จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
แก้ ไขเมื่อเดือนกันยายน 2551

จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
จรรยาบรรณของเรามีผลใช้กับธุรกิจและพนักงานทั้งหมด
ของกลุ่มบริษัท Smiths ทั่วโลก การปฏิบัติตามจรรยา
บรรณของเรานั้นเป็นการรักษาและเสริมสร้างชื่อเสียงที่ดี
ของบริษัทและน�ำมาซึ่งการสร้างค่านิยมส�ำหรับผู้ถือหุ้นใน
ระยะยาว เราเชื่อว่าพนักงานทุกคนท�ำหน้าที่ตามบทบาท
ของตนในการสร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม
บริษัทอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เรามีนโยบายว่าด้วย
การไม่ตอบโต้: พนักงานที่มีเจตนาสุจริตในการรายงาน
เกี่ยวกับการประพฤติที่ผิดอย่างชัดเจนหรือพฤติกรรมที่
ผิดจรรยาบรรณจะไม่กลายเป็นผู้มีความผิดหรือได้รับการ
ปฏิบัติที่เป็นผลร้าย
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บทนำ�
ในฐานะบริษัทระดับโลก กลุ่มบริษัท Smiths ประสานงานกับลูกค้า
ผู้ถือหุ้นและซัพพลายเออร์ ในทั่วทุกมุมโลก กลุ่มเหล่านี้ ตลอดจน
องค์กรและบุคคลอื่นๆ ที่ธุรกิจของเราดำ�เนินการติดต่อธุรกิจด้วย
ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดต่อสิ่งที่เราทำ�
ความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับกลุ่มบริษัท Smiths นั้น ได้รับ
อิทธิพลมาจากการกระท�ำของเรา ชื่อเสียงที่ดีนั้นไม่เพียงแค่มีความ
ส�ำคัญ แต่ยังเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อการประสบความส�ำเร็จอย่าง
ต่อเนื่องของเรา ปัจจัยที่ส�ำคัญต่อชื่อเสียงนั้นคือวิธีที่เราทุกคน
ประพฤติปฏิบัติ - ทั้งโดยส่วนตัวและโดยรวม
ในโลกที่ซับซ้อนเช่นนี้ การก�ำหนดกฎและระเบียบข้อบังคับที่เฉพาะ
เจาะจงให้ครอบคลุมทุกสถานการณ์นั้นไม่อาจเป็นไปได้ อย่างไร
ก็ตาม พวกเราใน Smiths มีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งได้
พยายามก�ำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนส�ำหรับการติดต่อ
ธุรกิจส�ำหรับพนักงานทุกคน
จรรยาบรรณนี้มีผลใช้ครั้งแรกเมื่อปี 2547 และขณะนี้ได้รับการ
ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องตามความเป็นไปในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสรุป
ใจความของมาตรฐานอันเป็นเป้าหมายที่เราทุกคนต้องปฏิบัติและ
ครอบคลุมขอบเขตของกิจกรรมรูปแบบต่างๆ แม้ว่าจรรยาบรรณนี้จะ
ไม่สามารถใช้จัดการกับทุกๆ กรณีได้ แต่ก็ ได้สร้างกรอบการท�ำงาน
เพื่อช่วยเราในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ
จรรยาบรรณนี้ได้ถูกออกแบบเพื่อช่วยก�ำหนดวิธีติดต่อสื่อสารกับ
เพื่อนร่วมงานของเรา ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและชุมชนที่เราท�ำงาน
เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งทางจริยธรรม

