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Smiths มีีประวัติัิการบุุกเบุิกนวัตัิกรรมีมีา 170 ปี ซึ่่�งถืือเป็น
ควัามีภาคภูมิีใจอย่า่งย่ิ�งสำำาหรบัุเราเช่น่เดีีย่วักับุช่ื�อเสีำย่งทีี่�มัี�นคง
ในการดีำาเนินธุุรกิจด้ีวัย่ควัามีซึ่ื�อสัำติย่สุ์ำจรติิของเรา คู่ค้าทีี่�หลาก
หลาย่ในห่วังโซึ่อุ่ปที่านมีีบุที่บุาที่สำำาคัญต่ิอควัามีสำำาเรจ็ของเรา
และในการรกัษาช่ื�อเสีำย่งอนัมีีค่าของเราไวั ้เรามุ่่�งมุ่่�นท่ี่�จะที่ำา
ธุ่รกิิจอย่�างปลอดภ่ัย่ ย่่�งย่นื ถููกิต้้องต้ามุ่กิฎหมุ่าย่ และเป็น
ไปต้ามุ่มุ่าต้รฐานสููงสู่ดของธุ่รกิิจและจรยิ่ธุรรมุ่ เพื่ื�อให้เรา
สำามีารถืต่ิอย่อดีจากรากฐานทีี่�แข็งแกรง่ของเราต่ิอไป เราทุี่ก
คนต้ิองย่อมีรบัุมีาติรฐานควัามีคาดีหวังัทีี่�กำาหนดีไวัใ้นหลัก
จรรย่าบุรรณของซึ่พัื่พื่ลาย่เออรนี์� สำนับุสำนนุซึ่่�งกันและกันเพื่ื�อ
ย่กระดัีบุมีาติรฐานและการที่ำางานของเราอย่า่งต่ิอเนื�อง
ขอขอบุคุณทีี่�รว่ัมีเคารพื่หลักจรรย่าบุรรณนี�ไปพื่รอ้มี
กับุเรา เราให้ควัามีสำำาคัญกับุการเป็นหุ้นส่ำวันกับุท่ี่าน
และควัามีมุ่ีงมัี�นทีี่�จะที่ำาธุุรกิจในที่างทีี่�ถูืกต้ิอง และเรา
ขอขอบุคุณการสำนับุสำนนุและผลงานของท่ี่านทีี่�มีีต่ิอ
ธุุรกิจและช่ื�อเสีำย่งของเรา

หากท่ี่านมีีคำาถืามีใดี ๆ เกี�ย่วักับุจรรย่าบุรรณซึ่พัื่พื่ลาย่
เออรนี์�หรอืมีาติรฐานทีี่�กำาหนดีไวัใ้นนั�น โปรดีสำอบุถืามี
ผู้ติิดีต่ิอ Smiths ของท่ี่านหรอืสำมีาช่กิในทีี่มี Ethics & 
Compliance ของ Smiths

Paul Keel
CEO 

จรรยาบรรณซััพพลายเออร์



สู่ขภัาพและความุ่ปลอดภ่ัย่ เป็็นส่ิ่�งท่ี่�
เราให้ค้วามสิ่ำาคัญสูิ่งสุิ่ด ไม่วา่เราจะ
ดำาเน่นการท่ี่�ใด เรามุ่งมั�นท่ี่�จะจัดห้า
สิ่ถานท่ี่�ที่ำางานท่ี่�ป็ลอดการบาดเจ็บ
ให้กั้บทัี่�งพนักงานของเราและผูู้้มา
เยอืนโรงงานของเราทุี่กคน โดยเรา
นำามาตรฐานด้านสุิ่ขภาพและความ
ป็ลอดภัยมาใช้ทั้ี่�วทัี่�งกลุ่มองค์กร 
และที่ำาก่จกรรมต่าง ๆ เพื�อป็รบัป็รุง
วฒันธรรมพฤต่กรรมความป็ลอดภัย 
และการลดความเส่ิ่�ยง เราคาดห้วงั

และต้องการให้ซั้ัพพลายเออรข์องเรา
รกัษาสิ่ภาพแวดล้อมในสิ่ถานท่ี่�ที่ำางาน
ให้ม่้สุิ่ขภาวะและความป็ลอดภัย
สิ่ำาห้รบัพนักงาน ลูกค้า และผูู้ม้าเยอืน
ของตน  
และนำาระบบการจัดการท่ี่�ม่
ป็ระส่ิ่ที่ธภ่าพมาดำาเน่นการและคงไว้
เพื�อที่ำาความเขา้ใจ จัดการ  
และลดความเส่ิ่�ยงด้านสุิ่ขภาพและ
ความป็ลอดภัย 
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ปกป้องผู้คนให้ปลอดีภัย่

แนวที่างปฏิิบั่ติ้ในกิารจ้างงานท่ี่�เป็น
ธุรรมุ่และสิูที่ธุมิุ่นษ่ย่ชน Smiths มุ่ง
มั�นท่ี่�จะเคารพมาตรฐานส่ิ่ที่ธม่นษุย
ช้นอนัเป็็นท่ี่�ยอมรบัในระดับสิ่ากล
ในป็ระเที่ศท่ี่�เราดำาเน่นงาน ดังท่ี่�
ระบุไวใ้นนโยบายส่ิ่ที่ธม่นษุยช้น ซ่ั�ง
ดูได้ ท่ี่�น่ี่� เราให้ค้วามสิ่นใจในเรื�อง
การเคารพส่ิ่ที่ธม่นษุยช้นในสิ่ถานท่ี่�
ที่ำางานของเราและส่ิ่งเสิ่รม่ห้ลักการน่�
ในห้ว่งโซ่ัอุป็ที่านของเรา ซััพพลายเอ
อรข์องเราต้องเคารพส่ิ่ที่ธม่นษุยช้น
ของพนักงานและผูู้้อื�นในการดำาเน่น
ธุรก่จและก่จกรรมให้กั้บ Smiths 
ซััพพลายเออรข์องเรายงัต้องป็ฏ่ิบัต่
ตามกฎห้มายและข้อบังคับด้าน
แรงงานท่ี่�บังคับใช้ทั้ี่�งห้มด รกัษาส่ิ่ที่ธ่
มนษุยช้นและมาตรฐานแรงงานอนั
เป็็นท่ี่�ยอมรบัในระดับสิ่ากล (รวม
ถ่งท่ี่�กำาห้นดไวใ้นห้ลักการช้่�นำาของ
สิ่ห้ป็ระช้าช้าต่) ไม่วา่จะป็ระกอบการ
ท่ี่�ใด เรากำาห้นดให้ซั้ัพพลายเออร์
ของเราต้องป็ฏ่ิบัต่ตามนโยบายส่ิ่ที่ธ่
มนษุยช้นของเรา และดูแลให้ผูู้้้อื�น
ในห้ว่งโซ่ัอุป็ที่านของพวกเขาที่ำาเช้น่
เด่ยวกัน 

