
จริยธรรมทางธุรกิจ ของเรา



เรียน เพื่อนร่วมงาน 

Smiths เป็นหนึ่งในบริษัทระดับยอดเยี่ยมของโลก ด้วยนวัตกรรม
ด้านวิศวกรรมอันน่าภาคภูมิใจซึ่งเป็นมรดกตกทอดยาวนานถึง 
170 ปี วัฒนธรรมประเพณีที่มีชีวิตชีวาและความหลากหลาย และ
อนาคตอันสดใสอย่างแท้จริง เราทุกคนสามารถภาคภูมิใจได้อย่าง
เท่าเทียมกันในชื่อเสียงที่แข็งแกร่งของความน่าเชื่อถือ ซึ่งเราทุก
คนได้ร่วมกันสร้างขึ้นจากการประกอบธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริตกับ
ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้ถือหุ้นของเราและโลกภายนอก

การรักษาชื ่อเสียงนี ้จ ำาเป็นต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจ
จากพนักงานกว่า 22,000 ของเราทุกคน ในกว่า 50 
ประเทศ การยึดมั ่นในมาตรฐานระดับสูงสุดของเราทุกคน 
ซึ ่งหมายถึงการชื ่นชมสนับสนุนในความแตกต่างและการ
ให้ความเคารพซึ ่งกันและกัน การปกป้องสิ ่งแวดล้อมและ
รักษาคำามั ่นสัญญาของเรา การประพฤติปฏิบัติด ้วยความ
สุจริตใจและปฏิบัติตามกฎหมาย และไม่ยอมให้มีการติด
สินบนหรือการทุจริตใดทั ้งสิ ้นเกิดขึ ้นได้ ไม่ว ่าจะเป็นโดย
เพื ่อนร่วมงานของเราหรือบุคคลที ่อยู ่ภายนอก Smiths

หลักจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการตัดสินใจของเรา แม้ว่าหลักจรรยาบรรณนี้อาจจะไม่สามารถตอบ
โจทย์ที่เป็นความท้าทายเฉพาะเจาะจงทุกข้อได้ แต่สามารถให้หลักการขั้น
พื้นฐานสำาหรับความหมายของคำาว่า “การทำาในสิ่งที่ถูกต้อง” ที่ Smiths 
ดังนั้นทุกคนที่ Smiths จึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการอ่านและ
ทำาความเข้าใจหลักจรรยาบรรณนี้

หากพบเห็นสิ่งใดก็ตามในสถานที่ทำางานซึ่งคุณเชื่อว่าเป็นการละเมิดหลัก
จรรยาบรรณนี้ ผมใคร่ขอให้คุณรายงานเรื่องดังกล่าว ติดต่อเจ้าหน้าที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณ ผู้จัดการตามสายงานของคุณ หรือ สายด่วน  
Speak Out ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระของ Smiths หน่วยงาน Speaking 
out ให้ความช่วยเหลือเราในการปกป้องคุณ ผู้มีส่วนได้เสียของเรา และ
ธุรกิจของเรา ดังนั้นจะไม่มีผู้ใดทั้งสิ้นต้องเผชิญกับการตอบโต้แก้แค้นจาก
การรายงานปัญหาเรื่องจริยธรรมต่อผู้นำาของเรา  

ขอขอบคุณสำาหรับการจดจำาทำาความคุ้นเคยกับหลักจรรยาบรรณในการ
ดำาเนินธุรกิจของเราและการนำาไปปฏิบัติใช้กับทุกสิ่งที่คุณทำาที่ Smiths

Paul Keel
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร 
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หลักจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจน้ีมีวัตถุประสงค์
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจของเรา แม้ว่า
หลักจรรยาบรรณน้ีอาจจะไม่สามารถตอบโจทย์ท่ี

เป็นความท้าทายเฉพาะเจาะจงทุกข้อได้ แต่สามารถ
ให้หลักการข้ันพ้ืนฐานสำาหรับความหมายของคำาว่า 

“การทำาในส่ิงท่ีถูกต้อง” ท่ี Smiths 

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/104676/index.html


ค่านิยมของบริษัท
วิสัยทัศน์ของเราคือความภาคภูมิใจที่ได้เป็น Smiths ซึ่งผลักดันและน�าเสนอแนวทางแก้ไข

ปัญหาเชิงนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก เราท�างานเพื่อ 

บรรลุเป้าหมายร่วมกันในการเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีชั้นน�าของโลก ซึ่งการจะบรรลุ 

เป้าหมายได้ เราจ�าเป็นต้องท�างานร่วมกันในแบบ Smiths และน�าค่านิยมไปใช้เป็นแนวทาง

ในการตัดสินใจและปฏิบัติงาน

ความซื่อสัตย์
เราท�าในสิ่งที่ถูกต้องทุกครั้ง

ความเคารพ
เราเคารพซึ่งกันและกัน เห็นคุณค่า 
ของมุมมองและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กัน เกื้อกูลและไม่ปิดกั้นผู้อื่น

การเป็นเจ้าของ
เราท�าและรักษาหน้าที่

การให้ความส�าคัญกับลูกค้า
เราเป็นคู่ค้าที่มีคุณค่าและเชื่อถือได้ 
ในทุกสิ่งที่เราท�า

ความกระตือรือร้น
เราเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
เพื่อความเป็นเลิศและความส�าเร็จ
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สารบัญ
ข้อความจากซีอีโอ

ค่านิยมของบริษัท

การรายงานปัญหา 
และการปรึกษาปัญหา

เราสนับสนุนให้ทุกคนปรึกษาและ 
แจ้งปัญหา

ความซื่อสัตย์
เราปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายขององค์กร  

และกฎหมาย 

เราทุกคนมีบทบาทส�าคัญ

เราพร้อมแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 

เราแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม

เราไม่ให้สินบน

ความเคารพ
เราปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ

เราให้ความส�าคัญกับความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน

เราไม่ยอมให้มีการกลั่นแกล้งหรือล่วงละเมิด

เราเคารพในสิทธิมนุษยชน

เราเคารพความเป็นส่วนตัว

เราเคารพทรัพย์สินของคู่ค้า
การเป็นเจ้าของ

เราท�างานอย่างปลอดภัย 

เราปกป้องทรัพย์สินของ Smiths

เราไม่ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

เราจัดท�าและเก็บรักษารายงานอย่างถูกต้อง

เราให้ความส�าคัญอย่างมากกับการจ่ายภาษี

การให้ความส�าคัญกับลูกค้า
เราท�าสิ่งที่เกินความคาดหวังของลูกค้า

เราให้คู่ค้าทางธุรกิจท�างานตามมาตรฐานของเรา  
และปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างเป็นธรรม

เราให้และรับของขวัญ การเลี้ยงอาหาร และการต้อนรับ 
อย่างมีความรับผิดชอบ

เราปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทางการค้า

เราปฏิบัติตามข้อก�าหนดการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาล

ความกระตือรือร้น
เราปกป้องสิ่งแวดล้อม

เราร่วมกิจกรรมการเมืองอย่างเหมาะสม

เราสนับสนุนชุมชนของเรา

เราท�างานด้วยใจรัก

เราเคารพชื่อเสียงของ Smiths
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การ ร าย ง านและการปรึ กษาป ัญหา

เราท�าในสิ่งที่ถูกต้องทุกครั้ง เมื่อเราเห็นหรือมีประสบการณ์ใดๆ ที่ข้ดแย้งกับค่านิยมหรือจริยธรรมทางธุรกิจ
ของเรา เราจะปรึกษาหรือแจ้งปัญหาดังกล่าวทันที การปรึกษาหรือแจ้งปัญหาจะช่วยป้องกัน 

อันตรายร้ายแรงต่อบริษัทและเพื่อนร่วมงานของเราได้ เราทุกคนต่างมีหน้าที่ปกป้องค่านิยมและ 
วัฒนธรรมของ SMITHS
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การกระท�าหรือการตัดสินใจของฉันเป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบของ

บริษัท รวมทั้งข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่

ฉันจะยังรู้สึกสนิทใจกับเพ่ือนๆ อยู่หรือไม่  

ถ้าเพ่ือนทราบข่าวการกระท�าหรือการตัดสินของฉันจากหน้าหนังสือพิมพ์

ก่อนด�าเนนิการใดๆ ต่อ ค�าตอบทุกข้อจะต้องเป็น “ใช่” และเราต้องตรวจสอบ
ว่าได้ปฏบิตัติามจรยิธรรมทางธรุกิจ นโยบายของบรษิทั และกฎหมายแล้ว  

ความส�าเรจ็ของเราขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจท่ีถกูต้อง สอดคล้องกบันโยบายและ 
ค่านยิมของบรษิทั ตลอดจนกฎหมายท่ีบงัคบัใช้

หากคณุไม่สามารถตอบค�าถามข้อใดข้อหนึง่ของค�าถามเหล่านีไ้ด้ สามารถดู
ข้อมลูอ้างองิได้จากหวัข้อ “การรายงานและการปรกึษาปัญหา” ในหน้านี้

บางครั้ง เราต้องตัดสินใจในเรื่องที่ยาก เมื่อต้องเผชิญกับ 

ปัญหาทางจริยธรรม เราควรถามตนเองเสมอว่า

การรายงานและการปรกึษาปัญหา 
เรามีหลายวิธีในการรายงานปัญหาและตั้งค�าถาม 
ประกอบด้วย:

