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สารจากประธานกรรมการและ CEO ของเรา
เรียน ผู้ร่วมงานทุกท่าน
ไม่ว่า IQVIA จะประกอบกิจการที่ใดในโลก ค่านิยมพื้ นฐานในเรื่องความจริงใจ ความซื่อสัตย์สุจริต

การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของเราเป็นสิ่งส�ำคัญสูงสุดส�ำหรับธุรกิจและการเป็นผู้นำ� ของเรา

และการประพฤติอย่างมีจริยธรรมเป็นหัวใจส�ำคัญของทุกสิ่งที่เราท�ำ ชื่อเสียงของเราเป็นผลมาจาก

หลักปฏิบัติเหล่านี้เป็นสิ่งส�ำคัญอย่างแท้จริงส�ำหรับการท�ำงานที่ IQVIA และเราทุกคนต้องรักษา

การตัดสินใจส่วนบุคคลของพนักงานทุกคน เราทุกคนต้องมุ่งมั่นในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม

ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามไว้อย่างเต็มร้อยอยู่ตลอดเวลา ขอขอบคุณส�ำหรับความมุ่งมั่นของคุณ

เที่ยงตรง และท�ำในสิ่งที่ถูกต้องเกี่ยวกับงาน แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากล�ำบากที่สุดก็ตาม

ในการรักษามาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูงซึ่งเราได้กำ� หนดไว้อย่างไม่ลดละ

่ ูกต้อง แสดงให้เห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่เรา
หลักจรรยาบรรณของเราที่ว่าด้วยการท�ำในสิ่งทีถ

ขอแสดงความนับถือ

ยึดมั่นในฐานะองค์กร สิ่งที่เราคาดหวังจากตัวเราเอง และสิ่งที่เราต้องท�ำเพื่ อรักษาชื่อเสียงของเรา
หลักจรรยาบรรณก�ำกับดูแลวิธีการด�ำเนินงานของเรา และชี้แจงถึงสิ่งที่เราทุกคนต้องท�ำ ขั้นตอน
ง่าย ๆ และได้ผลที่ทุกคนสามารถใช้เพื่ อแปลความค่านิยมของเราไปสู่พฤติกรรม ประกอบด้วย:

• การอ่านและอ้างอิงถึงคู่มือฉบับนี้อย่างสม�่ำเสมอ เพื่ อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจมาตรฐานของเรา
ส�ำหรับพฤติกรรมทางจริยธรรมและกฎหมายที่ควบคุมการท�ำงานของเรา
• การใช้แหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณนี้ เช่น สายด่วนจริยธรรมของเรา เพื่ อ
สอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานเหล่านี้หรือแจ้งข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับการฝ่าฝืนที่อาจเกิดขึ้น
แม้ว่าคุณจะยังไม่แน่ใจก็ตาม การตัดสินใจที่ไม่ดี รวมถึงความล้มเหลวในการรายงาน
การฝ่าฝืนที่เกิดขึ้นจริงหรือต้องสงสัย อาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงและเป็นระยะเวลา
นานต่อบริษัทของเรา

Ari Bousbib
ประธานกรรมการและ CEO
IQVIA

• การตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานทั้งหมดที่มีอยู่ในหลัก
จรรยาบรรณซึ่งน�ำไปใช้ได้กับงานของคุณ
• การท�ำความเข้าใจว่าคุณมีอิสระในการพู ดและขอค�ำแนะน�ำ โดยปราศจากความหวาดกลัว
ต่อการถูกตอบโต้ ผู้จัดการทุกคนต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานรู้สึกสะดวกใจในการ
รายงานถึงการฝ่าฝืนหรือข้อวิตกกังวลที่รับทราบมาหรือต้องสงสัย
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วิสัยทัศน์และค่านิยมของ IQVIA
วิสัยทัศน์ของเรา
เราจะน�ำเสนอแนวทางแก้ปัญหาด้านสารสนเทศบูรณาการและเทคโนโลยีเพื่ อขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพให้ก้าวไปข้างหน้า
อุตสาหกรรมของเราก�ำลังด�ำเนินการเพื่ อปรับปรุงผลลัพธ์ต่อผู้ป่วยในโลกแห่งความเป็นจริงให้ดียิ่งขึ้น ผ่านทางนวัตกรรมการรักษา
การดูแล และการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ ลูกค้าไว้วางใจเราส�ำหรับแนวทางแก้ปัญหาด้านสารสนเทศ เทคโนโลยี และบริการซึ่งพวกเขา
ต้องการเพื่ อผลักดันให้เกิดความเข้าใจเชิงลึกและวิธีการใหม่ ๆ ทีมงานของเราจะใช้ประโยชน์จากความเข้าใจเชิงลึก ข้อมูลเชิงลึก
ทางพาณิชย์และวิทยาศาสตร์ รวมถึงความช�ำนาญในการปฏิบัติการ เพื่ อช่วยให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายที่ส�ำคัญที่สุดของพวกเขา
อันได้แก่ การปรับปรุงผลลัพธ์ทางคลินิก วิทยาศาสตร์ และพาณิชย์ให้ดีขึ้น การตระหนักถึงศักยภาพด้านนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบ
และท้ายที่สุดคือการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพให้ก้าวไปข้างหน้า

ค่านิยมของเรา
มุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก: เรามีความกระตือรือร้นต่อความส�ำเร็จของลูกค้า
้ ต่อความท้าทายทีพ
่ วกเขาเผชิญ เพื่ อสร้าง
เรายึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลางหลักของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราท�ำ เราพั ฒนาความเข้าใจอย่างลึกซึง
ความสัมพั นธ์ที่ประสบผลส�ำเร็จและยั่งยืนกับพวกเขา เราปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยร่วมมือกับลูกค้าของเรา เพื่ อพั ฒนา
แนวทางแก้ปัญหาทางนวัตกรรมที่มีความยืดหยุ่นเพื่ อให้พวกเขาประสบความส�ำเร็จ

ขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์: เราก่อให้เกิดผลลัพธ์
เราตั้งเป้าหมายไว้สูง แต่สามารถบรรลุผลส�ำเร็จได้ส�ำหรับตัวเราเอง เรายึดมั่นแม้จะมีอุปสรรค และแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่องานของเรา ไม่
ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก็ตาม เราพยายามเพื่ อให้ได้มาซึ่งความส�ำเร็จ แต่ไม่ใช่ด้วยวิธีใดก็ตาม วิธีการที่ท�ำให้ไปถึงจุดหมายมีความส�ำคัญพอ ๆ กับ
สิ่งที่เราบรรลุผลส�ำเร็จ

การท�ำงานเป็นทีม: เราท�ำงานได้ดีท่ส
ี ุดเมื่อเราร่วมมือกัน
่ กันและกันในการแบ่งปันความรู้อย่างเปิดเผย จัดการกับปัญหาในเชิงรุก และร่วมมือกันท�ำงานเพื่ อน�ำเสนอ
เราท�ำงานร่วมกันข้ามพรมแดน ไว้วางใจซึง
ผลงานที่ดีที่สุด เราชนะเป็นทีมและแพ้ เป็นทีม

การด�ำเนินงานที่ปราศจากข้อบกพร่อง: เราน�ำเสนอผลงานที่ยอดเยี่ยม
เรามีความกระตือรือร้นในการท�ำงานของเราและต้องการให้มีชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศ เราปฏิบัติการในเชิงรุกและน�ำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่มี
คุณภาพสูง เรารับทราบถึงข้อผิดพลาดของเราและใช้สิ่งเหล่านี้เป็นโอกาสในการเรียนรู้และปรับปรุงผลงานของเราให้ดีข้น
ึ อย่างต่อเนื่อง

ความซื่อสัตย์: เราท�ำในสิ่งที่ถูกต้องอยู่เสมอ
่ ะท�ำในสิ่งทีถ
่ ูกต้องเสมอ เพื่ อพนักงาน ลูกค้า และผู้ป่วยของเรา เราแสวงหา
เรารู้ถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ผิด และเลือกทีจ
มุมมองที่หลากหลาย สื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจ และปฏิบัติต่อผู้อ่น
ื ด้วยความเคารพ
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ค�ำแนะน�ำเพิ่ มเติม
ส�ำนักงานด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ
ส�ำนักงานที่ปรึกษาทั่วไป
ส�ำนักงานผู้บริหารด้านการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

พั นธกิจของ IQVIA
IQVIA มีการปฏิบัติหน้าที่องค์กรที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยสนับสนุนพฤติกรรมทางจริยธรรม การปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท และ
การบรรลุผลลัพธ์ด้วยความซื่อสัตย์
โปรแกรมจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ IQVIA ช่วยปลูกฝังวัฒนธรรมของการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจริยธรรมตลอด
ทั่วทั้งบริษัท โปรแกรมด�ำเนินการดังกล่าวผ่านการพั ฒนาและการน�ำโปรแกรมส�ำหรับทั่วโลกมาใช้ ซึ่งประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ก�ำหนดมาตรฐานและนโยบาย และเฝ้าสังเกต ตรวจสอบ และสืบสวนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่สนับสนุนพั นธกิจของเราในด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ได้แก่ ส�ำนักงานที่ปรึกษาทั่วไป
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ฝ่ายตรวจสอบภายใน และส�ำนักงานผู้บริหารด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์
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การไม่ตอบโต้
IQVIA ห้ามโดยเด็ดขาดในการตอบโต้ต่อ
พนักงานที่กระท�ำสิ่งต่อไปนี้ด้วยเจตนาดี:
• รายงานหรือตั้งค�ำถามเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
• ท�ำการร้องเรียน
• ช่วยเหลือในเรื่องการร้องเรียน หรือ
• ให้ความร่วมมือในการสืบสวน
บุคคลใดที่มีส่วนร่วมในการตอบโต้ดังกล่าวจะ
ต้องถูกลงโทษ
หากมีผู้ตอบโต้กับคุณ โปรดติดต่อผู้จัดการ
ของคุณ ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลใน
ท้องถิ่นของคุณ ส�ำนักงานที่ปรึกษาทั่วไป หรือ
สายด่วนจริยธรรม

ความรับผิดชอบทั่วไป

่ สัตย์คือค่านิยมหลักของ IQVIA
ความซือ
เราทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
ความรับผิดชอบของคุณรวมถึง:
• การอ่านและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้
• การอ่านและปฏิบัติตามนโยบายบริษัทของ IQVIA รวมถึงนโยบายและข้อปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของคุณ
• การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมีความเป็นมืออาชีพ
• การไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรมใด ๆ และ
• การสืบหาแนวทางจากแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรรณนี้ เมื่อจ�ำเป็น
หากคุณทราบหรือสงสัยว่ามีการประพฤติผิดหรือฝ่าฝืนนโยบายหรือข้อปฏิบัติของเรา คุณมีหน้าที่ต่อตนเอง เพื่ อนร่วมงานของคุณ
และ IQVIA ในการรายงานข้อวิตกกังวลของคุณ คุณสามารถรายงานการฝ่าฝืนหรือการฝ่าฝืนที่ต้องสงสัยต่อผู้จัดการของคุณ
ผู้จัดการคนอื่น ๆ ตัวแทนฝ่าย HR ในท้องถิน
่ ของคุณ ส�ำนักงานที่ปรึกษาทั่วไป ส�ำนักงานด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
หรือผ่านทางสายด่วนจริยธรรม
การปฏิบัติทางธุรกิจด้วยความรับผิดชอบซึ่งระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณนี้ น�ำมาใช้กับทุกประเทศที่เราด�ำเนินธุรกิจ และยังน�ำมาใช้กับ
พนักงาน กรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้รับจ้าง และพนักงานชั่วคราวทั้งหมด (เรียกรวมกันว่า "บุคลากร") ของ IQVIA ด้วย
การป้องกันจากการตอบโต้
นโยบายการไม่ตอบโต้ของ IQVIA ช่วยปกป้องผู้ที่แจ้งข้อวิตกกังวลหรือขอค�ำแนะน�ำ ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถแจ้งหรือรายงาน
ปัญหาด้วยเจตนาที่ดี หรือเข้าร่วมในการสืบสวนได้ และผู้อื่นไม่อาจกระท�ำการในเชิงลบต่อคุณได้
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ความรับผิดชอบทั่วไป
ความรับผิดชอบเพิ่ มเติมของผู้จัดการ
IQVIA คาดหวังให้ผู้นำ� ของบริษัทเป็นผู้ก�ำหนดทิศทางส�ำหรับการประพฤติอย่างมีจริยธรรมโดย:
• การน�ำโดยเป็นแบบอย่างและแสดงให้เห็นถึงค่านิยมของ IQVIA
่ ูกต้อง
• การสื่อสารถึงความส�ำคัญของการท�ำในสิ่งทีถ
• การสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้คนรู้สึกสบายใจในการขอความช่วยเหลือหรือแจ้งข้อวิตกกังวล
• การรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้น และ
• การไม่ด�ำเนินการหรืออนุญาตให้มีการตอบโต้กับผู้ที่รายงานข้อวิตกกังวลหรือมีส่วนร่วมในการสืบสวนของบริษัท

ค�ำถามและค�ำตอบ
การรายงานด้วย "เจตนาดี" หมายความว่าอย่างไร
"เจตนาดี" หมายถึง การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่คุณเชื่อว่าฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณนี้ นโยบายของ IQVIA หรือกฎหมาย
แม้ว่าคุณจะแค่สงสัยว่ามีการประพฤติผิดเกิดขึ้นก็ตาม คุณควรที่จะแจ้ง หากสุดท้ายปรากฏว่าคุณเข้าใจผิดก็ไม่เป็นไร ตราบใดที่
การรายงานนั้นกระท�ำด้วยความสุจริตใจ ตัวอย่างของการรายงานที่มี "เจตนาไม่ดี" คือเมื่อคุณแจ้งข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเพื่ อ
"เอาคืน" คนที่คุณไม่ชอบ
บุคคลใดก็ตามที่เจตนาสร้างข้อกล่าวหาเท็จหรือเจตนาให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ อาจต้องได้รับการลงโทษทางวินัย

การตอบโต้คืออะไร
"การตอบโต้" หมายถึง การกระท�ำที่เป็นผลร้ายกับใครบางคนเพื่ อเป็นการแก้แค้นหรือ "เอาคืน" ส�ำหรับบางสิ่งที่พวกเขาเคยกระท�ำ
การตอบโต้อาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ตัวอย่างของการตอบโต้ทางตรง ได้แก่ การไล่ออก การลดต�ำแหน่ง
การลดเงินเดือน หรือการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงลบ โดยปราศจากเหตุผลในการกระท�ำ
ตัวอย่างของการตอบโต้ทางอ้อม ได้แก่ การกีดกันไม่ให้เข้าร่วมประชุมทีมหรืองานกิจกรรมทางสังคมที่บริษัทให้การสนับสนุน
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ความรับผิดชอบทั่วไป
ฉันรับทราบถึงการฝ่าฝืนนโยบายทางการเงินของเรา แต่ฉันกลัวที่จะรายงานเรื่องนี้ ถ้าฉันรายงาน IQVIA
จะปกป้องฉันจากการถูกตอบโต้อย่างไร
เราใช้มาตรการกับแต่ละการรายงานเพื่ อช่วยปกป้องบุคคลที่รายงาน มาตรการดังกล่าวอาจแตกต่างกันออกไป แต่อาจรวมถึง:
• การแจ้งเตือนผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงนโยบายการไม่ตอบโต้
• การเฝ้าติดตามปัญหาอย่างต่อเนื่อง หรือ
• การด�ำเนินการเพื่ อแก้ไขส�ำหรับการตอบโต้ (หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น)
คุณควรรายงานการตอบโต้ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจริงหรือรับทราบว่ามีการเกิดขึ้น เพื่ อให้สามารถด�ำเนินการแก้ไขใด ๆ ที่จ�ำเป็นได้

เราห้ามมิให้มีการตอบโต้ต่อบุคคลใดก็ตามที่รายงานด้วยเจตนาดี เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือ
ท�ำการร้องเรียน
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ค�ำแนะน�ำเพิ่ มเติม
ดูนโยบายบริษัทได้จากลิงก์ต่อไปนี้:
นโยบายบริษัทของ IQVIA

่ ูกต้อง
องค์กรแห่งการท�ำในสิ่งทีถ
่ ูกต้องคือเอกสารแนวทางส�ำคัญของหลักปรัชญาบริษัทของเราในเรื่องจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และการตัดสินใจ หลัก
การท�ำในสิ่งทีถ
จรรยาบรรณได้รับการจัดระเบียบตามขอบเขตสาระส�ำคัญ และสะท้อนให้เห็นถึงกรอบนโยบายบริษัทของเรา ซึ่งรวมถึงนโยบายบริษัทที่
ช่วยเสริมสร้างและสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมหลักของเรา
ในหลักจรรยาบรรณ คุณจะได้เรียนรู้เพิ่ มเติมเกี่ยวกับนโยบายบริษัทของเรา ซึ่งระบุถึงข้อก�ำหนดหรือข้อจ�ำกัดส�ำหรับพฤติกรรมและ
การตัดสินใจ นโยบายบริษัททั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางไซต์อินทราเน็ตของ IQVIA แม้ว่าหลักจรรยาบรรณจะไม่ได้กล่าวถึง
นโยบายบริษัททุกฉบับ แต่คุณจะได้รับการแนะน�ำแหล่งข้อมูลซึ่งสามารถหาข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ยวกับนโยบายเฉพาะด้านได้ พนักงานทุกคน
ต้องอ่านและรับทราบถึงหลักจรรยาบรรณและนโยบายที่เกี่ยวข้องเป็นระยะตามที่ได้รับมอบหมาย
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จริยธรรมทางธุรกิจ

ค�ำแนะน�ำเพิ่ มเติม

่ ทีแ
่ น่วแน่ต่อมาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุด
IQVIA มีความมุ่งมัน

นโยบายบริษัทว่าด้วย
การต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริต
นโยบายบริษัทว่าด้วย
บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
่ องรัฐ" รวมถึง:
"เจ้าหน้าทีข
• แพทย์และผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่
ท�ำงานในโรงพยาบาลของรัฐหรือมหาวิทยาลัย
• เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

กิจกรรมทางธุรกิจของ IQVIA เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น ๆ เป็นจ�ำนวนมาก รวมถึงผู้ป่วย ผู้เข้าร่วมการวิจัย บุคลากร ลูกค้า และ
นักลงทุน การสร้างความเชื่อมั่นและความส�ำเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืนขึ้นอยู่กับพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์และมีจริยธรรม การปฏิบัติอย่างมี
จริยธรรมเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้องซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของ IQVIA การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมยังหมายถึงการ
ด�ำเนินธุรกิจของ IQVIA ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และหนังสือกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

