให้ได้ 
มำหรือรักษำธุรกิจอย่ำงไม่ถูกต้อง หรือชักจูงให้กำร 
ด�ำเนินกำรของรัฐบำลเอื้อประโยชน์ต่อ PerkinElmer 
กำรจ่ำยเงินต้องห้ำมดังกล่ำวรวมถึงค่ำธรรมเนียมใน 
กำรปรึกษำ ค่ำนำยหน้ำ ค่ำธรรมเนียมของผู้ค้นหำ 
หรือค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ที่จ่ำยให้แก่บุคคลที่สำม ใน 

กรณีที่มีเหตุผลให้เชื่อได้ว่ำส่วนใดในค่ำธรรมเนียม
ดังกล่ำวจะถูกแจกจ่ำยให้แก่หรือเพื่อประโยชน์ของ
เจ้ำหน้ำที่หรือพรรคกำรเมืองต่ำงประเทศส�ำหรับ
วัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมำย

ข้อห้ำมเหล่ำนี้ไม่ได้ขัดขวำงกำรใช้จ่ำยตำมสมควร
และโดยสุจริตเพื่อเป็นค่ำอำหำรหรือค่ำเดินทำงให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ต่ำงประเทศ ตรำบใดที่กำรใช้จ่ำยดังกล่ำว
เป็นไปเพื่อแนะน�ำให้เจ้ำหน้ำที่รัฐบำลที่เกี่ยวข้องรู้จัก
ผลิตภัณฑ์ บริกำร หรือข้อมูลของ PerkinElmer และ
ถูกกฎหมำยภำยในประเทศนั้น นอกจำกนี้ กำรจ่ำย
เงินเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกหรือเงินทิปมูลค่ำเล็กน้อย
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่รัฐบำลต่ำงประเทศระดับล่ำงเป็นสิ่งที่
ยอมรับได้ในกรณีที่ในประเทศนั้นมีธรรมเนียมหรือ
วิธีปฏิบัติในกำรเร่งรัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ประจ�ำวันของ
กระทรวง แต่ต้องไม่มีกำรเสนอให้เงินในทุกกรณีที่มี
จุดประสงค์เพื่อให้ได้รับกำรปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์หรือ
ผลประโยชน์พิเศษที่ PerkinElmer ไม่มีสิทธิ์ คุณต้อง
บันทึกจุดประสงค์ในกำรใช้จ่ำยเหล่ำนี้อย่ำงถูกต้อง 
และปรึกษำกับฝ่ำยกฎหมำยของ PerkinElmer ก่อนที่
จะจ่ำยเงินดังกล่ำว

กฎหมายการน�าเข้า/ส่งออก

ในฐำนะที่เป็นบริษัทระหว่ำงประเทศ PerkinElmer 
ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่มีผลต่อกำรน�ำ
เข้ำและกำรส่งออก  กำรไม่ปฏิบัติตำมข้อบังคับเหล่ำนี้
อำจส่งผลร้ำยแรงต่อ PerkinElmer ซึ่งรวมถึงกำรถูก
ตรวจสอบโดยละเอียดและ/หรือบทลงโทษทำงอำญำ 
กำรยึดสินค้ำ และกำรปฏิเสธสิทธิพิเศษด้ำนกำรส่งออก 

กำรจ�ำหน่ำยหรือกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์ (ซึ่งรวม
ถึงซอฟต์แวร์) บริกำร และข้อมูลทำงเทคนิคของ 
PerkinElmer ต้องเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับ 
ควบคุมกำรส่งออก และอำจต้องใช้ใบอนุญำตหรือ 
กำรอนุมัติอื่นๆ กำรส่งมอบดังกล่ำวอำจต้องเป็นไปตำม
ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขที่เคร่งครัด และในบำงกรณี 
อำจเป็นกำรกระท�ำต้องห้ำม 

เรำมีนโยบำยไม่ด�ำเนินธุรกิจ (ทั้งทำงตรงหรือทำง
อ้อม) โดยไม่ได้รับอนุมัติล่วงหน้ำจำกรัฐบำลของ
ประเทศหรือประเทศที่สำมที่ถูกระบุว่ำเป็นประเทศที่
ห้ำมส่งสินค้ำ อยู่ในควำมควบคุม ถูกปฏิเสธหรือสั่ง
ห้ำมกิจกรรมกำรน�ำเข้ำหรือส่งออก เรำไม่จ�ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ของเรำ ไม่ว่ำจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อ
กำรน�ำไปใช้เพื่อกำรสนับสนุนกิจกรรมต้องห้ำม เช่น 
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กำรแพร่ขยำยอำวุธทำงเคมีหรือชีวภำพ เทคโนโลยี
ขีปนำวุธ อำวุธนิวเคลียร์ หรือวัตถุระเบิดนิวเคลียร์

นอกจำกนี้ กำรเข้ำถึงหรือกำรส่งมอบ (ไม่ว่ำจะ
ภำยในเครือข่ำยของบริษัทสำขำ หรือไปยังตัวแทน
จ�ำหน่ำย ตัวแทนอื่นๆ หรือพนักงำนที่มีอยู่ทั่วโลก) 
ข้อมูลทำงเทคนิคบำงประกำร (เช่น พิมพ์เขียว คู่มือ) 
หรือควำมรู้และทักษะทำงด้ำนเทคนิค ซึ่งพิจำรณำ
ว่ำเป็น “เทคโนโลยีที่ควบคุม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
กำรส่งออก อำจได้รับกำรควบคุมหรือจ�ำเป็นต้องมี
กำรอนุญำตตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับของ
สหรัฐอเมริกำ หรือของประเทศอื่นๆ ที่เรำก�ำลังด�ำเนิน
ธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน ผู้จัดกำรของ PerkinElmer แต่ละ
คนมหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรท�ำให้แน่ใจได้ว่ำพนกังำน
ของตนมีสิทธิ์เข้ำถึงเทคโนโลยีที่ควบคุม 

กฎหมำยสหรัฐฯ ห้ำมไม่ให้บริษัทสหรัฐฯ (และบริษัท
สำขำต่ำงประเทศที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุม) ปฏิบัติ
ตำมกำรคว�่ำบำตรทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศกับ
ประเทศต่ำงๆ ที่เป็นมิตรกับสหรัฐฯ และให้ข้อมูลเกี่ยว
กับควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับประเทศที่ถูกคว�่ำบำตร 
PerkinElmer ต้องรำยงำนกำรร้องขอโดยตรงหรือ
โดยอ้อมใดๆ เพื่อเข้ำร่วมในกำรคว�่ำบำตรที่ไม่ได้ 
รับอนุญำตอย่ำงเป็นทำงกำร หรือข้อมูลเกี่ยวกับกำร 
คว�่ำบำตรที่สั่งห้ำมไว้ให้แก่กระทรวงพำณิชย์ของ
สหรัฐฯ หำกข้อตกลงในกำรติดต่อทำงธุรกิจใดๆ เกี่ยว
โยงถึงกำรคว�่ำบำตรดังกล่ำว หรือหำกคุณไม่แน่ใจว่ำ 
ข้อตกลงนั้นเป็นปัญหำหรอืไม่ คุณควรขอค�ำแนะน�ำ 
ที่เหมำะสมจำกฝ่ำยกฎหมำยของ PerkinElmer
กฎหมำยกำรน�ำเข้ำ/ส่งออกเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งและ
อำจค่อนข้ำงซับซ้อน หำกคุณมีส่วนร่วมในกำรขำย
ผลิตภัณฑ์ของ PerkinElmer ระหว่ำงประเทศ โปรด
แน่ใจว่ำกำรขำยทั้งหมดได้รับอนุญำตอย่ำงถูกต้อง 

และกำรติดต่อทำงธุรกิจทั้งหมดมีกำรจัดท�ำเป็นเอกสำร
อย่ำงครบถ้วนและถูกต้อง หำกคุณมีค�ำถำมเกี่ยวกับ 
ข้อจ�ำกัดในเรื่องกำรขำยระหว่ำงประเทศ ข้อก�ำหนด 
เรื่องใบอนุญำต สิ่งที่อำจประกอบขึ้นเป็น “กำรส่งออก” 
หรือประเด็นเกี่ยวกับกำรน�ำเข้ำ/ส่งออกอื่นใด โปรด 
ติดต่อฝ่ำยกฎหมำยของ PerkinElmer

หลักทรัพย์และการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน

ในระหว่ำงที่คุณท�ำงำนให้กับ PerkinElmer คุณอำจ
รับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับ PerkinElmer หรือบริษัทอื่นๆ 
(ตัวอย่ำงเช่น ผู้จัดหำสินค้ำ ผู้ขำย หรือผู้รับเหมำ
ช่วง) ซึ่งไม่เป็นที่เปิดเผยต่อสำธำรณะ กำรใช้หรือ
กำรซื้อขำยข้อมูลส�ำคัญที่ไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะหรือ 
“ภำยใน” ดังกล่ำวเกี่ยวกับ PerkinElmer หรือบริษัท
อื่นเพื่อผลประโยชน์ทำงกำรเงินหรือผลประโยชน์
อื่นของคุณเป็นกำรละเมิดกฎหมำยและนโยบำยของ 
PerkinElmer กฎหมำยสหรัฐฯ ห้ำมบุคคลใดซึ่งมี
ข้อมูล “ส�ำคัญ” ที่ไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับ
บริษัทไม่ให้ซื้อขำยหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นๆ ของบริษัท
นั้นหรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวต่อผู้อื่นซึ่งอำจท�ำกำร 
ซื้อขำย

ข้อมูลภำยในที่ส�ำคัญคือข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อ 
สำธำรณชนทั่วไป และอำจคำดได้ว่ำจะส่งผลตำม 
สมควรต่อมูลค่ำในตลำดส�ำหรับหลักทรัพย์ของบริษัท 
หรือมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจของนักลงทุน ข้อมูล 
ดังกล่ำวอำจรวมถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ 
เกี่ยวกับผลประกอบกำรทำงกำรเงิน ซึ่งรวมถึงผลก�ำไร
และกำรจ่ำยเงินปันผล กำรซื้อกิจกำรหรือกำรรวม 
ธุรกิจอื่น กำรถอนทุนบริษัท กำรเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่ส�ำคัญ กำรฟ้องร้องที่ส�ำคัญและกิจกรรมที่ส�ำคัญอื่นๆ 
ข้อมูลในเชิงบวกหรือเชิงลบก็อำจเป็นข้อมูลส�ำคัญได้
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นอกเหนือจำกกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำร 
ซื้อขำยโดยใช้ข้อมูลภำยในแล้ว คุณยังต้องปฏิบัติตำม
นโยบำยกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของ PerkinElmer 
ซึ่งเข้มงวดกว่ำด้วย ตัวอย่ำงเช่น คุณต้องไม่มีส่วน
ในกำรขำยหุ้นของ PerkinElmer แบบ “ขำยแล้วซื้อ
กลับ” (กำรขำยหุ้นของ PerkinElmer ที่คุณไม่ได้เป็น
เจ้ำของ) เว้นแต่จะเป็นส่วนหนึ่งของกำรขำยสิทธิใน
กำรซื้อขำยหุ้นแบบ “ไม่ใช้เงินสด” ที่ได้รับอนุญำต 
และคุณไม่สำมำรถซื้อขำยสิทธิในกำรซื้อขำยหุ้นใบ
ส�ำคัญ แสดงสิทธิซื้อหุ้นทุน สิทธิขำย สิทธิซื้อ หรือ
หลักทรัพย์หรือตรำสำรอนุพันธ์ที่เชื่อมโยงกับหุ้นของ 
PerkinElmer

