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บทน�า
พนัธกิจและค่านิยมของเรามีอานุภาพอย่างแทจ้ริง เม่ือเรายดึถือปฏิบติัตามค่านิยมและพยายามท่ีจะ
ด�าเนินการเพ่ือใหบ้รรลุพนัธกิจขององคก์ร ก็จะก่อใหเ้กิดพลงัท่ีสรา้งสรรคใ์นดา้นการดูแลสุขภาพ ซ่ึง
มอบความหมายใหก้บัทุกส่ิงท่ีเราท�า และเป็นเหตุผลท่ีท�าใหเ้ราลุกขึน้มาท�างานในทุกเชา้วนัใหม่

พันธกจิของเรา

ผูค้นมากมายในหลากหลาย
ประเทศพดูภาษาทีแ่ตกตา่ง
กนัดว้ยพันธกจิเพยีงหนึง่เดยีว

พนัธกจิของเรา คอื การเป็นผูน้�าระดบัโลก ในดา้น  
ยาสามญั และชวีเภสชัภณัฑ ์การปรับปรงุ คณุภาพชวีติของผูป่้วย

บรษัิททีเ่ป็นหนึง่เดยีว: การท�างานรว่มกนัระหวา่งกลุม่ธรุกจิยา
สามญั ยาเฉพาะโรค ยาจ�าหน่ายหนา้เคานเ์ตอร ์และ TAPI

เราเป็นผูน้�าในดา้นยาสามญัและ
พยายามทีจ่ะสรา้งสรรคผ์ลงานที่
เหนอืชัน้กวา่คูแ่ขง่ของเรา

เราตอ้งการเป็นหนึง่ในบรษัิททีด่ทีีส่ดุในอตุสาหกรรม
และขบัเคลือ่นมลูคา่อยา่งมนัียส�าคญัใหแ้กผู่ถ้อืหุน้

วทิยาศาสตรแ์ละคณุคา่ก�าลงัมุง่หนา้สูช่วีภณัฑ ์
เรามคีวามสามารถทีจ่ะประสบความส�าเร็จในดา้น
นีแ้ละจะลงทนุทีม่คีวามส�าคญัจ�าเป็น

วตัถปุระสงคข์องเราคอืการชว่ยใหผู้ป่้วย
ทัว่โลกเขา้ถงึยาทีม่รีาคาทีส่ามารถจา่ยได ้
และประโยชนจ์ากนวตักรรมในการปรับปรงุ
สขุภาพของผูป่้วย
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รากฐานของหลกั 
ปฏิบติัของ Teva  
มุ่งเนน้การปรบัใช ้ 
ค่านิยมของเรา

การปรับใชค้า่นยิมของเรา
ท่ี Teva ค่านิยมและวตัถุประสงคข์องเราถูกน�าไปใชผ่้านหลกัปฏิบติัของเรา เม่ือเราติดต่อส่ือสารกบัผูป่้วย 
แพทย ์ฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และบุคลากรดว้ยกนัเอง การกระท�าของเราจะเป็นตวัก�าหนดการรบัรูเ้ก่ียว
กบั ตวัเรา ส่ิงท่ีเราท�าย่อมมีความส�าคญั แต่ลกัษณะของการกระท�าก็มีความส�าคญัไม่ย่ิงหย่อนไปกว่า ทุก
การ ตดัสินใจและทุกการกระท�าของเราควรจะสอดคลอ้งกบัค่านิยมและวฒันธรรมองคก์รของเรา ค่านิยม
คือ ส่ิงท่ีระบุว่าเราคือใคร โดยบ่งบอกถงึความเช่ือท่ีเรามีอยู่ร่วมกนั แสดงใหเ้ห็นถงึส่ิงท่ีดีท่ีสุดในตวัเรา 
และเป็นเคร่ืองชีน้�าส�าหรบัทุกส่ิงท่ีเราท�า

เราจะมุ่งมั่นด�าเนินการในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ควบคู่ไปกบัการบรรลุเป้าหมายทางการเงินและธุรกิจ ไม่มี 
วตัถุประสงคใ์ดท่ีจะควรค่ากบัการลดทอนค่านิยมและมาตรฐานดา้นจริยธรรมของเรา ค่านิยมของเรามี 
ความเป็นสากลส�าหรบัทุกบทบาทหนา้ท่ีทุกหน่วยธุรกิจ และสถานท่ีตัง้ทุกแห่งของเราในทุกท่ีทั่วโลก 

ส่ิงท่ีเราท�าทุกวนัคือส่ิงส�าคญั
ค่านิยมของเราบ่งบอกถึงความเช่ือท่ีเรามีอยู่ แสดงให้เห็นถึงส่ิงท่ีดีท่ีสุดในตวัเรา และเป็นเคร่ือง
ช้ีน�าส�าหรบั ทุกส่ิงท่ีเราท�า

บุคลากรของเราคือผูท่ี้จะเผยให้เห็นถึงวตัถุประสงคแ์ละค่านิยมของเรา ซ่ึงพฒันาขึน้จากเร่ืองราว
ต่างๆ ท่ีแสดงถึงจิตวิญญาณและวฒันธรรมท่ีสุดพิเศษของเรา และบ่งบอกถึงคุณลกัษณะท่ีท�าให้
เราแตกต่าง ทัง้ยงัเป็นเครื่องชีน้�าแนวคิด การกระท�า และการตดัสินใจของเรา ขณะท่ีเราเรียนรู้ ท่ีจะ
ท�างานร่วมกนั ให้ดีย่ิงขึน้

การปรับใช้ค่านิยมของเรา  |  3



การใสใ่จ

เป็นผูน้�า

การมเีป้าหมายชดัเจนและควา
มรบั
ผิด

ชอ
บ

นว
ตัก
รร

มค
อืกา
รสรา้

งสรรคค์ณุคา่

การท�าใหค้รอบครวั
ของ

เราภ
าค
ภูม

ใิจ

สร
า้ง
คว
าม
ส� า
เร็
จร
ว่ม
ก ัน

คา่นยิมของเรา

4  |  การปรับใช้ค่านิยมของเรา



นวตักรรมคอืการสรา้งสรรคค์ณุคา่
เราสรา้งส่ิงใหม่ ๆ เพ่ือรงัสรรคคุ์ณค่าใหแ้ก่ผูป่้วย คู่คา้
ของเราในระบบการดูแลสุขภาพ และส�าหรบัผูมี้ส่วนได ้
ส่วนเสียของเรา เรามองหาความเป็นตน้แบบและวิธีท่ีดี
ขึน้ในการสรา้งความเป็นเลิศ การสรา้งสรรคท์างออก
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการในปัจจุบนัและในอนาคตท่ี
ยงัไม่บรรลุผล

ส�าหรบัเรา น่ีคือการคน้หาวิธีการใหม่ ๆ ในการปรบัปรุง

• เราทา้ทายตวัเองและผูอ้ืน่เพือ่คน้หาทางออกใหมท่ี่
บรรลเุป้าหมายไดจ้รงิและตอบสนองความตอ้งการทาง
ธรุกจิ 

• เรามองหาวธิใีหม ่ๆ ในการท�างานเพือ่ทีจ่ะบรรลผุล 
อยา่งมคีณุคา่

• เรารเิริม่วธิกีารทีป่รับปรงุใหมเ่พือ่มุง่สูค่วามเป็นเลศิและ
การเตบิโต

การใสใ่จ
เราใส่ใจ เราใส่ใจคุณภาพชีวิตของผูป่้วย ผูดู้แลผูป่้วย 
และชุมชนท่ีเรามีส่วนร่วม เราใส่ใจเพ่ือนร่วมงานของเรา 
สรา้งสรรคส์ภาพแวดลอ้มการท�างานท่ีเคารพซ่ึงกนัและ
กนั มีความหลากหลาย และไม่เลือกปฏิบติั

เราใส่ใจผูอ่ื้นในทุก ๆ วนั

• เราใสใ่จผูค้นและการปรับปรงุชวีติของผูค้น 

• เราสรา้งความสมัพันธใ์นการท�างานบนพืน้ฐานของ
ความไวว้างใจ การเขา้อกเขา้ใจกนัและการเคารพซึง่กนั
และกนั 

• เราท�างานรว่มกบัผูค้นทีม่ภีมูหิลงัหลากหลายไดด้ี

การท�าใหค้รอบครัวของเรา 
ภาคภมูใิจ
Teva ปรบัปรุงในเร่ืองสุขภาพและส่งเสริมการพฒันา
คุณภาพชีวิตของผูค้นในแต่ละวนั และทุก ๆ วนั เราท�า
เช่นนีโ้ดยด�าเนินการอย่างซ่ือสตัยแ์ละรกัษามาตรฐาน
สูงสุดในดา้นคุณภาพ

เราท�าหนา้ท่ีทูตท่ีเป็นตวัแทนของ Teva ในทุก ๆ วนั 

• เราด�าเนนิการอยา่งซือ่สตัยแ์ละมคีวามรับผดิชอบ 

• เราจะยดึมัน่และน�าพาคนอืน่ ๆ ใหย้ดึมัน่ในมาตรฐาน
ทางวชิาชพีและมาตรฐานทางจรยิธรรมขัน้สงูสดุ 

• เราท�าทกุอยา่งอยา่งมคีณุภาพเสมอ

เป็นผูน้�า
เรามุ่งม ั่นท่ีจะเป็นผูน้�าในอุตสาหกรรมและเป็น
สญัลกัษณข์องความเป็นเลิศในสภาพแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา เรามุ่งมั่นท่ีจะเป็นท่ีหน่ึงใน
ตลาดและสรา้งโอกาสใหเ้ป็นจริง เราเช่ือว่าความเป็นผูน้�า
เกิดขึน้ไดเ้สมอกบัผูค้นและโดยผ่านผูค้น

เราเป็นผูน้�าท่ี Teva 

• เรารเิริม่ในเชงิรกุอยา่งกระตอืรอืรน้ และพรอ้มปรับตวัรับ
ความเปลีย่นแปลงเสมอ 

• เราชีถ้งึโอกาสและเป็นผูน้�าของตนเองและคนอืน่ ๆ ใน
การด�าเนนิการอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

การมเีป้าหมายชดัเจนและ 
ความรับผดิชอบ
เรามีเป้าหมายชดัเจนในทุกส่ิงท่ีเราด�าเนินการ เรา
ก�าหนดวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนและมุ่งมั่นทุ่มเทโดยให้
ความส�าคญัและทุ่มเทแรงกายแรงใจในการท�าใหส้�าเร็จ 
เราท�าตามท่ีพูดไวแ้ละมีความรบัผิดชอบต่อการกระท�า
ของเราและผลลพัธท่ี์ได้

ส�าหรบัเรา น่ีคือวิธีท่ีเรามุ่งมั่นท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค ์

• เราด�าเนนิการอยา่งมเีป้าหมายชดัเจนและมคีวามเด็ด
เดีย่วแน่วแน่ 

• เรารับผดิชอบตอ่การกระท�าของตนเอง

สรา้งความส�าเร็จรว่มกนั
เราทุกคนท�างานเป็นหน่ึงเดียวกนัเพ่ือบริษทั Teva ของ
เรา ดว้ยการท�างานร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
โดยร่วมมือกนัอย่างใกลชิ้ดและปรบัใหส้อดคลอ้งกนั เรา
ไดใ้ชศ้กัยภาพของเราอย่างเต็มท่ีและผลกัดนัไปสู่ความ
ส�าเร็จ

ท่ี Teva เราท�างานร่วมกนัและผนึกก�าลงักนัในฐานะทีม
เดียวกนั

• เราสรา้งความสมัพันธท์ัง้ภายในและภายนอกทีม่ี
ประสทิธผิล เพือ่เรยีนรู ้แบง่ปัน และด�าเนนิการรว่มกบั
คนอืน่ ๆ เพือ่มุง่สูเ่ป้าหมายตามล�าดบัความส�าคญัทีต่ัง้
ไวร้ว่มกนั

• เรามคีวามรับผดิชอบสว่นบคุคลทีจ่ะตอ้งบรรลเุป้าหมาย
โดยสอดคลอ้งกบัล�าดบัความส�าคญัของหน่วยงาน เพือ่
ใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีม่ปีระสทิธภิาพ และยกระดบัความส�าเร็จ
ของทมีงาน
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การประยุกต ์ใชง้าน
และความคาดหวงั
ส�าหรบั หลกัปฏิบติั
นโยบายแต่ละขอ้ในหลกัปฏิบติัมุ่งเนน้ค่านิยมของเรา 
และมี จุดมุ่งหมายเพ่ืออธิบายและระบุถงึส่วนท่ีการ
ปฏิบติัตามค่านิยม ของเรามีความส�าคญัมากเป็นพิเศษ 
นอกเหนือจากค�าอธิบาย ดงักล่าวแลว้ ยงัมีแนวทาง
ปฏิบติัโดยย่อ รวมถงึค�าถามและค�าตอบท่ีจะช่วยขยาย
ความเก่ียวกบัประเด็นท่ีเฉพาะเจาะจง จ�าเป็นอย่างย่ิงท่ี
จะตอ้งรบัทราบว่าค่านิยมของเราไม่ไดจ้�ากดั ไวเ้ฉพาะ
นโยบายขอ้ใดขอ้หน่ึง หากแต่มีผลบงัคบัใชก้บันโยบาย 
ทุกขอ้และครอบคลุมทุกส่ิงท่ีเราท�า

หลกัการในหลกัปฏิบติันีมี้ผลบงัคบัใชก้บัพนกังานทุก
คนของ Teva รวมถงึกรรมการบริหาร หลกัการเหล่านี้
เป็นการปรบัใช ้ค่านิยมของเราในทางปฏิบติั โดยมีการ
ระบุถงึความคาดหวงัท่ีชดัเจนส�าหรบัพฤติกรรมของเรา 
นอกจากนี ้เรายงัคาดหวงัว่าคู่คา้ของเราจะยดึถือตาม
หลกัการของหลกัปฏิบติันีเ้ช่นกนั

แมว่้าหลกัปฏิบติัช่วยใหเ้ราแก้ไขประเด็นปัญหาทั่วไป
โดยส่วนใหญ่เก่ียวกบักฎหมายและจริยธรรม รวมถงึ
สถานการณท่ี์ยากล�าบากซ่ึงเราอาจประสบพบเจอ แต่ก็
ไม่สามารถครอบคลุมทุกสถานการณ์ได ้ค่านิยมของเรา
ท�าหนา้ท่ีเป็นเข็มทิศภายในองคก์ร ดว้ยแนวทางดงักล่าว
และดว้ยวิจารณญาณท่ีดี เราทุกคนจะตอ้งท�าในส่ิงท่ีถูก
ตอ้ง ใชท้รพัยากรตามท่ีระบุไวใ้นหลกัปฏิบติันี ้และรบัผิด

ชอบต่อการกระท�าของเรา เราทุกคนมีหนา้ท่ียดึถือตาม
หลกัปฏิบติัและรกัษาค่านิยมของ Teva

เน่ืองจากเอกสารนีเ้ป็นเอกสารท่ีเผยแพร่ทั่วทัง้บริษทั  

ดงัน้นั เนือ้หาบางส่วนและบางหวัขอ้อาจมีความเก่ียวขอ้ง
กบับางสายงานหรือบางแผนกมากกว่า อย่างไรก็ตาม  
จ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีเราทุกคนจะตอ้งรบัทราบเก่ียวกบั
ลกัษณะของการด�าเนินธุรกิจ ในส่วนงานต่างๆ ทั่วทัง้
บริษทั นอกจากนี ้การพิจารณาเก่ียวกบัค่านิยมของเรา
จะเป็นเคร่ืองมือเพ่ิมเติมส�าหรบัการท�ากิจกรรมของเรา
ท่ี Teva อีกดว้ย

ความรบัผิดชอบส่วนบุคคลต่อการ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบ
พฤติกรรมท่ีถูกตอ้งตามหลกัจริยธรรมมีความหมาย
มากกว่าการปฏิบติัตามกฎหมายและนโยบายของ Teva 
แต่จุดเร่ิมตน้อยู่ท่ีน่ี เราทุกคนจะตอ้งเรียนรูแ้ละปฏิบติั
ตามกฎหมายและนโยบายของ Teva ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
ของเรา เพราะการปฏิบติัตามกฎหมายและนโยบายของ 
Teva ถือเป็นหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของเราทุกคน

ในบางกรณี หลกัปฏิบติันีย้งัมีนโยบายเพ่ิมเติมท่ี
ครอบคลุมหวัขอ้ท่ีเฉพาะเจาะจงในรายละเอียด หรือ
เก่ียวขอ้งกบัประเด็นปัญหาบางอย่างในระดบัทอ้งถ่ิน
หรือภูมิภาค แมว่้าหลกัปฏิบติันีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือให้
เราคุ้นเคยกบันโยบายมากมายท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ก็ไม่ได้
สมบูรณเ์ทียบเท่ากบันโยบายเสริมดงักล่าว และดงัน้นั
จงึไม่ไดมี้ผลบงัคบัใชเ้หนือกว่านโยบายท่ีว่านี ้หรือใช ้
ทดแทนในการตรวจสอบนโยบายแต่ละขอ้ท่ีมีผลบงัคบั
ใชก้บังานท่ีเฉพาะเจาะจงของเรา

ทรพัยากร
เราไดจ้ดัหาทรพัยากรเพ่ือจดัการกบัประเด็นท่ีเฉพาะ
เจาะจงในภูมิภาคหน่ึงๆ โดยอาจหมายรวมถงึผู้จดัการ
ของคุณ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายทรพัยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมาย
และฝ่ายก�ากบัดูแล ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน ผูต้รวจ
สอบภายใน และส�านกังานคุณธรรมทางธุรกิจ (Office 
of Business Integrity) ซ่ึงมีหนา้ท่ีจดัการดูแลสายด่วน
คุณธรรม (Integrity Hotline) ของ Teva แนวทางส�าหรบั
การปรบัใชค่้านิยมของเราและขอ้มูลการติดต่อมีอยู่ท่ี
ส่วนทา้ยของหลกัปฏิบติันี้

วตัถุประสงคข์องเรา
คือการปรบัปรุง 
สุขภาพและท�าให ้
ผูค้นรูส้กึดีขึน้
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ภายใตค้วาม 
ร่วมมือ เราประสบ  
ความส�าเร็จ  
ดว้ยการยดึถือ  
ปฏิบติัตาม  
ค่านิยมของเรา

หากคุณคิดว่าคุณไดร้บัการรอ้งขอใหป้ระพฤติตนหรือด�าเนินธุรกิจใน
ลกัษณะท่ีผิดกฎหมาย ผิดหลกัจริยธรรม หรือไม่เหมาะสมในลกัษณะ
อ่ืนใด หรือคุณสงสยัว่าผูอ่ื้น อาจมีพฤติกรรมดงักล่าว คุณควรรายงาน
ขอ้กงัวลใจของคุณในทนัทีผ่านช่องทางท่ีระบุขา้งตน้ คุณจะ ไม่ถูก
ลงโทษหรือตอบโตส้�าหรบัการรายงานส่ิงท่ีคุณ เช่ือโดยสุจริตใจว่าอาจ
เป็นการละเมิดหลกัปฏิบติันี ้แมก้ระทั่งในกรณีท่ีพบในภายหลงัว่าไม่มี
การละเมิด เกิดขึน้ก็ตาม การกระท�าหรือการขู่ว่าจะตอบโตจ้ะถือว่า
เป็นการละเมิดหลกัปฏิบติันีอ้ย่างรา้ยแรง ขอ้มูลท่ีคุณจดัหาใหจ้ะถูก
เปิดเผยแก่บุคคลท่ีมีหนา้ท่ีแก้ไขปัญหาภายใตข้อบเขตท่ี “จ�าเป็นตอ้ง 
ทราบ” เท่านัน้ นอกจากนี ้คุณอาจปิดบงัช่ือ (เป็นไปตามกฎหมายใน
ประเทศของคุณ จะมีการระบุขอ้จ�ากดัการรายงานในประเทศของคุณ 
เม่ือคุณโทรติดต่อสายด่วนคุณธรรมของ Teva)
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หลกัปฏิบติัของ Teva
การหลีกเล่ียงความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์
ความขดัแยง้ดา้นผลประโยชนเ์กิดขึน้เม่ือเรายดึถือผลประโยชนส่์วนตวัหรือ
ผลประโยชน ์ทางดา้นสงัคม การเงิน หรือการเมืองมากกว่าผลประโยชนข์อง
บริษทั กรรมการบริหาร และพนกังานมีหนา้ท่ีหลีกเล่ียงสถานการณท่ี์ก่อให้
เกิดหรือดูเหมือนว่าก่อใหเ้กิดความ ขดัแยง้ระหว่างผลประโยชนข์องตนเอง
กบัผลประโยชนข์อง Teva ไม่ว่าในการท�างานหรือในกรณีอ่ืนใด ไม่ควรมีส่ิงใด
ท่ีขดัแยง้กบัหนา้ท่ีความรบัผิดชอบท่ีเรามีต่อ Teva

เหตุใดจงึเป็นเร่ืองส�าคญั
ดว้ยการหลีกเล่ียงความขดัแยง้ดา้นผลประโยชนท่ี์เกิดขึน้จริงหรือดูเหมือนว่า
อาจเกิดขึน้ เราจะสามารถด�าเนินการตามวิจารณญาณทางดา้นธุรกิจท่ี 
เหมาะสมเพ่ือผลประโยชนสู์งสุดของ Teva แทนท่ีจะค�านึงถงึผลประโยชน์
ส่วนตวั ความสมัพนัธ ์แรงกดดนั หรือสิทธิประโยชน์

 
กลุ่มของฉนัตอ้งการค�าแนะ
น�า จากนกัประสาทวิทยาส�าห
รบั โครงการหน่ึง ฉนัจะแนะน�า
ให ้ติดต่อนกัประสาทวิทยาท่ีเป็น 
คนในครอบครวัไดห้รือไม่

เน่ืองจากกรณีนีอ้าจเขา้ข่าย ความ
ขดัแยง้ดา้นผลประโยชน ์ดงั
นัน้คุณจะตอ้งเปิดเผยถงึ ความ
สมัพนัธด์งักล่าวต่อผูจ้ดัการ ของ
คุณ ซ่ึงจะท�าการตรวจสอบ เร่ือง
นีแ้ละระบุมาตรการท่ีจะตอ้ง ด�า
เนินการเพ่ือจดัการกบัปัญหา 
ความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดขึน้
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วิถีของเรา
• เราตดัสินใจเพ่ือประโยชนสู์งสุดของ Teva

• เราหลีกเล่ียงสถานการณท่ี์ใครก็ตามอาจตัง้ขอ้สงสยัว่าเราไดร้บัอิทธิพล
อย่างไม่เหมาะสมในการตดัสินใจทางธุรกิจหรือไม่

• เราแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ดา้นผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ในลกัษณะท่ี
โปร่งใสและเปิดกวา้ง

• เราแจง้ใหท้ราบและขออนุมติัจากฝ่ายก�ากบัดูแลและฝ่ายกฎหมาย
ส�าหรบัการเร่ิมตน้การเจรจาหรือการติดต่อท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมท่ี
เป็นไปไดร้ะหว่างบริษทัของเรากบันิติบุคคลหรือบุคคลท่ีมีสายสมัพนัธ ์
กบักรรมการบริหารหรือพนกังาน ไม่ว่าธุรกรรมนัน้จะมีขนาดหรือ
ความส�าคญัมากนอ้ยเพียงใดก็ตามธุรกรรมบางอย่างอาจตอ้งไดร้บัการ
อนุมติัเพ่ิมเติมก่อนท่ีจะลงนาม

• เรารบัทราบว่าธุรกรรมท่ีเก่ียวโยงกนับางอย่างอาจจ�าเป็นตอ้งมีการ
อนุมติัตามกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช ้

• เราหลีกเล่ียงการใช้โอกาสของบริษทั ทรพัยสิ์นและขอ้มูลของบริษทั 
หรือต�าแหน่งของเราเพ่ือประโยชนส่์วนตวั

• เราหลีกเล่ียงและไม่ไดพ้ยายามท่ีจะยอมรบัการจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 
เงินกูห้รือบริการจากบุคคลหรือบริษทัใดๆ โดยเป็นเง่ือนไขส�าหรบัการ
ท�าธุรกิจกบั Teva 

• เราอาจยอมรบัของก�านลัหรือความบ ันเทิงโดยเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการธุรกิจตามปกติเฉพาะในขอบเขตท่ีไดร้บัอนุญาตภายใต้
กฎหมายโดยมีมูลค่าตามท่ีก�าหนด และไม่ครอบง�าหรือดูเหมือนว่า
ครอบง�าการตดัสินใจทางธุรกิจของเรา เราไม่ยอมรบัของก�านลัท่ีเป็น
เงินสดหรือส่ิงเทียบเท่าเงินสด

• เราตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากผูจ้ดัการฝ่าย HR ก่อนท่ีจะติดต่อเก่ียว
กบัการจา้งงานภายนอก การใหค้�าปรกึษาหรือการใหบ้ริการในคณะ
กรรมการบริหาร (หรือต�าแหน่ง เทียบเท่า) ขององคก์รภายนอก

 
ซพัพลายเออรข์อง Teva เชิญ  
ใหฉ้นัเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นกีฬา 
ฉนัสามารถตอบรบัค�าเชิญนี ้
ได ้หรือไม่

คุณควรปรกึษาผูจ้ดัการของคุณ 
ก่อนท่ีจะตอบรบัค�าเชิญใดๆ จาก 
ซพัพลายเออร ์เพราะขอ้เสนอ 
ดงักล่าวอาจลดทอนความเป็น 
กลางของคุณในการตดัสินใจ  
โดยทั่วไปแลว้ (ตามกฎหมายทอ้ง
ถ่ินและขอ้ก�าหนดอุตสาหกรรม) 
การตอบรบัค�าเชิญเพ่ือเขา้ร่วม 
กิจกรรมความบนัเทิงสามารถ 
กระท�าไดต้ราบใดท่ีลกัษณะและ
ความถ่ีบ่อยของกิจกรรมดงักล่าว 
มีความสมเหตุสมผลและไม่มาก 
จนเกินไป

ฉนัจะสามารถลงทุนในบริษทัท่ี
ท�าธุรกิจกบั Teva ไดห้รือไม่

ขึน้อยู่กบัต�าแหน่งของคุณ 
อิทธิพลของคุณต่อการตดัสินใจ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ขนาดของการลงทุน 
ความส�าคญัของ Teva ในฐานะ 
ลูกคา้และปัจจยัอ่ืนๆ ก่อนท่ีจะ
ลงทุน คุณควรเปิดเผยเร่ืองนีแ้ก่
ผูจ้ดัการของคุณ ซ่ึงจะใหค้�าแนะ
น�าแก่คุณเก่ียวกบัวิธีการจดัการ
กบัสถานการณด์งักล่าว

ฉนัควรท�าอย่างไรหากว่าฉนัรูส้กึ 
เป็นกงัวลว่าตนเองจะตอ้งท�าการ 
ตดัสินใจในเร่ืองท่ีอาจก่อใหเ้กิด 
ความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์

หากมีขอ้สงสยั ใหป้รกึษาเร่ืองนี ้
กบัผูจ้ดัการของคุณในทนัที ใน
บางครัง้ การเปิดเผยและบนัทกึ 
รายละเอียดเร่ืองความขดัแยง้
ท่ีอาจเกิดขึน้ก็อาจเพียงพอแลว้ 
นอกจากนี ้คุณและผูจ้ดัการของ
คุณอาจปรกึษาเร่ืองนีก้บัฝ่าย 
ก�ากบัดูแลและฝ่ายกฎหมายเพ่ือ
คน้หาทางออกท่ีเหมาะสม
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ขอ้หา้มเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์โดยอาศยั
ขอ้มูลภายในและการใชข้อ้มูลท่ีไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ
สาธารณชน
เราอาจพบเจอขอ้มูลท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเก่ียวกบับริษทัของเรา ลูกคา้ 
หรือคู่คา้ในระหว่างท่ีเราท�างาน การซือ้หรือขายหลกัทรพัยข์องบริษทัขณะท่ี
รบัทราบถงึขอ้มูลดงักล่าวถือว่าเป็น “การซือ้ขายหลกัทรพัย ์โดยอาศยัขอ้มูล
ภายใน” เราจะตอ้งไม่ซือ้หรือขายหลกัทรพัยข์อง Teva หรือหลกัทรพัยข์อง
บริษทัอ่ืนใดโดยอา้งอิงขอ้มูลท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน นอกจากนีเ้ราจะ
ตอ้งไม่จดัหาขอ้มูล “ภายใน” ดงักล่าวใหแ้ก่ใครก็ตาม (“การชีแ้นะ”) เพ่ือให้
เขาไดร้บัผลก�าไรจากขอ้มูลน้นั ขอ้จ�ากดันีมี้ผลบงัคบัใช้ไม่ว่าเราจะอาศยัอยู่ท่ี
ใด หรือไม่ว่าบุคคลท่ีอาจไดร้บัขอ้มูลจะอาศยัอยู่ท่ีใดก็ตาม

ขอ้มูลจะถือว่าเป็นขอ้มูลท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน หากไม่ไดร้บัการเปิด
เผยแก่สาธารณชนอย่างเพียงพอ ตวัอย่างของขอ้มูลส�าคญัท่ีไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชน (ก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยอย่างเพียง) ไดแ้ก่:

• รายไดแ้ละขอ้มูลการเงินอ่ืนๆ

• การเปล่ียนแปลงเงินปันผล

• การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารระดบัสูง

• การจดัการกฎระเบียบท่ีส�าคญั

• การควบรวมกิจการ การเขา้ซือ้กิจการ การขายกิจการ และการร่วมทุน

• การอนุมติัหรือปฏิเสธผลิตภณัฑท่ี์ส�าคญั

• ผลการทดลองหรือการด�าเนินคดีท่ีส�าคญั ไม่ว่าจะส่งผลดีหรือผลเสีย
ก็ตาม การเร่ิมตน้ การไดร้บัหรือสูญเสียสญัญาท่ีส�าคญั

• ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัอ่ืนท่ีไดร้บัมาอย่างลบัๆ ระหว่างการท�างานและ

• การพฒันาอ่ืนๆ ท่ีส�าคญัหรือธุรกรรมทางการเงินท่ีส�าคญั

เหตุใดจงึเป็นเร่ืองส�าคญั
เราเช่ือมั่นในความสมบูรณข์องตลาดทุน นอกจากนีใ้นประเทศส่วนใหญ่ถือเป็น
เร่ืองผิดกฎหมายท่ีจะใชข้อ้มูลภายในเม่ือท�าการซือ้หรือขายหลกัทรพัย ์การ
ละเมิดกฎหมายหลกัทรพัยถื์อเป็นเร่ืองรา้ยแรงอย่างมาก ดงัน้นันอกเหนือ 

จากการสรา้งความเสียหายอย่างมากต่อช่ือเสียงของ Teva แลว้ การละเมิด 
ขอ้ก�าหนดทางกฎหมายเหล่านีย้งัอาจท�าให ้Teva และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตอ้ง
โทษปรบัเป็นจ�านวนมากและอาจตอ้งโทษอาญารวมถงึโทษจ�าคุก

วิถีของเรา
• เราเขา้ใจว่าขอ้จ�ากดัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์โดยอาศยัขอ้มูลภายในมีผล

บงัคบัใชก้บัญาติพ่ีนอ้งทุกคนของเรารวมถงึสมาชิกในครอบครวั และ
ตวัเรา เราจะตอ้งไม่ซือ้หรือขายหลกัทรพัยข์อง Teva หรือบริษทัอ่ืนใด
ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านญาติพ่ีนอ้ง สมาชิกครอบครวั หรือบุคคล หรือ
นิติบุคคลอ่ืนขณะท่ีรบัทราบถงึขอ้มูลส�าคญัท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
เก่ียวกบับริษทัดงักล่าว

 
ผูข้ายรายหน่ึงตอ้งการพูดคุย 
เก่ียวกบับริการท่ีเขาน�าเสนอ 
ระหว่างท่ีรบัประทานอาหาร 
กลางวนัร่วมกนั ฉนัจะตอบรบั 
ค�าเชิญนีไ้ดห้รือไม่

คุณควรปรกึษาผูจ้ดัการของคุณ 
ก่อนท่ีจะตอบรบัค�าเชิญใดๆ จาก 
ซพัพลายเออร ์เพราะขอ้เสนอดงั
กล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจของคุณ หรือบั่นทอน 
วิจารณญาณของคุณและความ 
เป็นอิสระของ Teva โดยทั่วไปแลว้ 
สามารถตอบรบัค�าเชิญเพ่ือร่วม
รบัประทานอาหารไดต้ราบใด 
ท่ีลกัษณะและความถ่ีบ่อยของ 
ค�าเชิญดงักล่าวมีความสมเหตุ 
สมผลและไม่มากจนเกินไป

เรามุ่งหวงัท่ีจะ 
ท�าส่ิงท่ีถูกตอ้ง
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• กรรมการบริหารผูบ้ริหารและพนกังานของ Teva  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท�างบการเงินของบริษทัเขา้ใจ
ถงึขอ้จ�ากดัในการซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง Teva ซ่ึง
เราจะตอ้งปฏิบติัตาม (“ระยะเวลาหา้มซือ้ขายหลกั
ทรพัย”์)

• เราเก็บรกัษาขอ้มูลของ Teva เป็นความลบัและไม่ได้
เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกบริษทั นอกเสียจากว่าจะ
มีความจ�าเป็นส�าหรบักิจกรรมทางธุรกิจ

• เราปรกึษาฝ่ายกฎหมายและฝ่ายก�ากบัดูแลเม่ือใด
ก็ตามท่ีเรามีขอ้สงสยัหรือขอ้กงัวลใจว่าเหตุการณ์
หรือกิจกรรมหน่ึงๆ อาจถือเป็นการซือ้ขายหลกั
ทรพัย ์โดยอาศยัขอ้มูลภายใน

• เราตรวจสอบนโยบายของ Teva เก่ียวกบัการซือ้ขาย
หลกัทรพัย ์โดยอาศยัขอ้มูลภายในและระยะเวลา
หา้มซือ้ขายหลกัทรพัยแ์มก้ระทั่งในกรณีท่ีกิจกรรม 
นัน้ๆ ไม่ถือว่าผิดกฎหมายในประเทศท่ีเราเปิด
ด�าเนินงาน

การป้องกนัการผูกขาด การแข่งขนัท่ี
ไม่เป็นธรรม และขอ้มูลข่าวกรองทาง
ธุรกิจ
กฎหมายว่าดว้ยการแข่งขนัและการป้องกนัการผูกขาด
มุ่งเนน้หนทางท่ีจะช่วยใหธุ้รกิจแข่งขนักนัในเร่ือง
คุณภาพ ราคาและบริการ กฎหมายดงักล่าวมีความ
ซบัซอ้นอย่างมาก และแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ 
(และในบางประเทศมีความแตกต่างกนัในแต่ละรฐั) 
กฎหมายเหล่านี ้เรียกว่ากฎหมายป้องกนัการผูกขาด 
การคา้ผูกขาด การคา้ท่ีจ�ากดัหรือไม่เป็นธรรม กฎหมาย
การแข่งขนัทางการคา้ การเลือกปฏิบติัดา้นราคา หรือ
กฎหมายป้องกนัการรวมกลุ่ม โดยทั่วไปแลว้กฎหมายดงั
กล่าวมีจุดมุ่งหมายท่ีจะปกป้องการแข่งขนั (และบางคร้งั
อาจหมายรวมถงึคู่แข่งรายย่อย) โดยหา้มการท�าขอ้ตก
ลงเพ่ือก�าหนดราคา การจดัสรรตลาดหรือลูกคา้ การเขา้
ร่วมในการคว�่าาบาตรเฉพาะกลุ่ม และความพยายามท่ี
จะรบัหรือรกัษาการผูกขาดตลาดโดยอาศยัส่ิงอ่ืนท่ีไม่ใช่
การแข่งขนัทางการคา้ 

การท�าธุรกิจอย่างเป็นธรรม – จ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีเราจะ
ตอ้งไดร้บัการยอมรบัในตลาดในฐานะบริษทัท่ีด�าเนิน
ธุรกิจอย่างเป็นธรรมและถูกตอ้งตามหลกัจริยธรรม  

เราไม่ไดพ้ยายามท่ีจะแสวงหาขอ้มูลของ หรือเก่ียวกบัคู่
แข่งในลกัษณะท่ีผิดกฎหมายหรือไม่เป็นธรรม ดว้ยเหตุนี ้ 
จงึถือเป็นขอ้หา้มโดยเด็ดขาดส�าหรบัการโจรกรรมขอ้มูล
ลบั การครอบครองขอ้มูลการคา้ท่ีไดร้บัโดยปราศจาก
ความยินยอมของเจา้ของหรือการล่อลวงใหมี้การเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวโดยอดีตพนกังานหรือพนกังานปัจจุบนั
ของบริษทัอ่ืนๆ

 
ฉนัทราบว่า Teva ก�าลงัจะเขา้ซือ้กิจการของบริษทั 
แห่งหน่ึงในประเทศก�าลงัพฒันา การเขา้ซือ้กิจการ 
คร ัง้นีจ้ะส่งผลดีอย่างมากต่อบริษทัท ัง้สอง แต่ยงั
ไม่มีการประกาศต่อสาธารณชน ฉนัจะสามารถซือ้หุน้ 
ของบริษทัดงักล่าวไดห้รือไม่ตราบใดท่ีฉนัไม่ไดซื้อ้ 
หุน้ของ Teva

ไม่ได ้คุณอาจมีขอ้มูลส�าคญัท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน 
และคุณไม่ควรซือ้หุน้ของ Teva หรือบริษทัดงักล่าว 
จนกว่าธุรกรรมนีจ้ะไดร้บัการประกาศต่อสาธารณชน 
และผ่านพน้ระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้งภายใตน้โยบายว่าดว้ย 
การซือ้ขายหลกัทรพัย ์โดยอาศยัขอ้มูลภายในและการ
หา้มซือ้ขายหลกัทรพัย ์และก่อนหนา้น้นัคุณจะตอ้งไม่
เปิดเผยขอ้มูลลบันีแ้ก่ใครก็ตามท่ีไม่มีความจ�าเป็นทาง
ธุรกิจท่ีจะตอ้งรบัทราบเร่ืองนี ้รวมถงึเพ่ือนร่วมงาน 
ครอบครวั และเพ่ือนฝูง
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ฉนัท�างานในฝ่ายกฎระเบียบ และฉนัรบัทราบว่า Teva 
ก�าลงัจะไดร้บัการอนุมติัจาก FDA ส�าหรบัการวาง 
จ�าหน่ายผลิตภณัฑ ์ใหม่ แต่ขอ้มูลนีจ้ะไดร้บัการ 
เปิดเผยต่อสาธารณชนในอีกสองสามสปัดาหข์า้งหนา้  
เพ่ือท่ีจะผลิตสินคา้ตวัใหม่นี ้Teva จะตอ้งซือ้วตัถุดิบจ�า
นวนมากจากซพัพลายเออรร์ายหน่ึงท่ีเป็นบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์จากขอ้มูลนีฉ้นั 
หรือคู่สมรสของฉนัจะสามารถซือ้หุน้ของบริษทั 
ซพัพลายเออรด์งักล่าวไดห้รือไม่

ไม่ได้โดยเด็ดขาด คุณและคู่สมรสของคุณไม่สามารถ
ซือ้หุน้ดงักล่าวไดจ้นกว่าขอ้มูลท่ีคุณมีอยู่จะไดร้บัการ
เปิดเผยแก่สาธารณชน คุณไม่ควรเปิดเผยขอ้มูลนีแ้ก่
บุคคลอ่ืน หากคุณใชข้อ้มูลนีห้รือเปิดเผยขอ้มูลแก่ผูอ่ื้น 
จะถือเป็นการละเมิดนโยบายของบริษทั และอาจละเมิด 
กฎหมายหลกัทรพัย ์ซ่ึงจะท�าใหคุ้ณ คู่สมรสของคุณ 
และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งถูกลงโทษทางแพ่งและทาง
อาญา

ฉนัจะรบัรูเ้ก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีต่อตา้นการแข่งขนั 
ทางการคา้ไดอ้ย่างไร

การกระท�าท่ีอาจขดัต่อกฎหมายป้องกนัการผูกขาด
หรือกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้อาจมีหลายรูปแบบ  
คุณควรจะท�าความคุน้เคยกบัแนวทางป้องกนัการ
ผูกขาดของ Teva และขอค�าแนะน�าจากฝ่ายกฎหมาย
และฝ่ายก�ากบัดูแลหากคุณมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการ 
ด�าเนินการท่ีเหมาะสม

ฉนัควรท�าอย่างไรหากฉนัเขา้ร่วมการประชุมทางดา้น 
อุตสาหกรรม และคู่แข่งเร่ิมท่ีจะพูดคุยเร่ืองแรงกดดนั 
ทางดา้นราคาจากผูซื้อ้ จะเกิดอะไรขึน้หากว่าบุคคลนัน้
พูดว่า “ผูซื้อ้จะตอ้งซือ้สินคา้จากใครบางคน และถา้ 
ไม่มีใครยอมลดราคา ผูข้ายทุกรายก็จะท�ายอดขายได ้
แบบนีน่้าจะดีกว่า”

หากใครบางคนหยิบยกประเด็นเร่ืองราคาขึน้มาหารือใน 
ท่ีประชุมท่ีมีคู่แข่งเขา้ร่วม คุณควรจะพูดว่าหวัขอ้เร่ือง 
ราคาเป็นหวัขอ้ท่ีไม่เหมาะสมส�าหรบัการพูดคุย หาก
ใครบางคนพูดอย่างเฉพาะเจาะจงเก่ียวกบัประเด็นเร่ือง
ราคา คุณจะตอ้งออกจากการสนทนาก่อนท่ีจะมีการ
ท�าความตกลงใดๆ และจะตอ้งระบุอย่างชดัเจนว่าคุณ
ไม่เขา้ร่วมในความตกลงดงักล่าว นอกจากนีคุ้ณจะตอ้ง 
รายงานเหตุการณด์งักล่าวแก่ฝ่ายกฎหมายและฝ่าย 
ก�ากบัดูแลในทนัที

เหตุใดจงึเป็นเร่ืองส�าคญั
เราเช่ือว่าลูกคา้และสงัคมโดยรวมจะไดร้บัประโยชนจ์าก
ตลาดเสรีท่ีเปิดกวา้งและยุติธรรม ดงันัน้เราจงึแข่งขนัใน
เร่ืองของผลิตภณัฑแ์ละบริการ และด�าเนินธุรกิจอย่างมี
คุณธรรม เรารบัทราบว่าการละเมิดกฎหมายการแข่งขนั
ทางการคา้อาจสรา้งความเสียหายอย่างมากต่อช่ือเสียง
ของ Teva ทัง้ยงัมีบทลงโทษท่ีรุนแรงและอาจท�าให ้Teva 
กรรมการบริหารและพนกังานตอ้งโทษปรบัและโทษ
อาญาท่ีรุนแรงอีกดว้ย

วิถีของเรา
• เราด�าเนินธุรกิจเพ่ือประโยชข์อง Teva และลูกคา้

ของเราในลกัษณะท่ีไม่จ�ากดัการคา้อย่างไม่เป็น
ธรรมและโดยปราศจากการท�าความเขา้ใจและการ
ตกลงกบัคู่แข่งในลกัษณะท่ีขดัขวางการแข่งขนั
ทางการคา้

• เราจะตอ้งไม่ติดต่อส่ือสารกบัคู่แข่งในเร่ืองท่ี 
เก่ียวกบัการแข่งขนัทางธุรกิจ เช่น ราคาตน้ทุน 
ส่วนลด แผนการขยายธุรกิจ ขอ้มูลเก่ียวกบัช่อง
ทางการขายลูกคา้ ซพัพลายเออรแ์ละขอ้ก�าหนด
หรือเง่ือนไขการขายอ่ืนๆ ท่ีอาจท�าใหดู้เหมือนว่ามี
การท�าความตกลงหรือความเขา้ใจท่ีไม่เหมาะสม

• เราไม่ไดท้�าขอ้ตกลงหรือท�าความเขา้ใจกบัคู่แข่ง
ของเราในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ลูกคา้ตวัแทน
จ�าหน่ายหรือเขตการขายของเรา

• เราไม่ไดเ้อาเปรียบผูอ่ื้นอย่างไม่เป็นธรรมดว้ย 
การปรบัเปล่ียน ปกปิด หรือใชข้อ้มูลพิเศษในทาง 
ท่ีผิดการบิดเบือนความจริง หรือวิธีการอ่ืนๆ ท่ีไม่
เป็นธรรม

• เราไม่ไดร้วบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัคู่แข่งโดยอาศยั 
การหลอกลวง โจรกรรมบิดเบือนความจริงหรือวิธี
การอ่ืนๆ ท่ีผิดกฎหมายหรือขดัต่อหลกัจริยธรรม

• เราด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการแข่งขนัของ  
Teva รวมถงึกฎหมายทอ้งถ่ินและกฎระเบียบท่ี 
มีผลบงัคบัใช ้หากเราพบเจอสถานการณท่ี์อาจ 
ก่อใหเ้กิดประเด็นปัญหาเร่ืองการผูกขาดและการ
แข่งขนัทางการคา้เราจะตอ้งติดต่อฝ่ายกฎหมาย
และฝ่ายก�ากบัดูแลเพ่ือระบุว่าการกระท�านัน้ๆ  
อาจถือเป็นการละเมิดกฎหมายป้องกนัการผูกขาด
และกฎหมายการแข่งขาังการคา้หรือไม่
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การป้องกนัการทุจริต
เราหา้มการติดสินบนและการทุจริตโดยเด็ดขาด เรา
หรือบุคคลอ่ืนท่ีด�าเนินการในนามของเราจะตอ้งไม่เสนอ
หรือใหเ้งินสินบน ส่วย หรือการจ่ายเงินท่ีไม่เหมาะสม
อ่ืนๆ นอกจากนี ้เราจะตอ้งไม่จดัหาส่ิงของมีค่าโดยมีจุด
มุ่งหมายเพ่ือให้ ไดธุ้รกิจ ครอบง�าการตดัสินใจอย่าง ไม่
เหมาะสม หรือสรา้งความไดเ้ปรียบทางธุรกิจอย่างไม่เป็น
ธรรม หรือแมก้ระทั่งกรณีท่ีอาจดูเหมือนว่าเป็นเช่นนัน้

เหตุใดจงึเป็นเร่ืองส�าคญั
การติดสินบนและการทุจริตอาจท�าลายธุรกิจของเรา 
และขดัแยง้กบัความเช่ือหลกัของเราในเร่ืองของหนทาง
ท่ีถูกตอ้งในการด�าเนินธุรกิจ บุคคลใดก็ตามท่ีมีส่วนร่วม
ในการทุจริตจะถูกลงโทษทางวินยั รวมถงึการไล่ออก 
นอกจากนัน้ บุคคลดงักล่าวและ Teva อาจตอ้งโทษปรบั 
ทางแพ่งและโทษอาญาอีกดว้ย และ Teva ยงัอาจมีความ
ผิดในกรณีท่ีบุคคลท่ีสามกระท�าการทุจริตในนามของ
บริษทั

วิถีของเรา
• เราด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเปิดกวา้งตาม

นโยบายป้องกนัการุจริตของ Teva รวมถงึกฎหมาย
ท่ีมีผลบงัคบัใช้

• เราไม่เคยติดสินบนหรือเสนอจดัหาหรือสญัญาว่า
จะใหส่ิ้งของมีค่า (โดยตรงหรือโดยออ้ม) โดยมีจุด
มุ่งหมายเพ่ือครอบง�าการด�าเนินการของบุคคลใน
ภาครฐัหรือภาคเอกชนอย่างไม่เหมาะสม ตวัอย่าง
ของ “ส่ิงของมีค่า” อาจไดแ้ก่การเป็นสปอนเซอร ์
ส�าหรบัการเขา้ร่วมการประชุม ค่าตอบแทนส�าหรบั
การบรรยายการใหค้าปรกึษาบริการ การบริจาค
เพ่ือการกุศลการสนบัสนุนางการเมือง ค่าใชจ่้ายใน
การเดินทางและ/หรือความบนัเทิงของก�านลั การ
เลีย้งอาหาร ค่าคอมมิชชั่น ส่วนลดพิเศษ และอ่ืนๆ

• เราไม่ไดว่้าจา้งบุคคลท่ีสาม รวมถงึตวัแทนผูร้บั
เหมาหรือท่ีปรกึษาเพ่ือใหด้�าเนินการในเร่ืองท่่ีเรา 
ไม่ตอ้งการมีส่วนพวัพนัดว้ยโดยตรง

 
ฉนัเป็นผูจ้ดัการท่ีรบัสมคัรพนกังานใหม่ ผูส้มคัรคน
หน่ึง เป็นนกัวิจยัท่ีก�าลงัท�างานใหก้บัคู่แข่งของ Teva 
เธอเป็นผูเ้ชี่ยวชาญในสาขาน้นั และมีความรูม้ากมาย 
เก่ียวกบัการด�าเนินงานของคู่แข่ง เราจะสามารถว่าจา้ง 
ผูส้มคัรรายนีไ้ดห้รือไม่

