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สาสน์ จากประธานกรรมการบริหาร
้ ด้วยการฟื ้ นฟูและรักษาร่างกายมานานกว่า
Smith & Nephew ได้สั่งสมประวัตอิ ันน่ าภาคภูมิ ใจในการช่วยเหลือผู้คนให้มีชีวต
ิ ที่ดขี ึน
150 ปี การอุทิศแรงกายแรงใจในการสร้างผลิตภัณฑ์และบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนจิตวิญญาณแห่งการเป็ นผู้บุกเบิกได้ก่อ

้ หรือรักษา
ก�ำเนิ ดนวัตกรรมนั บพันที่สร้างความแตกต่างอันสามารถวัดได้ ให้กับลูกค้าและผู้ป่วยทั่วโลก อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี ้ ไม่อาจเกิดขึน
ไว้อย่างยั่งยืนได้ โดยปราศจากรากฐานในการท�ำงานของเรา นั่ นคือ รากฐานแห่งความไว้วางใจ
ความไว้วางใจเป็ นสิ่งที่เราไม่เคยดูดาย เราทุ่มเทท�ำงานอย่างหนั กเพื่อสร้างความไว้วางใจ ซึ่งจ�ำเป็ นต้องใช้ความเอาใจใส่อย่างต่อเนื่ องในการ
ดูแลรักษาเอาไว้ หลักเกณฑ์การด�ำเนิ นงานและหลักเกณฑ์ การด�ำเนิ นธุรกิจของเราได้ก�ำหนดวิธีการท�ำงานที่ช่วยให้เราสามารถด�ำเนิ นธุรกิจ
ต่อไป เป็ นการสร้างความคาดหวังที่ ไม่ ใช่เฉพาะแต่กับพนั กงานของเราเท่านั ้น แต่ยังหมายรวมถึงทุกฝ่ ายที่ท�ำงานเป็ นตัวแทนของเราด้วย
ชื่อ “Smith & Nephew” มีความหมายต่อลูกค้า ผู้ป่วย และผู้ท่มี ีส่วนเกี่ยวข้องทัง้ หมด โดยแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ การบริการ และ
้ ภายใต้ข้อก�ำหนดทางกฎหมายโดยสมบูรณ์ และยึดมั่นในมาตรฐาน
การด�ำเนิ นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับชื่อของเราทัง้ หมดได้ถูกจัดท�ำขึน
ทางจรรยาบรรณอันสูงสุด หลักเกณฑ์การด�ำเนิ นงานของเราเป็ นเหมือนกันทั่วโลกและในบางกรณี ยังเกินความคาดหวังของกฎหมายในท้อง
ถิ่นหรือมาตรฐานทางธุรกิจ เป็ นตัวก�ำหนดหลักการท�ำงานส�ำหรับทุกที่ทั่วโลกและในสถานการณ์ เชิงธุรกิจทุกประเภท
คุณได้เลือกที่จะเป็ นตัวแทนของ “Smith & Nephew” แล้ว และด้วยเหตุนั้นเอง คุณได้รบั หน้ าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัตงิ าน
ภายใต้หลักเกณฑ์การด�ำเนิ นงานของเรา ผมขอขอบคุณทุกท่านล่วงหน้ าที่ยึดถือหน้ าที่ความรับผิดชอบนี ้อย่างจริงจังและเป็ นตัวแทนของ
บริษัทด้วยความภาคภูมิและความซื่อสัตย์สุจริต