หำกคุณเป็นผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ หรือพนักงำนที่ถูกระบุ
ว่ำ “ถูกควบคุม” คุณจะต้องอยู่ภำยใต้ข้อจ�ำกัดเพิ่มเติม
ตำมที่ระบุไว้ในนโยบำยกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของ 
PerkinElmer อีกด้วย ตัวอย่ำงเช่น นโยบำยนี้จ�ำกัด
ควำมสำมำรถของคุณในกำรซื้อหุ้นของ PerkinElmer 
ขำยหุ้นที่ได้มำจำกกำรขำยสิทธิในกำรซื้อขำยหุ้น 
หรือมีส่วนในกำรขำยสิทธิในกำรซื้อขำยหุ้น “แบบ
ไม่ใช้เงินสด”ในช่วงระยะเวลำที่แน่นอน นอกจำกนี้ 
นโยบำยนี้ยังก�ำหนดให้คุณต้องได้รับกำรอนุมัติล่วง
หน้ำจำกที่ปรึกษำทั่วไปของ PerkinElmer ก่อนที่จะ
ท�ำกำรซื้อขำยหุ้นของ PerkinElmer

สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ

PerkinElmer ให้สัญญำว่ำจะปกป้องสภำพแวดล้อม
และสุขภำพตลอดจนควำมปลอดภัยของพนักงำน 
ครอบครัวของพนักงำน ชุมชน และสำธำรณชน 
PerkinElmer สร้ำงและธ�ำรงไว้ซึ่งแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรสภำพแวดล้อม ควำมปลอดภัย และสุขภำพที่ดี 
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยนี้และเพื่อรับรองกำรปฏิบัติตำม 
กฎหมำย ข้อบังคับ และค�ำสั่งของหน่วยงำนรำชกำรที่ 
รับผิดชอบ ไม่ว่ำที่ใดก็ตำมที่ PerkinElmer และ 
บริษัทสำขำด�ำเนินธุรกิจอยู่ ผู้จัดกำรแต่ละคนมีหน้ำที่ 
รับผิดชอบในกำรช่วยเหลือเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย 
เหล่ำนี้ และเพื่อให้มั่นใจว่ำ PerkinElmer ด�ำเนิน 
ธุรกิจโดยเป็นไปตำมกฎหมำยและนโยบำยของ 
PerkinElmer กลุ่มควำมปลอดภัยด้ำนสภำพแวดล้อม
และสุขภำพภำยในฝ่ำยกฎหมำยของ PerkinElmer  
จะให้ค�ำปรึกษำ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และกำรตรวจ 
สอบทั่วโลก พนักงำนของ PerkinElmer แต่ละคน

มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยตระหนัก 
ถึงข้อก�ำหนดด้ำนสภำพแวดล้อม ควำมปลอดภัย และ 
สุขภำพ และกำรตัดสินอย่ำงรอบคอบ หำกคุณทรำบ 
ถึงสถำนกำรณ์ที่ก่อให้เกิดหรืออำจก่อให้เกิดอันตรำย
หรือกำรละเมิดกฎหมำย ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียง
ใด โปรดรำยงำนเรื่องนั้นต่อผู้จัดกำรหรือกลุ่มควำม
ปลอดภัยด้ำนสภำพแวดล้อมและสุขภำพภำยในฝ่ำย
กฎหมำยของ PerkinElmer ทันที

กิจกรรมทางการเมือง

PerkinElmer ส่งเสริมให้พนักงำนทุกคนลงคะแนน
เสียงและมีส่วนในกระบวนกำรทำงกำรเมืองอย่ำง
กระตือรือร้น อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยต่ำงๆ ได้ควบคุม
กำรใช้เงินทุนและทรัพยำกรของบริษัทในกำรเลือก
ตั้ง กำรบริจำคเงินทำงกำรเมืองหรือในนำมของ 
PerkinElmer ไม่สำมำรถกระท�ำได้ “กำรบริจำคเงิน
ทำงกำรเมือง” รวมถึงกำรจ่ำยเงินโดยตรงหรือโดยอ้อม
เพื่อสนับสนุนผู้สมัครเพื่อให้ได้รับเลือกตั้งในต�ำแหน่ง
ทำงกำรเมือง นักกำรเมือง หรือพรรคกำรเมืองต่ำงๆ 
นอกเหนือจำกกำรจ่ำยเงินสดแล้ว ยังถือว่ำกำรบริจำค
เงินทำงกำรเมืองนั้นรวมถึงกำรปฏิบัติงำนโดยพนักงำน 
ของ PerkinElmer ในระหว่ำงเวลำท�ำงำนที่ได้รับ 
ค่ำจ้ำง กำรใช้สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกหรืออุปกรณ์ของ 
PerkinElmer กำรซื้อตั๋วเพื่อระดมเงินทุนในกิจกรรม
ต่ำงๆ และกำรจ่ำยค่ำโฆษณำ ค่ำพิมพ์ หรือค่ำใช้จ่ำย
ในกำรรณรงค์อื่นๆ ในบำงกรณีซึ่งผู้สมัครอำจช�ำระ 
เงินคืนให้แก่ PerkinElmer หรือไม่ได้ลงสมัครใน
ต�ำแหน่งในรัฐบำลกลำงอำจได้รับกำรยกเว้น

นโยบำยนี้มีผลบังคับเฉพำะกับกำรใช้ทรัพย์สินของ 
PerkinElmer และไม่มีเจตนำเพื่อขัดขวำงหรือป้องกัน
ไม่ให้พนักงำนบริจำคเงินทำงกำรเมือง หรือมีส่วนใน 
กิจกรรมทำงกำรเมืองในนำมของตนเอง ตรำบใดที่กำร
บริจำคหรือกิจกรรมดังกล่ำวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับ 
PerkinElmer พนักงำนจะไม่ได้รับช�ำระเงินคืนทั้งทำง 
ตรงและทำงอ้อมจำก PerkinElmer ส�ำหรับกำรบริจำค 
เงินทำงกำรเมืองส่วนตัว

หำกคุณก�ำลังพิจำรณำกำรใช้ทรัพย์สินบริษัทของ 
PerkinElmer หรือหำกคุณมีค�ำถำมใดๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ 
ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง คุณต้องติดต่อฝ่ำยกฎหมำยของ 
PerkinElmer ก่อนที่จะด�ำเนินกำร

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
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ทั่วไป

PerkinElmer คำดหวังว่ำคุณจะท�ำงำนให้กับ 
PerkinElmer อย่ำงซื่อสัตย์และไว้วำงใจได้ในระหว่ำง
เวลำท�ำงำนที่คุณได้รับมอบหมำย และหลีกเลี่ยงผล
ประโยชน์ทับซ้อนใดๆ ซึ่งมีกำรห้ำมไว้ ผลประโยชน์
ทับซ้อนเกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของคุณเข้ำ
มำแทรกแซงในทำงใด หรือดูเหมือนว่ำจะเข้ำมำ
แทรกแซงผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ตัวอย่ำง
เช่น คุณควรหลีกเลี่ยงควำมสัมพันธ์ อิทธิพล ผล
ประโยชน์ภำยนอก หรือกิจกรรมใดที่อำจท�ำให้คุณ
ไม่สำมำรถตัดสินใจได้อย่ำงยุติธรรมและเที่ยงตรงใน
ขณะที่ปฏิบัติงำน หรืออำจท�ำให้ผู้อื่นเชื่อว่ำกำรตัดสิน
ใจของคุณไม่ยุติธรรม นอกจำกนี้ คุณจะต้องหลีกเลี่ยง
สถำนกำรณ์ซึ่งคุณหรือสมำชิกภำยในครอบครัวของ
คุณได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวที่ไม่ถูกต้อง อันเกิดจำก
ต�ำแหน่งของคุณใน PerkinElmer ไม่ว่ำเมื่อใดก็ตำม
คุณไม่ควรรับด�ำเนินกิจกรรมหรือกำรลงทุนซึ่งก่อ
ให้เกิดข้อสงสัยในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่ำง
กิจกรรมหรือกำรลงทุนนั้นกับงำนที่คุณได้รับมอบ
หมำยที่ PerkinElmer

เมื่อใดก็ตำมที่ควำมขัดแย้งปรำกฏขึ้น หรือคุณเชื่อ
ว่ำควำมขัดแย้งดังกล่ำวอำจเกิดขึ้น คุณควรเปิดเผย
เรื่องนี้ต่อที่ปรึกษำทั่วไปของ PerkinElmer หรือผู้ได้
รับกำรแต่งตั้งของที่ปรึกษำทั่วไปอย่ำงครบถ้วน เพื่อ
พิจำรณำว่ำมีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่หรือไม่ และหำก
เป็นเช่นนั้น จะสำมำรถปรับโครงสร้ำงหน้ำที่กำรงำน
ของคุณเพื่อให้ควำมขัดแย้งดังกล่ำวหรือแม้แต่กำร
ปรำกฏของควำมขัดแย้งไม่แทรกแซงกำรปฏิบัติงำน
ของคุณ หรือจ�ำเป็นต้องมีกำรสละสิทธิ์ในผลประโยชน์
ทับซ้อนนั้น

ที่ปรึกษำทั่วไปร่วมกับสมำชิกอื่นๆจำกฝ่ำยบริหำร
อำวุโสและฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะประเมินผลข้อมูลที่
ให้ไว้ ผลประโยชน์ทับซ้อนที่แสดง และข้อเท็จจริงและ
สถำนกำรณ์อื่นๆ ตำมที่เห็นสมควร เพื่อกำรตัดสินใจที่
สอดคล้องกับมำตรฐำน จำกนั้น ที่ปรึกษำทั่วไปจะแจ้ง
ให้พนักงำนและผู้บังคับบัญชำของพนักงำนนั้นรวม
ทั้งประธำนกรรมกำรบริหำรทรำบถึงกำรตัดสินใจดัง
กล่ำว โปรดทรำบว่ำ สถำนกำรณ์ผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่เกี่ยวข้องกับกรรมกำรบริหำรหรือผู้บริหำรจะได้รับ
กำรจัดกำรโดยเป็นไปตำมส่วน “ขั้นตอนกำรสอบสวน” 
ในมำตรฐำนนี้