การต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริต
IQVIA ไม่ยอมให้มีการติดสินบนหรือการทุจริตในรูปแบบใด ๆ ก็ตามเกิดขึ้น ในแทบทุกประเทศที่ IQVIA ด�ำเนินธุรกิจ การจ่ายเงินให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่ อวัตถุประสงค์ในการได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย

• เจ้าหน้าที่ศุลกากรและการน�ำเข้า

ในหลายประเทศ การติดสินบนเชิงพาณิชย์ต่อภาคเอกชนก็เป็นเรื่องต้องห้ามเช่นกัน ผลกระทบของการติดสินบนและการทุจริต

• ผู้ก�ำกับควบคุมกฎระเบียบด้านการ

แผ่กระจายเป็นวงกว้าง ซึ่งเป็นอันตรายต่อทั้งธุรกิจและตัวบุคคล IQVIA อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการกระท�ำอันเป็นการทุจริตข้ามชาติ

ดูแลสุขภาพ เช่น ผู้ตรวจสอบ
• เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการอนุมัติและ
การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
• เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการก�ำหนดราคา
ผลิตภัณฑ์
• เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการช�ำระเงินคืนส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์ และ
• เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการก�ำหนดผลิตภัณฑ์
ส�ำหรับสูตรยาของโรงพยาบาล

ของประเทศสหรัฐฯ (U.S. Foreign Corrupt Practices Act) และพระราชบัญญัติการติดสินบนของสหราชอาณาจักร (U.K. Bribery
Act) โดยไม่ค�ำนึงถึงว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะเกิดขึ้นในประเทศใด และไม่ค�ำนึงถึงว่าพนักงานที่เกี่ยวข้องจะถือสัญชาติใดก็ตาม IQVIA
ยังอยู่ภายใต้กฎหมายต่อต้านการทุจริตในประเทศที่เราด�ำเนินธุรกิจด้วยเช่นกัน การทุจริตส่งผลสืบเนื่องต่อทั้งบริษัทและพนักงานราย
บุคคล
คุณต้องไม่ให้หรือรับสินบน หรือมีส่วนร่วมในการปฏิบัติทุจริตอื่น ๆ ข้อห้ามนี้ใช้บังคับแม้ในประเทศที่การติดสินบนเป็นเรื่องธรรมดา
และมาตรฐานทางกฎหมายและ/หรือวัฒนธรรมของท้องถิ่นอนุญาตให้กระท�ำได้ IQVIA ห้ามมิให้มีการเสนอ มอบอ�ำนาจ ให้ค�ำมั่น หรือ
มอบสิ่งใดก็ตามที่มีมูลค่าให้กับหรือต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือให้กับหรือต่อผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ใน
ความพยายามที่จะ:
• เบี่ยงเบนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
• ประสบความส�ำเร็จทางธุรกิจ หรือ
• ได้รับผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม
นอกจากนี้ IQVIA ยังห้ามการจ่ายเงินเพื่ ออ�ำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่ อเร่งการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ราชการปกติ (เช่น การขอใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หรือเอกสารทางราชการอื่น ๆ ที่จำ� เป็น) ข้อยกเว้นประการห
นึ่งส�ำหรับข้อห้ามนี้ คือหากไม่จ่ายเงินให้ตามที่ถูกร้องขอ จะส่งผลให้สุขภาพหรือความปลอดภัยของพนักงานหรือสมาชิกในครอบครัว
ของพนักงานตกอยู่ในความเสี่ยง การจ่ายเงินเพื่ ออ�ำนวยความสะดวกไม่รวมถึงการช�ำระค่าธรรมเนียมที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่ อการ
ให้บริการที่รวดเร็วโดยรัฐบาล ตัวอย่างเช่น จ�ำนวนเงินที่ประกาศให้ทราบในการขอวีซ่าหรือหนังสือเดินทางฉบับใหม่จากสถานกงสุลได้
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การต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริต
อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น การช�ำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะได้รับอนุญาต หากมีความจ�ำเป็นทางธุรกิจ การช�ำระเงินนั้นมีความโปร่งใสและ
เปิดเผย มีใบเสร็จรับเงิน และมีการบันทึกค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสมในบันทึกทางการเงินของ IQVIA หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่ มเติม
โปรดติดต่อส�ำนักงานที่ปรึกษาทั่วไปหรือสายด่วนจริยธรรม
IQVIA มีระบบของขั้นตอนทางการเงินและทางบัญชีที่ต้องปฏิบัติตาม รวมถึงการควบคุมภายในเพื่ อจัดท�ำงบบัญชีและบันทึกที่ถูกต้อง
และโปร่งใส
IQVIA และบุคลากรแต่ละบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ อาจต้องรับผิดชอบต่อสินบนที่บุคคลที่สามมอบหรือเสนอให้ในนามของ
ึ
IQVIA บุคลากรต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุสมผลเพื่ อตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามทุกรายที่มีส่วนร่วมนั้น มีคุณสมบัติซ่ง
ไว้ใจได้ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามปกติ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ป
ี รากฏเด่นชัด และเต็มใจที่จะเซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยรวมถึงมีข้อความที่ระบุไว้ว่า พวกเขาจะไม่ช�ำระเงินที่ต้องห้ามตามกฎหมาย บุคคลที่สาม ได้แก่ ซัพพลายเออร์ ตัวแทน
่ รึกษา และกิจการร่วมค้าและพั นธมิตรคูค
่ า้ บุคลากรควรใช้ความระมัดระวังในการเลือกคูค
่ า้ ทางธุรกิจดังกล่าว เพื่ อให้แน่ใจว่า
นายหน้า ทีป
คู่ค้ามีความน่าเชื่อถือ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมส�ำหรับบทบาทของพวกเขา และท�ำการเฝ้าสังเกตกิจกรรมของพวกเขา
เมื่อได้รับเลือกแล้ว IQVIA ได้น�ำขั้นตอนการสอบทานธุรกิจภาคบังคับมาใช้ส�ำหรับตัวกลางของบุคคลที่สามบางราย
หากคุณสงสัยว่าตัวกลางของบุคคลที่สามจ่ายเงินสินบน คุณต้องติดต่อส�ำนักงานที่ปรึกษาทั่วไปโดยทันที

ค�ำถามและค�ำตอบ
IQVIA ได้ว่าจ้างตัวแทนเพื่ อช่วยในโครงการ และเขาเรียกร้องให้จ่ายเงินสดเพิ่ มเติมเป็นจ�ำนวนมาก เพื่ อให้ได้รับการอนุมัติจาก
ทางรัฐบาลซึ่งเราต้องการอย่างรวดเร็ว หากเราไม่ได้รับการอนุมัติ เราจะไม่ทันก�ำหนดเวลาของโครงการ ฉันควรท�ำอย่างไร
นี่เป็นการเรียกร้องที่ผิดปกติ อย่าจ่ายเงินโดยที่ไม่รู้ว่าตัวแทนจะใช้เงินอย่างไร คุณต้องแน่ใจว่าตัวแทนไม่ได้ใช้เงินเพื่ อวัตถุประสงค์ที่
ไม่เหมาะสม เช่น การติดสินบน โปรดติดต่อส�ำนักงานที่ปรึกษาทั่วไปหรือสายด่วนจริยธรรมส�ำหรับความช่วยเหลือเพิ่ มเติม
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ค�ำแนะน�ำเพิ่ มเติม

การต่อต้านการผูกขาดและการค้าอย่างเป็นธรรม

นโยบายบริษัทว่าด้วย
การต่อต้านการผูกขาดและการค้าอย่างเป็น
ธรรม
ส�ำนักงานที่ปรึกษาทั่วไป

IQVIA แข่งขันอย่างจริงจังและเป็นธรรมส�ำหรับธุรกิจ โดยยึดคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการของเราเป็นหลัก IQVIA ปฏิบัติ
ตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันที่บังคับใช้ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และช่วยในการส่งเสริมการตลาดเสรี
กฎหมายเหล่านี้ก�ำหนดให้บริษัทแข่งขันกันอย่างอิสระ มากกว่าที่จะร่วมมือกันเพื่ อผูกขาดการค้าอย่างไม่เป็นธรรม กฎหมายต่อต้านการ
ผูกขาดและการแข่งขันที่เป็นธรรมถูกบังคับใช้อย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนอาจส่งผลให้ IQVIA และพนักงานของบริษัทได้รับการลงโทษ
ขั้นรุนแรง
คู่แข่ง
IQVIA ห้ามมิให้ด�ำเนินการที่อาจเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขัน กฎหมายดังกล่าวห้ามผู้ขายที่แข่งขันกัน
เข้าร่วมในกิจกรรมบางอย่าง เช่น การก�ำหนดราคา การแบ่งสรรตลาด และการคว�ำ่ บาตรกลุ่ม
เราต้องไม่แม้แต่จะแสดงตัวว่าเห็นด้วยกับคู่แข่งในเรื่องการจ�ำกัดการแข่งขันของเรา ยกเว้นในระหว่างการอภิปรายที่ได้รับการอนุมัติ
(เช่น กรณีที่อยู่ภายใต้กฎของสมาคมการค้า) อย่าสื่อสารกับคู่แข่งในหัวข้อที่มีความละเอียดอ่อน เช่น:
• ราคาในอดีต ปัจจุบัน หรือในอนาคต
• นโยบายการก�ำหนดราคา
• ส่วนลด
• กลยุทธ์ทางการตลาด หรือ
• แผนการขยายธุรกิจ
ลูกค้า
ข้อจ�ำกัดของกฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขัน อาจน�ำมาใช้กับข้อตกลงบางประการระหว่างผู้ซ้อ
ื ที่แข่งขันกัน และในบางกรณี
ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ การปฏิบัติของ IQVIA ต้องไม่แสดงออกให้เห็นถึงความพยายามที่จะมีส่วนร่วมในการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
ปรึกษาหารือกับส�ำนักงานที่ปรึกษาทั่วไปก่อนที่จะเข้าท�ำข้อตกลงเพื่ อ:
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การต่อต้านการผูกขาดและการค้าอย่างเป็นธรรม
• จ�ำกัดบุคคลหรือบริษัทที่เราจะซื้อสินค้าหรือบริการ
• จ�ำกัดสิทธิของลูกค้าในการซื้อสินค้าและบริการจากผู้อื่น
• แบ่งแยกในประเด็นของราคา ส่วนลด หรือเบี้ยเลี้ยง ระหว่างกลุ่มลูกค้าที่เหมือนกันหรือแข่งขันกัน
• ไม่ท�ำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์คู่แข่ง
กิจกรรมของสมาคมการค้า
การประชุมสมาคมการค้าและการรวมตัวของอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่ อส่งเสริมวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้
ยังอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง เนื่องจากคู่แข่งมักเข้าร่วมและอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นที่กังวลร่วมกัน โดยปกติแล้ว สมาคมการค้าจะ
มีระเบียบวิธีในการแบ่งปันข้อมูล โปรดแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบวิธีดังกล่าวเมื่อเข้าร่วมสมาคมการค้าหรือกิจกรรมทางสังคมที่
เกี่ยวข้อง อย่าพู ดคุยกับคู่แข่งในหัวข้อที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ราคา

ค�ำถามและค�ำตอบ
ในงานแสดงสินค้า ฉันอยู่ในกลุ่มคนที่เริ่มพู ดคุยกันถึงการก�ำหนดราคาส่วนลดและกลยุทธ์ทางการตลาด ฉันเริ่มกังวลและขอให้
พวกเขาหยุดพู ดคุยถึงเรื่องนี้ ฉันท�ำถูกใช่หรือไม่
ใช่ หากคู่แข่งหรือบุคคลอื่น ๆ พยายามพู ดคุยเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว ให้หยุดการสนทนาโดยทันที และหากจ�ำเป็น ให้ออกจากบริเวณ
ดังกล่าว

ข้อมูลในการแข่งขัน
ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่มีค่า แต่ต้องได้มาจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ แหล่งข้อมูลเหล่านี้รวมถึงเว็บไซต์
การน�ำเสนอข้อมูลในที่สาธารณะ บทความวารสาร หรือโฆษณา อย่าแสวงหาข้อมูลในการแข่งขันอย่างผิดกฎหมายหรือด้วยวิธีท่ไี ม่เหมาะ
สมใด ๆ อีกทั้ง อย่าบิดเบือนความจริงว่าคุณเป็นใครหรือท�ำงานให้กับใคร เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า ผู้ขาย และคู่แข่ง
ของเราอยู่เสมอ อย่าใช้พนักงานของลูกค้าหรือคู่แข่งเป็นแหล่งข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ อย่าพู ดถึงข้อมูลที่เป็นความลับของ
อดีตนายจ้าง ไม่ควรมีใครที่ IQVIA ขอให้คุณให้ข้อมูลดังกล่าว
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การต่อต้านการผูกขาดและการค้าอย่างเป็นธรรม
ค�ำถามและค�ำตอบ
ฉันพยายามเพื่ อให้ได้มาซึ่งการท�ำสัญญามูลค่าสูงส�ำหรับ IQVIA ฉันสามารถแสร้งว่าเป็นลูกค้าเพื่ อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับราคาเสนอ
ของคู่แข่งได้หรือไม่
ไม่ได้ การได้รับข้อมูลจากคู่แข่งโดยการแสดงตัวตนที่เป็นเท็จของคุณเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม คุณต้องซื่อสัตย์เมื่อท�ำการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับคู่แข่งของเรา
ลูกพี่ ลูกน้องของฉันท�ำงานให้คู่แข่งและต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลราคา เขาต้องการข้อมูลเพื่ อจุดประสงค์ในการเปรียบเทียบ
เท่านั้น ฉันสามารถให้ข้อมูลได้หรือไม่
ไม่ได้ IQVIA ห้ามมิให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลราคากับคู่แข่ง ข้อมูลนี้ถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับระดับสูง และหากให้ไป อาจก่อให้เกิด
ลักษณะของข้อตกลงในการก�ำหนดราคาได้

การพู ดและการเขียน
โปรดระมัดระวังในสิ่งที่คุณพู ดและเขียน การฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขันบ่อยครั้งเกี่ยวข้องกับค�ำถามของเจตนาและแรงจูงใจ เอกสารและการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือการพู ดซึ่งใช้คำ� พู ดที่ไม่ดี อาจท�ำให้เข้าใจผิดได้ ตัวอย่างข้อความที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ “เรา
่ ะท�ำให้พวกเขาออกจากธุรกิจไปเสีย”
จะท�ำลายคู่แข่งให้ไม่เหลือชิ้นดี” หรือ “ฉันรอไม่ไหวแล้วทีจ
การค้าอย่างเป็นธรรม
เราแสวงหาความได้เปรียบในการแข่งขันผ่านทางผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ไม่ใช่ผ่านทางการด�ำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมหรือ
ผิดกฎหมาย เราต้องท�ำการค้ากับลูกค้า ผู้ขาย คู่แข่ง และพนักงานของเราอย่างเป็นธรรม คุณไม่ควรหาผลประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม
จากบุคคลใดก็ตาม ผ่านการยักย้าย ปกปิด การใช้ข้อมูลเอกสิทธิ์โดยมิชอบ การบิดเบือนข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ หรือวิธีปฏิบัติใน
การค้าที่ไม่เป็นธรรมอื่นใด ตัวอย่างเช่น คุณต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับบริการของเรา และไม่ให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคู่แข่ง
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จริยธรรมทางธุรกิจ

กิจกรรมรณรงค์ทางการเมือง

กิจกรรมรณรงค์ทางการเมืองและหน่วยงานของรัฐ
เราส่งเสริมให้คุณเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับพลเมือง เช่น การให้บริการในหน่วยงานของรัฐ การท�ำงานร่วมกับองค์กรผู้สนับสนุน
หรือการเข้าร่วมร่วมในกิจกรรมรณรงค์ทางการเมือง กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมส่วนบุคคลที่เกิดจากความสมัครใจ และควรอยู่
ในเวลาส่วนตัวของคุณ และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท นอกจากนี้:
• ผู้จัดการบริษัทไม่อาจเรียกร้องเงินบริจาคทางการเมืองจากพนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ภายใต้สายการปฏิบัติงานของตนโดยตรงได้
• พนักงานไม่อาจใช้บัญชีอีเมลของที่ทำ� งาน เพื่ อส่งอีเมลซึ่งเกี่ยวข้องกับการรณรงค์ไปยังบุคคลภายนอกได้
• สิ่งอ�ำนวยความสะดวกของ IQVIA ไม่อาจใช้ส�ำหรับจัดกิจกรรมรณรงค์ทางการเมืองได้ เช่น การระดมทุนส�ำหรับผู้สมัคร โดยไม่ได้รับอนุมัติจากส�ำนักงานที่ปรึกษาทั่วไป
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ของขวัญและสิ่งบันเทิง
"ของขวัญและสิ่งบันเทิง" หมายถึง สิ่งใด
่ ีมูลค่าทีค
่ ุณไม่จ�ำเป็นต้องจ่าย
ก็ตามทีม

จริยธรรมทางธุรกิจ
ของขวัญและสิ่งบันเทิง

ของขวัญและสิ่งบันเทิงที่ให้ จาก หรือส�ำหรับลูกค้า ผู้ขาย หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ต้อง:
• ถูกกฎหมาย ไม่เกิดขึ้นซ�้ำ ๆ และเหมาะสมกับระดับของผู้ให้และผู้รับ

ค่าใช้จ่ายในการค้าปลีก หรือตามปกติ และ

• มีมูลค่าที่สมเหตุสมผลและไม่ได้ใช้เพื่ อจูงใจ และ

ตามธรรมเนียม รวมถึงมื้ออาหาร เครื่องดื่ม

• บันทึกรายการอย่างถูกต้องตามข้อก�ำหนดด้านการรายงานค่าใช้จ่ายและการท�ำบัญชีภายในของบริษัท

