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SMITHS GROUP PLC

จรรยาบรรณซััพพลายเออร์์
Smiths มีีประวััติิการบุุกเบิิกนวััตกรรมมา 170 ปีี ซึ่่�งถืือเป็็น
ความภาคภููมิิใจอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับเราเช่่นเดีียวกัับชื่่�อเสีียงที่่�มั่่น
� คง
ในการดำำ�เนิิ นธุุรกิิจด้้วยความซื่่�อสััตย์สุ
์ ุจริิตของเรา คู่่�ค้้าที่่�หลาก
หลายในห่่วงโซ่่อุุปทานมีีบทบาทสำำ�คััญต่่อความสำำ�เร็็จของเรา
และในการรัักษาชื่่�อเสีียงอัันมีีค่่าของเราไว้้ เรามุ่่�งมั่่น
� ที่่�จะทำำ�
ธุุรกิิจอย่่างปลอดภััย ยั่่ง� ยืืน ถููกต้้องตามกฎหมาย และเป็็น
ไปตามมาตรฐานสููงสุุดของธุุรกิิจและจริิยธรรม เพื่่�อให้้เรา
สามารถต่่อยอดจากรากฐานที่่�แข็็งแกร่่งของเราต่่อไป เราทุุก
คนต้้องยอมรัับมาตรฐานความคาดหวัังที่่�กำำ�หนดไว้้ในหลััก
จรรยาบรรณของซััพพลายเออร์์นี้้� สนัั บสนุน
ุ ซึ่่�งกัันและกัันเพื่่�อ
ยกระดัับมาตรฐานและการทำำ�งานของเราอย่่างต่่อเนื่่� อง
ขอขอบคุุณที่่�ร่วม
่ เคารพหลัักจรรยาบรรณนี้้� ไปพร้้อม
กัับเรา เราให้้ความสำำ�คััญกัับการเป็็นหุ้้�นส่่วนกัับท่่าน
และความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะทำำ�ธุุรกิิจในทางที่่�ถููกต้้อง และเรา
ขอขอบคุุณการสนัั บสนุน
ุ และผลงานของท่่านที่่�มีีต่่อ
ธุุรกิิจและชื่่�อเสีียงของเรา
หากท่่านมีีคำำ�ถามใด ๆ เกี่่�ยวกัับจรรยาบรรณซััพพลาย
เออร์์นี้้� หรืือมาตรฐานที่่�กำำ�หนดไว้้ในนั้้�น โปรดสอบถาม
ผู้้�ติิดต่่อ Smiths ของท่่านหรืือสมาชิิกในทีีม Ethics &
Compliance ของ Smiths
Paul Keel
CEO
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ปกป้้องผู้้�คนให้้ปลอดภััย

สุุขภาพและความปลอดภััย เป็็นสิ่่ง� ที่่�
เราให้้ความสำำ�คััญสููงสุุด ไม่่ว่า่ เราจะ
ดำำ�เนิินการที่่�ใด เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะจััดหา
สถานที่่�ทำำ�งานที่่�ปลอดการบาดเจ็็บ
ให้้กัับทั้้�งพนัั กงานของเราและผู้้�มา
เยืือนโรงงานของเราทุุกคน โดยเรา
นำำ�มาตรฐานด้้านสุุขภาพและความ
ปลอดภััยมาใช้้ทั่่ว� ทั้้�งกลุ่่�มองค์์กร
และทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ เพื่่� อปรัับปรุุ ง
วััฒนธรรมพฤติิกรรมความปลอดภััย
และการลดความเสี่่�ยง เราคาดหวััง

และต้้องการให้้ซัพ
ั พลายเออร์์ของเรา
รัักษาสภาพแวดล้้อมในสถานที่่ทำ
� �ำ งาน
ให้้มีีสุุขภาวะและความปลอดภััย
สำำ�หรับ
ั พนัั กงาน ลููกค้้า และผู้้�มาเยืือน
ของตน
และนำำ�ระบบการจััดการที่่มีี
�
ประสิิทธิิภาพมาดำำ�เนิินการและคงไว้้
เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจ จััดการ
และลดความเสี่่ย
� งด้้านสุุขภาพและ
ความปลอดภััย