โดยทั่วไปแลว้ เราสามารถว่าจา้งบุคลากรจากบริษทั 
คู่แข่งได ้อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถว่าจา้งบุคคลดว้ย 
ความคาดหวงัว่าเขาจะเปิดเผยขอ้มูลลบัหรือขอ้มูลท่ี 
เป็นกรรมสิทธ ์ิหรือความลบัทางการคา้ของบริษทัคู่แข่ง 
และเราจะตอ้งด�าเนินการเพ่ือใหแ้น่ใจว่าเราไม่ไดร้บั 
หรือ ลว้งเอาขอ้มูลดงักล่าวจากบุคคลนัน้

เราด�าเนินการ 
อย่างโปร่งใส
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 ผูจ้ดัการของฉนัตอ้งการใหฉ้นั 
คน้หาว่าบริษทัคู่แข่งก�าลงัใชเ้กณฑ ์
การยกเวน้อะไรบา้งในการรบัสมคัร 
ผูป่้วยส�าหรบัการทดลองทางคลินิก 
ท่ีส�าคญั ขอ้มูลนีไ้ม่ไดเ้ปิดเผยแก่
สาธารณชน ฉนัจะสามารถปลอม
ตวัเป็นผูป่้วยท่ีตอ้งการสมคัร
เขา้ร่วมโครงการ และโทรติดต่อ
โครงการวิจยัของบริษทัคู่แข่ง และ
ถามค�าถามนีโ้ดยตรงไดห้รือไม่

ไม่ได ้การบิดเบือนความจริง หรือ
ใน กรณีนีคื้อการไม่เปิดเผยว่า
คุณท�างานใหก้บั Teva ถือเป็นวิธี
ท่ีขดัต่อหลกัจริยธรรมในการเขา้
ถงึขอ้มูลลบัของคู่แข่ง ก่อนท่ีจะ
พยายามเก็บรวบรวมขอ้มูลข่าว
กรองทางดา้นธุรกิจใดๆ คุณควรจะ
ปรกึษาฝ่ายกฎหมายและฝ่าย 
ก�ากบัดูแลเพ่ือยืนยนัว่ากลยุทธข์อง
คุณมีความถูกตอ้งเหมาะสมตาม
กฎหมายและหลกัจริยธรรม

หวัหนา้แผนกในโรงพยาบาลท่ี
มีช่ือเสียงรอ้งขอให ้Teva บริจาค 
อุปกรณ์ใหแ้ก่โรงพยาบาล และ
บริจาคเงินเพ่ือสนบัสนุนแผนก 
ผูป่้วยฉุกเฉินของทางโรงพยาบาล 
ฉนัจะสามารถอนุมติัการบริจาค  
ดงักล่าวโดยบริษทัของเรา 
ไดห้รือไม่

อุปกรณท่ี์บริจาคถือเป็นส่ิงของมี
ค่า ถงึแมว่้า Teva ไดร้บัอนุญาตให ้
ท�าการบริจาคเพ่ือปรบัปรุงการให้
บริการของโรงพยาบาล ซ่ึงจะก่อ
ใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูป่้วย แต่คุณ
จะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามีการ
ปฏิบติัตามกระบวนการอนุมติัของ 
Teva อย่างถูกตอ้งเหมาะสม คุณ
ควรจะตรวจสอบค�ารอ้งขอดงักล่าว
ร่วมกบัผูจ้ดัการของคุณและฝ่าย 
ก�ากบัดูแล

ฉนัเชิญใหบุ้คคลากรทางการแพทย ์
คนหน่ึงท่ีมีช่ือเสียงเขา้ร่วมการ
ประชุมในต่างประเทศ และเขาถาม
ว่าจะใหคู่้สมรสร่วมเดินทางไปดว้ย
ไดห้รือไม่ และ Teva จะช่วยจองต ัว๋
เคร่ืองบินราคาถูกท่ีสุดไดห้รือไม่
เพ่ือท่ีว่าค่าใชจ่้ายท ัง้หมดส�าหรบั
การเดินทางจะได ้ไม่เกิน 
งบประมาณท่ี Teva ยินดีท่ีจะจ่าย
เป็นค่าต ัว๋เคร่ืองบินของเขา เขา
บอกว่าบริษทัอ่ืนๆ มกัจะด�าเนินการ
จองต ัว๋เคร่ืองบินให้ในลกัษณะนี ้
เราจะสามารถด�าเนินการตาม 
ค�ารอ้งขอดงักล่าวไดห้รือไม่

ภายใตน้โยบายป้องกนัการทุจริต
ของ Teva ค�ารอ้งขอดงักล่าวเป็นส่ิง
ท่ีไม่อาจยอมรบัได ้คุณควรอธิบาย 
แก่บุคลากรทางการแพทยผู์น้้นัว่า 
การด�าเนินการดงักล่าวไม่สามารถ

ทีมงานของเราตอ้งการท่ีจะว่าจา้ง
ท่ีปรกึษาในทอ้งถ่ินเพ่ือใหค้�าแนะ

น�าเก่ียวกบัโครงการประมูลระดบั
มณฑลในประเทศหน่ึง ท่ีปรกึษา
คนนัน้เป็นลูกชายของรฐัมนตรี
สาธารณสุขประจ�ามณฑลดงักล่าว 
เน่ืองจากลูกชายไม่ไดเ้ป็นเจา้หนา้ท่ี
ของรฐั เราจงึสามารถว่าจา้งเขาได ้
ใช่หรือไม่ 

การว่าจา้งญาติพ่ีนอ้งของเจา้
หนา้ท่ีของรฐัอาจก่อให้เกิด
ประเด็นปัญหาภายใตน้โยบาย
ป้องกนัการทุจริตของ Teva ก่อนท่ี
จะท�าการว่าจา้งดงักล่าว คุณควร
ติดต่อฝ่ายก�ากบัดูแล

ตวัแทนจ�าหน่ายรายใหม่ขอส่วนลด 
พิเศษ เพ่ือใหเ้ขาสามารถจดัการ 
ค่าใชจ่้าย “พิเศษ” ได ้ฉนัควรท�า
อย่างไร

คุณคิดถูกแลว้ท่ีว่ากรณีนีอ้าจ 
ก่อ ใหเ้กิดปัญหาได ้ควรจะแจง้ให้
ฝ่าย กฎหมายและฝ่ายก�ากบัดูแล
รบั ทราบในทนัทีถงึ “สญัญาณ
เตือน ภยั” เก่ียวกบักิจกรรมของ
ผูท่ี้เป็น ตวัแทนใหก้บับริษทัและ
ผลิตภณัฑ ์ของเรา
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ขอ้มูลดา้นการส่งเสริมการขาย การแลกเปล่ียน
ทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมทางวิทยาศาสตรแ์ละการส่งเสริมการขายทัง้หมดท่ีด�าเนินการกบั
บุคลากรและองคก์รทางการแพทยมี์จุดมุ่งหมายเพ่ือใหมี้การใชผ้ลิตภณัฑ ์
อย่างมีประสิทธิภาพ และปรบัปรุงการดูแลรกัษาผูป่้วย โดยอาจหมายรวมถงึ
การพฒันท�างานวิจยัทางการแพทย ์การปรบัปรุงความรูท้างการแพทยห์รือ
การจดัการเก่ียวกบัแนวทางปฏิบติั การส่งเสริมการขายผลิตภณัฑแ์ละบริการ
ของเรา และการรวบรวมขอ้คิดเห็นท่ีจ�าเป็นเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการ
ของเรา เราใชช่้องทางการติดต่อส่ือสารท่ีหลากหลายในการจดัหาขอ้มูล ไม่
ว่าจะใชวิ้ธีการใดก็ตาม เราจะตอ้งจดัหาขอ้มูลอย่างถูกตอ้งและในลกัษณะท่ี
เหมาะสม

เหตุใดจงึเป็นเร่ืองส�าคญั
ฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีผลประโยชนท่ี์ถูกตอ้งในการรบัทราบขอ้มูลเก่ียวกบั
คุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละบริการของเรา รวมถงึคุณภาพของขอ้มูลท่ีเรา
จดัหาใหแ้ก่บุคลากรและองคก์รทางการแพทย ์วตัถุประสงคข์องเราคือเพ่ือ
จดัหาขอ้มูลท่ีถูกตอ้งทางวิทยาศาสตร ์ตรงประเด็นและทนัท่วงที เพ่ือรองรบั
การตดัสินใจเลือกวิธีการรกัษาระหว่างแพทยแ์ละผูป่้วย เราตอ้งการท่ีจะ
รกัษาความเช่ือมั่นของสาธารณชนต่อบุคลากรทางการแพทย์ในเร่ืองของ
การตดัสินใจโดยค�านึงถงึสุขภาพของผูป่้วยเป็นหลกั

วิถีของเรา
• ทีมงานฝ่ายขายและการตลาดของเราทั่วโลกจะตอ้งด�าเนินการใหเ้ป็นไป

ตามหรือเกินมาตรฐานขัน้ต�่าท่่ีก�าหนดไวต้ามกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช้
กฎระเบียบขอ้ก�าหนดอุตสาหกรรมและนโยบายของบริษทั

 
ในฐานะพนกังานขายยา ฉนัคิด
ว่าเป็นการดีท่ีจะแจกเคร่ือง iPad 
ท่ีมีไฟลพ์รีเซนเทชั่นเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑข์อง Teva ใหแ้ก่สถาน
พยาบาลทุกแห่งในเขตการขาย
ของฉนั ฉนัสามารถด�าเนินการ
ดงักล่าวไดห้รือไม่

ไม่ได ้เราจะตอ้งไม่มอบของก�านลั 
หรือส่ิงจูงใจอ่ืนๆ ใหแ้ก่สถาน 
พยาบาล นอกเหนือไปจากส่ิงท่ี
ใชเ้พ่ือการศกึษาและส่ิงท่ีมีมูลค่า 
ตามเกณฑท่ี์ก�าหนด มีความ 
เก่ียวขอ้งทางการแพทย ์และ 
ไดร้บัอนุญาตภายใตก้ฎหมาย
ทอ้งถ่ินและนโยบายของบริษทั 
ของก�านลัทัง้หมดจะตอ้งไดร้บั
การอนุมติัท่ีจ�าเป็นล่วงหนา้จาก
ฝ่ายก�ากบัดูแล

เป็นธรรมเนียมปฏิบติัในประเทศ 
ของฉนัท่ีจะพูดคุยเร่ือง
ผลิตภณัฑย์ากบับุคลากรทาง 
การแพทย ์ระหว่างท่ีรบัประทาน
อาหารในรา้นอาหาร การด�าเนิน
การนีส้ามารถท�าไดห้รือไม่

สถานท่ีท่ีเหมาะสมส�าหรบัการ 
พูดคุยเก่ียวกบัผลิตภณัฑข์องเรา 
ร่วมกบับุคลากรทางการแพทย ์ 
ก็คือในหอ้งท�างานของเขา  
โรงพยาบาล หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ี
ใช้ในการรกัษาพยาบาล ในบาง
กรณีอาจเป็นเร่ืองเหมาะสมท่ีจะ
พูดคุยเร่ืองผลิตภณัฑ์ในสถาน
ท่ีอ่ืนๆ คุณจะตอ้งตรวจสอบ
ใหแ้น่ใจว่าการเชิญใหบุ้คลากร
ทางการแพทยร่์วมรบัประทาน
อาหารมีความเหมาะสมภายใต้
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้ก�าหนด 
อุตสาหกรรม และนโยบายของ
บริษทั และไดร้บัการบนัทกึ 
เอกสารอย่างเหมาะสม หากมีขอ้
สงสยัใหป้รกึษาฝ่ายก�ากบัดูแลเรารกัษา 

ค�ามั่นสญัญา
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• เราจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าการพูดคุยและ
ขอ้มูลเก่ียวกบัการส่งเสริมการขาย มีประโยชน์
ถูกตอ้งและไดร้บัการสนบัสนุนดว้ยหลกัฐานทาง
วิทยาศาสตรซ่ึ์งมีความเก่ียวขอ้งและน�าเสนออย่าง
ซ่ือสตัยมี์สมดุลอย่างเป็นธรรมและสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลการระบุฉลากและการสั่งจ่ายยาท่ีไดร้บัการอ
นุมติัใประเทศี่เฉพาะเจาะจง

• เราจะตอ้งไม่ส่ือสารต่อสาธารณชนดว้ยจุดมุ่งหมาย
ท่ีจะส่งเสริมการใชง้านผลิตภณัฑก่์อนท่ีผลิตภณัฑ์
นัน้จะไดร้บัการอนุมติัให้ใชง้านภายใตก้ฎหมายท่ี
มีผลบงัคบัใช ้อย่างไรก็ตามเราอาจมีส่วนร่วมใน
การแลกเปล่ียนอย่างเหมาะสมส�าหรบัขอ้มูลทาง
วิทยาศาสตรท่ี์ไม่ไดมี้ลกัษณะและจุดมุ่งหมาย
เพ่ือส่งเสริมการขายและไม่ไดร้บัการส่ือสารโดย
พนกังานขายของเรา

• เม่ือเขา้ร่วมในการแลกเปล่ียนขอ้มูลทาง
วิทยาศาสตร ์เราจะตอ้งน�าเสนอขอ้มูลท่ีครบถว้น
สมบูรณถู์กตอ้งและไม่มีการบิดเบือน เราจะไม่
สญัญาหรือจดัหาส่ิงของมีค่าเพ่ือจุดประสงคใ์นการ 
กระตุน้หรือชกัจูงใหบุ้คลากรทางการแพยท์�าการ
จดัซือ้ ส ั่งจ่ายหรือแนะน�าผลิตภณัฑข์องเรา เรา
รบับริการจากบุคลากรหรือองคก์รทางการแพทย์
เฉพาะในกรณีท่ีมีความจ�าเป็นอย่างถูกตอ้งเหมาะ
สมและเราจ่ายค่าบริการตามอตัราตลาดท่ีเป็น
ธรรมส�าหรบับริการท่ีไดร้บั

 
ฉนัพบเว็บไซตส์าธารณะท่ีพูดคุยในประเด็นท่ีเก่ียวกบั 
ผลิตภณัฑข์อง Teva ฉนัจะสามารถแนะน�าเว็บไซตนี์ ้ให้
แก่บุคลากรทางการแพทยท่ี์ฉนัท�างานดว้ยซึ่งชอบใช ้
อินเทอรเ์น็ตไดห้รือไม่

ไม่ได ้การส่ือสารทัง้หมดระหว่างพนกังานขายกบั
บุคลากรทางการแพทยถื์อเป็นส่วนหน่ึงของการน�าเสนอ
ขอ้มูลยา และรายละเอียดทัง้หมดท่ีน�าเสนอจะตอ้งได้
รบัการอนุมติัผ่านทางกระบวนการตรวจสอบเอกสารส่ง
เสริมการขายของ Teva ก่อนท่ีจะน�าไปใชง้าน

ฉนัเป็นพนกังานขาย และบุคลากรทางการแพทยค์น 
หน่ึงสอบถามวิธีการใชย้าของเราส�าหรบัผูป่้วยรายหน่ึง 
โดยเป็นการใชย้านอกเหนือจากขอ้บ่งใช ้ฉนัควรท�า 
อย่างไร

ส่ิงท่ีคุณตอ้งท�าก็คือ ส่งต่อค�าถามของบุคลากรทาง 
การแพทย์ใหแ้ก่ฝ่ายกิจการดา้นการแพทย ์เพ่ือให ้
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการแพทยส์ามารถส่ือสารขอ้มูลทางการ
แพทย์ใหแ้ก่บุคลากรดงักล่าวโดยตรง ความพยายาม
ของเราในการส่งเสริมการขายใหแ้ก่บุคลากรทางการ
แพทยจ์ะตอ้งเป็นการใชย้า “ตามขอ้บ่งใช”้ และทุกส่ิงท่ี
พนกังานขาย พูดจะถือว่าเป็นการส่งเสริมการขาย

ขณะท่ีน�าเสนอขอ้มูลการทดลองทางคลินิกใหแ้ก่ 
บุคลากรทางการแพทย ์ฉนัจะสามารถจ�ากดัการพูดคุย 
เฉพาะผลลพัธแ์ง่บวกของการทดลองดงักล่าวไดห้รือ
ไม่

ไม่ได ้เราจะตอ้งส่ือสารขอ้มูลทางคลินิกทัง้หมดอย่างถูก 
ตอ้งและครบถว้นสมบูรณ ์การบิดเบือนขอ้มูลใหดู้ง่าย
เกินจริง การสรุปความคิดแบบเหมารวม การใชค้�าพูด 
เกินจริง การแสดงความคิดเห็น และการระบุลกัษณะ 
อาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดไดอ้ย่างง่ายดาย

ในแต่ละวนั เราสรา้งความแตกต่าง 
ใหก้บัชีวิตของผูค้นทั่วโลก
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ฉนัสนบัสนุนผูส้มคัรรบัเลือก
ต ัง้ ในชุมชนของฉนั และฉนั 
ตอ้งการส่งอีเมลสองสามฉบบั 
ผ่านทางระบบของ Teva ใหแ้ก่ 
พนกังานคนอ่ืนๆ ใน Teva และ
เพ่ือนๆ เพ่ือเชิญชวนใหเ้ขาร่วม 
สนบัสนุน ฉนัท�าอย่างนัน้ได ้
หรือไม่

Teva เคารพสิทธิของคุณในการ 
เขา้ร่วมกระบวนการทางการเมือง 
อย่างไรก็ตามคุณไม่ควรใชเ้งินทุน 
อุปกรณห์รือวสัดุของบริษทัเพ่ือ
สนบัสนุนผูส้มคัรรายใดรายหน่ึง 
และคุณไม่ควรด�าเนินกิจกรรม
ทางการเมืองในเวลาท�างาน

ลูกคา้รายหน่ึงขอให ้Teva บริจาค
เงินเพ่ือสนบัสนุนการหาเสียง
เลือกต ัง้ของผูส้มคัรในประเทศ
ของเราจะสามารถท�าตามนัน้ได ้
หรือไม่

ประเทศส่วนใหญ่ท่ีเราเปิดด�าเนิน 
ธุรกิจมีกฎหมายท่ีเขม้งวดและ
ซบัซอ้นเก่ียวกบัการสนบัสนุน 
ทางการเมือง ค�ารอ้งขอเงิน 
สนบัสนุนทางการเมืองใดๆ จะ 
ตอ้งไดร้บัการอนุมติัล่วงหนา้ 
เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากฝ่าย
กิจการภาครฐัและนโยบาย
สาธารณะทั่วโลกและฝ่ายก�ากบั
ดูแลของ Teva

กิจกรรมทางการเมืองและการสนบัสนุน
เราเคารพสิทธิของกรรมการบริหารและพนกังานในการเขา้ร่วมกระบวนการ
ทางการเมืองและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตามความตอ้งการ

รฐับาลของหลายๆ ประเทศหา้มหรือควบคุมการสนบัสนุนทางการเมืองในรูป
แบบของเงินหรือส่ิงของ ขอ้เสนอเก่ียวกบัการสนบัสนุนหรือกิจกรรมทางการ
เมืองใดๆ ของบริษทัจะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและอนุมติัโดยฝ่ายกิจการ
ภาครฐัและนโยบายสาธารณะทั่วโลกของ Teva

เหตุใดจงึเป็นเร่ืองส�าคญั
กิจกรรมการล็อบบีเ้พ่ือประโยชน์ในนามของบริษทัเป็นส่ิงท่ีท�าได ้แต่อยู่ภาย
ใตก้ารควบคุมอย่างเขม้งวดตามกฎหมาย

วิถีของเรา
• เราปฏิบติัต่อหน่วยงานก�ากบัดูแลดว้ยความเคารพและในลกัษณะท่ีเป็น

มืออาชีพ

• เราแจง้ใหท้ราบและประสานงานร่วมกบัแผนกงานท่ีเหมาะสมของ 
Teva เพ่ือจดัหาขอ้มูลใหแ้ก่หน่วยงานก�ากบัดูแลหรือหน่วยงานบงัคบัใช้
กฎหมาย

• เราขออนุมติัจากฝ่ายกิจการภาครฐัและนโยบายสาธารณะทั่วโลกของ 
Teva ก่อนท่ีจะ:

 − ล็อบบีห้รือประชุมร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีของรฐัไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล
หรือโดยเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม (เช่น สมาคมการคา้)

 − ว่าจา้งนกัล็อบบี ้่ีระดบัใดๆ ของรฐับาลหรือ

 − เชิญเจา้หนา้ท่ีของรฐัใหเ้ขา้เย่ียมชมสถานประกอบการของ Teva

• เราจะตอ้งเก็บรกัษาเอกสารของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบหรือ
การสอบถามของรฐับาลตามท่ีรบัทราบหรือสงสยั

• อุญาตใหพ้นกังานด�าเนินกิจกรรมทางการเมืองส่วนตวัท่ีถูกตอ้งตาม
กฎหมายเพ่ือสนบัสนุนผูส้มคัรหรือพรรคการเมืองไดต้ราบใดท่ีไม่ได ้
ใชเ้วลาท�างานของบริษทั และไม่ไดใ้ชเ้งินสนบัสนุนจากทรพัยากรของ
บริษทั

• เม่ือพนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมส่วนตวัทางดา้นการเมืองและในฐานะ
พลเมือง พนกังานจะตอ้งระบุอย่างชดัเจนทุกคร้งัว่าความคิดเห็น 
และการกระท�านัน้ๆ เป็นของเขาเอง และไม่ไดเ้ป็นความคิดเห็นหรือ
การกระท�าของ Teva

• เราจะไม่ใชเ้งิน ทรพัยากร หรือสถานท่ีของบริษทัเพ่ือสนบัสนุนองคก์ร
ภาครฐั องคก์รทางการเมือง พรรคการเมือง หรือผูส้มคัร ยกเวน้ใน
กรณีท่ีไดร้บัอนุญาตตามกฎหมาย การสนบัสนุนทางการเมืองทัง้หมด
ท่ีด�าเนินการโดย Teva จะตอ้งเป็นไปตามนโยบายของบริษทั รวมถงึ
การขออนุมติัล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากฝ่ายกิจการภาครฐัและ
นโยบายสาธารณะทั่วโลก
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การควบคุมทางการคา้
Teva มุ่งมั่นท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายควบคุมการน�าเขา้ 
การส่งออก การส่งสินคา้กลบัคืนไปยงัต่างประเทศ และ
การเบ่ียงเบนผลิตภณัฑ ์สินคา้ และขอ้มูลดา้นเทคนิค 
รวมถงึกฎหมายการน�าเขา้และศุลกากร มาตรการ
ควบคุมการส่งออก การลงโทษทางเศรษฐกิจ รายช่ือ
ตอ้งหา้ม กฎหมายต่อตา้นการคว�่าบาตรและการเบ่ียง
เบนผลิตภณัฑ์

เหตุใดจงึเป็นเร่ืองส�าคญั
Teva ด�าเนินธุรกิจท่ีทั่วโลกและกฎหมายของประเทศหรือ 
เขตอ�านาจศาลหน่ึงๆ อาจมีผลบงัคบัใชก้บัธุรกรรมหรือ
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ท่ีอ่ืนหลายๆ ประเทศด�าเนินมาตรการ
ลงโทษทางเศรษฐกิจและการคา้และมาตรการคว�่าบาตร
ต่อบางประเทศ และบางกลุ่ม และมกัจะมีขอ้หา้มเก่ียว
กบัการส่งออกและน�าเขา้สินคา้บางประเภท นอกจากนี ้
หลายๆ รฐับาลไดป้ระกาศใชก้ฎหมายท่ีหา้มไม่ใหบ้ริษทั
เขา้ร่วมหรือใหค้วามร่วมมือกบัการคว�่าบาตรระหว่าง
ประเทศท่ีรฐับาลไม่ไดอ้นุมติั หากไม่ไดป้ฏิบติัตาม
กฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ อาจส่งผลให ้Teva และ
พนกังานถูกลงโทษทางแพ่งและทางอาญา รวมถงึการ
ระงบัหรือเพิกถอนสิทธิพิเศษทางการคา้

วิถีของเรา
• เราจะตอ้งตรวจสอบการจ�าแนกประเภทการส่ง

ออกและปฏิบติัตามกฎระเบียบว่าดว้ยการควบคุม
การคา้ระหว่างประเทศของทุกประเทศท่ี Teva 
เขา้ไปด�าเนินงานเพราะเก่ียวขอ้งกบัการน�าเขา้
และส่งออกสินคา้เทคโนโลยีซอฟตแ์วรบ์ริการและ
ธุรกรรมทางการเงิน