สถำนกำรณ์ผลประโยชน์ทับซ้อนอำจเกิดขึ้นได้หลำย
รูปแบบ ตัวอย่ำงมีดังต่อไปนี้:

•  ผลประโยชน์ทำงกำรเงินใด (นอกเหนือจำกหุ้น
หรือตรำสำรหนี้จ�ำนวนเล็กน้อยในบริษัทที่อยู ่
ในตลำดหลักทรัพย์) ในผู้จัดหำสินค้ำ ผู้ขำย  
ผู้ให้บริกำร ผู้จัดจ�ำหน่ำยหรือตัวแทนจ�ำหน่ำย 
ลูกค้ำ หรือคู่แข่ง

•  กำรปรึกษำหำรือ สัญญำ หรือควำมสัมพันธ์ใน
กำรจ้ำงงำนใดกับลูกค้ำ ผู้จัดหำสินค้ำ ผู้ขำย  
ผู้ให้บริกำร ผู้จัดจ�ำหน่ำยหรือตัวแทนจ�ำหน่ำย
หรือคู่แข่ง

•  กิจกรรมทำงธุรกิจภำยนอกใดซึ่งเป็นคู่แข่งกับ 
PerkinElmer หรือได้รับผลกระทบอย่ำงมำก
จำกกิจกรรมทำงธุรกิจของ PerkinElmer

•  กำรรับของขวัญ ของก�ำนัล หรือสิ่งบันเทิงที่มี
มูลค่ำมำกจำกบริษัทใดซึ่งเรำติดต่อธุรกิจด้วย

ผลประโยชน์ทับซ้อน
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•  กำรกู้ยืมใดโดย PerkinElmer หรือกำรค�้ำ

ประกันหนี้ของสมำชิกภำยในครอบครัวของ
กรรมกำรบริหำรหรือผู้บริหำร

•  กิจกรรมภำยนอกประเภทใดที่ท�ำให้เกิดข้อ
สงสัยในควำมสำมำรถในกำรทุ่มเทเวลำและ
ควำมตั้งใจอย่ำงเหมำะสมให้กับงำนในควำม 
รับผิดชอบของคุณที่ PerkinElmer

•  กำรท�ำหน้ำที่ในคณะกรรมกำรผู้บริหำรของ
บริษัทที่แสวงหำผลก�ำไรใด เว้นแต่กำรท�ำ
หน้ำที่ในคณะกรรมกำรดังกล่ำวได้รับกำรอนุมัติ
ล่วงหน้ำจำกประธำนกรรมกำรบริหำรของ 
PerkinElmer แล้ว

•  กำรด�ำรงต�ำแหน่งที่ก�ำกับดูแล ตรวจสอบหรือ
มีอิทธิพลต่อกำรประเมินผลงำน กำรจ่ำยเงิน 
หรือผลประโยชน์ของญำติสนิทหรือบุคคลที่
มีควำมสัมพันธ์ส่วนตัวอย่ำงใกล้ชิดภำยใน 
PerkinElmer

•  กำรด�ำรงต�ำแหน่งที่ก�ำหนดหรือมีอิทธิพลต่อ
กำรก�ำหนดธุรกิจของ PerkinElmer กับบริษัท
ที่คุณหรือครอบครัวของคุณมีผลประโยชน์จำก
กำรเป็นเจ้ำของ หรือมีบทบำทส�ำคัญในกำร
บริหำร

สมาชิกภายในครอบครัว

สิ่งใดที่แสดงให้เห็นควำมขัดแย้งส�ำหรับคุณอำจ
แสดงให้เห็นถึงควำมขัดแย้งเช่นกัน หำกเกี่ยวข้องกับ
สมำชิกสมำชิกภำยในครอบครัวของคุณหรือบุคคล
ใดที่คุณมีควำมสัมพันธ์ส่วนตัวอย่ำงใกล้ชิด คุณหรือ
สมำชิกภำยในครอบครัวของคุณไม่ควรมีผลประโยชน์
ส่วนตัวในธุรกิจใดที่คุณติดต่อด้วยในฐำนะที่เป็นส่วน
หนึ่งของงำนที่ได้รับมอบหมำยที่ PerkinElmer เว้นแต่
ผลประโยชน์นั้นเป็นจ�ำนวนเล็กน้อย (เช่น กรรมสิทธิ์
น้อยกว่ำร้อยละ 1 ของหุ้นสำมัญในบริษัทมหำชน) 
หรือคุณได้รับกำรสละสิทธิ์ในผลประโยชน์ทับซ้อนจำก
ที่ปรึกษำทั่วไปของ PerkinElmer หรือผู้ได้รับแต่งตั้ง
ของที่ปรึกษำทั่วไป หรือจำกคณะกรรมกำรผู้บริหำร 
ในกรณีของกรรมกำรบริหำรหรือผู้บริหำรใด

โอกาสของบริษัท

พนักงำนและผู้บริหำรแต่ละคนของ PerkinElmer 
มีหน้ำที่ในกำรผลักดันผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของ
บริษัทเมื่อมีโอกำสให้ท�ำเช่นนั้น คุณต้องไม่หำผล
ประโยชน์จำกโอกำสที่คุณได้รับทรำบในระหว่ำงกำร
ท�ำงำนกับ PerkinElmer โดยก่อให้เกิดควำมเสีย
หำยต่อผลประโยชน์ทำงธุรกิจในปัจจุบันหรืออนำคต
ของ PerkinElmer เช่น กำรได้มำซึ่งทรัพย์สินที่ 
PerkinElmer อำจมีผลประโยชน์อยู่และคุณต้องไม่
แข่งขันกับ PerkinElmer

การท�างานภายนอก

ในบำงครั้งพนักงำนของ PerkinElmer อำจมีโอกำส
ที่จะท�ำงำนนอกเวลำหรือให้ค�ำปรึกษำภำยนอกของ 
PerkinElmer PerkinElmer ไม่คัดค้ำนกิจกรรม
ดังกล่ำวตรำบใดที่ไม่ขัดขวำงควำมสำมำรถในกำร
ผลิตหรือประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนของคุณใน
ระหว่ำงเวลำท�ำงำนที่ได้รับมอบหมำยและตรำบใด
ที่ไม่ขัดขวำงหรือดูเหมือนว่ำจะขัดขวำงกำรตัดสิน
ใจหรือควำมสำมำรถของคุณในกำรกระท�ำเพื่อผล
ประโยชน์สูงสุดของ PerkinElmer หรือแสดงให้
เห็นผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดควำมเข้ำใจ
ผิด เรำขอแนะน�ำให้คุณขออนุญำตจำกผู้จัดกำรก่อน
ที่จะเริ่มท�ำงำนนอกเวลำหรือกำรให้ค�ำปรึกษำใดๆ 
นอกจำกนี้ โปรดทรำบว่ำคุณจะต้องปกป้องข้อมูลที่เป็น
กรรมสิทธิ์และควำมลับรวมทั้งทรัพย์สินทำงปัญญำของ 
PerkinElmer ตลอดเวลำตำมที่ระบุไว้เพิ่มเติมด้ำนล่ำง

สินบน ของขวัญ และสิ่งบันเทิง

พนักงำนของ PerkinElmer ต้องไม่ให้หรือรับของ
ขวัญใดซึ่งอำจ หรือดูเหมือนว่ำอำจชักจูงให้เกิดควำม
สัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง ของ
ขวัญมีตั้งแต่สินค้ำใหม่มูลค่ำไม่มำกที่แจกจ่ำยอย่ำง
กว้ำงขวำงเพื่อส่งเสริมกำรขำย ซึ่งคุณสำมำรถให้หรือ
รับได้ ไปจนถึงสินบนซึ่งคุณต้องไม่ให้หรือรับโดยไม่มี
ข้อยกเว้น ไม่ควรให้ของขวัญหรือสิ่งบันเทิงใดแก่ 
เจ้ำหน้ำที่รัฐบำลกลำงของสหรัฐฯ ไม่ว่ำเจตนำของคุณ
หรือลักษณะกำรติดต่อจะเป็นอย่ำงไรก็ตำม ยกเว้นคุณ
ได้ตรวจสอบกับฝ่ำยกฎหมำยของ PerkinElmer ก่อน
แล้ว (โปรดดู “ควำมสัมพันธ์กับเจ้ำหน้ำที่รัฐบำล” ที่
ด้ำนล่ำงด้วย) กำรให้หรือกำรรับของขวัญที่ไม่เหมำะ
สมหรือกำรจ่ำยเงินที่ไม่ได้รับอนุญำตก่อให้เกิดควำม
ล�ำเอียง ท�ำให้ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจเกิดปัญหำและ
อำจผิดกฎหมำย

ผลประโยชน์ทับซ้อน
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สิ่งอ�านวยความสะดวกทางธุรกิจ

ในธุรกิจเชิงพำณิชย์ กำรแลกเปลี่ยนสิ่งอ�ำนวยควำม
สะดวกทำงธุรกิจตำมธรรมเนียม เช่น อำหำรและ 
สิ่งบันเทิง ระหว่ำงผู้จัดหำสินค้ำ ลูกค้ำ และพนักงำน
ของPerkinElmer เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ เมื่อเป็นไปตำม
จุดประสงค์ทำงธุรกิจที่ชัดเจนอย่ำงสมเหตุสมผล และ
เมื่อค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับพอประมำณและ
สมเหตุสมผล ไม่ขัดต่อกฎหมำยหรือกำรด�ำเนินธุรกิจ
ของลูกค้ำซึ่งเป็นที่ทรำบโดยทั่วไป พนักงำนแต่ละคน
มีควำมรับผิดชอบส่วนบุคคลเพื่อท�ำให้แน่ใจว่ำกำร
รับอำหำรหรือสิ่งบันเทิงดังกล่ำวถูกต้อง และไม่อำจ
ตีควำมตำมเหตุผลในทำงใดได้ว่ำเป็นควำมพยำยำม
ของฝ่ำยที่เสนอเพื่อให้ได้รับกำรปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์