ขอแสดงความนั บถือ

โอลิวเิ ย่ โบฮูน
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บทน� ำ
ที่ Smith & Nephew เรามุ่งมั่นในการท�ำงานด้วยมาตรฐานทางจรรยาบรรณและ
พฤติกรรมการปฏิบัตติ ามนโยบายขัน
้ สูง เราก�ำลังพิจารณาในการท�ำธุรกิจร่วมกันกับคุณ
หรือได้เลือกที่จะท�ำธุรกิจร่วมกับคุณเพราะเราเล็งเห็นแล้วว่าคุณได้รว่ มมือกับเรา ยึดมั่น
ในหลักเกณฑ์การด�ำเนิ นธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ
เราได้สร้างแนวทางนี ้ขน
ึ ้ มาเพื่ออธิบายถึงหลักเกณฑ์การด�ำเนิ นงานและหลักเกณฑ์ การ
ด�ำเนิ นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องอย่างเจาะจงกับผู้ที่ ให้บริการกับเราหรือเป็ นตัวแทนให้
บริการในนามของบริษัทของเรา (“บุคคลที่สาม”) บุคคลทีส่ ามของเราประกอบไปด้วย
บุคคล บริษัท หุ้นส่วน หรือองค์กรใดที่ ไม่ ได้เป็ นส่วนหนึ่ งของ Smith & Nephew
Group แต่ ได้จัดท�ำผลิตภัณฑ์หรือการบริการแก่เราหรือในนามของเรา

แนวทางนี ้ ไม่ ได้น�ำมาใช้แทนหลักเกณฑ์การด�ำเนิ นธุรกิจของเรา แต่ ได้อธิบายภาพรวม
ของข้อก�ำหนดส�ำหรับบุคคลที่สามที่ดำ� เนิ นงานร่วมกับเรา แนวทางนี ้มีผลบังคับใช้กับ
บุคคลที่สามทุกรายที่ท�ำงานในนามของเรา เราได้พิจารณาหลักเกณฑ์การด�ำเนิ นธุรกิจและแนวทางนี ้เมื่อเราท�ำการคัดเลือกบุคคลที่สาม
และเรายังหวังว่าบุคคลที่สามของเราจะด�ำเนิ นการตามข้อก�ำหนดในหลักเกณฑ์การด�ำเนิ นธุรกิจของเราด้วย หากบุคคลที่สามฝ่ าฝื นหลัก
เกณฑ์การด�ำเนิ นงานของเรา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือหลักเกณฑ์ทางอุตสาหกรรม เราจะด�ำเนิ นการทบทวนความสัมพันธ์ทางธุรกิจนั ้น
และใช้มาตรการที่เหมาะสม เช่น ยกเลิกความสัมพันธ์ภายใต้สิทธิตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความคาดหวังทีเ่ รามีตอ่ คุณ
เราหวังว่าคุณจะด�ำเนิ นธุรกิจในนามของเราด้วยหลักการทางจรรยาบรรณที่สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ทางอุตสาหกรรมที่
เกีย่ วข้อง ความคาดหวังเฉพาะที่เรามีตอ่ คุณดังต่อไปนี ้อิงตามข้อก�ำหนดในหลักเกณฑ์การด�ำเนิ นงานและหลักเกณฑ์ การด�ำเนิ นธุรกิจ
ของเรา คุณควรพิจารณาถึงความคาดหวังเหล่านี ้ก่อนที่คณ
ุ จะท�ำการตัดสินใจหรือกระท�ำการใดๆ ในนามของเรา และปรึกษากับผู้ตดิ ต่อ
ของ Smith & Nephew ก่อนกระท�ำการอันใดทีเ่ ข้าข่ายการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์การด�ำเนิ นธุรกิจของเรา กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ทาง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

