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คูม่อืการปฏบิตัติามกฎระเบยีบสําหรบัค ูค่า้ท ีผ่ า่นการคดักรองแลว้นอกสหรฐัอเมรกิา (คูม่อื OUS) 

พันธกจิของเราที ่ZimVie คอืการยกระดับคณุภาพชวีติของผูค้นทั่วโลก 
เรามคีวามมุง่มั่นตอ่การดําเนนิธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรม ซึง่ถอืเป็นเป็นสว่นสําคัญของวัฒนธรรมของเรา 
เพือ่ใหบ้รรลพุนัธกจิของเราและดํารงไวซ้ ึง่มรดกสบืทอดของเรา เราจะทําธรุกจิกบับคุคลทีส่าม 
เฉพาะผูท้ีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความมุง่มั่นตอ่การดําเนนิธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรมในระดับเดยีวกนักบัเรา 
เราตอ้งพึง่พาบคุคลทีส่ามอยา่งเชน่คณุ เพือ่ดําเนนิธรุกจิในนามของเราทั่วโลก 
และเรามกีระบวนการคัดกรองตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะ 
เพือ่รับรองวา่บคุคลทีส่ามของเรามปีระวัตกิารดําเนนิธรุกจิตามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บังคับ 
และหลักปฏบัิตขิองอตุสาหกรรมทีบั่งคับใชท้ัง้หมด กจิกรรมการตรวจสอบและการตรวจควบคมุ 
ตลอดจนการตอ่อายกุารตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะทีจ่ะเกดิขึน้เป็นระยะ ๆ และการตรวจตดิตามประจําปี 
เป็นสว่นสําคัญของโปรแกรมการปฏบัิตติามกฎระเบยีบของเรา 
ทัง้นีเ้พือ่ชว่ยใหแ้น่ใจวา่บคุคลทีส่ามของเราจะมุง่มั่นตอ่การดําเนนิธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรมอยูเ่สมอ  

การฝึกอบรมเร ือ่งการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ  
พนักงานทกุคนในองคก์รของคณุทีม่สีว่นรว่มในธรุกจิของ ZimVie 
ควรวางแผนทีจ่ะเขา้รับและ/หรอืเขา้รว่มการฝึกอบรมเรือ่งการปฏบัิตติามกฎระเบยีบที ่ZimVie นําเสนอ 
ไมว่า่จะในรปูแบบอเิล็กทรอนกิสห์รอืโดยผูฝึ้กอบรม ผูเ้ขา้รว่มอาจรวมถงึผูจ้ัดการฝ่ายการเงนิ ฝ่ายขาย 
และฝ่ายการตลาด และเจา้หนา้ทีธ่รุการอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของ ZimVie เชน่ โลจสิตกิส ์ 

โปรดจําไวว้า่ 
คณุมหีนา้ทีฝึ่กอบรมพนักงานและตัวแทนของคณุทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มการฝึกอบรมเรือ่งการปฏบัิตติามกฎร
ะเบยีบของ ZimVie ได ้และคณุควรจัดทําบันทกึการเขา้รว่มการฝึกอบรมเหลา่นีไ้ว ้นอกจากนีต้อ้งไมล่มืวา่ 
ขอ้กําหนดของการฝึกอบรมเรือ่งการปฏบัิตติามกฎระเบยีบยังมผีลใชก้บัผูจ้ัดจําหน่ายรายยอ่ยของคณุ 
รวมถงึบันทกึขอ้มลูการฝึกอบรม โปรดจัดทําบันทกึการฝึกอบรมไวใ้นลักษณะของบันทกึทีต่รวจสอบได ้ 

การฝึกอบรมนีจ้ะชว่ยใหค้ณุเขา้ใจขอ้กําหนดในการปฏบัิตติามกฎระเบยีบของ ZimVie 
ผา่นการเรยีนรูด้ว้ยสถานการณ์จําลองและกรณีศกึษาและคําอธบิายทีไ่มซ่บัซอ้น 
นอกจากนีจ้ะมกีารทบทวนบทเรยีนเกีย่วกบัผลการตรวจสอบ 
และอธบิายถงึวธิทีีถ่กูตอ้งในการนํากฎระเบยีบไปปฏบัิตใิช ้
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดดา้นการปฏบัิตติามกฎระเบยีบของ ZimVie หากเป็นไปได ้
การฝึกอบรมจะดําเนนิการในภาษาทอ้งถิน่ 

ขอบเขตของการฝึกอบรมจะรวมถงึหลักจรรยาบรรณและหลักจรยิธรรมในการดําเนนิธรุกจิของ ZimVie 
รวมถงึขอ้กําหนดดา้นการตอ่ตา้นการทจุรติและการตอ่ตา้นการตดิสนิบนและเนื้อหาในคูม่อื OUS 

การแตง่ต ั�งผ ูจ้ดัจําหนา่ยรายยอ่ย 
ในบางประเทศ เป็นเรือ่งปกตทิีผู่จ้ัดจําหน่ายจะแตง่ตัง้ผูจ้ัดจําหน่ายรายยอ่ย 
วธิกีารนีอ้าจชว่ยใหธ้รุกจิดําเนนิตอ่ไปได ้แตใ่นขณะเดยีวกนัก็อาจเพิม่ความเสีย่งตอ่ ZimVie ดว้ย 
ทัง้คณุและ ZimVie มหีนา้ทีต่อ้งรับผดิชอบและรับผดิตอ่การประพฤตมิชิอบใด ๆ ของผูจ้ัดจําหน่ายรายยอ่ย 
เราคาดหวังใหผู้จ้ัดจําหน่ายรายยอ่ยปฏบัิตติามมาตรฐานทางจรยิธรรมแบบเดยีวกนักบัทีก่ําหนดไวสํ้าหรับคุ
ณในทกุธรุกจิของ ZimVie ดังนัน้ สิง่สําคัญคอืคณุจะตอ้งปฏบัิตติามขัน้ตอนดา้นลา่ง 
เมือ่คณุตอ้งการวา่จา้งผูจ้ัดจําหน่ายรายยอ่ย: 

1. ขอ้มลู: แจง้ผูส้นับสนุนธรุกจิของคณุวา่คณุตอ้งการวา่จา้งผูจ้ัดจําหน่ายรายยอ่ย 
โดยจะตอ้งดําเนนิการกอ่นการวา่จา้งผูจ้ัดจําหน่ายรายยอ่ย  

2. การตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะธุรกจิ ในบางกรณี ZimVie 
อาจจะขอใหม้กีารตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะธรุกจิของผูจ้ัดจําหน่ายรายยอ่ยของคณุ 
และ/หรอืตรวจสอบบัญชแีละบันทกึขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภัณฑ/์ธรุกจิของ ZimVie 
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3. การอนุมตั/ิการแกไ้ขสญัญา: เมือ่ไดร้ับการอนุมัตจิาก ZimVie 
สญัญาการจัดจําหน่ายของคณุกบั ZimVie 
อาจไดร้ับการแกไ้ขเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัลักษณะการวา่จา้งของผูจ้ัดจําหน่ายรายยอ่ย  

4. สญัญากบัผูจ้ดัจําหนา่ยรายยอ่ย: 
คณุตอ้งทําสญัญากับผูจ้ัดจําหน่ายรายยอ่ยเพือ่ผกูพันพวกเขากบัเงือ่นไขการปฏบัิตติามกฎระเบยีบ
ของ ZimVie ทัง้หมดทีม่บัีงคับใชก้บัคณุ รวมถงึ: 

a. หลักจรรยาบรรณและหลักจรยิธรรมในการดําเนนิธรุกจิของ ZimVie 
b. คูม่อืนี ้
c. กฎหมายและขอ้บังคับในทอ้งถิน่และทั่วโลกทีม่ผีลบังคับใช ้(เชน่ FCPA) 