และของว่าง บัตรเข้าชมสิ่งบันเทิงหรืองานกีฬา
การเดินทางท่องเที่ยว หรือที่พัก

ตัวอย่างของขวัญที่สามารถยอมรับได้ เช่น สิ่งของที่มีแบรนด์ IQVIA กระเช้าผลไม้ขนาดเล็ก หรือขนมเล็ก ๆ น้อย ๆ ตัวอย่าง
่ ามารถยอมรับได้ เช่น มือ
้ อาหารหรือการเข้าชมกิจกรรมบันเทิงหรือกีฬาบางโอกาส ตัวแทนของบริษัททีเ่ ป็นเจ้าภาพจัดงาน
สิ่งบันเทิงทีส
ต้องปรากฏตัวในงานด้วย หากไม่ปรากฏเจ้าภาพ งานกิจกรรมบันเทิงต้องถือว่าเป็นของขวัญและอยู่ภายใต้ข้อจ�ำกัดส�ำหรับของขวัญ
ตามด้านล่าง
ของขวัญและสิ่งบันเทิงที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามต้องไม่:
• เสนอให้หรือยอมรับไว้ เพื่ อเป็นการแลกเปลี่ยนในการรับหรือการให้บางสิ่งบางอย่างเป็นการตอบแทน
• เสนอให้หรือยอมรับไว้ เพื่ อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม
• ใช้เพื่ อจูงใจ หรือดูเหมือนเป็นการจูงใจความสามารถของคุณในการปฏิบัติเพื่ อประโยชน์สูงสุดของ IQVIA เช่น ของขวัญที่มอบให้
หรือรับมาระหว่างการคัดเลือกผู้ขาย
• เป็นการร้องขอโดยพนักงาน IQVIA
• เป็นเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรของขวัญหรือบัตรสมนาคุณที่เป็นบัตรจริงหรือเสมือนจริง
• เสนอให้หรือยอมรับไว้โดยสมาชิกในครอบครัว หรือ
• มากเกินควร
อาจมีการน�ำมาตรฐานด้านของขวัญและสิ่งบันเทิงที่มีความเข้มงวดมากขึ้นมาใช้ในส�ำนักงานหรือหน่วยธุรกิจท้องถิ่น หากมีข้อขัดแย้ง
ระหว่างมาตรฐาน ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวดมากกว่า
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการให้หรือการรับของขวัญหรือสิ่งบันเทิง โปรดสอบถามผู้จัดการของคุณ สายด่วนจริยธรรม หรือส�ำนักงาน
ที่ปรึกษาทั่วไป หากคุณไม่สามารถขอค�ำแนะน�ำได้ โปรดอย่ามอบของขวัญให้ หรือปฏิเสธของขวัญด้วยความสุภาพ การให้และการรับ
สิ่งที่มีมูลค่านอกเหนือจากข้อจ�ำกัดนโยบายนี้ จ�ำเป็นต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากส�ำนักงานที่ปรึกษาทั่วไป
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ของขวัญภายในและการเดินทางไปเที่ยวนอกสถานที่
นโยบายบริษัทว่าด้วย
บุคลากรทางการแพทย์และ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

นอกจากนี้ พนักงานยังต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ในนโยบายบริษัทเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ส�ำหรับค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับมาตรฐานที่ก�ำกับดูแลของขวัญและสิ่งบันเทิงที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับพนักงานของ IQVIA กรุณาดูข้อมูล
ในนโยบายบริษัทว่าด้วยของขวัญภายในและการเดินทางไปเที่ยวนอกสถานที่ของเรา

ค�ำถามและค�ำตอบ
ฉันสามารถซื้อของขวัญให้แก่แพทย์ท่ด
ี ูแลการศึ กษาวิจัยให้ IQVIA ได้หรือไม่
มีสถานการณ์น้อยมากที่สามารถยอมรับได้ในการให้ของขวัญกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ กฎหมายและข้อบังคับจ�ำนวนมากน�ำ
มาใช้กับการมอบของขวัญ รวมถึงมื้ออาหารให้แก่แพทย์ IQVIA มีนโยบายในการปฏิบัติตามข้อจ�ำกัดดังกล่าวทั้งหมด นโยบายอื่นๆ
ของบริษัท เช่น นโยบายเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพั นธ์กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการต่อต้านเงินสินบน
ล้วนก�ำหนดข้อจ�ำกัดในการมอบของขวัญให้แก่แพทย์
ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับบริการของบริษัท คุณต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของอุตสาหกรรม เช่น แนวทางปฏิบัติ PhRMA ของ
สหรัฐฯเกี่ยวกับ “หลักการด�ำเนินการทดลองทางคลินิกของ PhRMA" ซึ่งใช้กับการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การตรวจสอบ
่ ล้ายกัน น�ำมาใช้กบ
ั อ
ิ น
ื่ ๆ ทีค
ั ผลิตภัณฑ์ทาง
ประมวลหลัก PhRMA และ ประมวลหลักปฏิบต
ั ิ ABPI ของสหราชอาณาจักรและแนวทางปฏิบต
การแพทย์ที่ได้รับการอนุมัติ สุดท้ายนี้ ลูกค้าของเราและผู้ที่ว่าจ้างแพทย์มักมีนโยบายของตนเองในเรื่องของขวัญส�ำหรับแพทย์ ซึ่งเรา
อาจต้องท�ำสัญญาตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตาม หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ ในมาตรฐานเหล่านี้ คุณต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวดที่สุด
นโยบายบริษัทของเราที่ว่าด้วยของขวัญและสิ่งบันเทิง มีการจ�ำกัดราคาของสิ่งบันเทิงที่ฉันสามารถรับจากผู้ขายได้ ฉันจะทราบ
ได้อย่างไรว่างานกิจกรรมหรืออาหารค�่ำที่ทานกับผู้ขายสอดคล้องกับมาตรฐานของเราหรือไม่

มีความรอบคอบก่อนรับค�ำเชิญจากผู้ขาย ก่อนตอบรับค�ำเชิญไปรับประทานอาหารค�่ำหรือเข้าร่วมงานกิจกรรมอื่น ๆ บอกให้ผู้ขายทราบ
ถึงนโยบายของเรา จากนั้นขอข้อมูลพื้ นฐานบางส่วนเกี่ยวกับงานกิจกรรม ผู้ขายควรเคารพในนโยบายของเรา เช่นเดียวกับที่เราควรเคารพในนโยบายของพวกเขา
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การบริจาคเพื่ อการกุศล
IQVIA มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนชุมชนที่เราท�ำงานและอาศัยอยู่ พนักงานของ IQVIA ได้อาสาใช้เวลาและทรัพยากรของพวกเขาเพื่ อช่วยสร้างความแตกต่างในเชิงบวก IQVIA ได้เลือกที่จะให้ความส�ำคัญกับชุมชนที่หลากหลายและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่ อสนับสนุนด้านการกุศล
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ความปลอดภัยของผู้ป่วยและจริยธรรมทางการแพทย์

ค�ำแนะน�ำเพิ่ มเติม

่ สัตย์สุจริตและสอดคล้องกับมาตรฐานจริยธรรมอย่างเต็มที่
IQVIA ปฏิบต
ั ด
ิ ว้ ยความซือ

นโยบายบริษัทว่าด้วย
จริยธรรมการวิจัยทางชีวการแพทย์และ
การคุ้มครองผู้เข้าร่วมในการวิจัยและผู้ป่วย
ส�ำนักงานผู้บริหารด้านการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์

ข้อมูลช่วยรักษาชีวิต งานของ IQVIA จ�ำนวนมากส่งผลต่อผู้ป่วย รวมทั้งผู้ป่วยที่เข้าร่วมในการวิจัยทางคลินิก และผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลก็จะได้รับผลจากความรู้ที่เราช่วยพั ฒนา เรามุ่งมั่นที่จะปรับแนวงานนี้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานจริยธรรมทางการแพทย์ซ่ง
ึ เป็น
ที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง

การคุ้มครองผู้เข้าร่วมในการวิจัยและผู้ป่วย
เรามุ่งมั่นที่จะช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัยทางคลินิกได้เข้าร่วมในการวิจัยที่มีเหตุผลสนับสนุนได้ทางวิทยาศาสตร์ และ
มีข้อมูลโดยรวมของประโยชน์-ความเสี่ยงที่เหมาะสม มีความยินยอมที่ได้แจ้งให้ทราบอย่างเพี ยงพอ และมีการก�ำกับดูแลที่เพี ยงพอ
หลักการซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลกแจ้งให้ทราบถึงการวิจัยทางคลินิกที่ด�ำเนินการโดย IQVIA หลักการเหล่านี้รวมถึงกฎนูเรมเบิร์ก
(Nuremberg Code) รายงานเบลมองต์ (Belmont Report) ปฏิญญาเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) และฉันทามติของชุมชน
ด้านจริยธรรมทางการแพทย์ทั่วโลก การคุ้มครองความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมในการวิจัยทางคลินิกเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุด ซึ่งเริ่มต้นด้วย
ความระมัดระวังตั้งแต่ก่อนการคัดเลือกผู้เข้าร่วมและจะด�ำเนินต่อไปเรื่อย ๆ ตลอดระยะเวลาของและหลังการวิจัยทางคลินิก

มาตรฐานจริยธรรมทางการแพทย์
ต�ำแหน่งของเราในฐานะผู้น�ำด้านการดูแลสุขภาพระดับโลก ก�ำหนดให้เราปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมทางการแพทย์ซ่ง
ึ เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางทั่วโลกเสมอมา เรามองว่ามาตรฐานเหล่านี้เป็นเหมือนความร่วมมือ และไม่ขัดต่อหลักวิทยาศาสตร์และการด�ำเนินธุรกิจที่ดี เราพยายามที่จะระบุ ประเมิน และตอบสนองในเชิงรุกต่อปัญหาจริยธรรมทางการแพทย์ เมื่อประเมินปัญหาดังกล่าว IQVIA
ใช้วิธีการที่เป็นรูปธรรม มีหลักฐานอ้างอิง โปร่งใส และร่วมมือกัน เพื่ อช่วยคุ้มครองความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยและ
ผู้ป่วยของเรา ส�ำนักงานผู้บริหารด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สนับสนุนความพยายามของเราเกี่ยวกับการด�ำเนินการวิจัยอย่างมี
จริยธรรม
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สารบัญ

ค�ำแนะน�ำเพิ่ มเติม
นโยบายบริษัทว่าด้วย
การปฏิบัติตามกฎระเบียบในการวิจัยทาง
คลินิกและกิจกรรมส่งเสริมการขาย

การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านชีวเภสัชภัณฑ์

่ ีความรับผิดชอบและเราด�ำเนินการให้บริการทีส
่ อดคล้อง
IQVIA เป็นพั นธมิตรทีม
กับกฎหมายอย่างเต็มที่
IQVIA เป็นบริษัทและคู่ค้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมีความรับผิดชอบส�ำหรับการให้บริการด้านชีวเภสัชภัณฑ์ และอุทิศตนต่อการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความจริงใจและความซื่อสัตย์สุจริต เราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่บังคับใช้ ตามที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อก�ำหนดของกิจกรรมด้านชีวเภสัชภัณฑ์ที่กำ� หนดไว้

ระเบียบปฏิบัติในการวิจัยทางคลินิก
IQVIA มุ่งมั่นที่จะช่วยพั ฒนาผลิตภัณฑ์ชีวเภสัชภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และคุ้มครองสิทธิ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพ
่ วข้องซึง
่ เป็นตัวก�ำกับของมนุษย์ผเู้ ข้าร่วมในการวิจย
ั ทางคลินก
ิ การปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อก�ำหนดทางกฎหมายและมาตรฐานทางจริยธรรมทีเ่ กีย
ควบคุมในการด�ำเนินการวิจัยทางคลินิก เป็นข้อก�ำหนดพื้ นฐานส�ำหรับการคุ้มครองผู้เข้าร่วมการวิจัยของมนุษย์ และเพื่ อให้แน่ใจใน
ความถูกต้องของข้อมูลการศึกษาวิจัย กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการวิจัยทางคลินิกเฉพาะประเทศ มาตรฐานการวิจัยระหว่าง
่ ี (Good Clinical Practices หรือ GCP)
ประเทศ ตลอดจนเอกสารค�ำแนะน�ำจากหน่วยงานก�ำกับดูแล รวมกันเป็นแนวทางปฏิบต
ั ท
ิ างคลินก
ิ ทีด
เราด�ำเนินการวิจัยทางคลินิกตามส่วนที่เกี่ยวข้องของ GCP ในทุกประเทศที่เราด�ำเนินงาน เราด�ำเนินการทดลองสังเกตการณ์และ
หลังจากที่ผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานการวิจัยระหว่างประเทศ
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สารบัญ

ค�ำแนะน�ำเพิ่ มเติม
ส�ำนักงานที่ปรึกษาทั่วไป

การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านชีวเภสัชภัณฑ์
กิจกรรมส่งเสริมการขาย

รัฐบาลเป็นผู้ก�ำกับควบคุมการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของลูกค้าของเรา การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้เพื่ อควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการขายของเรา ช่วยให้แน่ใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ชีวเภสัชภัณฑ์ที่ได้รับการควบคุม มีการส่งเสริมการขายเฉพาะ
ส�ำหรับวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตและมีฉลากก�ำกับเท่านั้น IQVIA ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจรรยาบรรณอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชีวเวชภัณฑ์ เนื้อหาและการน�ำเสนอเพื่ อส่งเสริมการขายต้องได้รับการอนุมัติ
ก่อนการใช้งาน และเนื้อหาดังกล่าวต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ม
ี ีฉลากก�ำกับและได้รับอนุญาตส�ำหรับผลิตภัณฑ์ เมื่อมีการควบคุม
เนื้อหาดังกล่าว ของขวัญและสิ่งบันเทิงต้องไม่มอบให้เพื่ อเป็นสิ่งจูงใจในการสั่งจ่ายผลิตภัณฑ์ หรือเพื่ อเป็นสิ่งจูงใจที่ไม่เหมาะสมให้ซ้อ
ื
ผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุม การมอบของขวัญและสิ่งบันเทิงต้องเป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติของเรา แนวทางปฏิบัติในการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามข้อก�ำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ เกี่ยวกับการแจกจ่ายและเอกสารประกอบ
่ ณ
่ วกับแนวทางปฏิบต
่ รึกษาทัว่ ไปหรือสายด่วนจริยธรรมทราบ
รายงานข้อวิตกกังวลใด ๆ ทีค
ุ มีเกีย
ั ใิ นการส่งเสริมการขายให้ส�ำนักงานทีป

ค�ำถามและค�ำตอบ
ลูกค้ารายหนึ่งวางแผนที่จะท�ำการวิจัยทางคลินิกในประเทศ แต่ไม่มีแผนในการขออนุมัติเพื่ อจ�ำหน่ายหรือน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ในประเทศ แผนนี้เป็นที่ยอมรับได้หรือไม่
มาตรฐานระหว่างประเทศเกี่ยวกับการวิจัยทางคลินิกไม่ส่งเสริมให้มีการวิจัยทางคลินิกในตลาดที่ไม่มีความตั้งใจจะน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
คุณควรรายงานเรื่องนี้ต่อผู้บริหารด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ หรือสายด่วนจริยธรรม นอกจากนี้ คุณยังอาจต้องการเตือนให้
ลูกค้าทราบว่าการปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้เป็นไปเพื่ อประโยชน์สูงสุดของพวกเขา
ผู้จัดการของฉันกล่าวว่าฉันสามารถเพิ่ มยอดขายได้ หากฉันบอกแพทย์เกี่ยวกับการใช้งานที่เพิ่ งค้นพบใหม่ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ของ
ลูกค้าของเรา แต่การใช้งานนี้ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ฉันสามารถท�ำได้หรือไม่
ไม่ได้ การกระท�ำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการส่งเสริมการขายที่ไม่ได้รับอนุมัติหรือ "นอกเหนือจากฉลาก" หากแพทย์ร้องขอข้อมูลนี้จากคุณ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในการจัดการค�ำขอข้อมูลทางการแพทย์หรือนอกเหนือจากฉลาก นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อ
ส�ำนักงานที่ปรึกษาทั่วไปหรือสายด่วนจริยธรรมเพื่ อขอค�ำแนะน�ำเพิ่ มเติมได้
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สารบัญ

ค�ำแนะน�ำเพิ่ มเติม

การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านชีวเภสัชภัณฑ์

นโยบายบริษัทว่าด้วย
บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นโยบายบริษัทว่าด้วย

ค่าตอบแทนผู้วิจัยหลัก/ผู้รับเงิน

สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

IQVIA จ่ายค่าตอบแทนให้ผู้วิจัยในนามของผู้ให้การสนับสนุนบริการที่จ�ำเป็นต้องใช้โครงร่างการวิจัยในการวิจัยทางคลินิกซึ่งจัดการโดย
IQVIA ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องมีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และเป็นไปตามมูลค่าตลาดที่ยุติธรรม ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับผู้วิจัย
ต้องเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนของบริษัท

สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
IQVIA ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย รวมถึงความปลอดภัยของ
บุคลากร ลูกค้า ผู้ป่วย ผู้รับจ้าง และสาธารณชน IQVIA ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
คุณมีบทบาทที่กระตือรือร้นในการช่วยเหลือ เพื่ อให้แน่ใจในความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการรักษาความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมการท�ำงาน คุณต้องปฏิบัติตามกฎและระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่น�ำมาใช้กับ
สถานที่ของคุณ และเข้าร่วมการฝึกอบรมที่จ�ำเป็น
คุณควรรายงานสถานการณ์อันตรายหรือความเสี่ยงอื่น ๆ ต่อแผนกที่ถูกต้องส�ำหรับสถานที่ของคุณโดยทันที นอกจากนี้ คุณควรทราบถึงเหตุฉุกเฉินและการอพยพ และหมายเลขโทรศัพท์ส�ำหรับสถานที่ทำ� งานของคุณ สวมใส่อุปกรณ์หรือเสื้อผ้าป้องกันที่ก�ำหนด
ส�ำหรับงานของคุณอยู่เสมอ
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สารบัญ