กิารปฏิิบั่ติ้อย่�างมุ่่มุ่นษ่ย่ธุรรมุ่ในท่ี่�
ที่ำางาน ซััพพลายเออรทุ์ี่กรายจำาเป็็น
ต้องป็ฏ่ิบัต่ต่อพนักงานของตนด้วย
ความเคารพและให้เ้ก่ยรต่ ในสิ่ถานท่ี่�
ที่ำางานท่ี่�ป็ราศจากการป็ฏ่ิบัต่ท่ี่�รุนแรง
ห้รอืไรม้นษุยธรรมทุี่กรูป็แบบ ซ่ั�งรวม
ถ่งการบ่บบังคับที่างจ่ตใจห้รอืรา่งกาย 
การกลั�นแกล้ง การล่วงละเม่ด (รวม
ถ่งการล่วงละเม่ดที่างเพศ) การข่มขู่ 
การตอบโต้ และการล่วงละเม่ดที่าง
วาจา

ความุ่หลาย่หลากิ จุดแข็งและความ
สิ่ำาเรจ็ของเรามาจากความค่ด วธ่ก่าร 
ป็ระสิ่บการณ์ และมุมมองท่ี่�ห้ลาก
ห้ลายท่ี่�เราแต่ละคนนำามา ความ
ห้ลากห้ลายน่�สิ่ะท้ี่อนถ่งภูม่ห้ลังและ
วฒันธรรมต่าง ๆ ของท่ี่�มาของเรา 
เราห้วงัวา่ซััพพลายเออรข์องเราจะ
สิ่รรห้า เลือก และส่ิ่งเสิ่รม่พนักงาน
ของตนตามเกณฑ์์คุณสิ่มบัต่ ทัี่กษะ 
ความถนัด และทัี่ศนคต่ของพวกเขา
เท่ี่านั�น ในการตัดส่ิ่นใจเก่�ยวกับการ
จ้างงาน ซััพพลายเออรข์องเราต้อง
ป็ฏ่ิบัต่ตามกฎห้มายวา่ด้วยต่อต้าน
การเลือกป็ฏ่ิบัต่ท่ี่�บังคับใช้้

Smiths กำาห้นดให้ซั้ัพพลายเออรข์อง
เราไม่ม่ส่ิ่วนรว่มห้รอืสิ่นับสิ่นนุการ 
เลือกป็ฏ่ิบัต่ห้รอืลำาเอย่งในการสิ่รรห้า 
ให้ค่้าตอบแที่น การเปิ็ดโอกาสิ่ในการ
ฝึึกอบรม การเลื�อนตำาแห้น่ง การเล่ก
จ้าง ห้รอืการเกษ่ยณอายุ

กิารขจ่ดแรงงานบัง่ค่บั/ท่ี่�ไมุ่�สูมุ่่ครใจ 
ซััพพลายเออรจ์ะต้องช้ว่ยเราขจัด
การใช้แ้รงงานบังคับห้รอืท่ี่�ไม่สิ่มัคร
ใจในห้ว่งโซ่ัอุป็ที่านของเรา เพื�อให้้
สิ่อดคล้องกับนโยบายส่ิ่ที่ธม่นษุยช้น
ของเรา ซััพพลายเออรต้์องไม่ม่ส่ิ่วน
รว่มห้รอืสิ่นับสิ่นนุการค้ามนษุยอ์ยา่ง
ผู้่ดกฎห้มาย ห้รอืใช้แ้รงงานที่าสิ่ใน
รูป็แบบใด ๆ ห้รอืการบังคับ ผูู้กมัด 
ใช้สั้ิ่ญญาผูู้กมัดห้รอืการบังคับใช้้
แรงงานนักโที่ษ ห้รอืกดดัน การเอา
รดัเอาเป็รย่บ ห้รอืบ่บบังคับพนักงาน
ที่างรา่งกาย ที่างเพศ ห้รอืที่างจ่ตใจ
ไม่วา่จะในรูป็แบบใด

การเคารพื่ซึ่่�งกันและกันเป็นค่านิย่มีหลักของ SMITHS

https://www.smiths.com/-/media/files/responsible-business/smiths-group-human-rights-policy.pdf


กิารขจ่ดกิารใชแ้รงงานเด็กิซััพพลาย
เออรข์องเราไม่ควรใช้แ้รงงานบุคคล
ท่ี่�ม่อายุตำ�ากวา่ 16 ปี็ในงานท่ี่�เก่�ยวข้อง
กับ Smiths ห้ากซััพพลายเออรห์้รอื
กฎห้มายของป็ระเที่ศใด ๆ กำาห้นด
ให้บุ้คคลท่ี่�จะได้รบัการจ้างงานต้อง
ม่อายุเก่น 16 ปี็ ข้อจำากัดนั�นจะม่
ผู้ลบังคับใช้ ้Smiths คาดห้วงัให้้
ซััพพลายเออรต์รวจสิ่อบอายุของ
พนักงานตามสิ่มควรก่อนท่ี่�บุคคลนั�น
จะเร่�มที่ำางาน ห้ากจ้างงานบุคคลท่ี่�
ม่อายุตำ�ากวา่ 18 ปี็ ห้า้มบุคคลเห้ล่า
นั�นที่ำางานท่ี่�เป็็นอนัตรายห้รอืที่ำารา้ย
จ่ตใจ รา่งกาย สัิ่งคม ห้รอืศ่ลธรรม 
ห้รอืขัดขวางการเรย่นของพวกเขา

สิูที่ธุท่ิี่�จะได้รบ่ัค�าจ้างประท่ี่งชพ่ 
Smiths กำาห้นดให้ซั้ัพพลายเออรจ่์าย
ค่าแรงให้กั้บพนักงานของตนอยา่ง
น้อยตามค่าแรงขั�นตำ�าท่ี่�กฎห้มาย
กำาห้นด และให้ส้ิ่วสัิ่ด่การตาม
กฎห้มาย และจะต้องจ่ายค่าจ้างตาม
เงื�อนไขการจ้างงานของบุคคลนั�น 
ห้า้มใช้ก้ารห้กัค่าจ้างเป็็นมาตรการ
ที่างวนั่ย