การเคารพซึ่่�งกัันและกัันเป็็นค่่านิิ ยมหลัักของ SMITHS
แนวทางปฏิิบััติิในการจ้้างงานที่่�เป็็น
ธรรมและสิิทธิมนุุ
ิ ษยชน Smiths มุ่่�ง
มั่่�นที่่�จะเคารพมาตรฐานสิิทธิิมนุุษย
ชนอัันเป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับสากล
ในประเทศที่่�เราดำำ�เนิินงาน ดัังที่่�
ระบุุไว้้ในนโยบายสิิทธิิมนุุษยชน ซึ่่�ง
ดููได้้ ที่่�นี่่� เราให้้ความสนใจในเรื่่�อง
การเคารพสิิทธิิมนุุษยชนในสถานที่่�
ทำำ�งานของเราและส่่งเสริิมหลัักการนี้้�
ในห่่วงโซ่่อุุปทานของเรา ซััพพลายเอ
อร์์ของเราต้้องเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
ของพนัั กงานและผู้้�อื่่�นในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจและกิิจกรรมให้้กัับ Smiths
ซััพพลายเออร์์ของเรายัังต้้องปฏิิบััติิ
ตามกฎหมายและข้้อบัังคัับด้้าน
แรงงานที่่�บัังคัับใช้้ทั้้ง� หมด รัักษาสิิทธิิ
มนุุษยชนและมาตรฐานแรงงานอััน
เป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับสากล (รวม
ถึึงที่่�กำำ�หนดไว้้ในหลัักการชี้้�นำำ�ของ
สหประชาชาติิ) ไม่่ว่า่ จะประกอบการ
ที่่�ใด เรากำำ�หนดให้้ซััพพลายเออร์์
ของเราต้้องปฏิิบััติิตามนโยบายสิิทธิิ
มนุุษยชนของเรา และดููแลให้้ผู้้�อื่่�น
ในห่่วงโซ่่อุุปทานของพวกเขาทำำ�เช่่น
เดีียวกััน
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การปฏิิบััติิอย่่างมีีมนุุษยธรรมในที่่�
ทำำ�งาน ซััพพลายเออร์์ทุุกรายจำำ�เป็็น
ต้้องปฏิิบััติิต่่อพนัั กงานของตนด้้วย
ความเคารพและให้้เกีียรติิ ในสถานที่่�
ทำำ�งานที่่�ปราศจากการปฏิิบััติิที่่�รุุนแรง
หรืือไร้้มนุุษยธรรมทุุกรูู ปแบบ ซึ่่�งรวม
ถึึงการบีีบบัังคัับทางจิิตใจหรืือร่่างกาย
การกลั่่�นแกล้้ง การล่่วงละเมิิด (รวม
ถึึงการล่่วงละเมิิดทางเพศ) การข่่มขู่่�
การตอบโต้้ และการล่่วงละเมิิดทาง
วาจา
ความหลายหลาก จุุดแข็็งและความ
สำำ�เร็็จของเรามาจากความคิิด วิิธีีการ
ประสบการณ์์ และมุุมมองที่่�หลาก
หลายที่่�เราแต่่ละคนนำำ�มา ความ
หลากหลายนี้้� สะท้้อนถึึงภููมิิหลัังและ
วััฒนธรรมต่่าง ๆ ของที่่�มาของเรา
เราหวัังว่่าซััพพลายเออร์์ของเราจะ
สรรหา เลืือก และส่่งเสริิมพนัั กงาน
ของตนตามเกณฑ์์คุุณสมบััติิ ทัักษะ
ความถนัั ด และทััศนคติิของพวกเขา
เท่่านั้้�น ในการตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับการ
จ้้างงาน ซััพพลายเออร์์ของเราต้้อง
ปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยต่่อต้้าน
การเลืือกปฏิิบััติิที่่�บัังคัับใช้้
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Smiths กำำ�หนดให้้ซััพพลายเออร์์ของ
เราไม่่มีีส่่วนร่่วมหรืือสนัั บสนุุนการ
เลืือกปฏิิบััติิหรือ
ื ลำำ�เอีียงในการสรรหา
ให้้ค่่าตอบแทน การเปิิดโอกาสในการ
ฝึึกอบรม การเลื่่� อนตำำ�แหน่่ ง การเลิิก
จ้้าง หรืือการเกษีียณอายุุ
การขจััดแรงงานบัังคัับ/ที่่ไ� ม่่สมััครใจ
ซััพพลายเออร์์จะต้้องช่่วยเราขจััด
การใช้้แรงงานบัังคัับหรืือที่่�ไม่่สมััคร
ใจในห่่วงโซ่่อุุปทานของเรา เพื่่� อให้้
สอดคล้้องกัับนโยบายสิิทธิิมนุุษยชน
ของเรา ซััพพลายเออร์์ต้้องไม่่มีีส่่วน
ร่่วมหรืือสนัั บสนุุนการค้้ามนุุษย์์อย่่าง
ผิิดกฎหมาย หรืือใช้้แรงงานทาสใน
รูู ปแบบใด ๆ หรืือการบัังคัับ ผููกมััด
ใช้้สััญญาผููกมััดหรืือการบัังคัับใช้้
แรงงานนัั กโทษ หรืือกดดััน การเอา
รััดเอาเปรีียบ หรืือบีีบบัังคัับพนัั กงาน
ทางร่่างกาย ทางเพศ หรืือทางจิิตใจ
ไม่่ว่า่ จะในรูู ปแบบใด