คณะกรรมการและผู้บริหารอาวุโสของ Smiths ได้ลงนามรับรองและ
สนับสนุนจรรยาบรรณนี้
และเพือ่ เป็นการแน่ใจว่าเราทุกคนตระหนักอยูเ่ สมอว่าจรรยาบรรณนี้
มีขอ้ กำ�หนดใดบ้างและเข้าใจสือ่ ความหมายของจรรยาบรรณนี้ เราจึง
คาดหมายให้พนักงานทุกคนมีสว่ นร่วมในการฝึกอบรมตามทีเ่ หมาะสม
ถ้าท่านมีข้อสงสัยใดก็ตามเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตนในสถานการณ์
ที่เฉพาะเจาะจงต่างๆ หรือต้องการรายงานเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเป็นการ
ละเมิดจรรยาบรรณนี้ ก็มีหลายวิธีด้วยกันสำ�หรับการนี้
นอกเหนือจากโดยทั่วไปซึ่งก็คือฝ่ายบริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคล
แล้ว ก็ยังได้มีการจัดตั้งการรายงานทางโทรศัพท์โดยใช้สายด่วนที่
เป็นความลับเฉพาะ หมายเลขของสายด่วนสำ�หรับแต่ละประเทศโดย
เฉพาะนั้น ได้ประกาศไว้บนโปสเตอร์ของแต่ละสำ�นักงาน และหมายเลข
ทั้งหมดเหล่านี้ยังมีอยู่ในเว็บไซต์อินทราเน็ตของ Smiths อีกด้วย และ
ยังสามารถรายงานโดยทางอีเมลได้อีกด้วย
เราจะจัดการปัญหาที่มีผู้นำ�ขึ้นรายงานด้วยเจตนาที่สุจริตโดยไม่ต้อง
กลัวว่าต้องกลายเป็นผู้มีความผิดหรือมีผลร้ายตามมา
โดยสรุปแล้ว สิ่งที่สำ�คัญอย่างยิ่งคือ Smiths และหน่วยธุรกิจของ
บริษัทนั้นเป็นและได้รับการมองว่าเป็น ผู้มีส่วนร่วมที่มีความรับผิด
ชอบและจริยธรรมในตลาดทั่วโลกที่เราดำ�เนินธุรกิจ ข้าพเจ้าต้องการ
คำ�มั่นสัญญาจากพนักงานทุกคน ว่าจะยึดมั่นต่อจรรยาบรรณนี้และ
มีส่วนรับผิดชอบต่อความสำ�เร็จของบริษัทที่ยิ่งใหญ่ของเรา
ขอบคุณ

วัตถุประสงค์ของเรานั้นไม่เพียงแต่เพื่อปกป้องชื่อเสียงของบริษัทของ
เราและเพื่อป้องกันการลงทุนของผู้ถือหุ้นของเราเท่านั้น แต่ยังเพื่อ
เป็นการปกป้องผลประโยชน์ของพนักงานทุกคน โดยเป็นการรับรอง
ว่าทุกคนจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับตลอดจนการ
ประพฤติด้วยความรับผิดชอบ
การสนับสนุนจรรยาบรรณนี้เป็นนโยบายที่เฉพาะเจาะจง นโยบาย
เหล่านี้มีอยู่ในอินทราเน็ตและมีรายละเอียดที่อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยว
กับวิธีที่เราควรดำ�เนินธุรกิจของเรา นโยบายเหล่านี้เน้นความชัดเจน
ของข้อความสำ�คัญของการประพฤติด้วยความรับผิดชอบและมี
จริยธรรม อันเป็นส่วนประกอบสำ�คัญในทุกงานของเรา เนื่องจากสิ่ง
นี้เป็นความรับผิดชอบส่วนตัวของแต่ละคน อีกทั้งเป็นหน้าที่สำ�คัญ
ของฝ่ายบริหารตามสายงานในการตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติ

David Kuckelman

(เดวิด คัคเคิ้ลแมน)
รองประธานอาวุโสและ
ที่ปรึกษาทั่วไป –
ฝ่ายจริยธรรมและ
การก�ำกับดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ,
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การปฏิบัติตามกฎหมาย
1.1 กลุ่มบริษัท Smiths และบริษัทในเครือ (‘Smiths’) ตลอด
จนพนักงานและตัวแทนของบริษัท ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับของประเทศตนท�ำงาน ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นข้อ
ก�ำหนดขั้นต�่ำ
1.0

เราแข่งขันอย่างยุติธรรม

การแข่งขันทางธุรกิจ
2.1 บริษัทเชื่อมั่นในการแข่งขันในภาคการตลาดอย่างเป็นธรรม
และด้วยความแข็งขัน บริษัทจะไม่มีส่วนร่วมใน หรือมีส่วนรับรู้รับ
ทราบใน ข้อตกลง การด�ำเนินธุรกิจหรือการปฏิบัติที่กฎหมาย
ถือว่าเป็นการกีดกันทางการค้า
2.0

เราปฏิบัติหน้าที่ในทุกการติดต่อทาง
ธุรกิจของเราด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

พฤติกรรมทางธุรกิจที่เหมาะสม
บริษัทคาดหมายว่าพนักงานของตนจะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตทุกเวลา เพื่อปกป้องความเชื่อมั่นของลูกค้า
ผู้ถือหุ้น ซัพพลายเออร์ที่มีต่อบริษัท ตลอดจนบุคคลและองค์
กรอื่นๆ ที่เรามีการติดต่อทางธุรกิจด้วย โดยสิ่งนี้จะช่วยปกป้อง
การลงทุนของผู้ถือหุ้น
3.0
3.1