ค�ำแนะน�ำเพิ่ มเติม
ส�ำนักงานที่ปรึกษาทั่วไป
นโยบายบริษัทว่าด้วย
บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นโยบายบริษัทว่าด้วย
ของขวัญและสิ่งบันเทิง
นโยบายบริษัทว่าด้วย
การตรวจสอบตามกฎข้อบังคับ
นโยบายบริษัทว่าด้วย
การท�ำสัญญากับภาครัฐ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านชีวเภสัชภัณฑ์
การปฏิสัมพั นธ์และการท�ำสัญญากับภาครัฐ
การปฏิสัมพั นธ์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พนักงานของเราทั่วโลกมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่เป็นประจ�ำ รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลบางพื้ นที่ของธุรกิจ
ของเรา กฎหมายและระเบียบข้อบังคับบางอย่างน�ำมาใช้กับวิธีการที่เราอาจมีปฏิสัมพั นธ์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎหมายเหล่านี้อาจห้ามการมอบสิ่งบันเทิงหรือของขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่ดังกล่าว นโยบายของเราคือการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดดังกล่าวทั้งหมด หากคุณมีปฏิสัมพั นธ์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในนามของ IQVIA รวมถึงการรับรองการตรวจสอบของรัฐบาล คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของเราเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพั นธ์ดังกล่าว
การท�ำสัญญากับภาครัฐ
เมื่อเราให้บริการกับหน่วยงานของรัฐ เรามีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบมากกว่าการติดต่อธุรกิจกับภาคเอกชน ยกตัวอย่างเช่น ส�ำหรับสัญญาที่ท�ำกับรัฐบาลสหรัฐฯ เราต้องปฏิบัติตามระเบียบการจัดหาของรัฐบาลกลาง (Federal Acquisition Regulations หรือ FAR) และ
หน่วยงานราชการเสริมของ FAR ในการท�ำงานกับหน่วยงานราชการของสหรัฐฯ เราต้องเปิดเผยเหตุการณ์ฉอ
้ โกง ความขัดแย้งในผลประโยชน์ การติดสินบน หรือการจ่ายมากกว่าที่ควรได้ใด ๆ ที่เราทราบ นอกจากนี้ หากคุณเป็นผู้วิจัยหลักหรือเป็นบุคลากรส�ำคัญ
ในโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ คุณอาจต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน คุณต้องแน่ใจ
ว่าเอกสารรับรองหรือการรับรองเหล่านี้ท่แ
ี สดงต่อหน่วยงานราชการใด ๆ มีความถูกต้อง สิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติ
จากส�ำนักงานที่ปรึกษาทั่วไปก่อนที่จะลงนามโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจของ IQVIA
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สารบัญ

ค�ำแนะน�ำเพิ่ มเติม
นโยบายบริษัทว่าด้วย
สื่อมวลชนสัมพั นธ์
นโยบายบริษัทว่าด้วย
การตลาดและการสร้างแบรนด์
นโยบายบริษัทว่าด้วย
การเผยแพร่และการน�ำเสนอข้อมูลต่อ

การสื่อสารและการคุ้มครองข้อมูล

ข้อมูลช่วยรักษาชีวิต IQVIA ให้ความส�ำคัญและคุ้มครองสารสนเทศและข้อมูล
เสมือนเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจหลัก
ด้วยความไว้วางใจที่ส�ำคัญต่อความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่องของ IQVIA เราทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของ IQVIA ส�ำหรับการสื่อสาร
และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่เป็นความลับ และข้อมูลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารภายในหรือภายนอก IQVIA
สนทนาด้วยเสียงที่ชัดเจน จริงใจ และสอดคล้องกันในทุกสื่อ

ภายนอก

การสื่อสาร

นโยบายบริษัทว่าด้วย

การสื่อสารอย่างถูกต้องกับพนักงาน ลูกค้า นักลงทุน และสาธารณชน มีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของเรา ชื่อเสียงของเราขึ้นอยู่กับ

ระเบียบข้อบังคับส�ำหรับ FD
(การเปิดเผยอย่างเป็นธรรม)

การให้ข้อมูลที่ทันต่อเวลา ถูกต้อง และสอดคล้องกัน
• สื่อมวลชนสัมพั นธ์ - เราให้ความส�ำคัญต่อความสัมพั นธ์ของเรากับสื่อ IQVIA ได้กำ� หนดบุคคลให้เป็นผู้ติดต่อที่ได้รับอนุญาตส�ำหรับ

นโยบายบริษัทว่าด้วย

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสื่อทั้งหมด เพื่ อรักษาค�ำตอบที่สอดคล้องและประสานกัน และเพื่ อให้แน่ใจว่าค�ำถามทั้งหมดได้รับการจัดการ

การก�ำกับดูแล การควบคุม และการรายงาน

อย่างเหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมวลชนสัมพั นธ์ที่มีประสบการณ์ภายในองค์กรของเรา เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตให้พูดใน

ทางการเงิน

นามของเรา ให้ส่งการสอบถามข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับสื่อไปยังกลุ่มการสื่อสารองค์กรโดยทันที
• การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย - เราต้องอธิบายผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างถูกต้อง ค�ำกล่าวอ้างเพื่ อการโฆษณาและ
การส่งเสริมการขาย รวมไปถึงสื่อทางการตลาดทั้งหมดไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม ต้องได้รับการอนุมัติท่จ
ี �ำเป็นทั้งหมด พนักงานทุกคน
ต้องใช้แบรนด์ เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการที่มีอยู่ของบริษัทตามมาตรฐานแบรนด์ของเรา
• การน�ำเสนอข้อมูลและบทความต่อสาธารณะ - บุคลากรของ IQVIA มักมีโอกาสในการน�ำเสนอข้อมูลต่อสาธารณะหรือตีพิมพ์ บทความเกี่ยวกับงานหรือสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญของพวกเขา การน�ำเสนอข้อมูลและบทความของคุณไม่ควรเปิดเผยถึงข้อมูลที่เป็น
กรรมสิทธิ์ของบริษัทหรือลูกค้าโดยเด็ดขาด ก่อนการใช้หรือการเผยแพร่ บทความหรือการน�ำเสนอข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดต้องได้รับ
การอนุมัติที่เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทก่อนปล่อยข้อมูลออกไป
่ วกับข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลลับอืน
่ ๆ ของ IQVIA ต้องเป็น• การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน - การสื่อสารต่อภายนอกใด ๆ เกีย
ไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นธรรม รวมถึงการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของเรา
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การสื่อสารและการคุ้มครองข้อมูล
การสื่อสาร
ค�ำถามและค�ำตอบ
ฉันรู้ว่ากลุ่มพั ฒนาผลิตภัณฑ์ของเราก�ำลังอยู่ในระหว่างการพั ฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ฉันก�ำลังพยายามปิดการขายครั้งใหญ่กับลูกค้ารายใหม่ ฉันแน่ใจว่าฉันสามารถท�ำการขายได้ ถ้าฉันสัญญากับลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์ใหม่จะพร้อมใช้งานภายในสิ้นปี ฉันไม่คิดว่า
นี่เป็นการหลอกลวง เพราะเราก�ำลังท�ำงานกับผลิตภัณฑ์นี้อยู่จริงในขณะนี้
คุณไม่สามารถอ้างถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ได้ แม้ว่าคุณจะได้รับอนุญาตให้บอกลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่ระหว่างการพั ฒนา หากคุณยังไม่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทว่าเมื่อไรที่ผลิตภัณฑ์จะพร้อมใช้งาน คุณต้องไม่ให้ค�ำมั่นสัญญาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ด้วยวันที่เฉพาะเจาะจง
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ค�ำแนะน�ำเพิ่ มเติม
นโยบายบริษัทว่าด้วย

การสื่อสารและการคุ้มครองข้อมูล
สื่อสังคม

สื่อสังคม
่ โอกาสในการสร้างการสนทนาและชุมชน แต่กน
่ ความเสี่ยงด้วยเช่นกัน
สื่อสังคม เช่น Twitter, Facebook และ LinkedIn น�ำมาซึง
็ ำ� มาซึง
คุณต้องด�ำเนินการต่อเครือข่ายทางสังคมในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายของ IQVIA ตัวอย่างเช่น เฉพาะพนักงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเป็นตัวแทนของบริษัทในสื่อสังคมได้ นอกจากนี้ พนักงานไม่สามารถมีส่วนร่วมในการโพสต์ส่ือทางสังคมที่ไม่สอดคล้อง
กับนโยบายการเก็บรักษาความลับของบริษัท ซึ่งห้ามในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของ IQVIA หรือลูกค้าของบริษัท คุณต้องไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัท หากคุณไม่ได้แสดงตัวว่าเป็นพนักงาน และ
รวมถึงการแสดงข้อความปฏิเสธว่ามุมมองต่าง ๆ เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล ไม่ใช่มุมมองของบริษัท

สายด่วนจริยธรรมของ IQVIA: IQVIAethics.com | 25

สารบัญ

ค�ำแนะน�ำเพิ่ มเติม
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การสื่อสารและการคุ้มครองข้อมูล
การเก็บรักษาความลับ

การเก็บรักษาความลับ
"ข้อมูลทีเ่ ป็นความลับ" ประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งยังไม่เป็นที่ทราบของสาธารณะ และข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สามซึ่งอาจอยู่ภายใต้
พั นธะผูกพั นของการไม่เปิดเผยข้อมูล

IQVIA พิ จารณาว่าข้อมูลที่เป็นความลับเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจที่มีค่า เราทุกคนต้องลงนามในข้อตกลงการเก็บรักษาความลับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานของเรากับ IQVIA ข้อตกลงนี้และนโยบายของเรา ห้ามมิให้คุณใช้ ท�ำซ�้ำ ปรับเปลี่ยน หรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ
ของ IQVIA หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้รับการยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
่ เราได้รบ
้ ในระหว่างการท�ำงานของเรา รวมทัง
่ ค
้ ข้อมูลทีม
เราทุกคนมีหน้าทีใ่ นการปกป้องข้อมูลทีเ่ ป็นความลับซึง
ั หรือสร้างขึน
ี วามละเอียดอ่อนอื่น ๆ ที่เราได้รับจากลูกค้า ซัพพลายเออร์ คู่ค้า และอื่น ๆ ที่อาจถูกคู่แข่งน�ำไปใช้ได้หรือเป็นอันตรายต่อ IQVIA หรือลูกค้าของ-

ตัวอย่างทั่วไป ได้แก่:

บริษัท หากมีการเปิดเผย คุณต้อง:

• ข้อมูลราคา

่ พู ดหรือจัดการข้อมูลทีเ่ ป็นความลับในทีส
่ าธารณะ เช่น สนามบิน ร้านอาหาร หรือผ่านช่องทางการสื่อสารสาธารณะที-่
• ระมัดระวังเมือ

• รายได้ ผลก�ำไร หรือข้อมูลทางการเงินอื่นๆ
ที่ยังไม่ได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณะ
• ข้อมูลทรัพยากรบุคคล
• กระบวนการ แผนงาน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
• ซอฟต์แวร์โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ การเขียนโปรแกรม และรหัสต้นฉบับ
• รายชื่อลูกค้าและพนักงาน
• วิธีการหรือระบบทางธุรกิจ
นโยบายบริษัทว่าด้วย
ระเบียบข้อบังคับส�ำหรับ FD
(การเปิดเผยอย่างเป็นธรรม)

หลากหลาย เช่น สื่อสังคม
่ ใช้โทรศัพท์มือถือหรือระบบ
• ระมัดระวังเมือ
่ ามได้ลงนามในข้อตกลงการเก็บรักษาความลับหรือข้อตกลงในการไม่เปิด• ไม่แบ่งปันข้อมูลทีเ่ ป็นความลับนอก IQVIA เว้นแต่บค
ุ คลทีส
่ ได้รับการอนุมัติโดยส�ำนักงานทีป
่ รึกษาทัว่ ไปแล้วเท่านัน
้ และหากมีการแบ่งปันข้อมูลทีเ่ ป็นความลับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
เผยข้อมูล ซึง
่ เสร็จสิ้นภารกิจแล้ว
มีการส่งคืนหรือท�ำลายข้อมูลเมือ
่ งที่ "จ�ำเป็นต้องทราบ" แก่ผู้รับทีเ่ ป็นบุคคลทีส
่ าม และเมือ
่ แบ่งปันภายในกับผู้อน
่ ำ� งานให้กับ
• แบ่งปันข้อมูลทีเ่ ป็นความลับเฉพาะเรือ
ื่ ทีท
หรือในนามของ IQVIA และ
้ หาและทีอ
่ ยู่บนจดหมาย หีบห่อ อีเมล และหมายเลขโทรสารซ�ำ้ อีกครัง
้ ก่อนการส่งข้อมูลทีเ่ ป็นความลับ
• ตรวจสอบเนือ
่ ะเปิดเผย
คิดก่อนทีจ
เหตุการณ์บางอย่างจ�ำเป็นต้องมีเส้นเวลาที่เฉพาะเจาะจงส�ำหรับการรายงานตามระเบียบข้อบังคับ เมื่อค้นพบ ท�ำการรายงานเกี่ยวกับ
โทรสาร อีเมล หีบห่อที่มีข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลอื่นที่ไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งท�ำการส่งผิดใด ๆ ให้ผู้จัดการของคุณ และสมาชิกของส�ำนักงานที่ปรึกษาทั่วไป หรือทีมดูแลความเป็นส่วนตัวทราบโดยทันที จากนั้น ด�ำเนินการตามขั้นตอนเพื่ อเรียกคืนข้อมูลหรือขอให้ผู้รับ
ลบหรือท�ำลายข้อมูล
หากคุณออกจาก IQVIA คุณต้องส่งคืนรายงาน ข้อมูล และเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ IQVIA ทันที คุณจะถูกห้ามมิให้ใช้ข้อมูลหรือขั้นตอนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ IQVIA หรือลูกค้าของเราเพื่ อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ข้อห้ามนี้จะด�ำเนินต่อไปหลังจากที่คุณออกจากการจ้างงานของ IQVIA แล้ว
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นโยบายบริษัทว่าด้วย

การสื่อสารและการคุ้มครองข้อมูล
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุ
ตัวตนได้

นโยบายของเราคือการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่กำ� กับดูแลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การแจกจ่าย และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราสร้างขึ้น ได้รับ ดูแลรักษา หรือส่งต่อ
่ ใช้รว่ มกับข้อมูลอืน
่ ๆ สามารถระบุตวั บุคคลได้ หรือ (2) สามารถได้รบ
ั จากข้อมูลการข้อมูลส่วนบุคคลคือ (1) ข้อมูลใด ๆ ทีร่ ะบุ หรือเมือ
ระบุตัวบุคคลหรือข้อมูลการติดต่อของแต่ละบุคคล ตัวอย่าง ได้แก่ ชื่อของบุคคล ที่อยู่ที่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมลส่วนบุคคล
หรือข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เชื้อชาติ หรือความเชื่อทางศาสนาของแต่ละบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถอยู่ในสื่อหรือรูปแบบใด ๆ
รวมถึงการบันทึกด้วยระบบคอมพิ วเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารที่เป็นกระดาษ
เราคาดหวังให้คุณ:
่ ุณมีสิทธิในการเข้าถึงตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านการเก็บรักษาความลับของข้อมูล
• ปกป้องและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีค
และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
่ งการใช้ข้อมูลส่วน• ปฏิบัติตามการควบคุมภายในและภายนอกทีเ่ ข้มงวดของเรา เพื่ อเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย โดยหลีกเลีย
่ ามารถ
่ ามารถระบุตัวตนผู้ป่วยได้ในผลิตภัณฑ์และบริการทีใ่ ดก็ตามทีเ่ ป็นไปได้ หรือในกรณีที่ IQVIA ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทีส
บุคคลทีส
ระบุตัวตนของผู้ป่วยได้ ต้องแจ้งให้ผู้ป่วยทราบล่วงหน้าและได้รับความยินยอมก่อน
่ �ำเป็นตามสัญญา ข้อตกลงในการมอบหมายงาน หรือข้อตกลงในการถ่ายโอนข้อมูล
• ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเพิ่ มเติมใด ๆ ทีจ
่ าม โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม
• ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลทีส
่ าตรการรักษาความปลอดภัยด้านเทคนิคของ IQVIA ทีม
่ ีอยู่ เช่น การเข้ารหัสบนแล็ปท็อปและสื่อแบบพกพา
• ไม่ลบและแทนทีม
่ วข้องกับข้อมูลนี้ และ
• รายงานโดยทันทีหากคุณรับทราบถึงเหตุการณ์ด้านความเป็นส่วนตัวทีเ่ กีย
• หากจะมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศใด ๆ ตรวจสอบเพื่ อก�ำหนดว่าจ�ำเป็นจะต้องมีข้อตกลงบางอย่างหรือไม่
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านข้อมูลส่วนบุคคลทั่วโลกของเรา ติดตามตรวจสอบกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและพั ฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเรา เราสนับสนุนทีมตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านข้อมูลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
“ความเป็นส่วนตัวตามการออกแบบ” (Privacy by Design)
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ค�ำแนะน�ำเพิ่ มเติม

่ �ำงานทีใ่ ห้ความเคารพต่อกันและมีความรับผิดชอบซึง
่ ส่งเสริมIQVIA มีสถานทีท
ความเป็นผู้นำ� และการท�ำงานเป็นทีม

นโยบายบริษัทว่าด้วย
สถานที่ท�ำงานที่ให้ความเคารพต่อกัน
“สถานะทีไ่ ด้รับความคุ้มครอง” ได้แก่ เชื้อชาติ
สีผิว เพศ ลัทธิความเชื่อ ศาสนา สถานภาพการสมรส อายุ ชาติก�ำเนิดหรือวงศ์ตระกูล
ความทุพพลภาพทางร่างกายหรือจิตใจ

IQVIA ในการสร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการท�ำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำ� การมุ่งเน้นลูกค้า ความสมบูรณ์ และคุณภาพ เราปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

โรคประจ�ำตัว สถานภาพการเกณฑ์ทหาร

สถานที่ท�ำงานที่ให้ความเคารพต่อกัน

สถานภาพการเป็นพลเมือง อัตลักษณ์ทางเพศ

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่มีประสิทธิผล ซึ่งสนับสนุนการท�ำงานเป็นทีมและความไว้วางใจ เราปฏิบัติต่อกันและกัน