การขจััดการใช้้แรงงานเด็็กซััพพลาย
เออร์์ของเราไม่่ควรใช้้แรงงานบุุคคล
ที่่�มีีอายุุต่ำ�ำ�กว่่า 16 ปีีในงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับ Smiths หากซััพพลายเออร์์หรือ
ื
กฎหมายของประเทศใด ๆ กำำ�หนด
ให้้บุุคคลที่่�จะได้้รับ
ั การจ้้างงานต้้อง
มีีอายุุเกิิน 16 ปีี ข้้อจำำ�กััดนั้้�นจะมีี
ผลบัังคัับใช้้ Smiths คาดหวัังให้้
ซััพพลายเออร์์ตรวจสอบอายุุของ
พนัั กงานตามสมควรก่่อนที่่�บุุคคลนั้้�น
จะเริ่่ม
� ทำำ�งาน หากจ้้างงานบุุคคลที่่�
มีีอายุุต่ำ�ำ�กว่่า 18 ปีี ห้้ามบุุคคลเหล่่า
นั้้�นทำำ�งานที่่�เป็็นอัันตรายหรืือทำำ�ร้า้ ย
จิิตใจ ร่่างกาย สัังคม หรืือศีีลธรรม
หรืือขััดขวางการเรีียนของพวกเขา
สิิทธิที่
ิ ่�จะได้้รัับค่่าจ้้างประทัังชีีพ
Smiths กำำ�หนดให้้ซััพพลายเออร์์จ่่าย
ค่่าแรงให้้กัับพนัั กงานของตนอย่่าง
น้้ อยตามค่่าแรงขั้้�นต่ำำ��ที่่�กฎหมาย
กำำ�หนด และให้้สวัสดิิ
ั การตาม
กฎหมาย และจะต้้องจ่่ายค่่าจ้้างตาม
เงื่่�อนไขการจ้้างงานของบุุคคลนั้้�น
ห้้ามใช้้การหัักค่่าจ้้างเป็็นมาตรการ
ทางวิินัั ย
สิิทธิใิ นการมีีชั่่ว� โมงการทำำ�งานและ
วัันหยุุดที่่�เหมาะสม ซััพพลายเออร์์
ของ Smiths ต้้องปฏิิบััติิตามกฎหมาย
ที่่�บัังคัับใช้้เกี่่�ยวกัับชั่่�วโมงการทำำ�งาน
ค่่าล่่วงเวลา และวัันหยุุด และต้้องให้้
มีีช่่วงเวลาพัักทั้้�งหมดตามที่่�กฎหมาย
ที่่�บัังคัับใช้้กำำ�หนด
เสรีีภาพในการสมาคม Smiths
เคารพในสิิทธิิเสรีีภาพในการสมาคม
ของพนัั กงาน เรากำำ�หนดให้้ซััพพลาย
เออร์์ของเราปฏิิบััติิตามกฎหมายที่่�
บัังคัับใช้้ซึ่�่งปกครองสิิทธิิของคนงาน
ในการสมาคมอย่่างอิิสระ ในการ
จััดตั้้�งสหภาพแรงงานหรืือองค์์กร
แรงงานอื่่�น ๆ และ หรืือร่่วมกัันร้้อง
เรีียนนายจ้้างของตนเกี่่�ยวกัับเงื่่�อนไข
การจ้้างงานและสภาพการทำำ�งาน
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การร่่วมกัันเจรจาต่่อรอง
เรากำำ�หนดให้้ซััพพลายเออร์์ของเรา
มีีส่่วนร่่วมในการเจรจาโดยสุุจริิตกัับ
สหภาพแรงงาน องค์์กรแรงงาน หรืือ
ตััวแทนอื่่�น ๆ ของพนัั กงาน ที่่�ได้้รับ
ั
อนุุญาตและกฎหมายยอมรัับในเรื่่�อง
เงื่่�อนไขการจ้้างงานและสภาพการ
ทำำ�งานอื่่�น ๆ นอกจากนี้้� เราคาดหวััง
ให้้ซััพพลายเออร์์ไม่่มีีส่่วนร่่วมหรืือ
สนัั บสนุุนแนวปฏิิบััติิด้้านแรงงาน
ที่่�ไม่่เป็็นธรรมหรืือการดำำ�เนิินการ
อื่่�น ๆ ที่่�มีีจุุดประสงค์์เพื่่�อข่่มขู่่�หรืือบีีบ
บัังคัับพนัั กงานคนใด ๆ ไม่่ให้้มีีส่่วน
ร่่วมในกิิจกรรมที่่�ได้้รับ
ั การคุ้้�มครอง
ตามกฎหมาย ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการร่่วม
กัันเจรจาต่่อรอง หรืือการร่่วมกััน
เคลื่่� อนไหวด้้านแรงงาน
การจััดการความเสี่่�ยงด้้านความ
รุุนแรงในสถานที่่�ทำำ�งาน ซััพพลาย
เออร์์ของเราต้้องดำำ�เนิินนโยบายที่่�
ชััดเจนและมีีประสิิทธิิภาพในการ
ป้้องกัันความรุุ นแรงในสถานที่่�ทำำ�งาน
ความเป็็นส่่วนตััว เรากำำ�หนดให้้
ซััพพลายเออร์์ของเราเคารพและ
ปกป้้องข้้อมููลส่่วนบุุคคลใด ๆ ที่่�ได้้รับ
ั
มาอัันเป็็นส่่วนหนึ่่� งของความสััมพัันธ์์
ทางธุุรกิิจของเรา ซััพพลายเออร์์ของ
เราต้้องปฏิิบััติิตามกฎหมายความเป็็น
ส่่วนตััวและกฎหมายว่่าด้้วยความ
ปลอดภััยของข้้อมููลและข้้อกำำ�หนด
ด้้านกฎระเบีียบเมื่่� อมีีการรวบรวม จััด
เก็็บ ประมวลผล ส่่งต่่อและแบ่่งปััน
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล นอกจากนี้้� ในกรณีี
ที่่�ซััพพลายเออร์์ของเราใช้้เทคโนโลยีี
ในการส่่งมอบบริิการให้้กัับเรา เรายััง
คาดหวัังให้้พวกเขาใช้้มาตรการการ
ควบคุุมความปลอดภััยทางไซเบอร์์
ที่่�เหมาะสม และใช้้โปรแกรมความ
ปลอดภััยทางไซเบอร์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
เพื่่� อระบุุ จััดการ และแก้้ไขการโจมตีี
ทางไซเบอร์์ใด ๆ ที่่�จะส่่งผลกระทบต่่อ
การส่่งมอบบริิการให้้กัับเรา
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เราคาดหวัังและ
กำำ�หนดให้้ซัพ
ั พลายเอ
อร์์ของเราไม่่จ้า้ งงาน
พนัั กงานที่่อ
� ายุุต่ำ��ำ กว่่า
16 ปีี