• เราไม่ความร่วมมือต่อการปฏิบติัทางการคา้ท่ีจ�ากดั
หรือการคว�่าบาตรท่ีถือเป็นขอ้หา้มหรือมีบทลงโทษ
ภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

• กิจกรรมทัง้หมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศท่ีถูกคว�่า
บาตรจะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบโดยฝ่ายกฎหมาย
และฝ่ายก�ากบัดูแล เพ่ือใหแ้น่ใจว่ามีความสอดคลอ้ง
ตามกฎหมายควบคุมการคา้

ขอ้หา้มเก่ียวกบัการฟอกเงิน
การฟอกเงินเก่ียวขอ้งการปลอมแปลงเงินทุนท่ีมาจาก
กิจกรรมของอาชญากรหรือผูก่้อการรา้ย เพ่ือใหเ้งิน 
“สกปรก” หรือเงินท่ีผิดกฎหมายดูเหมือนว่าเป็นเงิน 
“สะอาด” หรือเงินท่ีถูกกฎหมาย รฐับาลของหลายๆ 
ประเทศมีกฎหมายป้องกนัการฟอกเงิน ซ่ึงหา้มการมี
ส่วนร่วมในธุรกรรมท่ีพยายามจะปกปิดซ่อนเรน้เงินท่ีได้
รบัจากอาชญากรรมดว้ยการท�าใหเ้งินเหล่าน้นัดูเหมือน
ว่าเป็นเงินท่ีถูกกฎหมาย

เหตุใดจงึเป็นเร่ืองส�าคญั
การยดึถือปฏิบติัตามหลกัการป้องกนัการฟอกเงินจะ
ช่วยใหเ้ราป้องกนัการใชท้รพัยากรของ Teva เพ่ือปิดบงั
อาชญากรรม

วิถีของเรา
• เราด�าเนินธุรกิจเฉพาะกบัลูกคา้ท่ียินดีเปิดเผย

ขอ้มูลแก่เรา เพ่ือใหเ้ราสามารถระบุไดว่้าเงินท่ีไดร้บั
จากลูกคา้มีความเหมาะสมหรือไม่

• เราไม่จ่ายเงินใหแ้ก่องคก์รหรือรบัเงินจากองคก์รท่ี
ไม่ไดท้�าธุรกรรมร่วมกบัเราหรือไม่ไดมี้สิทธิอย่างถูก
ตอ้งตามกฎหมายในการรบัช�าระเงิน นอกเสียจาก
ว่าเราจะไดร้บัการอนุมติัล่วงหนา้จากฝ่ายกฎหมาย
และฝ่ายก�ากบัดูแล

• เราไม่รบัช�าระเป็นเงินสด นอกเสียจากว่าเราจะได้
รบัการอนุมติัล่วงหนา้จากฝ่ายกฎหมายและฝ่าย
ก�ากบัดูแล

 
การฉอ้โกงคืออะไร

การฉอ้โกง คือการหลอกลวงโดยเจตนาเพ่ือให้ ไดร้บั 
ประโยชน์ในลกัษณะท่ีผิดกฎหมายหรือไม่เป็นธรรม 
การฉอ้โกงอาจครอบคลุมถงึการรายงานขอ้มูลทางการ
เงินท่ีเป็นเท็จ การยกัยอกสินทรพัย ์การติดสินบน 
และการทุจริต เราจะตอ้งไม่เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
พฤติกรรมฉอ้โกง และเราจะตอ้งรายงานเก่ียวกบักรณี
ท่ีสงสยัหรือตรวจพบว่ามีการฉอ้โกง โดยใชช่้องทาง 
การรายงานท่ีระบุไวใ้นหลกัปฏิบติันี้
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โอกาสการจา้งงานท่ีเท่าเทียม
Teva มองเห็นคุณค่าในความหลากหลายของภูมิหลงั 
ทกัษะและความสามารถของบุคลากรทั่วโลกท่ีมีต่อ
ธุรกิจของเรา เราว่าจา้งพนกังานท่ีมีบุคลิกลกัษณะและ
วิจารณญาณท่ีเหมาะสม ซ่ึงเราเช่ือมั่นว่าจะด�าเนินการ
อย่างมีความรบัผิดชอบ เรามุ่งมั่นท่ีจะสนบัสนุนความ
หลากหลาย ของบุคลากรและผูบ้ริหาร รวมทัง้พฒันา
บุคลากรทัง้หมดภายในองคก์รของเรา

เหตุใดจงึเป็นเร่ืองส�าคญั
ความหลากหลายนอกจากจะเป็นปัจจยัส�าคญัส�าหรบั
การสรา้งสรรคน์วตักรรมแลว้ ยงัช่วยเพ่ิมคุณค่าในงาน
ส่วนบุคคลและวฒันธรรมส�าหรบั พนกังานทุกคน เรา
พยายามท่ีจะว่าจา้งพนกังานท่ีจะช่วยเสริมสรา้งความ
ส�าเร็จใหก้บับริษทั การมอบโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัใหแ้ก่
บุคลากรเพ่ือพฒันาศกัยภาพอย่างเต็มท่ีจะช่วยกระตุน้ 
การท�างานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้
ยงัลดอตัราการเปล่ียนพนกังาน และเพ่ิมขวญัก�าลงัใจ
และการมีส่วนร่วมของพนกังานอีกดว้ย

วิถีของเรา
• เราการตดัสินใจและการด�าเนินการททัง้หมดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจา้งงานโดยไม่ไดค้�านึงถงึลกัษณะ
ส่วนบุคคลท่ีไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง

• เราหา้มการเลือกปฏิบติัในกระบวนการสรรหาฝึก
อบรมและเล่ือนต�าแหน่ง และการตดัสินใจของ
บริษทัในเร่ืองการจา้งงานจะค�านึงถงึความจ�าเป็น
ทางธุรกิจของเรา คุณสมบติัการท�างาน ความ
สามารถและความเช่ียวชาญของพนกังาน

• เน่ืองจากเราเช่ือว่าเพ่ือนและครอบครวัของ
พนกังานคือแหล่งท่ีดีส�าหรบัผูส้มคัรท่ีมีศกัยภาพ
ในการท�างานท่ี Teva เราจงึสนบัสนุนการแนะน�า
และบอกต่อ อย่างไรก็ตาม เราจะไม่แสดงความ
ชอบเป็นพิเศษต่อญาติพ่ีนอ้งหรือเพ่ือนฝูงและ
พนกังาน และกรรมการจะตอ้งมีความอ่อนไหวเป็น
พิเศษเพ่ือหลีกเล่ียงการใชอิ้ธิพลต่อกระบวนการ
จา้งงาน ภายหลงัการแนะน�าเบือ้งตน้ญาติพ่ีนอ้ง
จะตอ้งไม่อยู่ในสายบงัคบับญัชาโดยตรงหรือ 
โดยออ้มกบัญาติพ่ีนอ้งคนอ่ืนๆ การแนะน�าผูส้มคัร
ในทุกกรณีโดยพนกังานส�าหรบัต�าแหน่งผูบ้ริหาร
ระดบัสูงหรือโดยกรรมการบริหารจะตอ้งไดร้บั
การตรวจสอบและอนุมติัตามนโยบาย HR ทั่วโลก

 
ฉนัเห็นว่ามีการเปิดรบัสมคัรพนกังานในฝ่ายท่ีฉนั
ท�างานอยู่ และฉนัรูว่้าลูกพ่ีลูกนอ้งคนหน่ึงสนใจท่ีจะ
ท�างานท่ี Teva ฉนัจะสามารถแนะน�าใหผู้จ้ดัการหรือ
ฝ่ายทรพัยากรบุคคลว่าจา้งลูกพ่ีลูกนอ้งของฉนัส�าหรบั 
ต�าแหน่งงานีไ้ดห้รือไม่

Teva สนบัสนุนการแนะน�าผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัตาม
เกณฑท่ี์ก�าหนด โดยไม่ค�านึงถงึความสมัพนัธข์อง 
ผูส้มคัรกบัพนกังานท่ีท�างานอยู่ในบริษทั อย่างไรก็ตาม 
บริษทัจะไม่ใหสิ้ทธิพิเศษแก่ลูกพ่ีลูกนอ้งของคุณ โดย
เขาจะตอ้งผ่านขัน้ตอนการรบัสมคัรแบบเดียวกนักบั 
ผูส้มคัรคนอ่ืนๆ

สถานท่ีท�างานท่ีปลอดภยัและ 
ดีต่อสุขภาพ
Teva ใส่ใจความปลอดภยัของพนกังาน และด�าเนินกิจกร
รมโดยค�านึงถงึความปลอดภยัและสุขภาพของพนกังาน
และประชาชนทั่วไปเป็นส�าคญั เราก�าลงัท�างานอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือปรบัปรุงความปลอดภยัดว้ยการส่งเสริม
วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัท่ีแข็งแกร่งทั่วโลก เป้า
หมายของเราคือเพ่ือหลีกเล่ียงอุบติัเหตุใน ท่ีท�างานดว้ย
การปฏิบติัตามมาตรฐานดา้นความปลอดภยัระดบัโลก
อย่างเคร่งครดั เราทุกคนมีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและ
มีส่วนร่วมในประโยชนท่ี์จะไดร้บัจากสถานท่ีท�างานท่ี
ปลอดภยัและดีต่อสุขภาพ

เหตุใดจงึเป็นเร่ืองส�าคญั
Teva ใหค้วามส�าคญักบัพนกังาน และพยายามท่ีจะ
ปกป้องพนกังาน จะตอ้งหลีกเล่ียง พฤติกรรมและกิจกร
รมใดๆ ท่ีบ่อนท�าลายความปลอดภยัของพนกังาน

เราเช่ือมั่นในคุณค่าท่ี 
เกิดจากความหลากหลาย
และการมีส่วนร่วม
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วิถีของเรา
• เราจะไม่เร่ิมตน้ท�างานกบัอุปกรณก่์อนท่ีเราจะไดร้บัการฝึกอบรมท่ี

จ�าเป็นเราจะตอ้งสวมใส่อุปกรณป้์องกนัทุกคร้งัหากว่าจ�าเป็นตอ้งใช้ใน
การท�างาน

• เราพยายามท่ีจะาท�าความเขา้ใจเก่ียวกบัอตัรายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของ
เราเพ่ือจดัการความเส่ียงอย่างมีความรบัผิดชอบ

• เราปฏิบติัตามนโยบายและขัน้ตอนด�าเนินการทัง้หมดท่ีเก่ียวกบัการจา้ง
งาน ความปลอดภยัสุขภาพ และความมั่นคง

• เราจะตอ้งรายงานอย่างทั่วถงึเก่ียวกบัอุบติัเหตุกรณีการละเมิดกฎ
ระเบียบหรือประเด็นปัญหาอ่ืนใดท่ีอาจคุกคามความปลอดภยัหรือ
สุขภาพของพนกังานของบริษทั หรือประชาชนทั่วไป

• เราด�าเนินการเพ่ือแก้ไขกิจกรรมหรือส่ิงอ�านวยความสะดวกท่ีไม่
ปลอดภยั

ปลอดจากการล่วงละเมิดในท่ีท�างาน
การล่วงละเมิดในท่ีท�างานเป็นการกระท�าทางร่างกายหรือวาจาท่ีก่อใหเ้กิด
สภาพแวดลอ้ม การท�างานท่ีน่ารงัเกียจ ไม่เป็นมิตร หรือคุกคาม

เหตุใดจงึเป็นเร่ืองส�าคญั
พฤติกรรมหรือการกระท�าล่วงละเมิดบ่อนท�าลายสถานท่ีท�างานและสภาพ
แวดลอ้มการท�างานเป็นหมู่คณะท่ีเราพยายามจะส่งเสริม Teva พยายามท่ีจะ
จดัหาสถานท่ีท�างานท่ีปลอดจากการล่วงละเมิดทุกประเภท

วิถีของเรา
• Teva หา้มการล่วงละเมิดทุกประเภไม่ว่าจะเป็นถอ้ยคาการกระท�าหรือ

พฤติกรรมท่ีก่อใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มท่ีคุกคาม น่ารงัเกียจ หรือไม่เป็น
มิตรและจะไม่มีการอดทนต่อการล่วงละเมิดเป็นอนัขาด

• เราจะไม่ตัง้ขอ้สงัเกตเล่าเร่ืองข�าขนัท่ีน่ารงัเกียจหรือแสดงวสัดุท่ี
ละเมิดต่อคุณลกัษณะบางอย่างท่ีไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งเช่น อายุเพศ เชือ้ชาติ ชาติพนัธุ ์เผ่าพนัธ ์ุ เชือ้สาย ศาสนา 
ความโนม้เอียงทางเพศ ความพิการ ฯลฯ

• เราจะไม่ใชถ้อ้ยค�าลามกและไม่ส่งอีเมลท่ีมีเนือ้หาเร่ืองเพศ

• เราสนบัสนุนใหมี้การรายงานท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีรุนแรง น่ารงัเกียจ 
หรือคุกคามไม่ว่าทางวาจาหรือร่างกาย

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด และการ
จดัตัง้สมาคม
เราใส่ใจและเคารพสิทธิของพนกังานในการยดึถือตามความคิดเห็นของ
ตนเอง การแสดงความคิดเห็นในลกัษณะท่ีเหมาะสมในท่ีท�างาน การเขา้ร่วม
สหภาพแรงงาน และการมีตวัแทนพนกังานท่ีไดร้บัการยอมรบั โดยเป็นไป
ตามกฎหมายทอ้งถ่ิน

 
ฉนัเพ่ิงเขา้ท�างานท่ี Teva และฉนั
ไม่เขา้ใจเก่ียวกบัขอ้ก�าหนด ดา้น
ความปลอดภยับางอย่าง ฉนัรูส้กึ
กระอกักระอ่วนท่ีจะ ถามค�าถาม 
ฉนัควรท�าอย่างไร

Teva สนบัสนุนให้พนกังานถาม 
ค�าถาม โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
เร่ือง ท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั 
ปรึกษา ผูจ้ดัการของคุณ เขา
ทราบว่า คุณจ�าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้
รบัการฝึก อบรมส�าหรบัการ
ท�างาน และเขา มีหนา้ท่ีตรวจ
สอบว่าคุณไดร้บั การฝึกอบรมท่ี
เหมาะสม

เพ่ือนร่วมงานคนหน่ึงส่งอีเมล 
เร่ืองข�าขนัท่ีไม่เหมาะสมใหแ้ก่ 
ฉนัและพนกังานคนอ่ืนๆ ฉนัคิด 
ว่ามนัเป็นเร่ืองท่ีน่ารงัเกียจ แต่ 
ฉนัไม่รูว่้าควรจะบอกเร่ืองนีก้บั 
เพ่ือนร่วมงานคนนัน้ดีหรือไม่

เรามุ่งมั่นท่ีจะรกัษาสภาพ 
แวดลอ้มการท�างานท่ีเป็นมือ 
อาชีพ โดยพนกังานทุกคนของ 
Teva จะตอ้งไดร้บัการปฏิบติัดว้ย 
ความเอาใจใส่ ความเคารพ และ
การใหเ้กียรติ ดงันัน้พฤติกรรม
ท่ีน่ารงัเกียจหรือไม่เหมาะสมจงึ 
เป็นส่ิงท่ีไม่อาจยอมรบัได ้หาก 
คุณรูส้กึไม่สบายใจท่ีจะพูดคุย
กบั เพ่ือนร่วมงานคนนัน้โดยตรง 
ใหติ้ดต่อผูจ้ดัการของคุณและ/ 
หรือฝ่ายทรพัยากรบุคคลเพ่ือขอ
ความช่วยเหลือ
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สมาชิกคนหน่ึงในทีมงานของฉนั มีนิสยัชอบเอ่ยปากชม
เก่ียวกบั รูปร่างหนา้ตาของพนกังานคนอ่ืน พฤติกรรม
นีดู้เหมือนไม่มีพิษ มีภยั แต่ว่าเหมาะสมหรือไม่

การกล่าวค�าชมทั่วๆ ไปเป็นครัง้ คราวอาจเป็นพฤติกรรม
ท่ียอมรบั ได ้อย่างไรก็ตาม การแสดง ความเห็นครัง้
แลว้คร้งัเล่าอาจ น�าไปสู่สภาพแวดลอ้มการท�างาน ท่ี
ไม่เป็นมิตร หากคุณมีขอ้สงสยั คุณควรจะติดต่อฝ่าย
ทรพัยากรบุคคลหรือฝ่ายก�ากบัดูแล

ข ัน้ตอนการรายงาน
บุคคลใดก็ตามท่ีเช่ือว่าตนเองไดร้บัการปฏิบติัใน
ลกัษณะตอ้งหา้มจากบุคลากรคนอ่ืนๆ หรือจากบุคคล
ท่ีสามท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทัหรือสงัเกตเห็หรือ
รบัทราบว่ามีการกระท�าดงักล่าวเกิดขึน้จะตอ้งรายงาน
เร่ืองนีแ้ก่ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคลหรือฝ่ายก�ากบั
ดูแลเพ่ือใหมี้การด�าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมส�าหรบัการ
แก้ไขสถาการณด์งักล่าว เราสนบัสนุนใหพ้นกังานทุกคน
พูดคุยกบัตวัแทนที่่ีเขารูส้กึสบายใจท่ีจะพูดคุยดว้ยมาก
ท่ีสุด

พนกังานไม่จ�าเป็นตอ้งรายงานเร่ืองดงักล่าวแก่ผูบ้งัคบั
บญัชาโดยตรงก่อนท่ีจะแจง้เร่ืองนีแ้ก่ฝ่ายทรพัยากร
บุคคลหรือฝ่ายก�ากบัดูแล

เหตุใดจงึเป็นเร่ืองส�าคญั
เราเช่ือว่าพนกังานตอ้งการท่ีจะพูดอย่างอิสระ รูส้กึ
ปลอดภยัในสถานท่ีท�างาน และไม่เกรงกลวัอนัตรายเน่ือง
ดว้ยเหตุผลใดๆ รวมถงึการแสดงความเห็น หรือการเป็น
สมาชิกสหภาพแรงงานท่ีไดร้บัการยอมรบัอย่างถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย

วิถีของเรา
• เรายอมรบัว่าพนกังานมีสิทธิท่ี์จะแสดงความเห็น

จดัต้งัสมาคมแสดงออกและพูดโดยเสรี หากว่าการ
ด�าเนินการดงักล่าวไม่ไดก้ระทบความสามารถของ
พนกังานในการท�างานตามหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ
หรือขดัแยง้กบัหลกัปฏิบติันีแ้ละนโยบายอ่ีนๆ ของ
บริษทั

• ในการใชเ้สรีภาพในการพูดเราจะตอ้งระลกึอยู่เสมอ
ว่าเราเป็นส่วนหน่ึงของสถานท่ีท�างาน และเราจะ
ตอ้งเคารพสิทธิของพนกังานคนอ่ืนๆ

การละเวน้การใชย้าในทางท่ีผิด การ
ปลอดจากความรุนแรงในท่ีท�างาน
หา้มการครอบครอง ใชง้าน ขาย หรือซือ้ยาท่ีผิด
กฎหมายหรือไม่ไดร้บัอนุญาต ไม่ว่าในหรือนอกเวล
ท�างาน หรือภายในหรือภายนอกสถานประกอบการหรือ
สถานท่ีท�างานของ Teva

หา้มการใชค้วามรุนแรงในสถานท่ีท�างานทุกประเภท 
รวมถงึการขู่ว่าจะใชค้วามรุนแรงต่อบุคคลอ่ืน การท�า
ลายทรพัยสิ์นของบริษทัหรือทรพัยสิ์นของพนกังานโดย
เจตนา หรือพฤติกรรมท่ีท�าใหผู้อ่ื้นรูส้กึไม่ปลอดภยั และ
จะไม่มีการอดทนต่อการกระท�าดงักล่าวเป็นอนัขาด

เหตุใดจงึเป็นเร่ืองส�าคญั
ความสามารถของเราในการท�างานไดดี้จ�าเป็นตอ้งอาศยั
การท�างานอย่างมืออาชีพโดยปราศจากฤทธิข์องยาเสพย ์
ติดหรือสุรา และปราศจากการคุกคามต่อความรุนแรง
ทางร่างกาย สารเหล่านีแ้ละการคุกคามดงักล่าวจะส่งผล
เสียต่อประสิทธิภาพการท�างานและอาจก่อใหเ้กิดความ
เส่ียงต่อสุขภาพและความปลอดภยัของเราและคนอ่ืนๆ

วิถีของเรา
• เราจะไม่ซือ้ขายครอบครองหรือใชง้ายา่ีผิดกฎหมาย

หรือก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อความปลอดภยัดว้ยการ
ใชย้าหรือการเมาสุราขณะท่ีด�าเนินธุรกิจใหก้บั Teva

• เราจะไม่พกพาอาวุธปืน วตัถุระเบิด หรืออาวุธ หรือ
วตัถุอตัรายอ่ืนใดมายงัท่ีท�างาน หรือแผนกงานโดย
ไม่ไดร้บัอุญาตอย่างชดัแจง้ส�าหรบัการด�าเนินการ
ดงักล่าว

• เราสนบัสนุนใหมี้การรายงานเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ี
รุนแรงน่ารงัเกียจหรือคุกคามไม่ว่าทางวาจาหรือ
ร่างกาย
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สภาพแวดลอ้มการท�างานท่ีสนบัสนุน
และเอือ้ต่อ การประสานงานร่วมกนั
เรามุ่งมั่นท่ีจะสรา้งสภาพแวดลอ้มการท�างานท่ีสนบัสนุน
และเอือ้ต่อการประสานงานร่วมกนัท่ีซ่ึงพนกังานของ
เราท�างานร่วมกนัเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายของบริษทั เรา
ประสานงานทรพัยากรของเราในลกัษณะท่ีเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม เราจดัหาระบบสนบัสนุนเคร่ืองมือและ 
ขัน้ตอนด�าเนินการขององคก์รและโครงสรา้งพืน้ฐานท่ี
เก่ียวขอ้งเพ่ือส่งเสริมการท�างานร่วมกนัภายในองคก์ร

เหตุใดจงึเป็นเร่ืองส�าคญั
เราเขา้ใจว่าการตดัสินใจและการท�างานของเราส่งผล 
กระทบต่อผูอ่ื้นและต่อบริษทั และเราด�าเนินการตามน้นั 
โดยร่วมรบัผิดชอบต่อผลลพัธท่ี์เกิดขึน้ เราเขา้ใจว่าเพ่ือ 
ใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั เราจะตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วม 
ของพนกังานทั่วโลกในแผนกต่างๆ และในสายงานท่ี
แตกต่างกนั

วิถีของเรา
• เราปรบัใชก้ระบวนการท่ีใหอิ้สระในการสรา้งสรรค ์

และความสามารถในการก�าหนดเป้าหมายและแก้ไข
ปัญหาร่วมกนั

• เราสนบัสนุนการอภิปรายกลุ่มโดยครอบคลุม 
หลากหลายสาขาวิชาเน่ืองจากธุรกิจของเรามีความ
ซบัซอ้นอย่างมาก

• เราจดัล�าดบัความส�าคญัของงานตามพนัธกิจและ
เป้าหมายของบริษทัท่ีระบุไว ้และปรบัเปล่ียนกรอบ
เวลางบประมาณ และบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบั 
ภารกิจส�าคญัของบริษทัท่ีเปล่ียนแปลงไป

• เราตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าขอ้มูลท่ีบุคลากรจ�าเป็นตอ้ง
ใช้ในการท�างานพรอ้มใชง้านและเขา้ถงึได้

• เราพรอ้มใหค้วามร่วมมือซ่ึงกนัและกนั และเรา
ส่ือสารอย่างเอาใจใส่โดยรบัทราบถงึธรรมเนียม
ปฏิบติัโซนเวลาและความรวดเร็วในการตอบสอง