สิูที่ธุใินกิารมุ่่ช่�วโมุ่งกิารที่ำางานและ
วน่หย่่ดท่ี่�เหมุ่าะสูมุ่ ซััพพลายเออร์
ของ Smiths ต้องป็ฏ่ิบัต่ตามกฎห้มาย
ท่ี่�บังคับใช้เ้ก่�ยวกับช้ั�วโมงการที่ำางาน 
ค่าล่วงเวลา และวนัห้ยุด และต้องให้้
ม่ช้ว่งเวลาพักทัี่�งห้มดตามท่ี่�กฎห้มาย
ท่ี่�บังคับใช้ก้ำาห้นด

เสูรภ่ัาพในกิารสูมุ่าคมุ่ Smiths 
เคารพในส่ิ่ที่ธเ่สิ่รภ่าพในการสิ่มาคม
ของพนักงาน เรากำาห้นดให้ซั้ัพพลาย
เออรข์องเราป็ฏ่ิบัต่ตามกฎห้มายท่ี่�
บังคับใช้ซ่้ั�งป็กครองส่ิ่ที่ธข่องคนงาน
ในการสิ่มาคมอยา่งอส่ิ่ระ ในการ
จัดตั�งสิ่ห้ภาพแรงงานห้รอืองค์กร
แรงงานอื�น ๆ และ ห้รอืรว่มกันรอ้ง
เรย่นนายจ้างของตนเก่�ยวกับเงื�อนไข
การจ้างงานและสิ่ภาพการที่ำางาน 

กิารร�วมุ่ก่ินเจรจาต้�อรอง
เรากำาห้นดให้ซั้ัพพลายเออรข์องเรา
ม่ส่ิ่วนรว่มในการเจรจาโดยสุิ่จรต่กับ
สิ่ห้ภาพแรงงาน องค์กรแรงงาน ห้รอื
ตัวแที่นอื�น ๆ ของพนักงาน ท่ี่�ได้รบั
อนญุาตและกฎห้มายยอมรบัในเรื�อง
เงื�อนไขการจ้างงานและสิ่ภาพการ
ที่ำางานอื�น ๆ นอกจากน่� เราคาดห้วงั
ให้ซั้ัพพลายเออรไ์ม่ม่ส่ิ่วนรว่มห้รอื
สิ่นับสิ่นนุแนวป็ฏ่ิบัต่ด้านแรงงาน
ท่ี่�ไม่เป็็นธรรมห้รอืการดำาเน่นการ
อื�น ๆ ท่ี่�ม่จุดป็ระสิ่งค์เพื�อข่มขู่ห้รอืบ่บ
บังคับพนักงานคนใด ๆ ไม่ให้ม่้ส่ิ่วน
รว่มในก่จกรรมท่ี่�ได้รบัการคุ้มครอง
ตามกฎห้มาย ท่ี่�เก่�ยวข้องกับการรว่ม
กันเจรจาต่อรอง ห้รอืการรว่มกัน
เคลื�อนไห้วด้านแรงงาน

กิารจ่ดกิารความุ่เสู่�ย่งด้านความุ่
ร่นแรงในสูถูานท่ี่�ที่ำางาน ซััพพลาย
เออรข์องเราต้องดำาเน่นนโยบายท่ี่�
ช้ดัเจนและม่ป็ระส่ิ่ที่ธภ่าพในการ
ป้็องกันความรุนแรงในสิ่ถานท่ี่�ที่ำางาน 

ความุ่เป็นสู�วนต่้ว เรากำาห้นดให้้
ซััพพลายเออรข์องเราเคารพและ
ป็กป้็องข้อมูลส่ิ่วนบุคคลใด ๆ ท่ี่�ได้รบั
มาอนัเป็็นส่ิ่วนห้น่�งของความสัิ่มพันธ์
ที่างธุรก่จของเรา ซััพพลายเออรข์อง
เราต้องป็ฏ่ิบัต่ตามกฎห้มายความเป็็น
ส่ิ่วนตัวและกฎห้มายวา่ด้วยความ
ป็ลอดภัยของข้อมูลและข้อกำาห้นด
ด้านกฎระเบ่ยบเมื�อม่การรวบรวม จัด
เก็บ ป็ระมวลผู้ล ส่ิ่งต่อและแบ่งปั็น
ข้อมูลส่ิ่วนบุคคล นอกจากน่� ในกรณ่
ท่ี่�ซััพพลายเออรข์องเราใช้เ้ที่คโนโลย่
ในการส่ิ่งมอบบรก่ารให้กั้บเรา เรายงั
คาดห้วงัให้พ้วกเขาใช้ม้าตรการการ
ควบคุมความป็ลอดภัยที่างไซัเบอร์
ท่ี่�เห้มาะสิ่ม และใช้โ้ป็รแกรมความ
ป็ลอดภัยที่างไซัเบอรท่์ี่�ม่ป็ระส่ิ่ที่ธภ่าพ 
เพื�อระบุ จัดการ และแก้ไขการโจมต่
ที่างไซัเบอรใ์ด ๆ ท่ี่�จะส่ิ่งผู้ลกระที่บต่อ
การส่ิ่งมอบบรก่ารให้กั้บเรา
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เราคาดห้วงัและ
กำาห้นดให้ซั้ัพพลายเอ
อรข์องเราไม่จ้างงาน
พนักงานท่ี่�อายุตำ�ากวา่ 
16 ปี็



กิารปฏิิบั่ติ้ต้ามุ่กิฎหมุ่าย่
เป็็นข้อกำาห้นดขั�นตำ�าแต่เป็็นส่ิ่�งจำาเป็็น
ในห้ลักจรรยาบรรณที่างธุรก่จของ
เรา ซััพพลายเออรข์องเราต้องป็ฏ่ิบัต่
ตามกฎห้มาย ข้อบังคับและคำาสัิ่�งที่าง
กฎห้มายท่ี่�บังคับใช้ทั้ี่�งห้มด  
และภาระผูู้กพันทัี่�งห้มดในสัิ่ญญาใด 
ๆ ท่ี่�พวกเขาที่ำาไวกั้บเรา  ซ่ั�งรวมถ่ง
กฎห้มายท่ี่�บังคับใช้ทั้ี่�งห้มดท่ี่�เก่�ยวข้อง
กับการต่อต้านการทุี่จรต่  
การต่อต้านการแข่งขัน การค้า  
ความป็ลอดภัยด้านสุิ่ขภาพและส่ิ่�ง
แวดล้อม และส่ิ่ที่ธม่นษุยช้นและ
มาตรฐานแรงงาน ตลอดจนกฎห้มาย
อื�น ๆ ท่ี่�ควบคุมธุรกรรมที่างธุรก่จของ
เรา ซััพพลายเออรข์องเรายงัต้องดูแล
ให้พ้นักงาน ผูู้้รบัเห้มา  
ตัวแที่น ซััพพลายเออร ์ 
และภาค่อื�น ๆ ท่ี่�ที่ำางานในนามของ
พวกเขาป็ฏ่ิบัต่ตามกฎห้มายท่ี่�บังคับ
ใช้ ้มาตรฐานท่ี่�กำาห้นดไวใ้นจรรยา
บรรณซััพพลายเออรน่์� และภาระ
ผูู้กพันตามสัิ่ญญาท่ี่�ที่ำาไวกั้บ  
Smiths เราคาดห้วงัและกำาห้นดให้้
ซััพพลายเออรข์องเราดำาเน่นการ
ตรวจสิ่อบสิ่ถานะกับซััพพลายเออร์
ของตนตามสิ่มควร โดยคัดกรองเรื�อง
การต่ดส่ิ่นบนและการทุี่จรต่  
การป็ฏ่ิบัต่ตามข้อกำาห้นดที่างการค้า 
และความเส่ิ่�ยงด้านส่ิ่ที่ธม่นษุยช้น 
และรวมถ่งข้อกำาห้นดและเงื�อนไขท่ี่�
เห้มาะสิ่มในสัิ่ญญาจัดห้าเพื�อให้แ้น่ใจ
วา่ข้อกำาห้นดเห้ล่าน่�บังคับใช้เ้รย่งต่อ
กันไป็ตลอดห้ว่งโซ่ัอุป็ที่านของตน 