เราหวังว่าคุณจะกระท�ำการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
บุคคลที่สามที่ดำ� เนิ นงานร่วมกับเราจะต้องไม่เสนอ ให้ ร้องขอ หรือรับสินบนหรือค่าอ�ำนวยการต่างๆ ค่าอ�ำนวยการเป็ นการจ่ายเงินจ�ำนวนเล็ก
น้ อยเพื่อสร้างความมั่นใจหรือเร่งการปฏิบัตงิ านอันเหมาะสมตามหน้ าที่การปฏิบัตงิ านอันเป็ นกิจวัตรของเจ้าหน้ าที่ของรัฐ คุณจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายต่อต้านการติดสินบนและกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตภายในท้องถิ่นหรือทั่วโลกที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายอาญาและ
กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการแข่งขันที่ ไม่เป็ นธรรมทางการค้าของประเทศจีน รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยพฤติกรรมการทุจริตในต่างประเทศของ
สหรัฐฯ (The United States Foreign Corrupt Practices Act) พระราชบัญญัตกิ ารติดสินบนของสหราชอาณาจักร (The United
Kingdom Bribery Act) และกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ตามองค์กรเพื่อเศรษฐกิจ ความร่วมมือและการพัฒนา (Organization for
Economic Cooperation and Development Convention) ด้านการปราบปรามการติดสินบน
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วิธีการปฏิบัตติ ามความคาดหวังของเรา
•

คณ
ุ จะต้องไม่เสนอหรือติดสินบนหรือจ่ายเงินที่ ไม่ถูกต้องในรูปเงินสดหรือเทียบเท่าทัง้ โดยทางตรงและทางอ้อม คุณจะต้องยึดมั่นใน
มาตรฐานนี ้ แม้วา่ การจ่ายเงินที่ ไม่ถูกต้องนี ้จะถือเป็ นสิ่งทีย่ อมรับได้ตามหลักปฏิบัตธิ ุรกิจในบางวัฒนธรรมหรือบางประเทศก็ตาม การ
จ่ายเงินที่ ไม่ถูกต้องคือการให้หรือรับสิ่งของที่มีมูลค่าเพื่อโน้ มน้ าวให้เกิดการท�ำธุรกรรมอันไม่ถูกต้อง การจ่ายเงินที่ ไม่ถูกต้องนี ้อาจรวม
ถึงสิ่งของทีม่ ีมูลค่า รวมทัง้ เงินสินบน อามิสสินจ้าง ของก�ำนั ล เงินบริจาค เงินสนั บสนุ น การต้อนรับ ค่าบ�ำเหน็ จ หรือการจัดหาด้านการ
ขาย ส่วนลด การคืนเงิน หรือสินเชื่ออุปกรณ์ ท่ี ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การด�ำเนิ นธุรกิจของเรา

•

คุณจะต้องไม่สนั บสนุ นหรือปล่อยให้ผู้อื่นเสนอหรือท�ำการจ่ายเงินที่ ไม่ถูกต้องนี ้

•

คุณจะต้องไม่รอ้ งขอหรือรับเงินที่ ไม่ถูกต้องหรือสนั บสนุ นหรือปล่อยให้ผู้อ่น
ื กระท�ำการนี ้

บุคคลที่สามที่ด�ำเนิ นงานร่วมกับเราจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เป็ นอุปสรรคต่อความสามารถในการตัดสินใจ/
ลงมือด�ำเนิ นการของบุคคลที่สามเพื่อผลประโยชน์ สูงสุดของ Smith & Nephew กิจกรรมที่คณ
ุ ท�ำทุกประการจะต้องไม่ท�ำลายชื่อเสียง
ของ Smith & Nephew
วิธีการปฏิบัตติ ามความคาดหวังของเรา
•	ไม่เสนอสิ่งตอบแทนในเชิงธุรกิจหรือของก�ำนั ลในกรณี ที่อาจเป็ นการกระท�ำที่ ไม่ถูกต้องเหมาะสมหรือดูไม่ถูกต้องเหมาะสมได้ สามารถ

ยอมรับการต้อนรับหรือของขวัญอันสุจริตหากเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล
เกีย่ วข้อง และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย
•

สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ทางอุตสาหกรรมที่

พ
 นั กงานของ Smith & Nephew อาจรับสิ่งของตอบแทนที่ ไม่ ได้เรียกร้องจากบุคคลที่สามได้หากเป็ นไปตามโอกาส มีมูลค่าพอ
้ ในสถานที่ที่เหมาะสม
เหมาะ และท�ำขึน