รสนิยมทางเพศ หรือสถานะของกลุ่มอื่นใด
ที่ได้รับการคุ้มครอง

และต่อบุคคลใด ๆ ที่เรามีปฏิสัมพั นธ์ด้วยขณะท�ำงานให้กับ IQVIA ด้วยความเคารพและการให้เกียรติ
การต่อต้านการเลือกปฏิบัติ
IQVIA เป็นบริษัทผู้ว่าจ้างที่ให้โอกาสอย่างเท่าเทียม เราท�ำการตัดสินใจจ้างงานโดยยึดคุณสมบัติและคุณความดีเป็นหลัก เราห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยขึ้นอยู่กับการพิ จารณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น อายุ เชื้อชาติ ชาติกำ� เนิด เพศ หรือ “สถานะที่ได้รับความคุ้มครอง” อื่น ๆ
การคุกคาม
เราทุกคนมีความรับผิดชอบในการรักษาสถานที่ทำ� งานให้ปลอดจากการคุกคาม บุคลากรของบริษัทถูกห้ามอย่างเด็ดขาดมิให้เข้าไปมีส่วนในการกระท�ำที่เป็นการคุกคามต่อบุคลากรคนอื่น ๆ หรือต่อบุคคลที่สาม เช่น ลูกค้าหรือผู้ขาย "การคุกคาม" ได้แก่ การกระท�ำด้วยวาจา มิใช่วาจา ทางกาย หรือทางสายตาที่ไม่พึงประสงค์ใด ๆ ต่อ “สถานะที่ได้รับความคุ้มครอง” ของบุคคล การคุกคามสามารถ:
• เป็นทางร่างกายหรือทางวาจา
้ ต่อตัวบุคคลหรือด้วยวิธีการอืน
่ ๆ เช่น อีเมล
• เกิดขึน
่ วข้องกับเรือ
่ งเพศ หรืออีกนัยหนึง
่ คือเป็นค�ำพู ดหรือการกระท�ำทีไ่ ม่เหมาะสม หรือ
• มีลักษณะเกีย
่ งตลกขบขัน การล้อเล่น หรือการเย้าแหย่
• รวมถึงเรือ
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สถานที่ท�ำงานที่ให้ความเคารพต่อกัน
ประเภทของพฤติกรรมที่นโยบายของเรามีการห้าม ได้แก่:
่ วกับตัวบุคคล เช่น เรือ
่ งเชือ
้ ชาติ ศาสนา หรือเพศ
• การพู ดใส่ร้ายป้ายสี การพู ดตลกร้าย หรือการแสดงความคิดเห็นดูถูกเกีย
่ สดงความมุ่งร้ายต่อบุคคลหรือกลุ่ม
• การเผยแพร่หรือโพสต์รายการทีแ
• การคุกคามทางเพศ หรือ
่
• การสัมผัสทางร่างกายทีเ่ ป็นการคุกคาม เช่น การจับ การหยิก หรือการจงใจปัดโดนร่างกายของผู้อืน
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
IQVIA ห้ามมิให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในสถานที่ท�ำงาน พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หมายถึง การกระท�ำที่เกิดขึ้นซ�้ำ ๆ และไม่มีเหตุผล
ซึ่งเป็นการข่มขู่ ท�ำให้ตัวบุคคลอับอายขายหน้า หรือท�ำให้เสื่อมเสีย หรือก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของตัวบุคคล ตัวอย่างของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การใช้ค�ำพู ดที่ก้าวร้าว การใช้ค�ำหยาบคาย การดูถูก การท�ำทารุณ การจงใจกีดกันออกจากกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือการต�ำหนิส�ำหรับข้อผิดพลาดโดยมิชอบ
ความรุนแรงและภัยคุกคาม
IQVIA ห้ามมิให้มีการกระท�ำที่เป็นความรุนแรงหรือภัยคุกคามของความรุนแรงต่อตัวบุคคลหรือ IQVIA เราห้ามมิให้มีอาวุธชนิดใด ๆ
่ ป
่ ไรก็ตาม ยกเว้นเจ้าหน้าทีท
ี่ ฏิบต
ั ต
ิ ามหน้าทีโ่ ดยการบังคับใช้ของกฎหมาย หรือตามกฎหมาย
อยูใ่ นหรือต่อทรัพย์สินของ IQVIA ไม่วา่ เมือ
ในท้องถิ่นที่บังคับใช้ หากคุณทราบถึงภัยคุกคามหรือการกระท�ำที่เป็นความรุนแรง โปรดรายงานต่อฝ่ายรักษาความปลอดภัยในท้องถิ่น
ผู้จัดการของคุณ หรือตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยทันที
ยาเสพติดและสารแอลกอฮอล์
การอยู่ภายใต้อิทธิพลของสารแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย อาจน�ำไปสู่สถานการณ์ท่เี ป็นอันตรายต่อตัวคุณเองหรือคนที่ท�ำงานรอบตัวคุณได้ คุณไม่อาจท�ำงานในขณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสารแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย คุณไม่อาจครอบครอง จ�ำหน่าย หรือแจกจ่ายยาเสพติดที่ผิดกฎหมายขณะที่อยู่ในบริเวณสถานที่ของบริษัท สถานที่ทำ� งาน ในงานกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก IQVIA หรือในขณะที่ท�ำงานให้กับบริษัท
่ เครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ในงานกิจกรรมหรือมือ
้ อาหารทีไ่ ด้รบ
้ ได้ หากได้รบ
การดืม
ั การสนับสนุนจาก IQVIA อาจเกิดขึน
ั การอนุมต
ั จ
ิ ากฝ่ายบริหารในท้องถิ่น และเฉพาะในกรณีที่ไม่เป็นอันตรายต่อตัวคุณเองหรือคนอื่น ๆ ท�ำให้สมรรถภาพในการท�ำงานของคุณลดลง หรือ
ส่งผลร้ายต่อ IQVIA
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สถานที่ท�ำงานที่ให้ความเคารพต่อกัน
ค�ำถามและค�ำตอบ
ในประเทศของฉัน การคุกคามทางเพศไม่ได้มีการวางระเบียบไว้อย่างชัดเจน นโยบายของ IQVIA ในการต่อต้านการคุกคามทางเพศน�ำมาใช้กับส�ำนักงานของฉันได้หรือไม่
ได้ นโยบายของ IQVIA เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและการคุกคามน�ำมาใช้กับส�ำนักงานของเราทุกแห่งทั่วโลก เราต้องแสดงความเคารพ
ต่อเพื่ อนร่วมงานทั้งหมดของเราที่ IQVIA ปรึกษากับตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าการกระท�ำบางอย่าง
เป็นไปตามหลักการให้เกียรติและความเคารพของเราหรือไม่
เพื่ อนร่วมงานคนหนึ่งดื่มสุราจนควบคุมตัวเองไม่ได้ในระหว่างการรับประทานอาหารค�่ำของทีม เธอมักส่งเสียงดัง แสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม และบางครั้งก็มีลูกค้าอยู่ด้วย พฤติกรรมนี้ท�ำให้ฉันรู้สึกอึดอัดมาก แต่ฉันกลัวที่จะเผชิญหน้ากับเธอ คุณคิดว่าฉัน
ควรท�ำอย่างไร
หากเพื่ อนร่วมงานของคุณเมา อาจเป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพของตัวเธอเองหรือคนอื่น ๆ รอบข้าง การเมาในขณะที่มีลูกค้าอยู่ด้วย
ไม่เป็นผลดีต่อทั้งตัวเธอและ IQVIA โปรดพู ดคุยกับผู้จัดการหรือติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่นโดยเร็วที่สุด
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สารบัญ

แรงงาน

การกล้าพู ดและการไม่ตอบโต้
IQVIA ส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมการท�ำงานแบบเปิดซึ่งคุณมีอิสระที่จะแสดงความคิดเห็นด้วยความเคารพ เพื่ อพยายามแก้ไขปัญหา
หรือพู ดอย่างตรงไปตรงมากับเพื่ อนร่วมงานได้ คุณได้รับการส่งเสริมให้หารือเกี่ยวกับปัญหาใด ๆ กับผู้จัดการของคุณอย่างเปิดเผย
เพื่ อให้สามารถระบุและด�ำเนินการที่เหมาะสมได้ พนักงานควรรายงานการประพฤติผิดหรือการฝ่าฝืนนโยบายและระเบียบปฏิบัติ่ อ
้ แรก ให้แจ้งผูจ
้ งสงสัย ในขัน
้ ด
ั การของคุณหรือตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล หากคุณไม่สะดวกใจในการรายงานปัญหา
ของ IQVIA ทีต
ในลักษณะนี้ ให้ใช้ช่องทางเลือกอื่น ๆ เช่น สายด่วนจริยธรรม
IQVIA ห้ามมิให้มีการตอบโต้ต่อบุคคลใดก็ตามที่แจ้งข้อวิตกกังวลหรือให้ความร่วมมือในการสืบสวน อย่างไรก็ตาม บุคคลใดก็ตามที่เจตนาสร้างข้อกล่าวหาเท็จหรือเจตนาให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ อาจต้องได้รับการลงโทษทางวินัย หากคุณเชื่อว่าคุณก�ำลังถูกตอบโต้
โปรดติดต่อผู้จัดการของคุณ ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือส�ำนักงานด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ค�ำถามและค�ำตอบ
เพื่ อนร่วมงานของฉันมักพู ดจาดูถูกเกี่ยวกับความพิ การของเพื่ อนร่วมงานคนหนึ่ง จากนั้นเธอก็กลบเกลื่อนด้วยการพู ดว่า
"ฉันแค่ล้อเล่นเท่านั้น" แบบนั้นไม่เป็นไรใช่หรือไม่
ไม่ใช่ การกระท�ำเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของเรา เพื่ อนร่วมงานของคุณจ�ำเป็นต้องเข้าใจว่าความคิดเห็นของเธอไม่เหมาะสม
คุณสามารถท�ำสิ่งนี้ได้ด้วยตัวคุณเอง หรือขอให้ผู้จัดการหรือตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่ อจัดการกับสถานการณ์ หรือรายงานไปยัง
สายด่วนจริยธรรม

สายด่วนจริยธรรมของ IQVIA: IQVIAethics.com | 31
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ค�ำแนะน�ำเพิ่ มเติม
นโยบายบริษัทว่าด้วย

แรงงาน

ความขัดแย้งในผลประโยชน์ส่วนบุคคล

ความขัดแย้งในผลประโยชน์ส่วนบุคคล
เราเคารพในสิทธิของคุณในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนบุคคลซึ่งอยู่นอกขอบเขตงานของคุณ ตราบใดที่ไม่เข้าไปก้าวก่ายความรับ่ ีนัยส�ำคัญ" โดย
"ผลประโยชน์ทางการเงินทีม
ทั่วไปหมายถึง การที่คุณและ/หรือสมาชิกใน
ครอบครัวของคุณเป็นเจ้าของ:
• หลักทรัพย์ประเภทใด ๆ ของบริษัทมากกว่า
ร้อยละหนึ่ง (1%)
หรือ
• ในจ�ำนวนที่มากกว่าร้อยละห้า (5%) ของ
สินทรัพย์รวมของคุณหรือสมาชิกใน
ครอบครัว

ผิดชอบในการท�ำงานของคุณ คุณต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือความสัมพั นธ์ใด ๆ ที่อาจขัดแย้งหรือดูเหมือนเป็นการขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของ IQVIA สถานการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ
เนื้อหาในส่วนต่อไปนี้เป็นการอธิบายสถานการณ์ที่มักมีความขัดแย้งในผลประโยชน์ส่วนบุคคลเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม รายการนี้ไม่ได้ครอบคลุมทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดความขัดแย้งดังกล่าวขึ้นได้
ความขัดแย้งในผลประโยชน์ทางการเงิน
่ ๆ (รวมเรียก้ ได้ หากคุณหรือสมาชิกทีใ่ กล้ชด
ิ คูส
่ มรส หรือผูท
้ ม
ี่ ค
ี วามสัมพั นธ์ใกล้ชด
ิ ส่วนตัวอืน
ความขัดแย้งในผลประโยชน์อาจเกิดขึน
ว่า "สมาชิกในครอบครัว") มีผลประโยชน์ทางการเงินในการท�ำงาน พร้อมด้วยหรือเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารของลูกค้า
คู่แข่ง หรือผู้ขายของ IQVIA ซึ่งมีอยู่ในเวลานี้หรือที่อาจเกิดขึ้นได้
ความขัดแย้งในผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นได้ หากคุณหรือสมาชิกในครอบครัวมี "ผลประโยชน์ทางการเงินที่มีนัยส�ำคัญ" ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในบริษัทใด ๆ ที่แข่งขัน ท�ำธุรกิจ หรือพยายามที่จะท�ำธุรกิจกับ IQVIA
ผลประโยชน์ทางการเงินอื่น ๆ อาจมีนัยส�ำคัญ นั่นเป็นเหตุผลว่าท�ำไมคุณต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทางการเงินใด ๆ ที่แท้จริงในองค์กร
ดังกล่าวต่อผู้จัดการของคุณหรือส�ำนักงานที่ปรึกษาทั่วไป ทั้งนี้ ไม่น�ำมาใช้กับการลงทุนส่วนบุคคลในกองทุนรวมที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอาจรวมถึงหุ้นของลูกค้า ผู้ขาย หรือคู่แข่งของ IQVIA
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แรงงาน

ความขัดแย้งในผลประโยชน์ส่วนบุคคล
การจ้างงานจากภายนอก
บางครั้งคุณอาจได้รับอนุญาตให้ท�ำงานที่สองหรือท�ำธุรกิจส่วนตัวได้ในขณะที่ทำ� งานให้กับ IQVIA งานที่สองหรือการท�ำธุรกิจส่วนตัว
ดังกล่าวใด ๆ ต้องไม่:
• เป็นภัยต่อผลประโยชน์ของ IQVIA
• เกี่ยวข้องกับการให้บริการ (ไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่) หาก IQVIA เป็นผู้ให้บริการนั้นหรือบริการที่เกี่ยวข้องในตลาด
• ส่งผลในทางลบต่อผลการปฏิบัติงานของคุณที่ IQVIA หรือ
• จ�ำกัดความสามารถของคุณในการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของคุณที่มีต่อ IQVIA
หากคุณก�ำลังวางแผนที่จะท�ำงานที่สอง ก่อนอื่นคุณต้องได้รับการอนุมัติจากตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการที่เหมาะสม
สมาชิกในครอบครัว
อาจมีความขัดแย้งในผลประโยชน์ หากสมาชิกในครอบครัวท�ำงานให้กับคู่แข่ง ลูกค้า หรือผู้ขายของ IQVIA นอกจากนี้ อาจมี
ความขัดแย้งในผลประโยชน์ได้ หากสมาชิกในครอบครัวสามารถใช้อ�ำนาจในการขายสินค้าหรือบริการไปให้หรือจาก IQVIA ได้
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ความขัดแย้งในผลประโยชน์ส่วนบุคคล

ความขัดแย้งในผลประโยชน์ส่วนบุคคล
โดยปกติแล้ว IQVIA อนุญาตให้สามารถว่าจ้างสมาชิกในครอบครัวได้ ตราบใดที่พวกเขาไม่มีความสัมพั นธ์ในการรายงานโดยตรงหรือ
โดยอ้อมกับสมาชิกในครอบครัวคนอื่น ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลก่อนการจ้างงาน การโยกย้าย หรือเลื่อนต�ำแหน่งบุคคลใดก็ตามที่มีสมาชิกในครอบครัวท�ำงานอยู่ที่ IQVIA
การเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร
คุณต้องได้รับการอนุมัติจากส�ำนักงานที่ปรึกษาทั่วไปก่อนที่จะเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารของกิจการที่แสวงหาผลก�ำไร
คุณไม่จ�ำเป็นต้องได้รับความยินยอมส�ำหรับธุรกิจของครอบครัวหรือกิจการบริหารการเงินส่วนบุคคล
โอกาสของบริษัท
คุณไม่อาจ (โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการที่เหมาะสม):
• ใช้โอกาสที่ค้นพบผ่านการใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล หรือต�ำแหน่งของ IQVIA เพื่ อตัวคุณเอง
• ใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล หรือต�ำแหน่งของ IQVIA เพื่ อผลประโยชน์ส่วนบุคคล หรือ
• แข่งขันกับ IQVIA
นอกจากนี้ คุณยังมีหน้าที่ต่อ IQVIA ในการเพิ่ มพู นผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของบริษัท เมื่อมีโอกาสเกิดขึ้น
อคติในการวิเคราะห์ที่อาจเกิดขึ้น
ความซื่อสัตย์สุจริตอย่างแท้จริงและไม่มีข้อสงสัยในการวัดผล การประเมิน และการวิเคราะห์ของ IQVIA เป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิง
่
คุณต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระท�ำการใด ๆ ที่อาจแทรกแซงหรือดูเหมือนเป็นการแทรกแซงกับผลลัพธ์หรือความซื่อสัตย์สุจริตของการวัดผล การประเมิน การรายงาน หรือการวิเคราะห์ที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ ของ IQVIA กระบวนการเหล่านี้ต้องปราศจากอิทธิพลหรืออคติ
ที่ไม่เหมาะสมใด ๆ
การเปิดเผยข้อมูล
คุณต้องเปิดเผยความขัดแย้งในผลประโยชน์ส่วนบุคคลที่เป็นไปได้เมื่อเกิดขึ้นต่อผู้จัดการของคุณ หรือตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และส�ำนักงานที่ปรึกษาทั่วไปหรือผู้ได้รับการแต่งตั้ง นอกจากนี้ คุณยังต้องด�ำเนินการใด ๆ ที่ IQVIA ถือว่าจ�ำเป็น เพื่ อจัดการกับ
สถานการณ์ของคุณ ความขัดแย้งในผลประโยชน์ส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน
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ความขัดแย้งในผลประโยชน์ส่วนบุคคล
ค�ำถามและค�ำตอบ
ฉันท�ำงานในไซต์กลุ่มธุรกิจเปิดใหม่ ภรรยาของฉันเป็นแพทย์โรคหัวใจที่มีประสบการณ์ในการท�ำการศึ กษาวิจัยทางคลินิก
ฉันสามารถส่งชื่อของเธอเพื่ อให้ได้รับการพิ จารณาเป็นผู้วิจัยหลักส�ำหรับการศึ กษาวิจัยที่บริหารจัดการโดย IQVIA ได้หรือไม่
ได้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องเปิดเผยความสัมพั นธ์ของคุณ และคุณไม่ควรมีบทบาทใด ๆ ในการตัดสินใจว่าจะใช้บริการของเธอ
หรือการเจรจาต่อรองสัญญาใด ๆ คุณต้องด�ำเนินการตามขั้นตอนที่จ�ำเป็นเพื่ อจัดการกับข้อขัดแย้ง
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นโยบายบริษัทว่าด้วย
มาตรฐานการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ
นโยบายบริษัทว่าด้วย
การคัดเลือกและการจัดการผู้ขาย

บริการและการปฏิบัติทางธุรกิจ

่ อดเยีย
่ มให้แก่ลก
่ นIQVIA มอบบริการทีย
ู ค้า และสร้างแนวทางแก้ปญ
ั หาเพื่ อขับเคลือ
การดูแลสุขภาพให้ก้าวไปข้างหน้า
IQVIA พยายามในการรักษาความสัมพั นธ์อันยาวนานกับลูกค้าและมอบบริการที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้า ความสัมพั นธ์กับลูกค้าที่ประสบความส�ำเร็จจ�ำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับความต้องการและความท้าทายของลูกค้า

มาตรฐานการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ
IQVIA พั ฒนาและปรับปรุงแก้ไขการน�ำเสนอบริการ เพื่ อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าของเราและ
เพื่ อสร้างความแตกต่างให้กับบริการของเราในตลาด เราทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการมอบบริการที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้า และ
เพิ่ มพู นผลประโยชน์ของ IQVIA ไปด้วยในขณะเดียวกัน ความรับผิดชอบดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่จำ� กัดเฉพาะ:
• การปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อก�ำหนดการท�ำสัญญา
• การขออนุญาตและการขออนุมัติที่จ�ำเป็นส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจและการเบิกจ่าย และ
• การยึดมั่นในข้อก�ำหนดของบริษัทส�ำหรับการพั ฒนาการน�ำเสนอบริการใหม่ ๆ

การคัดเลือกและการจัดการผู้ขาย
ผู้ขายที่มีคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพทางต้นทุน ช่วยสนับสนุนความต้องการในการด�ำเนินงานของเราและความต้องการของลูกค้า
เราเลือกผู้ขายโดยยึดคุณภาพ การส่งมอบ บริการ ชื่อเสียง และราคาเป็นหลัก ผู้ขายทุกรายต้องด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพื่ อหรือ
ในนามของ IQVIA ด้วยมาตรฐานและค่านิยมที่สอดคล้องกับของเรา เราสนับสนุนให้เกิดความหลากหลายในหมู่ผู้ขาย รวมถึงธุรกิจ
่ ส
ขนาดเล็ก ตลอดจนธุรกิจทีม
ี ตรี ชนกลุม
่ น้อย และทหารผ่านศึกเป็นเจ้าของ ผูข
้ ายต้องยอมรับในการปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักการที่ IQVIA ก�ำหนด
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คำำ�แนะน�
ค�
แนะนำำ�เพิ
เพิ่ ม
่มเติ
เติมม

การควบคุมการค้าระหว่างประเทศ

Omniam, ษ
นโยบายบริ
inullac
ัทว่าด้วยcaeriatem est ut
มาตรฐานการมี
ส่วนร่วมทางธุ
จ samus
exped maio. Nequiam
conรกิessi
quasinia velluptae cus, cusdae.
Ihil molorempor abor asimincienis
nonsero ea endel etus maio omnis
aut aborepuda dis sundi arum ium
quidellaut es prae laborporessi

เราเป็นบริษัทระดับโลกที่มีส�ำนักงานอยู่ทั่วโลก เราต้องด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎระเบียบทางการค้า รวมถึงการควบคุมการส่งออกและการน�ำเข้า การควบคุมทางการค้ามีความซับซ้อนและแตกต่างกันอย่างมาก คุณควรสอบถามค�ำถามใด ๆ ไปยังส�ำนักงานที่ปรึกษาทั่วไปหรือส�ำนักงานด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบทราบ
ตัวอย่างกฎระเบียบด้านการควบคุมทางการค้าที่เราต้องปฏิบัติตาม ได้แก่:

doluptaeprae excepta cuptis in nobis

กฎหมายควบคุมการส่งออกและการน�ำเข้า

es eribus

กฎหมายและข้อบังคับที่ควบคุมการส่งออกและการน�ำเข้า ซึ่งน�ำมาใช้กับสินค้าและข้อมูลทางเทคนิคเป็นจ�ำนวนมาก (รวมถึงซอฟต์แวร์
และยาที่ใช้ในการวิจัย) อีกทั้งสามารถน�ำมาใช้กับสิ่งที่ถือพกพาได้และอาจต้องขออนุมัติ ขอใบอนุญาต และการรายงานล่วงหน้า
การถ่ายโอนข้อมูลทางเทคนิคแก่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ (รวมถึงพนักงานของ IQVIA) อาจ "ถือว่าเป็นการส่งออก"
สินค้าทั้งหมดที่น�ำเข้าต้องมีการจ�ำแนกประเภทอย่างถูกต้องเพื่ อระบุภาษีน�ำเข้าใด ๆ ที่ต้องช�ำระ
การบังคับตามกฎระหว่างประเทศ
การบังคับตามกฎระหว่างประเทศและข้อจ�ำกัดทางการค้าเกิดขึ้นกับหลายประเทศ ซึ่งอาจจ�ำกัดความสามารถของเราในการท�ำธุรกิจ
ในบางพื้ นที่
ฝ่ายที่ถูกปฏิเสธ
มีข้อจ�ำกัดในการท�ำธุรกิจกับบางคน กลุ่ม หรือองค์กร รวมถึงผู้ที่ได้รับการระบุว่าเป็นผู้ก่อการร้าย หรือผู้สนับสนุนการก่อการร้าย หรือ
ผู้ค้ายาเสพติด
กิจกรรมต้องห้าม
IQVIA ห้ามมิให้ท�ำธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การพั ฒนาอาวุธเคมีหรือชีวภาพ
ข้อจ�ำกัดในการต่อต้านการคว�่ำบาตร
กฎหมายห้ามมิให้ IQVIA เข้าร่วมในการคว�่ำบาตรระหว่างประเทศบางประเทศที่เป็นมิตรกับสหรัฐฯ ตัวอย่างปัจจุบันคือการคว�่ำบาตรอิสราเอลโดยประเทศในกลุ่มอาหรับ กฎหมายเหล่านี้ห้ามมิให้มีการท�ำข้อตกลงที่มีผลต่อการสนับสนุนการคว�่ำบาตรดังกล่าว และ
ยังไม่อนุญาตให้มอบข้อมูลส�ำหรับวัตถุประสงค์ท่เี กี่ยวข้องกับการคว�ำ่ บาตรอีกด้วย
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บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

นโยบายบริษัทว่าด้วย
บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบุคคลเฉพาะรายที่อาจถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
บุคลากรทางการแพทย์ โปรดติดต่อส�ำนักงานที่ปรึกษาทั่วไป
นโยบายบริษัทว่าด้วย
ของขวัญและสิ่งบันเทิง

บริการจ�ำนวนมากของเราจ�ำเป็นต้องติดต่อกับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับมักน�ำมาใช้กับ
ความสัมพั นธ์ดังกล่าว หากงานของคุณเกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพั นธ์กับบุคคลดังกล่าว คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการมีปฏิสัมพั นธ์
ดังกล่าวนั้น:
• ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติของเรา
• ใช้เพื่ อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น การศึกษาหรือการวิจัย และ
• ไม่แทรกแซงหรือดูเหมือนเป็นการแทรกแซงการตัดสินใจทางการแพทย์ที่เป็นอิสระของบุคลากรทางการแพทย์ หรือการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ของขวัญ มื้ออาหาร และผลประโยชน์อื่น ๆ ต้องไม่เป็นไปเพื่ อวัตถุประสงค์ของ หรือของมูลค่าดังกล่าว ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีผลต่อทางการแพทย์ หรือดุลยพิ นิจหรือการตัดสินใจอย่างมืออาชีพของบุคลากรทางแพทย์อย่างไม่เหมาะสม ไม่อาจเสนอหรือมอบของขวัญ
มื้ออาหาร หรือสิ่งบันเทิงให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หากไม่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากส�ำนักงานที่ปรึกษาทั่วไป
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปของเราในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและการประพฤติอย่างมีจริยธรรมแล้ว พนักงานของ
IQVIA ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในการมีปฏิสัมพั นธ์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคลากรทางการแพทย์
กฎหมายต่อต้านเงินสินบน
IQVIA ปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านเงินสินบนที่บังคับใช้ในประเทศที่เราด�ำเนินธุรกิจ การจ่ายเงินหรือค่าตอบแทนให้แก่หรือในนามของบุคลากรทางการแพทย์ ต้องไม่เป็นไปเพื่ อวัตถุประสงค์ในการโน้มน้าวให้บุคลากรทางการแพทย์ซ้อ
ื สั่งจ่าย แนะน�ำ หรือส่งเสริมบริการ
ยา หรืออุปกรณ์ หรือเพื่ อเป็นรางวัลส�ำหรับการซื้อ การสั่งจ่าย หรือการแนะน�ำยาหรืออุปกรณ์ที่ผ่านมา
ติดต่อส�ำนักงานที่ปรึกษาทั่วไปหรือสายด่วนจริยธรรม หากคุณคิดว่ามีผู้ขอให้คุณมอบสิ่งใดก็ตามที่อาจถือว่าเป็นการติดสินบนหรือเงินสินบน นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อช่องทางเหล่านี้ได้ หากคุณเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าวจากบุคคลใดก็ตามที่ท�ำงานร่วมกับ IQVIA หรือผู้สนับสนุน ผู้ขาย หรือนักวิจัยบุคคลใด ๆ ของเรา
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บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ค�ำถามและค�ำตอบ
ลูกค้ารายหนึ่งต้องการท�ำการศึ กษาผลิตภัณฑ์ที่วางตลาดและไม่ได้วางแผนที่จะใช้ข้อมูลเพื่ อวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์ใดๆ
เรื่องนี้เป็นเหตุให้ต้องกังวลหรือไม่
ใช่ นี่คือหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยในการพิ จารณาว่าการศึกษาอาจเป็น "การศึกษาเพื่ อหวังผล" ที่ออกแบบมาเพื่ อโน้มน้าวให้บุคลากรทางการแพทย์สั่งจ่ายยาผลิตภัณฑ์ ติดต่อส�ำนักงานที่ปรึกษาทั่วไปหรือสายด่วนจริยธรรม หากคุณเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้

การรายงานค่าใช้จ่ายรวม
การช�ำระเงินทั้งหมดหรือการโอนมูลค่าอื่น ๆ ให้กับหรือในนามของบุคลากรทางการแพทย์ ต้องเป็นค่าตอบแทนที่มีมูลค่าตลาดที่ยุติธรรมส�ำหรับบริการที่มอบให้ มีการจัดท�ำเอกสารหลักฐาน และบันทึกรายการไว้อย่างถูกต้องในบันทึกทางการเงินและเอกสารของIQVIA นอกจากนี้ การช�ำระเงินและการโอนมูลค่าดังกล่าวทั้งหมดต้องได้รับการติดตามเพื่ อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายความโปร่งใสและ “ข้อก�ำหนดเพื่ อแสดงความโปร่งใสในการท�ำงาน” (Sunshine Act) ที่บังคับใช้
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การแจ้งข้อวิตกกังวล
นโยบายบริษัทว่าด้วย
กรอบการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ
บูรณาการ
นโยบายบริษัทว่าด้วย
การจ�ำแนกประเภทข้อมูล
นโยบายบริษัทว่าด้วย
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IQVIA ที่ยอมรับได้

สินทรัพย์

IQVIA ปกป้องข้อมูลของบริษัทและคู่ค้าทางธุรกิจ รวมถึงป้องกันต่อการขัดขวางการด�ำเนินงานของบริษัท
IQVIA มุ่งมั่นในการปกป้องสินทรัพย์ของบริษัทและลูกค้า และช่วยป้องกันต่อการขัดขวางการด�ำเนินงานของบริษัท เราจัดเตรียม
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกทางกายภาพที่ปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของประเทศหรือทั่วโลก เราทุกคนมีหน้าที่รับผิด
ชอบในการช่วยดูแลรักษาและปกป้องสินทรัพย์ของ IQVIA ให้ปลอดภัยจากการโจรกรรมและการน�ำไปใช้ในทางที่ผิด

กรอบการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศบูรณาการ
โครงสร้างและการก�ำกับดูแลของกรอบการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศบูรณาการของ IQVIA ("กรอบการท�ำงาน") จะช่วยปกป้องการรักษาความลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งานของข้อมูลในความครอบครองของ IQVIA ทีมรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั่วโลกมีหน้าที่รับผิดชอบในการพั ฒนา การน�ำไปใช้ และการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของกรอบการท�ำงาน รวมทั้งนโยบาย
และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติดังกล่าวทั้งหมด

การจ�ำแนกประเภทข้อมูล
นโยบายการจ�ำแนกประเภทข้อมูลของเราก�ำหนดระดับการจ�ำแนกประเภทข้อมูลสี่ระดับที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของIQVIA นโยบายช่วยให้มั่นใจว่า สินทรัพย์ข้อมูลได้รับการจ�ำแนกประเภทส�ำหรับการควบคุมที่เหมาะสม เพื่ อการปกป้องและคุ้มครองสินทรัพย์เหล่านี้ ข้อมูลทั้งหมดของบริษัทต้องได้รับการจัดระดับของประเภทข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในนโยบาย

การใช้สินทรัพย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
IQVIA จัดเตรียมสินทรัพย์ไว้อย่างหลากหลาย โทรศัพท์มือถือ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คอมพิ วเตอร์และระบบ และอุปกรณ์ส�ำนักงาน
เช่น เครื่องพิ มพ์ และเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่ อช่วยให้คุณท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ�ำเป็นต้องใช้งานสินทรัพย์และระบบดังกล่าว
อย่างเหมาะสม คุณต้องด�ำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่ อปกป้องสินทรัพย์ของ IQVIA จากการโจรกรรมหรือการน�ำไปใช้
ในทางที่ผิด สินทรัพย์และระบบของ IQVIA มอบไว้ให้ใช้เป็นเครื่องมือทางธุรกิจ และต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่ อวัตถุประสงค์
ทางธุรกิจ ต้องใช้สินทรัพย์และระบบที่ IQVIA จัดเตรียมให้ตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติท่เี กี่ยวข้อง และไม่อาจใช้เพื่ อ:
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การใช้สินทรัพย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
• ฝ่าฝืนนโยบายหรือขั้นตอนใด ๆ ของ IQVIA
• มีส่วนร่วมในการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย ฉ้อโกง หรือเป็นอันตราย
• ดู ส่ง รับ หรือจัดเก็บเนื้อหาที่เป็นการละเมิด ลามกอนาจร หรือหมิ่นประมาท
• คุกคามบุคคลอื่น ๆ หรือ
• ตรวจติดตามหรือดักสกัดไฟล์หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลหรือองค์กรอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า
การใช้สินทรัพย์ของบริษัทเป็นการส่วนตัวในบางโอกาสสามารถได้รบ
ั การอนุญาตและควรคงไว้ในระดับต�ำ่ สุด เว้นแต่การใช้งานดังกล่าวจะ:
• แทรกแซงความรับผิดชอบในงานของคุณ
• เกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือมีค่าใช้จ่ายที่มากเกินปกติ
• ฝ่าฝืนนโยบายหรือขั้นตอนใด ๆ ของ IQVIA หรือ
• หลีกเลี่ยงการควบคุมการรักษาความปลอดภัย
่ ทีไ่ ม่ใช่ผรู้ บ
่ ่งผ่านระบบของบริษัทจะเป็นส่วนตัว อาจมีบค
ุ คลอืน
ั ข้อความเห็นหรือได้ยน
ิ IQVIA ขอสงวนอย่าคิดไปเองว่าข้อมูลใดก็ตามทีส
สิทธิใ์ นการตรวจสอบไฟล์ ข้อความ หรือการสื่อสารใด ๆ ที่ส่ง รับ หรือจัดเก็บไว้ในระบบหรืออุปกรณ์ของที่จัดเตรียมให้โดย IQVIA
นอกจากนี้ IQVIA ยังขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าครอบครองสินทรัพย์ใด ๆ ที่ IQVIA จัดเตรียมไว้ให้ได้ทุกเมื่อ โดยเป็นไปตามกฎหมาย
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง คุณไม่อาจติดตั้งหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใด ๆ บนคอมพิ วเตอร์ของ IQVIA หรือได้รับสิทธิ์เข้าถึงเครือข่าย
IQVIA ผ่านทางผู้ให้บริการเชิงพาณิชย์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะจากฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การขับขี่และการใช้โทรศัพท์มือถือ: การใช้โทรศัพท์มือถือในขณะที่ขับขี่มักไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เพื่ อให้แน่ใจในความปลอดภัย
ของพนักงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย IQVIA ไม่สนับสนุนให้ใช้โทรศัพท์มือถือแบบพกพาใด ๆ ในขณะขับขี่เพื่ อกิจธุระของบริษัท
หรือใช้รถยนต์ที่บริษัทจัดเตรียมให้
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การจัดการบันทึกทางธุรกิจ

ยการจัดการบันทึกทางธุรกิจ
ส�ำนักงานที่ปรึกษาทั่วไป
นโยบายบริษัทว่าด้วย
การคุ้มครองทรัพย์สินทางกายภาพและทาง
ปัญญา (ไม่ใช่เทคโนโลยีสารสนเทศ)

การจัดการบันทึกข้อมูลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งส�ำคัญเพื่ อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและสอดคล้อง
กับข้อก�ำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ ดังนั้น IQVIA จึงมีนโยบายให้บันทึกข้อมูลของบริษัทต้อง:
• ได้รับการเก็บรักษาไว้นานเท่าที่กฎหมาย นโยบายการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องก�ำหนดไว้
• สามารถหาที่ต้ง
ั ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
• ถูกท�ำลายตามนโยบายการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลที่บังคับใช้ และ
• ได้รับการปกป้องจากการถูกท�ำลาย เมื่อมีการออก "หนังสือแจ้งให้เก็บรักษาข้อมูลเพื่ อสนับสนุนกระบวนการทางกฎหมาย"
ในกรณีของการฟ้องร้องด�ำเนินคดี การสืบสวน การตรวจสอบบัญชี หรือการตรวจสอบที่ริเริ่มโดย IQVIA หรือหน่วยงานรัฐบาลใดๆ
ต้องเก็บรักษาเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบไว้ พนักงานคนใดก็ตามที่ทำ� ลาย ดัดแปลง หรือปกปิดบันทึกข้อมูลหรือเอกสาร หรือพยายามกระท�ำการดังกล่าวโดยมีเจตนาเพื่ อไม่ให้ใช้งานได้ หรือไม่ต้องการให้พร้อมใช้งานส�ำหรับการพิ จารณาคดีอย่างเป็นทางการ อาจต้องโทษทางวินัย ถูกด�ำเนินการทางกฎหมาย หรือทั้งสองอย่าง

