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พันธกิจของเรา

ความเชื่อของเรา

คำปฏิญาณของเรา

・พัฒนาและสงมอบสินคาและบริการที่มีคุณภาพสูงที่ใสใจเรื่องความปลอดภัย

・มุงสรางปฏิสัมพันธกับสังคม และรักษาความสัมพันธใหแข็งแกรง

・รักษาและปรับปรุงสิ่งแวดลอมของโลก พยายามสรางความปลอดภัยและสุขภาพที่แข็งแรง

・เคารพเพื่อนรวมงานและใหความสำคัญตอสิทธิของพวกเขา

・ดำเนินธุรกิจอยางเสรี เ�นธรรม และโปรงใส

・ใหความสำคัญกับทรัพยสินทาง�ญญาและควบคุมขอมูลอยางเหมาะสม

เราจะบุกเบิกพื้นที่ภาคอุตสาหกรรมประเภทใหม ดวยเทคโนโลยีที่มีความคิดสรางสรรคเ�น

เอกลักษณโดดเดน พรอมทั้งมีสวนรวมในการพัฒนาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและสภาพ

แวดลอมเพื่อการดำรงชีวิตใหดียิ่งขึ้น

-เพื่อโลก เพื่อผูคน จงทำในสิ่งที่คนอื่นทำไมได-

ในถอยแถลงของบริษัท คำวา “Kuraray” หมายถึง กลุมบริษัท Kuraray ทั้งหมด คือ บริษัท Kuraray จำกัดและบริษัทลูกที่ Kuraray 
มีอำนาจในการบริหาร และ “เรา” หมายถึง พนักงานทุกคนที่ทำงานอยูที่ Kuraray คือ ผูบริหารและพนักงาน 
(รวมถึงพนักงานสัญญาจาง และพนักงานจัดจางชั่วคราว)

เราจะ

หลักการของการปฏิบัติ : 
ความปลอดภัยคือรากฐานของทุกสิ่ง

ความตองการของลูกคาเ�นพื้นฐาน

ความคิดจากสถานที่จริงเ�นพื้นฐาน

เคารพความเ�น�จเจกชน

การรวมมือรวมใจ

การสรางคุณคา

แนวความคิด :

n Kuraray ถ้อยแถลงของบริษัท



พันธกิจของเรา

Kuraray ได้ท�าการทบทวนเกี่ยวกับถ้อยแถลงของบริษัทฉบับปัจจุบัน (ปรัชญาองค์กร, แนวทางการปฏิบัติ, พันธกิจองค์กร, 

มาตรฐานกิจกรรมทางธุรกิจ อื่นๆ) ในเดือนสิงหาคม 2015 และได้ท�าการเรียบเรียงใหม่ตามที่เห็นในหน้าซ้ายมือ

ในโอกาสนี้ จึงขอใช้วารสารนี้ในการอธิบายความเกี่ยวกับความหมายของแต่ละถ้อยแถลง

ขอให้ช่วยท�าความเข้าใจเกี่ยวกับถ้อยแถลงของบริษัทให้ดี และเก็บไว้เป็นแนวคิดส�าหรับการเริ่มต้นการตัดสินใจและการกระท�า

ใดๆ ของพนักงานแต่ละคนในตอนที่ท�ากิจกรรมทางธุรกิจ

กรุณาวางวารสารเล่มนี้ไว้ใกล้ตัว และน�ามาอ่านทวนซ�้าอยู่เสมอ รวมทั้งใช้เป็นเสมือนหนังสือเรียนเพื่อถ่ายทอดแนวคิดของ 

Kuraray ให้แก่บุคคลใกล้ตัวของทุกคน บุคคลภายนอกที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วย และผู้คนใหม่ๆ ที่เพิ่งเข้ามาร่วมกิจกรรมของกลุ่มบริษัท

Kuraray ในฐานะที่เป็นกิจการเก่าแก่ หลังจากที่ได้เริ่มต้นกิจการไหมสังเคราะห์เร

ยอนตั้งแต่ปี 1926 เป็นต้นมา ก็ได้มีความพยายามที่จะพัฒนาทั้งเทคโนโลยี และ

พัฒนาตลาดมาอย่างไม่ย่อท้อ รวมทั้งทุ่มเทแรงกายแรงใจที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยอด

เยี่ยมและตอบรับกับความต้องการของสังคม

ธุรกิจมากมายที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจนถึงตอนนี้ อย่างเช่น เส้นใยวีไนลอน