การติดต่อกบัรฐับาลและเจา้หนา้ท่ี
การประสานงานร่วมกบัหน่วยงานภาครฐั เจา้หนา้ท่ีและ
พนกังานของหน่วยงานดงักล่าว (รวมถงึโรงพยาบาล
ของรฐัในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัมลรฐั และระดบัประเทศ) 
และการปฏิบติัตามกฎระเบียบมากมายท่ีซบัซอ้นซ่ึง
ควบคุมแวดวงการแพทย ์ถือเป็นงานประจ�าส�าหรบั
พนกังานจ�านวนมากท่ี Teva นอกจากนี ้เราใหค้วามช่วย
เหลือแก่เจา้หนา้ท่ีในประเทศท่ีเราเปิดด�าเนินงานเพ่ือให้
เขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจของเราจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีเราจะตอ้ง
บอกเล่าประสบการณแ์ละขอ้มูลเชิงลกึเก่ียวกบันโยบาย
สาธารณะและกฎระเบียบ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อวิธี
ท่ีเราด�าเนินธุรกิจ และช่วยเหลือผูป่้วยเพ่ือให้ ไดร้บัการ
รกัษาพยาบาลท่ีปลอดภยัและประหยดัค่าใชจ่้าย

เหตุใดจงึเป็นเร่ืองส�าคญั
การท�างานร่วมกบัหน่วยงานก�ากบัดูแลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในขัน้ตอนการก�าหนดกฎระเบียบและ 
การตรวจสอบความสอดคลอ้งตามกฎระเบียบนบัว่า 
มีความส�าคญัอย่างย่ิงต่อการรกัษาช่ือเสียงของเราใน 
เร่ืองของการยดึถือปฏิบติัตามค่านิยมของเรา นอกจากนี ้
ลูกคา้หลายรายของเราท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัภาครฐัมี 
ขอ้บงัคบัเร่ืองความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน ์ซ่ึงเราจะตอ้ง
ปฏิบติัตาม

วิถีของเรา
• เราเขา้ใจความตอ้งการดา้นกฎระเบียบท่ีส่งผล 

กระทบต่อธุรกิจและการท�างานของเรา และเรา
พยายามเรียนรูเ้พ่ือกา้วให้กับัการพฒันากฎระเบียบ

• เราผสานรวมความตอ้งการดา้นกฎระเบียบเขา้ไวใ้น
กระบวนการส�าคญัๆ ส�าหรบัการปฏิบติังานและเรา
จดัการความเส่ียงทางดา้นกฎระเบียบ

• เราด�าเนินธุรกิจกบัหน่วยงานภาครฐัดว้ยวิธีการท่ี
สุจริตและโปร่งใส

• เราคาดหวงัว่าใครก็ตามท่ีจดัหาสินคา้หรือบริการ
ส�าหรบัโครงการหรือสญัญาของรฐับาล เช่น ท่ี
ปรกึษา พนกังานขาย ตวัแทนจ�าหน่ายหรือซพัพลาย
เออรจ์ะตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานของ Teva ในเร่ือง
การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของรฐั

• เราส่ือสารอย่างซ่ือสตัยแ์ละใหค้วามร่วมมือในการ
สอบสวนท่ีด�าเนินการโดยหน่วยงานของรฐัรวมถงึ
การสอบสวนท่ีด�าเนินการโดยผูต้รวจสอบภายใน
องคก์รของเราหรือฝ่ายก�ากบัดูแล 

เราเปิดโอกาสใหพ้นกังานของเรา 
ไดพ้ฒันาเติบโตและมีความกา้วหนา้
ในวิชาชีพ
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การติดต่อกบัคู่คา้
เราเช่ือว่าธุรกิจของเราจะด�าเนินการไดดี้ท่ีสุดโดยอาศยัพฤติกรรมทางดา้น
ธุรกิจท่ีมีความรบัผิดชอบและการยดึถือปฏิบติัตามค่านิยมของเรา ซ่ึงมีผล
บงัคบัใช้โดยไม่ค�านึงถงึวฒันธรรมทอ้งถ่ินหรือความทา้ทายท่ีเราอาจพบเจอ 
เราด�าเนินธุรกิจกบับุคคลและองคก์ร (“คู่คา้”) ท่ีมีความมุ่งมั่นเช่นเดียวกบัเรา
ในการปฏิบติัตามมาตรฐานระดบัสูงดา้นจริยธรรมและด�าเนินงานในลกัษณะ
ท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม

เหตุใดจงึเป็นเร่ืองส�าคญั
เน่ืองจากเราเช่ือว่าค่านิยมและมาตรฐานของเราเป็นพืน้ฐานส�าหรบัความ
ส�าเร็จของเรา ดงัน้นัเราจงึตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคู่คา้มีความมุ่งมั่นและค่านิยม
เดียวกนักบัเรา

วิถีของเรา
• เราเลือกสินคา้และบริการท่ีเสริมสรา้งความมั่นคงในระยะยาวของ 

Teva ไดดี้ท่ีสุด กล่าวคือเราเลือกซพัพลายเออร ์โดยพิจารณาจากราคา 
คุณภาพ การส่งมอบ บริการ ช่ือเสียง แนวทางปฏิบติัดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และธุรกิจ

• เราปฏิบติัต่อคู่คา้ดว้ยคุณธรรมและความเป็นธรรม เราปฏิบติัตาม 
ขอ้ก�าหนดและเง่ือนไขของขอ้ตกลงท่ีท�ากบัคู่คา้ และเรารกัษาค�ามั่นใน
สญัญาของเรา

• เราตรวจสอบภูมิหลงัและคุณสมบติัของคู่คา้รวมถงึผูบ้ริหารระดบั
สูงเพ่ือใหม่้ใัจถงึ คุณภาพและแนวทางปฏิบติัทางดา้นธุรกิจตามหลกั
จริยธรรม

• เราตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคู่คา้ปฏิบติัตามกฎหมายทัง้หมดท่ีมีผลบงัคบั
ใชร้วมถงึขอ้ ก�าหนดดา้นกฎหมายและนโยบายของบริษทัในการติดต่อ
ธุรกิจในนามของ Teva

• เพ่ือใหแ้น่ใจว่าซพัพลายเออร ์ไดร้บัโอกาสในการแข่งขนัเพ่ือธุรกิจของ
เรา เราจะด�าเนินการประมูลตามนโยบายการจดัซือ้จดัจา้งของ Teva

 
เพ่ือนร่วมงานคนหน่ึงปฏิเสธ 
คร ัง้แลว้คร ัง้เล่าท่ีจะใหข้อ้มูลท่ี
จ�าเป็นส�าหรบัการท�างานของฉนั 
เขาใชช่ื้อเรียกท่ีหยาบคายกบัฉนั 
และบอกกบัพนกังานคนอ่ืนๆ  
ว่าฉนัไม่มีคุณสมบติัเพียงพอ 
ส�าหรบัการท�างาน ฉนัจะจดัการ 
กบัสถานการณนี์อ้ย่างไร

การล่วงละเมิดและการสรา้ง 
ความอบัอายอาจเกิดขึน้ในหลาย 
รูปแบบ ในสถานการณนี์ ้ดู 
เหมือนว่าเป็นการกลั่นแกลง้และ
การล่วงละเมิดโดยเจตนาอย่าง 
ต่อเน่ือง คุณควรติดต่อผูจ้ดัการ
ของคุณและ/หรือฝ่ายทรพัยากร 
บุคคลเพ่ือขอความช่วยเหลือ

ความส�าเร็จของ
เราขึน้อยู่กบัความ
สามารถในการท�างาน
ร่วมกนั และติดต่อ
ส่ือสารกนัอย่าง 
เปิดกวา้ง
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การปกป้องขอ้มูลท่ีเป็นกรรมสิทธิ ์
ของบุคคลท่ีสาม
ขณะท่ีเราใหค้วามส�าคญัและปกป้องขอ้มูลท่ีเป็นกรรม
สิทธ ์ิและความลบัทางการคา้ของเรา เราก็มีนโยบายท่ีจะ
เคารพทรพัยสิ์น ทางปัญญาของผูอ่ื้นเช่นกนั ในระหว่าง 
ท่ีเราท�างาน เราอาจไดร้บัขอ้มูลส�าคญัหรือขอ้มูลท่ีเป็น
กรรมสิทธ ์ิจากบุคคลท่ีสาม เช่น ซพัพลายเออร ์ลูกคา้ 
และคู่คา้อ่ืนๆ ซ่ึงถือเป็นขอ้มูลลบั เราเคารพและรกัษา
ความลบัของขอ้มูลดงักล่าว

เหตุใดจงึเป็นเร่ืองส�าคญั
การเคารพความส�าคญัหรือความลบัของขอ้มูลดงั
กล่าวถือเป็นส่ิงจ�าเป็นส�าหรบัสมัพนัธภาพของเรา รวม
ถงึประสิทธิภาพของเรา และการประสานงานอย่างมี
ประสิทธิผลร่วมกบับุคคลท่ีสาม

วิถีของเรา
• เราเคารพการเก็บรกัษาขอ้มูลของบุคคลท่ีสามเป็น

ความลบั ราวกบัว่าเป็นขอ้มูลของบริษทั

• เราจะไม่ใชว้สัดุท่ีมีการจดลิขสิทธ ์ิโดยบุคคลท่ีสาม
โดยไม่ไดร้บัหรือยืนยนัการอนุญาตลิขสิทธิ ์

• เราเคารพขอ้มูลท่ีเป็นกรรมสิทธิข์องคู่คา้และเรา
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามีสิทธิการใชง้านท่ีจ�าเป็นก่อนท่ี
จะใชข้อ้มูลดงักล่าว

• พนกังานบางคนอาจเคยท�างานท่ีบริษทัอ่ืนก่อนท่ีจะ
เขา้ท�างานท่ี Teva และบางคนอาจลาออกจาก Teva 
เพ่ือไปท�างานท่ีอ่ืน หากเราลาออกจาก Teva เราจะ
ตอ้งไม่น�าเอาขอ้มูลลบัติดตวัไปดว้ย และจะตอ้งไม่
เปิดเผยขอ้มูลทั้งัแก่นายจา้งใหม่ ในท�านองเดียวกนั
เราจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัของอดีตนายจา้งให้
แก่ Teva

การส่ือสารกบัส่ือมวลชน  
นกัวิเคราะห ์และประชาชนทั่วไป
เรามุ่งมั่นท่ีจะจดัหาขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ และ 
ทนัเวลาใหแ้ก่ส่ือมวลชน นกัวิเคราะห ์และประชาชน 
ทั่วไป เพ่ือใหแ้น่ใจว่าเรามีความชดัเจนและถูกตอ้ง  
เราไดก้�าหนดส่วนงานท่ีเฉพาะเจาะจงและบุคคลท่ีไดร้บั
มอบหมายใหท้�าหนา้ท่ีส่ือสารกบัส่ือมวลชน นกัวิเคราะห์
ดา้นการเงิน และประชาชนทั่วไป

เหตุใดจงึเป็นเร่ืองส�าคญั
การจดัหาขอ้มูลท่ีถูกตอ้งน่าเช่ือถือและทนัเวลา ถือว่ามี 
ความส�าคญัอย่างมากต่อนกัลงทุนของเรา ทัง้ยงัช่วยให้
เราสามารถรกัษาความสมบูรณข์องสมัพนัธภาพระหว่าง
เรากบัสาธารณชนและฝ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

วิถีของเรา
• เราจะไม่พูดคุยกบัสาธารณชน นกัวิเคราะหห์รือ

ส่ือมวลชนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบับริษทั นอกเสียจาก
ว่าเราจะไดร้บัการมอบหมายอย่างเฉพาะเจาะจง
ใหด้�าเนินการดงักล่าวภายใตน้โยบายการส่ือสาร
องคก์รของ Teva

• เราจะตอ้งติดต่อฝ่ายส่ือสารองคก์รก่อนท่ีประกาศ
ขอ้มูลใดๆ ของบริษทัในรูปแบบใดก็ตาม หรือดว้ย
วิธีการส่ือสารแบบใดก็ตาม หรือก่อนท่ีจะเขา้ร่วมใน
การสมัภาษณก์บัส่ือมวลชน หรือกิจกรรมหรือเวที
เสวนาท่ีส่ือมวลชนจะเขา้ร่วม

• เราจะตอ้งติดต่อฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธก่์อนท่ีจะ 
เขา้ร่วมการสมัภาษณ ์หรือกิจกรรม หรือเวทีเสวนา
ท่ีนกัวิเคราะหจ์ะเขา้ร่วม

• เราจะตอ้งปรกึษาฝ่ายส่ือสารองคก์รเม่ือใดก็ตาม 
ท่ีเรารบัทราบเก่ียวกบัเหตุการณห์รือกิจกรรมท่ี 
อาจอยู่ในความสนใจของส่ือมวลชนหรือนกัลงทุน

เรารบัผิดชอบต่อการกระท�า 
และการตดัสินใจของเรา
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เพ่ือรกัษาความไดเ้ปรียบ
เหนือคู่แข่งในสภาพแวดลอ้ม
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อ
เน่ืองเราจงึกลา้ท่ีจะแตกต่าง

โซเชียลมีเดีย
โซเชียลมีเดียเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลและแนวทางปฏิบติั
ท่ีช่วยใหผู้ค้นสามารถสรา้งและแบ่งปันเนือ้หา ความคิด
เห็น ขอ้มูลเชิงลกึ ประสบการณ ์และมุมมองในหลายๆ วิธี 
(เช่น บล็อก โซเชียลเน็ตเวิรก์ ฯลฯ) Teva ใช้โซเชียลมีเดีย
เพ่ือจุดประสงคท์างธุรกิจ และพนกังานใช้โซเชียลมีเดีย
เพ่ือจุดประสงคส่์วนตวัท่ีหลากหลาย

เหตุใดจงึเป็นเร่ืองส�าคญั
Teva พยายามใชเ้ทคโนโลยีและการส่ือสารรูปแบบ
ใหม่ล่าสุด เพ่ือเขา้ถงึฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากนี้
บริษทัยงัเคารพสิทธิของพนกังานในการใช้โซเชียลมีเดีย
เป็นการส่วนตวั ไม่ว่าจะเป็นการใชง้านเพ่ือบริษทัหรือเพ่ือ
จุดประสงคส่์วนตวั เราจะตอ้งยดึถือตามค่านิยมของเรา 
และจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและนโยบายของบริษทั
อย่างต่อเน่ือง

วิถีของเรา
• เราจะตอ้งใชวิ้จารณญาณและสามญัส�านึกในเร่ือง

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการใช้โซเชียลมีเดีย

• เราเปิดกวา้งและซ่ือสตัยเ์ก่ียวกบัความเก่ียวโยง
ระหว่างเรากบั Teva เม่ือมีความเก่ียวขอ้งกบั
ประเด็นนัน้ๆ ในการเปิดเผยว่าเรท�างานท่ี Teva เรา
จะตอ้งระบุอย่างชดัเจนว่าแนวคิดหรือความคิดเห็น
ของเราเป็นเร่ืองส่วนตวัและเราจะตอ้งไม่พูดแทน
บริษทัในประเด็นนัน้ๆ

• เราจะตอ้งละเวก้ารใช้โซเชียลมีเดียเพ่ือพูดคุยใน
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลลบัและขอ้มูลท่ีเป็น
กรรมสิทธิข์อง Teva

• เรายดึถือปฏิบติัตามกฎหมายและแนวทางดา้น
การตลาดและการส่งเสริมการขายในโซเชียลมีเดีย
ทัง้หมดท่ี Teva เป็นสปอนเซอร ์

 
ฉนัติดตามบล็อกเก่ียวกบัยา และเม่ือไม่นานมานีฉ้นัพบ 
เจอบล็อกหน่ึงท่ีน�าเสนอส่ิงท่ีฉนัคิดว่าเป็นขอ้มูลลบัของ 
Teva ฉนัควรท�าอย่างไร

หา้มเปิดเผยขอ้มูลลบัของ Teva โดยไม่ไดร้บัอนุญาต 
เป็นอนัขาด คุณควรรายงานเร่ืองท่ีพบใหแ้ก่ผูจ้ดัการ
ของคุณ นอกจากนี ้คุณอาจโทรติดต่อส�านกังาน
คุณธรรมทางธุรกิจ (Office of Business Integrity 
หรือ “OBI”) ซ่ึงมีหนา้ท่ีจดัการดูแลสายด่วนคุณธรรม 
(Integrity Hotline) ของ Teva หรือคุณอาจติดต่อ
ทรพัยากรอ่ืนๆ ท่ีระบุไวใ้นหลกัปฏิบติันี้

ฉนัจดัการดูแลบล็อกส่วนตวัท่ีครอบคลุมหวัขอ้ต่างๆ 
เช่น ปัญหาสุขภาพ ฉนัแสดงความคิดเห็นส่วนตวั เท่า
น้นั ฉนัจ�าเป็นท่ีจะตอ้งระบุถงึความเก่ียวโยง ระหว่าง
ฉนักบั Teva หรือไม่

ถามตวัคุณเองว่าผูอ่้านท่ีพบว่าคุณท�างานท่ีบริษทัอาจ 
คิดว่าความคิดเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงของคุณมีอคติ 
หรือไม่ หรือคุณอาจพยายามท่ีจะซ่อนความเก่ียวโยง
น้นั หรือเปล่า ในสถานการณนี์ ้ใหพิ้จารณาทบทวนว่า
คุณ ตอ้งการท่ีจะโพสตเ์ร่ืองดงักล่าวหรือเปิดเผยว่าคุณ
ท�างาน ในบริษทัหรือไม่ หากคุณเปิดเผยว่าคุณท�างานให้
กบั บริษทั ก็จะตอ้งระบุอย่างชดัเจนว่าแนวคิดหรือความ 
คิดเห็นของคุณเป็นเร่ืองส่วนตวั และเราจะตอ้งไม่พูด
แทน บริษทัในประเด็นนัน้ๆ
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ฉนัท�างานในสายการผลิต ฉนัควรท�าอย่างไรหาก 
พบ ว่าสินคา้ท่ีผลิตออกมาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
ดา้น คุณภาพของ Teva

แบรนด ์Teva บ่งบอกถงึสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง หากสินคา้ 
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของเรา ใหแ้จง้ผูจ้ดัการของคุณ 
และฝ่ายตรวจสอบคุณภาพในทนัที

ฉนัอ่านบล็อกบนอินเทอรเ์น็ตท่ีผูเ้ขียนอา้งว่าเขาเคยใช ้
ผลิตภณัฑข์อง Teva และมีอาการปวดหลงั ฉนัจะตอ้ง
แจง้บริษทัใช่หรือไม่

ใช่ คุณจะตอ้งแจง้แก่ฝ่ายติดตามความปลอดภยัจาก
การใชย้าของบริษทัในประเทศของคุณเม่ือใดก็ตามท่ี
คุณรบัทราบถงึเหตุการณ์ในลกัษณะเช่นนี ้ไม่ว่าคุณจะ
รูเ้ร่ืองนีไ้ดอ้ย่างไร คุณสามารถด�าเนินการดงักล่าวผ่าน
ขัน้ตอน TevAlert บนเว็บไซต ์“Tevanet”

ฉนัท�างานในหอ้งปฏิบติัการและฉนัไดร้บัการรอ้งขอให ้
ท�าการทดสอบ GLP ใหม่โดยใชส้ารเคมีท่ีเฉพาะเจาะจง 
ฉนัรูส้กึว่าตวัเองไม่ไดร้บัการฝึกอบรมเพียงพอท่ีจะท�า
การทดสอบ GLP นี ้และฉนัเป็นกงัวลเก่ียวกบัวิธีการ
จดัการสารเคมีดงักล่าว ฉนัควรท�าอย่างไร

คุณไม่ควรด�าเนินการทดสอบดงักล่าวหากคุณรูส้กึว่า 
ตวัเองไม่ไดร้บัการฝึกอบรมเพียงพอท่ีจะท�าการ 
ทดสอบน้นั และคุณไม่คุน้เคยกบัคุณสมบติัของสารเคมี
ดงักล่าว คุณควรท�างานตามกฎระเบียบทัง้หมดอยู่เสมอ 
รวมถงึกฎระเบียบเก่ียวกบัความปลอดภยัและแนวทาง
ปฏิบติัดา้นส่ิงแวดลอ้มและการจดัการสารอนัตราย
และสารท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุม คุณควรติดต่อผูบ้งัคบั
บญัชาโดยตรงก่อนท่ีจะเร่ิมการทดสอบ และขอใหเ้ขา
ใหค้�าแนะน�าแก่คุณและคอยควบคุมดูแลขณะท่ีคุณท�า
การทดสอบ นอกจากนีคุ้ณควรเขา้รบัการฝึกอบรม GLP 
ส�าหรบัพนกังานหอ้งปฏิบติัการอีกครัง้ หากคุณยงัคงมี
ขอ้สงสยัคุณควรจะติดต่อฝ่าย QA

คุณภาพและความปลอดภยั
เรามุ่งมั่นท่ีจะด�าเนินการใหเ้ป็นไปตามหรือเกินกว่าความ
ตอ้งการของลูกคา้และกฎระเบียบในเร่ืองการวิจยั การ
พฒันา การจดัซือ้จดัจา้ง การผลิตบรรจุภณัฑ ์การ
ทดสอบ การจดัหา การบ�ารุงรกัษา และการตลาดส�าหรบั 
ผลิตภณัฑแ์ละบริการของเรา คุณภาพหมายถงึการ
ตอบสนองความตอ้งการอย่างสม�่าเสมอดว้ยการส่งมอบ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีคุณค่าสูงสุดอย่างทนัท่วงที

เราไม่เคยหยุดยัง้การตรวจสอบคุณภาพ และเรามุ่งมั่น 
ท่ีจะด�าเนินการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองในดา้นการพฒันา 
การผลิตและการส่งมอบสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงใหแ้ก่
ลูกคา้ของเรา เราเช่ือมั่นในการสรา้งวฒันธรรมแห่ง
คุณภาพดว้ยการยกระดบัจิตส�านึกของบุคลากรในเร่ือง
ความส�าคญัของคุณภาพในทุกการกระท�าและทุกๆ วนั

เหตุใดจงึเป็นเร่ืองส�าคญั
หวัใจส�าคญัของพนัธกิจของ Teva ก็คือความมุ่งมั่นของ
เราในการพฒันาและผลิตสินคา้และบริการท่ีปลอดภยั  
มีคุณภาพสูง เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี
ของผูค้นทั่วโลก

วิถีของเรา
• เรามุ่งมั่นท่ีจะด�าเนินการตามกฎระเบียบทัง้หมด 

ท่ีเก่ียวขอ้งในสถานประกอบการทุกแห่งและ 
ทุกขัน้ตอนของวงจรการใชง้านของผลิตภณัฑ์

• เพ่ือใหแ้น่ใจว่าเราท�างานและด�าเนินการตาม 
หลกัการ

• คุณภาพท่ีเหมาะสมในหอ้งปฏิบติันี ้การวิจยัในการ
ทดลองทางคลินิก ในโรงงานผลิตและศูนยก์ระจาย
สินคา้ เราจะตอ้งยดึถือปฏิบติัตามระบบและ
มาตรการควบคุมภายใน

• ส�าหรบั “Good Operating Practices” หรือ “GxP” 
รวม ถงึ Good Laboratory Practices (GLP), Good 
Clinical Practices (GCP), Good Manufacturing 
Practices (GMP) Good Pharmacovigilance 
Practices (GVP) และ Good Distribution Practices 
(GDP) 

• เราตรวจสอบขอ้รอ้งเรียนเร่ืองคุณภาพอย่างจริงจงั
โดยมีการสอบสวนและรายงานอย่างเหมาะสมใหแ้ก่
หน่วยงานก�ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งตามความจ�าเป็น

เรามุ่งเนน้การท�างานท่ีอยู่ตรงหนา้ 
ควบคู่ไปกบัการตรวจสอบ “ภาพรวม”
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• เราดูแลรกัษาระบบการติดตามความปลอดภยั
จากการใชย้า ซ่ึงประกอบดว้ยฐานขอ้มูลรายงาน
เหตุการณท่ี์ไม่พงึประสงค ์(Adverse Event Report)
ภายใตก้ฎระเบียบทั่วโลกท่ีเก่ียวขอ้งเราไดแ้ต่งตัง้
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายความปลอดภยัของยา ซ่ึงจะคอย
ตรวจสอบดูแลความเปล่ียนแปลงในขอ้มูล คุณ
ประโยชนข์องผลิตภณัฑท่ี์เราจดัจ�าหน่าย นอกจาก
นัน้เรายงัปฏิบติัตามขัน้ตอนด�าเนินการท่ีเหมาะ
สมส�าหรบัการตรวจสอบความปลอดภยัส�าหรบั
ผลิตภณัฑท่ี์อยู่ระหว่างการพฒันาและผลิตภณัฑท่ี์
วางจ�าหน่ายในตลาด

• เราพยายามท่ีจะต่อสูก้บัปัญหายาปลอมท่ีเพ่ิมมาก 
ขึน้ซ่ึงอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของ 
ผูป่้วยทั่วโลกเรา รายงานปัญหาเก่ียวกบัยาปลอมท่ี
เราพบหรือสงสยัตามขัน้ตอนด�าเนินการท่ีก�าหนด