ทำำ�ธุุรกิิจอย่่างถููกวิิธีี

การปฏิิบััติิตามกฎหมาย
เป็็นข้้อกำำ�หนดขั้้�นต่ำำ��แต่่เป็็นสิ่่ง� จำำ�เป็็น
ในหลัักจรรยาบรรณทางธุุรกิิจของ
เรา ซััพพลายเออร์์ของเราต้้องปฏิิบััติิ
ตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับและคำำ�สั่่ง� ทาง
กฎหมายที่่�บัังคัับใช้้ทั้้ง� หมด
และภาระผููกพัันทั้้�งหมดในสััญญาใด
ๆ ที่่�พวกเขาทำำ�ไว้้กัับเรา ซึ่่�งรวมถึึง
กฎหมายที่่�บัังคัับใช้้ทั้้ง� หมดที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการต่่อต้้านการทุุจริิต
การต่่อต้้านการแข่่งขััน การค้้า
ความปลอดภััยด้้านสุุขภาพและสิ่่ง�
แวดล้้อม และสิิทธิิมนุุษยชนและ
มาตรฐานแรงงาน ตลอดจนกฎหมาย
อื่่�น ๆ ที่่�ควบคุุมธุุรกรรมทางธุุรกิิจของ
เรา ซััพพลายเออร์์ของเรายัังต้้องดููแล
ให้้พนัั กงาน ผู้้�รัับเหมา
ตััวแทน ซััพพลายเออร์์
และภาคีีอื่่�น ๆ ที่่�ทำำ�งานในนามของ
พวกเขาปฏิิบััติิตามกฎหมายที่่�บัังคัับ
ใช้้ มาตรฐานที่่�กำำ�หนดไว้้ในจรรยา
บรรณซััพพลายเออร์์นี้้� และภาระ
ผููกพัันตามสััญญาที่่�ทำำ�ไว้้กัับ
Smiths เราคาดหวัังและกำำ�หนดให้้
ซััพพลายเออร์์ของเราดำำ�เนิินการ
ตรวจสอบสถานะกัับซััพพลายเออร์์
ของตนตามสมควร โดยคััดกรองเรื่่�อง
การติิดสิินบนและการทุุจริิต
การปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดทางการค้้า
และความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
และรวมถึึงข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขที่่�
เหมาะสมในสััญญาจััดหาเพื่่� อให้้แน่่ ใจ
ว่่าข้้อกำำ�หนดเหล่่านี้้� บัังคัับใช้้เรีียงต่่อ
กัันไปตลอดห่่วงโซ่่อุุปทานของตน

การติิดสิินบนและการคอร์์รััปชั่่น
� ไม่่
เป็็นที่่�ยอมรัับและ Smiths จะไม่่มีี
ทางยอมทนในเรื่่�องนี้้� เราคาดหวััง
และกำำ�หนดให้้ซััพพลายเออร์์ของเรา
ประพฤติิตนอย่่างมีีจริิยธรรมในการ
ติิดต่่อทางธุุรกิิจทั้้�งหมด ต้้องปฏิิบััติิ
ตามกฎหมายว่่าด้้วยการให้้สิินบน
และการทุุจริิต และต้้องมีีระบบและ
การควบคุุมที่่�เพีียงพอเพื่่�อป้้องกัันการ
ติิดสิินบนและการทุุจริิต พนัั กงาน
ของซััพพลายเออร์์ต้้องไม่่เสนอ ให้้
คำำ�สััญญา ให้้ เรีียกร้้อง หรืือยอมรัับ
(หรืือยอมให้้ผู้้�อื่่�นจ่่ายหรืือรัับ) สิินบน
เพื่่� อรัับ รัักษา หรืือให้้ธุุรกิิจหรืือผล
ประโยชน์์ อื่่�น ๆ Smiths ห้้ามมิิให้้
พนัั กงานของเรา จ่่ายเงิินเพื่่� ออำำ�นวย
ความสะดวก และเราคาดหวัังให้้
ซััพพลายเออร์์ของเราทำำ�เช่่นเดีียวกััน
นี้้� ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกิิจกรรมทาง
ธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ Smiths ห้้ามให้้
ของกำำ�นัั ล อาหาร หรืือการต้้อนรัับ
เพื่่� อโน้้ มน้้าวการตััดสิินใจทางธุุรกิิจ
ของผู้้�อื่่�นอย่่างไม่่เหมาะสม หรืือหาก
เป็็นการกระทำำ�ที่่�ปรากฏออกมาใน
รูู ปนั้้ �น เราขอให้้ซััพพลายเออร์์ของ
เราไม่่มอบของขวััญให้้กัับพนัั กงาน
ของเรา เราดำำ�เนิินนโยบายของขวััญ
อาหาร และการต้้อนรัับที่่�เข้้มงวด ซึ่่�ง
กำำ�หนดให้้พนัั กงานของเราปฏิิเสธ
ของขวััญและคำำ�เชิิญ เราไม่่อนุุญาต
ให้้พนัั กงานของเราร้้องขอของขวััญ
อาหาร หรืือการต้้อนรัับจากใคร และ
ซััพพลายเออร์์ของเราไม่่ควรรู้้�สึึก
เป็็นภาระผููกพัันที่่�จะต้้องให้้ของขวััญ
อาหาร หรืือการต้้อนรัับแก่่พนัั กงาน
ของ Smiths (และหากพนัั กงานของ
เราร้้องขอของขวััญ อาหาร หรืือการ