3.2 ห้ามมิให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือการแสวงหา
สิ่งที่เป็นผลประโยชน์ทางการเงินหรือธุรกิจส่วนตัว ซึ่งอาจก่อ
ให้เกิดหรือถูกมองว่า เป็นความขัดแย้งในผลประโยชน์กับบริษัท
หรืออาจมีผลต่อความสามารถในการท�ำงานให้ ได้ตรงตาม
ความรับผิดชอบในงานของตน
3.3 บริษัทจะไม่เสนอ สัญญา ให้ เรียกร้อง หรือรับสินบนหรือ
ความได้เปรียบอื่นใดที่ผิดจริยธรรม เพื่อให้ ได้มาซึ่งธุรกิจ
การรักษาธุรกิจ หรือการให้ธุรกิจหรือความได้เปรียบอื่นๆ
3.4 พนักงานของบริษัทที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นเอกสิทธิ์
(รวมถึงข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นความลับ ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลของ Smiths หรือผู้อื่นก็ตาม) ต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อ
การบรรลุผลประโยชน์ส่วนตัวส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่น
3.5

พนักงานของ Smiths ต้องรับรองว่าสินทรัพย์ทั้งหมดของ

Smiths รวมทั้งทรัพย์สินที่เป็นรูปธรรม ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง

อุปกรณ์ ไอทีและทรัพยากรส�ำหรับการสื่อสารทั้งหลายนั้นมีการ
ใช้อย่างถูกต้องและด้วยความรับผิดชอบ
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เราปฏิบัติต่อซัพพลายเออร์ พันธมิตร
ทางธุรกิจและลูกค้าอย่างถูกต้อง

4.0 การติดต่อธุรกิจกับซัพพลายเออร์ พันธมิตรทางธุรกิจ
และลูกค้า
4.1 ซัพพลายเออร์ของ Smiths จะได้รับการช�ำระเงินภายใน
ระยะเวลาตามเงื่อนไขของข้อตกลงทางธุรกิจ
4.2 Smiths พยายามน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบ
สนองหรือเหนือกว่าความต้องการของลูกค้า โดยใช้โปรแกรม
การท�ำงานของระบบการควบคุมคุณภาพและมีการปรับปรุง
โปรแกรมเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง โปรแกรมเหล่านี้ได้รับการ
ออกแบบเพื่อพัฒนาและประยุกต์ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ
เพื่อการตอบสนองที่รวดเร็วต่อความต้องการของลูกค้าที่มีการ
เปลี่ยนแปลง และเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ คุณค่า และเวลาการ
จัดส่งของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
4.3 Smiths เชือ
่ มัน่ ในการท�ำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ของตน
ที่เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าของ Smiths และเพื่อ
รับประกันคุณภาพ คุณค่าและความเหมาะสมกับเวลาตลอดทั่ว
ทั้งห่วงโซ่อุปทานของเรา
4.4 พนักงานของ Smiths ต้องเคารพและปฏิบัติตามข้อ
ก�ำหนดในข้อการตกลงทางเทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลที่เป็นความลับ และทรัพย์สินหรือข้อมูลอื่นใดที่ได้รับจาก
ลูกค้า ซัพพลายเออร์และบุคคลอื่นๆ
4.5 บริษัทคาดหมายว่าตัวแทน ซัพพลายเออร์และบุคคล
อื่นที่ท�ำงานในนามของบริษัทจะกระท�ำการอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายและมีจริยธรรม และสอดคล้องตามค่านิยมและ
มาตรฐานที่ได้ก�ำหนดไว้ ในจรรยาบรรณนี้
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เราปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานของเราด้วย
ความเคารพ

พนักงาน
5.1 บริษัทท�ำการว่าจ้าง เลือก และเลื่อนต�ำแหน่งพนักงาน
บนพื้นฐานของคุณสมบัติ ทักษะ ความถนัดและทัศนคติของ
พนักงาน
5.0

จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ

เรามุ่งมั่นเพื่อเสริมสร้างชุมชนของเรา

ชุมชน
นอกเหนือจากข้อก�ำหนดของโอกาสในการจ้างงานและ
กิจกรรมการฝึกอบรมแล้ว บริษัทก็ยังได้พยายามมีส่วนร่วมใน
ชุมชนที่เราด�ำเนินการ โดยการมีส่วนร่วมและสนับสนุนความคิด
ริเริ่มและสิ่งที่เป็นการกุศลต่อชุมชน
8.0
8.1