และหลักจรรยาบรรณของอตุสาหกรรม 
d. สทิธใินการตรวจสอบ 

5. การฝึกอบรมเรือ่งการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ: 
คณุมภีาระผกูพันในการจัดใหม้กีารฝึกอบรมเรือ่งการปฏบัิตติามกฎระเบยีบเป็นประจําแกผู่จ้ัดจําหน่
ายรายยอ่ย และตอ้งแน่ใจวา่คณุไดเ้ก็บรักษาบันทกึการฝึกอบรมนีไ้ว ้(เชน่ 
การสือ่สารทางอเีมลหรอืบันทกึการเขา้รว่ม) 
เชน่เดยีวกบัการฝึกอบรมเรือ่งการปฏบัิตติามกฎระเบยีบที ่ZimVie มอบใหค้ณุ 
เราขอแนะนําใหค้ณุจัดการฝึกอบรมเรือ่งการปฏบัิตติามกฎระเบยีบใหผู้จ้ัดจําหน่ายรายยอ่ยอยา่งน ้
อยทกุสองปี 

6. การตรวจสอบ: คณุตอ้งรับผดิชอบตอ่ผูจ้ัดจําหน่ายรายยอ่ยของคณุ 
และตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผูจ้ัดจําหน่ายรายยอ่ยไดป้ฏบัิตติามเงือ่นไขในสญัญาของพวกเขา 
และพวกเขาตอ้งหลกีเลีย่งการประพฤตมิชิอบ 
สญัญาของคณุทีทํ่ากบัผูจ้ัดจําหน่ายรายยอ่ยจะตอ้งระบถุงึสทิธขิอง ZimVie 
ในการตรวจสอบและตดิตามกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑ/์ธรุกจิของ ZimVie เมือ่มกีารรอ้งขอ 
และผูจ้ัดจําหน่ายรายยอ่ยตอ้งตกลงทีจ่ะอนุญาตใหเ้ขา้ถงึบันทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

ผูจ้ัดจําหน่ายรายยอ่ย คอื นติบิคุคลทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้โดยผูจ้ัดจําหน่ายของ ZimVie 
ตามขอ้ตกลงทีม่ผีลโดยสมบรูณ์ เพือ่ขายและจัดจําหน่ายผลติภัณฑข์อง ZimVie ในภมูภิาคทีร่ะบ ุ
ซึง่จะมกีรรมสทิธิใ์นผลติภัณฑข์อง ZimVie มหีนา้ทีส่ง่มอบผลติภัณฑข์อง ZimVie 
และสามารถออกใบแจง้หนี้ใหล้กูคา้ ผูจ้ัดจําหน่ายรายยอ่ยไมร่วมถงึ: (1) องคก์รจัดซือ้แบบกลุม่ 
(ตามทีก่ําหนดโดยฝ่ายกํากบัดแูลการปฏบัิตติามกฎระเบยีบดา้นการดแูลสขุภาพ) (2) 
นติบิคุคลทีม่คํีาสัง่ซือ้แบบไมเ่ก็บสนิคา้คงคลังนอ้ยกวา่สามคําสัง่ซือ้ตอ่ปีจากผูจ้ัดจําหน่ายของ ZimVie 
(3) ผูจ้ัดจําหน่ายของแบรนดอ์ืน่ทีซ่ ือ้เครือ่งมอืจาก ZimVie 
เพือ่ใชง้านในการใหบ้รกิารผา่ตัดและไมไ่ดนํ้าไปขายตอ่ใหร้ายบคุคล และ (4) 
นติบิคุคลทีป่ฏบัิตงิานในนามขององคก์รบคุลากรทางการแพทย ์(“HCP”) 
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บักระบวนการดําเนนิการดา้นโลจสิตกิสข์องตน 

ผลประโยชนท์บัซอ้น 
ผลประโยชนท์ับซอ้น (“COI”) กอ่ใหเ้กดิความเสีย่งดา้นการปฏบัิตติามกฎระเบยีบตอ่ ZimVie 
และบรษัิทของคณุ ดังนัน้ สิง่สําคัญคอืคณุตอ้งเขา้ใจ สามารถระบหุา และลดโอกาสเกดิ COI  

ความรูค้วามเขา้ใจ ผลประโยชนท์ับซอ้นอาจเกดิขึน้เมือ่ผลประโยชนส์ว่นตัวของบคุคล (เชน่ 
ปัจจัยทางครอบครัว ความเป็นเพือ่น การเงนิ หรอืสงัคม) อาจสง่ผลกระทบตอ่วจิารณญาณ 
การตัดสนิใจ หรอืการกระทําของตนในสถานทีทํ่างาน  

การระบตุวัตน: ตอ่ไปนีเ้ป็นตัวอยา่งของผลประโยชนท์ับซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
ซึง่จําเป็นตอ้งมกีารเปิดเผยขอ้มลูและไดร้ับการตรวจสอบในดา้นการปฏบัิตติามกฎระเบยีบ 
เพือ่ประเมนิวา่จําเป็นตอ้งใชว้ธิกีารบรรเทาปัญหาหรอืไม:่ 

• หนึง่ในเจา้ของ ผูถ้อืหุน้ หรอืพนักงานของคณุคอื HCP หรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐ 
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o HCP ซึง่มสีว่นรว่มในการดแูลรักษาผูป่้วยเป็นบคุคล นติบิคุคล 
หรอืพนักงานของนติบิคุคลดังกลา่ว ทีอ่าจมอํีานาจจัดซือ้ เชา่ แนะนํา ใชง้าน สัง่จา่ย 
หรอืดแูลใหม้กีารจัดซือ้หรอืเชา่ผลติภัณฑแ์ละบรกิารของ ZimVie 

o เจา้หนา้ทีข่องรัฐ คอื เจา้หนา้ที ่ตัวแทน หรอืพนักงาน 
หรอืบคุคลใดก็ตามทีก่ระทําการเพือ่หรอืในนามของ: 
 รัฐบาล รวมถงึองคก์รนติบัิญญัต ิองคก์รการบรหิาร 

หรอืองคก์รตลุาการของรัฐบาลดังกลา่ว 
 แผนก หน่วยงาน หรอืหน่วยใด ๆ ของรัฐบาล 

รวมถงึรัฐวสิาหกจิหรอืธรุกจิทีร่ัฐบาลเป็นผูค้วบคมุทัง้หมดหรอืสว่นใหญ ่
 องคก์รสาธารณะระหวา่งประเทศใด ๆ เชน่ สหประชาชาต ิ

หรอืองคก์ารอนามัยโลก 
 พรรคการเมอืง  
 ผูส้มัครชงิตําแหน่งทางการเมอืง 

• คณุกําลังขายผลติภัณฑใ์ห ้HCP 
ซึง่เป็นหนึง่ในหรอืเป็นสมาชกิในครอบครัวทีใ่กลช้ดิของเจา้ของ ผูถ้อืหุน้ 
หรอืพนักงานของคณุ  

o "สมาชกิในครอบครัวทีใ่กลช้ดิ" รวมถงึ บดิามารดา พีน่อ้ง คูส่มรสหรอืคูค่รอง บตุร 
ปู่ ยา่ตายาย หลาน (ไมว่า่จะจากการรับบตุรบญุธรรมหรอืโดยกําเนดิ) 
ญาตพิีน่อ้งจากการสมรสใหมข่องบดิาหรอืมารดา ญาตขิองคูส่มรส 
หรอืบคุคลอืน่ใดทีอ่าศัยอยูใ่นครัวเรอืนเดยีวกนัหรอืมคีวามสมัพันธใ์กลช้ดิ (เชน่ 
คูร่ักทีย่ังไมไ่ดแ้ตง่งานทีเ่ป็นผูห้ญงิหรอืผูช้าย ฯลฯ) 

• คณุกําลังวา่จา้งพนักงานทีไ่ดร้ับการเสนอแนะจาก HCP 

คณุจะตอ้งหลกีเลีย่งการใชค้วามสมัพันธใ์นครอบครวัหรอืความสมัพนัธใ์กลช้ดิอืน่ ๆ 
เพือ่โนม้นา้วการตัดสนิใจซือ้ของ HCP และเจา้หนา้ทีข่องรัฐอยา่งไมเ่หมาะสม 