ที่มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและเทคโนโลยีการผลิตภายในประเทศญี่ปุ่น และได้

ถูกท�าให้เป็นธุรกิจในปี 1950 นี้ก็ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้น�าของโลก มีส่วนแบ่งการตลาดเป็น

อันดับ 1 และยังคงส่งมอบคุณค่าที่ไม่มีอะไรมาทดแทนได้ให้แก่สังคมเสมอมา

จากการมองย้อนกลับไปทบทวนประวัติอันยาวนานที่เคยเกิดขึ้นมานี้ อีกทั้งยังได้

พิจารณาไปถึงอนาคต Kuraray จึงมีการตั้งค�าถามทบทวนอีกครั้งว่า “เราด�ารงอยู่

เพื่ออะไร” เพื่อที่จะเข้าใจได้แน่ชัดว่าจะท�าการตอบสนองความคาดหวังของสังคม

ในระดับสากลและสร้างประโยชน์ได้อย่างไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ถูกแสดงไว้ใน “พันธกิจ

ของเรา”

ซึ่ง “พันธกิจ” นี้จะประกอบไปด้วย 3 ข้อความส�าคัญ

ข้อความที่ 1 “เทคโนโลยีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น”

Kuraray ได้บุกเบิกธุรกิจหลากหลายประเภทขึ้นก่อนใครมากมายในอดีตที่ผ่านมา 

และสามารถเอาชนะประเด็นปัญหาด้านเทคโนโลยีต่างๆ ได้ด้วยความคิดสร้างสรรค์

และความพยายามของตนเองในตลอดช่วงกระบวนการจัดตั้งธุรกิจ การที่จะได้

สร้างสรรค์เอกลักษณ์ที่โดดเด่นนั้นก็หมายความว่าจะต้องมีความกล้าที่จะเดินอยู่บน

ถนนที่มีขวากหนาม แต่ในการที่จะเดินน�าหน้าบริษัทอื่นในขณะที่ไม่เคยมีตัวอย่างให้

เห็นมาก่อนและท�าความต้องการของสังคมให้กลายเป็นรูปเป็นร่างนั้น ถนนที่เต็มไป

ด้วยขวากหนามก็คงเป็นเพียงเส้นทางเดียว การตั้งเป้าหมายว่า “ใครก็ลอกเลียนแบบ

ไม่ได้” ถือเป็นจุดก�าเนิดของจิตวิญญาณของ Kuraray และเป็นขุมพลังที่ให้ก�าเนิด

คุณค่าขึ้นมา ซึ่ง “เทคโนโลยี” ที่กล่าวในที่นี้ ไม่จ�ากัดเพียงแค่เทคโนโลยีการผลิตของ

เป็นการแสดงให้เห็นว่า Kuraray “ด�ารงอยู่เพื่ออะไร” “ช่วยเหลือสร้างประโยชน์ด้วยสิ่งใด”

วัตถุดิบ, เทคโนโลยีเครื่องจักร แต่ยังหมายถึงทุกวิถีทางที่จะสามารถเปลี่ยนทรัพยากร

ทางธุรกิจ (บุคคลากร, ทรัพยากรทางวัตถุ, เงินทุน, ข้อมูล) ให้กลายเป็นสินค้าและ

บริการที่มีคุณค่า

ข้อความที่ 2 คือ “การบุกเบิกพื้นที่ภาคอุตสาหกรรมประเภทใหม่”

การสร้างเทคโนโลยีที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น จะเป็นการบุกเบิก

ความเป็นไปได้ในการสร้างตลาดใหม่และสร้างภาคธุรกิจใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน แต่ว่า

ในการที่จะท�าความเป็นไปได้นั้นให้เกิดขึ้นจริงจนกระทั่งกลายเป็นประโยชน์ต่อการ

ด�ารงชีวิตของผู้คนนั้นจ�าเป็นจะต้องมีความเชื่อที่หนักแน่นและจิตวิญญาณของนัก

บุกเบิกที่มีความทรหดอดทน จึงจะสามารถก้าวข้ามความยากล�าบากต่างๆ ในการที่

จะสร้างธุรกิจขึ้นมาได้ และความส�าเร็จตรงนี้นี่เองที่จะสามารถท�าให้อยู่ในต�าแหน่งได้

อย่างแข็งแกร่งมั่นคงไร้คู่แข่งในตลาด

ข้อความที่ 3 คือ “การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมในการ

ด�ารงชีวิต”