• เราไม่เคยย่อหย่อนในเร่ืองคุณภาพหรือความ
ปลอดภยัส�าหรบัทุกส่ิงท่ีเรา รวมถงึการด�าเนินการ
ตามก�าหนดเวลา

การปกป้องขอ้มูลลบั ทรพัยสิ์นทาง
ปัญญา และสินทรพัยข์องบริษทั
ทรพัยสิ์นและสินทรพัยข์องบริษทั และโดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงทรพัยสิ์นทางปัญญา คือปัจจยัส�าคญัท่ีขบัเคล่ือน
ความส�าเร็จของเรา พนกังานทุกคนจะตอ้งพยายาม
ปกป้องสิทธิบตัรของเรา รวมถงึเคร่ืองหมายการคา้  
ลิขสิทธ ์ิ ความลบัทางการคา้ และขอ้มูลท่ีเป็นกรรมสิทธิ ์
และความรูเ้ชิงปฏิบติัการอ่ืนๆ

ขอ้มูลลบั อาจหมายรวมถงึฐานขอ้มูลดา้นการขาย การ
ตลาด และฐานขอ้มูลอ่ืนๆ ของบริษทั กลยุทธแ์ละแผน
งานดา้นทรพัยสิ์นทางปัญญา กลยุทธแ์ละแผนงานดา้น
การตลาด ขอ้มูลราคา ขอ้มูลการขาย ขอ้มูลทางการ
เงินท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน บนัทกึขอ้มูลลูกคา้และ
พนกังาน เทคนิคการผลิต ขอ้มูลดา้นเทคนิคและการวิจยั 
และขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่

เหตุใดจงึเป็นเร่ืองส�าคญั
“สินทรพัย”์ มีความหมายมากกว่าอาคารหรือโตะ๊ท�างาน 
ขอ้มูลจ�านวนมากท่ีเราสรา้งหรือพฒันาโดยเป็นส่วนหน่ึง
ของการท�างานถือเป็นสินทรพัยท่ี์มีค่าของ Teva หาก
ขอ้มูลลบัถูกเปิดเผยก็จะ เขา้สู่พืน้ท่ีสาธารณะและอาจ
เป็นเร่ืองยากท่ีจะปกป้องขอ้มูลดงักล่าว การเปิดเผย
ขอ้มูลโดยไม่ไดร้บัอนุญาตอาจท�าลายคุณค่าของขอ้มูล 
และอาจสรา้งความไดเ้ปรียบอย่างไม่เป็นธรรมใหแ้ก่ 
บุคคลภายนอกบริษทั Teva

วิถีของเรา
• เราเคารพและปกป้องสินทรพัยท่ี์มีตวัตนและ

สินทรพัยท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้รวมถงึอาคาร เฟอรนิ์เจอร ์
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร ์อุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์
ส่วนบุคคล และขอ้มูลลบั

• เราใชสิ้นทรพัยท่ี์มีตวัตนและสินทรพัยท่ี์จบัตอ้งไม่
ไดข้องบริษเัพ่ือจุดประสงคท่ี์ถูกตอ้งเหมาะสมของ
บริษทัเท่านัน้ หากมีการสูญหายการใชง้านในทางท่ี
ผิด การฉอ้โกง หรือการโจรกรรมจะตอ้งรายงาน
ใหผู้จ้ดัการรบัทราบหรือใชวิ้ธีการท่ีระบุไวใ้นหลกั
ปฏิบติันี้

• เราไดร้บัการอนุญาตอย่างเหมาะสมส�าหรบัการเขา้
ถงึขอ้มูลลบั

• ขอ้มูลท่ีเป็นกรรมสิทธ ์ิท ัง้หมดจะตอ้งไดร้บัการดูแล
รกัษาอย่างเขม้งวดยกเวน้ในกรณีท่ีบริษทัอุญาตให้
เปิดเผยขอ้มูล หรือกฎหมายก�าหนดใหท้�าเช่นนัน้ 
พนัธกรณีนีจ้ะยงัคงอยู่แมก้ระทั่งหลงัจากท่ีเราเลิก
ท�างานใหก้บับริษทั

 
ฉนัเพ่ิงเร่ิมตน้ท�างานในบทบาทหนา้ท่ีใหม่ใน Teva และ
มีเพ่ือนท่ีท�างานในบริษทัวิทยาศาสตรชี์วภาพแห่งอ่ืนมา
นานหลายปี ฉนัตอ้งการถามค�าถามกบัเพ่ือนคนนี ้และ
เรียนรูจ้ากประสบการณข์องเขา จะสามารถท�าตามนัน้
ไดห้รือไม่

คุณควรจะระมดัระวงัอย่างมากกบัส่ิงท่ีคุณพูด คุณ 
เปิดเผยไดเ้ฉพาะขอ้มูลท่ีพรอ้มใชง้านแก่สาธารณชน 
ขอ้เท็จจริงท่ีว่าเขาเป็นเพ่ือนของคุณไม่ไดป้กป้องขอ้มูล
ลบัของ Teva

ฉนัไดยิ้นพนกังานของ Teva พูดคุยเก่ียวกบัแผนการ
พฒันาของบริษทัในหอ้งรบัรองในสนามบิน ฉนัควรท�า 
อย่างไรในกรณีนี ้

คุณควรแนะน�าตวัว่าคุณเป็นพนกังานของบริษทั และ
บอกว่าส่ิงท่ีเขาพูดอาจมีคนอ่ืนไดยิ้น เราทุกคนมีหนา้ท่ี
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไม่มีการพูดคุยเก่ียวกบัขอ้มูลลบั
และขอ้มูลท่ีเป็นกรรมสิทธิข์องบริษทัในท่ีสาธารณะ
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• เราจะตอ้งขออนุมติัจากฝ่ายกฎหมาย(กลุ่มงานสิทธิบตัร) เม่ือมีขอ้สงสยั
เก่ียวกบัประเด็นท่ีว่าขอ้มูลนัน้ๆ เป็นขอ้มูลลบัของบริษทัหรือไม่

• เราตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า มีการลงนามในขอ้ตกลงการไม่เปิดเผยขอ้มูล
โดยคู่สญัญาทัง้หมดก่อนท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลลบัและขอ้มูลท่ีเป็นกรรม
สิทธ ์ิ

• เราหลีกเล่ียงการพูดคุยเก่ียวกบัขอ้มูลลบัในสถานท่ีท่ีผูอ่ื้นอาจไดยิ้น

ความเป็นส่วนตวัและการปกป้องขอ้มูลส่วนตวั
ระหว่างการด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจตามปกติ เราอาจเก็บรวบรวมขอ้มูล
เก่ียวกบับุคคลต่างๆ รวมถงึพนกังาน ผูป่้วย ลูกคา้ และบุคคลหรือองคก์ร
อ่ืนๆ ท่ีเราท�าธุรกิจดว้ย Teva มุ่งมั่นท่ีจะรวบรวมและเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนตวั
เฉพาะท่ีจ�าเป็นส�าหรบัการด�าเนินธุรกิจของเรา และด�าเนินมาตรการท่ี 
เหมาะสมเพ่ือปกป้องขอ้มูลดงักล่าว

เหตุใดจงึเป็นเร่ืองส�าคญั
การเก็บรวบรวมและการใชง้านขอ้มูลส่วนตวันบัว่ามีความส�าคญัอย่างมาก
ต่อธุรกิจของเรา แต่การใชง้านหรือการเปิดเผยขอ้มูลอย่างผิดกฎหมายอาจ
สรา้งความเสียหายต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถงึบริษทัของเราและฝ่ายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ดว้ยเหตุนีจ้งึถือเป็นการละเมิดนโยบายของเรา และในบางกรณีอาจ
เป็นการละเมิดกฎหมายส�าหรบัการใชข้อ้มูลส่วนตวั เพ่ือจุดประสงคอ่ื์นท่ีไม่ใช่
จุดประสงคท์างธุรกิจท่ีถูกตอ้งของ Teva

วิถีของเรา
• เราจะตอ้งปกป้องความลบัของขอ้มูลส่วนตวัท่ีมอบใหแ้ก่เราดว้ยความ 

ไวว้างใจ

• เราเก็บรวบรวมใชง้านและเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนตวัเฉพาะตามขอบเขต
ความจ�าเป็นเพ่ือจุดประสงคท่ี์ถูกตอ้งทางดา้นธุรกิจ ทรพัยากรบุคคล 
หรือวิทยาศาสตร ์หรือตามท่ีกฎหมายก�าหนดหรืออนุญาตเท่านัน้

• เราปฏิบติัตามกฎหมายทัง้หมดท่ีมีผลบงัคบัใช ้รวมถงึขอ้ก�าหนดในการ
แจง้หรือขอความยินยอมจากบุคคลในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม
การประมวลผล การประเมิน และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวั

• เราจะไม่แบ่งปันหรือมอบขอ้มูลส่วนตวัใหแ้ก่บุคคลท่ีสามภายในหรือ 
ภายนอก Teva นอกเสียจากว่าบุคคลเหล่านัน้จะมีความจ�าเป็นตอ้งทราบ 
และบุคคลท่ีสามรกัษามาตรฐานเดียวกนักบัเราส�าหรบัการเก็บรกัษา
ขอ้มูลลบัเป็นอย่างนอ้ย

 

 
ฉนัตอ้งการเชิญแพทยจ์าก 
หลายๆ ประเทศใหเ้ขา้ร่วม 
การประชุม ฉนัจะสามารถใช ้
ขอ้มูลเก่ียวกบัแพทยเ์หล่านี ้
จากฐานขอ้มูลของบริษทัท่ีอยู่ 
ในประเทศอ่ืนๆ ไดห้รือไม่

หลายๆ ประเทศมีกฎหมายว่าดว้ย 
ความเป็นส่วนตวัและการปกป้อง 
ขอ้มูลท่ีมีผลบงัคบัใช้ในกรณีท่ี
บุคคลถ่ายโอนหรือเขา้ถงึขอ้มูล 
ส่วนตวัเก่ียวกบับุคคล ไม่ว่าจะ 
เป็นลูกคา้ ผูบ้ริโภค ผูป่้วย หรือ 
พนกังาน ในบางกรณี แมก้ระทั่ง 
การถ่ายโอนช่ือของบุคคลจาก 
ประเทศหน่ึงไปยงัอีกประเทศ
หน่ึงก็อาจตอ้งขออนุญาตก่อน
ท่ีจะด�าเนินการใดๆ คุณควรจะ
ปรกึษากบัผูจ้ดัการของคุณซ่ึงจะ
ตรวจสอบรายละเอียดกบัแผนก
งานท่ีเหมาะสม

ฉนัมีส่วนร่วมในการทดลองทาง
คลินิก และผูต้รวจสอบทาง 
วิชาการติดต่อฉนัเพ่ือสอบถาม 
ว่าเธอจะขอรบัตวัอย่างเลือดท่ี
เก็บจากผูป่้วยท่ีเขา้ร่วมในการ
ทดลองเพ่ือใชใ้นงานวิจยัในหอ้ง 
ปฏิบติัการไดห้รือไม่ การด�าเนิน 
การนีส้ามารถท�าไดห้รือไม่

การใชต้วัอย่างเลือดของผูป่้วย 
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก็บ 
รวบรวมในการทดลองทางคลินิก 
จะตอ้งไดร้บัค�ายินยอมล่วงหนา้ 
จากผูป่้วย คุณควรติดต่อฝ่าย 
กฎหมายและฝ่ายก�ากบัดูแล 
ส�าหรบัค�าแนะน�าเพ่ิมเติม
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การออกแบบและดูแลรกัษามาตรการ
ควบคุมธุรกิจท่ีมี ประสิทธิภาพ  
การรายงานอย่างถูกตอ้ง
เรามุ่งมั่นท่ีจะน�าเสนอขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้น เป็นธรรม 
ทนัเวลา และไวใ้จไดใ้หแ้ก่หน่วยงานก�ากบัดูแล ผูถื้อหุน้ 
ลูกคา้ บุคลากรทางการแพทย ์ส่ือมวลชน นกัวิเคราะห์
การเงิน โบรกเกอร ์และประชาชนทั่วไป ระบบควบคุม
ภายในของเรา ส�าหรบัการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูล
ดา้นการเงินไดร้บัการออกแบบเพ่ือใหค้วามเช่ือมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลว่างบการเงิน ส�าหรบัการใชง้านภายนอกได้
รบัการจดัท�าตามหลกัการบญัชีท่ียอมรบัโดยทั่วไป และ
น�าเสนอสถานะดา้นการเงินของบริษทัอย่างเป็นธรรม 
เราเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้งและครบถว้นเก่ียวกบั
ธุรกิจและสถานะทางการเงินของ Teva

เหตุใดจงึเป็นเร่ืองส�าคญั
ผูถื้อหุน้ของเราท�าการตดัสินใจในแต่ละวนัโดยอา้งอิง
ขอ้มูลท่ีบริษทัของเราบนัทกึไว ้มาตรการควบคุมธุรกิจ
ช่วยใหม้ั่นใจในคุณภาพโดยรวมของการรายงานและการ
เปิดเผยขอ้มูลดา้นการเงิน นอกจากนีม้าตรการควบคุม
ธุรกิจยงัเป็นรากฐานส�าหรบัการด�าเนินงานใหบ้รรลุ 
เป้าหมายทางธุรกิจ และเพ่ิมความสะดวกในการปฏิบติั
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายของบริษทั 
มาตรการควบคุมธุรกิจช่วยใหเ้ราป้องกนัการฉอ้โกงและ
หลีกเล่ียงความเส่ียงอ่ืนๆ ดว้ยการป้องกนั ตรวจจบัและ
แก้ไขปัญหา

วิถีของเรา
• เราดูแลรกัษาบนัทกึขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์

และเราตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าบนัทกึขอ้มูลเหล่านีไ้ด้
รบัการจดัการและดูแลรกัษาอย่างเหมาะสมตาม
กฎหมายและนโยบายของบริษทั

• เราตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าบนัทกึขอ้มูลทางการเงิน
และบนัทกึขอ้มูลอ่ืนๆ ของเราสะทอ้นสินทรพัย ์
หนีสิ้น รายรบัและรายจ่ายของบริษทัอย่างถูกตอ้ง
และยุติธรรม

• เราบนัทกึธุรกรรมทางการเงินและธุรกิจทัง้หมดใน
บญัชีท่ีเหมาะสมและในรอบระยะเวลาทางบญัชีท่ี
เหมาะสม นอกจากนีเ้ราหลีกเล่ียงการท�าธุรกรรม
หรือการด�าเนินการใดๆ ท่ีเร่งเล่ือน หรือปรบัเปล่ียน
ในลกัษณะอ่ืนใดอย่างไม่เหมาะสมต่อการบนัทกึ
รายรบัหรือรายจ่ายของธุรกิจอย่างถูกตอ้งและ 
ทนัเวลา

• เราตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ารายละเอียดเก่ียวกบัการ
จ่ายเงินหรือบญัชีใดๆ ท่ีระบุไวใ้นนามของ Teva 
สอดคลอ้งอย่างเหมาะสมกบัจุดประสงคท่ี์ระบุไวใ้น
เอกสารสนบัสนุน

• เราหลีกเล่ียงการครอบงานอย่างไม่เหมาะสมต่อ
การท�างานของผูต้รวจสอบภายนอกหรือภายใน
องคก์ร

• เรารายงานต่อบริษทัท่ีเก่ียวกบัเงินหรือสินทรพัย ์
ท่ีไม่ไดบ้นัทกึ หรือรายการท่ีเป็นเท็จ หรือปลอม
แปลงในบญัชีและบนัทกึขอ้มูลของบริษทั นอกจาก
นีเ้ราจะรายงานต่อบริษทัท่ีเก่ียวกบับุคคลใดก็ตาม
ท่ีอาจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท�าบญัชีการควบคุม
ทางบญัชีภายในองคก์ร หรือการตรวจสอบบญัชีท่ีมี
ลกัษณะน่าสงสยัไม่ว่าจะส�าคญัหรือไม่ก็ตาม

เราด�าเนินการตดัสินใจ 
ท่ีจ�าเป็นเพ่ือพฒันาธุรกิจ
ใหเ้ติบโตไปขา้งหนา้  
และเราลงมือปฏิบติั 
อย่างมุ่งมั่นและทุ่มเท
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 แผนกงานของเราอยู่ภายใต ้
แรง กดดนัในการด�าเนินงานเพ่ือ
ให ้บรรลุเป้าหมายยอดขายราย
ไตรมาส ฉนัคิดว่าใครบางคนใน
แผนกของ ฉนัรายงานผลประกอบ
การของ ไตรมาสท่ีแลว้เพ่ือใหเ้ป็น
ไปตาม ประมาณการเป้าหมาย โดย
คิดว่า เราจะสามารถท�ายอดขาย
ชดเชยได ้ในไตรมาสนี ้ฉนัควรท�า
อย่างไร

หา้มรายงานผลประกอบการท่ีไม่
ตรงตามความเป็นจริงโดยเด็ดขาด 
บริษทัตอ้งการใหบ้ญัชีและบนัทกึ
ขอ้มูลทัง้หมดของเรามีความถูก
ตอ้ง คุณจะตอ้งรายงานเก่ียวกบั
รายการท่ีน่าสงสยัใหผู้จ้ดัการของ
คุณรบัทราบในทนัที หรือใชวิ้ธีการ 
อ่ืนๆ ท่ีระบุไวใ้นหลกัปฏิบติันี้

เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายยอดขาย 
สิน้ปี ฉนัจะสามารถเสนอส่วนลด
ใหแ้ก่ลูกคา้ไดห้รือไม่หากว่าลูกคา้ 
สต็อกสินคา้ไวม้ากเป็นพิเศษ  
เพ่ือท่ีว่าฉนัจะสามารถลงรายการ
ยอดขายภายในปีนี ้

ไม่ได ้ถือเป็นการกระท�าท่ีไม่เหมาะ 
สมในการปรบัเปล่ียนนค�าสั่งขาย
เพ่ือแสดงผลประกอบการท่ีดีกว่าใน 
บางรอบระยะเวลาทางการเงิน การ
ประพฤติผิดโดยเจตนาในลกัษณะ
เช่นนี ้ไม่ว่าจะเพ่ือประโยชนข์องคุณ
หรือของผูอ่ื้นถือเป็นการฉอ้โกง ซ่ึง
ขดัต่อกฎหมายและนโยบายของ
บริษทั

ฉนัมีอ�านาจในการอนุมติัทางการ
เงินไม่เกิน $50,000 ฉนัจ�าเป็น 
ตอ้ง ด�าเนินการส ั่งจ่ายในทนัที 
ส�าหรบัใบ แจง้หนี ้$100,000 จาก
ซพัพลายเออรร์ายใหญ่ท่ีท�าธุรกิจ
กนัมาอย่างยาวนาน โดยปกติแลว้ 
ผูจ้ดัการของฉนัเป็นคนอนุมติั 
ใบแจง้หนีข้องซพัพลายเออรร์ายนี ้
แต่ตอนนีเ้ขาเดินทางไปนอกเมือง  
ฉนัจะสามารถแยกใบแจง้หนี ้
ดงักล่าวเป็นสองใบไดห้รือไม่

ไม่ได ้พนกังานไม่สามารถแยก 
ใบแจง้หนีห้รือค่าใชจ่้ายเพ่ือหลีก
เล่ียง การจ�ากดัวงเงินอนุมติั คุณ

จะตอ้งรอ จนกว่าผูจ้ดัการของคุณ
หรือคนอ่ืนท่ีมีอ�านาจอนุมติัเพียง
พอจะด�าเนินการอนุมติัใบแจง้หนี้
ดงักล่าว

ฉนัไม่มีเวลาท่ีจะตรวจสอบใบเสร็จ 
และรายงานท ัง้หมดท่ีกองอยู่บน 
โตะ๊ท�างานเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
พนกังานท่ีจดัท�าเอกสารเหล่านี ้
มีหนา้ท่ีตรวจสอบว่ารายละเอียด 
ทุกอย่างถูกตอ้งไม่ใช่หรือ

ไม่ใช่ เราทุกคนลว้นมีหนา้ท่ีในการ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าใบเสร็จ ใบแจง้
หนี ้บิล รายงานเวลาท�างาน และ 
เอกสารอ่ืนๆ มีรายละเอียดท่ีถูก
ตอ้ง หากคุณจะตอ้งอนุมติัใบ 
แจง้หนี ้คุณก็มีหนา้ท่ีตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง

การใชร้ะบบของบริษทั
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์– ฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์เครือข่าย และขอ้มูลท่ีอยู่บนนัน้ – มีความส�าคญัอย่างย่ิง 
ต่อความส�าเร็จทางธุรกิจของเรา และจะตอ้งไดร้บัการคุม้ครอง ทุกคนท่ีใชค้อมพิวเตอรมี์หนา้ท่ีความรบั
ผิดชอบในการใชง้านทรพัยากรเหล่านีอ้ย่างเหมาะสม ปลอดภยั และเป็นไปตามจุดประสงคก์ารใชง้านทาง
ธุรกิจท่ีก�าหนด ระบบส่ือสารของ Teva อาจถูกตรวจสอบหรือประเมินโดยบริษทั เพ่ือใหแ้น่ใจว่ามีความ
สมบูรณ ์และเพ่ือป้องกนัการฉอ้โกงและการใชง้านในทางท่ีผิด นอกจากนี ้อาจมีการใชร้ะบบตรวจสอบ
เพ่ือตรวจจบัการเขา้ถงึหรือการใชง้านโดยไม่ไดร้บัอนุญาต หรือเพ่ือจุดประสงคอ่ื์นๆ ทางดา้นธุรกิจ

เหตุใดจงึเป็นเร่ืองส�าคญั
เช่นเดียวกบับริษทัอ่ืนๆ ทุกแห่งในปัจจุบนั การส่ือสารและทรพัยากรอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นส่วนส�าคญัของ 
กิจกรรมทางธุรกิจของเรา จ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะตอ้งปกป้องทรพัยากรอิเล็กทรอนิกสท่ี์ใช้ในการด�าเนิน
ธุรกิจ เพ่ือใหแ้น่ใจว่าทรพัยากรเหล่านีส้ามารถเขา้ใชง้านไดเ้พ่ือจุดประสงคท์างธุรกิจ
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วิถีของเรา
• ระบบส่ือสารอิเล็กทรอนิกสข์องเรา เช่น อีเมล 

อินทราเน็ต อินเทอรเ์น็ต วอยซเ์มล และโทรสาร
จะตอ้งถูกใชง้านเพ่ือธุรกิจของบริษทัเป็นหลกั

• เราไดร้บัอุญาตให้ใชก้ารเช่ือมต่ออินเทอรเ์น็ต 
อีเมล โทรสาร โทรศพัท ์และระบบถ่ายส�าเนา
ของ Teva เพ่ือการใชง้านส่วนตวัโดยบงัเอิญ
หรือเป็นครัง้คราวตราบเท่าท่่ีการใชง้านดงั
กล่าวไม่ไดส่้งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ท�างานหรือขดัจงัหวะการท�างานของผูอ่ื้น 
นอกจากนัน้การใชง้านดงักล่าวจะตอ้งไม่ก่อ
ใหเ้กิดกิจกรรมทางธุรกิจขององคก์รอ่ืนนอก
เหนือจาก Teva และจะตอ้งไม่ละเมิดหลกัปฏิบติั
นีห้รือนโยบายของ Teva

• เราเขา้ใจว่าใกรณีท่ีไดร้บัอนุญาตตามกฎหมาย 
Teva มีสิทธิท่ี์จะเขา้ถงึและตรวจสอบการส่ือสาร
บนัทกึและขอ้มูลทัง้หมดท่ีสรา้งขึน้ในท่ีท�างาน
หรือโดยใชท้รพัยากรของบริษทัโดยไม่ตอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือไม่ตอ้งไดร้บัค�ายินยอม 
เราไม่ไดค้าดหวงัเร่ืองการเก็บรกัษาความลบั
หรือความเป็นส่วนตวัเม่ือใชร้ะบบของบริษทั
ยกเวน้ตามท่ีก�าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

• เราจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงการอนุญาต
ใชง้านท่ีเก่ียวขอ้งส�าหรบัซอฟตแ์วรแ์ละส่ือส่ิง
พิมพ ์เฉพาะซอฟตแ์วรท่ี์ไดร้บัอนุญาตจากฝ่าย
ไอทีเท่านัน้จะสามารถเพ่ิมลงในคอมพิวเตอร ์
ของ Teva ได้