• ผู้จัดการสายงาน
• ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลในพื้นที่
• ผู้อ�านวยการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
• ส�านักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
• สายด่วน Speak Out Line 

speakout@smiths.com

2

การกระท�าหรือการตดัสินใจของฉันเป็นไปตามค่านยิมของบรษิทัหรอืไม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีในการรายงานปัญหาหรือตั้งค�าถาม
ได้ที ่speakout.smiths.com

https://online.smiths.com/group/sites/ethics-training-resource/SitePages/Home.aspx
mailto:speakout%40smiths.com?subject=
http://speakout.smiths.com


เ ร าสนั บสนุ น ให ้ ทุ ก คนปรึ กษาและแจ ้ งป ัญหา

หากคุณแจ้งปัญหาด้านจริยธรรม เรื่องดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดและ 
จะไม่มีการลงโทษทางวินัยหรือมาตรการอื่นใดกับคุณจากการรายงานนั้น การตอบโต้บุคคลที่รายงานปัญหา 

เป็นสิ่งต้องห้ามที ่SMITHS และการตอบโต้นั้นจะต้องถูกลงโทษทางวินัยซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นไล่ออก
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ส�าหรับข้อมลูเพิม่เตมิ โปรดอ่านนโยบายว่าด้วยการรายงานและการสืบสวนภายในองค์กร

เราสนับสนุนให้ทุกคนปรึกษาและแจ้งปัญหา
เราท�าในสิ่งที่ถูกต้องทุกครั้ง เมื่อเราเห็นหรือมีประสบการณ์ใดๆ ที่ข้ดแย้งกับค่านิยมหรือจริยธรรม 
ทางธุรกิจของเรา เราจะปรึกษาหรือแจ้งปัญหาดังกล่าวทันที การปรึกษาหรือแจ้งปัญหาจะช่วยป้องกัน
อันตรายร้ายแรงต่อบริษัทและเพื่อนร่วมงานของเราได้ เราทุกคนต่างมีหน้าที่ปกป้องค่านิยมและ
วัฒนธรรมของ Smiths

หากคุณแจ้งปัญหาด้านจริยธรรม เรื่องดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดและจะไม่มีการลงโทษ
ทางวินัยหรือมาตรการอื่นใดกับคุณจากการรายงานนั้น การตอบโต้บุคคลที่รายงานปัญหาเป็นสิ่งต้องห้าม
ที่ Smiths และการตอบโต้นั้นจะต้องถูกลงโทษทางวินัยซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นไล่ออก
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การรายงานและการสืบสวนภายในองค์กร
(เล่ือนเมาส์ไปทีแ่ต่ละข้ันตอนเพ่ือดขู้อมลูเพ่ิมเตมิ)

https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/2.2%20Reporting%20and%20Internal%20Investigations.pdf


เราท�าในสิ่งที่ถูกต้องทุกครั้ง

การท�างานในแบบ SMITHS WAY คือ เราจะต้องปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ 
นโยบายขององค์กร และกฎหมายอยู่เสมอ

ค ว าม ซ่ื อสั ต ย ์
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ความซื่อสัตย์
เราท�าในสิ่งที่ถูกต้องทุกครั้ง

เราปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายขององค์กร และกฎหมาย
การท�างานในแบบ Smiths Way คือ เราจะต้องปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายขององค์กร  
และกฎหมายอยู่เสมอ อาจมีบางครั้งที่นโยบายของเราหรือกฎหมายดูไม่ชัดเจนหรือไม่ตรงกับปัญหาที ่
เกิดขึ้น ในกรณีเช่นนี้ เราต้องหาตัวช่วย จริยธรรมทางธุรกิจนี้จะแนะน�าแนวทางค�าตอบ จริยธรรม 
ทางธุรกิจนี้อาจไม่แก้ปัญหาได้ทุกประเด็น ดังนั้นเราต้องใช้วิจารณญาณที่ดี ยึดมั่นค่านิยมของเราและ
สอบถามหากไม่แน่ใจ

เราทุกคนมีบทบาทส�าคัญ
เราด�าเนินงานตามค่านิยมของเรา เราทุกคนมีหน้าที่กระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยความ
เคารพโดยด�าเนินการทันทีที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหา ผู้จัดการจะต้องส่งเสริมและเป็นตัวอย่างในการ 
ปฏิบัติตามค่านิยม แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในความซื่อสัตย์ การเคารพผู้อื่น การเป็นเจ้าของ  
การให้ความส�าคัญกับลูกค้า และความกระตือรือร้นของบริษัท ซึ่งหมายถึงการรับฟังและสนับสนุน 
ให้เพื่อนร่วมงานพูดคุยและแจ้งปัญหาด้านจริยธรรม ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและด้านอื่น ๆ ที่
เกิดขึ้นในที่ท�างาน ผู้จัดการต้องขอความช่วยเหลือและรายงานปัญหาเมื่อจ�าเป็น เช่น แจ้งต่อ ส�านักงาน
จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือแจ้งทางสายด่วน Speak Out Line ผู้จัดการที่ได้รับแจ้ง
ปัญหาด้านจริยธรรมจากเพื่อนร่วมงานต้องรายงานปัญหาดังกล่าวตามความเหมาะสมด้วยเช่นกัน  
การรายงานปัญหาเช่นนี้จะช่วยให้ผู้บริหารของ Smiths แก้ไขปัญหาที่อาจก่ออันตรายต่อพนักงาน 
หรือธุรกิจได้ทันท่วงที

เราพร้อมแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
เราไม่ยินยอมให้ผลประโยชน์ส่วนตัวแทรกแซงความรับผิดชอบต่องานของ Smiths ชื่อเสียงของ 
พนักงานและชื่อเสียงของ Smiths อาจเสื่อมเสียเนื่องจากปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนได้

ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือทางครอบครัวกับพนักงานคนอื่นอาจก่อให้เกิด หรือสร้างรูปการณ์ของ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องงาน

หากคุณได้ล่วงรู้ถึงปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น คุณจะต้องแจ้งให้ผู้จัดการของคุณทราบ และ
ปฏิบัติตามขั้นตอนในนโยบายผลประโยชน์ทับซ้อนของกลุ่มบริษัท Smiths

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นเมื่อเรามีผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ 
ของ Smiths

ตัวอย่างเช่น ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิด  
(เช่น เป็นเจ้าของหุ้น) ในบริษัทที่แข่งขันกับ Smiths

ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นเมื่อเราใช้ต�าแหน่งหรือข้อมูลหรือความสัมพันธ์จากต�าแหน่งนั้นแสวงหา
โอกาสทางธุรกิจส่วนตัวหรือผลประโยชน์อื่นๆ (รวมถึงผลประโยชน์ของคนอื่นๆ ด้วย)

สถานการณ์จ�าลอง

Q: พี่ชายของยูกิเป็นเจ้าของธุรกิจจัดหาคอมพิวเตอร์ และ 
ยูกิรับผิดชอบการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองให้ส�านักงานของเธอ  
เธอต้องการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางอย่าง พี่ชายของเธอเสนอ
ขายอุปกรณ์ในราคาลดพิเศษ ยูกิซื้ออุปกรณ์โดยไม่เปิดเผย 
ความสัมพันธ์เครือญาติของเธอให้ผู้จัดการทราบ ยูกิเชื่อว่าเธอ
ท�าถูกต้องตามระเบียบของบริษัทด้วยการลดต้นทุนเมื่อซื้อของ 
ที่จ�าเป็น การกระท�าเช่นนี้เหมาะสมหรือไม่

A: ไม่ ยูกิต้องแจ้งให้ผู้จัดการทราบว่าพี่ชายของเธอเป็นเจ้าของ
บริษัทจัดหาคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะซื้ออุปกรณ์ แม้ว่าพี่ชายจะ 
ให้ราคาและบริการที่ดีที่สุดก็ตาม ผู้จัดการอาจเลือกซื้อสินค้า
จากพี่ชายของเธอ แต่การตัดสินใจแจ้งความสัมพันธ์ของเธอจะ
ไม่มีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน

สถานการณ์จ�าลอง

Q: จอนได้ท�างานร่วมกับลูกค้าในโครงการที่ใช้ระยะเวลานาน 
ลูกค้าเสนอโครงการเพิ่มเติมและแนะน�าว่าจอนควรท�างานนี้เอง
แทนที่จะให ้Smiths ท�า ซึ่งโครงการเพิ่มเติมนี้มีขนาดเล็กและ
จอนรู้ว่าเขาสามารถท�าเสร็จได้นอกเวลาท�างานโดยไม่มีผลต่อ
หน้าที่ที่บริษัท การกระท�านี้เหมาะสมหรือไม่