การบรรเทาแกไ้ข: หากคณุมสีถานการณ์ COI 
ใหต้ดิตอ่ผูส้นับสนุนธรุกจิของคณุหรอืฝ่ายกํากบัดแูลการปฏบัิตติามกฎระเบยีบดา้นการดแูลสขุภาพ 
เพือ่ประเมนิสถานการณ์และพัฒนาแผนการบรรเทาแกไ้ข หากเป็นไปได ้โปรดจําไวเ้สมอวา่ 
ความโปรง่ใสคอืสิง่ทีช่ว่ยให ้ZimVie และพันธมติรทางธรุกจิของบรษัิท 
สามารถยดึถอืปฏบัิตติามมาตรฐานทางจรยิธรรมระดับสงูของบรษัิทได!้ 

ความถกูตอ้งของสมดุบญัชแีละบนัทกึขอ้มลู  
บรษัิทตอ้งจัดทําสมดุบัญชแีละบันทกึขอ้มลูทีนํ่าเสนอธรุกรรมทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของ ZimVie 
ในแงม่มุทีถ่กูตอ้งและเป็นธรรม ซึง่รวมถงึ แตไ่มจํ่ากดัเพยีงสิง่ตอ่ไปนี ้ตามความเกีย่วขอ้งกบัธรุกจิของ 
ZimVie:  

 เอกสารของการขายผลติภณัฑ ์ZimVie 
 เอกสารเกีย่วกบัสว่นลด เงนิคนื และสทิธใินราคาพเิศษ 
 การจา่ยเงนิใหแ้กแ่ละสําหรับ HCP หรอืบคุคลทีส่าม 
 สิง่ใดก็ตามทีม่มีลูคา่ทีม่อบให ้HCP ลกูคา้ หรอืบคุคลทีส่าม 

ZimVie อาจดําเนนิการตรวจสอบกจิกรรมทางธรุกจิและสมดุบัญชแีละบันทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของ 
ZimVie เป็นครัง้คราว ดังนัน้ 
สิง่สําคัญคอืคณุตอ้งจัดทําสมดุบัญชแีละบันทกึขอ้มลูใหถ้กูตอ้งตามความเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมทางธรุกจิข
องคณุ และจัดทําในลักษณะทีส่ามารถแยกแยะความแตกตา่งของธรุกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั ZimVie 
ทัง้หมดได ้
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สว่นลด เงนิคนื และสทิธใินราคาพเิศษ 
เมือ่มกีารมอบสว่นลด เงนิคนื และสทิธใินราคาพเิศษทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑข์อง ZimVie 
ตอ้งแน่ใจวา่คณุเคารพในขอ้บังคับตอ่ไปนี:้ 

 ตรวจสอบวา่มเีหตผุลทีถ่กูกฎหมาย ชอบธรรม สมเหตสุมผลทางการคา้ 
และโปรง่ใสสําหรับการมอบสว่นลด เงนิคนื และสทิธใินราคาพเิศษหรอืไม ่

 เก็บรักษาเอกสารทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษร 
ซึง่ระบถุงึขอ้กําหนดและเงือ่นไขทีเ่ฉพาะเจาะจงเกีย่วกบัวธิกีารใหส้ว่นลด เงนิคนื 
และสทิธใินราคาพเิศษ รวมถงึเหตผุลในการใหส้ว่นลด 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สว่นลด เงนิคนื 
และสทิธใินราคาพเิศษเป็นไปตามกฎหมายทีบั่งคับใชทั้ง้หมด  

 ตรวจสอบวา่มกีารบันทกึสว่นลด เงนิคนื 
และสทิธใินราคาพเิศษลงในสมดุบัญชแีละบันทกึขอ้มลูของคณุอยา่งถกูตอ้ง 

 สว่นลดทัง้หมดควรแสดงในใบแจง้หนี้และไมค่วรมสีว่นลดหลังการขาย (เชน่ 
ใบลดหนีห้รอืการปรับเปลีย่นราคาขายทีบั่นทกึเป็นสว่นลด)  

 ราคาขายหักสว่นลดไมค่วรตํา่กวา่ตน้ทนุของสนิคา้  
 ขอ้กําหนดและเงือ่นไขควรระบวุา่การแลกเปลีย่นไดร้ับอนุญาตหรอืไม ่

และระบถุงึจํานวนวันของระยะเวลาเครดติ 

การย ืน่ประกวดราคา 
คณุสามารถเขา้รว่มการประกวดราคาไดใ้นนามของ ZimVie 
โปรดอยา่ลมืขออนุมัตจิากฝ่ายกํากบัดแูลการปฏบัิตติามกฎระเบยีบดา้นการดแูลสขุภาพ 
หากการยืน่ประกวดราคาประกอบไปดว้ย:  

 คา่ใชจ้า่ยใด ๆ นอกเหนอืจากคา่สมัครทีส่มเหตสุมผล และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง หรอื 

 รายการสว่นเพิม่มลูคา่ 

รายการสว่นเพิม่มลูคา่ คอื ผลติภัณฑห์รอืบรกิารทีไ่มจํ่าเป็นตอ้งใชใ้นการยืน่ประกวดราคา 
แตเ่ป็นการเพิม่มลูคา่ใหก้ารยืน่ประกวดราคาของคณุ สว่นเพิม่มลูคา่เป็นสิง่ทีส่ามารถทําได ้
หากเชือ่มโยงกบัขอบเขตของการประกวดราคา  

หากตอ้งการขออนุมัตจิากฝ่ายกํากบัดแูลการปฏบัิตติามกฎระเบยีบดา้นการดแูลสขุภาพสําหรับสว่นเพิ่
มมลูคา่ในการประกวดราคา: 

1. ขัน้ตอน: ตดิตอ่ผูส้นับสนุนธรุกจิของ ZimVie ของคณุและขอ 
“แบบฟอรม์การขออนุมัตลิว่งหนา้สําหรับการประกวดราคา” (Tender Pre-Approval Form) 

2. ขัน้ตอน: สง่แบบฟอรม์ไปยังผูส้นับสนุนธรุกจิของคณุอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการยืน่ประกวดราคา 
3. ขัน้ตอน: ผูส้นับสนุนธรุกจิจะใหค้วามเห็น/การอนุมัตแิกค่ณุ  

กจิกรรมเพ ือ่การสง่เสรมิการขาย 
เมือ่คณุทํากจิกรรมการตลาดและการสง่เสรมิการขายเกีย่วกบัธรุกจิของ ZimVie 
มสีองประเด็นทีค่ณุตอ้งพจิารณา กจิกรรมทางการตลาดไมค่วรมวีัตถปุระสงคท์ีไ่มเ่หมาะสม เชน่ 
การเลีย้งรับรอง HCP ดว้ยสิง่บันเทงิ การเดนิทางพักผอ่น และมือ้อาหารโดยไมม่เีหตผุลทางธรุกจิ 
และตอ้งแน่ใจวา่คณุปฏบัิตติามแนวทางเหลา่นี:้ 

1. สถานทีค่วรเป็นดังตอ่ไปนี:้  
a. มคีวามเรยีบงา่ย สะดวก และไมห่รหูราจนเกนิไป  
b. อยูใ่กลส้ถานทีข่อง HCP (เชน่ ไมจํ่าเป็นตอ้งเดนิทางไกลเพือ่ไปยังสถานที)่ 
c. ไมเ่สนอสิง่บันเทงิ การพักผอ่น หรอืกจิกรรมสนัทนาการในสถานที ่(หรอืบรเิวณใกลเ้คยีง) 
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2.  การสนับสนุนเชงิพาณชิย ์คอื 
การทีผู่จ้ัดจําหน่ายจา่ยเงนิหรอืใหก้ารชว่ยเหลอืดว้ยสิง่ทีไ่มใ่ชเ่งนิแกบ่คุคลทีส่าม 
เพือ่แลกเปลีย่นกบัการโฆษณาหรอืโอกาสในการสง่เสรมิการขาย  

a. ผูจ้ัดจําหน่ายไดร้ับอนุญาตใหซ้ือ้บธู/พืน้ทีบ่นโตะ๊ 
หรอืการเป็นผูส้นับสนุนเชงิพาณชิยใ์นกจิกรรมการศกึษาของบคุคลทีส่าม 
หากเป็นไปตามเงือ่นไขตอ่ไปนีทั้ง้หมด: 

i. ไมไ่ดม้กีารจา่ยเงนิใหแ้ก ่HCP รายบคุคลหรอืสถานประกอบเวชปฏบัิตขิอง HCP 
ii. คา่ธรรมเนยีมมคีวามสมเหตสุมผลและสอดคลอ้งกบัมลูคา่ตลาดทีเ่ป็นธรรมสําหรับ