• เม่ือใชร้ะบบของบริษทัเราจะตอ้งไม่เขา้ถงึหรือ
ถ่ายโอนส่ิงใดท่ีอาจสรา้งความขุ่นเคืองใหแ้ก่
เพ่ือนร่วมงาน อาจแสดงถงึภาพลกัษณท่ี์ไม่ดี
ของ Teva หรือมีบางส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย

• เราปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยัดา้น
ไอทีของ Teva

 
ฉนัจะสามารถท่องเว็บจากออฟฟิศหรือส่งอีเมลให ้คนใน
ครอบครวัเพ่ือวางแผนการเดินทางช่วงสุดสปัดาห์ไดห้รือไม่

ได ้การใชร้ะบบของบริษทัส�าหรบัเร่ืองส่วนตวัในบางคร้งั 
บางคราวถือเป็นส่ิงท่ียอมรบัได ้หากไม่แทรกแซงการท�างาน
ตามหนา้ท่ี อย่างไรก็ตาม “การท่องอินเทอรเ์น็ต” เพ่ือความ
บนัเทิงก็ไม่ต่างอะไรกบัการเปิดดูนิตยสาร คุณ ไม่ควรนั่ง
อ่านนิตยสารท่ีโตะ๊ท�างานแทนท่ีจะท�างาน และในท�านอง
เดียวกนั คุณก็ไม่ควรใชเ้วลาหรืออุปกรณข์อง Teva เพ่ือท่อง
อินเทอรเ์น็ต ย่ิงไปกว่านัน้ คุณไม่สามารถ คาดหวงัเร่ืองการ
เก็บรกัษาความลบัหรือความเป็นส่วนตวั เม่ือใชร้ะบบของ
บริษทั หากคุณไม่ตอ้งการเปิดเผยขอ้มูล ส่วนตวัเพ่ือใหมี้การ
เขา้ถงึและตรวจสอบตามท่ีระบุขา้ง ตน้หรือในนโยบายของ 
Teva คุณก็ควรหลีกเล่ียงการใช ้ระบบของบริษทัส�าหรบัเร่ือง
ส่วนตวั

ฉนัไดร้บัจดหมายลูกโซ่ท่ีเสนอขายสินคา้ในราคาท่ีฉนัคิดว่า
น่าสนใจส�าหรบัเพ่ือนร่วมงานบางคน ฉนัจะ สามารถแชรใ์ห้
เพ่ือนร่วมงานไดห้รือไม่

คุณควรหลีกเล่ียงการส่งต่ออีเมลลูกโซ่ทุกประเภท

ฉนัท�างานในฝ่ายการเงินและฉนัส่งไฟลใ์หแ้ก่ผูจ้ดัการ 
ก่อนท่ีจะหยุดพกัรอ้น ระหว่างการเดินทางฉนันึกขึน้ได ้
ว่าลืมใส่ขอ้มูลบางอย่าง ฉนัจะสามารถบอกรหสัผ่านของ
ฉนัแก่เพ่ือนร่วมงานท่ีท�างานในแผนกอ่ืนเพ่ือใหเ้ขาเขา้ใช ้
คอมพิวเตอรข์องฉนัและท�าการเปล่ียนแปลงขอ้มูลใหเ้หมาะ
สมไดห้รือไม่

พนกังานจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลล็อกอินคอมพิวเตอร ์ใหแ้ก่
บุคคลอ่ืน กรณียกเวน้ใดๆ จะตอ้งมีเหตุผลรองรบัและจะ
ตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากผูจ้ดัการท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากนัน้ 
พนกังานไม่ควรขอใหพ้นกังานคนอ่ืนๆ ปรบัเปล่ียนเอกสารท่ี
อยู่นอกเหนือขอบเขตความรบัผิดชอบ

ฉนัจ�าเป็นตอ้งเขา้ถงึไฟลแ์ละคอมพิวเตอรข์องฉนัผ่านการ
เช่ือมต่อระยะไกล ฉนัสามารถใชบ้ริการท่ีโฆษณาทางวิทยุ
เพ่ือเขา้ถงึคอมพิวเตอรข์องฉนัไดห้รือไม่

การใชซ้อฟตแ์วรก์ารเขา้ถงึระยะไกลหรือการแชร ์ไฟล ์โดย
ไม่ไดร้บัอนุญาตถือเป็นความเส่ียงดา้นความปลอดภยัและ
ไม่อนุญาตใหท้�าเป็นอนัขาด คุณควรติดต่อฝ่ายไอทีเพ่ือขอ
ความช่วยเหลือส�าหรบัเร่ืองนี้
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ฉนัไดร้บัเอกสารจากพนกังาน 
คนก่อน ซึ่งเอกสารนีค้วรจะ 
ถูกท�าลายไปแลว้ก่อนหนา้
นี ้เน่ืองจากระยะเวลาการเก็บ 
รกัษาตามกฎหมายไดสิ้น้สุด 
ลงแลว้ ตอนนีฉ้นัไดยิ้นมาว่ามี 
คดีความเกิดขึน้ และฉนัคิดว่า 
เอกสารนีจ้ะก่อใหเ้กิดผลเสียต่อ 
Teva ฉนัสามารถก�าจดัเอกสารนี ้
ไดห้รือไม่

ไม่ได ้คุณจะตอ้งไม่ท�าลายบนัทกึ 
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจ 
สอบโดยหน่วยงานก�ากบัดูแล 
หรือการด�าเนินคดีท่ีเกิดขึน้หรือ 
มีแนวโนม้ว่าจะเกิดขึน้ การก�าจดั 
เอกสารเหล่านีจ้ะถือเป็นการขดั 
ขวางกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงมี 
บทลงโทษท่ีรุนแรง รวมถงึโทษ 
ปรบัและโทษจ�าคุกทางอาญา  
ดงันัน้คุณจะตอ้งเก็บรกัษาบนัทกึ 
ขอ้มูลดงักล่าวเอาไว ้คุณควร 
ติดต่อฝ่ายกฎหมายเพ่ือขอ 
ค�าแนะน�าเพ่ิมเติม

การจดัการบนัทกึขอ้มูล
เราสรา้ง จดัการ เก็บรกัษา และก�าจดั บนัทกึและขอ้มูลทางธุรกิจตามนโยบาย
ของ Teva

เหตุใดจงึเป็นเร่ืองส�าคญั
การใชบ้นัทกึขอ้มูลอย่างเหมาะสมนบัว่าส�าคญัอย่างย่ิงต่องานของเราท่ี Teva 
โดยรองรบัการตดัสินใจสนบัสนุนพนัธกรณีของเราในดา้นกฎหมาย การเงิน 
กฎระเบียบและสญัญา และส่งเสริมประสิทธิภาพขององคก์ร นอกจากน้นั  
บนัทกึขอ้มูลธุรกิจจ�านวนมากท่ีเราสรา้งหรือไดร้บัขณะท�างานถือเป็น
สินทรพัยท่ี์มีค่าของบริษทั ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม (เช่น กระดาษ 
อิเล็กทรอนิกส ์เสียง/วิดีโอ) การจดัการบนัทกึขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง และมี
ประสิทธิภาพนบัว่าจ�าเป็นอย่างมากส�าหรบัการปกป้องผลประโยชนท์างธุรกิจ 
ของบริษทั นอกจากนี ้หน่วยงานของรฐับางแห่งก�ากบัดูแลการเก็บรกัษาและ
การก�าจดัเอกสาร หากไม่ไดป้ฏิบติัตามนโยบายของ Teva กฎระเบียบของรฐั 
หรือค�าสั่งศาลอาจก่อใหเ้กิดผลเสียอย่างรา้ยแรง 

วิถีของเรา
ในการสรา้งเอกสารเราจะตอ้งยึดถือตามมาตรฐานการดูแลดงัต่อไปนี:้

• เราหลีกเล่ียงการใชถ้อ้ยค�าท่ีบิดเบือน หรือชีน้�าสรา้ง ความอบัอายใหแ้ก่
ผูร้บักล่าวเกินจริง หรือมีลกัษณะไม่เหมาะสม

• เราตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเราคุน้เคยกบัตารางเวลา การเก็บรกัษาบนัทกึ
ขอ้มูลของ Teva และเราเก็บรกัษาบนัทกึขอ้มูลทัง้หมดตามระยะเวลาท่ี
จ�าเป็นเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและนโยบายของ Teva

• เราปฏิบติัตามนโยบายของ Teva ในเร่ืองการเก็บรกัษาเอกสารและ
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด�าเนินคดี หรือการสอบสวนท่ีอาจเกิดขึน้หรือท่ี
ก�าลงัด�าเนินการอยู่ หรือเป็นไปตามค�าสั่งศาล

 เราดงึเอาส่ิงท่ีดีท่ีสุด
ของกนัและกนัออกมา  
และเราเฉลิมฉลอง 
ชยัชนะร่วมกนั
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นวตักรรมและการสรา้งสรรค ์
เน่ืองจากเราเช่ือว่าส่ิงท่ีเราท�าจะช่วยปรบัปรุงชีวิตของ 
ผูอ่ื้น ดงันัน้เราจงึมุ่งมั่นคน้หาวิธีการแกปั้ญหาท่ีแปลก
ใหม่และสรา้งสรรค ์เราพยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงวิถี
สุขภาพของผูค้น ดว้ยการพฒันาความรูท้างวิทยาศาสตร ์
โดยค�านึงถงึผูป่้วยเป็นอนัดบัแรก เราใชป้ระโยชนจ์าก
แรงขบัเคล่ือนของเราในฐานะผูป้ระกอบการรบัมือ
กบัความทา้ทายท่ีเราประสบพบเจอ และพยายามท่ีจะ
เอาชนะความทา้ทายเหล่านัน้

เหตุใดจงึเป็นเร่ืองส�าคญั
ความคิดสรา้งสรรคคื์อปัจจยัส�าคญัส�าหรบัการสรา้ง
นวตักรรม และช่วยพฒันาแกนหลกัของธุรกิจของเราใน
ฐานะบริษทัดา้นการดูแลสุขภาพ เราพรอ้มทุกเม่ือท่ีจะ
ทา้ทายสถานะท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั และดว้ยเหตุนีเ้ราจงึ
ยกระดบัมาตรฐานใหม่ๆ ในดา้นการแพทยแ์ละสุขภาพ
ของมนุษย ์ในขอบเขตท่ีกวา้งขวางมากขึน้ นวตักรรมและ
ความคิดสรา้งสรรคเ์ช่ือมโยงอย่างใกลชิ้ดกบัความส�าเร็จ
และการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของเรา

วิถีของเรา
• เรามีความมุ่งมั่นในฐานะบุคคลและบริษทัส�าหรบั

การขยายธุรกิจใหเ้ติบโตอย่างสรา้งสรรคแ์ละมั่นคง
รวมไปถงึการปฏิรูปและการปรบัเปล่ียเพ่ือสรา้ง 
แรงบนัดาลใจและความมีชีวิตชีวา

• เราไดร้บัการสนบัสนุนใหป้รบัใชค้วามรูค้วาม 
สามารถและทรพัยากรเพ่ือก่อใหเ้กิดขอ้มูลเชิงลกึ
ใหม่ๆ รวมถงึแนวคิดท่ีกลา้หาญส�าหรบัการกา้ว
เดินไปขา้งหนา้ตามพนัธกิจของเราควบคู่ไปกบัการ
ปฏิบติัตามกฎหมายกฎระเบียบและนโยบายของ 
บริษทัในทุกกิจกรรมของเรา

• เรามุ่งเนน้การท�างานเชิงรุก เราด�าเนินโครงการ 
ริเร่ิมใหม่ๆ และเราคิด “นอกกรอบ”

• เราด�าเนินการตามบทบาทหนา้ท่ีเพ่ือสนบัสนุน 
ความส�าเร็จของ Teva

การวิจยัและพฒันา การทดลอง 
ทางคลินิก
การวิจยัและพฒันา (R&D) เป็นกิจกรรมระบบท่ีผสาน 
รวมทัง้งานวิจยัพืน้ฐานและงานวิจยัประยุกตท่ี์มีจุด 
มุ่งหมายเพ่ือคน้หาวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา 

ดา้นสุขภาพ หรือสรา้งผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ๆ ทาง
ดา้นเภสชักรรม R&D เร่ิมตน้ดว้ยการท�างานในหอ้งปฏิบติั
การ และด�าเนินการต่อเน่ืองไปสู่ขัน้ตอนการศกึษาพิษ
วิทยาในสตัวท์ดลอง และการศกึษาในมนุษย ์ซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัการทดลองทางคลินิกก่อนและหลงัการวางจ�าหน่าย 
เพ่ือระบุถงึประสิทธิผลและความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์
ของเรา

เหตุใดจงึเป็นเร่ืองส�าคญั
ผลิตภณัฑท์ัง้หมดของ Teva เป็นผลลพัธจ์ากกิจกรรม 
R&D ของ Teva ซ่ึงสะทอ้นถงึแนวทางท่ีแปลกใหม่ของเรา
ในการสรา้งสรรคผ์ลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ๆ เพ่ือต่อสู้
กบัโรคภยัไขเ้จ็บ ขยายขอบเขตการเขา้ถงึการรกัษา และ
ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีของผูค้นทั่วโลก

สวสัดิภาพของผูป่้วยคือเหตุผลหลกัส�าหรบัการด�าเนิน
งานของเรา เราเช่ือมั่นว่าส่ิงท่ีเรามีความส�าคญัต่อโลกใบ
นี ้กล่าวคือมีความส�าคญัอย่างย่ิงต่อความกา้วหนา้ทาง
ดา้นสาธารณสุข

วิถีของเรา
• เรามุ่งมั่นท่ีจะพฒันาและจดัจ�าหน่ายยาท่ีก่อใหเ้กิด

ประโยชนแ์ละความปลอดภยัแก่ผูป่้วยตามท่ีระบุไว้
ในฉลากผลิตภณัฑ์

• เราใหค้วามส�าคญัสูงสุดต่อความปลอดภยัของผู้
เขา้ร่วมการทดลองทางคลินิก และเราตรวจสอบ
ใหแ้น่ใจว่าพวกเขาไม่ไดร้บัความเส่ียงโดยไม่จ�าเป็น
และพวกเขาเขา้ใจถงึความเส่ียง ลกัษณะ และจุด
ประสงคข์องการดลองทางคลินิก

• เราตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเราปฏิบติัตามข้นัตอน
ด�าเนินการท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ ไดร้บัค�ายินยอมและ
มีการบงัคบัใชข้อ้ก�าหนดว่าดว้ยการเก็บขอ้มูลเป็น
ความลบัอย่างเหมาะสม

• เราจะไม่เร่ิมตน้การดลองใดๆ ก่อนท่ีจะไดร้บัการ
อนุมติัท่ีจ�าเป็นทัง้หมดในดา้นกฎหมาย กฎระเบียบ
และการอนุมติัของบริษทั

• เราตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าทุกฝ่ายท่ีจ�าเป็นซ่ึงเขา้ร่วม
ในการทดลองทางคลินิกไดร้บัการฝึกอบรมตาม 
ขัน้ตอนและระเบียบปฏิบติัของโครงการวิจยั

• เราปฏิบติัตามมาตรฐานสากลเก่ียวกบัแนวทาง
ปฏิบติัท่ีเหมาะสมรวมถงึปฏิญญาเฮลซิงกิ 
(Declaration of Helsinki) และการปฏิบติัการวิจยั
ทางคลินิกท่ีดี (Good Clinical Practice)
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• เราตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าขอ้มูลทัง้หมดจากการ
ทดลองทางคลินิกไดถู้กบนัทกึจดัการและจดัเก็บ
ใลกัษณะท่ีสอดคลอ้งตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ปกป้องขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการรายงานตีความ
และตรวจสอบอย่างถูกตอ้งและโปร่งใส

• เราดูแลรกัษาฐานขอ้มูลรายงานเหตุการณท่ี์ไม่พงึ
ประสงค ์(Adverse Event Report) และว่าจา้งเจา้
หนา้ท่ีดา้นความปลอดภยัของยาเพ่ือดูแลการปฏิบติั
ตามกฎระเบียบทั่วโลก นอกจากนัน้เรายงัปฏิบติั
ตามขัน้ตอนด�าเนินการพิเศษส�าหรบัการตรวจสอบ
ความปลอดภยัส�าหรบัผลิตภณัฑท่ี์อยู่ระหว่างข้นั
ตอนการวิจยัและพฒันา

การบริจาคเพ่ือการกุศล และ 
การมีส่วนร่วมและสนบัสนุนชุมชน
นอกเหนือจากความมุ่งมั่นโดยทั่วไปของเราในการ
ปรบัปรุงการรกัษาพยาบาลส�าหรบัผูป่้วยทั่วโลกแลว้  
เรายงัสนบัสนุนองคก์รการกุศลหรือองคก์รเพ่ือสงัคมท่ี
มุ่งสรา้งสรรคป์ระโยชน์ใหแ้ก่สงัคมอีกดว้ย นอกจากนี ้
เราพยายามท่ีจะคืนก�าไรใหแ้ก่สงัคมท่ีเราเขา้ร่วมเป็นส่วน
หน่ึง รวมทัง้ใหค้วามช่วยเหลือแก่ชุมชนท่ียากไร ้ย่ิงไปกว่า
นัน้ เราส่งเสริมและภาคภูมิใจท่ีพนกังานของเราจ�านวน 
มากท�าหนา้ท่ีเป็นอาสาสมคัรในชุมชน และเราสนบัสนุน 
พนกังานเหล่านีใ้นหลายๆ ดา้น

เหตุใดจงึเป็นเร่ืองส�าคญั
เราเช่ือมั่นในการเป็นพลเมืองท่ีดีและมีความรบัผิดชอบ
ต่อสงัคม และเราเช่ือว่าพนกังานของเราจะมีโอกาสได้
พฒันาตนเองจากการเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือชุมชนอย่าง
จริงจงั รวมถงึการสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์

วิถีของเรา 
• เราจะเขา้ร่วมเป็นอาสาสมคัรในชุมชนท่ีเราอยู่อาศยั

และท�างาน

• เราร่วมมือกบัองคก์รเอกชนท่ีไม่แสวงหาก�าไรเพ่ือ
พฒันากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์

• เราสนบัสนุนองคก์รเอกชนท่ีไม่แสวงหาก�าไรและ
โครงการเพ่ือชุมชนทั่วโลกดว้ยการบริจาคเงินและ
ส่ิงของ (เช่น ผลิตภณัฑ ์อุปกรณ ์และบริการ)

• เราปฏิบติัตามข้นัตอนด�าเนินการอนุมติัท่ีเหมาะสม
ส�าหรบัการบริจาคทัง้หมดของบริษทัและโครงการ
ความร่วมมือทัง้หมดท่ีบริษทัตอ้งการท่ีจะด�าเนินการ

 
นกัวิจยัจากมหาวิทยาลยัติดต่อฉนัและแจง้ว่าเธอมี 
แนวคิดส�าหรบัการทดลองทางคลินิกท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การใชผ้ลิตภณัฑข์อง Teva ฉนัควรท�าอย่างไร

Teva สนบัสนุนการด�าเนินงานวิจยัเพ่ือส่งเสริม 
วิทยาศาสตร ์งานวิจยัดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัการด�าเนิน 
การตามขอ้ก�าหนดทางกฎหมาย ขอ้ควรพิจารณาใน
เร่ืองจริยธรรม และการจดัการดูแลและปกป้องผล
ประโยชนข์อง Teva ค�ารอ้งขอดงักล่าวควรถูกส่งต่อ
ไปยงัฝ่ายกฎหมายและตวัแทนธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งภายใน
บริษทั

ฉนัท�างานในฝ่ายขายและการตลาด และแพทยค์นหน่ึง
สอบถามว่าจะขอใชผ้ลิตภณัฑต์วัอย่างจากเราเพ่ือท�า
การทดลองทางคลินิกขนาดเล็กกบักลุ่มผูป่้วยไดห้รือ 
ไม่ การด�าเนินการนีส้ามารถท�าไดห้รือไม่

ไม่ได ้หา้มใชผ้ลิตภณัฑต์วัอย่างส�าหรบัการทดลองทาง 
คลินิก แมว่้าบริษทัจะจดัหาผลิตภณัฑส์�าหรบัโครงการ
วิจยัโดยเป็นไปตามขอ้ก�าหนดของการทดลองทาง
คลินิก แต่โดยทั่วไปแลว้ ผลิตภณัฑด์งักล่าวไดร้บัการ
จดัหาผ่านทางบริษทัหรือตวัแทนท่ีจดัการงานวิจยั  
และไม่ไดผ่้านทีมงานฝ่ายขายและการตลาด

เรามีจินตนาการและมีความสามารถ
ในการประดิษฐคิ์ดคน้ และเรา 
พยายามท่ีจะน�าเอาความคิด
สรา้งสรรค ์ไปใชก้บัส่ิงท่ีส�าคญัมาก
ท่ีสุดนั่นคือการปรบัปรงสุขภาพ  
และท�าใหผู้้คนรูส้กึดีขึน้

34  |  หลักปฏิบัติของ Teva: ธุรกิจของเรา



การปกป้องส่ิงแวดลอ้มและสวสัดิภาพของสตัว ์
แมว่้าวิธีการหลกัในการร่วมสรา้งสรรค ์โลกท่ีดีกว่าคือการด�าเนินการตามพนัธกิจของบริษทั แต่เราก็ยงั
คงมุ่งมั่นท่ีจะปกป้องส่ิงแวดลอ้มและคุม้ครองสวสัดิภาพของสตัว ์รวมทัง้สนบัสนุนความกา้วหนา้ทาง
ดา้นสงัคมในทุกส่วนของการด�าเนินงานของเราในท่ีต่างๆ ทั่วโลก ขณะท่ีเราพฒันาผลิตและจดัจ�าหน่าย 
ผลิตภณัฑ ์เราก็ท�างานอย่างทุ่มเทเพ่ือลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มจากกระบวนการของเรา เรามุ่งมั่นท่ี
จะจดัหาการดูแลรกัษาอย่างมีมนุษยธรรมต่อสตัวท่ี์ใช้ในการวิจยั

เหตุใดจงึเป็นเร่ืองส�าคญั
การปกป้องส่ิงแวดลอ้มและการคุม้ครองสวสัดิภาพของสตัวถื์อเป็นกฎเกณฑแ์ละแนวทางท่ีถูกตอ้ง

วิถีของเรา
• เราปฏิบติัตามขอ้ก�าหนดและกฎระเบียบทัง้หมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม และเรามุ่งหวงัท่ีจะปรบั

ใช ้“แนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสม” ในขัน้ตอนด�าเนินการและมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม

• เราดูแลการด�าเนินงานทั่วโลกเพ่ือตรวจสอบและจดัการกบัผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม

• เราปฏิบติัตามมาตรฐานท่ียอมรบัโดยทั่วไปส�าหรบัการดูแลสตัว ์รวมถงึการตรวจสอบและอนุมติั
โดยคณะกรรมการจริยธรรมดา้นสวสัดิภาพของสตัวภ์ายในบริษทัของเรา การศึกษาวิจยัในสตัว ์
ทัง้หมดของเราไดร้บัการตรวจสอบอย่างใกลชิ้ดเพ่ือสวสัดิภาพท่ีดีของสตัว ์

• พนกังานทุกคท่ีมีส่วนร่วมในการออกแบบและด�าเนินการศึกษาวิจยัโดยใชส้ตัวจ์ะตอ้งมีคุณสมบติัท่ี
เหมาะสม

• เราประเมินการศึกษาวิจยัในสตัวท์ ัง้หมดตามท่ีวางแผนไวเ้พ่ือลดการใชส้ตัว ์ในงานวิจยั โดยเรามอง
หาทางเลือกอ่ืนในทุกกรณีท่ีเป็นไปได ้เราต้งัเป้าหมายท่ีจะลด ปรบัเปล่ียน หรือหยุดการใชส้ตัว ์ใน
งานวิจยัเม่ือวิธีการอ่ืนไดร้บัการรบัรองและยอมรบัโดยหน่วยงานก�ากบัดูแล

เราเพลิดเพลินกบัการเล่น
สนุก กบัแนวคิดใหม่ๆ ท่ี
มีความหมาย และส�ารวจ
พืน้ท่ีท่ีไม่คุน้เคย
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การปฏิบติัดา้นแรงงานตามหลกัจริยธรรม
Teva มุ่งมั่นท่ีจะปฏิบติัดา้นแรงงานตามหลกัจริยธรรมโดยครอบคลุมสถานประกอบการทุกแห่งทั่วโลก 
หนา้ท่ีความรบัผิดชอบของเราในส่วนนีไ้ดแ้ก่ การสรา้งความตระหนกัรูแ้ละความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิ 
มนุษยชน การจา้งงานและการปฏิบติัดา้นแรงงาน ดว้ยการผสานรวมหลกัการเหล่านีเ้ขา้กบักลยุทธน์โยบาย
และขัน้ตอนด�าเนินการและการยดึถือปฏิบติัตามค่านิยมของเรา Teva จะยดึมั่นในความรบัผิดชอบพืน้ฐานท่ี
เรามีต่อผูค้ส่ิงแวดลอ้มและสรา้งรากฐานเพ่ือความส�าเร็จของเราในระยะยาว