•	พนั กงานของเราอาจยอมรับของก�ำนั ลที่ ไม่ ได้เรียกร้องจากบุคคลที่สามได้ หากเป็ นไปตามโอกาส มีมูลค่าพอเหมาะ และเหมาะสมกับ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
•	พนั กงานของเราจะต้องไม่เรียกร้องของก�ำนั ลหรือของตอบแทนจากบุคคลที่สาม
•

ระมัดระวังของก�ำนั ลหรือผลประโยชน์ อื่นๆ ที่ ได้จากผู้ทีด่ ำ� เนิ นธุรกิจหรือต้องการด�ำเนิ นธุรกิจร่วมกับคุณ ไม่ยอมรับสิ่งของหรือผล
ประโยชน์ ทีม่ ีมูลค่าสูง หากเป็ นไปด้วยวัตถุประสงค์ ส่งผลกระทบ หรือในลักษณะเพื่อโน้ มน้ าวดุลยพินิจของคุณ

•	ไม่ตด
ั สินใจจ้างบุคลากรเพื่อรักษาหรือให้ ได้มาซึ่งธุรกิจของ Smith & Nephew โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะต้องไม่จ้างสมาชิกในครอบครัว

ที่ ใกล้ชิดของบุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐเพื่อโน้ มน้ าวให้บุคคลนั ้นซือ้ ผลิตภัณฑ์หรือการบริการของเรา เพื่อให้ ได้มา
หรือรักษาไว้ซ่ึงธุรกิจ หรือเพื่อโน้ มน้ าวการกระท�ำอันเป็ นทางการเพื่อผลประโยชน์ ของเรา
•	จงพิจารณาอยู่เสมอว่าการกระท�ำของคุณจะออกมาในลักษณะใด จดจ�ำไว้วา่ แม้การกระท�ำจะเป็ นไปด้วยเจตนาที่ดี แต่ความขัดแย้งที่

้ อาจน� ำมาซึ่งผลกระทบในแง่รา้ ยได้
เกิดขึน
บุคคลที่สามที่ดำ� เนิ นงานร่วมกับเราจะต้องปกป้ องข้อมูลลับของ Smith & Nephew และข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นด้วย
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วิธีการปฏิบัตติ ามความคาดหวังของเรา
•

ไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับหรือข้อมูลส่วนตัวใดของ Smith & Nephew โดยรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา เว้นแต่วา่ จะได้รบั การอนุ ญาตที่
เกี่ยวข้องกับการด�ำเนิ นธุรกิจในนามของเรา

•	ใช้ความระมัดระวังในการส่งข้อมูลลับหรือข้อมูลส่วนตัว อันเนื่ องมาจากสภาพการสื่อสารทางอิเล็คโทรนิ กส์ที่เปิ ดเผย
•	ปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายในท้องถิ่นที่มีผลบังคับใช้กับการรวบรวม ใช้ และเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว
•

ไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้อื่น เว้นแต่วา่ คุณจะได้รบั อ�ำนาจเฉพาะให้สามารถกระท�ำได้ โดยเจ้าของข้อมูล

บุคคลที่สามที่ดำ� เนิ นงานร่วมกับเราจะต้องไม่ ใช้ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวกับบริษัทเพื่อผลประโยชน์ ทางการเงินหรือส่วนตัวอื่นๆ ก่อนที่จะมีการ
เปิ ดเผยออกสู่สาธารณะ
วิธีการปฏิบัตติ ามความคาดหวังของเรา
•

ไม่ท�ำการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่คณ
ุ ได้รบั ข้อมูลเอกสารที่ ไม่ ได้รบั การเปิ ดเผยออกสู่สาธารณะ