กิารติ้ดสิูนบันและกิารคอรร์ป่ช่�น ไม่
เป็็นท่ี่�ยอมรบัและ Smiths จะไม่ม่
ที่างยอมที่นในเรื�องน่� เราคาดห้วงั
และกำาห้นดให้ซั้ัพพลายเออรข์องเรา
ป็ระพฤต่ตนอยา่งม่จรย่ธรรมในการ
ต่ดต่อที่างธุรก่จทัี่�งห้มด ต้องป็ฏ่ิบัต่
ตามกฎห้มายวา่ด้วยการให้ส่้ิ่นบน
และการทุี่จรต่ และต้องม่ระบบและ
การควบคุมท่ี่�เพ่ยงพอเพื�อป้็องกันการ
ต่ดส่ิ่นบนและการทุี่จรต่ พนักงาน
ของซััพพลายเออรต้์องไม่เสิ่นอ ให้้
คำาสัิ่ญญา ให้ ้เรย่กรอ้ง ห้รอืยอมรบั 
(ห้รอืยอมให้ผูู้้้อื�นจ่ายห้รอืรบั) ส่ิ่นบน
เพื�อรบั รกัษา ห้รอืให้ธุ้รก่จห้รอืผู้ล
ป็ระโยช้น์อื�น ๆ Smiths ห้า้มม่ให้้
พนักงานของเรา จ�าย่เงนิเพื�ออำานวย่
ความุ่สูะดวกิ และเราคาดห้วงัให้้
ซััพพลายเออรข์องเราที่ำาเช้น่เด่ยวกัน
น่�ในส่ิ่วนท่ี่�เก่�ยวข้องกับก่จกรรมที่าง
ธุรก่จท่ี่�เก่�ยวข้องกับ Smiths หา้มุ่ให้
ของกิำาน่ล อาหาร หรอืกิารต้้อนรบ่ั 
เพื�อโน้มน้าวการตัดส่ิ่นใจที่างธุรก่จ
ของผูู้้อื�นอยา่งไม่เห้มาะสิ่ม ห้รอืห้าก 
เป็็นการกระที่ำาท่ี่�ป็รากฏิออกมาใน
รูป็นั�น เราขอให้ซั้ัพพลายเออรข์อง
เราไม่มอบของขวญัให้กั้บพนักงาน
ของเรา เราดำาเน่นนโยบายของขวญั 
อาห้าร และการต้อนรบัท่ี่�เข้มงวด ซ่ั�ง
กำาห้นดให้พ้นักงานของเราป็ฏ่ิเสิ่ธ
ของขวญัและคำาเช้ญ่ เราไม่อนญุาต
ให้พ้นักงานของเรารอ้งขอของขวญั 
อาห้าร ห้รอืการต้อนรบัจากใคร และ
ซััพพลายเออรข์องเราไม่ควรรูส่้ิ่ก
เป็็นภาระผูู้กพันท่ี่�จะต้องให้ข้องขวญั 
อาห้าร ห้รอืการต้อนรบัแก่พนักงาน
ของ Smiths (และห้ากพนักงานของ 
เรารอ้งขอของขวญั อาห้าร ห้รอืการ

ต้อนรบั โป็รดรายงานเรื�องน่�ผู้่าน
ระบบ Speak Out ซ่ั�งอา้งอง่อยูด้่าน
ล่าง)

ผลประโย่ชน์ท่ี่บัซ้้อน เมื�อผู้ล
ป็ระโยช้น์ส่ิ่วนตัวแที่รกสิ่อดการ
ตัดส่ิ่นใจที่างธุรก่จอยา่งเป็็นกลางให้้
กับนายจ้าง (Smiths ห้รอืซััพพลาย
เออรข์องเรา) ของพนักงาน ผู้ล
ป็ระโยช้น์ทัี่บซ้ัอนห้รอืท่ี่�ป็รากฏิออก
มาในรูป็ของผู้ลป็ระโยช้น์ทัี่บซ้ัอน
อาจบ่อนที่ำาลายช้ื�อเส่ิ่ยงของเราและ
ซััพพลายเออรข์องเราได้ ดังนั�นจ่ง
ต้องม่การจัดการอยา่งระมัดระวงั 
ซััพพลายเออรข์องเราต้องเปิ็ดเผู้ย
เรื�องโอกาสิ่เก่ดผู้ลป็ระโยช้น์ทัี่บซ้ัอน
ในการเป็็นหุ้น้ส่ิ่วนของเราแก่ Smiths 
โดยทัี่นท่ี่ และเราจะดำาเน่นการเช้น่
เด่ยวกัน

กิารแข�งข่นอย่�างย่่ติ้ธุรรมุ่และกิาร
หล่กิเล่�ย่งกิารผูกิขาด เป็็นห้วัใจ
สิ่ำาคัญท่ี่�จะที่ำาให้เ้ศรษฐก่จเฟ่ื่� องฟูื่ 
Smiths มุ่งมั�นสิ่รา้งความมั�นใจวา่
เราจะป็ฏ่ิบัต่ตามกฎห้มายวา่ด้วยการ
ต่อต้านการผูู้กขาดและการแข่งขันท่ี่�
ไม่เป็็นธรรมท่ี่�เก่�ยวข้องทัี่�งห้มด เรา
กำาห้นดให้ซั้ัพพลายเออรข์องเราที่ำา
เช้น่เด่ยวกัน และไม่ม่ส่ิ่วนรว่มใน
พฤต่กรรมใด ๆ ท่ี่�ละเม่ดกฎห้มาย
ต่อต้านการผูู้กขาด ตัวอยา่งเช้น่ 
ซััพพลายเออรข์องเราต้องไม่สิ่มรูร้ว่ม
ค่ดกับคู่แข่งเพื�อกำาห้นดราคา สิ่มยอม
ในการเสิ่นอราคา จัดสิ่รรลูกค้า
ห้รอืตลาด ห้รอืแลกเป็ล่�ยนข้อมูลท่ี่�
ละเอย่ดออ่นในเช้ง่พาณ่ช้ยใ์นปั็จจุบัน 
ล่าสุิ่ด ห้รอืในอนาคต 
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ที่ำาธุุรกิจอย่า่งถูืกวัธิุี