การรับของขวัญ

คุณหรือสมำชิกภำยในครอบครัวของคุณต้องไม่เรียก
ร้องหรือรับเงินหรือของขวัญจำกผู้จัดหำสินค้ำ ลูกค้ำ 
หรือผู้อื่นที่บริษัทมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจด้วยซึ่งเงิน
หรือของขวัญดังกล่ำวอำจมีอิทธิพลหรืออำจท�ำให้
ปรำกฏตำมเหตุผลว่ำมีอิทธิพลต่อควำมสัมพันธ์ทำง
ธุรกิจของ PerkinElmer กับผู้จัดหำสินค้ำหรือลูกค้ำ
นั้น คุณอำจรับของขวัญมูลค่ำเล็กน้อย เช่น สินค้ำใหม่
เพื่อส่งเสริมกำรขำยซึ่งเป็นกำรมอบตำมธรรมเนียม
ให้แก่ผู้อื่นที่มีควำมสัมพันธ์ที่คล้ำยกันกับลูกค้ำหรือ
ผู้จัดหำสินค้ำนั้น หำกคุณได้รับกำรเสนอของขวัญ
ที่มีมูลค่ำมำกกว่ำหรือไม่ใช่เป็นกำรมอบให้แก่ผู้อื่น
ตำมธรรมเนียม หรือเงิน คุณต้องแจ้งให้ผู้จัดกำร
ของคุณทรำบทันที กำรจัดกำรที่เหมำะสมจะมีขึ้น
เพื่อส่งคืนหรือก�ำจัดสิ่งที่ได้รับและผู้จัดหำสินค้ำหรือ
ลูกค้ำนั้นจะได้รับกำรเตือนถึงนโยบำยของขวัญของ 
PerkinElmer

การให้ของขวัญ

คุณต้องไม่ให้เงินหรือของขวัญใดแก่ผู้จัดหำสินค้ำ 
ลูกค้ำ หรือองค์กำรอื่นใด หำกกำรท�ำเช่นนั้นจะมี
อิทธิพลหรืออำจท�ำให้ปรำกฏตำมเหตุผลว่ำมีอิทธิพล
ต่อควำมสัมพันธ์ขององค์กรนั้นกับ PerkinElmer  
อย่ำงไรก็ตำม คุณสำมำรถให้ของขวัญมูลค่ำไม่มำก 
เช่น สินค้ำใหม่เพื่อส่งเสริมกำรขำยของ PerkinElmer 
หำกไม่ขัดต่อกฎหมำย

ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐบาล

ควำมสัมพันธ์กับเจ้ำหน้ำที่รัฐบำล วิธีปฏิบัติที่ยอมรับ
ได้ในสภำพแวดล้อมของธุรกิจเชิงพำณิชย์อำจไม่
สำมำรถยอมรับได้ทั้งหมด และแม้กระทั่งอำจละเมิด
กฎหมำยและข้อบังคับบำงอย่ำงเมื่อเรำติดต่อธุรกิจกับ
เจ้ำหน้ำที่รัฐบำลหรือผู้ที่กระท�ำกำรในนำมของรัฐบำล 
ดังนั้น คุณต้องตระหนักและปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อ
บังคับที่เกี่ยวข้องว่ำด้วยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐบำล 
ลูกค้ำ และผู้จัดหำสินค้ำ

คุณต้องไม่ให้ของขวัญ กำรจ่ำยเงิน หรือบริกำรต่ำงๆ 
แก่เจ้ำหน้ำที่รัฐบำล พนักงำน หรือผู้ได้รับแต่งตั้งโดย
ไม่ได้ปรึกษำกับฝ่ำยกฎหมำยของ PerkinElmer ก่อน 
โปรดดู “สินบน ของขวัญ และสิ่งบันเทิง” ข้ำงต้น กำร
ให้เงินหรือสิ่งของมีมูลค่ำแก่เจ้ำหน้ำที่ต่ำงชำติหรือ
ผู้สมัครในต�ำแหน่งทำงกำรเมืองเพื่อชักจูงรัฐบำล
ต่ำงประเทศเป็นเรื่องผิดกฎหมำย โปรดดู “กฎหมำย
ควบคุมกำรทุจริตในต่ำงประเทศ” ข้ำงต้น นอกจำก
นี้ กฎหมำยสหรัฐฯ ยังห้ำมกำรให้ “เงินใต้โต๊ะ” ซึ่งก็
คือกำรเสนอหรือกำรรับสิ่งมีมูลค่ำแก่เจ้ำหน้ำที่รัฐบำล
ของสหรัฐฯ หรือรัฐบำลต่ำงประเทศ หรือพนักงำนของ
ผู้รับจ้ำงระดับบนของรัฐบำลสหรัฐฯ หรือรัฐบำลต่ำง
ประเทศเพื่อให้ได้รับกำรปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ในกำร
ท�ำสัญญำกับรัฐบำล

คุณต้องไม่จ่ำยเงินต้องห้ำม แม้ว่ำกำรไม่จ่ำยเงินจะ
ท�ำให้ PerkinElmer เสียเปรียบในกำรแข่งขัน หรือ
แม้ว่ำคุณก�ำลังด�ำเนินธุรกิจในประเทศซึ่งมีกำรจ่ำย
สินบนหรือของขวัญให้แก่เจ้ำหน้ำที่รัฐบำลเป็นปกติ
ก็ตำม หำกคุณไม่แน่ใจว่ำเงินที่คำดว่ำจะจ่ำยถูก
กฎหมำยและเหมำะสมหรือไม่ โปรดขอค�ำแนะน�ำ 
จำกฝ่ำยกฎหมำยของ PerkinElmer เสมอ

ผลประโยชน์ทับซ้อน
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ทั่วไป

คุณมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปกป้องทรัพย์สินของ 
PerkinElmer ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินทำงกำยภำพ เช่น 
สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ อุปกรณ์ และสินค้ำคงคลัง 
และทรัพย์สินที่เป็นนำมธรรม เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 
และควำมลับทำงกำรค้ำ โดยคุณจะต้องปกป้องอุปกรณ์
ที่เป็นของบริษัทซึ่งมอบหมำยให้คุณ หรืออุปกรณ์ที่
เป็นของลูกค้ำหรือผู้จัดหำสินค้ำซึ่งไว้วำงใจมอบให้
แก่ PerkinElmer โปรดใช้และรักษำทรัพย์สินเหล่ำนี้
ด้วยควำมระมัดระวังและควำมเอำใจใส่สูงสุด ป้องกัน
กำรใช้โดยเปล่ำประโยชน์ กำรใช้ในทำงที่ผิด กำร
ขโมย และควำมประมำท รวมทั้งโปรดตระหนักถึง
ต้นทุนและเตรียมพร้อมส�ำหรับโอกำสในกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในขณะที่ลดต้นทุน ทรัพย์สินของ 
PerkinElmer ต้องใช้เพื่อจุดประสงค์ทำงธุรกิจที่ถูก
ต้องตำมกฎหมำยเท่ำนั้น กำรใช้ทรัพย์สิน สิ่งอ�ำนวย
ควำมสะดวก อุปกรณ์ และข้อมูลของ PerkinElmer 
โดยไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์ของ PerkinElmer สำมำรถ
กระท�ำได้ต่อเมื่อได้รับกำรอนุญำตจำกผู้จัดกำรที่มี
อ�ำนำจในกำรอนุญำตกำรใช้งำนดังกล่ำวเท่ำนั้น  
คุณมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด
ของใบอนุญำตลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกำรปฏิบัติ
งำนตำมที่ก�ำหนด และท�ำให้แน่ใจว่ำไม่มีกำรท�ำส�ำเนำ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญำตโดยไม่ได้รับ
สิทธิ์

ความถูกต้องของบัญชีรายการและระเบียนข้อมูล 
และรายงานสาธารณะ

พนักงำน เจ้ำหน้ำที่ และผู้บริหำรต้องรำยงำนรำยกำร
ทำงธุรกิจทั้งหมดอย่ำงซื่อสัตย์ ถูกต้องและครบถ้วน 
คุณเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องควำมครบถ้วนและควำม
ถูกต้องของระเบียนข้อมูลและรำยงำนของคุณ ข้อมูล 
ที่ถูกต้องและครบถ้วนมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำร 

ที่บริษัทจะสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยและ 
ข้อบังคับ

บัญชีรำยกำร ระเบียนข้อมูล และบัญชีทั้งหมดของ
บริษัทจะต้องเก็บรักษำตำมข้อบังคับ มำตรฐำน และ
นโยบำยด้ำนบัญชีและกำรเงินของ PerkinElmer ที่
บังคับใช้ทั้งหมด และต้องแสดงให้เห็นลักษณะที่แท้จริง
ของรำยกำรที่บันทึกไว้อย่ำงถูกต้อง สิ่งนี้เป็นข้อบังคับ 
ไม่ว่ำระเบียนข้อมูลเหล่ำนี้จะเปิดเผยผลลัพธ์ที่น่ำผิด 
หวังหรือควำมล้มเหลวในกำรบรรลุระดับผลก�ำไรที ่
คำดหวังไว้ก็ตำม ควำมพยำยำมใดในกำรปกปิด 
ผลกำรด�ำเนินงำนที่แท้จริงโดยแสดงให้เห็นรำยได้  
ค่ำใช้จ่ำย ทรัพย์สินหรือหนี้สินที่ไม่ถูกต้องไม่อำจยอม 
ให้เกิดขึ้นและจะไม่มีกำรยอมให้เกิดขึ้นได้ งบกำรเงิน 
ของบริษัทจะต้องเป็นไปตำมหลักบัญชีอันเป็นที่ยอม 
รับโดยทั่วไปและนโยบำยด้ำนบัญชีของบริษัท จะไม่มี
กำรจัดท�ำบัญชีหรือเงินทุนที่ไม่เปิดเผยหรือไม่บันทึก
เพื่อจุดประสงค์ใด บัญชีรำยกำรและระเบียนข้อมูลของ
บริษัทจะต้องไม่มีรำยกำรที่เป็นเท็จหรือท�ำให้เข้ำใจผิด
ไม่ว่ำด้วยเหตุผลใด และจะต้องไม่มีกำรจ่ำยคืนเงินทุน
ของบริษัทหรือทรัพย์สินอื่นของบริษัทโดยไม่มีเอกสำร
สนับสนุนที่เพียงพอ

บริษัทมีนโยบำยที่จะเปิดเผยรำยงำนและเอกสำรที่
ยื่นหรือส่งให้คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์และในกำรติดต่อสื่อสำรกับสำธำรณะ
อื่นๆ อย่ำงสมบูรณ์ เที่ยงตรง ถูกต้อง ทันท่วงที และ
สำมำรถเข้ำใจได้