การปกป้องสินทรัพย์ของเรา
บุคลากรต้องมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการช่วยให้แน่ใจว่ามีการปกป้องสินทรัพย์ที่มีตัวตนของเรา สินทรัพย์ท่ม
ี ีตัวตน หมายถึง สิ่งที่มีรูปร่างทางกายภาพ เช่น อุปกรณ์ส�ำนักงานและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ คุณต้อง:
่ ตัวตนภายในการควบคุมของคุณให้ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา บุคลากรที่น�ำหรือขนย้ายสินทรัพย์ท่ม
• ดูแลรักษาสินทรัพย์ทีีมี
ี ีตัวต
่ องบริษท
่ องบริษท
่ ก
่ ด
ั ต้องส่งคืนสินทรัพย์ดง
ั กล่าวกลับไปยังบริเวณพื้นทีข
ั ทีม
ี ารรักษาความปลอดภัยโดยเร็วทีส
ุ
นออกนอกบริเวณพื้นทีข
• ในกรณีของการโจรกรรมหรือความเสียหายของสินทรัพย์ที่มีตัวตน รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อฝ่ายปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยของสถานที่และต่อผู้จัดการของคุณโดยทันที

ค�ำถามและค�ำตอบ
มีคนขโมยแล็ปท็อปของฉัน ฉันควรท�ำอย่างไร
่ รึกษาทัว่ ไปหรือทีมดูแลความรายงานการโจรกรรมไปยังฝ่ายบริการด้านไอทีทวั่ โลก หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิน
่ และส�ำนักงานทีป
เป็นส่วนตัวโดยทันที (เพื่ อให้พวกเขาสามารถประเมินได้ว่ามีข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอยู่ในแล็ปท็อปหรือไม่ และ
ถูกเข้ารหัสหรือไม่) IQVIA ติดตามเหตุการณ์เหล่านี้อย่างเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายของเรา และเป็นข้อก�ำหนดตามกฎหมายในหลาย ๆ ที่
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การปกป้องสินทรัพย์ของเรา
ในฐานะผู้น�ำของอุตสาหกรรมการบริการด้านชีวเภสัชภัณฑ์ และเป็นผู้น�ำระดับโลกด้านการบริการข้อมูลและเทคโนโลยีส�ำหรับอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่ อชีวิต IQVIA ปกป้องสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของบริษัท รวมถึงชื่อแบรนด์ของเรา ชื่อเสียง และ
ทรัพย์สินทางปัญญา ("IP") เพื่ อป้องกันไม่ให้สิทธิและความรู้หลัก ๆ ของเราถูกลดทอน ขโมย หรือน�ำไปใช้ในทางที่ผิด สิทธิในทรัพย์สิ
นทางปัญญา คือ การสร้างสรรค์ที่ไม่มีตัวตนโดยสติปัญญาของมนุษย์ รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย
บริการ ความลับทางการค้า ความรู้ สิทธิในฐานข้อมูล สิทธิทางศีลธรรม และเทคโนโลยีซ่ง
ึ มีกรรมสิทธิ์
นโยบายของเราคือการระบุ รักษาความปลอดภัย และปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเราเอง และเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ของผู้อื่น
ในการช่วยปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา คุณต้อง:
• ระบุนวัตกรรม การพั ฒนา และการปรับปรุงให้ดีขึ้นที่ส�ำคัญทั้งหมด ซึ่งน�ำเสนอข้อได้เปรียบทางการแข่งขันหรือเชิงพาณิชย์
หรือสร้างความแตกต่างทางตลาดและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาให้ปลอดภัยตามที่จ�ำเป็น
• ไม่ใช้ คัดลอก เผยแพร่ หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์หรือของบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทน
ที่ได้รับมอบอ�ำนาจ เช่น ศูนย์การตรวจผ่านลิขสิทธิ์
• ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์ที่มีใบอนุญาตอย่างเหมาะสม รวมถึงซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา
และปฏิบัติตามข้อก�ำหนดสิทธิการใช้งานที่จ�ำเป็นส�ำหรับการใช้งานดังกล่าว
• รับทราบและใช้เครื่องหมายการค้าของ IQVIA อย่างเหมาะสม และปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของแหล่งข้อมูลแบรนด์ของเรา
• เก็บรักษาความลับและปกป้องรักษาความปลอดภัยของนวัตกรรมที่สามารถแข่งขันได้และมีคุณค่าซึ่ง IQVIA จะแสวงหาหรือ
ก�ำลังแสวงหาการคุ้มครองสิทธิบัตรหรือความลับทางการค้า
• ลงนามในข้อตกลงผลิตภัณฑ์งานหรือข้อตกลงอื่นที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งมีส่วนที่ระบุว่าทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่คุณสร้างขึ้น
ในระหว่างการท�ำงานให้กับ IQVIA ถือว่าเป็นของ IQVIA และ
• ปฏิบัติตามมาตรฐานอัตลักษณ์ของบริษัทหรือแนวทางปฏิบัติส�ำหรับแบรนด์ ซึ่งมีข้อก�ำหนดในการใช้แบรนด์ เครื่องหมายการค้า
และเครื่องหมายบริการที่มีอยู่ของบริษัท
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IQVIA ก�ำกับดูแลบริษัทด้วยความรับผิดชอบ

นโยบายบริษัท: การพั ฒนา การดูแลรักษา
และการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ

IQVIA มุ่งมั่นในระบบการก�ำกับดูแลที่ช่วยให้แน่ใจในความสมบูรณ์ของบริษัท ความมุ่งมั่นในการก�ำกับดูแลองค์กรที่เข้มแข็งท�ำให้ภาระผูกพั นของบริษัทที่มีต่อ และผลประโยชน์ของผู้ป่วย ผู้เข้าร่วมการวิจัย พนักงาน ลูกค้า นักลงทุน และหน่วยงานก�ำกับดูแล
มีความสมดุล เพื่ อสนับสนุนวิสัยทัศน์และค่านิยมของเรา

นโยบายบริษัท
IQVIA พั ฒนาและด�ำเนินการตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ช่วยให้เราปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทางกฎหมายและรักษามาตรฐานทางจริยธรรม คุณต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ รวมถึงนโยบายและระเบียบปฏิบัติของ IQVIA คุณควรอ่านและรับทราบ
หลักจรรยาบรรณนี้และนโยบายบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย การฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณ หรือนโยบายบริษัท หรือระเบียบปฏิบัติ
อาจน�ำไปสู่มาตรการลงโทษทางวินัย มาตรการดังกล่าวอาจรวมถึงการสิ้นสุดการจ้างงาน ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการฝ่าฝืน และ
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานในท้องถิ่น
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การซื้อขายหลักทรัพย์
นโยบายบริษัทว่าด้วย
ระเบียบข้อบังคับส�ำหรับ FD
(การเปิดเผยอย่างเป็นธรรม)

การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เกิดขึ้นเมื่อบุคคลซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ของบริษัท (เช่น
หุ้นของ IQVIA) ในขณะที่ครอบครองหรือรับทราบถึงข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนของบริษัท หรือมอบข้อมูล
ดังกล่าวให้แก่ผู้อื่นที่อาจซื้อขายหลักทรัพย์ในขณะที่ครอบครองหรือรับทราบถึงข้อมูลดังกล่าว การกระท�ำเหล่านี้เป็นการฝ่าฝืนนโยบาย
ของ IQVIA ข้อจ�ำกัดในการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งมีข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน มีผลน�ำมาใช้เสมอไม่ว่าคุณ
จะได้ข้อมูลมาด้วยวิธีใดก็ตาม ข้อจ�ำกัดเหล่านี้ยังคงมีผลน�ำมาใช้ หลังจากการสิ้นสุดการจ้างงานของคุณกับ IQVIA แล้วเช่นกัน
หากคุณเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนดังกล่าว คุณสามารถถูกลงโทษ แม้ว่าคุณจะไม่ได้รับผลประโยชน์
ทางการเงินก็ตาม
ข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญ
ข้อมูลถูกพิ จารณาว่าเป็น "สาระส�ำคัญ" ก็ต่อเมื่อนักลงทุนที่สมเหตุสมผลพิ จารณาว่าข้อมูลนั้นมีความส�ำคัญต่อการตัดสินใจซื้อ
ถือ หรือขายหลักทรัพย์ ข้อมูลใด ๆ ที่คาดว่ามีเหตุอันควรให้ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท ควรได้รับการพิ จารณาว่าเป็น
"สาระส�ำคัญ" ตัวอย่าง ได้แก่ ข้อมูลที่เกี่ยวกับ:
• การเปลี่ยนแปลงประมาณการรายได้
• การด�ำเนินคดีที่ส�ำคัญ
• การด�ำเนินการของรัฐบาล
• การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ส�ำคัญ
• แผนกลยุทธ์
• การขยายหรือการยกเลิกการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
• การซื้อกิจการหรือการขายกิจการที่อาจเกิดขึ้น และ
• การได้เข้าท�ำสัญญาหรือการสูญเสียสัญญาที่ส�ำคัญ
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รายการอื่น ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยทั่วไปถือว่าเป็นข้อมูลที่ "ไม่ใช่สาธารณะ"
คุณไม่อาจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ IQVIA หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือการลงทุนใด ๆ ของ IQVIA ในขณะที่รับทราบข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนของบริษัทดังกล่าว นอกจากนี้
คุณยังไม่อาจมีส่วนร่วมในการกระท�ำใด ๆ เพื่ อใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือส่งต่อให้ผู้อ่น
ื
ข้อก�ำหนดเหล่านี้ยังมีผลน�ำมาใช้กับการซื้อหรือการขายหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น ๆ ในขณะที่คุณมีข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญที่ยังไม่เปิด
เผยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับบริษัทดังกล่าว ซึ่งคุณได้เรียนรู้ในระหว่างงานของคุณ รวมถึงบริษัทมหาชนที่เราก�ำลังท�ำธุรกิจด้วยหรือ
ก�ำลังพิ จารณาการติดต่อทางธุรกิจที่ส�ำคัญ
ข้อจ�ำกัดเดียวกันนี้มีผลน�ำมาใช้กับสมาชิกในครอบครัวและบุคคลอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ในครอบครัวของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการ่ วกับข้อมูลทีพ
่ วกเขาได้รบ
้ ผ
้ หมดไม่วา่ จะอยู-่
ปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อก�ำหนดเหล่านีเ้ กีย
ั จากคุณ ข้อก�ำหนดเหล่านีม
ี ลน�ำมาใช้กบ
ั พนักงาน IQVIA ทัง
ที่ใด แม้ว่ากิจกรรมจะไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศที่พวกเขาอาศัยอยู่ก็ตาม

ค�ำถามและค�ำตอบ
ฉันบังเอิญได้ยินใครบางคนพู ดถึงผลลัพธ์ที่ไม่ดีของการวิจัยทางคลินิกของลูกค้ารายหนึ่ง พี่ ชายของฉันถือหุ้นของลูกค้ารายนั้น
อยู่ ฉันคิดว่าไม่เป็นไรที่จะบอกเขาในสิ่งที่ฉันได้ยินมา เพราะฉันไม่ใช่คนที่จะได้รับประโยชน์โดยตรง ฉันคิดถูกหรือไม่
ไม่ ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญและคุณต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลใดก็ตามก่อนที่จะมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน
ผู้ช่วยผู้บริหารพิ มพ์ หนังสือข้อตกลงที่จะอนุญาตให้บริษัทแห่งหนึ่งเข้าสู่ธุรกิจใหม่ซึ่งมีผลก�ำไรมาก เธอบอกกับน้องสะใภ้ของเธอที่ซื้อหุ้นของบริษัทไว้หนึ่งพั นหุ้น วันรุ่งขึ้นหลังจากที่มีข่าวออกมา ราคาหุ้นก็ข้น
ึ ไปอีกสองดอลลาร์ต่อหุ้น การกระท�ำนี้เป็นการฝ่าฝืน
กฎหมายหรือไม่
ใช่ ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน แม้ว่าเธอจะไม่ได้ผลก�ำไรก็ตาม
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บริษัทของเราก�ำลังจะประกาศถอนตัวออกจากตลาดบริการใหม่ที่เพิ่ งเปิดตัวด้วยการประชาสัมพั นธ์อย่างหนัก เนื่องจากไม่สามารถ
ดึงดูดความสนใจของลูกค้าจากบริการของคู่แข่งของเราได้ตามที่คาดไว้ โดยสิ่งนี้อาจส่งผลให้ราคาหุ้นของคู่แข่งเพิ่ มขึ้น
ฉันสามารถซื้อหุ้นของคู่แข่งก่อนที่จะมีการประกาศถอนตัวต่อสาธารณชนได้หรือไม่
ไม่ได้ เนื่องจากการตัดสินใจซื้อของคุณมาจากข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน โปรดจ�ำไว้ว่า ไม่ว่าข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่นั้น มักถูกตัดสินแบบมองย้อนกลับไป ขึ้นอยู่กับว่าราคาหุ้นปรับตัวขึ้นหรือลงในความเป็นจริง
บริษัทไม่บังคับการใช้มาตรฐานของสหรัฐฯกับพนักงานในประเทศอื่นใช่หรือไม่
การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในเป็นการฝ่าฝืนแนวความคิดพื้ นฐานของความเป็นธรรม ซึ่งเป็นส่วนพื้ นฐานของค่านิยมของเรา
พนักงานที่ท�ำงานนอกประเทศสหรัฐอเมริกาอาจถูกด�ำเนินคดีภายใต้กฎหมายของสหรัฐฯได้ ส�ำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ
โดยใช้ข้อมูลภายใน นอกจากนี้ กฎหมายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในได้กลายเป็นสิ่งที่เห็นได้ท่วั ไปในหลายประเทศที่เราท�ำธุรกิจ บางส่วนของกฎหมายเหล่านั้นก็มีบทลงโทษที่รุนแรงว่ากฎหมายในสหรัฐอเมริกา

สายด่วนจริยธรรมของ IQVIA: IQVIAethics.com | 47

สารบัญ

ค�ำแนะน�ำเพิ่ มเติม
นโยบายบริษัทว่าด้วย

การก�ำกับดูแลกิจการ

การรายงานทางการเงินของบริษัท

การก�ำกับดูแล การควบคุม
และการรายงานทางการเงิน

่ ละความรับผิดชอบต่อบริษัท และการก�ำกับดูแลทางการเงินทีเ่ หมาะสม รวมถึงรายงานทางการเงินทีถ
่ ก
่ ต่อภาระหน้าทีแ
IQVIA มุง
่ มัน
ู ต้อง
้ า่ นนโยบายการก�ำกับดูแลในระดับคณะกรรมการและนโยบายทีน
่ ำ� มาใช้กบ
และตรงต่อเวลา เราบรรลุเป้าหมายเหล่านีผ
ั สายธุรกิจของเรา
ผู้คนจ�ำนวนมากพึ่ งพาความสมบูรณ์ของบันทึกทางธุรกิจของเรา ซึ่งใช้ในการสร้างรายงานที่น่าเชื่อถือและถูกต้อง เรามอบรายงานเหล่านี้ให้แก่ฝ่ายบริหาร ลูกค้า นักลงทุน หน่วยงานราชการ และอื่น ๆ IQVIA ใช้ระบบการควบคุมบัญชีภายในเพื่ อช่วยปกป้อง้ ตอนทางการสินทรัพย์ของบริษัท และช่วยให้แน่ใจในความถูกต้องของบันทึกและรายงานทางการเงิน คุณต้องปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายและขัน
บัญชี รวมถึงการรายงานค่าใช้จ่าย
คุณต้องสื่อสารอย่างเปิดเผยและให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายในและภายนอกของ IQVIA การกระท�ำใด ๆ ที่เป็นการโน้มน้าว
บีบบังคับ จัดการ หรือท�ำให้ผู้ตรวจสอบบัญชีภายในหรือภายนอกใด ๆ ที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบงบการเงินของ IQVIA เข้าใจผิด
เป็นการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย
ต้องรายงานธุรกรรมทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตามความเป็นจริง ต้องเสร็จตรงตามเวลาและอยู่ในลักษณะที่เข้าใจได้
ข้อมูลที่เรามอบให้ในการจัดท�ำงบการเงิน รายงานการก�ำกับดูแล และเอกสารที่ยื่นต่อสาธารณะ ต้องเป็นไปตามหลักการทางบัญชี
ที่ยอมรับได้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังต้องเป็นไปตามขั้นตอนการควบคุมภายในของเราด้วย
คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานเกี่ยวกับเงินทุนหรือสินทรัพย์ใด ๆ ที่ไม่ได้รับการบันทึก หรือการบันทึกรายการที่เป็นเท็จหรือปลอม
ขึ้นมา ซึ่งคุณรับทราบว่ามีเกิดขึ้นในบันทึกและเอกสารของบริษัท หากคุณทราบหรือสงสัยว่ามีการฉ้อโกงทางบัญชีโปรดรายงานต่อ
ที่ปรึกษาทั่วไปโดยทันที

ค�ำถามและค�ำตอบ
ผู้จัดการของฉันขอให้ฉันรายงานการเข้าพบลูกค้าเพื่ อการขายของฉันว่าเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดี ไม่ใช่วันศุ กร์ที่ฉันไปมาจริง
วันศุ กร์เป็นวันเริ่มต้นไตรมาสใหม่และฉันสงสัยว่าผู้จัดการของฉันต้องการให้ดูเหมือนว่าเราบรรลุเป้าหมายการขายในไตรมาสที่แล้ว
ฉันควรด�ำเนินการอย่างไร
เราต้องอธิบายบริการทั้งหมดในงวดที่เกิดขึ้น ผู้จัดการของคุณก�ำลังขอให้คุณสร้างบันทึกที่ไม่ถูกต้อง คุณไม่ควรท�ำตามค�ำแนะน�ำนี้
คุณควรรายงานสถานการณ์ต่อผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชีภายใน หรือสายด่วนจริยธรรม
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สารบัญ

ค�ำแนะน�ำเพิ่ มเติม
นโยบายบริษัทว่าด้วย
เหตุการณ์ด้านกฎหมาย
"เอกสิทธิท
ุ้ ์ างกฎหมาย" ได้แก่ เอกสิทธิค
์ ม
กันความลับระหว่างทนายความกับลูกความ
เอกสิทธิก
์ ารปกป้องเอกสารคดีความของ่ ๆ
ทนายความ รวมถึงเอกสิทธิแ
์ ละการปกป้องอืน
ดังกล่าว