•

ไม่แบ่งปัน “ข้อมูลภายใน” ที่เกี่ยวกับบริษัทให้กับผู้ ใดที่อาจท�ำการซือ้ ขายข้อมูลที่คณ
ุ แบ่งปันนี ้ ให้

บุคคลที่สามที่ด�ำเนิ นงานร่วมกับเราจะต้องใช้เอกสารรายการส่ งเสริมการขายหรือการตลาดที่ระบุถึงสิ่ งบ่งชีแ้ ละการอ้างคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องตามที่ ได้ลงทะเบียน และ/หรืออนุ มัติ ในตลาดท้องถิ่นแล้ว
วิธีการปฏิบัตติ ามความคาดหวังของเรา
•	ให้ ใช้เอกสารรายการส่งเสริมการขายที่ ได้รบ
ั การอนุ มัตแิ ละตามที่ Smith & Nephew จัดให้เท่านั ้น
•

ตรวจสอบเพื่อความมั่นใจว่าเอกสารรายการส่งเสริมการขายมีความถูกต้องและสอดคล้องกับฉลากผลิตภัณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง

•	ทบทวนรายการส่งเสริมการขายอยู่เสมอเพื่อตรวจสอบให้ม่น
ั ใจว่ามีความสอดคล้องกับการอ้างคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ของ Smith &
Nephew ที่ ได้รบ
ั การอนุ มัตแิ ล้ว
•

ให้ ใช้เอกสารที่สอดคล้องกับข้อก�ำหนดทางกฎหมายในท้องถิ่นและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเท่านั ้น

เราหวังว่าคุณจะปฏิบัติอย่างยุติธรรม
บุ ค คลที่ ส ามที่ ด� ำ เนิ นงานร่ ว มกั บ เราจะต้ อ งเคารพและปฏิ บั ติ ต าม
เอกสารและเจตนารมณ์ ของกฎหมายต่อต้านการผูกขาดและกฎหมาย
การแข่งขันทางการค้า

กฎหมายเหล่านี ้ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างคู่

แข่ง ข้อตกลงด้านการกระจายสินค้า สิทธิบัตร การอนุ ญาตใช้ลิขสิทธิ์และ
เครือ่ งหมายการค้า การจ�ำกัดเขตตัวแทนขายและผู้ ได้รบั ลิขสิทธิ์ การคืน
เงินและส่วนลดให้กับลูกค้า และนโยบายด้านราคา เป็ นต้น
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วิธีการปฏิบัตติ ามความคาดหวังของเรา
•

ปฏิบัตงิ านอย่างสอดคล้องกับหลักการแข่งขันทางการค้าที่เป็ นธรรมและกฎหมายและหลักเกณฑ์ทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด

•

ไม่ ใช้ข้อได้เปรียบที่ ไม่เป็ นธรรมเหนื อคูแ่ ข่งใดๆ โดยการยักย้าย ปกปิ ด ใช้ข้อมูลเอกสิทธิ์ โดยมิชอบ ตีความเอกสารข้อเท็จจริงผิด หรือ
การจัดการใดๆ ที่ ไม่เป็ นธรรม

เราหวังว่าคุณจะด�ำเนิ นงานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความโปร่งใส
บุคคลที่สามที่ดำ� เนิ นงานร่วมกับเราจะต้องปฏิบัตงิ านภายใต้มาตรฐานทางบัญชีและการรายงานจ�ำเพาะและจะต้องจัดท�ำรายงานการบัญชีที่
ถูกต้อง รายงานการเงินทีม่ ีความสอดคล้อง และการควบคุมการเงินภายในทีม่ ีประสิทธิภาพ
วิธีการปฏิบัตติ ามความคาดหวังของเรา
•

ตรวจสอบเพื่อความมั่นใจว่ารายงานทางบัญชีและเอกสารสนั บสนุ นต่างๆ อธิบายและสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของธุรกรรมได้อย่างถูก
ต้องและเป็ นไปอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานทางบัญชีทีเ่ กีย่ วข้อง