หลำยคนจะได้รับกำรร้องขอให้บันทึกเวลำที่ใช้ใน
แต่ละวันส�ำหรับงำนแต่ละอย่ำงที่คุณท�ำ บันทึกนี้มี
ควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง โดยเป็นกำรบันทึกชั่วโมงกำร
ท�ำงำนที่คุณใช้ในแต่ละงำนตำมควำมเป็นจริงและ
ตรงไปตรงมำ นอกจำกจะเป็นบันทึกกำรมำท�ำงำน
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และชั่วโมงกำรท�ำงำนเพื่อค�ำนวณเงินเดือนของคุณ
แล้ว บันทึกเวลำนี้ยังมักเป็นส่วนส�ำคัญในกำรเรียกเก็บ
เงินกับลูกค้ำของเรำด้วย บันทึกที่เป็นเท็จถือเป็นกำร
ฉ้อโกงและอำจน�ำไปสู่ควำมรับผิดทำงแพ่งหรือทำง
อำญำได้ ค่ำใช้จ่ำยทำงธุรกิจควรจัดท�ำเป็นเอกสำร
พร้อมใบเสร็จรับเงินตำมที่ข้อบังคับของบริษัทได้
ก�ำหนดไว้และรำยงำนค่ำใช้จ่ำยของคุณควรมีเฉพำะ
ค่ำใช้จ่ำยทำงธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมำยเท่ำนั้น คุณ
มีหน้ำที่รับผิดชอบในเรื่องควำมถูกต้องของบันทึกและ
รำยงำนแต่ละรำยกำรของคุณ หำกคุณมีปัญหำเกี่ยว
กับระบบกำรบันทึกเวลำ โปรดปรึกษำผู้จัดกำรของ 
คุณทันที

การตกลงกับผู้ตรวจสอบอิสระ

พนักงำน เจ้ำหน้ำที่ หรือผู้บริหำรทุกคน ไม่ว่ำโดยตรง
หรือโดยอ้อมต้องไม่เจตนำกล่ำวข้อควำมอันมีสำระ
ส�ำคัญเป็นเท็จหรือท�ำให้เข้ำใจผิด หรือละเว้นที่จะ
กล่ำวข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญใดๆ ต่อนักบัญชี
ในส่วนของกำรตรวจสอบบัญชี กำรทบทวน หรือกำร
ตรวจสอบใดกับงบกำรเงินของ PerkinElmer หรือ
กำรจัดเตรียมหรือกำรยื่นเอกสำรหรือรำยงำนใดต่อ
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
นอกจำกนี้ พนักงำน เจ้ำหน้ำที่ หรือผู้บริหำร ไม่ว่ำ
โดยตรงหรือโดยอ้อม ต้องไม่ด�ำเนินกำรเพื่อบีบบังคับ 
ควบคุมท�ำให้เข้ำใจผิด หรือชักจูงโดยหลอกลวงผู้สอบ
บัญชีอิสระหรือผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญำตใดซึ่งมีส่วน
ร่วมในกำรด�ำเนินกำรตรวจสอบบัญชีหรือทบทวนงบ
กำรเงินของ PerkinElmer

ความเป็นส่วนตัวของพนักงาน

PerkinElmer เคำรพควำมเป็นส่วนตัวของคุณ ประวัติ
ส่วนตัวและประวัติทำงกำรแพทย์ เงินเดือน สวัสดิกำร 
และข้อตกลงในกำรจ้ำงงำนถือเป็นควำมลับและมี 
กำรจ�ำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำว ประวัติส่วนตัว 
และประวัติทำงกำรแพทย์ เงินเดือน สวัสดิกำร และ 
ข้อตกลงในกำรจ้ำงงำนถือเป็นควำมลับและมีกำรจ�ำกัด
กำรเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำว โดยปกติแล้วข้อมูลส่วนตัว
จะมีกำรเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกต่อเมื่อได้รับกำร
อนุญำตจำกพนักงำนเท่ำนั้น เว้นแต่ PerkinElmer 
และผู้ที่ได้รับมอบอ�ำนำจอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวได้
เช่นกันเพื่อยืนยันกำรจ้ำงงำนปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดที่
ชอบด้วยกฎหมำยของบริษัทหรือหน่วยงำนอื่นที่เข้ำ 
ซื้อกำรด�ำเนินธุรกิจบำงส่วนของ PerkinElmer หรือ
เพื่อเหตุผลด้ำนกำรสอบสวนธุรกิจ หรือกฎหมำยที่
เหมำะสม

สิ่งของ ข้อควำมหรือข้อมูลที่คุณถือว่ำเป็นส่วน
ตัวไม่ควรวำงหรือเก็บไว้ในสถำนที่ท�ำงำนใดๆ 
ของ PerkinElmer เช่น ในระบบโทรศัพท์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ โต๊ะท�ำงำนหรือส�ำนักงำน ฝ่ำยบริหำร
ของ PerkinElmer มีสิทธิ์ในกำรเข้ำถึงพื้นที่เหล่ำนี้
และสถำนที่อื่นใดของ PerkinElmer อย่ำงไรก็ตำม 
พนักงำนไม่ควรเข้ำถึงพื้นที่ท�ำงำนของพนักงำนคน
อื่น ซึ่งรวมถึงแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับ
อนุญำตล่วงหน้ำจำกฝ่ำยบริหำร

ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์

PerkinElmer คุ้มครองข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และ 
ควำมลับอื่นรวมทั้งควำมลับทำงกำรค้ำของตนและ 
คุณมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปกป้องทรัพย์สินเหล่ำนี้ 
อันเป็นทรัพย์สินของบริษัทที่จะต้องไม่เปิดเผยหรือให้
แก่บุคคลภำยนอกบริษัท แม้ว่ำหลังจำกเลิกท�ำงำนกับ 
PerkinElmer แล้วก็ตำม

“ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และควำมลับอื่น” ได้แก่ ข้อมูล
ทำงเทคนิคหรือวิทยำศำสตร์ของ PerkinElmer เกี่ยว
กับผลิตภัณฑ์ บริกำรหรือกำรวิจัย ธุรกิจหรือแผนกำร
ตลำดหรือกำรวำงแผน ผลก�ำไรและข้อมูลทำงกำรเงิน
อื่น ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำหรือผู้ขำยและข้อมูลที่ได้รับ
จำกลูกค้ำหรือผู้ขำย ทั้งในปัจจุบันและอนำคต

เพื่อหลีกเลี่ยงกำรเปิดเผยโดยประมำท คุณไม่ควรพูด
คุยกับผู้ที่ไม่ได้รับอนุญำตถึงข้อมูลที่ PerkinElmer 
พิจำรณำว่ำเป็นควำมลับหรือไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ 
นอกจำกนี้ คุณไม่ควรพูดคุยถึงข้อมูลดังกล่ำวแม้แต่ 
กับพนักงำนของ PerkinElmer ที่ได้รับอนุญำต หำกมี 
ผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญำตอยู่กับคุณด้วย และคุณไม่ควร
พูดคุยถึงข้อมูลดังกล่ำวกับสมำชิกภำยในครอบครัว
หรือเพื่อน ซึ่งอำจส่งต่อข้อมูลนั้นไปยังผู้อื่นโดยรู้เท่ำ
ไม่ถึงกำรณ์หรือไม่เจตนำเช่นกัน

ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ได้รับจำกลูกค้ำและผู้จัดหำ
สินค้ำต้องได้รับกำรปกป้องเช่นกัน หำกคุณมำจำก
บริษัทอื่นและเข้ำมำท�ำงำนกับ PerkinElmer เรำก็คำด
หวังว่ำคุณจะให้ควำมส�ำคัญแบบเดียวกันนี้กับควำมลับ
ทำงกำรค้ำของนำยจ้ำงเดิมของคุณด้วย PerkinElmer 
เคำรพนำยจ้ำงเดิมของคุณและสิทธิในควำมลับ
ทำงกำรค้ำของนำยจ้ำงนั้น เรำหวังว่ำคุณจะไม่เปิดเผย
ข้อมูลใดที่ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์หรือกระบวนกำรที่
เป็นกรรมสิทธิ์ ด้วยเหตุผลเดียวกับที่เรำหวังว่ำคุณจะ
ช่วยรักษำให้ PerkinElmer มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว หำก
คุณมีข้อจ�ำกัดในกำรด�ำเนินกิจกรรมอันเนื่องมำจำก
กำรจ้ำงงำนครั้งก่อนควรมีกำรเปิดเผยเป็นลำยลักษณ์
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อักษรต่อผู้จัดกำรของคุณก่อนที่คุณจะเริ่มท�ำงำนกับ 
PerkinElmer

ห้ำมให้ข้อมูลที่เป็นควำมลับเกี่ยวกับ PerkinElmer แก่
บุคคลภำยนอกหรือรับข้อมูลดังกล่ำวจำกผู้ใด ยกเว้น 
PerkinElmer มีข้อตกลงว่ำด้วยควำมลับที่มีผลผูกพัน
กับบุคคลนั้น เมื่อคุณรับทรำบข้อมูลที่เป็นควำมลับที่
เป็นของ PerkinElmer หรือบริษัทอื่น 
คุณต้องเก็บรักษำไว้เป็นควำมลับ โดยไม่ควรเปิดเผย
แม้กระทั่งต่อบุคลำกรของ PerkinElmer ยกเว้นจะ 
ได้รับอนุญำตภำยใต้ข้อตกลงและกำรเปิดเผยเป็น 
สิ่งจ�ำเป็นเพื่อบรรลุจุดประสงค์ของข้อตกลงนั้น

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ PerkinElmer

สิ่งหนึ่งที่พนักงำนได้รับกำรจ้ำงมำให้ท�ำคือ กำร
ครุ่นคิดเกี่ยวกับงำนของตน กำรสงสัยและตรึกตรอง
เกี่ยวกับวิธีที่จะท�ำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภำพดีขึ้นมีอำยุ
ใช้งำนนำนขึ้น และมีต้นทุนต�่ำลง พนักงำนบำงคนได้
รับกำรมอบหมำยเป็นพิเศษให้พัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
หรือวิธีกำรใหม่ๆ บำงครั้ง ผลิตภัณฑ์ วิธีกำร หรือแนว
คิดใหม่ๆ เพื่อกำรปรับปรุงให้ดีขึ้นบำงอย่ำงสำมำรถจด
สิทธิบัตรได้