5.2 ในการตัดสินใจทีเ่ กีย
่ วข้องกับการจ้างงานนัน้ บริษทั ได้
ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดทีว่ า่ ด้วยการต่อต้านการเลือกปฏิบตั ขิ อง
เขตอ�ำนาจศาลทีเ่ กีย่ วข้อง ในเรือ่ งของเชือ้ ชาติ สีผวิ ชาติกำ� เนิด
เพศ สถานภาพการสมรส รสนิยมทางเพศ ความเชือ่ ทางศาสนา
อายุ หรือความพิการทางร่างกายหรือความพิการทางจิต

8.2 บริษัทช�ำระภาษีที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินงานและกิจกรรม
ของบริษัทอย่างถูกต้องและตามก�ำหนดเวลา

พนักงานทั้งหมดของ Smiths จะได้รับการปฏิบัติด้วย
ความเคารพและอย่างมีศักดิ์ศรี ดังนั้นการล่วงละเมิดหรือการ
ข่มขู่จึงเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยเด็ดขาด

9.1

5.3

5.4 บริษัทเคารพสิทธิของพนักงานทุกคนในการเข้าร่วมหรือ
ไม่เข้าร่วมสหภาพแรงงานหรือองค์กรอื่นที่เป็นตัวแทนโดยสุจริต
ของพนักงาน

บริษัทเชื่อมั่นในการสื่อสารที่ดีกับพนักงานและในการส่ง
เสริมการให้ค�ำปรึกษา ความร่วมมือและการท�ำงานเป็นทีมใน
เรื่องที่เป็นข้อกังวลของส่วนรวม
5.5

เราเสริมสร้างสถานที่ท�ำงานที่ถูกสุข
อนามัยและปลอดภัย

สุขภาพและความปลอดภัย
บริษัทได้ ให้ความมุ่งมั่นต่อการด�ำเนินกิจกรรมทั้งหมดของ
บริษัท ในแง่ของการบรรลุความส�ำเร็จด้วยมาตรฐานสูงสุดด้าน
สุขภาพและความปลอดภัย ตามที่สามารถปฏิบัติได้
6.0
6.1

6.2 บริษท
ั ได้พยายามปกป้องพนักงาน สินทรัพย์ทางกายภาพ
ข้อมูลและชื่อเสียงของบริษัทจากภัยคุกคามด้านความปลอดภัย
ที่อาจเกิดขึ้น

เราเคารพสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม
บริษัทได้มุ่งมั่นเพื่อรับรองว่าผลกระทบที่เป็นภัยอันตราย
จากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทจะส่งผลต่อสิ่ง
แวดล้อมน้อยที่สุด ตามเหตุผลที่สามารถปฏิบัติได้
7.0
7.1

เรามีส่วนร่วมในการชี้แจงที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทต่อสาธารณะ

กิจกรรมสาธารณะ
ตามความเหมาะสมและเมื่อเหมาะสม Smiths จะให้ความ
ร่วมมือกับรัฐบาล หน่วยงานของรัฐบาล ส�ำนักงานและองค์กร
อื่นๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยชอบธรรมทาง
ธุรกิจ ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านสมาคมการค้าหรือหน่วยงานอื่น
ที่คล้ายคลึงกัน
9.0

เราเคารพสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน
บริษัทได้พยายามส่งเสริมความตระหนักในสิทธิมนุษยชน
ในทุกสถานที่ทั่วโลกที่สถานด�ำเนินการของบริษัทตั้งอยู่

10.0
10.1

บริษัทยึดมั่นตามแนวทางที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลที่ได้
ออกแบบเพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไม่เกี่ยวข้องกับอาวุธหรือ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ ในวัตถุประสงค์ของการก่อการร้ายหรือการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน

10.2
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จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ

เราใช้มาตรฐานสูงสุดในการเก็บรักษา
บันทึกและการรายงานทางการเงิน

จรรยาบรรณนี้มีผลใช้กับเราทุกคน

11.0

การรายงานและการควบคุมภายใน
11.1 บริษัทบันทึกรายการธุรกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของ
บริษัทอย่างต้องถูกต้อง ละเอียดรอบคอบและโปร่งใส
โดยสอดคล้องตามนโยบายการบัญชี ตามรายละเอียดที่
ระบุไว้ ในรายงานและบัญชีประจ�ำปีของกลุ่มบริษัท Smiths
และสอดคล้องตามการปฏิบัติทางธุรกิจที่ดี

12.1

การประเมินและการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุม
พร้อมด้วยระบบการควบคุมภายในที่แข็งแกร่งเป็นโครงสร้างของ
มุมมองที่ส�ำคัญยิ่งของบริษัท และเป็นการรับรองว่าด�ำเนินการ
เหล่านี้ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลลัพธ์ของ
รายงานที่ถูกต้อง

จรรยาบรรณของเราไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำมาใช้แทน
นโยบายที่มีอยู่ของกลุ่มบริษัท Smiths หรือหน่วยธุรกิจของ
บริษัท จรรยาบรรณเป็นเอกสารที่ใช้ควบคุมซึ่งนโยบายอื่นๆ จะ
ต้องยึดถือตาม นอกเหนือจากนโยบายของกลุ่มและของระดับ
ของธุรกิจแล้ว ก็ยังมีคู่มือค�ำถามและค�ำตอบ รวมทั้งค�ำแนะน�ำ
และการฝึกอบรมอื่นๆ ที่ใช้สนับสนุนจรรยาบรรณนี้

11.2

หน่วยงานการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระท�ำการ
ตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัท
Smiths เกี่ยวกับประสิทธิผลของการควบคุมภายในและเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อการระบุ การ
ประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจที่ส�ำคัญ
11.3

การน�ำไปปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติ
จรรยาบรรณของเรามีผลใช้กับทุกหน่วยงานของ Smiths
และกับพนักงานทุกคนในทั่วโลก ทั้งนี้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ประจ�ำส�ำนักงานได้จัดท�ำเอกสารฉบับแปลขึ้นตามความเหมาะ
สม และมีอยู่ในเว็บไซต์อินทราเน็ตของกลุ่มบริษัท พนักงานที่
ละเลยและไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกลุ่มนี้อาจได้รับการ
ลงโทษทางวินัย

12.0

12.2

ในสถานที่ที่บริษัท Smiths เป็นผู้มีส่วนร่วมในกิจการ
ร่วมทุนหรือความตกลงที่เป็นการแบ่งปันเชิงพาณิชย์ บริษัทก็
จะพยายามตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ากลไกการประสานงานนั้น
สอดคล้องตามจรรยาบรรณของเรา ตามที่สามารถท�ำได้

12.3

บริษทั คาดหมายและส่งเสริมให้พนักงานรีบท�ำการรายงาน
ต่อฝ่ายบริหาร หากสงสัยว่ามีการละเมิดหรือเกิดการละเมิดต่อ
จรรยาบรรณของเรา พนักงานผู้ใดก็ตามทีร่ ายงานข้อมูลดัง
กล่าวผ่านช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม จะไม่ได้รบั การปฏิบตั ิ
ทีเ่ ป็นผลร้ายหรือเป็นโทษส�ำหรับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

12.4

การขอค�ำแนะน�ำและการรายงานปัญหา
การสอบถาม การขอค�ำแนะน�ำหรือการรายงานการละเมิดที่สงสัย
อันเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณนี้สามารถท�ำได้โดยใช้วิธีการเหล่านี้:
• ปรึกษาหัวหน้างานหรือผู้จัดการตามสายงานของท่าน เจ้าหน้าที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจ�ำส�ำนักงานของท่าน
• หากท่านต้องการรายงานปัญหาดังกล่าวนอกสถานที่ท�ำงาน
โดยตรงของท่าน กรุณาติดต่อ:
–– บุคคลในฝ่ายบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ปรึกษา
ด้านกฎหมายประจ�ำหน่วยธุรกิจของท่าน
–– อีเมล ethicsalertline@smiths.com
–– โทรติดต่อสายด่วนจริยธรรมของประเทศหรือภูมิภาค
ของท่าน หมายเลขเหล่านี้มีอยู่ในโปสเตอร์ที่ส�ำนักงาน
ของท่าน และเว็บไซต์อินทราเน็ตของกลุ่มบริษัท Smiths ที่
https://online.smiths.com/functions-and-policies/
ethics/

รายงานทั้งหมดจะได้รับการปฏิบัติและสอบสวนอย่างเป็นความลับ
และทันการ

การก�ำกับดูแล
เราได้จัดตั้งโครงการจริยธรรมทางธุรกิจ (‘โครงการ’) เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความสามารถในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ทั้งนี้คณะ
ผู้อ�ำนวยการของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อจรรยาบรรณและ
โปรแกรมนี้โดยรวม คณะกรรมการการตรวจสอบของคณะผู้อ�ำนวย
การมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการด�ำเนินการของจรรยา
บรรณและโปรแกรม รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของจรรยา
บรรณ และคณะท�ำงานฝ่ายมาตรฐานการปฏิบัติส�ำหรับจริยธรรม
ในการด�ำเนินธุรกิจมีหน้าที่รับผิดชอบในการก�ำหนดล�ำดับความ
ส�ำคัญ การพิจารณาทบทวนประเด็นส�ำคัญต่างๆ และให้ค�ำแนะน�ำ
ต่อคณะกรรมการการตรวจสอบ
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