A: ไม่ แม้ว่างานที่สองจะไม่กระทบต่อหน้าที่ของจอนในบริษัท 
แต่เขาก�าลังใช้โอกาสของบริษัทสร้างประโยชน์ให้ตนเอง ก่อนที ่
เราจะรับงานนอกบริษัท (ตัวอย่างเช่น ในฐานะกรรมการที ่
ไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ขององค์กรการกุศล) 
เราต้องแจ้งผู้จัดการก่อนและตรวจสอบว่าการเข้ารับหน้าที่นี ้
จะไม่ละเมิดนโยบายผลประโยชน์ทับซ้อนของ Smiths  
หากผู้จัดการสงสัยว่าต้องจัดการปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือไม่ ควรปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมายของ 
กลุ่มบริษัท Smiths หรือส�านักงานจริยธรรมและการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ
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เราแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม
Smiths เป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่มีคุณค่าและเชื่อถือได้ของลูกค้า เราแข่งขันธุรกิจด้วยความกระตือรือร้น 
และแข็งขัน ในขณะเดียวกันก็ตระหนักว่าการแข่งขันที่เป็นธรรมจะช่วยสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีขึ้น
ให้กับลูกค้า เพื่อรักษาชื่อเสียง เราต้องท�าธุรกิจอย่างเป็นอิสระจากคู่แข่งและไม่กระท�าสิ่งใดที่ละเมิดหรือ 
ดูเหมือนว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขัน

เราไม่เคยเข้าร่วมการพูดคุยหรือท�าข้อตกลงใดๆ (ไม่ว่าจะเป็นหนังสือสัญญาทางการหรือข้อตกลงอย่าง
ไม่เป็นทางการ) กับคู่แข่งเพื่อก�าหนดราคาหรือแบ่งโอกาสทางธุรกิจ (เช่น แบ่งตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ 
ลักษณะของลูกค้า หรือผลิตภัณฑ์)

เราไม่เคยหารือข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าเกี่ยวกับธุรกิจและการด�าเนินงานของเรากับคู่แข่ง  
หากงานของเราท�าให้ต้องพบกับคู่แข่ง (เช่น ในที่ประชุมสมาคมการค้าหรือการประชุมมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์) เราต้องระวังเป็นพิเศษที่จะหลีกเลี่ยงการพูดคุยใดๆ เกี่ยวกับธุรกิจและการด�าเนินงาน 
ของเรา หากมีข้อสงสัยว่าสิ่งใดที่เราสามารถและไม่สามารถท�าหรือพูดได้ โปรดปรึกษาฝ่ายกฎหมายของ 
กลุ่มบริษัท Smiths ก่อน และถ้าในที่ประชุมสมาคมการค้า (หรือการประชุมอื่นๆ ที่มีคู่แข่งของเราอยู่)  
มีการพูดเรื่องหัวข้อทางการค้าที่ละเอียดอ่อน คุณต้องหยุดการประชุมและรายงานเหตุการณ์นั้นกับ 
ผู้จัดการ และฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษัท Smiths ทันที

เราไม่แสวงหาหรือรับข้อมูลลับใดๆ ที่เป็นของคู่แข่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงาน
ใหม่จะไม่น�าข้อมูลลับไปให้อดีตนายจ้าง หากข้อมูลลับเกี่ยวกับคู่แข่งตกอยู่ในมือเรา เราต้องปรึกษา
ฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษัท Smiths ทันที

กฎหมายที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางธุรกิจอาจมีความซับซ้อน ดังนั้นจึงควรขอค�าแนะน�าก่อนหากไม่แน่ใจ

สถานการณ์จ�าลอง

Q: เฉินได้รับโทรศัพท์จากผู้จัดจ�าหน่ายที่ไม่พอใจเรื่องที ่
ผู้จัดจ�าหน่ายรายอื่นในพื้นที่ขายเดียวกันขายผลิตภัณฑ์ของเรา 
ในราคาถกูกว่า ผูจ้ดัจ�าหน่ายได้ขอให้เฉินพดูคุยกับผู้จัดจ�าหน่าย 
อีกรายนั้นเพ่ือขอให้ขึ้นราคาให้เท่ากับราคาของผู้จัดจ�าหน่าย 
รายอื่นๆ ในพื้นที่เดียวกัน เฉินควรท�าเช่นนี้หรือไม่

A: ไม่ เราไม่ชักจูงราคาที่ผู้จัดจ�าหน่ายหรือผู้จ�าหน่ายปลีก 
รายอื่นๆ จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราให้ผู้ใช้ปลายทาง หาก 
กระท�าเช่นนั้น อาจละเมิดกฎหมายและส่งผลร้ายแรงต่อทั้ง 
เฉินและ Smiths ได้ ดังนั้น เฉินจึงไม่ควรแทรกแซงราคา  
เขาควรรายงานค�าขอนี้ให้ผู้จัดการและฝ่ายกฎหมายของ 
กลุ่มบริษัท Smiths ทราบ
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เราไม่ให้สินบน 
เราไม่เคยเสนอ ให้ หรือรับสินบนในนามของตนเองหรือในนามของ Smiths

เราจะไม่ช�าระเงินค่าอ�านวยความสะดวกยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ในนโยบายการช�าระเงินค่าอ�านวย 
ความสะดวกของ Smiths การช�าระเงินค่าอ�านวยความสะดวกคือเงินที่เรียกเก็บ (มักจะกระท�าโดย 
เจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริต) เพื่อให้ด�าเนินการบางอย่างในสถานการณ์ที่ไม่ควรต้องจ่ายเงิน (เช่น การช�าระเงิน
ที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้สินค้าข้ามพรมแดนหรือเพื่อออกวีซ่า) นอกจากนี้ ยังรวมถึงการจ่ายเงินที่เจ้าหน้าที่
ต�ารวจหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ เรียกร้องเพื่อมิให้มีการการล่วงละเมิด เงินเหล่านี้ไม่ได้ไปถึงหน่วยงานของ
รัฐบาลแต่เข้ากระเป๋าของเจ้าหน้าที่ที่ทุจริต สิ่งของและเงินพวกนั้นคือสินบน

เราจะปฏิบัติตามนโยบายของขวัญ การเลี้ยงอาหาร และการต้อนรับเสมอเมื่อได้รับหรือมอบสิ่งของนั้น
จากหรือแก่คู่ค้าหรือเจ้าหน้าที่รัฐบาล

เราจะไม่เสียค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาล เว้นแต่ว่าเงินนั้นเป็นไปตามนโยบายการเชิญ 
เจ้าหน้าที่รัฐบาลของ Smiths การจ่ายเงินค่าเดินทางให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเสี่ยงต่อการถูกมองว่าเป็นสินบน 
Smiths จะจ่ายเงินค่าการเดินทางเพื่อธุรกิจที่ถูกกฏหมายอย่างชัดเจนเท่านั้น (เช่น เพื่อให้พนักงานของ
รัฐบาลเข้าชมการสาธิตผลิตภัณฑ์หรือไปเยี่ยมชมสถานที่เพื่อตรวจสอบระบบการจัดการด้านคุณภาพ)  
แต่ก่อนที่เราจะตกลงจ่ายเงินดังกล่าว เราต้องมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการอนุมัติตามนโยบาย
การเชิญเจ้าหน้าที่รัฐบาลของ Smiths แล้ว

กฎหมายต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนอาจมีความซับซ้อนและเราควรตั้งค�าถามเสมอและรายงาน
ข้อกังวลหากไม่แน่ใจเกี่ยวกับปัญหาหรือเหตุการณ์ใดๆ

สถานการณ์จ�าลอง

Q: เมก�าลังประมูลสัญญาจัดหาอุปกรณ์บางอย่างของเราให้กับ
สนามบินท้องถิ่น ตัวแทนจัดซื้อของสนามบินได้ติดต่อเมและ
บอกเธอว่า Smiths จะชนะการประมูลหากเธอสามารถจ่ายเงิน
จ�านวน 3% ของมูลค่าสัญญาทั้งหมดให้แก่เขา เมควรท�าอย่างไร

A: เมควรแจ้งผู้จัดการของเธอเกี่ยวกับค�าขอนั้นโดยตรง 
Smiths ไม่ให้สินบน “เงินใต้โต๊ะ” หรือตกลงที่จะเข้าร่วม 
ฮั้วประมูลหรือกิจกรรมทางธุรกิจใดๆ ที่ไม่สามารถแข่งขันได้  
เราต้องชนะการประมูลด้วยคุณภาพและคุณค่าของผลิตภัณฑ์
และบริการโดยใช้การเสนอราคาและการด�าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม
และโปร่งใส

สถานการณ์จ�าลอง

Q: บ๊อบได้รับการติดต่อจากผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของลูกค้าซึ่งเป็น
องค์กรรัฐวิสาหกิจ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อบอกเขาว่า บริษัทของเขา
สนใจจะซื้อผลิตภัณฑ์ของ Smiths โดยเฉพาะแต่เขาต้องการ 
ที่จะเห็นอุปกรณ์นั้นในขณะท�างาน เขาขอให้บริษัท Smiths  
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส�าหรับเขาและเพื่อนร่วมงานอีกสี่คนเพื่อ 
เข้าเยี่ยมชมบริษัท Smiths (สถานที่ตั้งของบริษัท Smiths  
อยู่ในประเทศอื่น) เพื่อประเมินผลิตภัณฑ์ บ๊อบควรท�าอย่างไร