สิ่งที่ Kuraray วางเป้าหมายที่จะท�าผ่านธุรกิจนั้นก็คือ การที่จะสร้างประโยชน์ต่อ

ธรรมชาติและการด�ารงชีวิต ทั้งความพยายามในการลดภาระทางสิ่งแวดล้อมที่เกิด

จากกิจกรรมทางธุรกิจให้มีน้อยที่สุด และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมแบบเชิงรุกผ่าน

ทางสินค้าและบริการ เพื่อท�าให้การด�ารงชีวิตของผู้คนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีความ

ปลอดภัย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั้นถือเป็นภาระหน้าที่ของเราที่มีต่อสังคม และ

เป็นเป้าหมายสูงสุด

สโลแกนที่เราใช้กล่าวถึงพันธกิจของเราอย่างกระชับก็คือ “เพื่อโลก เพื่อผู้คน จงท�า

ในสิ่งที่คนอื่นท�าไม่ได้” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ละความพยายามเพื่อสังคมและ

เพื่อผู้คน และสิ่งนั้นเองที่เป็นแหล่งพลังขับเคลื่อนของเราที่จะท�าให้ “สิ่งที่ไม่มีใคร

ท�าได้” นั้นเกิดขึ้นได้จริง ด้วยความเป็นเอกลักษณ์และจิตวิญญาณของนักบุกเบิก

เราจะบุกเบิกพื้นที่ภาคอุตสาหกรรมประเภทใหม่ ด ้วยเทคโนโลยีที่มีความเป ็นเอกลักษณ์โดดเด ่น 

พร ้อมทั้งมีส ่วนร ่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเพ่ือการด�ารง

ชีวิตให ้ดียิ่งขึ้น

-เพื่อโลก เพื่อผู ้คน จงท�าในส่ิงที่คนอื่นท�าไม ่ได ้-



พันธกิจของเรา

ความเชื่อของเรา

คำปฏิญาณของเรา

・พัฒนาและสงมอบสินคาและบริการที่มีคุณภาพสูงที่ใสใจเรื่องความปลอดภัย

・มุงสรางปฏิสัมพันธกับสังคม และรักษาความสัมพันธใหแข็งแกรง

・รักษาและปรับปรุงสิ่งแวดลอมของโลก พยายามสรางความปลอดภัยและสุขภาพที่แข็งแรง

・เคารพเพื่อนรวมงานและใหความสำคัญตอสิทธิของพวกเขา

・ดำเนินธุรกิจอยางเสรี เ�นธรรม และโปรงใส

・ใหความสำคัญกับทรัพยสินทาง�ญญาและควบคุมขอมูลอยางเหมาะสม

เราจะบุกเบิกพื้นที่ภาคอุตสาหกรรมประเภทใหม ดวยเทคโนโลยีที่มีความคิดสรางสรรคเ�น

เอกลักษณโดดเดน พรอมทั้งมีสวนรวมในการพัฒนาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและสภาพ

แวดลอมเพื่อการดำรงชีวิตใหดียิ่งขึ้น

-เพื่อโลก เพื่อผูคน จงทำในสิ่งที่คนอื่นทำไมได-

ในถอยแถลงของบริษัท คำวา “Kuraray” หมายถึง กลุมบริษัท Kuraray ทั้งหมด คือ บริษัท Kuraray จำกัดและบริษัทลูกที่ Kuraray 
มีอำนาจในการบริหาร และ “เรา” หมายถึง พนักงานทุกคนที่ทำงานอยูที่ Kuraray คือ ผูบริหารและพนักงาน 
(รวมถึงพนักงานสัญญาจาง และพนักงานจัดจางชั่วคราว)

เราจะ

หลักการของการปฏิบัติ : 
ความปลอดภัยคือรากฐานของทุกสิ่ง

ความตองการของลูกคาเ�นพื้นฐาน

ความคิดจากสถานที่จริงเ�นพื้นฐาน

เคารพความเ�น�จเจกชน

การรวมมือรวมใจ

การสรางคุณคา

แนวความคิด :

ความเชื่อของเรา

เคารพความเป็นปัจเจกชน

Kuraray ได้หยิบยกเรื่องของการเคารพในความเป็นปัจเจกชนของทุกคนที่เกี่ยวข้อง

กับกิจกรรมทางธุรกิจ และยอมรับในบุคลิกลักษณะและจุดยืนของบุคคลเหล่านั้น 

ภายใต้แนวคิดนี้ได้มีเป้าหมายในอุดมคติ ที่จะเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถและ

บุคลิกลักษณะของแต่ละคนผ่านการท�างานให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความสุขสมบูรณ์ใน

การด�ารงชีวิต การเติบโตขึ้นในฐานะของมนุษย์ และการเติบโตของบริษัทไปพร้อมๆ กัน

ความปลอดภัยคือรากฐานของทุกสิ่ง

ในช่วงกระบวนการที่ Kuraray ซึ่งเป็นผู้ผลิตด้านเคมีภัณฑ์ใช้สร้างคุณค่านั้น จะต้อง

ไม่มีเหตุที่ท�าให้ความปลอดภัยของเพื่อนร่วมงานและผู้คนในพื้นที่สูญหายไป เราคิด

ว่าการยึดมั่นในความปลอดภัยของทุกกิจกรรมทางธุรกิจ รวมทั้งความเชื่อมั่นจากสังคม

ที่ได้มาจากความปลอดภัยเหล่านั้นคือรากฐานของความยั่งยืนและการเติบโตเป็นอย่าง

มากของบริษัท ซึ่งเราต่างพึงระลึกอยู่เสมอว่า เหนือกว่าการขยายผลประกอบการและ

การแสวงหาประสิทธิภาพก็คือ “การให้ความส�าคัญต่อความปลอดภัยเป็นอันดับแรก”

การร่วมมือร่วมใจ

ความเป็นปัจเจกชนถือเป็นแหล่งก�าเนิดของการขับเคลื่อนองค์กร แต่ว่าเป็นธรรมดา

ที่ความสามารถของแต่ละคนต่างก็มีขีดจ�ากัดเช่นกัน ซึ่งหากแต่ละคนมีแนวทางที่แตก

ต่างก็จะท�าให้ไม่สามารถใช้พลังเหล่านั้นเป็นพลังทั้งหมดที่จะขับเคลื่อนองค์กรได้ สิ่งที่

ส�าคัญก็คือการที่เพื่อนร่วมงานช่วยกันคิดพิจารณา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ

กัน และก�าหนดทิศทางนโยบายขึ้น จากนั้นก็ร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียว และต่าง

คนต่างทุ่มเทพลังทั้งหมดนั้นไปยังเป้าหมาย

ความต้องการของลูกค้าเป็นพื้นฐาน

Kuraray เป็นบริษัทที่ให้ความส�าคัญกับความมีเอกลักษณ์ แต่ว่าเพราะอย่างนั้นจึงจะ

ต้องระมัดระวังไม่ให้แนวทางของธุรกิจโน้มเอียงไปทางด้านการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน

การสร้างสรรค์แต่เพียงอย่างเดียวมากเกินไป จนท�าให้ตกหลุมความคิดที่ว่าตัวเองดีเลิศ

อย่างเดียว ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและตลาด สิ่งที่จ�าเป็น

คือจะต้องสร้างพื้นฐานของความคิดว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการนั้นคืออะไร ในการท�างานทุก

อย่างก็จะมีลูกค้า ซึ่งไม่ได้จ�ากัดว่าเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เราถือว่าผู้

ที่ร่วมงานกับเราทั้งในและนอกบริษัทต่างก็เป็นลูกค้า ซึ่งจะต้องมีทัศนคติที่จะใส่ใจต่อ

ความต้องการของลูกค้าเหล่านั้นอยู่เสมอการสร้างคุณค่า

Kuraray เป็นบริษัทผู้ผลิต แต่สิ่งที่ส่งมอบให้แก่สังคมนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่ “สิ่งของ” 

ธรรมดาเท่านั้น แต่สิ่งที่ส่งมอบให้แก่สังคมก็คือ “คุณค่า” ที่ได้จากการที่ลูกค้าใช้ของ

สิ่งนั้นด้วย ส�าหรับ Kuraray ที่ต่อต้านการลอกเลียนแบบและการตามหลัง และให้

ความส�าคัญกับความคิดสร้างสรรค์อันมีเอกลักษณ์และการน�าหน้าดั่งชีวิตนั้น การสร้าง

คุณค่าจึงถือเป็นเครื่องหมายที่ยืนยันการมีตัวตนของตนเอง ถึงแม้จะเป็นการท�างานที่

ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรงก็ตาม การส่งมอบ “คุณค่า” ของงานที่ท�านั้นให้แก่ผู้รับ