สิง่ทีค่ณุไดร้ับในลักษณะของผลประโยชนท์ีจ่ับตอ้งได ้(เชน่ พืน้ทีบ่ธู 
รายชือ่ผูเ้ขา้รว่ม การแสดงโลโก)้ และ 

iii. คา่ธรรมเนยีมไดร้ับการบันทกึไวใ้นขอ้ตกลงทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรระหวา่งคูส่ญั
ญาทัง้สองฝ่าย 

จําไวเ้สมอวา่: คณุไมส่ามารถมอบเงนิสดหรอืคา่ตอบแทนรปูแบบอืน่ ๆ ใหแ้ก ่HCP 
เพือ่เขา้รว่มในกจิกรรมสง่เสรมิการขายเหลา่นีไ้ด ้ 

ส ือ่สงัคม 
เราตระหนักดวีา่การใชส้ือ่สงัคมอยา่งมคีวามรับผดิชอบอาจเป็นสิง่ทีก่อ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่สาธารณะและลู
กคา้ของเรา อยา่งไรก็ตาม 
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ความเป็นสว่นตัวของผูป่้วยจะไดร้ับการปกป้องและเพือ่หลกีเลีย่งการแสดงขอ้มลูทีไ่มถ่กูตอ้
งเกีย่วกบัผลติภัณฑ ์สภาวะสขุภาพ และทางเลอืกในการรักษาของเรา 
กจิกรรมสือ่สงัคมทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของ ZimVie 
เพือ่การใชง้านเชงิพาณชิยต์อ้งสอดคลอ้งกบันโยบายของเราในเรือ่งการใชส้ือ่สงัคม 
(โปรดตดิตอ่ผูส้นับสนุนธรุกจิของคณุสําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ) 

การมปีฏสิมัพนัธก์บั HCP 
การใหข้องกํานัลทางธรุกจิแก ่HCP และเจา้หนา้ทีข่องรัฐเพือ่วัตถปุระสงคท์างธรุกจิทีช่อบดว้ยกฎหมาย 
ถอืเป็นหลักปฏบัิตทิีย่อมรับภายใตเ้งือ่นไขทีเ่หมาะสม ตัวอยา่งของกํานัลทางธรุกจิทีย่อมรับไดจ้ะไดแ้ก ่
มือ้อาหาร การเดนิทาง หรอืทีพ่ักทีเ่กีย่วขอ้งกบัวัตถปุระสงคท์างธรุกจิทีช่อบดว้ยกฎหมาย 
โปรดดขูอ้กําหนดของเราทีต่อ้งปฏบัิตติามดา้นลา่ง:  

การเล ี�ยงอาหาร  
คณุจะสามารถเลีย้งรับรอง HCP และเจา้หนา้ทีข่องรัฐดว้ยมือ้อาหารได ้
แตจ่ะตอ้งไมม่จีดุประสงคเ์พือ่ใหไ้ดม้าหรอืรักษาไวซ้ ึง่ธรุกจิหรอืขอ้ไดเ้ปรยีบทางธรุกจิ เมือ่เลีย้งอาหารแก ่
HCP หรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐ ตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขดังตอ่ไปนี:้ 

 มือ้อาหารทางธรุกจิตอ้งไดร้บัอนุญาตภายใตก้ฎหมายทอ้งถิน่ 
 ตอ้งมวีัตถปุระสงคท์างธรุกจิทีช่ดัเจนเกีย่วเนือ่งกบัการใหข้อ้มลูทางวทิยาศาสตร ์การศกึษา 

หรอืธรุกจิ 
 เกดิขึน้เป็นครัง้คราวเทา่นัน้ มลีักษณะทีไ่มฟุ่่ มเฟือย และมรีาคาสมเหตสุมผล 

(รวมถงึการอา้งองิขอ้มลูจากภาคผนวกเกีย่วกบัวงเงนิจํากดัสําหรับมือ้อาหาร) 
 สถานทีเ่หมาะสมสําหรับการประชมุทางธรุกจิ  
 ไมม่แีขก มเีพยีงผูเ้ขา้รว่มทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของ ZimVie โดยตรงเทา่นัน้  

โปรดทราบวา่ตัวแทนของคณุควรเขา้รว่มอยูด่ว้ยตลอดจนจบมือ้อาหาร  

สิง่ทีสํ่าคัญ: 
การเลีย้งอาหารทางธรุกจิตอ้งมกีารเก็บหลักฐานและลงรายการในสมดุบัญชแีละบันทกึขอ้มลูเพือ่วัตถปุระส
งคใ์นการตรวจสอบ! โดยเบือ้งตน้นัน้ เอกสารนีค้วรระบถุงึสิง่ตอ่ไปนี:้  

 ผูเ้ขา้รว่มทัง้หมด: ชือ่เต็ม ตําแหน่ง และโรงพยาบาล 
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 วัตถปุระสงคท์างธรุกจิ 
 ใบเสร็จรับเงนิแยกรายการ 

การเดนิทางและทีพ่กั 
คณุสามารถจัดเตรยีมและจา่ยคา่เดนิทางและทีพ่ักใหแ้ก ่HCP ไดเ้ฉพาะในกรณีทีจํ่ากดัเทา่นัน้ 
และจะตอ้งมกีารประสานงานอยา่งใกลช้ดิกบั ZimVie หรอืผูส้นับสนุนธรุกจิของคณุ 
ตอ้งไมใ่ชก้ารจัดเตรยีมการเดนิทางและทีพ่ักเพือ่โนม้นา้วการซือ้ การเชา่ การแนะนํา การใช ้
หรอืการสัง่จา่ยผลติภัณฑข์อง ZimVie อยา่งไมเ่หมาะสม 

สามารถจัดหาการเดนิทางและทีพ่ักใหแ้ก ่HCP ได ้เชน่ ในกรณีของ:  

 การเขา้รว่มในกจิกรรมการใหค้วามรูท้างการแพทยข์อง ZimVie 
 การเขา้รว่มทัวรส์ถานทีท่ีจ่ัดโดย ZimVie  

เมือ่คณุจองการเดนิทางและทีพ่ัก โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เป็นไปตามเงือ่นไขตอ่ไปนีเ้สมอ:  

 การเดนิทางตอ้งจํากดัเฉพาะการเดนิทางโดยตรง ทัง้ไปและกลับจากสถานทีพํ่านักหลักของ 
HCP และสถานทีจ่ัดกจิกรรม  

 วันทีเ่ดนิทางตอ้งสอดคลอ้งกบัวันทีข่องกจิกรรม 
 การเดนิทางโดยเครือ่งบนิสําหรับ HCP โดยทั่วไป จะจองในชัน้ประหยัดหรอืชัน้ประหยัดพเิศษ  
 หากกําหนดการเดนิทางมกีารเดนิทางอยา่งนอ้ยหนึง่เทีย่วทีใ่ชเ้วลานานหกชัว่โมงขึน้ไป 

อาจจองทีน่ั่งในชัน้ธรุกจิไดสํ้าหรับการเดนิทางทกุสว่น 
 ขออนุมัตลิว่งหนา้จาก ZimVie หรอืผูส้นับสนุนธรุกจิของคณุกอ่นทกุครัง้ 