A: คนที่ท�างานในรัฐวิสาหกิจได้รับการปฏิบัติเหมือนเจ้าหน้าที่
รัฐบาล บ๊อบควรปรึกษาผู้จัดการของเขาก่อนว่าค�าขอดังกล่าว 
มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายหรือไม่ หากลูกค้าสามารถ 
ประเมินผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องเดินทาง ค�าขอนั้นอาจไม่ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย พวกเขายังต้องประเมินสถานการณ์ด้วยว่พนักงาน
ของลูกค้า 5 คนนั้นจ�าเป็นต้องเข้าร่วมเยี่ยมชมสถานที่หรือไม่ 
หากพิจารณาค�าขอแล้ว บ๊อบและผูจ้ดัการของเขาเชือ่ว่าค�าร้องขอ 
นั้นชอบด้วยกฎหมาย พวกเขาจะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัต ิ
ที่ก�าหนดไว้ในนโยบายการเชิญเจ้าหน้าที่รัฐบาลของ Smiths

สินบน 
สินบนเป็นสิ่งของที่มีมูลค่าที่มอบให้เพื่อให้บุคคลหนึ่งท�าการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์ 
ต่อบุคคลที่ให้สินบน

 ตัวอย่างเช่น เงินสด ของขวัญ ความช่วยเหลือพิเศษ อาหาร ความบันเทิง  
หรือโอกาสต่างๆ

เราต้องระวังไม่เสนอ ให้ หรือยอมรับสิ่งมีค่าใด หากของสิ่งนั้นดูเหมือนเป็นสินบน
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เราเคารพซึ่งกันและกัน เห็นคุณค่าของมุมมองและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เกื้อกูลและไม่ปิดกั้นผู้อื่น

ความส�าเร็จของ SMITHS ขึ้นอยู่กับมุมมองที่หลากหลายของทีมงานในการท�างานแต่ละวัน  
สถานที่ท�างานของเราเคารพและเห็นคุณค่าความหลากหลายของพนักงานแต่ละคน และสนับสนุนให้ทุกคน

ท�างานอย่างเต็มความสามารถ

ค ว าม เค า รพ
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สถานการณ์จ�าลอง

Q: ปรียาเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่รับผิดชอบการ 
จ้างงานที่ส�านักงานในประเทศหนึ่ง และเธอได้สัมภาษณ์ผู้สมัคร
เข้าท�างานใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหลายคน ผู้สมัครคนหนึ่ง
มาจากประเทศและภูมิภาคเดียวกับปรียา แต่เนื่องจากผู้สมัคร
ทุกคนมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน จะเป็นปัญหาหรือไม่ถ้าปรียา
ตัดสินใจเสนองานให้กับผู้สมัครจากประเทศบ้านเกิดและภูมิภาค
เดียวกับตน

A: ใช่ เพราะเป็นการละเมิดนโยบายของ Smiths ที่จะตัดสินใจ
จ้างงานบุคคลเนื่องจากภูมิล�าเนา ปรียาควรพิจารณาคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับงานเท่านั้น เช่น ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคนิค

ความเคารพ
เราเคารพซึ่งกันและกัน เห็นคุณค่าของมุมมองและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
เกื้อกูลและไม่ปิดกั้นผู้อื่น
ความส�าเร็จของ Smiths ขึ้นอยู่กับมุมมองที่หลากหลายของทีมงานในการท�างานแต่ละวัน สถานที่
ท�างานของเราเคารพและเห็นคุณค่าความหลากหลายของพนักงานแต่ละคน และสนับสนุนให้ทุกคน
ท�างานอย่างเต็มความสามารถ

ความส�าเร็จของ Smiths ขึ้นอยู่กับมุมมองที่หลากหลายของทีมงานในการท�างานแต่ละวัน เราเคารพ 
ในสถานที่ท�างานของเรา เราให้ความส�าคัญและสนับสนุนพนักงานทุกคนในเรื่องความหลากหลายทางเพศ 
ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ รสนิยมทางเพศ ความพิการ ศาสนา อายุ ภูมิหลังทางวัฒนธรรม ประสบการณ์ชีวิต 
และความคิด

เราปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ
บริษัทในเครือ Smiths ประสบความส�าเร็จได้ด้วยความหลากหลาย การเคารพซึ่งกันและกัน และ 
การท�างานเป็นทีม การท�างานเป็นทีมเป็นสิ่งส�าคัญต่อการบรรลุเป้าหมาย และหลักของการท�างานเป็นทีม
คือการเคารพและไว้ใจซ่ึงกันและกัน เราทุกคนต้องพยายามรับฟัง ตระหนักถึงผลกระทบจากค�าพูดและ
การกระท�าของเราต่อผู้อื่น และไม่แสดงความเห็นหรือท�ากริยาที่ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับคนอื่นๆ ที่อาจ 
ก่อให้เกิดความขุ่นเคืองใจ เราต้องปฏิบัติกับทุกคนอย่างยุติธรรมและสุจริตและเปิดกว้างต่อความคิดและ
วิธีการใหม่ๆ ในการท�าสิ่งต่างๆ

เราให้ความส�าคัญกับความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน
ความแข็งแกร่งและความส�าเร็จขององค์กรเกิดจากความหลากหลายในด้านความคิด แนวทาง 
ประสบการณ์ และมมุมองทีแ่ตกต่าง ความหลากหลายนีส้ะท้อนถงึภูมิหลังและวัฒนธรรมทีต่่างกนัของเรา 
เราให้ความส�าคัญและสนับสนุนความแตกต่างเหล่านี้ด้วยการจัดสภาพการท�างานแบบอยู่ร่วมกันเพื่อ
เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ส�าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของเรา ความหลากหลาย
เหล่านี้เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งของ Smiths

การเลอืกปฏบัิติ
เราท�าการตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างงานทั้งหมดตาม
ความสามารถ เราไม่เลือกปฏิบัติจากพื้นฐานต่อไปนี้

• อายุ
• ภาวะทุพพลภาพ
• ชาติพันธุ์
• เพศ
• ปัญหาสุขภาพ

• ชาติก�าเนิด
• เชื้อชาติ
• ศาสนา
• รสนิยมทางเพศ
• สถานภาพทหารผ่านศึก
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เราไม่ยอมให้มีการกลั่นแกล้งหรือล่วงละเมิด
เราจะไม่มีส่วนร่วมหรือยอมให้มีการข่มขู่หรือล่วงละเมิดในรูปแบบใดไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือทาง
วาจา การเคารพซึ่งกันและกันหมายความว่าเราจะระวังเรื่องการปฏิบัติและสื่อสารต่อกัน ระหว่างที่
ปฏิสัมพันธ์กัน โปรดนึกถึงความรู้สึกของเพื่อน พนักงาน คู่ค้า และลูกค้าว่าจะรับรู้หรือรู้สึกอย่างไร 
ต่อสิ่งที่คุณท�าและพูด เพราะพวกเรามาจากภูมิหลังที่แตกต่างและอาจมีมุมมองที่ต่างกัน

เรารายงานสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดไปยังผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ 
หรือสายด่วน Speak Out Line ทันที

การล่วงละเมิด
“การล่วงละเมิด” เป็นพฤติกรรมและการใช้ภาษาที่ไม่พึงปรารถนาที่สร้างความขุ่นเคือง 
ดูหมิ่น หรือคุกคามบุคคลอื่นและสร้างสภาพการท�างานที่ไม่เป็นมิตรหรือไม่เหมาะสม

 ตัวอย่างการล่วงละเมิด ได้แก่ การรุกรานทางเพศ ความคิดเห็นหรือเรื่องตลกที ่
ไม่พึงประสงค์ หรือการคุกคามประเภทอื่นๆ

เราเคารพในสิทธิมนุษยชน
เราด�าเนินธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จโดยปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมด้านแรงงาน  
เราไม่อนุญาต ยอมรับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์หรือการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในกระบวนการซัพพลายเชนของเรา

พนักงานจะต้องไม่ถูกบังคับให้ท�างาน หรือขอให้ท�างานในเวลาที่เกินจ�านวนชั่วโมงท�างานสูงสุดที่กฎหมาย 
หรือนโยบายของ Smiths อนุญาต (หากก�าหนดไว้น้อยกว่า) เราปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานตาม
กฎหมายของแต่ละประเทศ (รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับค่าจ้าง ผลประโยชน์ เวลาพักที่ได้รับอนุญาต และ
สภาพการท�างาน) ในกรณีที่นโยบายของ Smiths ก�าหนดมาตรฐานไว้สูงกว่ามาตรฐานทางกฎหมายขั้นต�่า 
เราจะปฏิบัติตามมาตรฐานที่สูงกว่าเสมอ

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากนโยบายสิทธิมนุษยชน

สถานการณ์จ�าลอง

Q: ฟรานซิสสังเกตเห็นว่าผู้จัดการของเขามักแสดงความเห็น 
ที่ไม่เหมาะสมกับเพื่อนร่วมงานหญิง ฟรานซิสไม่แน่ใจว่า 
เพื่อนร่วมงานของเขาถูกละเมิดหรือไม่หรือมีการรายงานปัญหา
แล้วหรือยัง ดังนั้นเขาจึงไม่ได้รายงานพฤติกรรมนี้ การกระท�า 
เช่นนี้เหมาะสมหรือไม่