•	ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ควรเก็บรักษาเอกสารและรายงานที่ยังมีความเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับ

ความต้องการทางธุรกิจประจ�ำวันของคุณ
้
•	เก็บเอกสารที่ ไม่มีความเคลื่อนไหวหรือเอกสารเก่าให้เรียบร้อยเพื่อป้ องกับความเสียหายที่อาจเกิดขึน
•

ไม่ท�ำลายเอกสารที่จ�ำต้องเก็บรักษาเอาไว้ตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ดว้ ยกฎหมายภายในระยะเวลาดังกล่าว

•	หยุ ด การท� ำ ลายเอกสารปกติ ในทั นที ห ากคุ ณ รับ ทราบถึ ง ค� ำ ร้อ งขอทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ เอกสารนั ้ นหรือ ได้ รับ การขอร้อ งจากเจ้ า

พนั กงานให้เก็บเอกสารนั ้นเอาไว้
บุคคลที่สามที่ดำ� เนิ นงานร่วมกับเราจะต้องปฏิบัตติ ามกฎหมายควบคุมการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายก�ำหนดไว้เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
ประเทศ หน่ วยงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง โดยเฉพาะผู้ทีม่ ีส่วนเกีย่ วข้องกับกิจกรรมก่อการร้ายจะไม่ ได้รบั สินค้า การบริการ และการ
บริจาคทางการเงินใด
วิธีการปฏิบัตติ ามความคาดหวังของเรา
•

ตรวจสอบคัดกรองธุรกรรมให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การค้ากับประเทศและบุคคลที่ถูกคว�ำ่ บาตรและการใช้งานปลายทางที่ถูกสั่งห้ามที่
เกี่ยวข้อง

เราหวังว่าคุณจะเคารพผู้อ่ืน
้ พวกเขาจะต้อง
บุคคลที่สามที่ดำ� เนิ นงานร่วมกับเราจะต้องไม่ ใช้แรงงานที่ถูกบังคับ ด้วยความจ�ำเป็ น หรือแรงงานเด็กในรูปแบบใดทัง้ สิน
่ ๆ
รักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้พนั กงานรูส้ ึกว่าได้รบั การต้อนรับและปราศจากการคุกคาม การกีดกัน
้ หรือการประพฤติมิชอบอืน
พวกเขาจะต้องเคารพสิทธิมนุ ษยชน ศักดิศ์ รี และความเป็ นส่วนตัวของบุคคล รวมทัง้ สิทธิของพนั กงานด้านอิสรภาพในการสมาคม การ
แสดงออก และการยอมรับ
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วิธีการปฏิบัตติ ามความคาดหวังของเรา
•

เคารพสิทธิมนุ ษยชน ศักดิศ์ รี และความเป็ นส่วนตัวของบุคคลอยู่เสมอ

•	ไม่ ใช้แรงงานที่ถูกบังคับ เป็ นประกัน ผูกมัด หรือกักขังหน่ วงเหนี่ ยวโดยไม่เต็มใจ
•

จัดสถานที่ท�ำงานที่ปราศจากการคุกคามและการกีดกัน
้

้ ฐานของคุณสมบัตแิ ละความสามารถของพนั กงานตามข้อก�ำหนดของงาน
•	สร้างแรงงานที่มีความหลากหลายบนพืน
•	สังเกตกฎหมายและข้อก�ำหนดในการควบคุมค่าแรงและชั่วโมงการท�ำงานที่เกี่ยวข้อง

บุคคลที่สามที่ดำ� เนิ นงานร่วมกับเราจะต้องรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดแี ละปลอดภัย และหล่อหลอมทัศนคติ ในการร่วมมือกันเชิง
รุกอันเกีย่ วเนื่ องกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนั กงาน
วิธีการปฏิบัตติ ามความคาดหวังของเรา
•	จัดสถานที่ท�ำงานที่ดแ
ี ละปลอดภัยให้กับพนั กงานทุกคน
•	มุ่งมั่นรักษาการบังคับใช้อ�ำนาจที่เป็ นธรรมและมีประสิทธิภาพด้านสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ปลอดภัยเพื่อป้ องกันการเจ็บป่ วยและ