สําหรับการจัดเตรยีมการเดนิทางทีเ่สนอ 

สิง่ทีสํ่าคัญ: 
คณุตอ้งไมจ่ัดหาการเดนิทางและทีพ่ักสําหรับการเขา้รว่มในการประชมุเชงิวชิาการของบคุคลทีส่าม 
(TPEC) ใหแ้ก ่HCP โดยตรง  

วธิกีารจอง: คณุตอ้งจองการเดนิทางและทีพ่ักผา่น:  

 ZimVie โดยตรง (ตดิตอ่ ZimVie หรอืผูส้นับสนุนธรุกจิของคณุ) 
 บรษัิทตัวแทนการเดนิทางทีไ่ดร้ับอนุมัตจิาก ZimVie 
 เว็บไซตข์องสายการบนิ เว็บไซตข์องโรงแรม หรอืผูใ้หบ้รกิารการจองออนไลนโ์ดยตรง 

การเก็บรกัษาบนัทกึขอ้มลู 
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางและทีพ่ักตอ้งจัดทําเป็นเอกสารและบันทกึไวใ้นสมดุบัญชแีละบันทกึขอ้มลูเพื่
อวัตถปุระสงคใ์นการตรวจสอบ! โดยเบือ้งตน้นัน้ เอกสารนีค้วรระบถุงึสิง่ตอ่ไปนี:้  

 รายละเอยีดการเดนิทางของ HCP (รวมถงึวันที ่ตารางเวลา ชัน้โดยสาร คา่โดยสาร) 
 ใบแจง้หนี้สําหรับเทีย่วบนิ รถไฟ และทีพ่ัก  
 ใบเสร็จรับเงนิสําหรับการขนสง่ภาคพืน้ดนิและคา่ใชจ้า่ยจปิาถะทัง้หมด (เชน่ 

คา่ธรรมเนยีมสมัภาระ) 

ขอ้จํากดั คณุตอ้งไม:่  

 จัดหา จัดการ จา่ยคนืคา่เดนิทางและทีพ่ักใหแ้กบ่คุคลอืน่ทีไ่มใ่ช ่HCP 
ทีไ่มม่วีัตถปุระสงคท์างธรุกจิ 

 กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 
หรอืจัดการเกีย่วกบัการขยายเวลาหรอืการปรับเปลีย่นการเดนิทางเพือ่เหตผุลสว่นตัว  

 จัดหา จัดการ หรอืจา่ยคนืคา่เลีย้งรับรองใหแ้ก ่HCP  
 มอบเบีย้เลีย้ง เงนิตดิกระเป๋า หรอืเงนิสดและสิง่เทยีบเทา่เงนิสดอืน่ ๆ ใหแ้ก ่HCP 
 มอบตั๋วเครือ่งบนิชัน้หนึง่ 
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ขอ้หา้มเก ีย่วกบัส ิง่บนัเทงิและของขวญั  
ไมตรทีางธรุกจิในรปูแบบของสิง่บันเทงิและของขวัญเป็นสิง่ทีไ่มไ่ดร้ับอนุญาต 
ขอ้กําหนดนีม้ผีลบังคับใชก้ับ HCP เจา้หนา้ทีข่องรัฐ และ/หรอืสมาชกิในครอบครัวทีใ่กลช้ดิของพวกเขา 

ธรรมเนยีมปฏบิตัทิางวฒันธรรม 
สามารถมอบสิง่ของทีเ่ป็นธรรมเนยีมปฏบัิตทิางวัฒนธรรม ซึง่มขีนาดเล็ก มมีลูคา่ตํา่ 
และ/หรอืเป็นของสดได ้
แตจ่ะตอ้งเป็นเฉพาะในกรณีทีก่ฎหมายและหลักปฏบัิตขิองอตุสาหกรรมในทอ้งถิน่อนุญาตใหทํ้าไดเ้ทา่นัน้  

 EMEA: ไมอ่นุญาตใหม้อบสิง่ทีเ่ป็นธรรมเนยีมปฏบัิตทิางวัฒนธรรม  
 APAC: อนุญาตสําหรับโอกาสทีจํ่ากดั (TBD)  
 LATAM: TBD 

การมอบเงนิสดหรอืสิง่เทยีบเทา่เงนิสด เชน่ บัตรของขวัญ บัตรสมนาคณุ หรอืคปูอง 
ถอืเป็นสิง่ตอ้งหา้มโดยเด็ดขาด  

ส ือ่วสัดเุพ ือ่สนบัสนุนการประช ุมสมัมนาและส ิง่ของเพ ือ่การศกึษา 
สือ่วัสดเุพือ่สนับสนุนการประชมุสมัมนาและสิง่ของเพือ่การศกึษาอาจไดร้ับอนุญาต 
แตโ่ปรดตดิตอ่ผูส้นับสนุนธรุกจิของ ZimVie ของคณุกอ่นทีจ่ะมอบสิง่ของใด ๆ 
เนือ่งจากอาจมขีอ้จํากดัทีก่ําหนดไวสํ้าหรบัแตล่ะประเทศ  

สือ่วัสดเุพือ่สนับสนุนการประชมุสมัมนา มักจะถกูใชใ้นระหวา่งการประชมุสมัมนา 
โดยจะตอ้งมมีลูคา่ตํา่และมแีบรนดข์อง ZimVie ตดิอยู ่
คณุสามารถจัดหาสือ่วัสดเุพือ่สนับสนุนการประชมุสมัมนาใหแ้ก ่HCP ได ้
เวน้แตก่ฎหมายทอ้งถิน่จะหา้มไว ้ตัวอยา่งไดแ้ก:่ 

 ปากกา 
 สมดุบันทกึแบบกระดาษ 
 ถงุผา้ 

สิง่ของเพือ่การศกึษา คอื 
สิง่ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่ผูป่้วยหรอืใชเ้พือ่วัตถปุระสงคด์า้นการศกึษาสําหรับ HCP 
สิง่ของเหลา่นี้จะไมม่มีลูคา่ตอ่ HCP 
ในขอบเขตทีไ่มใ่ชค่วามรับผดิชอบทางวชิาชพีของพวกเขา 
คณุสามารถจัดหาสิง่ของเพือ่การศกึษาใหแ้ก ่HCP ได ้เวน้แตก่ฎหมายทอ้งถิน่จะหา้มไว ้
ตัวอยา่งไดแ้ก:่ 

 หนังสอืเรยีน 
 แบบจําลองทางกายวภิาค/แบบจําลองกระดกู 

สิง่ทีสํ่าคัญ: เมือ่คณุวางแผนทีจ่ะจัดหาสือ่วัสดเุพือ่สนับสนุนการประชมุสมัมนาและสิง่ของเพือ่การศกึษา 
ใหต้ดิตอ่ผูส้นับสนุนธรุกจิของ ZimVie เพือ่ขออนุมัตลิว่งหนา้  

ผลติภณัฑเ์พ ือ่การประเมนิและการสาธติ 
ผลติภัณฑเ์พือ่การประเมนิและการสาธติไมม่คีา่ใชจ้า่ยสําหรับลกูคา้ 
และสามารถจัดหาใหไ้ดต้ามความตอ้งการ ในปรมิาณทีจํ่ากดัและไมบ่อ่ยนัก 
ตอ้งไมใ่ชผ้ลติภัณฑเ์หลา่นีเ้พือ่โนม้นา้วการซือ้ การเชา่ การแนะนํา การใช ้หรอืการสัง่จา่ยผลติภัณฑข์อง 
ZimVie อยา่งไมเ่หมาะสม  

ผลติภัณฑเ์พือ่การประเมนิและการสาธติถอืเป็นคา่ใชจ้า่ยของคณุและ ZimVie จะไมจ่า่ยคนืให ้ 
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ผลติภัณฑเ์พือ่การประเมนิเป็นผลติภัณฑท์ีใ่ชแ้ลว้หมดไปหรอืมคีวามทนทานเมือ่ใชใ้นระหวา่ง
การผา่ตัดจรงิ สามารถมอบผลติภัณฑเ์หลา่นีใ้หแ้ก ่HCP 
เพือ่ใหพ้วกเขาสามารถประเมนิการใชง้านและลักษณะการทํางานทีเ่หมาะสมของผลติภัณฑไ์ด ้
หลักเกณฑใ์นการมอบผลติภัณฑเ์พือ่การประเมนิของบรษัิทของคณุจะไดแ้ก:่  