A: ไม่ ฟรานซิสควรรายงานการกระท�าใดๆ ที่เขาเชื่อว่าเป็นการ
ละเมิดจริยธรรมทางธุรกิจของ Smith แม้ว่าไม่แน่ใจว่ามีใคร 
ถูกละเมิดหรือจะมีใครรายงานพฤติกรรมนี้แล้วหรือยัง เราทุกคน
ต้องรายงานการละเมิดจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทต่อผู้จัดการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในพื้นที่หรือโดยวิธีอื่นใด เช่น ทางสายด่วน 
Speak Out Line

สถานการณ์จ�าลอง

Q: หวังส่งข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไปยังผู้ให้ประกันสุขภาพ
รายเก่าแทนที่จะเป็นรายใหม่ เมื่อเขาส่งอีเมลถึงผู้รับ เขาไม่ได้
รับค�าตอบในทันที เนื่องจากผู้รับเป็นบริษัทประกันภัยเหมือนกัน 
จะเป็นอะไรไหมถ้าเขาแค่รอดูว่ามีอีเมลตอบกลับหรือไม่

A: ไม่ เราต้องรายงานการกระท�าดังกล่าวไปที่ฝ่ายกฎหมายของ
กลุ่มบริษัท Smiths ทันที หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
โปรดศึกษาจรรยาบรรณทางธุรกิจว่าด้วยการปกป้องข้อมูล หรือ
สอบถามส�านักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
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ความเคารพ

เราเคารพความเป็นส่วนตัว
เราเคารพสิทธิของพนักงานและบุคคลอื่นทางด้านข้อมูลส่วนบุคคล Smiths เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเหมาะสม (เช่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง/ลูกจ้าง) และ
ด้วยความยินยอมของแต่ละบุคคล หากจ�าเป็น
 
เราท�าตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อเก็บรักษาข้อมูลอย่างปลอดภัยและผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถเข้าถึงได้

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกโอนไปยังผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม (เช่น ผู้ให้บริการการจ่ายเงินเดือนของ 
Smiths) เราจะตรวจสอบว่าบุคคลที่สามนั้นได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอย่างปลอดภัย ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับวิธีการที่ Smiths ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โปรดอ่านจรรยาบรรณทางธุรกิจว่าด้วยการปกป้องข้อมูล
ของ Smiths

เราเคารพทรัพย์สินของคู่ค้า
เช่นเดียวกับที่เราปกป้องทรัพย์สินของ Smiths เราปกป้องข้อมูล ทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินอื่นใดที่
เป็นของคู่ค้าทางธุรกิจและบุคคลที่สาม เราไม่เปิดเผยข้อมูลที่ไม่เป็นสาธารณะ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ
พนักงานของคู่ค้า) แก่บุคคลที่สามอื่นๆ ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตจากคู่ค้าของเรา ข้อมูลลับจะถูกเผยแพร่กับผู้ที่จ�าเป็น
ต้องรู้เพื่อใช้ในการท�างานเท่านั้น เรายังให้ความเคารพในการใช้ทรัพย์สินอื่นของคู่ค้า รวมทั้งอุปกรณ์ที่อาจอยู่ใน
ความครอบครองของเรา

• เราเคารพสิทธิของพนักงานที่จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วม
สหภาพแรงงานหรือองค์กรตัวแทนพนักงานอื่นๆ

 
• เราไม่เคยจ้างหรือยอมรับการจ้างแรงงานเด็ก  

ซึ่งเราก�าหนดว่าเป็นบุคคลที่อายุต�่ากว่าสิบหกปี

• เราไม่เคยยึดหรือเก็บหนังสือเดินทางหรือเอกสาร 
ประจ�าตัวอื่นๆ จากพนักงานไว้ (รวมทั้งแรงงาน 
ตามสัญญาจ้าง)

• เราไม่ยอมให้มีการปฏิบัติอย่างรุนแรงหรือไร้มนุษยธรรม
ต่อผู้ที่ท�างานกับ Smiths

• เรายังคาดหวังว่าคู่ค้าทางธุรกิจของเรา รวมทั้งลูกค้า  
ผู้จัดหา และบุคคลที่สาม ทั้งหมดที่เรามีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจดดดด ดดดดดดดดด
ดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
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เราท�าและรักษาหน้าที่

ทุกวันเราปฏิบัติหน้าที่ต่อกันและต่อ SMITHS ด้วยการรับผิดชอบในการกระท�า  
และท�าตามค�ามั่นสัญญาที่ให้ไว้

ก า ร เ ป็ น เจ ้ า ขอ ง
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การเป็นเจ้าของ
เราท�าและรักษาหน้าที่

ทุกวันเราปฏิบัติหน้าที่ต่อกันและต่อ Smiths ด้วยการรับผิดชอบในการกระท�า และท�าตาม 
ค�ามั่นสัญญาที่ให้ไว้

เราท�างานอย่างปลอดภัย
เราท�างานตามมาตรฐานสูงสุดเพื่อความปลอดภัย ความมั่นคง และการรักษาสภาพแวดล้อมของเรา เราให้
ความส�าคัญสูงสุดต่อการให้ความเคารพซึ่งกันและกัน โดยการรักษาสภาพแวดล้อมการท�างานที่ปลอดภัย
และส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เราปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อม ตลอดจนกฎหมายที่บังคับใช้เสมอ

โปรดดูหลักปฏิบัติส�าคัญของเราเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

เราปกป้องทรัพย์สินของ Smiths
ทรัพย์สินของ Smiths คืออุปกรณ์ปลายทางที่เราจัดหา เป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการท�าธุรกิจ (เช่น 
เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ส�านักงานและอุปกรณ์ไอที) รวมทั้งข้อมูลและข่าวสารที่เราสร้างขึ้น 
เพื่อจัดเก็บรวบรวม และด�าเนินการส�าหรับบริษัทของเราและในนามของคู่ค้า ผู้จัดหา และลูกค้า เพื่อการ
แข่งขันและความส�าเร็จในเชิงธุรกิจ
 
เราทุกคนมีหน้าที่ปกป้องทรัพย์สินเหล่านี้ และดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ ข้อมูลและข่าวสารที่เรา 
สร้างขึ้น หรือที่เผยแพร่ให้แก่เรา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเราน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ และน�าเสนอความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ 
ทันสมัยให้แก่ลูกค้า เราต้องยึดมั่นต่อการปกป้องเทคโนโลยีสารสนเทศที่เราใช้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์
และบริการ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินทางไอที เช่น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของบริษัท รวมไปถึงระบบ
เครือข่ายของ Smiths ที่เราใช้เก็บข้อมูลลับและข้อมูลของคู่ค้า ผู้จัดหา และลูกค้า

เราใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งขณะใช้ทรัพย์สินทางไอทีเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เหล่านี้ติดไวรัสและ
โปรแกรมประสงค์ร้ายชนิดอื่นๆ เราใช้ความระมัดระวังขณะสร้าง เก็บรวบรวม จัดเก็บ และ/หรือ 
ด�าเนินการกับข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหาย
หรือถูกท�าลายโดยไม่ตั้งใจ

เราทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตาม “นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ” ของเรา ซึ่งรวม “นโยบายการใช้งานที่
ยอมรับได้” เอาไว้ด้วย ฉบับล่าสุดของนโยบายเหล่านี้สามารถดูได้จากนโยบายของกลุ่มบริษัท Smiths 
พนักงานแต่ละคนยังมีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่ก�าหนดไว้โดยทีมสารสนเทศทางธุรกิจ (เช่น 
การเปลี่ยนรหัสผ่านและการยอมรับการอัปเดตของระบบ) เพื่อช่วยให ้Smiths สามารถปกป้องทรัพย์สิน
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของตน เราทุกคนยังมีหน้าที่อ่านและปฏิบัติตามแนวทางว่าด้วยความปลอดภัย
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ (รวมทั้งการป้องกันด้วยรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก) ซึ่งออกให้โดยทีมสารสนเทศ
ธุรกิจ และสามารถหาอ่านได้จากความปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศของ Smiths

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นโยบายการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

ทรพัย์สนิ
ทรัพย์สินบางส่วนที่เราต้องปกป้อง ได้แก่

ข้อมลูและเครอืข่าย
ตัวอย่างข้อมูลที่เราต้องดูแลเพื่อใช้อย่างถูกต้องและ
ปกป้อง ได้แก่

• อาคารสถานที่
• ยานพาหนะ
• ข้อมูลลูกค้า
• ทรัพย์สินทางปัญญา
• อุปกรณ์สื่อสาร
• กระบวนการทางธุรกิจ
• เครื่องใช้ส�านักงาน
• ข้อมูลที่เป็นความลับ
• กลยุทธ์หรือแผนขององค์กร
• อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
• ซอฟต์แวร์
• วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอื่นๆ ของบริษัท

• ข้อมูลพนักงาน
• กลยุทธ์ทางการตลาด
• รายละเอียดระบบไอที
• แบบแปลนทางเทคนิค
• ข้อมูลลูกค้า
• ค่าใช้จ่าย
• ซอฟต์แวร์
• ข้อก�าหนดทางเทคนิคของลูกค้า
• ข้อมูลทางการเงิน
• ข้อมูลทางเทคนิค
• แผนธุรกิจ
• ข้อมูลราคา
• ข้อมูลการออกแบบ 
• ข้อมูลการประมูล