Teva สนบัสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนในระดบัสากล และเราพยายามท่ีจะตรวจสอบใหแ้น่ใจ 
ว่าเราไม่ไดมี้ส่วนพวัพนัในกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี ้เรายดึมั่นในเสรีภาพของการรวม
กลุ่ม และเรายอมรบัสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง การก�าจดัแรงงานบงัคบัทุกรูปแบบ และการขจดัการใช้
แรงงานเด็ก แรงงานเด็กเป็นรูปแบบหน่ึงของการเอารดัเอาเปรียบท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และมี
การระบุไวใ้นขอ้ก�าหนดมาตรฐานสากล โดยชุมชนระหว่างประเทศและรฐับาลเกือบทุกประเทศมีนโยบาย
ท่ีจะขจดัการใชแ้รงงานเด็กใหห้มดสิน้ไป

เหตุใดจงึเป็นเร่ืองส�าคญั
การตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเรารกัษามาตรฐานสูงสุดทางดา้นศีลธรรมและจริยธรรมในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ 
ปฏิบติัดา้นแรงงานถือเป็นภารกิจส�าคญัของ Teva กล่าวอย่างง่ายๆ ก็คือ เป็นส่ิงท่ีเราควรด�าเนินการในฐานะ
อุตสาหกรรม ในฐานะองคก์ร ในฐานะนายจา้ง และในฐานะมนุษย ์

วิถีของเรา
ท่ี Teva หนา้ท่ีความรบัผิดชอบของเรามีขอบเขตมากเกินกว่าพนกังานและสถานประกอบการของเรา โดย
ครอบคลุมไปถงึผูค้นและบริษทัต่างๆ ท่ีเราร่วมท�างานดว้ยในทุกท่ีทั่วโลก นั่นหมายความว่าเราจะตอ้งระบุ
ประเด็นปัญหาใดๆ และก�าหนดว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในธุรกิจของเราหรือไม่ เราจะตอ้งต่ืนตวั 
เป็นพิเศษเม่ือเราจดัซือ้สินคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะท่ีมีซพัพลายเชนในพืน้ท่ีห่างไกลทางภูมิศาสตร์

Teva สามารถด�าเนินมาตรการบางอย่างในสถานท่ีท�างานดงัต่อไปนี:้

• รบัราบเก่ียวกบัประเทศภูมิภาคภาคธุรกิจกิจกรรมดา้นเศรษฐกิจในพืน้ท่ีท่ีมีแนวโนม้ว่าจะมีการ
ละเมิดสิทธิมุษยชนและการใชแ้รงงานอย่างไม่เหมาะสมและตอบสองตามนโยบายและขัน้ตอน 
ด�าเนินการ

• ใชก้ลไกท่ีเพียงพอและตรวจสอบไดส้�าหรบัการตรวจสอบอายุในขัน้ตอนการรบัสมคัร

• พฒันาและปรบัใชก้ลไกเพ่ือตรวจจบัการละเมิดทางดา้นแรงงาน

• ท�างานร่วมกบับริษทัอ่ืนๆ สมาคมและองคก์รของายจา้งเพ่ือพฒันาแนวทางท่ีครอบคลุมทั่วทัง้
อุตสาหกรรมส�าหรบัการแก้ไขปัญหาดา้นสิทธิมุษยชน

ความตระหนกัรูแ้ละความเขา้ใจเป็น 
ขัน้ตอนแรกท่ีบริษทัสามารถด�าเนินการ  
ในเร่ืองการปฏิบติัดา้นแรงงานตามหลกั
จริยธรรมและสิทธิมนุษยชน
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การตดัสินใจอย่างเหมาะสม
เราตอ้งการท่ีจะมีช่ือเสียงในฐานะบริษทัท่ีเราทุกคน
ประพฤติปฏิบติัตามค่านิยมของเราและสอดคลอ้งกบั
นโยบายของเรา ซ่ึงจะช่วยใหเ้ราไดร้บัความไวว้างใจจาก
ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นพนกังาน ลูกคา้  
คู่คา้ ผูถื้อหุน้ หน่วยงานก�ากบัดูแล หรือคนอ่ืนๆ ในชุมชน
ท่ีเราเขา้ไปด�าเนินธุรกิจ

หลกัปฏิบติัมีผลบงัคบัใชก้บักรรมการบริหารและ
พนกังานทุกคนของ Teva รวมถงึบริษทัสาขาและบริษทั
ในเครือท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุม นอกจากนี ้Teva ยงัคาด
หวงัว่าคู่คา้ของเราจะด�าเนินการตามมาตรฐานท่ีระบุไว้
ในหลกัปฏิบติันีเ้ช่นกนั

ไม่มีขอ้ก�าหนดใดท่ีสามารถคาดการณถ์งึค�าถามทุกขอ้ 
ท่ีเป็นไป ไดใ้นทุกประเทศหรือทุกวฒันธรรมท่ีเราเปิด 
ด�าเนินงาน ค�าถามท่ีเฉพาะเจาะจงจะเกิดขึน้อย่าง

แน่นอนระหว่างท่ีเราด�าเนินกิจกรรม เม่ือเราพบเจอ 
ค�าถามดงักล่าว เราจะตอ้งระลกึอยู่เสมอถงึจิตวิญญาณ
ของหลกัปฏิบติันี ้และตระหนกัถงึความจ�าเป็นในการ
บอกกล่าวใหค้นอ่ืนๆ ในบริษทัไดร้บัรูถ้งึค�าถามท่ีว่านี ้
การใชเ้วลาและความกลา้หาญเพ่ือคน้หาค�าตอบท่ี 
เหมาะสมส�าหรบัค�าถามท่ีเกิดขึน้ไม่ใช่เร่ืองง่ายแต่ 
เป็นเร่ืองจ�าเป็น ในบางคร้งัเราอาจจะตอ้งเสียสละ 

ผลประโยชน์ในระยะสัน้ แต่ว่าในระยะยาวแลว้การยดึถือ
ปฏิบติัตามมาตรฐานสูงสุดดา้นจริยธรรมจะก่อใหเ้กิด
ประโยชนแ์ก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง

กรรมการบริหารและพนกังานทุกคนมีส่วนร่วมสนบัสนุน 
วฒันธรรมองคก์รของ Teva ท่ีมุ่งเนน้การปฏิบติัตามกฎ
ระเบียบ ดว้ยการท�าความเขา้ใจหลกัปฏิบติันี ้การด�าเนิน
การตามความมุ่งมั่นของ Teva ต่อค่านิยมของเรา และ
การบงัคบัใชก้ฎระเบียบและหลีกเล่ียงการละเมิด ไม่มี
หลกัปฏิบติัทางธุรกิจและจริยธรรมใดท่ีสามารถทดแทน

แนวทางส�าหรบัการด�าเนินการตามค่านิยมของเรา
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พฤติกรรมท่ีรอบคอบและมีจริยธรรมของกรรมการ
บริหารและพนกังานของเรา การรายงานปัญหาจะ
ช่วยปกป้องบริษทัของเรา รวมไปถงึกรรมการบริหาร 
พนกังานและฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

ในบางกรณี หลกัปฏิบติันีย้งัมีนโยบายเพ่ิมเติมท่ี
ครอบคลุมหวัขอ้ท่ีเฉพาะเจาะจงในรายละเอียด หรือ
เก่ียวขอ้งกบัประเด็น ปัญหาบางอย่างในระดบัทอ้งถ่ิน
หรือภูมิภาค แมว่้าหลกัปฏิบติันีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือให้
เราคุน้เคยกบันโยบายมากมายท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ก็ไม่ได้
สมบูรณเ์ทียบเท่ากบันโยบายเสริมดงักล่าว และดงันัน้
จงึไม่ไดมี้ผลบงัคบัใชเ้หนือกว่านโยบายท่ีว่านี ้หรือใช้
ทดแทนในการตรวจสอบนโยบายแต่ละขอ้ท่ีมีผลบงัคบั
ใชก้บังานท่ีเฉพาะเจาะจงของเรา การยกเวน้หลกัปฏิบติั
ของเราจะตอ้งไดร้บัการอนุมติัล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากประธาน เจา้หนา้ท่ีฝ่ายก�ากบัดูแล หรือในบาง
สถานการณจ์ะตอ้งขออนุมติัจากคณะกรรมการบริหาร
หรือคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง หากเป็นขอ้ก�าหนดตาม
กฎหมายจะตอ้งมีการเปิดเผยเก่ียวกบักรณียกเวน้ใน
ทนัที หลกัปฏิบติัของเราไม่ใช่สญัญาและไม่ไดร้ะบุถงึ
สิทธิการจา้งงานท่ีเฉพาะเจาะจงหรือรบัประกนัการจา้ง 
งานส�าหรบัช่วงระยะเวลาท่ีเฉพาะเจาะจง

การรบัรูถ้งึการละเมิดหลกัปฏิบติั 
ท่ีอาจเกิดขึน้
เม่ือประสบปัญหาท่ียากจะแก้ไขและไม่มีค�าตอบท่ี 
เฉพาะเจาะจง คุณควรจะถามค�าถามหา้ขอ้ต่อไปนี ้
กบัตวัเองก่อนท่ีจะด�าเนินการ:

• การตดัสินใจหรือการกระท�าท่ีฉจัะด�าเนินการนี้
สอดคลอ้งกบัค่านิยมของเราและหลกัปฏิบติันี้
หรือไม่

• ฉนัไดคิ้ดใคร่ครวญเก่ียวกบัความเส่ียงและผล 
กระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากส่ิงท่ีฉนัจะท�าแลว้หรือยงั

• หากจ�าเป็นฉนัไดข้อค�าแนะน�าเพ่ือช่วยในการ 
ตดัสินใจโดยอา้งอิงขอ้มูลรอบดา้นหรือไม่

• ฉนัจะรูส้ึกอย่างไรหากส่ิงท่ีฉนักระท�าใวว้นันี้
ปรากฏในรายงานข่าวในวนัพรุ่งนี้

• ฉนัไดพิ้จารณาถึงผลกระทบต่อช่ือเสียงของ Teva 
หรือไม่

หากคุณคิดว่าคุณไดร้บัการรอ้งขอ
ใหป้ระพฤติตน หรือด�าเนินธุรกิจ
ในลกัษณะท่ีผิดกฎหมาย ผิด
หลกั จริยธรรมหรือไม่เหมาะสมใน
ลกัษณะอ่ืนใด หรือคุณสงสยัว่า 
ผูอ่ื้นอาจมีพฤติกรรมดงักล่าว  
คุณสามารถรายงานขอ้กงัวลใจ
ของคุณผ่านช่องทางท่ีระบุดา้น
ล่างนี ้Teva กระตุน้และสนบัสนุน
ใหพ้นกังานรายงานปัญหา คุณจะ
ไม่ถูกลงโทษส�ำหรบักำรรำยงำน
ส่ิงท่ีคุณเช่ือโดยสุจริตใจว่ำอำจ
เป็นกำรละเมิดหลกัปฏิบติัแม ้
กระท ั่งในกรณีท่ีพบในภำยหลงั 
ว่ำ ไม่มีกำรละเมิดเกิดขึน้ก็ตำม
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ช่องทางส�าหรบัการรายงานปัญหา
ผูบ้ริหารของ Teva มีหนา้ท่ีปรบัใชแ้ละตรวจสอบการ 
ด�าเนินการตามหลกัปฏิบติันี ้และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า
มีการจดัฝึกอบรมอย่างเหมาะสมเก่ียวกบัหลกัปฏิบติันี้
ส�าหรบัพนกังานทุกคน

มีหลากหลายช่องทางท่ีคุณสามารถใช้ในการถามค�าถาม
เก่ียวกบัหลกัปฏิบติัเพ่ือเป็นแนวทางส�าหรบัพฤติกรรมท่ี
ถูกตอ้ง

หากคุณมีค�าถามเก่ียวกบัการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งเหมาะ
สม โดยปกติแลว้หวัหนท้�างาน ผูจ้ดัการหรือฝ่าย
ทรพัยากรบุคคลจะเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดส�าหรบัการ
ตอบค�าถามของคุณ นอกจากนี ้คุณยงัอาจติดต่อฝ่าย 
ก�ากบัดูแลเพ่ือขอค�าแนะน�าเพ่ิมเติม

หากคุณรบัทราบหรือเป็นกงัวลเก่ียวกบัการละเมิดหลกั
ปฏิบติัท่ีอาจเกิดขึน้ คุณสามารถรายงานปัญหาผ่าน 
ช่องทางท่ีระบุดา้นล่างนี ้และคุณอาจเลือกช่องทางท่ี 
คุณสะดวกใจมากท่ีสุด: 

• ผูบ้ริหารระดบัถดัไป 

• ฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

• ฝ่ายก�ากบัดูแล

• ฝ่ายกฎหมาย

• ผูต้รวจสอบภายใองคก์รใประเทศของคุณ

โปรดราบว่าบุคลากรของ Teva ท่ีไดร้บัรายงานเร่ือง
การละเมิดซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการประพฤติผิดรา้ยแรง
รวมถงึการละเมิดกฎหมายท่ีอาจเกิดขึน้ การละเมิด
กฎหมายป้องกนัการุจริต กฎหมายป้องกนัการติดสินบน
หรือกฎหมายป้องกนัการผูกขาด การฉอ้โกงหรือการ
ประพฤติผิดรา้ยแรงดา้นการเงิน ควรส่งต่อรายละเอียด
ทัง้หมดของรายงานดงักล่าวใหแ้ก่ส�านกังานคุณธรรม
ทางธุรกิจ (OBI)

หากคุณเลือกท่ีจะไม่ใชช่้องทางท่ีระบุขา้งตน้ หรือหาก
คุณเคยรายงานปัญหาและไดร้บัผลลพัธท่ี์ไม่น่าพอใจ 
หรือหากขอ้กงัวลใจของคุณเก่ียวขอ้งกบัผูจ้ดัการของ
คุณ คุณก็อาจรายงานใหแ้ก่ OBI โดยตรงผ่านสายด่วน
คุณธรรมของ Teva และเคร่ืองมือรายงานบนเว็บ OBI 
มีหนา้ท่ีตอบสนองต่อรายงานเร่ืองความประพฤติผิด
ทัง้หมด รวมถงึกรณีท่ีรายงานผ่านสายด่วนคุณธรรม
ของ Teva

พนกังานสามารถติดต่อ OBI เพ่ือสอบถามขอ้มูลเพ่ิม
เติมเป็นการส่วนตวั หรือทางจดหมาย โทรศพัท ์อีเมล 
(Office  BusinessIntegrity@tevapharm com) หรือผ่าน
ทางสายด่วนคุณธรรมของ Teva และเคร่ืองมือรายงาน
บนเว็บ

โปรดดูท่ีหวัขอ้ OBI ในหนา้ Code of Conduct บน Teva 
net ส�าหรบัขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหมายเลขโทรศพัทแ์ละ
ช่องทางการรายงานของ OBI

คุณจะมีโอกาสไดร้บัขอ้มูลตอบกลบัหลงัจากท่ีคุณ
รายงานปัญหา:

OBI จะตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ารายงานทัง้หมดไดร้บัการ
ตอบสนองอย่างทนัท่วงทีและมีการเก็บขอ้มูลเป็น 
ความลบั รายงานทัง้หมดจะไดร้บัการประเมินอย่างเป็น 
กลางและครบถว้นสมบูรณ ์และหากมีมูลก็จะตอ้งมีการ
สอบสวน นอกจากนี ้จะมีการด�าเนินมาตรการแก้ไขเม่ือ
เหมาะสม และคุณจะมีโอกาสไดร้บัขอ้มูลตอบกลบั (รวม
ถงึขอ้มูลตอบกลบัท่ีส่งใหผ่้านวิธีการท่ีไม่เปิดเผยขอ้มูล 
ความลบัของคุณ)

เม่ือคุณรายงานเก่ียวกบัการละเมิดหลกัปฏิบติัท่ีเกิด
ขึน้หรือสงสยัว่าอาจเกิดขึน้จะตอ้งมีการเก็บขอ้มูลเป็น
ความลบั: 

ช่ือของคุณและขอ้มูลท่ีคุณจดัหาใหจ้ะถูกเปิดเผยแก่
บุคคล ท่ีมีหนา้ท่ีแก้ไขปัญหาภายใตข้อบเขตท่ี “จ�าเป็น
ตอ้งทราบ” เท่าน้นั
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ผลของการละเมิด
หลกัปฏิบติั
กรรมการบริหารและพนกังานท่ีละเมิดหลกัปฏิบติัจะ
ตอ้งรบัผิดชอบและถูกลงโทษอย่างเหมาะสม โดยอาจ
หมายรวมถงึการเลิกจา้งหรือการออกจากต�าแหน่ง 
กรรมการบริหาร การประพฤติผิดท่ีอาจส่งผลใหถู้ก
ลงโทษทางวินยัไดแ้ก่:

• การละเมิดหลกัปฏิบติั

• การรอ้งขอใหผู้อ่ื้นละเมิดหลกัปฏิบติั

• การไม่ใหค้วามร่วมมือกบัการสอบสวของ Teva  
เก่ียวกบัการละเมิดหลกัปฏิบติัหรือการเปิดเผย
ขอ้มูลลบัเก่ียวกบัการสอบสวน

• การตอบโตพ้นกังานท่ีรายงานปัญหาเก่ียวกบัการ
ละเมิดหลกัปฏิบติัท่ีอาจเกิดขึน้และ

• การขาดภาวะความเป็นผูา้และความมุ่งมั่นท่ีจะ
ก�ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและหลกัปฏิบติั

หา้มท�าการตอบโตเ้ป็นอนัขาด
บุคคลใดก็ตามท่ีรายงานปัญหาโดยสุจริตใจเก่ียวกบั
การละเมิดท่ีอาจเกิดขึน้จะไดร้บัการสนบัสนุนจากฝ่าย
บริหารและจะไม่ถูกตอบโตเ้ป็นอนัขาด การกระท�าหรือ
การขู่ว่าจะตอบโตจ้ะถือว่าเป็นการละเมิดหลกัปฏิบติัและ
ค่านิยมของบริษทัอย่างรา้ยแรง

 
ฉนัคิดเก่ียวกบัการโทรติดต่อส�านกังานคุณธรรมทาง 
ธุรกิจผ่านทางสายด่วนคุณธรรมของ Teva แต่ฉนัไม่
แน่ใจว่าควรจะท�าอย่างนัน้ ผูจ้ดัการบอกใหฉ้นัท�าบาง
อย่างท่ีฉนัคิดว่าไม่ถูกตอ้ง เพราะอาจเป็นการละเมิดขอ้
ก�าหนดทางบญัชี ฉนัคิดว่าฉนัควรจะบอกใครบางคนท่ี
สามารถตรวจสอบเร่ืองนี ้แต่ฉนักลวัว่าผูจ้ดัการจะกล ั่น
แกลง้ถา้ฉนัเปิดเผยเร่ืองนี ้ฉนัควรท�าอย่างไร

คุณระบุถงึส่ิงท่ีคุณเช่ือว่าอาจเป็นการละเมิดหลกัปฏิบติั 
ค่านิยมของเราก�าหนดใหเ้รารายงานเก่ียวกบัส่ิงท่ีดู
เหมือนว่าจะไม่ถูกตอ้ง โดยมากแลว้ผูบ้ริหารคือช่องทาง
ท่ีดีท่ีสุดส�าหรบัการรายงานปัญหา แต่เน่ืองจากกรณีนี้
เก่ียวขอ้งกบัค�ารอ้งขอของผูจ้ดัการซ่ึงสรา้งความกงัวล
ใจใหแ้ก่คุณ ดงัน้นัทางเลือกของคุณท่ีจะโทรติดต่อ OBI 
จงึเป็นทางเลือกท่ีดี ประเด็นท่ีคุณกงัวลใจจะไดร้บั 
การสอบสวน Teva จะไม่ตอบโตห้รือยอมใหผู้จ้ดัการ
ของคุณหรือบุคคลอ่ืนตอบโตคุ้ณส�าหรบัการรายงาน
ขอ้มูลดงักล่าว การด�าเนินการนีอ้าจตอ้งอาศยัความ 
กลา้หาญ แต่ส่ิงถูกตอ้งท่ีควรท�าก็คือการรายงาน 
ขอ้กงัวลใจของคุณ

พนกังานคนหน่ึงรายงานขอ้กงัวลใจเร่ืองจริยธรรมให ้
ฉนัรบัทราบในฐานะผูจ้ดัการ หลงัจากท่ีอ่านหลกัปฏิบติั 
ฉนัก็ยงัไม่แน่ใจว่าตวัเองมีค�าตอบท่ีดีท่ีสุด แต่ฉนัรูส้กึว่า
ตวัเองจะตอ้งใหค้�าตอบเพ่ือแสดงใหเ้ห็นว่าฉนัเป็น 
ผูจ้ดัการท่ีดี ฉนัควรท�าอย่างไร

หากคุณไม่แน่ใจในค�าตอบ คุณควรขอค�าแนะน�าจาก 
ฝ่ายก�ากบัดูแล วิธีนีจ้ะช่วยใหคุ้ณสามารถใหค้�าตอบ 
ท่ีดีท่ีสุด และแสดงใหเ้ห็นถงึความส�าคญัของการถาม 
ค�าถามและการตดัสินใจอย่างถูกตอ้งเหมาะสม

การปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง
เราด�าเนินการตรวจสอบและปรบัปรุงหลกัปฏิบติั นโยบาย ขัน้ตอนด�าเนินการ และโครงการก�ากบัดูแลของเราอย่างต่อ
เน่ือง หากคุณมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวิธีการปรบัปรุงมาตรการควบคุมและกระบวนการของเรา เพ่ือตรวจจบัการละเมิด
กฎหมายหรือนโยบายของบริษทั เราสนบัสนุนใหคุ้ณเสนอแนะเร่ืองดงักล่าวผ่านกลไกท่ีระบุไวข้า้งตน้ ในท�านองเดียวกนั 
หากคุณเช่ือว่าจ�าเป็นท่ีจะตอ้งจดัฝึกอบรมในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือหลกัปฏิบติันีค้วรจะครอบคลุมเร่ืองอ่ืนๆ

40  |  แนวทางส�าหรับการด�าเนินการตามค่านิยมของเรา



ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายก�ากบัดูแล
ช่ือและรายละเอียดติดต่อของประธานเจา้หนา้ท่ี 
ฝ่ายก�ากบัดูแลมีอยู่ในหนา้ Global Compliance บน  
Teva net ภายใตห้วัขอ้ “Contacts & Resources”

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายก�ากบัดูแลระดบัภูมิภาค 
และทอ้งถ่ิน
ช่ือและรายละเอียดติดต่อของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายก�ากบั
ดูแลระดบัภูมิภาคและทอ้งถ่ินมีอยู่ในหนา้ Global 
Compliance บน Teva net ภายใตห้วัขอ้ “Contacts & 
Resources”

ส�านกังานคุณธรรมทางธุรกิจ (OBI)
ขอ้มูลเก่ียวกบัการติดต่อ OBI รวมถงึทางเลือกในการ
รายงานการกระท�าความผิด มีอยู่ในส่วน “Office of 
Business Integrity” (ส�านกังานคุณธรรมทางธุรกิจ)  

ขอ้มูลการติดต่อ
และ “Contacts & Resources” ในหนา้ Global Compliance 
ของ Teva net นอกจากนีคุ้ณอาจส่งอีเมลถงึ OBI ไดท่ี้  
Office BusinessIntegrity@tevapharm com

สายด่วนคุณธรรมของ Teva
ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการรายงานผ่านสายด่วนคุณธรรม
ของ Teva มีอยู่ในส่วน “Office of Business Integrity” 
(ส�านกังานคุณธรรมทางธุรกิจ) และ“Report 
Misconduct” ในหนา้ Global Compliance ของ Teva net

*หากคุณไม่สามารถเขา้ถงึ Teva net และตอ้งการ 
ความช่วยเหลือในการคน้หาเจา้หนา้ท่ีฝ่ายก�ากบัดูแล 
การรายงานการละเมิดหรือทรพัยากรอ่ืนๆ  
โปรดส่งอีเมลถงึส�านกังานคุณธรรมทางธุรกิจ  
Office BusinessIntegrity@tevapharm com
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