การก�ำกับดูแลกิจการ

การรายงานทางการเงินของบริษัท
ฉันเป็นเลขานุการและได้รับการขอให้กรอกรายงานค่าใช้จ่ายส�ำหรับหัวหน้างานของฉัน ฉันรู้ว่าภรรยาของเขาเดินทางไปด้วยกันกับ
เขาด้วยเหตุผลส่วนบุคคลโดยสิ้นเชิง และเขาได้รวมค่าใช้จ่ายภรรยาของเขาไปในรายงานโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับ
สูง อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถบอกได้จากใบแจ้งหนี้ ฉันควรท�ำอย่างไร
ถามเขาว่าเขาตั้งใจรวมค่าใช้จ่ายของภรรยาของเขาเข้าไปหรือไม่ หากคุณทราบว่ารายงานค่าใช้จ่ายที่ส่งมาเป็นการฉ้อโกง คุณต้อง
รายงานเรื่องนี้ต่อผู้จัดการของหัวหน้าของคุณ ส�ำนักงานที่ปรึกษาทั่วไป หรือสายด่วนจริยธรรมโดยทันที

เหตุการณ์ด้านกฎหมาย
ส�ำนักงานที่ปรึกษาทั่วไปรับผิดชอบในการจัดสรรหรือแสวงหาบริการทางกฎหมายที่มีคุณภาพ ส�ำหรับเหตุการณ์ด้านกฎหมายทั้งหมด
ทั่วโลกของ IQVIA นอกจากนี้ ส�ำนักงานที่ปรึกษาทั่วไปยังควบคุมดูแลกระบวนการต่าง ๆ เพื่ อให้แน่ใจว่า IQVIA ปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อบังคับทั้งหมด รวมถึงช่วยปกป้องเอกสิทธิ์ทางกฎหมายตามความเหมาะสม
่ รึกษาทัว่ ไปต้องอนุมต
่ รึกษาด้านกฎหมายจากภายนอก ต่อทุกประเด็นและทัว่ ทุกส�ำนักงานทีป
ั เิ ป็นลายลักษณ์อก
ั ษรส�ำหรับการว่าจ้างทีป
หน่วยธุรกิจ พนักงานไม่ได้รับอนุญาตให้ว่าจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากภายนอกโดยไม่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อยกเว้นเดียวส�ำหรับกฎนี้คือ ในสถานการณ์ที่จ�ำกัดมาก ส�ำนักงานด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจว่าจ้างที่ปรึกษา
จากภายนอกส�ำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
IQVIA เช่นเดียวกับบริษัทขนาดใหญ่ใด ๆ อาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิ พาททางกฎหมายได้ คุณต้องติดต่อส�ำนักงานที่ปรึกษา่ ๆ เกีย
่ วกับ IQVIA เช่น หมายศาล หมายเรียก จดหมายั เอกสารทางกฎหมายหรือวิธก
ี ารติดต่อสื่อสารอืน
ทัว่ ไปโดยทันที หากคุณได้รบ
เรียกร้องจากลูกค้า หรือการติดต่อสื่อสารจากทนายความ ห้ามข่มขู่หรือเริม
่ ด�ำเนินการทางกฎหมายส�ำหรับ IQVIA โดยไม่ได้รับความยินยอมจากส�ำนักงานที่ปรึกษาทั่วไป
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สารบัญ

ค�ำแนะน�ำเพิ่ มเติม
นโยบายบริษัทว่าด้วย

การก�ำกับดูแลกิจการ

ความยั่งยืนและความเป็นพลเมือง

ความยั่งยืนและความเป็นพลเมือง
IQVIA มุ่งมั่นในการสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและท�ำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีของบริษัท โดยการด�ำเนินธุรกิจของเรา
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมจะช่วยสร้างมูลค่าในระยะยาว IQVIA แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นนี้ด้วยการน�ำนโยบายและหลักปฏิบัติมา
ใช้ในพื้ นที่เฉพาะที่เกี่ยวกับการพั ฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย การช่วยเหลือสังคมของบริษัท
การสนับสนุนสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม IQVIA ต่อต้านหลักปฏิบัติท่ข
ี าดจริยธรรม เช่น
แรงงานเด็กและการค้ามนุษย์
โครงการความยั่งยืนและความเป็นพลเมืองของ IQVIA มุ่งเน้นไปที่สามประเด็นหลัก:
• โลก: การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสภาพแวดล้อมที่เราท�ำงาน
• คน: การสร้างสถานที่ทำ� งานของพนักงานให้มีส่วนร่วม ปลอดภัย และสุขภาพดีในระดับสูง
• สาธารณะ: การมีส่วนร่วมอย่างสม�่ำเสมอและโปร่งใสในลักษณะที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมและแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำ� ในการพั ฒนา
อย่างยั่งยืน
เราแต่ละคนสามารถสนับสนุนความมุ่งมั่นนี้ได้หลากหลายวิธี ข้อเสนอแนะ ได้แก่ การลดขยะมูลฝอยโดยการใช้ถังขยะรีไซเคิลและ
การใช้กระดาษที่พิมพ์ ทั้งสองหน้า การลดปริมาณการใช้พลังงานโดยการใช้รถยนต์ร่วมกันหรือการปิดคอมพิ วเตอร์ของคุณในแต่ละวัน
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ค�ำแนะน�ำเพิ่ มเติม
หากคุณรับทราบถึงกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับ
่ ูกต้อง:
มาตรฐานที่กำ� หนดไว้ในการท�ำในสิ่งทีถ
พยายามแก้ไขข้อวิตกกังวลของคุณกับ
ผู้จัดการของคุณ ผู้จัดการคนอื่น หรือ
ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณ
หากการแก้ปัญหาผ่านช่องทางดังกล่าวไม่
เหมาะสม หรือหากคุณได้ด�ำเนินการในขั้นตอน
นี้แล้วและรู้สึกว่าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข
โปรดติดต่อสายด่วนจริยธรรม

การจัดการกับสถานการณ์/ความท้าทายเฉพาะ
สัญญาณอันตราย

การใช้หรือการได้ยินค�ำพู ดต่อไปนี้ หรือที่คล้ายคลึงกัน อาจหมายถึงกิจกรรมที่น่าสงสัยได้เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น
"ใคร ๆ ก็ท�ำกัน'
"ไม่มีใครรู้หรอก"
้ ีก"
"ฉันจะไม่ท�ำอย่างนีอ
่ ุณต้องการ หากคุณยอมท�ำธุรกิจกับเรา"
"เราจะท�ำทุกอย่างทีค
่ งนี"้
"เราไม่เคยพู ดคุยกันในเรือ
้ อีก"
"แค่ท�ำให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครได้เห็นเอกสารนัน
"ใช้วิธีการใดก็ได้เพื่ อให้บรรลุเป้าหมายก็พอ"

พิ จารณาทางเลือก
เมื่อต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่อาจเกี่ยวข้องกับคุณหรือคนอื่น ๆ ในกิจกรรมที่น่าสงสัย ให้หยุดและคิดก่อน หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับ
สถานการณ์เฉพาะ ถามตัวคุณเองด้วยค�ำถามต่อไปนี้
"การกระท�ำของฉันถูกกฎหมายหรือไม่"
่ วกับตัวเองอย่างไรหลังจากนี"้
"ฉันจะคิดเกีย
่ วกับสิ่งทีฉ
่ ันท�ำ"
"ครอบครัวหรือเพื่ อนของฉันจะคิดอย่างไรเกีย
"หากปรากฏเป็นข่าวในหนังสือพิ มพ์ หรือทีวีจะเป็นอย่างไร"
่ ส�ำหรับการกระท�ำของฉันหรือไม่"
"มีทางเลือกอืน
หากคุณรู้ว่ามันผิด อย่าท�ำ
หากคุณยังไม่แน่ใจ ให้ขอค�ำแนะน�ำ
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การจัดการกับสถานการณ์/ความท้าทายเฉพาะ
การแจ้งข้อวิตกกังวล

่ ูกต้อง หรือเพื่ อพู ดคุยถึงเรื่องที่วิตกกังวล โปรดติดต่อหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ยวกับหัวข้อในการท�ำในสิ่งทีถ
ในหลักจรรยาบรรณนี้หรือในส่วนย่อยนี้
เราทุกคนมีหน้าที่ในการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและช่วยปกป้องความซื่อสัตย์สุจริตและชื่อเสียงของ IQVIA คุณต้องแจ้งเหตุการณ์
่ วกับการฝ่าฝืนมาตรฐานของเรา ซึง
่ ผลประโยชน์ของ IQVIA หรือความปลอดภัยทางกายภาพของผูค
ั ทราบมาเกีย
้ นหรือสินทรัพย์
ทีไ่ ด้รบ
ตกอยู่ในความเสี่ยง
ขั้นแรก คุณควรติดต่อฝ่ายบริหารหรือแหล่งข้อมูลส�ำหรับท้องถิน
่ เพื่ อขอความช่วยเหลือในการจัดการกับข้อวิตกกังวล อีกทางเลือกหนึ่ง คุณอาจติดต่อสายด่วนจริยธรรมหรือแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณนี้
IQVIA มีนโยบายการไม่ตอบโต้ เพื่ อให้คุณปลอดภัยในการแจ้งข้อวิตกกังวล อย่างไรก็ตาม บุคคลใดก็ตามที่เจตนาสร้างข้อกล่าวหาเท็จ
หรือเจตนาให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ อาจต้องได้รับการลงโทษทางวินัย
เราปฏิบัติต่อการติดต่อสื่อสารทั้งหมดอย่างจริงจังด้วยมารยาทและดุลยพิ นิจ ประเด็นต่าง ๆ จะได้รับการตรวจสอบอย่างเหมาะสมและ
จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
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สารบัญ

ค�ำแนะน�ำเพิ่ มเติม
การติดต่อจากยุโรปจ�ำกัดเฉพาะเรื่องต่อไปนี้:
เรื่องที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่ร้ายแรงต่อบริษัท
ในด้านการบัญชี การตรวจสอบทางการเงิน

ความช่วยเหลือและข้อมูล
แหล่งข้อมูลส�ำหรับท้องถิ่น
• ผู้จัดการของคุณหรือผู้จัดการคนอื่น ๆ

การต่อต้านการทุจริต (การติดสินบน)

• ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณ

หรือการธนาคาร

• สมาชิกของทีมผู้น�ำท้องถิ่น

เรื่องที่เกี่ยวกับ:
• การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

• สมาชิกของส�ำนักงานที่ปรึกษาทั่วไปในท้องถิน
่ ของคุณ ส�ำนักงานด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือฝ่ายการตรวจสอบบัญชีภายใน

• ความขัดแย้งในผลประโยชน์

แหล่งข้อมูลส�ำหรับทั่วโลก

• การละเมิดสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรงหรือเป็นภัย-

สายด่วนจริยธรรมของ IQVIA

คุกคามต่อสุขภาพของสาธารณชน
• การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท
หรือลูกค้า
• ความเสี่ยงที่ร้ายแรงต่อการรักษาความปลอดภัยระบบข้อมูลของบริษัท

สายด่วนจริยธรรมเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วันของสัปดาห์ ซึ่งด�ำเนินการโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม คุณสามารถโทรหา
สายด่วนจริยธรรมผ่านทางหมายเลขที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมบริการ หรือยื่นรายงานออนไลน์ได้ สามารถขอใช้บริการแปลภาษาที่มีได้
หากคุณสะดวกมากว่าในการพู ดคุยเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
ใช้สายด่วนจริยธรรมหรือเว็บไซต์ของสายด่วนจริยธรรมเพื่ อ:
• ขอค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับมาตรฐานของเราในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
• รายงานข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับมาตรฐานเหล่านั้น หรือ
• ขอความช่วยเหลือในการตัดสินใจ เมื่อเผชิญกับข้อวิตกกังวลด้านจริยธรรม
คุณอาจไม่เปิดเผยตัวตน แม้ว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนให้ระบุตัวตนของคุณก็ตาม ผู้ให้บริการจากภายนอกเป็นผู้ดำ� เนินการสายด่วนจริยธรรมและดูแลเว็บไซต์สายด่วนจริยธรรม
หมายเลขโทรศั พท์ของสายด่วนจริยธรรม
ในประเทศสหรัฐฯ - 1 866-738-4427
นอกประเทศสหรัฐฯ - ตรวจสอบกับส�ำนักงานด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือเว็บไซต์สายด่วนจริยธรรม
ส�ำหรับหมายเลขโทรฟรีในประเทศของคุณ ต่อสายไปยังหมายเลขดังกล่าวและปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำในการโทร
การเข้าถึงเว็บไซต์สายด่วนจริยธรรม: IQVIAethics.com
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ความช่วยเหลือและข้อมูล
แหล่งข้อมูลส�ำหรับทั่วโลก

ส�ำนักงานด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ส�ำนักงานด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นแหล่งข้อมูลของบริษัทที่สามารถตอบค�ำถาม ให้คำ� แนะน�ำ หรือช่วยจัดการกับ
่ ูกต้อง
ข้อวิตกกังวลที่เกี่ยวกับมาตรฐานที่ระบุไว้ในการท�ำในสิ่งทีถ
สามารถติดต่อได้ทางที่อยู่อีเมลเฉพาะต่อไปนี้:
business.ethics@IQVIA.com
อีเมลที่ส่งไปยังบัญชีนี้ เป็นการส่งตรงไปยังเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ วิธีการติดต่อสื่อสารรูปแบบนี้ไม่สามารถปิดบังตัวตนได้
ส�ำนักงานที่ปรึกษาทั่วไป
สามารถติดต่อส�ำนักงานที่ปรึกษาทั่วไปได้ทาง officeofgeneralcounsel@IQVIA.com
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ความช่วยเหลือและข้อมูล

หมายเหตุ

การควบคุมดูแลการสนทนาทางโทรศัพท์

ข้อจ�ำกัดในการติดต่อจากยุโรป
เนื่องจากระเบียบข้อบังคับบางประการ ประเภทของเหตุการณ์ที่ส�ำนักงานด้านจริยธรรม
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือสายด่วนจริยธรรมอาจด�ำเนินการได้ถูกจ�ำกัดไว้
เฉพาะบางเรื่อง
พนักงานในทวีปยุโรปควรแจ้งข้อวิตกกังวลอื่นๆ
ต่อแหล่งข้อมูลส�ำหรับท้องถิ่นของตน รวมถึง
ตัวแทนของพนักงาน และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ส�ำนักงานด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้รับรายงานทั้งหมดที่ด�ำเนินการผ่านสายด่วนจริยธรรม ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์
หรือผ่านทางอินทราเน็ต ส�ำนักงานด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยเป็นไปตามนโยบาย
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของ IQVIA และกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
คุณไม่จ�ำเป็นต้องระบุตัวตนของคุณ หากคุณเลือกที่จะไม่แจ้งชื่อของคุณ ความสามารถของเราในการตรวจสอบเหตุการณ์อาจลดลง
และเราอาจไม่สามารถจัดการกับข้อวิตกกังวลของคุณได้อย่างสมบูรณ์

บทสรุป
่ ี หลักจรรยาบรรณนีไ้ ม่สามารถครอบคลุมกฎและข้อบังคับทัง
่ ำ� มา้ หมดทีน
เราทุกคนมีหน้าทีใ่ นการปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักจริยธรรมทางธุรกิจทีด
ใช้กับทุกสถานการณ์ได้ อย่างไรก็ตาม ค่านิยมและข้อก�ำหนดที่สรุปไว้ในที่นี้สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เราทุกคนได้รับการคาดหวังให้ประพฤติตนอย่างมีจริยธรรม แม้ในกรณีที่ไม่มีนโยบายของบริษัทที่เฉพาะเจาะจงก็ตาม ชื่อเสียงและความส�ำเร็จ
อย่างต่อเนื่องของเราขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณในทุก ๆ วัน
เราทุกคนมีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อการกระท�ำของเราเอง ไม่มีการกระท�ำที่ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรมใดที่สามารถอ้างเหตุผลได้ว่า
ผู้บริหารระดับสูงหรือลูกค้าเป็นผู้สั่ง คุณมีแหล่งข้อมูลในการติดต่อเพื่ อขอความช่วยเหลือได้เสมอ เช่น ช่องทางที่ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณนี้และในส่วนย่อย "ความช่วยเหลือและข้อมูล"
การฝ่าฝืนมาตรฐานหรือนโยบายใด ๆ ของเรา อาจส่งผลให้ต้องได้รับการลงโทษทางวินัย ซึ่งอาจรวมถึงการไล่ออกและ/หรือ
การด�ำเนินการทางกฎหมาย

ท�ำหน้าที่ในส่วนของคุณ ท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง

สายด่วนจริยธรรมของ IQVIA: IQVIAethics.com | 55

ติดต่อเรา
iqvia.com/contactus

เอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว การละเว้นใด ๆ ในหลักจรรยาบรรณนี้ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร อาจท�ำได้โดย
คณะกรรมการบริหารเท่านั้น หากต้องการตรวจสอบเอกสารเวอร์ชั่นล่าสุด โปรดไปที่ www.IQVIA.com หรือส่งอีเมลถึง
ส�ำนักงานด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่ อขอส�ำเนาได้ที่ business.ethics@IQVIA.com
หากคุณไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลใด ๆ ในหลักจรรยาบรรณนี้ที่ให้ไว้ใน "ลิงก์" โปรดส่งอีเมลถึงส�ำนักงานด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เพื่ อขอความช่วยเหลือได้ที่ business.ethics@IQVIA.com
หลักจรรยาบรรณนี้ไม่ใช่สัญญาจ้างงานระหว่าง IQVIA และพนักงานของบริษัท การฝ่าฝืนมาตรฐานหรือนโยบายใด ๆ ของเรา
อาจส่งผลให้ต้องได้รับการลงโทษทางวินัย ซึ่งอาจรวมถึงการไล่ออกและ/หรือการด�ำเนินการทางกฎหมาย
เอกสารข้อมูลอื่น ๆ ของ IQVIA เช่น นโยบาย คู่มือพนักงาน หรือสัญญาและข้อตกลงการจ้างงาน อาจครอบคลุมถึงรายละเอียดเพิ่ มเติมของหน้าที่
ความรับผิดชอบบางอย่างที่มีการกล่าวถึงในหลักจรรยาบรรณนี้ นอกจากนี้ อาจมีการน�ำมาตรฐานที่มีความเข้มงวดมากขึ้นมาใช้
ในส�ำนักงานท้องถิ่น หากมีข้อขัดแย้งระหว่างมาตรฐาน ให้ใช้มาตรฐานที่เข้มงวดมากกว่า
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ลิขสิทธิ์ © 2018 IQVIA สงวนลิขสิทธิ์