ก็ถือเป็นเรื่องที่พึงกระท�า

ความคิดจากสถานที่จริงเป็นพื้นฐาน

การโต้แย้งกันในการท�างานเป็นสิ่งที่ควรต้องมีเป็นอย่างยิ่ง แต่ว่าหากเป็นการ “นั่งอยู่

ที่โต๊ะและพูดคุยคาดเดากันไปเอง” หรือ “โต้เถียงกันไปเรื่อยเปื่อย” ก็จะไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงได้ ดังนั้นเราซึ่งไม่ว่าจะท�างานอะไรก็จะต้อง

มองให้ลึกซึ้งว่าที่หน้างานจริงเกิดอะไรขึ้น และให้ความส�าคัญกับความคิดที่ได้จากการ

พิจารณานั้น พร้อมกับท�าการตัดสินใจโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง และ

ลงมือท�า

แนวความคิด หลักการของการปฏิบัติ

เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า สมาชิกของ Kuraray ควร “เชื่อในอะไรและคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ส�าคัญ” ในตอนที่มีความปรารถนาที่จะด�าเนิน

กิจกรรมทางธุรกิจ



ค�าปฏิญาณของเรา

เราจะพัฒนาและส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง 
รวมทั้งค�านึงถึงความปลอดภัย

Kuraray พยายามที่จะส่งมอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสูงและมีความคิด

สร้างสรรค์เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น แต่สิ่งที่ส�าคัญที่สุดยิ่งกว่านั้นก็คือการค�านึงถึง 

“ความปลอดภัย” และการรักษา “คุณภาพ” เราให้ความส�าคัญต่อความปลอดภัยเป็น

อันดับแรกในกิจกรรมการพัฒนา การผลิต และการจ�าหน่ายทั้งหมด และพยายามที่

จะป้องกันอุบัติเหตุที่มาจากผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังท�าการส่งมอบข้อมูลที่เหมาะสมผ่าน

ฉลากสินค้า ฯลฯ และสมมติว่าหากเกิดปัญหาขึ้นจริง ก็ได้มีการวางแผนที่จะรับมือ

อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมถึงเราจะพยายามยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าและ

ความเชื่อมั่นผ่านกิจกรรมเชิงองค์กรที่จะท�าให้ได้คุณภาพที่ยอดเยี่ยม

เราจะให้เกียรติเพื่อนร่วมงานและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
ของคนเหล่านั้น

ทุกคนที่ท�างานอยู่ในสถานที่ท�างานของ Kuraray ถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholder) อีกทั้งยังเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม จึงมีความพยายามที่จะท�าให้

เกิดความเคารพในสิทธิความเป็นบุคคลของกันและกัน รวมทั้งพยายามที่จะไม่ให้เกิด

การละเมิดสิทธินั้นในองค์กร และก�าจัดการแบ่งแยกทุกประเภท รวมถึงสร้างโอกาสที่

เท่าเทียมกันในการเติบโตและแสดงความสามารถของแต่ละบุคคล และเพื่อให้เป็นผล

ส�าเร็จ จ�าเป็นจะต้องสร้างวิธีการและสภาพแวดล้อม

เราคาดหวังที่จะท�าการสื่อสารกับสังคม และรักษาความ
สัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง

ในฐานะที่เป็นบริษัทที่โปร่งใสต่อสังคม Kuraray ได้พิจารณาแล้วว่า การส่งข้อมูล

อย่างกระตือรือร้นและเปิดกว้างที่จะฟังเสียงจากสังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่

แข็งแกร่งภายใต้ความเชื่อใจกันและกันจะเป็นเงื่อนไขส�าคัญของการอยู่รอด นอกจาก

นี้ยังตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะที่เป็นพลเมืองดีของบริษัท และมุ่งเน้น

กิจกรรมที่จะสร้างประโยชน์แก่สังคม ในอีกด้านหนึ่งก็จะปฏิเสธความสัมพันธ์กับกลุ่ม

ก�าลังต่อต้านสังคมอย่างเด็ดขาด และก�าจัดการกระท�าที่ไม่ถูกต้อง อย่างเช่น การให้

และรับสินบน อย่างเข้มแข็ง

เราจะท�าธุรกิจอย่างเสรี ยุติธรรม และโปร่งใส

Kuraray เป็นบริษัทระดับโลก ซึ่งได้มีกิจกรรมการจัดส่งและจัดจ�าหน่ายทั่วทั้งโลก 

หากไม่เคารพต่อกฎหมายสากล, กฎหมายของแต่ละประเทศที่เกี่ยวกับการท�าธุรกรรม

ทางการค้า ธุรกิจก็คงจะไม่สามารถด�ารงอยู่ได้ จึงได้ท�าการผลักดันให้ด�าเนินธุรกิจตาม