เมื่อคุณร่วมงำนกับ PerkinElmer คุณจะต้องลงนำม

ในข้อตกลง ซึ่งในฐำนะพนักงำนของ PerkinElmer 
คุณจะรับเอำหน้ำที่เฉพำะเกี่ยวกับทรัพย์สินทำง
ปัญญำและกำรปฏิบัติต่อข้อมูลที่เป็นควำมลับ ภำย
ใต้ข้อตกลงนี้ คุณได้มอบสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผล
ประโยชน์ในทรัพย์สินทำงปัญญำทั้งหมดซึ่งคุณพัฒนำ
ขึ้นระหว่ำงที่ได้รับกำรจ้ำงให้ท�ำหน้ำที่บำงอย่ำงให้
แก่ PerkinElmer ทรัพย์สินทำงปัญญำที่คุณมอบให้ 
ได้แก่ แนวคิด กำรประดิษฐ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
และเอกสำรซึ่งเกี่ยวกับธุรกิจ กำรวิจัยหรือกำรพัฒนำ
ของ PerkinElmer หรือซึ่งได้รับกำรเสนอแนะหรือ
เป็นผลมำจำกงำนในภำรกิจที่คุณปฏิบัติหรือในนำม
ของ PerkinElmer ทรัพย์สินทำงปัญญำนั้นต้องมีกำร
รำยงำนต่อ PerkinElmer และทรัพย์สินดังกล่ำวต้อง
ได้รับกำรปกป้องเช่นเดียวกับข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น
ใดของ PerkinElmer กำรขอสิทธิบัตรทั้งหมดเกี่ยว
กับทรัพย์สินทำงปัญญำนั้นควรยื่นหรือโดยได้รับควำม
เห็นชอบจำกฝ่ำยกฎหมำยของ PerkinElmer อย่ำงไร
ก็ตำม หำกคุณเชื่อว่ำแนวคิด กำรประดิษฐ์ หรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของคุณไม่อยู่ในขอบเขตของ
ผลประโยชน์ทำงธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงหรือคำดหมำยไว้
ของ PerkinElmer และไม่ได้เกิดขึ้นหรือเสนอแนะ 
โดยงำนที่คุณได้รับมอบหมำยที่ PerkinElmer คุณ
ควรหำรือเรื่องนี้กับฝ่ำยกฎหมำยของ PerkinElmer

การปกป้องทรัพย์สินของ PERKINELMER
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ทั่วไป

จริยธรรมทำงธุรกิจที่ดี ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ และ
ควำมซื่อตรงในกำรปฏิบัติตำมพันธะเป็นสิ่งส�ำคัญ
ส�ำหรับทั้งรัฐบำลและธุรกิจเชิงพำณิชย์ อย่ำงไรก็ตำม 
ผู้จัดหำสินค้ำให้แก่หน่วยงำนรำชกำรมีข้อก�ำหนดเพิ่ม
เติมซึ่งไม่ค่อยพบในกำรติดต่อทำงธุรกิจเชิงพำณิชย์
ที่เป็นมำตรฐำน PerkinElmer มีนโยบำยที่จะปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยสหรัฐฯ ข้อบังคับ และเงื่อนไขในสัญญำ
ทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้ โดยบำงเรื่องจ�ำเป็นต้องให้
ควำมสนใจเป็นพิเศษดังนี้

ค่าใช้จ่าย

ในกำรติดต่อเชิงพำณิชย์ โดยปกติแล้วจะไม่ก�ำหนด
ให้มีกำรอธิบำยค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
หรือบริกำรกับลูกค้ำ ไม่ว่ำก่อนกำรเจรจำต่อรองรำคำ
หรือหลังจำกเสร็จสิ้นกำรติดต่อทำงธุรกิจแล้ว อย่ำงไร
ก็ตำม ส�ำหรับกำรท�ำธุรกิจกับรัฐบำลที่มีกำรเจรจำ
ต่อรอง รำคำที่ก�ำหนดไว้ หรืออย่ำงอื่น รัฐบำลมักมี
สิทธิ์ในกำรตรวจสอบกำรประเมินรำคำที่ใช้ในกำร
ก�ำหนดรำคำที่เสนอ รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำร
ปฏิบัติตำมสัญญำนั้น นอกจำกนี้ ยังมีกำรก�ำหนดข้อ
จ�ำกัดบำงอย่ำงกับค่ำใช้จ่ำยที่อนุญำตให้มีได้ส�ำหรับ
สัญญำของรัฐบำล ซึ่งไม่มีกำรก�ำหนดกับกำรติดต่อเชิง
พำณิชย์ตำมปกติ

รัฐบำลสหรัฐฯ สำมำรถจ่ำยเงินหรือช�ำระเงินคืนส�ำหรับ
ค่ำใช้จ่ำยที่อนุญำตได้ซึ่งสำมำรถเรียกเก็บได้อย่ำงถูก
ต้องตำมสัญญำเท่ำนั้น และเฉพำะค่ำใช้จ่ำยในบำง
ส่วนที่เกี่ยวกับงำนของรัฐบำลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพำะ
เท่ำนั้นที่สำมำรถยื่นได้ ตัวอย่ำงของกำรเรียกเก็บค่ำ
ใช้จ่ำยที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่ถูก
ต้องประเภทต่ำงๆ ต่อไปนี้ ค่ำธรรมเนียมของผู้รับเหมำ
ช่วง กำรจ�ำแนกประเภทค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงประเภท
โดยตรงกับโดยอ้อม กำรยื่นบัญชีรำยจ่ำย และ

กำรเรียกเก็บค่ำเสียเวลำและค่ำวัสดุต่ำงๆ โปรดทรำบ
ว่ำกำรจัดสรรค่ำใช้จ่ำยอย่ำงเหมำะสมมีควำมส�ำคัญ
มำกเท่ำกับกำรหลีกเลี่ยงกำรเรียกเก็บเงินเกินจ�ำนวน 
นอกจำกนี้ เรำจะยื่นข้อมูลของเรำต่อเมื่อได้รับกำร
ปกป้องอย่ำงเหมำะสมจำกกำรเปิดเผยที่ไม่ถูกต้องโดย
หน่วยงำนรำชกำรหรือผู้รับจ้ำงระดับบน

ข้อเสนอและข้อมูลค่าใช้จ่ายหรือการก�าหนดราคา

นอกเหนือจำกข้อก�ำหนดทั่วไปว่ำข้อมูลที่ยื่นต่อรัฐบำล
สหรัฐฯ ต้องไม่เป็นเท็จหรือท�ำให้เข้ำใจผิดแล้ว ยังมีข้อ
ก�ำหนดเฉพำะเกี่ยวกับกำรยื่นและกำรเปิดเผยข้อมูลค่ำ
ใช้จ่ำยและกำรก�ำหนดรำคำที่ส่งเสริมข้อเสนอสัญญำ
และกำรเจรจำต่อรอง

พนักงำนของ PerkinElmer ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
หรือโดยอ้อมในกำรจัดเตรียมข้อเสนอต้องใช้ควำม
ระมัดระวังอย่ำงเพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่ำ ข้อมูลค่ำใช้
จ่ำยหรือกำรก�ำหนดรำคำเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และ
ครบถ้วน มีกำรเปิดเผยอย่ำงเหมำะสมต่อตัวแทนของ
รัฐบำล และมีกำรเก็บรักษำไว้ในระยะเวลำที่เหมำะ
สม นอกจำกนี้ ยังมีข้อจ�ำกัดที่ครอบคลุมในกำรจัดซื้อ
ทั้งหมดของรัฐบำลกลำงเกี่ยวกับกำรครอบครอง ควำม
พยำยำมให้ได้มำ และกำรเปิดเผยข้อมูลกำรเลือก
แหล่งที่มำของรัฐบำลและข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ
บริษัท ข้อมูลของรัฐบำลจะต้องได้มำจำกหน่วยงำน
รำชกำรที่เกี่ยวข้องได้อนุญำตให้เปิดเผยเท่ำนั้น

ความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์

ห้ำมไม่ให้มีกำรเบี่ยงเบนจำกรำยละเอียดในสัญญำที่มี
ผลบังคับใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ วัสดุ กำร
ทดสอบ หรือกำรเบี่ยงเบนอื่น โดยไม่ได้รับอนุญำตล่วง
หน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกรัฐบำล

การติดต่อทางธุรกิจกับรัฐบาลสหรัฐฯ
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ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐบาล

หน่วยงำนแต่ละแห่งของรัฐบำลสหรัฐฯ มีข้อบังคับที่
ห้ำมไม่ให้บุคลำกรของหน่วยงำนรับสิ่งบันเทิง ของ
ขวัญ ของก�ำนัล กำรจ่ำยเงิน หรือมำรยำททำงธุรกิจ
อื่นๆ ซึ่งอำจเป็นที่ยอมรับได้ในภำคธุรกิจ แม้ว่ำจะมี
มูลค่ำเพียงเล็กน้อยก็ตำม PerkinElmer และพนักงำน
จะต้องเข้ำใจและปฏิบัติตำมตัวอักษรและเจตนำของ 
ข้อบังคับดังกล่ำว

การจ้างงานอดีตเจ้าหน้าที่รัฐบาลและการเสนอ
การจ้างงานให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลในปัจจุบัน

ต้องมีกำรปฏิบัติตำมกฎและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้
ทั้งหมดเกี่ยวกับกำรที่ PerkinElmer จะจ้ำงงำนอดีต
เจ้ำหน้ำที่รัฐบำลเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่อำจเกิดขึ้น กฎเหล่ำนี้อำจห้ำมไม่ให้มีกำรจ้ำงงำน 
หรือจ�ำกัดหน้ำที่ที่มอบหมำยให้และปฏิบัติโดยบุคคล
ดังกล่ำว ในกรณีของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดซื้อของรัฐบำล
ในปัจจุบันบำงรำย PerkinElmer ต้องไม่แม้กระทั่ง
หำรือเรื่องกำรจ้ำงงำนหรือโอกำสทำงธุรกิจกับบุคคล
เหล่ำนั้น ในบำงช่วงเวลำ เช่น เมื่อบุคคลเหล่ำนั้นก�ำลัง
พิจำรณำหรือมีอ�ำนำจชักจูงกำรตัดสินใจซึ่งอำจมีผล
ต่อ PerkinElmer พนักงำนของ PerkinElmer ซึ่ง
รับผิดชอบเรื่องกำรว่ำจ้ำงมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำร
ท�ำควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำมข้อบังคับเกี่ยวกับกำร
ว่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่รัฐบำลในปัจจุบันหรืออดีต เจ้ำหน้ำที่
รัฐบำล

ข้อจ�ำกัดทั้งหมดในกำรมอบหมำยงำนหรือกิจกรรม
ต่ำงๆ ในนำมของ PerkinElmer ซึ่งเป็นผลมำจำก
กำรจ้ำงงำนครั้งก่อนในรัฐบำลหรือที่อื่น ควรมีกำร
เปิดเผยเป็นลำยลักษณ์อักษรก่อนกำรจ้ำงงำน ผู้
สมัครในต�ำแหน่งงำนมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรเปิด
เผยควำมสัมพันธ์นี้ต่อ PerkinElmer และท�ำให้
แน่ใจอย่ำงแท้จริงว่ำภำรกิจใดที่รับด�ำเนินกำรให้