 HCP ตอ้งไมรู่จ้ักเทคนคิเฉพาะหรอืผลติภัณฑ ์ZimVie มากอ่น 
 ไมส่ามารถเรยีกเก็บเงนิจากผูป่้วยสําหรับผลติภัณฑเ์พือ่การประเมนิได ้
 ตอ้งมกีารเปิดเผยขอ้มลูการประเมนิเป็นลายลักษณ์อักษรและไมม่กีารเรยีกเก็บเงนิคา่

ผลติภัณฑ ์
 ไมส่ามารถมอบให ้HCP เพือ่ใชเ้ป็นคา่ตอบแทน 

การใชอ้ปุกรณ์ทนุเพือ่วัตถปุระสงคใ์นการประเมนิสามารถทําได ้
แตต่อ้งบันทกึเป็นเอกสารพรอ้มมกีารทําขอ้ตกลงระหวา่งคูส่ญัญา 
(รวมถงึการใชแ้มแ่บบเอกสารของสมาคมอตุสาหกรรมใด ๆ ทีม่)ี 
และอยูภ่ายใตร้ะยะเวลาการประเมนิสงูสดุไมเ่กนิ 90 วัน โดยไมร่วมวนัสําหรับการสง่มอบและสง่คนือปุกรณ์ 
(ตอ้งบันทกึวันทีต่ดิตัง้และถอดเก็บอปุกรณ์ออก) 
การประเมนิอปุกรณ์ทนุตอ้งมกีารปรกึษากบัฝ่ายธรุกจิเชงิพาณชิยข์อง ZimVie และไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม 
การประเมนิอปุกรณ์ทนุตอ้งใชเ้วลาไมเ่กนิ 90 วัน ไมร่วมการจัดสง่และการถอดถอน 

สามารถมอบผลติภัณฑเ์พือ่การสาธติเพือ่การใหค้วามรูแ้ละใหข้อ้มลูแก ่HCP และผูป่้วย 
ผลติภัณฑเ์พือ่การสาธติตอ้งไดร้ับการทําเครือ่งหมายหรอืสลักอยา่งถาวรดว้ยขอ้ความทีร่ะบไุว ้
อยา่งชดัเจนวา่ 
ผลติภัณฑน์ีม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การสาธติเทา่นัน้และไมไ่ดม้ไีวสํ้าหรับการฝังหรอืการใชก้บัมนุษ
ย ์หากผลติภัณฑม์ขีนาดเล็กเกนิกวา่ทีจ่ะสลักหรอืทําเครือ่งหมายได ้
คณุสามารถระบขุอ้ความดังกลา่วไวบ้นบรรจภุัณฑไ์ดเ้ชน่กนั 

คําขอทัง้หมดสําหรับการจัดหาผลติภัณฑข์อง ZimVie ใหแ้ก ่HCP 
ในฐานะผลติภัณฑเ์พือ่การประเมนิผลหรอืการสาธติ ตอ้งจัดทําเป็นเอกสารและเก็บรักษาไว ้
เอกสารควรประกอบดว้ย:  

• ชือ่ผูร้ับ/โรงพยาบาล 

• วันทีม่อบผลติภัณฑเ์พือ่การประเมนิ 

• วันทีม่อบ/สง่คนืผลติภัณฑเ์พือ่การสาธติ 

HCP จะตอ้งไมข่ายตอ่ เรยีกเก็บเงนิ 
หรอืขอเบกิเงนิคนืจากผูจ้า่ยเงนิทีเ่ป็นรัฐบาลหรอืผูจ้า่ยเงนิเชงิพาณชิย ์สําหรับผลติภัณฑห์รอืบรกิาร 
ZimVie ใด ๆ ทีไ่มเ่สยีคา่ใชจ้า่ย 
และคณุควรเปิดเผยขอ้มลูตอ่นีเ้ป็นลายลักษณ์อักษรตอ่ผูร้ับผลติภณัฑเ์พือ่การประเมนิและการสาธติ  

การมอบทนุการศกึษาและการบรจิาคเพ ือ่การกศุล 
ในบางครัง้คณุอาจตอ้งการมอบเงนิทนุหรอืผลติภัณฑเ์พือ่วัตถปุระสงคด์า้นการศกึษาหรอืการกศุลใหแ้ก ่
HCP เมือ่มอบทนุการศกึษาและการบรจิาคเพือ่การกศุลทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของ ZimVie 
โปรดตระหนักถงึขอ้จํากดัดังตอ่ไปนี:้  

การมอบทนุการศกึษา: คณุไมส่ามารถมอบทนุดังกลา่วไดโ้ดยอสิระ 
คณุตอ้งทําเรือ่งผา่นกระบวนการตรวจสอบเงนิทนุสนับสนุนของ ZimVie เทา่นัน้ 
ถงึจะสามารถมอบทนุการศกึษาตอ่ไปนีไ้ด:้ 

 ทนุการศกึษาทางการแพทยสํ์าหรับบคุคลทีส่าม 
(รวมถงึเงนิชว่ยเหลอืสําหรับการประชมุเชงิวชิาการของบคุคลทีส่ามหรอื “TPEC”) 

 กจิกรรม/โครงการรเิริม่ดา้นการวจิัย  
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 การประชมุเชงิวชิาการ และ 
 โครงการรเิริม่ดา้นการใหค้วามรูแ้กผู่ป่้วยและสาธารณะ 

 
ตดิตอ่ผูส้นับสนุนธรุกจิของคณุเพือ่ขอขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารทีบ่คุคลทีส่ามสามารถรอ้งขอทนุช่
วยเหลอืหรอืการบรจิาคในรปูแบบอืน่ 
 
สิง่ทีสํ่าคัญ: คณุไมส่ามารถเลอืก HCP เฉพาะรายเพือ่เขา้รว่ม TPEC ได ้
ไมว่า่จะในฐานะตัวแทนหรอืวทิยากร ดังนัน้ คณุจงึไมส่ามารถจา่ยหรอืเบกิจา่ยคนืคา่ใชจ้า่ยให ้
HCP รายบคุคลไดโ้ดยตรง คณุสามารถสนับสนุนการเขา้รว่มของ HCP ไดด้ว้ยการมอบทนุ 
TPEC ใหแ้กอ่งคก์รหรอืโรงพยาบาลเทา่นัน้  
 
โปรดตดิตอ่ผูส้นับสนุนธรุกจิของ ZimVie ของคณุเพือ่ขอคําแนะนําเพิม่เตมิ 
และสง่คําขอของคณุไปยังสํานักงานกํากับดแูลการมอบทนุชว่ยเหลอืของ ZimVie  

การบรจิาคเพือ่การกศุล: คณุสามารถทําการบรจิาคดังกลา่วไดโ้ดยอสิระ 
หากการบรจิาคของคณุไมเ่กีย่วขอ้งกบัการใชผ้ลติภัณฑห์รอืการอา้งองิของ ZimVie 
โปรดคํานงึถงึภาพลักษณ์และชือ่เสยีงเสมอ เมือ่ทําการบรจิาคเหลา่นี ้ 

ผูจ้ัดจําหน่ายสามารถบรจิาคเพือ่การกศุลได ้หากเป็นไปตามเงือ่นไขตอ่ไปนีท้ัง้หมด: 

• คําขอไมอ่ยูภ่ายใตข้อ้จํากดั 
• ไมไ่ดม้กีารจา่ยเงนิใหแ้ก ่HCP รายบคุคลหรอืสถานประกอบเวชปฏบัิตขิอง HCP 
• ความชว่ยเหลอืถกูใชเ้พือ่ใหค้วามรูแ้กผู่ป่้วยและ/หรอืการดแูลผูป่้วยพเิศษ 

(สําหรับองคก์รการกศุลทีเ่กีย่วขอ้งกบั HCP) 
และไมไ่ดเ้ป็นการมอบเงนิชว่ยเหลอืดา้นการศกึษาหรอืการวจิัย ทนุวจิัย 
หรอืการประชมุเพือ่ใหค้วามรูข้องบคุคลทีส่าม และ 

• มกีารยืน่คําขอทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรจากองคก์ร 
และการบรจิาคเพือ่การกศุลไดร้ับการบันทกึเป็นหลักฐานในขอ้ตกลงทีเ่ป็นลายลักษณ์
อักษรระหวา่งทัง้สองฝ่าย 

ทนุการศกึษาและการบรจิาคเพือ่การกศุลตอ้งจัดทําเป็นเอกสารและลงรายการไวใ้นสมดุบัญชแีละบันทกึข ้
อมลูเพือ่วัตถปุระสงคใ์นการตรวจสอบ!  