หลักการของการแข่งขันอย่างยุติธรรม เพื่อไม่ให้สนใจแต่เพียงการขยายส่วนแบ่งการ

ตลาดและการเพิ่มผลก�าไรจนมากเกินไป จนท�าให้น�าไปสู่การหลีกเลี่ยงกฎ หรือการ

เรียกร้องที่ไม่สมควร และ การมอบผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมให้แก่คู่ค้า

เราจะพยายามอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ
โลก และท�าให้เกิดความปลอดภัยและสุขภาพที่ดี

สิ่งแวดล้อมของโลกได้มอบทรัพยากรที่ทรงคุณค่ายิ่งแก่กิจกรรมทางธุรกิจ อีกทั้งยัง

เป็นเสบียงอาหารส�าหรับการด�ารงชีวิตของเราอีกด้วย ของขวัญจากธรรมชาติที่แสน

อุดมสมบูรณ์นี้เป็นสิ่งที่มีค่าเป็นอย่างยิ่ง หากสูญเสียไปแล้วสักครั้งหนึ่งก็ไม่สามารถที่

จะเรียกกลับคืนมาได้ Kuraray จึงมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการที่จะลดภาระ

ที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม ในอีกด้านหนึ่ง ก็ได้ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยี และสินค้าที่

จะเชื่อมโยงกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้ทุ่มเทพละก�าลังถึงขีด

สุดไปกับการป้องกันอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากกิจกรรมทางธุรกิจ และปกป้องพื้นที่โดย

รอบและเพื่อนร่วมงานจากความเสียหายที่ไม่คาดคิด รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมของ

สถานที่ท�างานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการด�ารงชีวิตของพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้ทั้งร่างกาย

และจิตใจมีความแข็งแรงสมบูรณ์

เราจะให้ความส�าคัญต่อทรัพย์สินทางปัญญา และท�าการ
ดูแลข้อมูลอย่างเหมาะสม

ทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลถือเป็นแหล่งทรัพยากรทางธุรกิจที่ส�าคัญ และเป็นขุม

พลังของความสามารถในการแข่งขัน ซึ่ง Kuraray จะเปิดเผยข้อมูลที่จ�าเป็นต่อสังคม

อย่างรวดเร็วด้วยความถูกต้องแม่นย�า และให้อีกด้านหนึ่งก็จะป้องกันการรั่วไหลของ

ข้อมูลที่เกี่ยวพันถึงการสูญเสียผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจาก

การรั่วไหลนั้นอย่างเข้มงวด

ท�าการควบคุมทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทตนอย่างเข้มงวดซึ่งรวมไปถึงความลับ

ทางธุรกิจด้วย และจะให้ความส�าคัญกับทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมทั้งท�าการ

ดูแลควบคุมข้อมูลความลับที่ได้รับการเปิดเผยมาจากผู้อื่น (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) 

อย่างเหมาะสมเทียบเท่ากับข้อมูลของบริษัทตนเอง ไปพร้อมกับการใช้งานอย่างมี

กลยุทธ์

เป็นสิ่งที่แสดงถึงสิ่งที่ควรกระท�าเพื่อที่จะตอบรับกับความคาดหวังดังกล่าว และแสดงความรับผิดชอบต่อสถานการณ์มากมายที่ 

Kuraray และสังคมได้มาบรรจบกัน
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สิ่งที่เป็นการขยายความ “ค�าปฏิญาณของเรา” ที่ระบุอยู่ในวารสารนี้ ให้มีความชัดเจน

มากขึ้น และยังเป็นหลักการพื้นฐานที่ผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัท 

Kuraray ต้องปฏิบัติตามในตอนที่ท�ากิจกรรมทางธุรกิจจริง ก็คือ “จรรยาบรรณทาง

ธุรกิจ (18 ข้อ)”

ที่ฝ่าย CSR ได้มีการออก “คู่มือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ” และแจกจ่ายแยกต่างหาก 

โดยจะเป็นการอธิบายรายละเอียดเนื้อหาของ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ”