ห้า้มให้ข้องกำานัล อาห้าร ห้รอืการต้อนรบั เพื�อโน้มน้าว
การตัดส่ิ่นใจที่างธุรก่จของผูู้้อื�นอยา่งไม่เห้มาะสิ่ม ห้รอื
ห้าก เป็็นการกระที่ำาท่ี่�ป็รากฏิออกมาในรูป็นั�น 



ต้องป็ฏ่ิบัต่ตามกิฎหมุ่าย่กิารค้า
ระหว�างประเที่ศเสิ่มอ เราคาดห้วงั
ให้ซั้ัพพลายเออรข์องเราป็ฏ่ิบัต่ตาม
พันธกรณ่ในการส่ิ่งออกและนำาเข้า 
ข้อบังคับต่อต้านการควำ�าบาตร การ
ลงโที่ษที่างเศรษฐก่จ และกฎห้มาย
การค้า ข้อบังคับ นโยบาย และ
ขั�นตอนป็ฏ่ิบัต่อื�น ๆ ท่ี่�บังคับใช้ ้ไม่
วา่จะดำาเน่นการ ณ ท่ี่�ใด ตัวอยา่ง
เช้น่ เมื�อม่การขาย โอน ห้รอืแลก
เป็ล่�ยนผู้ล่ตภัณฑ์์ บรก่าร เที่คโนโลย ่
ซัอฟื่ต์แวรแ์ละ/ห้รอืข้อมูลที่างเที่คน่ค
ไป็ยงัห้รอืกับ Smiths และ/ห้รอื
ซััพพลายเออรข์องเรา 

กิารชำาระภัาษ่ (เช้น่ ภาษ่น่ต่บุคคล 
ภาษ่การค้า ภาษ่นำาเข้าและส่ิ่งออก 
และภาษ่ศุลกากร) Smiths ยด่มั�น
ท่ี่�จะจ่ายภาษ่ของตนและไม่ยอมให้้
ม่การห้ล่กเล่�ยงภาษ่และการอำานวย
ความสิ่ะดวกในการห้ล่กเล่�ยงภาษ่ ซ่ั�ง
รวมถ่งการม่ส่ิ่วนรว่มห้รอืช้ว่ยเห้ลือ
บุคคลท่ี่�สิ่ามโดยเจตนาและอยา่งไม่
ซืั�อสัิ่ตย ์(ไม่วา่จะเป็็นลูกค้า ซััพพลาย
เออร ์ผูู้้ให้บ้รก่าร ผูู้้รบัเห้มา ตัวแที่น 
รฐับาล ห้รอืสิ่าธารณะ ห้น่วยงาน 
ท่ี่�ป็รก่ษา ห้รอืใครก็ตาม) ในการ
ห้ล่กเล่�ยงภาษ่ไม่วา่จะท่ี่�ใดในโลก 
ซััพพลายเออรข์องเราต้องป็ฏ่ิบัต่ตาม
คำามั�นเด่ยวกันนั�นด้วย 

กิารวิ�งเต้้น การม่ส่ิ่วนรว่มกับห้น่วย
งานของรฐั การห้าคนว่�งเต้นและการ
บรจ่าคที่างการเมืองนั�นม่กฎห้มาย
บังคับท่ี่�เข้มงวด เรากำาห้นดให้้
ซััพพลายเออรข์องเราดำาเน่นก่จกรรม
เห้ล่าน่�อยา่งถูกกฎห้มาย โป็รง่ใสิ่ โดย
สุิ่จรต่ และคำาน่งถ่งความเส่ิ่�ยงด้าน
จรย่ธรรมและช้ื�อเส่ิ่ยง

เก็ิบับั่นทึี่กิหล่กิฐานข้อมูุ่ลท่ี่�ถููกิต้้อง
แมุ่�นย่ำา Smiths คาดห้วงัและกำาห้นด
ให้ซั้ัพพลายเออรเ์ก็บรกัษาบัญช้่
และบันท่ี่กท่ี่�เก่�ยวข้องกับก่จกรรม
ที่างธุรก่จของตนกับ Smiths ให้เ้ป็็น
ปั็จจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน  
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ต้ิองปฏิิบุัติิติามีกฎหมีาย่การค้า
ระหวัา่งประเที่ศเสำมีอ



ใสู�ใจสิู�งแวดล้อมุ่ ในการดำาเน่น
งาน เราจำาเป็็นต้องม่มาตรฐานด้าน
ส่ิ่�งแวดล้อมซ่ั�งเป็็นส่ิ่วนสิ่ำาคัญของ
กลยุที่ธใ์นการส่ิ่งเสิ่รม่วฒันธรรม
แห้ง่ความรบัผู้่ดช้อบของเรา เรามุ่ง
มั�นท่ี่�จะดำาเน่นธุรก่จด้วยความรบัผู้่ด
ช้อบต่อส่ิ่�งแวดล้อม ซ่ั�งรวมถ่งการ
ใช้พ้ลังงานและที่รพัยากรธรรมช้าต่
อยา่งม่ป็ระส่ิ่ที่ธภ่าพ และลดการ
ป็ล่อยก๊าซัเรอืนกระจก ดูเป้็าห้มาย
ด้านส่ิ่�งแวดล้อมของเราได้ ท่ี่�น่ี่� เป้็า

ห้มายของเราคือลดผู้ลกระที่บท่ี่�
ก่จกรรม ผู้ล่ตภัณฑ์์ และบรก่ารของ
เราม่ต่อส่ิ่�งแวดล้อมให้เ้ห้ลือน้อย
ท่ี่�สุิ่ด เรามุ่งมั�นท่ี่�จะให้ก้ารดำาเน่น
งานของเราป็ล่อยก๊าซัเรอืนกระจก
สุิ่ที่ธเ่ป็็นศูนย ์(การป็ล่อยคารบ์อน) 
ภายในปี็ 2040 และสิ่ำาห้รบัเป้็าห้มาย
ของ Scope 3 (ดูแผู้นภาพด้าน
ล่าง) ภายในปี็ 2050  เราสิ่นับสิ่นนุ
คณะที่ำางานด้านการเปิ็ดเผู้ยข้อมูล
ที่างการเงน่เก่�ยวกับสิ่ภาพภูม่อากาศ 