การวา่จา้ง HCP 
ในสถานการณ์ทีจํ่ากดัซึง่ ZimVie 
ยังไมไ่ดจ้ัดใหม้กีารฝึกอบรมและยังไมม่ทีรัพยากรในการดําเนนิการดังกลา่ว 
คณุอาจเขา้ทําขอ้ตกลงการเป็นทีป่รกึษาของ HCP สําหรับบรกิารฝึกอบรมและการใหค้วามรูไ้ด ้
โดยปฏบัิตติามคําแนะนําการวา่จา้ง HCP ของ ZimVie สําหรับผูจ้ดัจําหน่าย 
ตดิตอ่ผูส้นับสนุนทางธรุกจิของคณุ หากคณุเห็นวา่มคีวามจําเป็นสําหรับการวา่จา้ง HCP  

ฝ่ายก ํากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการคา้ 
เนือ่งจากสํานักงานใหญข่อง ZimVie อยูใ่นสหรัฐอเมรกิา 
คณุจงึตอ้งปฏบัิตติามระเบยีบขอ้บังคับวา่ดว้ยการบรหิารจัดการการสง่ออกของสหรัฐอเมรกิา 
การหา้มคา้ขาย การลงโทษ และโปรแกรมการตอ่ตา้นการควํา่บาตรสําหรับกจิกรรมใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
ZimVie ผูจ้ัดจําหน่ายและตัวแทนจะตอ้งรับรองวา่ผลติภัณฑข์อง ZimVie จะไมถ่กูเปลีย่นเสน้ทาง สง่กลับ 
หรอืจัดหาใหป้ลายทางหรอืฝ่ายทีไ่มไ่ดร้ับอนุญาตตามขอ้ตกลงการจัดจําหน่าย 
หรอือาจละเมดิขอ้บังคับการควบคมุการสง่ออกหรอืโปรแกรมการลงโทษ เชน่:  

 มาตรการควํา่บาตรของ OFAC 
 มรีายชือ่อยูใ่น "รายชือ่ฝ่ายทีต่อ้งจับตามอง" 
 กฎหมายตอ่ตา้นการควํา่บาตรของสหรัฐอเมรกิา 

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information
https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern
https://www.bis.doc.gov/index.php/enforcement/oac
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 ระเบยีบขอ้บังคับการควํา่บาตรของสหภาพยโุรป 
 นโยบายควบคมุการสง่ออกและการควํา่บาตร/การหา้มการสง่ออกของสวติเซอรแ์ลนด ์ 

กฎหมายการนําเขา้และการสง่ออก รวมถงึกฎระเบยีบดา้นศลุกากรทีร่ะบถุงึขอ้กําหนดทีค่ณุตอ้งปฏบัิตติาม 
เมือ่นําเขา้และสง่ออกผลติภัณฑ ์คณุตอ้งยนืยันวา่ไดร้ับเอกสารทีจํ่าเป็นทัง้หมด 
กอ่นจะนําเขา้หรอืจัดสง่ผลติภัณฑข์อง ZimVie ทีอ่ยูภ่ายใตข้อ้ตกลงของคณุ 

สิง่ทีสํ่าคัญ: ZimVie ไมอ่นุญาตใหนํ้าผลติภัณฑ ์ZimVie ตดิตัวขา้มพรมแดนใด ๆ ไปดว้ย 
เนือ่งจากขอ้จํากดัและขอ้กําหนดการสําแดงของหน่วยงานศลุกากรทั่วโลก การถอืสนิคา้ตดิตัว (Hand 
Carry) หมายถงึการถอืสนิคา้ตดิตัวไปดว้ยหรอืใสไ่วใ้นกระเป๋าเดนิทางในขณะทีเ่ดนิทาง 

การรายงานทีโ่ปรง่ใส 
ในบางประเทศ 
กฎหมายหรอืหลักจรรยาบรรณของอตุสาหกรรมกําหนดใหผู้ผ้ลติและผูจ้ัดจําหน่ายอปุกรณ์การแพทย ์
ตอ้งรายงานการจา่ยเงนิใหแ้ก ่HCP และเจา้หนา้ทีข่องรัฐ คณุมหีนา้ทีป่ฏบัิตติามขอ้กําหนดนี ้
หากมบัีงคับใชใ้นประเทศของคณุ ดังนัน้ คณุตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ 
คณุไดเ้ก็บบันทกึการจา่ยเงนิและการโอนมอบสิง่ทีม่มีลูคา่ทัง้หมดทีเ่ป็นผลมาจากการตดิตอ่กบั HCP 
และเจา้หนา้ทีข่องรัฐ ตัวอยา่งของการจา่ยเงนิและการโอนมอบมลูคา่ดังกลา่ว ไดแ้ก:่ 

 การเลีย้งอาหาร  
 การเดนิทางและทีพ่ัก  
 สิง่ของเพือ่การศกึษาและเงนิชว่ยเหลอื 
 การจา่ยเงนิคา่ทีป่รกึษา  

โปรดตดิตอ่ผูส้นับสนุนธรุกจิของ ZimVie ทีด่แูลคณุเพือ่ขอคําแนะนําเพิม่เตมิ 

การตรวจสอบคูค่า้ของ ZimVie 
เราคาดหวังใหคู้ค่า้ของเราปฏบัิตติามมาตรฐานดา้นความซือ่สตัยแ์ละการดําเนนิธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรมในระ
ดับสงูสดุ นอกจากนี ้ยังหมายความวา่ 
เราจะตรวจสอบเป็นครัง้คราววา่คูค่า้ของเราปฏบัิตติามขอ้กําหนดของเราหรอืไม ่นอกจากนี ้ZimVie 
ยังอาจดําเนนิการตรวจสอบทีไ่มไ่ดก้ําหนดไวก้อ่น ซึง่เกดิขึน้จากการตรวจสอบการปฏบัิตติามกฎระเบยีบ 
การรเิริม่ของพนักงาน หรอืแหลง่ขอ้มลูอืน่ ๆ รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะผูจ้ัดจําหน่ายหรอืผูเ้ฝ้าระวังดา้นอืน่ 
ๆ (การเงนิ การปฏบัิตติามกฎระเบยีบการคา้ ฯลฯ)  

การตรวจสอบมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ใหก้ารรับประกนัแกค่ณุและ ZimVie 
และจะครอบคลมุเฉพาะกจิกรรมทางธรุกจิของคณุทีเ่กีย่วขอ้งกบั ZimVie เทา่นัน้ 
ขอบเขตของการตรวจสอบจะเป็นขอ้กําหนดทัง้หมดตามหลักจรรยาบรรณและหลักจรยิธรรมของ ZimVie 
และคูม่อื OUS ZimVie 
จะไมใ่ชก้ารตรวจสอบเหลา่นีใ้นการระบหุรอืรวบรวมขอ้มลูทางธรุกจิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบั ZimVie  

การตรวจสอบสามารถแบง่ออกเป็นสามขัน้ตอน:  