กับ PerkinElmer จะไม่ขัดต่อข้อบังคับของรัฐบำล 
PerkinElmer จะไม่มอบหมำยภำรกิจดังกล่ำวโดย
เจตนำ

ข้อมูลความปลอดภัยของรัฐบาล

เรำทุกคนที่มีสิทธิ์เข้ำถึงข้อมูลที่เป็นควำมลับทำง
รำชกำรให้ค�ำมั่นว่ำจะคุ้มครองควำมปลอดภัยของ
ข้อมูลดังกล่ำว

สิ่งนี้หมำยควำมว่ำงำนนั้นจะสำมำรถหำรือได้เฉพำะ
กับผู้ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย
ของรัฐบำลที่เหมำะสมและมีควำมจ�ำเป็นที่ชัดเจนและ
แท้จริงในกำรหำรืองำนดังกล่ำว คุณต้องปฏิบัติตำม
ขั้นตอนกำรรักษำควำมปลอดภัยเพื่อป้องกันกำรเข้ำ
ถึงข้อมูลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญำต เช่น ข้อมูลที่จัดเก็บ
ทำงอิเล็กทรอนิกส์และเข้ำถึงได้ทำงอินทรำเน็ต หรือ
ข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบที่จับต้องได้ กำรละเมิดข้อ
บังคับด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยถือเป็นควำมผิดร้ำย
แรง ผู้จัดกำรของคุณจะอธิบำยขั้นตอนและนโยบำย
กำรรักษำควำมปลอดภัยเพื่อให้คุณปฏิบัติตำมในที่
ท�ำงำนของคุณ โปรดปรึกษำผู้จัดกำรของคุณ หำกเมื่อ
ใดก็ตำมคุณเกิดควำมสับสนในเรื่องข้อบังคับด้ำนกำร
รักษำควำมปลอดภัย หรือสับสนว่ำคุณสำมำรถหำรือ
งำนของคุณผู้อื่นได้หรือไม่

แม้ว่ำข้อมูลที่เป็นควำมลับทำงรำชกำรส่วนใหญ่ที่ 
PerkinElmer ได้รับนั้นมำจำกรัฐบำลสหรัฐฯ หรือ
ผู้รับจ้ำงของรัฐบำลสหรัฐฯ แต่ควำมรับผิดชอบเหล่ำ
นี้ครอบคลุมถึงข้อมูลที่เป็นควำมลับทำงรำชกำรซึ่ง 
PerkinElmer ได้รับมอบควำมไว้วำงใจจำกรัฐบำลทุก
รัฐบำลและผู้รับจ้ำงของรัฐบำลเหล่ำนั้น นอกจำกนี้  
เรำยังต้องค�ำนึงถึงกฎที่เข้มงวดของรัฐบำลเกี่ยวกับผู้ที่
อำจมีสิทธิ์เข้ำถึงและครอบครองส�ำเนำของข้อมูลที่เป็น
ควำมลับทำงรำชกำรหรือข้อมูลที่มีควำมละเอียดอ่อน
ด้ำนกำรป้องกันประเทศอย่ำงรอบคอบ

นักลงทุนสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารของบริษัท

PerkinElmer เป็นบริษัทที่มีกำรซื้อขำยในตลำด 
หลักทรัพย์ และกฎหมำยเกี่ยวกับหลักทรัพย์จะควบคุม
กำรติดต่อสื่อสำรกับผู้ถือหุ้นของ PerkinElmer กำร
ติดต่อสื่อสำรจำกผู้ถือหุ้นหรือที่ปรึกษำด้ำนกำรลงทุน
ใดที่ร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับ PerkinElmer ควรมีกำร
ส่งต่อไปยังฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ของ PerkinElmer 
เพื่อจัดกำรอย่ำงเหมำะสม พนักงำนคนใดที่ได้รับ

กำรสอบถำมถึงข้อเท็จจริงใดจำกสื่อมวลชนควร
ส่งค�ำขอดังกล่ำวไปยังฝ่ำยกำรสื่อสำรองค์กรของ 
PerkinElmer เช่นเดียวกัน PerkinElmer มีนโยบำย
ที่จะไม่แสดงควำมเห็นหรือตอบข้อซักถำมหรือข่ำวลือ
เกี่ยวกับกำรพัฒนำบริษัทหรือกำรติดต่อทำงธุรกิจใน
อนำคต จนกว่ำจะถึงเวลำประกำศต่อสำธำรณชนอย่ำง
เป็นทำงกำร

การติดต่อทางธุรกิจกับรัฐบาลสหรัฐฯ
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ในฐำนะผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ หรือพนักงำนของ 
PerkinElmer คุณมีหน้ำที่ต่อ PerkinElmer ในกำร
รำยงำนกำรกระท�ำซึ่งคุณเชื่อโดยสุจริตว่ำเป็นกำร
ละเมิดกฎหมำย ข้อบังคับ มำตรฐำนเหล่ำนี้ หรือ
นโยบำยของ PerkinElmer ซึ่งรวมถึงเรื่องบัญชีและ
กำรตรวจสอบใดๆ โดยรำยงำนดังกล่ำวสำมำรถกระท�ำ
โดยไม่เปิดเผยชื่อ

คุณจะไม่ถูกตอบโต้จำกกำรรำยงำนข้อมูลที่คุณเชื่อ 
ว่ำละเมิดกฎหมำย ข้อบังคับ หรือมำตรฐำนเหล่ำนี ้
โดยสุจริต PerkinElmer จะไม่ลงโทษ เลือกปฏิบัติ 
หรือตอบโต้พนักงำนใดจำกกำรรำยงำนกำรร้องทุกข์
หรือควำมกังวลเว้นแต่มีกำรพิจำรณำว่ำรำยงำนนั้น 
ท�ำขึ้นโดยทรำบดีว่ำเป็นเท็จ

เรำทุกคนต้องรับผิดชอบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของเรำ
และมีควำมเสี่ยงที่จะสูญเสียงำน หำกไม่ปฏิบัติตำม
กฎหมำยที่มีผลบังคับใช้กับธุรกิจของเรำและด�ำเนิน
ชีวิตโดยยึดตำมมำตรฐำนที่แสดงไว้ในเอกสำรนี้ แม้จะ
เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกก็ตำม ข้อเท็จจริงที่ว่ำกำรแข่งขัน
ของเรำอำจมีลักษณะที่แตกต่ำงออกไปไม่ใช่ข้อแก้ตัว
ในกำรไม่ปฏิบัติตำมระดับกำรด�ำเนินธุรกิจที่ก�ำหนด
ให้พนักงำนของ PerkinElmer ต้องปฏิบัติ เรำไม่ผ่อน
ปรนควำมรับผิดชอบเหล่ำนี้เพื่อให้บรรลุแผนทำงกำร
เงินหรือสร้ำงผลก�ำไรสูงสุด

ขั้นตอนการรายงาน

PerkinElmer สนับสนุนให้พนักงำนพูดคุยกับผู้จัดกำร
ของตนถึงค�ำถำมเกี่ยวกับกำรตีควำมและกำรปรับใช้
มำตรฐำนเหล่ำนี้ และรำยงำนกำรละเมิดที่น่ำสงสัยต่อ
ผู้จัดกำร ผู้จัดกำรแต่ละคนของ PerkinElmer มีควำม
รับผิดชอบพิเศษในกำรสร้ำงและรักษำสภำพแวดล้อม
ในกำรท�ำงำนที่ส่งเสริมพฤติกรรมที่มีจริยธรรม 
และเปิดให้มีกำรติดต่อสื่อสำรเกี่ยวกับประเด็นและ
ควำมกังวลด้ำนจริยธรรม คุณได้รับเชิญให้พูดคุย
เกี่ยวกับค�ำถำมหรือควำมกังวลทั้งหมดกับผู้จัดกำร
ของPerkinElmer ได้อย่ำงเสรี

อย่ำงไรก็ตำม หำกคุณไม่สบำยใจที่จะไปพบผู้จัดกำร 
หรือหำกผู้จัดกำรไม่จัดกำรค�ำถำมหรือควำมกังวล 
ได้เป็นที่น่ำพอใจของคุณ คุณสำมำรถท�ำสิ่งต่อไปนี้
แทนได้:

•  ติดต่อฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลหรือผู้น�ำทำงกำรเงิน
ในท้องถิ่นของคุณ

•  ติดต่อทรัพยำกรที่อ้ำงถึงในเอกสำรนี้ หรือบุคคล
และฝ่ำยต่ำงๆ ที่ระบุไว้ท้ำยเอกสำรนี้โดยตรง

•  โทรติดต่อและฝำกข้อควำมไว้ที่โทรศัพท์สำย
ด่วนจริยธรรมของ PerkinElmer:

  สหรัฐอเมริกำ: 866-723-0561
  นอกสหรัฐอเมริกำ: 
  (+1) 781-663-6905

  กำรโทรภำยในสหรัฐอเมริกำไม่มีค่ำใช้จ่ำย แต่
มีกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับกำรโทรออก
นอกสหรัฐอเมริกำ

•  ส่งข้อควำมทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) 
ไปที่ ethics.hotline@perkinelmer.com.