14

ข้อพงึปฏบิตัิ
• เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจ�า

• เข้าถึงข้อมูลจากระบบของบริษัทที่มีการรักษา 
ความปลอดภัยเท่านั้น

• ไม่ดูข้อมูลของบริษัท คู่ค้า หรือลูกค้าด้วยวัตถุประสงค์ 
ที่ไม่ใช่เพื่อธุรกิจ

https://online.smiths.com/functions-and-policies/ehs/Documents/Cardinal%20Behaviours/Smiths%20Cardinal%20Behaviours_EN.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Pages/default.aspx
https://online.smiths.com/bis/portal/securityawareness/Information-Security/Pages/Information-Security.aspx
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/8.07%20Data%20Protection%20and%20Privacy%20-%20Internal_ENG.pdf


เราไม่ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
เราไม่เคยซือ้หรือส่งเสริมผูอ่ื้นให้ซือ้ขายหุน้ของ Smiths ในขณะทีค่รอบครองข้อมลูภายในอยู ่นอกจากนี้ 
เรายังไม่เคยซ้ือ ขาย หรือสนบัสนุนให้ผูอ่ื้นซือ้หรือขายหุน้ของบริษัทอ่ืน เช่น ลูกค้าหรือคูค้่า ในขณะทีม่ ี
ข้อมลูภายในของบริษัทดงักล่าว เราไม่เคยเผยแพร่ข้อมลูทีไ่ม่เป็นสาธารณะ ข้อมลูท่ีเป็นความลับ หรอื 
ข้อมลูภายในระหว่างการสนทนาแบบไม่เป็นทางการ แม้ว่าเราจะไม่ตัง้ใจหรือคาดหวังว่าจะได้รบัผลก�าไร 
ให้กับตนเองหรือผูอ่ื้น

คู่มือนโยบายและขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลจะอธิบายวิธีการที่เราควบคุมข้อมูลภายใน นอกจากนี้  
คุณควรดูนโยบายการซื้อขายหุ้นด้วย

หากมีค�าถามใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลภายใน โปรดติดต่อส�านักงานเลขานุการกลุ่มบริษัท Smiths

เราจัดท�าและเก็บรักษารายงานอย่างถูกต้อง
Smiths จัดท�าบัญชีและรายงานเพื่อด�าเนินธุรกิจอย่างเหมาะสมและเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนด
ทางกฎหมาย เรามีหน้าที่ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และครบถ้วนแก่ผู้ถือหุ้นของเราอย่างทันเวลา 
รายงานของเราแสดงถึงการด�าเนินธุรกิจของเราอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับนโยบายและขั้นตอนของ 
Smiths ที่เกี่ยวข้อง หากคุณทราบว่ามีการรายงานที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ หรือหากคุณต้องการ 
ทราบว่าควรเก็บรักษารายงานไว้นานแค่ไหน โปรดติดต่อผู้จัดการของคุณหรือฝ่ายกฎหมายของ 
กลุ่มบริษัท Smiths

เราให้ความส�าคัญอย่างมากกับการจ่ายภาษี
เราจ่ายภาษีทุกประเภทของทุกท้องที่ตามเวลาที่ก�าหนด เราจะไม่ช่วยเหลือผู้ใดให้หลบเลี่ยงภาษีทั้งที ่
รู้เท่าทัน รวมทั้งไม่ยินยอมให้หุ้นส่วนธุรกิจกระท�าเช่นนั้นโดยเด็ดขาด การหนีภาษีจะหมายรวมถึงการ 
ไม่จ่ายภาษีหรือการจ่ายภาษีไม่ครบโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและโดยมิชอบ

เราไม่สนับสนุนการหนีภาษีของผู้อื่นด้วยการใช้ขั้นตอนต่าง ๆ โดยมีเจตนาที่จะช่วยเหลือบุคคลดังกล่าว 
รวมทั้งการท�าเป็น ‘มองไม่เห็น’ หรือการน�าตัวเราเองเข้าไปมีส่วนร่วมในการหนีภาษีของทุกประเทศ 
ในโลกทั้งที่รู้เท่าทัน โปรดดูที่การต่อต้านการช�าระเงินค่าอ�านวยความสะดวกในนโยบายการหนีภาษี

ข้อมูลภายใน
ข้อมูลภายในรวมถึงข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและที่อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนของ
นักลงทุนผู้รู้ผิดรู้ชอบตามปกติ หรือที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ
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สถานการณ์จ�าลอง

Q: จัสตินก�าลังเดินทางและเมื่อมาถึงโรงแรม ก็พบว่าแบตเตอรี่
คอมพิวเตอร์ก�าลังจะหมดและเธอไม่มีอะแดปเตอร์แปลงไฟ 
แทนที่จะรอจนกว่าจะเปลี่ยนอะแดปเตอร์หรือชาร์จแบตเตอรี่ได้ 
เธอตัดสินใจที่จะบันทึกเอกสารที่เป็นความลับไว้ในแฟลชไดรฟ์
และส่งเอกสารดังกล่าวจากบัญชีอีเมลส่วนตัวโดยใช้คอมพิวเตอร์
ในศูนย์ธุรกิจของโรงแรม การกระท�าเช่นนี้เหมาะสมหรือไม่

A: ไม่ จัสตินต้องไม่ใช้บัญชีอีเมลส่วนตัวเพื่อส่งข้อมูลธุรกิจที ่
เป็นความลับหรือเพื่อด�าเนินธุรกิจของ Smiths

สถานการณ์จ�าลอง

Q: ลูกค้าต่างประเทศรายหนึ่งส่งค�าสั่งซื้อขนาดใหญ่ให้กับบ๊อบ 
(ตัวแทนขายของ Smiths) หลังจากตกลงราคาและเงื่อนไขการ
ช�าระเงินแล้ว ลูกค้าขอให้บ๊อบยืนยันว่าใบก�ากับสินค้าเพื่อการค้า 
(commercial invoice) จะระบุราคาไว้ต�่ากว่าราคาที่ตกลง  
บ๊อบควรท�าอย่างไร

A: บ๊อบต้องไม่ตอบรับค�าขอนี้ ภาษีขาเข้าจะประเมินตามมูลค่า
ของสินค้าที่น�าเข้า และลูกค้าอาจก�าลังพยายามหาวิธีการฉ้อฉล
เพื่อลดภาษีดังกล่าว หากลูกค้าท�าการหนีภาษีอย่างมิชอบโดยที ่
Smiths รับรู้ อาจท�าให ้Smiths ต้องรับผิดในทางอาญาได้  
บ๊อบต้องรายงานเรื่องนี้ต่อฝ่ายกฎหมาย

สถานการณ์จ�าลอง

Q: แซนดร้า (ผู้จัดการฝ่ายขายของ Smiths Detection) ก�าลัง
เจรจาข้อตกลงจัดตั้งตัวแทนกับตัวแทนการค้าในคาซัคสถาน 
ตวัแทนขอให้เธอจ่ายค่านายหน้าเข้าบัญชีธนาคารในสวิตเซอร์แลนด์ 
แซนดร้าควรตอบตกลงหรือไม่

A: ไม่ เธอต้องไม่ตกลง นี่อาจเป็นการพยายามหนีภาษีใน 
คาซัคสถานของตัวแทน Smiths อาจต้องรับผิดในทางอาญา
จากการช่วยตัวแทนหนีภาษี ในกรณีนี้ แซนดร้าต้องรายงาน
ปัญหานี้ต่อฝ่ายกฎหมาย

https://online.smiths.com/functions-and-policies/secretariat/Documents/2015%20March%20Disclosure%20Policy%20and%20Procedures%20Manual.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/1.3%20Share%20Dealing%20Policy.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/secretariat/Pages/Contacts.aspx
https://online.smiths.com/functions-and-policies/legal-and-compliance/Pages/Legal-and-Business-Affairs-Contacts.aspx
https://online.smiths.com/functions-and-policies/legal-and-compliance/Pages/Legal-and-Business-Affairs-Contacts.aspx
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/7.6%20Anti-%20Facilitation%20of%20Tax%20Evasion%20policy.pdf


เราเป็นคู่ค้าที่มีคุณค่าและเชื่อถือได้ในทุกสิ่งที่เราท�า

เราจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เราไม่ใช้วิธีปฏิบัติที่ 
ไม่เป็นธรรม ทุจริต หรือผิดกฎหมาย

ก า ร ให ้ ค ว ามส� า คัญกั บ ลู กค ้ า
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ของขวัญ การเล้ียงอาหาร และ 
การต้อนรับ

การให้ความส�าคัญกับลูกค้า
เราเป็นคู่ค้าที่มีคุณค่าและเชื่อถือได้ในทุกสิ่งที่เราท�า

เราจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เราไม่ใช้วิธีปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ทุจริต หรือ 
ผิดกฎหมาย

เราพยายามท�าเกินความคาดหวังของลูกค้า
การเป็นเจ้าของ หมายถึง การสื่อสารอย่างสุจริตกับลูกค้าและจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงหรือ 
เกินความคาดหมายให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานสูงสุด ส่วนหนึ่งของการให้ความส�าคัญกับลูกค้า คือการก�าหนดคุณภาพให้เป็นเป้าหมายหลัก
และพยายามปรับปรุงอย่างสม�่าเสมอ