1. การวางแผน: 
คณุจะไดร้ับการตดิตอ่จากผูส้นับสนุนธรุกจิของคณุเพือ่แจง้ใหค้ณุทราบถงึการตรวจสอบ 
และการจัดเตรยีมเวลาเพือ่การดําเนนิงานภาคสนามของการตรวจสอบทีเ่หมาะกับคณุและ ZimVie 
หลายสปัดาหก์อ่นการดําเนนิงานภาคสนาม 
คณุจะไดร้ับรายการคําขอเอกสารและแบบสอบถามเพือ่ชว่ยใหท้มีตรวจสอบสามารถกําหนดขอบเ
ขตงานของพวกเขาได ้ในขัน้ตอนตอ่ไป 
ทมีตรวจสอบจะเลอืกตัวอยา่งทีค่ณุจะถกูขอใหแ้สดงเอกสารสนับสนุน ในขัน้ตอนนี ้
ทมีตรวจสอบจะพจิารณาวา่จําเป็นตอ้งมกีารแปลเอกสารและการสมัภาษณ์ดว้ยหรอืไม ่

2. การดําเนนิงานภาคสนาม: การดําเนนิงานภาคสนามอาจใชเ้วลาหนึง่ถงึสองสปัดาห ์
ในระหวา่งชว่งเวลานี ้

https://eeas.europa.eu/topics/common-foreign-security-policy-cfsp_en
https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen.html
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คณุจะไดร้ับการรอ้งขอใหเ้ตรยีมพรอ้มสําหรับการสมัภาษณ์และการสอบถามเพือ่ตดิตามผลเกีย่วกั
บตัวอยา่งและกระบวนการ คณุจะไดร้ับทราบขอ้มลูลา่สดุอยา่งสมํา่เสมอจากทมีตรวจสอบ 
และในตอนทา้ย ทมีตรวจสอบจะนําเสนอขอ้สงัเกตเบือ้งตน้ใหค้ณุทราบ  

3. การรายงาน: ทมีตรวจสอบจะจัดทํารายงานการตรวจสอบขัน้สดุทา้ยหลังจาก ZimVie 
ตรวจทานผลการตรวจสอบและแผนการแกไ้ขเยยีวยาเป็นการภายในแลว้  

ดา้นลา่งนีจ้ะเป็นบทเรยีนบางสว่นทีไ่ดร้ับทราบและขอ้สงัเกตทั่วไปทีร่ะบพุบ 
ซึง่คณุสามารถป้องกนัไดง้่ายเมือ่ไดร้ับการตรวจสอบ:  

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พนักงานทกุคนทีทํ่างานในธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบั ZimVie 
ไดร้ับการฝึกอบรมดา้นการปฏบัิตติามกฎระเบยีบและเก็บบันทกึการฝึกอบรมในเขา้ไฟล ์

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การวา่จา้งผูจ้ัดจําหน่ายรายยอ่ยของคณุ เป็นไปตามขอ้กําหนดของ ZimVie 
เทา่นัน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่: การอนุมัตลิว่งหนา้ การทําสญัญา และการฝึกอบรม (ลงิกไ์ปยังบท) 

• จัดทําเอกสารทีเ่หมาะสมเมือ่มอบสว่นลดและเงนิคนื 
• จัดทําเอกสารเมือ่เลีย้งอาหารแก ่HCP 
• การเปิดเผยถงึการเปลีย่นแปลงความเป็นเจา้ของ 

สายดว่นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบั (Compliance Hotline) 
ที ่ZimVie เรามุง่มั่นทีจ่ะสรา้งวัฒนธรรมทีคู่ค่า้และสมาชกิในทมีจากทกุ 
จะระดับรูส้กึสะดวกใจตอ่การแจง้ปัญหาเมือ่พบเห็นสิง่ผดิปกต ิ
เมือ่ใดก็ตามทีค่ณุมขีอ้กงัวลเกีย่วกบัการฝ่าฝืนนโยบาย ระเบยีบวธิกีาร หรอืการควบคมุภายในของ ZimVie 
ทีอ่าจเกดิขึน้หรอืเกดิขึน้จรงิ 
คณุมทีางเลอืกมากมายทีจ่ะรายงานโดยไมม่คีวามเสีย่งทีจ่ะตอ้งเผชญิกบัการตอบโตเ้อาคนื  

หลกัจรรยาบรรณและหลกัจรยิธรรมของเรา 
หา้มมใิหม้กีารตอบโตเ้อาคนืตอ่ผ ูท้ ีแ่จง้ขอ้วติกกงัวลโดยเด็ดขาด หากคณุพบเห็นส ิง่ใด 
คณุ ควรแจง้ผ ูส้นบัสนุนธุรกจิของคณุ หรอืฝ่ายก ํากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการดแูลสุ
ขภาพ   

โปรดทราบวา่คณุตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบทันท ี
หากคณุไดร้ับการตดิตอ่จากเจา้หนา้ทีส่บืสวนของรัฐในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของ ZimVie นอกจากนี ้
คณุตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบถงึการละเมดิกฎหมาย ระเบยีบขอ้บังคับ หลักจรรยาบรรณของอตุสาหกรรม 
ขอ้กําหนดโครงการดแูลสขุภาพของรัฐบาล หลักจรรยาบรรณและหลักจรยิธรรมทางธรุกจิของ ZimVie 
หรอืขอ้กําหนดในคูม่อืนี ้แมจ้ะไมเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑข์อง ZimVie โดยตรง 

สามารถรายงานโดยตรงตอ่ฝ่ายกํากบัดแูลการปฏบัิตติามกฎระเบยีบดา้นการดแูลสขุภาพหรอืบรกิาร 
ZimVie Hotline 

 

• เว็บไซต:์ zimvie.com/speakup 
• โทรศัพท:์ หมายเลขโทรศัพทเ์ฉพาะประเทศจะมแีสดงไวบ้นเว็บไซต ์ 
• อเีมล: compliance.hotline@zimvie.com 

ขอ้มลูสําคัญ 5 ประการเกีย่วกบั ZimVie Hotline มดีังตอ่ไปนี:้  

• บรกิารนีเ้ป็นเครือ่งมอืรายงานการละเมดิฝ่าฝืนนโยบาย ระเบยีบวธิปีฏบัิต ิ
และการควบคมุภายในของ ZimVie ทีอ่าจเกดิขึน้หรอืเกดิขึน้จรงิ ซึง่จะเก็บขอ้มลูเป็นความลับ 

• บรกิารนีอ้อกแบบมาสําหรับการรายงานโดยไมร่ะบชุือ่ หากกฎหมายทอ้งถิน่อนุญาตใหทํ้าได ้
• บรกิารนีดํ้าเนนิงานโดยบรษัิทอสิระ ไมใ่ช ่ZimVie 
• บรกิารนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของโปรแกรมการปฏบัิตติามกฎระเบยีบของเรา  

mailto:compliance.hotline@zimvie.com


 
 

หนา้ | 12 คู่มือการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ ZimVie สาํหรับคู่คา้ท่ีผา่นการคดักรองแลว้นอกสหรัฐอเมริกา (คู่มือ OUS)  

• บรกิารนีไ้ดร้ับการสนับสนุนจากทมีผูนํ้าของ ZimVie  

รายงานทีแ่จง้ผา่น ZimVie Hotline จะไดร้ับการตดิตามเรือ่งโดยฝ่ายกฎหมาย / 
ฝ่ายกํากบัดแูลการปฏบัิตติามกฎระเบยีบดา้นการดแูลสขุภาพ ในกรณีทีข่อ้กลา่วหาไดร้ับการพสิจูนแ์ลว้ 
ZimVie จะกําหนดการดําเนนิการแกไ้ข 
โดยอาศัยหลักเกณฑก์ารดําเนนิการทางวนัิยสําหรับบคุคลทีส่ามของเราเป็นแนวทาง 
ผลลัพธอ์าจรวมถงึการยตุคิวามสมัพันธท์างธรุกจิ ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่ับความรา้ยแรงของการประพฤตมิชิอบ  
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