ห้ามให้ของก�ำนั ล อาหาร หรือการต้อนรับ เพื่อโน้ มน้าว
การตัดสินใจทางธุรกิจของผู้อ่น
ื อย่างไม่เหมาะสม หรือ
หาก เป็นการกระท�ำที่ปรากฏออกมาในรู ปนั ้น
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ต้้อนรัับ โปรดรายงานเรื่่�องนี้้� ผ่่าน
ระบบ Speak Out ซึ่่�งอ้้างอิิงอยู่่�ด้้าน
ล่่าง)
ผลประโยชน์์ ทัับซ้้อน เมื่่� อผล
ประโยชน์์ ส่่วนตััวแทรกสอดการ
ตััดสิินใจทางธุุรกิิจอย่่างเป็็นกลางให้้
กัับนายจ้้าง (Smiths หรืือซััพพลาย
เออร์์ของเรา) ของพนัั กงาน ผล
ประโยชน์์ ทัับซ้้อนหรืือที่่�ปรากฏออก
มาในรูู ปของผลประโยชน์์ ทัับซ้้อน
อาจบ่่อนทำำ�ลายชื่่�อเสีียงของเราและ
ซััพพลายเออร์์ของเราได้้ ดัังนั้้�นจึึง
ต้้องมีีการจััดการอย่่างระมััดระวััง
ซััพพลายเออร์์ของเราต้้องเปิิดเผย
เรื่่�องโอกาสเกิิดผลประโยชน์์ ทัับซ้้อน
ในการเป็็นหุ้้�นส่่วนของเราแก่่ Smiths
โดยทัันทีี และเราจะดำำ�เนิินการเช่่น
เดีียวกััน
การแข่่งขัันอย่่างยุุติิธรรมและการ
หลีีกเลี่่�ยงการผููกขาด เป็็นหััวใจ
สำำ�คััญที่่�จะทำำ�ให้้เศรษฐกิิจเฟื่่� องฟูู
Smiths มุ่่�งมั่่�นสร้้างความมั่่�นใจว่่า
เราจะปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยการ
ต่่อต้้านการผููกขาดและการแข่่งขัันที่่�
ไม่่เป็็นธรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด เรา
กำำ�หนดให้้ซััพพลายเออร์์ของเราทำำ�
เช่่นเดีียวกััน และไม่่มีีส่่วนร่่วมใน
พฤติิกรรมใด ๆ ที่่�ละเมิิดกฎหมาย
ต่่อต้้านการผููกขาด ตััวอย่่างเช่่น
ซััพพลายเออร์์ของเราต้้องไม่่สมรู้้�ร่่วม
คิิดกัับคู่่�แข่่งเพื่่�อกำำ�หนดราคา สมยอม
ในการเสนอราคา จััดสรรลููกค้้า
หรืือตลาด หรืือแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลที่่�
ละเอีียดอ่่อนในเชิิงพาณิิชย์์ในปััจจุุบััน
ล่่าสุุด หรืือในอนาคต

ต้้องปฏิิบััติิตามกฎหมายการค้้า
ระหว่่างประเทศเสมอ
ต้้องปฏิิบััติิตามกฎหมายการค้้า
ระหว่่างประเทศเสมอ เราคาดหวััง
ให้้ซััพพลายเออร์์ของเราปฏิิบััติิตาม
พัันธกรณีีในการส่่งออกและนำำ�เข้้า
ข้้อบัังคัับต่่อต้้านการคว่ำำ�� บาตร การ
ลงโทษทางเศรษฐกิิจ และกฎหมาย
การค้้า ข้้อบัังคัับ นโยบาย และ
ขั้้�นตอนปฏิิบััติิอื่่�น ๆ ที่่�บัังคัับใช้้ ไม่่
ว่่าจะดำำ�เนิินการ ณ ที่่�ใด ตััวอย่่าง
เช่่น เมื่่� อมีีการขาย โอน หรืือแลก
เปลี่่�ยนผลิิตภััณฑ์์ บริิการ เทคโนโลยีี
ซอฟต์์แวร์์และ/หรืือข้้อมููลทางเทคนิิค
ไปยัังหรืือกัับ Smiths และ/หรืือ
ซััพพลายเออร์์ของเรา
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การชำำ�ระภาษีี (เช่่น ภาษีีนิิติิบุุคคล
ภาษีีการค้้า ภาษีีนำำ�เข้้าและส่่งออก
และภาษีีศุุลกากร) Smiths ยึึดมั่่�น
ที่่�จะจ่่ายภาษีีของตนและไม่่ยอมให้้
มีีการหลีีกเลี่่�ยงภาษีีและการอำำ�นวย
ความสะดวกในการหลีีกเลี่่�ยงภาษีี ซึ่่�ง
รวมถึึงการมีีส่่วนร่่วมหรืือช่่วยเหลืือ
บุุคคลที่่�สามโดยเจตนาและอย่่างไม่่
ซื่่� อสััตย์์ (ไม่่ว่า่ จะเป็็นลููกค้้า ซััพพลาย
เออร์์ ผู้้�ให้้บริิการ ผู้้�รัับเหมา ตััวแทน
รััฐบาล หรืือสาธารณะ หน่่วยงาน
ที่่�ปรึึกษา หรืือใครก็็ตาม) ในการ
หลีีกเลี่่�ยงภาษีีไม่่ว่า่ จะที่่�ใดในโลก
ซััพพลายเออร์์ของเราต้้องปฏิิบััติิตาม
คำำ�มั่่น
� เดีียวกัันนั้้�นด้้วย
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การวิ่่�งเต้้น การมีีส่่วนร่่วมกัับหน่่วย
งานของรััฐ การหาคนวิ่่ง� เต้้นและการ
บริิจาคทางการเมืืองนั้้�นมีีกฎหมาย
บัังคัับที่่�เข้้มงวด เรากำำ�หนดให้้
ซััพพลายเออร์์ของเราดำำ�เนิินกิิจกรรม
เหล่่านี้้� อย่่างถููกกฎหมาย โปร่่งใส โดย
สุุจริิต และคำำ�นึึ งถึึงความเสี่่�ยงด้้าน
จริิยธรรมและชื่่�อเสีียง
เก็็บบัันทึึกหลัักฐานข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง
แม่่นยำำ� Smiths คาดหวัังและกำำ�หนด
ให้้ซััพพลายเออร์์เก็็บรัักษาบััญชีี
และบัันทึึกที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกิิจกรรม
ทางธุุรกิิจของตนกัับ Smiths ให้้เป็็น
ปััจจุุบััน ถููกต้้องและครบถ้้วน

ลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมของเราให้้เหลืือน้้ อยที่่�สุุด การจััดหา
อย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
ใส่่ใจสิ่่�งแวดล้้อม ในการดำำ�เนิิน
งาน เราจำำ�เป็็นต้้องมีีมาตรฐานด้้าน
สิ่่ง� แวดล้้อมซึ่่�งเป็็นส่่วนสำำ�คััญของ
กลยุุทธ์ใ์ นการส่่งเสริิมวััฒนธรรม
แห่่งความรัับผิิดชอบของเรา เรามุ่่�ง
มั่่�นที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิด
ชอบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม ซึ่่�งรวมถึึงการ
ใช้้พลัังงานและทรััพยากรธรรมชาติิ
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และลดการ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก ดููเป้้าหมาย
ด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมของเราได้้ ที่่�นี่่� เป้้า