เราให้คู่ค้าทางธุรกิจท�างานตามมาตรฐานของเราและปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างเป็นธรรม 
เราคาดหวังว่าบุคคลที่สามที่เราร่วมงานด้วยจะร่วมท�าหน้าที่เดียวกับเราในการรักษาความซื่อสัตย์  
โดยปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจและด�าเนินงานอย่างมีจริยธรรม เราปฏิบัติต่อผู้จัดหา 
ของเราและบุคคลที่สามอื่นๆ อย่างเป็นธรรมและรักษาพันธสัญญาที่มีต่อพวกเขา เราท�างานร่วมกับคู่ค้า
เพื่อมอบคุณภาพและความคุ้มค่าให้แก่ลูกค้าของเรา

เราให้และรับของขวัญ การเลี้ยงอาหาร และการต้อนรับอย่างรับผิดชอบ
เราทราบดีว่าคู่ค้าและลูกค้าของเราบางครั้งต้องการแลกเปลี่ยนของขวัญ การเลี้ยงอาหาร และการต้อนรับ
ทางธุรกิจอื่นๆ พนักงานท�าสิ่งเหล่านี้ได้หากสอดคล้องกับนโยบายของขวัญ การเลี้ยงอาหาร และ 
การต้อนรับ สมเหตุสมผล และไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจของเราหรือของลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจของเรา
อย่างไม่เหมาะสม
 
ก่อนที่จะให้หรือรับของขวัญหรือความบันเทิง เราจ�าเป็นต้องตรวจสอบว่านโยบายของลูกค้าหรือคู่ค้าทาง
ธุรกิจอนุญาตหรือไม่ นอกจากนี้ เรายังต้องแน่ใจด้วยว่าการแลกเปลี่ยนของขวัญ การจ่ายเงินค่าอาหาร 
หรือการต้อนรับเป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ เพราะในบางประเทศ เป็นเรื่องผิดกฎหมายที่
พนักงานรัฐจะรับของขวัญหรือของมีค่าใดๆ

นอกจากนี้ ของขวัญ การเลี้ยงอาหาร และการต้อนรับที่มอบให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพ
ต้องเป็นไปตามนโยบายทางการแพทย์ของ Smiths ว่าด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ประกอบวิชาชีพ 
ด้านการดูแลสุขภาพ

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่นโยบายของขวัญ การเลี้ยงอาหาร และการต้อนรับ

• ของขวัญ การเลี้ยงอาหาร และการต้อนรับต้องน�ามา 
คิดเป็นค่าใช้จ่าย รวมยอดและบันทึกอย่างถูกต้อง
และเหมาะสมในทะเบียนของขวัญ ตามที่ก�าหนดไว้ใน
นโยบาย

• เรายังใชท้ะเบียนของขวัญเพื่อบันทึกรายการของขวัญ
ทั้งหมดที่เกินเกณฑ์ก�าหนดของนโยบายของขวัญ 
การเลี้ยงอาหาร และการต้อนรับอีกด้วย

• เราไม่เคยให้หรือรับของขวัญที่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่า
เงินสด (เช่น เช็ค บัตรของขวัญ บัตรเดบิต บัตรก�านัล 
คูปอง และชิปเพื่อเล่นเกม) 

• เราไม่เคยให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงอาหารหรือ 
การต้อนรับที่อาจถูกมองว่าเป็นสินบน

สถานการณ์จ�าลอง

Q: โจเซฟเข้าร่วมการประชุมอุตสาหกรรมนอกเมืองไปจนถึงวัน
ศุกร์และจะเดินทางกลับบ้านในวันเสาร์ ผู้ขายรายหนึ่งที่มีสัญญา
ใกล้ถึงวันต่ออายุ ได้เสนอให้โจเซฟ (ซึ่งจะต้องเข้าร่วมพิจารณา
การต่ออายุดังกล่าว) ไปออกรอบตีกอล์ฟราคาแพงที่รีสอร์ท
กอล์ฟส่วนตัวแห่งหนึ่งในวันเสาร์ก่อนเขาเดินทางกลับ เนื่องจาก
เป็นเวลาส่วนตัวของโจเซฟ เขาจะรับของขวัญเช่นนี้ได้หรือไม่

A: ไม่ได้ เราต้องหลีกเลี่ยงของขวัญที่อาจสร้างอิทธิพลและ 
ต้องไม่รับความบันเทิงที่ฟุ่มเฟือยภายใต้สถานการณ์เหล่านี้  
หากไม่แน่ใจว่าการรับหรือการให้ของขวัญหรือความบันเทิง
สมเหตุผลหรือไม่ กรุณาดูนโยบายของขวัญ การเลี้ยงอาหาร 
และการต้อนรับ หรือขอค�าแนะน�าจากผู้จัดการหรือส�านักงาน
จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
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https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/3%2006%20Gift%20Meals%20and%20Hospitality%20-%20English.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/3%2006%20Gift%20Meals%20and%20Hospitality%20-%20English.pdf
https://online.smiths.com/medical/portal/bizfunctions/LBA/LBA/Policies/Ethics%20and%20Conflicts%20of%20Interest/Policy%20on%20Interactions%20with%20Healthcare%20Professionals%20-%202015.pdf
https://online.smiths.com/medical/portal/bizfunctions/LBA/LBA/Policies/Ethics%20and%20Conflicts%20of%20Interest/Policy%20on%20Interactions%20with%20Healthcare%20Professionals%20-%202015.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/3%2006%20Gift%20Meals%20and%20Hospitality%20-%20English.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/3%2006%20Gift%20Meals%20and%20Hospitality%20-%20English.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/3%2006%20Gift%20Meals%20and%20Hospitality%20-%20English.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/3%2006%20Gift%20Meals%20and%20Hospitality%20-%20English.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/3%2006%20Gift%20Meals%20and%20Hospitality%20-%20English.pdf
https://online.smiths.com/group/sites/ethics-training-resource/SitePages/Home.aspx
https://online.smiths.com/group/sites/ethics-training-resource/SitePages/Home.aspx


สถานการณ์จ�าลอง

Q: แซนดร้ามีลูกค้าที่เธอสงสัยว่าอาจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อจะส่งไป
ยังประเทศที่ถูกคว�่าบาตร ลูกค้ายืนยันว่าผลิตภัณฑ์นี้มีไว้ส�าหรับ
การใช้งานในประเทศที่ไม่ได้ถูกคว�่าบาตร แต่แซนดร้ามีข้อสงสัย 
เธอไม่ต้องการท�าให้ลูกค้าโกรธและเสียโอกาสทางธุรกิจ เธอควร
ท�าอย่างไร

A: แซนดร้าต้องแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์จะไม่ถูกส่งไปยังประเทศ 
ที่ถูกคว�่าบาตรหรือห้ามค้าขายโดยไม่ได้รับการอนุมัติหรือ 
ใบอนุญาตที่เหมาะสม แม้ว่าการท�าเช่นนั้นจะเป็นการเสี่ยงต่อ
การท�าธุรกิจกับลูกค้าก็ตาม แซนดร้าควรติดต่อเจ้าหน้าที่ก�ากับ
ดูแลการค้าเพื่อขอค�าปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่เธอสามารถท�าได้ 
นอกจากนี้ เธอยังควรอ่านนโยบายการควบคุมการส่งออกและ 
น�าเข้าของเราด้วย

สถานการณ์จ�าลอง

Q: ราหุลเพิ่งได้รับค�าสั่งซื้อเร่งด่วนจากลูกค้าเก่าแก่รายหนึ่ง 
ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่เขากังวลว่าอาจต้องใช้ใบอนุญาตส่งออก  
เขารู้จากประสบการณ์ในอดีตว่าการได้รับใบอนุญาตบางครั้ง 
อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือมากกว่านั้น แต่เขาค่อนข้างมั่นใจ
ว่าจะไม่มีใครสังเกตเห็นว่าผลิตภัณฑ์ถูกจัดส่งโดยไม่มีใบอนุญาต 
และลูกค้ารายนี้ก็เป็นลูกค้าที่ดีของ Smiths มานานหลายปี  
ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าจะไม่ผ่อนปรนเรื่องความล่าช้าในการจัดส่ง 
เขาควรเสี่ยงหรือไม่

A: ไม่ควรเสี่ยงอย่างแน่นอน มีบทลงโทษส�าคัญที่ราหุลและ 
Smiths อาจต้องเผชิญกับการละเมิดกฎหมายการส่งออก  
ราหุลมีหน้าที่ต่อ Smiths และลูกค้าที่จะต้องปฏิบัติในสิ่งที ่
ถูกต้องเสมอ และต้องได้รับใบอนุญาตการส่งออกที่จ�าเป็น
ทั้งหมด หากมีค�าถามใดๆ เขาควรถามเจ้าหน้าที่ก�ากับดูแล 
การค้าหรือทีมก�ากับดูแลการค้าระหว่างประเทศประจ�าฝ่าย
กฎหมายกลุ่มบริษัท Smiths และศึกษานโยบายการควบคุม
การส่งออกและน�าเข้า