นอกจากน่� เรายงัมุ่งมั�นท่ี่�จะกำาห้นด
เป้็าห้มายตามห้ลักวท่ี่ยาศาสิ่ตรแ์ละ
เป้็าห้มายของสิ่ห้ป็ระช้าช้าต่ในการ
ป็ล่อยคารบ์อนเป็็นศูนย ์(UN Race to 
Zero) ด้วย เราคาดห้วงัให้ซั้ัพพลาย
เออรร์ว่มกับเราในการมุ่งมั�นดูแลส่ิ่�ง
แวดล้อมและอยา่งน้อยก็ต้องป็ฏ่ิบัต่
ตามกฎห้มายและระเบ่ยบข้อบังคับ
ด้านส่ิ่�งแวดล้อมท่ี่�เก่�ยวข้อง
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ลดีผลกระที่บุต่ิอสิำ�งแวัดีล้อมีของเราให้เหลือน้อย่ทีี่�สุำดี การจัดีหา
อย่า่งมีีควัามีรบัุผิดีช่อบุ

การขนส่่งและการ
จััดจัำาหน่าย

การแปรรูปสิ่นค้้าท่ี่�
ขายไป

การใช้สิ้่นค้้าท่ี่�
ขายไป

การจััดการกับสิ่นค้้า
ขายไปท่ี่�หมดอายุ

ที่รพัยสิ์่นท่ี่�เช้า่มา แฟรนไช้ส์่ การลงทุี่น

SCOPE 3 · ที่างต้รง  กิิจกิรรมุ่ปลาย่สูาย่

สิูนค้าและบัรกิิารท่ี่�
ซื้�อมุ่า

สิูนค้าท่ี่น กิิจกิรรมุ่ท่ี่�เก่ิ�ย่ว
ก่ิบัเชื�อเพลิงและ

พล่งงาน

กิารขนสู�งและกิารจ่ด
จำาหน�าย่

ของเสู่ย่ท่ี่�
เกิิดขึ�นในกิาร
ดำาเนินงาน

กิารเดินที่างเพื�อ
ธุ่รกิิจ

กิารเดินที่าง
ไป-กิล่บัของ

พน่กิงาน

ที่รพ่ย่สิ์ูนท่ี่�เช�า
มุ่า

SCOPE 3 · ที่างต้รง  กิิจกิรรมุ่ต้้นสูาย่

อาคารสถานท่ี่�
ของบรษัิัที่

ยานพาหนะของ
บรษัิัที่

SCOPE 1 · ที่างต้รง  กิารราย่งานบัรษ่ิที่

ไฟฟ้า ไอนำ�า เครื�องที่ำาความุ่รอ้นและ
ความุ่เย่น็ท่ี่�ซื้�อมุ่าเพื�อใชเ้อง

SCOPE 2 · ที่างต้รง  กิิจกิรรมุ่ต้้นสูาย่

CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6 NF3

https://www.smiths.com/responsible-business


กิารจ่ดหาแร�ธุาต่้อย่�างรบ่ัผิดชอบั 
เราพยายามดูแลให้มั้�นใจวา่การ
จัดห้าของเราป็กป้็องส่ิ่ที่ธม่นษุย
ช้น ซััพพลายเออรข์องเราต้อง
ที่ำาเช้น่เด่ยวกันโดยนำาระบบและ
กระบวนการท่ี่�ที่นที่านมาใช้ต่้อเนื�อง
เพื�อให้แ้น่ใจวา่แรธ่าตุนั�นไม่ได้ถูก
ห้ามาจากพื�นท่ี่�ความขัดแยง้โดยผู้่ด
กฎห้มาย ในกรณ่ท่ี่�ซััพพลายเออร์
ของเราจัดห้าผู้ล่ตภัณฑ์์ ส่ิ่วนป็ระกอบ 
และวสัิ่ดุท่ี่�ป็ระกอบด้วยด่บุก ทัี่งสิ่เตน 
แที่นที่าลัม ที่อง และโคบอลต์ให้้
แก่ Smiths เราคาดห้วงัให้พ้วกเขา
ดำาเน่นการตรวจสิ่อบวเ่คราะห้ส์ิ่ถานะ
แห้ล่งท่ี่�มาของแรธ่าตุเห้ล่านั�นอยา่ง
ถ่�ถ้วนเพื�อให้แ้น่ใจวา่ได้มาจากแห้ล่ง
ท่ี่�ถูกต้องตามกฎห้มายท่ี่�บังคับใช้ ้และ
ตามมาตรฐานท่ี่�เป็็นท่ี่�ยอมรบัในระดับ
สิ่ากล ซััพพลายเออรค์วรป็ฏ่ิบัต่ตาม
คำาแนะนำาท่ี่�องค์กรความรว่มมือที่าง
เศรษฐก่จและการพัฒนา (OECD) 
เผู้ยแพรใ่นเรื�องการตรวจสิ่อบสิ่ถานะ
และตรวจสิ่อบห้ว่งโซ่ัอุป็ที่านของแร่
ท่ี่�เข้าสู่ิ่กระบวนการที่างอุตสิ่าห้กรรม

ของตนวา่ไม่ได้มาจากพื�นท่ี่�ท่ี่�ได้รบั
ผู้ลกระที่บจากความขัดแยง้และม่
ความเส่ิ่�ยงสูิ่ง ("CAHRAs") 

ผลิต้ภ่ัณฑ์์ท่ี่�ย่่�งย่นื Smiths มุ่งมั�นท่ี่�จะ
ดูแลให้ผู้้ล่ตภัณฑ์์เป็็นผู้ล่ตภัณฑ์์ท่ี่�ม่
ความรบัผู้่ดช้อบ และจัดห้าผู้ล่ตภัณฑ์์
และบรก่ารท่ี่�ยั �งยนืให้แ้ก่ลูกค้า  
ในที่างกลับกัน เราก็คาดห้วงัให้้
ซััพพลายเออรข์องเราที่ำางานเพื�อ
จัดห้าผู้ล่ตภัณฑ์์และบรก่ารท่ี่�ยั �งยนื 
โดยพ่จารณาจากการป็ระเม่นวฏัิจักร
ช้ว่ต่ การลดวสัิ่ดุ วตัถุด่บ และบรรจุ
ภัณฑ์์ท่ี่�อนัตรายในทุี่กท่ี่�ท่ี่�ที่ำาได้อยา่ง
ป็ลอดภัยและที่ำาได้จรง่ 