CO2

CH4

อาคารสถานที่่�
ของบริิษััท

SCOPE 1 · ทางตรง

สิินค้้าและบริิการที่่�
ซื้้� อมา

หมายของเราคืือลดผลกระทบที่่�
กิิจกรรม ผลิิตภััณฑ์์ และบริิการของ
เรามีีต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมให้้เหลืือน้้ อย
ที่่�สุุด เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะให้้การดำำ�เนิิน
งานของเราปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
สุุทธิิเป็็นศููนย์์ (การปล่่อยคาร์์บอน)
ภายในปีี 2040 และสำำ�หรับ
ั เป้้าหมาย
ของ Scope 3 (ดููแผนภาพด้้าน
ล่่าง) ภายในปีี 2050 เราสนัั บสนุุน
คณะทำำ�งานด้้านการเปิิดเผยข้้อมููล
ทางการเงิินเกี่่�ยวกัับสภาพภููมิิอากาศ

HFCs

N2O

PFCs

ยานพาหนะของ
บริิษััท

กิิจกรรมที่่�เกี่่�ยว
กัับเชื้้�อเพลิิงและ
พลัังงาน

SF6

SCOPE 2 · ทางตรง

การขนส่่งและการจััด
จำำ�หน่่าย

ของเสีียที่่�
เกิิดขึ้้�นในการ
ดำำ�เนิิ นงาน

กิิจกรรมต้้นสาย

การเดิินทางเพื่่� อ
ธุุรกิิจ

การเดิินทาง
ไป-กลัับของ
พนัักงาน

SCOPE 3 · ทางตรง

การขนส่่งและการ
จััดจำำ�หน่่าย

ทรััพย์์สิินที่่�เช่่า
มา

กิิจกรรมต้้นสาย

การแปรรููปสิินค้้าที่่�
ขายไป

การใช้้สิินค้้าที่่�
ขายไป

SCOPE 3 · ทางตรง
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NF3

ไฟฟ้้า ไอน้ำำ�� เครื่่�องทำำ�ความร้้อนและ
ความเย็็นที่่�ซื้้�อมาเพื่่� อใช้้เอง

การรายงานบริิษััท

สิินค้้าทุุน

นอกจากนี้้� เรายัังมุ่่�งมั่่�นที่่�จะกำำ�หนด
เป้้าหมายตามหลัักวิิทยาศาสตร์์และ
เป้้าหมายของสหประชาชาติิในการ
ปล่่อยคาร์์บอนเป็็นศููนย์์ (UN Race to
Zero) ด้้วย เราคาดหวัังให้้ซััพพลาย
เออร์์ร่ว่ มกัับเราในการมุ่่�งมั่่�นดููแลสิ่่ง�
แวดล้้อมและอย่่างน้้ อยก็็ต้้องปฏิิบััติิ
ตามกฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับ
ด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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การจััดการกัับสิินค้้า
ขายไปที่่�หมดอายุุ

ทรััพย์์สิินที่่�เช่่ามา

แฟรนไชส์์

การลงทุุน

กิิจกรรมปลายสาย

การจััดหาแร่่ธาตุุอย่่างรัับผิิดชอบ
เราพยายามดููแลให้้มั่่น
� ใจว่่าการ
จััดหาของเราปกป้้องสิิทธิิมนุุษย
ชน ซััพพลายเออร์์ของเราต้้อง
ทำำ�เช่่นเดีียวกัันโดยนำำ�ระบบและ
กระบวนการที่่�ทนทานมาใช้้ต่่อเนื่่� อง
เพื่่�อให้้แน่่ ใจว่่าแร่่ธาตุุนั้้ �นไม่่ได้้ถููก
หามาจากพื้้�นที่่�ความขััดแย้้งโดยผิิด
กฎหมาย ในกรณีีที่่�ซััพพลายเออร์์
ของเราจััดหาผลิิตภััณฑ์์ ส่่วนประกอบ
และวััสดุุที่่�ประกอบด้้วยดีีบุุก ทัังสเตน
แทนทาลััม ทอง และโคบอลต์์ให้้
แก่่ Smiths เราคาดหวัังให้้พวกเขา
ดำำ�เนิินการตรวจสอบวิิเคราะห์์สถานะ
แหล่่งที่่�มาของแร่่ธาตุุเหล่่านั้้�นอย่่าง
ถี่่�ถ้้วนเพื่่�อให้้แน่่ ใจว่่าได้้มาจากแหล่่ง
ที่่�ถููกต้้องตามกฎหมายที่่�บัังคัับใช้้ และ
ตามมาตรฐานที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับ
สากล ซััพพลายเออร์์ควรปฏิิบััติิตาม
คำำ�แนะนำำ�ที่่�องค์์กรความร่่วมมืือทาง
เศรษฐกิิจและการพััฒนา (OECD)
เผยแพร่่ในเรื่่�องการตรวจสอบสถานะ
และตรวจสอบห่่วงโซ่่อุุปทานของแร่่
ที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการทางอุุตสาหกรรม

ของตนว่่าไม่่ได้้มาจากพื้้�นที่่�ที่่�ได้้รับ
ั
ผลกระทบจากความขััดแย้้งและมีี
ความเสี่่�ยงสููง ("CAHRAs")
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ยั่ง
่� ยืืน Smiths มุ่่�งมั่่�นที่่�จะ
ดููแลให้้ผลิิตภััณฑ์์เป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีี
ความรัับผิิดชอบ และจััดหาผลิิตภััณฑ์์
และบริิการที่่�ยั่่ง� ยืืนให้้แก่่ลููกค้้า
ในทางกลัับกััน เราก็็คาดหวัังให้้
ซััพพลายเออร์์ของเราทำำ�งานเพื่่�อ
จััดหาผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�ยั่่ง� ยืืน
โดยพิิจารณาจากการประเมิินวััฏจัักร
ชีีวิิต การลดวััสดุุ วััตถุุดิิบ และบรรจุุ
ภััณฑ์์ที่่�อัน
ั ตรายในทุุกที่่�ที่่�ทำำ�ได้้อย่่าง
ปลอดภััยและทำำ�ได้้จริิง
เรากำำ�หนดให้้ซััพพลายเออร์์
ผลิิตภััณฑ์์ของ Smiths ต้้องปฏิิบััติิ
ตาม IEC 62474 – คำำ�ประกาศเกี่่�ยว
กัับวััสดุุสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ของและ
สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอเท
คนิิ กส์์ ซััพพลายเออร์์ต้้องมีีบัันทึึก
หลัักฐานทั้้�งหมดที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อแสดงให้้
Smiths ทราบทัันทีีว่่าได้้ปฏิิบััติิตาม

ความมุ่่�งมั่่�นเรื่่�องคุุณภาพ
ซััพพลายเออร์์ของเราต้้องร่่วมมืือกัับ
เราเพื่่�อตอบสนองความคาดหวัังด้้าน
คุุณภาพของลููกค้้า และรัับประกััน
ความคุ้้�มค่่าและความตรงต่่อเวลา

ตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน ซััพพลายเออร์์
ของเราควรดููแลให้้งานที่่�ออกมาได้้
มาตรฐานคุุณภาพที่่�มีี
และนำำ�กระบวนการประกัันคุุณภาพ

ร่่วมดููแลทรััพย์สิ
์ ินทางปััญญาและทาง
กายภาพของกัันและกััน
ในหลัักจรรยาบรรณทางธุุรกิิจของเรา
เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะปกป้้องข้้อมููล ทรััพย์์สิิน
ทางปััญญา และทรััพย์์สิินอื่่�นใดที่่�
เป็็นของซััพพลายเออร์์ของเราและ
บุุคคลที่่�สามรายอื่่�น ๆ เราคาดหวััง
และกำำ�หนดให้้ซััพพลายเออร์์ของเรา
ไม่่เปิิดเผยข้้อมููลใด ๆ ที่่�ไม่่ใช่่ข้้อมููล
สาธารณะ (รวมถึึงข้้อมููลส่่วนบุุคคล
เกี่่�ยวกัับพนัั กงานของ Smiths) แก่่
บุุคคลที่่�สาม เว้้นแต่่จะได้้รับ
ั อนุุญาต
จาก Smiths; แบ่่งปัันข้้อมููลที่่�เป็็น
ความลัับเฉพาะกัับผู้้�ที่่�จำำ�เป็็นต้้องรู้้�
เพื่่�อปฏิิบััติิงาน แสดงความเคารพ
ต่่อวิิธีีที่่�พวกเขาใช้้ทรัพ
ั ย์์สิินของเรา
ซึ่่�งรวมถึึงอุุปกรณ์์ ที่่�อาจอยู่่�ในความ
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ครอบครองของพวกเขา และห้้ามใช้้
หรืืออนุุญาตให้้ผู้้�อื่่�นใช้้ทรัพ
ั ย์์สิินทาง
ปััญญาของ Smiths
โดยไม่่มีีการตกลงเป็็นลายลัักษณ์์
อัักษรล่่วงหน้้า
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มาตรฐานวััสดุุและ/หรืือสิินค้้า IEC
62474 นอกจากนี้้� ซััพพลายเออร์์ต้้อง
จััดเตรีียมเอกสารแสดงข้้อมููลของ
วััสดุุให้้เมื่่� อมีีการร้้องขอ
Smiths ต้้องแสดงให้้เห็็นว่่า
ผลิิตภััณฑ์์และการใช้้วัสดุ
ั ุบางอย่่าง
นั้้�นเป็็นไปตามกฎหมาย (รวมถึึง
กฎหมายด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม) และ
มาตรฐานสากล เราจึึงคาดหวัังให้้
ซััพพลายเออร์์มอบข้้อมููลให้้เราได้้โดย
ทัันทีี (รวมถึึงเอกสารแสดงข้้อมููลของ
วััสดุุ) เมื่่� อ Smiths ร้้องขออย่่างสม
เหตุุสมผล เพื่่�อให้้เราสามารถนำำ�ไป
แสดงถึึงการปฏิิบััติิตามกฎหมายและ
มาตรฐานเหล่่านั้้�นได้้

มาใช้้เพื่่�อหาจุุดบกพร่่องและดำำ�เนิิน
การแก้้ไข

ความต่่อเนื่่� องทางธุุรกิิจ
เราคาดหวัังให้้ซััพพลายเออร์์ของ
เรามีีการวางแผนความต่่อเนื่่� อง
ทางธุุรกิิจและแผนการจััดการภาวะ
วิิกฤตที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งรวมถึึง
การวางแผนรัับมืือกัับการระบาด
ใหญ่่และโรคติิดเชื้้�อ และควรมีีการ
ตรวจสอบและทดสอบแผนดัังกล่่าว

อย่่างสม่ำำ��เสมอ นอกจากนี้้� ในกรณีีที่่�
ซััพพลายเออร์์ของเราใช้้เทคโนโลยีี
ในการส่่งมอบบริิการให้้กัับเรา เรายััง
คาดหวัังให้้พวกเขาใช้้มาตรการการ
ควบคุุมความปลอดภััยทางไซเบอร์์ที่่�
เหมาะสมเพื่่�อลดความเสี่่�ยงดัังกล่่าว
และใช้้โปรแกรมความปลอดภััย