เราท�าตามกฎและข้อจ�ากัดทางการค้า
ในฐานะบริษัทระหว่างประเทศ เราจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการทั่วโลก เราต้องปฏิบัติตามกฎ 
การควบคุมการส่งออกและน�าเข้า การคว�่าบาตรด้านเศรษฐกิจ การต่อต้านการคว�่าบาตรและกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ นโยบาย และขั้นตอนการค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับเหล่านี้จะมีผลทุกที่ที่เราปฏิบัติ
งานและทุกครั้งที่เราซื้อ ขาย หรือโอนสินค้า บริการ เทคโนโลยี และซอฟต์แวร์

มีประเทศ บุคคล และองค์กรบางแห่งมีชื่ออยู่ในบัญชีคว�่าบาตรและห้ามท�าการค้าด้วย การขายสินค้า 
ให้กับบุคคลเหล่านี้โดยไม่มีใบอนุญาตที่เหมาะสมจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและมีผลร้ายแรงต่อ Smiths 
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติตามกฎหมาย เราต้องรู้จักลูกค้าและปลายทางสุดท้าย 
ของผลิตภัณฑ์เสมอ และด�าเนินการคัดกรองเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะไม่ขายให้กับบุคคลที่อยู่ในบัญชีด�า 
ของรัฐบาล
 
กฎและข้อจ�ากัดทางการค้าอาจมีความซับซ้อนมากและมักจะเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ หากเรามีข้อสงสัยใดๆ 
ควรสอบถามเจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการค้าของ Smiths หรือทีมก�ากับดูแลการค้า
ระหว่างประเทศประจ�าฝ่ายกฎหมายกลุ่มบริษัท Smiths

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านนโยบายการควบคุมการส่งออกและน�าเข้า

เราปฏิบัติตามข้อก�าหนดการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาล
เราเป็นคู่ค้าที่มีคุณภาพของลูกค้าภาครัฐเนื่องจากเราปฏิบัติตามขั้นตอนและนโยบายการจัดซื้อทั้งหมด
อย่างครบถ้วน พนักงานที่รับผิดชอบด้านความสัมพันธ์กับลูกค้าภาครัฐจะต้องคุ้นเคยกับกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในการท�าธุรกิจกับรัฐบาล และต้องระมัดระวังเป็นพิเศษว่ามีการปฏิบัติตาม 
ข้อก�าหนดต่างๆ เราให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ลูกค้าภาครัฐเสมอ หากมีข้อสงสัยหรือข้อกังวล  
โปรดปรึกษาฝ่ายกฎหมายกลุ่มบริษัท Smiths
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เราเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อความเป็นเลิศและความส�าเร็จ

เราประสบความส�าเร็จด้วยนวัตกรรม การท�างานหนัก และการอุทิศตน แต่ส่วนหนึ่งของความกระตือรือร้น
ก็คือการประสบความส�าเร็จพร้อมๆ กับมอบสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม

ค ว ามกระตื อ รื อ ร ้ น
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ความกระตือรือร้น
เราเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อความเป็นเลิศและความส�าเร็จ

เราประสบความส�าเร็จด้วยนวัตกรรม การท�างานหนัก และการอุทิศตน แต่ส่วนหนึ่งของ 
ความกระตือรือร้นก็คือการประสบความส�าเร็จพร้อมๆ กับมอบสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม

เราปกป้องสิ่งแวดล้อม
เรากระตือรือร้นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อม เราพยายามลดการท�าลายสิ่งแวดล้อมและลดการใช้ น�ากลับมา
ใช้ใหม่ กู้คืน และรีไซเคิลในเรื่องที่เป็นไปได้
 
เราร่วมกิจกรรมทางการเมืองที่เหมาะสม
เราเห็นความความส�าคัญที ่Smiths มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับรัฐบาลและทางอ้อมผ่านสมาคมการค้า
และหน่วยงานอุตสาหกรรมอื่นๆ ในเรื่องที ่Smiths สนใจ ควรติดต่อหารือโดยตรงกับทีมงานสัมพันธ์ 
ด้านรัฐบาลเมื่อติดต่อกับรัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐ ในฐานะปัจเจกบุคคล เราต้องไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ทางการเมืองในนามของ Smiths หรือน�า Smiths ไปเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางการเมือง พรรคการเมือง 
หรือการสมัครรับเลือกตั้งใดๆ

เราสนับสนุนชุมชนของเรา
Smiths มีความภูมิใจในการช่วยเหลือชุมชนที่เราอยู่ร่วม นอกเหนือจากการให้โอกาสงานและมีบทบาท 
ที่เป็นประโยชน์ในเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้ว เราสนับสนุนการมีส่วนร่วมในชุมชนผ่านโครงการการกุศล  
จิตอาสา และการริเริ่มด้านการศึกษา
 
เราสนับสนุนองค์กรการกุศลและองค์กรบางแห่งที่ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนด้วยการ
ปรับปรุงด้านการศึกษา สุขภาพและสวัสดิการ หรือสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนนี้มุ่งเน้นโครงการที่อยู่ใน
ท้องถิ่นของบริษัทหรือเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรมที่เราเข้าร่วม

เราท�างานด้วยใจรัก
เราเข้าใจดีว่าพนักงานมีบทบาทส�าคัญในการท�างานให ้Smiths และเราปฏิบัติงานอย่างดีที่สุด 
ในแต่ละวันเพื่อบรรลุหรือท�าให้สูงกว่าที่คาดหวังไว้

เราเคารพชื่อเสียงของ Smiths
เราจะไม่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่อาจสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของ Smiths 

เราใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีความรับผิดชอบ นโยบายสื่อสังคมออนไลน์ของ Smiths ระบุข้อก�าหนด
ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสถานการณ์ที่เราตั้งใจโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับ Smiths หรือเมื่อเห็นได้ชัดจาก
ข้อความที่โพสต์ว่า เราเป็นพนักงานของ Smiths

หากเราได้รับการติดต่อจากสื่อหรือนักลงทุน เราไม่ควรตอบค�าถามหรือค�าร้องขอข้อมูล เว้นแต่เราจะ 
ได้รบัอนญุาตให้พดูในนามของ Smiths เราต้องส่งค�าถามและค�าร้องขอข้อมลูไปยงั Smiths ผูอ้�านวยการ
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์หรือทีมงานการสื่อสารกลุ่มหรือแผนกของ Smiths ตามความเหมาะสม
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ใช้ทรัพยากรของเราในการรายงานปัญหาและ 
ตั้งค�าถาม
เราตั้งค�าถามและรายงานข้อกังวล
เราท�าในสิ่งที่ถูกต้องทุกครั้ง ไม่ใช่แค่เม่ือสะดวกเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เรื่องง่ายท่ีจะรู้ว่าส่ิงที่ถูกต้อง
ที่ต้องท�าคืออะไร ถ้าเราเห็นบางอย่างที่ดูไม่ถูกต้อง กล่าวคือไม่สอดคล้องกับจริยธรรมทางธุรกิจนี้หรือ
ค่านิยมของเรา เราต้องแจ้งทันที นั่นคือเหตุผลที่เรามีหน่วยงานที่รับรายงาน แก้ไข และสอบสวนปัญหา 
การรายงานปัญหาจะช่วยให ้Smiths และเพื่อนร่วมงานหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ตามมาได้ ผู้บริหารของ
Smiths มุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานที่ทุกคนสามารถรายงานปัญหาได้ โดยจะไม่ถูกตอบโต้
ในรูปแบบใดและรายงานทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด

เมื่อคุณติดต่อหน่วยงานรับแจ้งปัญหาใดๆ การรายงานของคุณจะได้รับการเก็บเป็นความลับอย่างดีที่สุด 
และบริษัทจะแก้ไขปัญหาหรือประเด็นที่คุณรายงานอย่างเหมาะสมและทันท่วงที

รายงานทั้งหมดจะได้รับการสอบสวนและหาทางแก้ไขอย่างเหมาะสมและโดยทันทีตามสถานการณ์และ
ข้อมูลที่มีอยู่

โปรดจ�าไว้เสมอว่าเราสามารถซักถามและรายงานข้อกังวลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องกลัวการตอบโต้  
หากคุณรู้สึกว่าคุณถูกตอบโต้หรือทราบว่าจะมีการตอบโต้ โปรดติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือส�านักงาน
จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Smiths ทันที

การรายงานและการปรึกษาปัญหา
พึงระลึกว่า บุคคลแรกที่สามารถช่วยเราได้ก็คือ  
ผู้จัดการของเรา ผู้จัดการและสมาชิกของทีมผู้บริหาร
จะคอยรับฟังและชว่ยตอบค�าถามหรือให้การสนับสนุน
พนักงาน

นอกจากนี้ เรายังมีช่องทางอื่นๆ เพื่อซักถามหรือ
รายงานข้อกังวล

• ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลในพื้นที่
• ผู้อ�านวยการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
• ฝ่ายกฎหมายกลุ่มบริษัท Smiths
• ส�านักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
• สายด่วน Speak Out Line

(speakout@smiths.com)

คุณสามารถรายงานปัญหาจริยธรรมโดยไม่ระบุชื่อได้ทาง
สายด่วน Speak Out Line
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Smiths Group plc
4th Floor
11-12 St James’s Square
London SW1Y 4LB, UK
020 7004 1600
www.smiths.com

30 มิถุนายน 2564
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