เรากำาห้นดให้ซั้ัพพลายเออร์
ผู้ล่ตภัณฑ์์ของ Smiths ต้องป็ฏ่ิบัต่
ตาม IEC 62474 – คำำ�ประก�ศเก่�ยว
กับวสัดุุสำ�หรบัผลิิตภััณฑ์์ของแลิะ
สำ�หรบัอุตส�หกรรมอเิลิก็ที่รอเที่
คำนิี่กส์ ซััพพลายเออรต้์องม่บันท่ี่ก
ห้ลักฐานทัี่�งห้มดท่ี่�จำาเป็็นเพื�อแสิ่ดงให้ ้
Smiths ที่ราบทัี่นท่ี่วา่ได้ป็ฏ่ิบัต่ตาม

มาตรฐานวสัิ่ดุและ/ห้รอืส่ิ่นค้า IEC 
62474 นอกจากน่� ซััพพลายเออรต้์อง
จัดเตรย่มเอกสิ่ารแสิ่ดงข้อมูลของ
วสัิ่ดุให้เ้มื�อม่การรอ้งขอ

Smiths ต้องแสิ่ดงให้เ้ห้น็วา่
ผู้ล่ตภัณฑ์์และการใช้ว้สัิ่ดุบางอยา่ง
นั�นเป็็นไป็ตามกฎห้มาย (รวมถ่ง
กฎห้มายด้านส่ิ่�งแวดล้อม) และ
มาตรฐานสิ่ากล เราจ่งคาดห้วงัให้้
ซััพพลายเออรม์อบข้อมูลให้เ้ราได้โดย
ทัี่นท่ี่ (รวมถ่งเอกสิ่ารแสิ่ดงข้อมูลของ
วสัิ่ดุ) เมื�อ Smiths รอ้งขออยา่งสิ่ม
เห้ตุสิ่มผู้ล เพื�อให้เ้ราสิ่ามารถนำาไป็
แสิ่ดงถ่งการป็ฏ่ิบัต่ตามกฎห้มายและ
มาตรฐานเห้ล่านั�นได้
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ซััพพลายเออรข์องเราต้องรว่มมือกับ
เราเพื�อตอบสิ่นองความคาดห้วงัด้าน
คุณภาพของลูกค้า และรบัป็ระกัน
ความคุ้มค่าและความตรงต่อเวลา

ตลอดห้ว่งโซ่ัอุป็ที่าน ซััพพลายเออร์
ของเราควรดูแลให้ง้านท่ี่�ออกมาได้
มาตรฐานคุณภาพท่ี่�ม่  
และนำากระบวนการป็ระกันคุณภาพ

มาใช้เ้พื�อห้าจุดบกพรอ่งและดำาเน่น
การแก้ไข

ควัามีมุ่ีงมัี�นเรื�องคุณภาพื่ 

รว่ัมีดูีแลที่รพัื่ย่สิ์ำนที่างปัญญาและที่าง
กาย่ภาพื่ของกันและกัน
ในห้ลักจรรยาบรรณที่างธุรก่จของเรา 
เรามุ่งมั�นท่ี่�จะป็กป้็องข้อมูล ที่รพัยส่์ิ่น
ที่างปั็ญญา และที่รพัยส่์ิ่นอื�นใดท่ี่�
เป็็นของซััพพลายเออรข์องเราและ
บุคคลท่ี่�สิ่ามรายอื�น ๆ เราคาดห้วงั
และกำาห้นดให้ซั้ัพพลายเออรข์องเรา
ไม่เปิ็ดเผู้ยข้อมูลใด ๆ ท่ี่�ไม่ใช้ข่้อมูล
สิ่าธารณะ (รวมถ่งข้อมูลส่ิ่วนบุคคล
เก่�ยวกับพนักงานของ Smiths) แก่
บุคคลท่ี่�สิ่าม เวน้แต่จะได้รบัอนญุาต
จาก Smiths; แบ่งปั็นข้อมูลท่ี่�เป็็น
ความลับเฉพาะกับผูู้้ท่ี่�จำาเป็็นต้องรู้
เพื�อป็ฏ่ิบัต่งาน แสิ่ดงความเคารพ
ต่อวธ่ท่่ี่�พวกเขาใช้ท้ี่รพัยส่์ิ่นของเรา 
ซ่ั�งรวมถ่งอุป็กรณ์ท่ี่�อาจอยูใ่นความ

ครอบครองของพวกเขา และห้า้มใช้้
ห้รอือนญุาตให้ผูู้้้อื�นใช้ท้ี่รพัยส่์ิ่นที่าง
ปั็ญญาของ Smiths  
โดยไม่ม่การตกลงเป็็นลายลักษณ์
อกัษรล่วงห้น้า

https://std.iec.ch/iec62474/iec62474.nsf/Index?open&q=193638
https://std.iec.ch/iec62474/iec62474.nsf/Index?open&q=193638
https://std.iec.ch/iec62474/iec62474.nsf/Index?open&q=193638
https://std.iec.ch/iec62474/iec62474.nsf/Index?open&q=193638


เราคาดห้วงัให้ซั้ัพพลายเออรข์อง
เราม่การวางแผู้นความต่อเนื�อง
ที่างธุรก่จและแผู้นการจัดการภาวะ
วก่ฤตท่ี่�ม่ป็ระส่ิ่ที่ธภ่าพ ซ่ั�งรวมถ่ง
การวางแผู้นรบัมือกับการระบาด
ให้ญ่และโรคต่ดเช้ื�อ และควรม่การ
ตรวจสิ่อบและที่ดสิ่อบแผู้นดังกล่าว

อยา่งสิ่มำ�าเสิ่มอ นอกจากน่� ในกรณ่ท่ี่�
ซััพพลายเออรข์องเราใช้เ้ที่คโนโลย่
ในการส่ิ่งมอบบรก่ารให้กั้บเรา เรายงั
คาดห้วงัให้พ้วกเขาใช้ม้าตรการการ
ควบคุมความป็ลอดภัยที่างไซัเบอรท่์ี่�
เห้มาะสิ่มเพื�อลดความเส่ิ่�ยงดังกล่าว 
และใช้โ้ป็รแกรมความป็ลอดภัย

ที่างไซัเบอรท่์ี่�ม่ป็ระส่ิ่ที่ธภ่าพ เพื�อ
ระบุ จัดการ และแก้ไขการโจมต่ที่าง
ไซัเบอรใ์ด ๆ ท่ี่�จะส่ิ่งผู้ลกระที่บต่อการ
ส่ิ่งมอบบรก่ารให้กั้บเรา