ฝ่ำยกฎหมำยของ PerkinElmer เป็นผู้ดูแลทั้งสำยด่วน
และกล่องจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์

และกำรเข้ำถึงข้อมูลที่ส่งมำจะจ�ำกัดให้เฉพำะผู้ที่
จ�ำเป็นต้องทรำบข้อมูลนั้นโดยเคร่งครัด

หำกกำรละเมิดที่มีกำรรำยงำนเกี่ยวข้องกับสมำชิก
ในฝ่ำยกฎหมำยของ PerkinElmer หรือคุณต้องกำร
รำยงำนไปยังบุคคลภำยนอกฝ่ำยกฎหมำย คุณ
สำมำรถติดต่อรองประธำน - ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
ตำมหมำยเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ที่ท้ำยเอกสำรนี้ หำก
คุณเชื่อว่ำกำรละเมิดกฎหมำย ข้อบังคับ หรือมำตรฐำน
เหล่ำนี้ตำมที่กล่ำวหำ มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้ำหน้ำที่หรือ
ผู้บริหำรของบริษัท หรือมีควำมร้ำยแรงมำกพอที่จะ
ได้รับควำมสนใจจำกคณะกรรมกำรผู้บริหำร คุณอำจ
ด�ำเนินกำรตำมช่องทำงกำรรำยงำนใดๆ ที่สรุปไว้ข้ำง
ต้น หรือคุณอำจติดต่อกรรมกำรน�ำของคณะกรรมกำร
ผู้บริหำรของ PerkinElmer โดยส่งข้อมูลไปที่ Lead 
Director, c/o Office of the General Counsel,  
940 Winter Street, Waltham, MA 02451

คุณสำมำรถให้ข้อมูลโดยไม่เปิดเผยชื่อได้หำกคุณ
ต้องกำร อย่ำงไรก็ตำม โปรดตระหนักว่ำกำรสอบสวน
ที่สมบูรณ์ถึงประเด็นที่หยิบยกขึ้นโดยไม่เปิดเผยชื่อ 
มักกระท�ำได้ยำกกว่ำ และคุณอำจไม่ทรำบผลลัพธ์ของ
กำรสอบสวนนั้น

การบังคับใช้มาตรฐานการด�าเนินธุรกิจ
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ในกำรน�ำขั้นตอนกำรรำยงำนไปปฏิบัติ PerkinElmer 
มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตำมกฎหมำยของต่ำงประเทศ ซึ่งรวม
ถึงแต่ไม่จ�ำกัดเฉพำะกฎหมำยกำรปกป้องข้อมูลของ
สหภำพยุโรปและประเทศสมำชิก

ขั้นตอนการสอบสวน

หำก PerkinElmer ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกำรละเมิด
กฎหมำย ข้อบังคับ หรือมำตรฐำนเหล่ำนี้ตำมที่กล่ำว
หำ ที่ปรึกษำทั่วไป (หรือผู้ได้รับแต่งตั้งของที่ปรึกษำ
ทั่วไป) ร่วมกันกับสมำชิกอื่นๆ ของฝ่ำยบริหำรอำวุโส
และฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะด�ำเนินกำรดังต่อไปนี้ตำม
สมควร: (ก) ประเมินข้อมูลดังกล่ำว (ข) หำกกำรละเมิด
ที่กล่ำวหำเกี่ยวข้องกับกรรมกำรบริหำรหรือผู้บริหำร
ให้แจ้งประธำนกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำร
ผู้บริหำรถึงกำรละเมิดที่กล่ำวหำนั้น (ค) พิจำรณำว่ำ
มีควำมจ�ำเป็นต้องมีกำรไต่สวนอย่ำงไม่เป็นทำงกำร
หรือกำรสอบสวนอย่ำงเป็นทำงกำรหรือไม่ และหำก
เป็นเช่นนั้นให้เริ่มต้นกำรไต่สวนหรือกำรสอบสวนดัง
กล่ำว และ (ง) ให้มีกำรรำยงำนผลกำรไต่สวนหรือกำร
สอบสวนดังกล่ำวพร้อมกับข้อเสนอแนะในกำรจัดกำร
กับเรื่องนี้ไปยังประธำนกรรมกำรบริหำร และหำกกำร
ละเมิดที่กล่ำวหำนั้นเกี่ยวข้องกับกรรมกำรบริหำรหรือ
ผู้บริหำรให้รำยงำนผลกำรไต่สวนหรือกำรสอบสวน 
ดังกล่ำวไปยังคณะกรรมกำรผู้บริหำรหรือกรรมกำร
ของคณะกรรมกำรนั้น เรำคำดหวังให้พนักงำน  
เจ้ำหน้ำที่ และผู้บริหำรร่วมมืออย่ำงเต็มที่ในกำร
ไต่สวนหรือกำรสอบสวนใดโดย PerkinElmer เกี่ยว
กับกำรละเมิดมำตรฐำนที่กล่ำวหำ กำรไม่ให้ควำม 
ร่วมมือกับกำรไต่สวนหรือกำรสอบสวนดังกล่ำวอำจ 
น�ำไปสู่กำรลงโทษ โดยมีโทษสูงสุดและรวมถึงกำร 
ปลดออก

PerkinElmer จะพิจำรณำว่ำมีกำรละเมิดมำตรฐำน
นี้เกิดขึ้นหรือไม่ และหำกเป็นเช่นนั้นก็จะก�ำหนด
มำตรกำรลงโทษที่จะใช้กับพนักงำนซึ่งละเมิด
มำตรฐำนนี้ ในกรณีที่กำรละเมิดที่กล่ำวหำเกี่ยวข้อง
กับกรรมกำรบริหำรหรือผู้บริหำรคณะกรรมกำร 
ผู้บริหำรจะพิจำรณำว่ำมีกำรละเมิดมำตรฐำนนี้เกิด 
ขึ้นหรือไม่ และหำกเป็นเช่นนั้น ก็จะพิจำรณำ
มำตรกำรลงโทษที่จะใช้กับกรรมกำรบริหำรหรือ 
ผู้บริหำรดังกล่ำว โปรดทรำบว่ำ บุคคลที่รำยงำนกำร
ละเมิดกฎหมำย ข้อบังคับหรือมำตรฐำนเหล่ำนี้ที ่

กล่ำวหำ อำจไม่ได้รับแจ้งว่ำกำรสอบสวนก�ำลังด�ำเนิน
อยู่หรือเสร็จสิ้นแล้ว หรือทรำบผลกำรสอบสวนดังกล่ำว
แม้ว่ำกำรรำยงำนนั้นจะกระท�ำโดยเปิดเผยชื่อก็ตำม

กำรไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนอำจน�ำไปสู่กำรลงโทษ  
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเฉพำะกำรต�ำหนิ กำรเตือน กำร
ภำคทัณฑ์ หรือกำรพักงำนโดยไม่ได้รับเงินเดือน 
กำรลดต�ำแหน่ง กำรตัดเงินเดือน กำรปลดออก และ
กำรชดใช้คืน กำรละเมิดมำตรฐำนบำงอย่ำงนี้อำจ
ก�ำหนดให้ PerkinElmer ต้องส่งเรื่องนี้ไปยังหน่วย
งำนรำชกำรหรือหน่วยงำนก�ำกับดูแลที่เหมำะสมเพื่อ
สอบสวนหรือด�ำเนินคดี นอกจำกนี้ ผู้บังคับบัญชำใด
ที่ออกค�ำสั่งหรืออนุมัติกำรกระท�ำใดที่ละเมิดมำตรฐำน
นี้ หรือทรำบกำรกระท�ำดังกล่ำวแต่ไม่รำยงำนในทันที
จะได้รับกำรลงโทษเช่นกัน โดยมีโทษสูงสุดและรวมถึง
กำรปลดออก

การยกเว้นและการสละสิทธิ์

แม้ว่ำนโยบำยบำงอย่ำงที่อยู่ในมำตรฐำนเหล่ำนี้จะ
ต้องมีกำรปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัดและไม่มีข้อยกเว้น 
แต่ในกรณีอื่นๆ อำจมีกำรยกเว้นได้ ส�ำหรับกำรสละ
สิทธิ์ในผลประโยชน์ทับซ้อน ควรมีกำรปฏิบัติตำมขั้น
ตอนที่ระบุไว้ข้ำงต้นในหัวข้อ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
พนักงำนคนใดที่เชื่อว่ำกำรยกเว้นนโยบำยใดเหล่ำนี้ 
นอกเหนือจำกนโยบำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนมี
ควำมเหมำะสมในกรณีของตน พนักงำนนั้นควรติดต่อ
ผู้บังคับบัญชำโดยตรงของตนเป็นอันดับแรก หำก 
ผู้บังคับบัญชำนั้นเห็นพ้องว่ำกำรยกเว้นมีควำมเหมำะ
สม จะต้องได้รับกำรอนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษรล่วง
หน้ำจำกที่ปรึกษำทั่วไปก่อน ที่ปรึกษำทั่วไปจะมีหน้ำ
ที่รับผิดชอบในกำรเก็บรักษำระเบียนข้อมูลของค�ำร้อง
ขอทั้งหมดส�ำหรับกำรยกเว้นนโยบำยใดเหล่ำนี้และ
จัดกำรกับค�ำร้องขอดังกล่ำว

กรรมกำรบริหำรหรือผู้บริหำรใดที่แสวงหำกำรยกเว้น
นโยบำยใดเหล่ำนี้ควรติดต่อที่ปรึกษำทั่วไป กำรสละ
สิทธิ์ในมำตรฐำนเหล่ำนี้ส�ำหรับกรรมกำรบริหำรหรือ
ผู้บริหำร หรือกำรเปลี่ยนแปลงใดกับมำตรฐำนนี้ซึ่งมี
ผลกับกรรมกำรบริหำรหรือผู้บริหำร สำมำรถกระท�ำได้
โดยคณะกรรมกำรผู้บริหำรของ PerkinElmer เท่ำนั้น 
และจะมีกำรเปิดเผยตำมที่กฎหมำยหรือข้อบังคับของ
ตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนดไว้

การบังคับใช้มาตรฐานการด�าเนินธุรกิจ
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PerkinElmer, Inc. 
940 Winter Street 
Waltham, MA 02451 USA 
โทร: (800) 762-4000 หรือ
(+1) 203-925-4602
www.perkinelmer.com

มำตรฐำนนี้จะได้รับกำรแปลเป็นหลำยภำษำ และ
พนักงำนของ PerkinElmer สำมำรถดูได้จำก
เว็บไซต์อินทรำเน็ตของ PerkinElmer นอกจำกนี้ 
พนักงำน เจ้ำหน้ำที่ และผู้บริหำรใหม่แต่ละคน 
ของ PerkinElmer จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีกำร 
เข้ำถึงหรือได้มำซึ่งส�ำเนำมำตรฐำนนี้ เมื่อเริ่มกำร
ท�ำงำนหรือควำมสัมพันธ์อื่นกับ PerkinElmer 
มำตรฐำนนี้มีให้แก่สำธำรณะเช่นกัน  

โดยผ่ำนเว็บไซต์ภำยนอกของ PerkinElmer ที่ 
www.perkinelmer.com. PerkinElmer ขอสงวน
สิทธิ์ในกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกมำตรฐำน
นี้ได้ทุกเมื่อไม่ว่ำด้วยเหตุผลใด เอกสำรฉบับนี้
ไม่ใช่สัญญำกำรจ้ำงงำนระหว่ำง PerkinElmer 
กับพนักงำน เจ้ำหน้ำที่ หรือผู้บริหำรใดของ 
PerkinElmer

การเผยแพร่และการแก้ไข

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ส�ำหรับค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม คุณสำมำรถใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรต่อไปนี้ของ PerkinElmer  
ได้เช่นกัน

ประธำนกรรมกำรบริหำร:     (+1) 781-663-5595
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน:     (+1) 781-663-5654
ที่ปรึกษำทั่วไป:      (+1) 781-663-5775
ฝ่ำยขึ้นทะเบียน:      (+1) 781-663-5775
ผู้ควบคุมและประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชี:    (+1) 781-663-5661
ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน:      (+1) 781-663-5665
ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร:      (+1) 781-663-5701
ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์:      (+1) 781-663-5659
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล:      (+1) 781-663-5700