ทางไซเบอร์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ เพื่่� อ
ระบุุ จััดการ และแก้้ไขการโจมตีีทาง
ไซเบอร์์ใด ๆ ที่่�จะส่่งผลกระทบต่่อการ
ส่่งมอบบริิการให้้กัับเรา

เอกสารสำำ�คััญอื่่�น ๆ

SMITHS จรรยาบรรณ
ทางธุุรกิิจ

การรายงานข้้อกัังวล

เรากำำ�หนดให้้ซััพพลายเออร์์ต้้องมีี
กระบวนการที่่�เปิิดโอกาสให้้พนัั กงาน
ผู้้�รัับเหมา ผู้้�รัับเหมาช่่วง ตััวแทน หรืือ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอื่่�น ๆ สามารถ
รายงานการกระทำำ�หรือ
ื พฤติิกรรมที่่�
พวกเขาเห็็นว่่าผิิดจรรยาบรรณ ผิิด
กฎหมาย หรืือที่่�ละเมิิดหลัักจรรยา
บรรณของซััพพลายเออร์์นี้้�
เรายัังกำำ�หนดให้้ซััพพลายเออร์์
ของเราดำำ�เนิินการอย่่างจริิงจัังเพื่่� อ
สนัั บสนุุนให้้มีีการรายงาน ผู้้�ใดก็็ตาม
ที่่�รายงานเรื่่�องดัังกล่่าวจะต้้องไม่่
เผชิิญกัับการปฏิิบััติิที่่�ไม่่พึึงประสงค์์
ใด ๆ ซััพพลายเออร์์ต้้องตรวจสอบ
รายงานทุุกเรื่่�องอย่่างละเอีียด
และดำำ�เนิินการแก้้ไขอย่่างเหมาะสม
โดยทัันทีี หากรายงานดัังกล่่าวมีีมููล
ความจริิง
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SMITHS มาตรฐานแรงงานและ
นโยบายสิิทธิมนุุ
ิ ษยชน

แม้้ว่า่ เราจะกำำ�หนดให้้ซััพพลายเออร์์
ของเราทำำ�การตรวจสอบตนเองและ
ดำำ�เนิินการแก้้ไขตามขั้้�นตอนอย่่าง
ทัันท่่วงทีี แต่่หาก Smiths ร้้องขอให้้
ซััพพลายเออร์์แสดงข้้อมููลการปฏิิบััติิ
ตามหลัักจรรยาบรรณของซััพพลาย
เออร์์นี้้� เราก็็หวังั ว่่าซััพพลายเออร์์ของ
เราจะสามารถให้้ข้้อมููลแก่่เราได้้
หากซััพพลายเออร์์ทราบถึึงการกระ
ทำำ�หรือ
ื พฤติิกรรมใด ๆ ของพนัั กงาน
ผู้้�รัับเหมา ผู้้�รัับเหมาช่่วง ตััวแทน
หรืือผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอื่่�น ๆ ของ
Smiths ที่่�เห็็นว่่าผิิดจรรยาบรรณ ไม่่
ชอบด้้วยกฎหมาย หรืือละเมิิดหลััก
จรรยาบรรณของซััพพลายเออร์์นี้้�
เราขอให้้ท่่านรายงานไปยัังผู้้�ติิดต่่อ
ของ Smiths หรืือติิดต่่อสายด่่วนการ

Smiths Group plc · จรรยาบรรณซััพพลายเออร์์ 2022

SMITHS นโยบาย
SPEAK OUT

รายงาน Smiths' Speak Out (ผ่่าน
อีีเมล: SpeakOut@smiths.com)
รายงานทั้้�งหมดที่่�ส่่งไปยัังสายด่่วน
Smiths Speak Out จะถููกเก็็บเป็็น
ความลัับ (เว้้นแต่่กฎหมายกำำ�หนดให้้
ต้้องเปิิดเผย) และจะมีีการตรวจสอบ
โดยละเอีียดทัันทีี หากต้้องการ (และ
ถููกต้้องตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง)
ท่่านสามารถรายงานโดยไม่่เปิิดเผย
ตััวตนได้้ ท่่านสามารถไปที่่�นโยบาย
Speak Out ของ Smiths สำำ�หรับ
ั
พนัั กงานและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของ
Smiths ได้้ที่่�นี่่�
(หรืือส่่งคำำ�ขอทางอีีเมลไปได้้ที่่�
SpeakOut@Smiths.com)

รายงาน

พฤติิกรรมที่่�ผิิด
จรรยาบรรณทาง
ธุุรกิิจ
ที่่� Smiths เราจริิงจัังกัับค่่านิิยมและชื่่�อเสีียง
ของเรา หากพนัั กงานคนใดคนหนึ่่� งของ
Smiths ธุุรกิิจใดของเรา หรืือหุ้้�นส่่วนธุุรกิิจ
ของเราได้้กระทำำ�การใด ๆ ที่่�ละเมิิดหลัักจรรยา
บรรณของซััพพลายเออร์์หรือ
ื หลัักจรรยาบรรณ
ทางธุุรกิิจของเรา – ซึ่่�งรวมถึึงการให้้สิินบน
การทุุจริิต หรืือประเด็็นเรื่่�องความซื่่� อสััตย์์อื่่�น
ๆ – ท่่านมีีหน้้าที่่�รับ
ั ผิิดชอบในการรายงานไปยััง
Smiths Speak Out Hotline

Smiths Speak Out Hotline คืือ
บริิการการรายงานทางอีีเมลและทางเว็็บที่่�ส่่ง
รายงานของท่่านไปยัังทีีมจริิยธรรมและการ
ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดของ Smiths โดยตรง
ซึ่่�งพวกเขาจะตรวจสอบข้้อกัังวลทั้้�งหมดและ
ดำำ�เนิินการสอบสวนตามความจำำ�เป็็น

ETHICS &
COMPLIANCE

Speak Out
Hotline

Web

speakout.smiths.com

ทางอีีเมล

speakout@smiths.com