ควัามีต่ิอเนื�องที่างธุุรกิจ

เรากำาห้นดให้ซั้ัพพลายเออรต้์องม่
กระบวนการท่ี่�เปิ็ดโอกาสิ่ให้พ้นักงาน
ผูู้้รบัเห้มา ผูู้้รบัเห้มาช้ว่ง ตัวแที่น ห้รอื
ผูู้้ม่ส่ิ่วนได้ส่ิ่วนเส่ิ่ยอื�น ๆ สิ่ามารถ
รายงานการกระที่ำาห้รอืพฤต่กรรมท่ี่�
พวกเขาเห้น็วา่ผู้่ดจรรยาบรรณ ผู้่ด
กฎห้มาย ห้รอืท่ี่�ละเม่ดห้ลักจรรยา
บรรณของซััพพลายเออรน่์�  
เรายงักำาห้นดให้ซั้ัพพลายเออร์
ของเราดำาเน่นการอยา่งจรง่จังเพื�อ
สิ่นับสิ่นนุให้ม่้การรายงาน ผูู้้ใดก็ตาม
ท่ี่�รายงานเรื�องดังกล่าวจะต้องไม่
เผู้ช้ญ่กับการป็ฏ่ิบัต่ท่ี่�ไม่พ่งป็ระสิ่งค์
ใด ๆ ซััพพลายเออรต้์องตรวจสิ่อบ
รายงานทุี่กเรื�องอยา่งละเอย่ด  
และดำาเน่นการแก้ไขอยา่งเห้มาะสิ่ม
โดยทัี่นท่ี่ ห้ากรายงานดังกล่าวม่มูล
ความจรง่

แม้วา่เราจะกำาห้นดให้ซั้ัพพลายเออร์
ของเราที่ำาการตรวจสิ่อบตนเองและ
ดำาเน่นการแก้ไขตามขั�นตอนอยา่ง
ทัี่นท่ี่วงท่ี่ แต่ห้าก Smiths รอ้งขอให้้
ซััพพลายเออรแ์สิ่ดงข้อมูลการป็ฏ่ิบัต่
ตามห้ลักจรรยาบรรณของซััพพลาย
เออรน่์� เราก็ห้วงัวา่ซััพพลายเออรข์อง
เราจะสิ่ามารถให้ข้้อมูลแก่เราได้ 

ห้ากซััพพลายเออรท์ี่ราบถ่งการกระ
ที่ำาห้รอืพฤต่กรรมใด ๆ ของพนักงาน 
ผูู้้รบัเห้มา ผูู้้รบัเห้มาช้ว่ง ตัวแที่น 
ห้รอืผูู้้ม่ส่ิ่วนได้ส่ิ่วนเส่ิ่ยอื�น ๆ ของ 
Smiths ท่ี่�เห้น็วา่ผู้่ดจรรยาบรรณ ไม่
ช้อบด้วยกฎห้มาย ห้รอืละเม่ดห้ลัก
จรรยาบรรณของซััพพลายเออรน่์� 
เราขอให้ท่้ี่านรายงานไป็ยงัผูู้้ต่ดต่อ
ของ Smiths ห้รอืต่ดต่อสิ่ายด่วนการ

รายงาน Smiths' Speak Out (ผู้่าน
อเ่มล: SpeakOut@smiths.com) 
รายงานทัี่�งห้มดท่ี่�ส่ิ่งไป็ยงัสิ่ายด่วน 
Smiths Speak Out จะถูกเก็บเป็็น
ความลับ (เวน้แต่กฎห้มายกำาห้นดให้้
ต้องเปิ็ดเผู้ย) และจะม่การตรวจสิ่อบ
โดยละเอย่ดทัี่นท่ี่ ห้ากต้องการ (และ
ถูกต้องตามกฎห้มายท่ี่�เก่�ยวข้อง) 
ท่ี่านสิ่ามารถรายงานโดยไม่เปิ็ดเผู้ย
ตัวตนได้ ท่ี่านสิ่ามารถไป็ท่ี่�นโยบาย 
Speak Out ของ Smiths สิ่ำาห้รบั
พนักงานและผูู้้ม่ส่ิ่วนได้ส่ิ่วนเส่ิ่ยของ 
Smiths ได้ท่ี่�น่�  
(ห้รอืส่ิ่งคำาขอที่างอเ่มลไป็ได้ท่ี่� 
SpeakOut@Smiths.com) 

การราย่งานข้อกังวัล

เอกสำารสำำาคัญอื�น ๆ 

SMITHS จรรย่าบัรรณ
ที่างธุ่รกิิจ

SMITHS มุ่าต้รฐานแรงงานและ
นโย่บัาย่สิูที่ธุมิุ่นษ่ย่ชน

SMITHS นโย่บัาย่ 
SPEAK OUT
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https://www.smiths.com/-/media/files/responsible-business/code-of-business-ethics/smiths-code-of-business-ethics-english.pdf
https://www.smiths.com/-/media/files/responsible-business/smiths-group-human-rights-policy.pdf
https://www.smiths.com/-/media/files/speak-out/speak-out-smiths-group-policy-en.pdf


ETHICS &  
COMPLIANCE

พฤติ้กิรรมุ่ท่ี่�ผิด
จรรย่าบัรรณที่าง
ธุ่รกิิจ 

ร�ยง�นี่

ท่ี่� Smiths เราจรง่จังกับค่าน่ยมและช้ื�อเส่ิ่ยง
ของเรา ห้ากพนักงานคนใดคนห้น่�งของ 
Smiths ธุรก่จใดของเรา ห้รอืหุ้น้ส่ิ่วนธุรก่จ
ของเราได้กระที่ำาการใด ๆ ท่ี่�ละเม่ดห้ลักจรรยา
บรรณของซััพพลายเออรห์้รอืห้ลักจรรยาบรรณ
ที่างธุรก่จของเรา – ซ่ั�งรวมถ่งการให้ส่้ิ่นบน 
การทุี่จรต่ ห้รอืป็ระเด็นเรื�องความซืั�อสัิ่ตยอ์ื�น 
ๆ – ท่ี่านม่ห้น้าท่ี่�รบัผู้่ดช้อบในการรายงานไป็ยงั 
Smiths Speak Out Hotline

Smiths Speak Out Hotline คือ
บรก่ารการรายงานที่างอเ่มลและที่างเวบ็ท่ี่�ส่ิ่ง
รายงานของท่ี่านไป็ยงัท่ี่มจรย่ธรรมและการ
ป็ฏ่ิบัต่ตามข้อกำาห้นดของ Smiths โดยตรง 
ซ่ั�งพวกเขาจะตรวจสิ่อบขอ้กังวลทัี่�งห้มดและ
ดำาเน่นการสิ่อบสิ่วนตามความจำาเป็็น

Speak Out 
Hotline 

Web
speakout.smiths.com

ที่�งอเ่มลิ
speakout@smiths.com

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