การบาดเจ็บ
•

ตรวจสอบให้มั่นใจว่าพนั กงานของคุณท�ำรายงานการบาดเจ็บและการเจ็บป่ วยอันเนื่ องมาจากงานที่ท�ำ

•

ใส่ ใจกับความปลอดภัยอยู่เสมอ

เราหวังว่าคุณจะเคารพสิง่ แวดล้อมและชุมชนของคุณ
บุคคลที่สามที่ด�ำเนิ นงานร่วมกับเราจะต้องปฏิบัติตามหน้ าที่รับผิดชอบตามกฎหมายและหน้ าที่ของพลเมืองในชุมชนและในชาติเพื่อ
จัดการผลกระทบจากการท�ำงานทีม่ ีตอ่ สิ่งแวดล้อม และควรช่วยกันรักษาสภาพของชุมชนทีด่ ำ� เนิ นธุรกิจร่วมด้วย บุคคลทีส่ ามทีด่ ำ� เนิ นงาน
ร่วมกับเราจะต้องมุ่งมั่นสร้างธุรกิจของตนให้มีความยั่งยืน
วิธีการปฏิบัตติ ามความคาดหวังของเรา
•

พัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อย
ที่สุด (ที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิต)

•

จัดท�ำข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมตามที่หน่ วยงานก�ำกับดูแลก�ำหนดไว้และตามค�ำร้องของ
Smith & Nephew

•	จัดท�ำคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ตามค�ำร้องขอของ Smith & Nephew เพื่อช่วยให้

บริษัทได้บรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นความยัง่ ยืน
•	เป็ นพลเมืองบริษัทที่ดด
ี ว้ ยการเป็ นสมาชิกที่มีความกระตือรือร้นภายในชุมชนท้องถิ่น
•	กระตุน
้ และสนั บสนุ นพนั กงานที่อาสาท�ำงานเพื่อชุมชน
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เราหวังว่าคุณและพนั กงานของคุณจะรายงานความเกี่ยวข้องใดๆ ที่มี
บุคคลที่สามที่ดำ� เนิ นงานร่วมกับเราจะต้องรายงานการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์การด�ำเนิ นธุรกิจ กฎหมายและหลักเกณฑ์ทางอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องตามที่ ได้ทราบมา แม้พวกเขาจะไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง
ก็ตาม บุคคลที่สามควรปกป้ องข้อมูลลับของผู้ท่เี ปิ ดเผยข้อมูลและ
ห้ามไม่ ให้มีการตอบโต้เอาคืนแก่พนั กงานที่ท�ำการรายงานด้วย
เจตนาดี
วิธีการปฏิบัติตามความคาดหวังของเรา
•

รายงานการประพฤติมชิ อบจริงหรือต้องสงสัยมาได้ทผ่ี ตู้ ดิ ต่อของ
Smith & Nephew ของคุณ พนั กงานก�ำกับดูแลการปฏิบัติ

ตามนโยบาย หรือสายด่วนของเราได้ท:่ี
http://www.smith-nephew.ethicspoint.com/

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับส�ำนั กงานจริยธรรมและควบคุมมาตรฐานของ Smith & Nephew Office of Ethics หรือต้องการทบทวน
หลักเกณฑ์การด�ำเนิ นงานและหลักเกณฑ์การด�ำเนิ นธุรกิจของเรา กรุณาเยีย่ มชมเวปไซต์ของเราได้ท่ี

http://compliance.smith-nephew.com/snc/en/compliance.htm
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โทร 44 (0) 207 401 76461
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