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หลังัจากก่อตั้ั�งบริิษัทัข้ึ้�นในปีี 1926 เป็ีนตั้น้มา เริากล่่ัมบริิษัทั Kuraray กไ็ด้ใ้หค้วามสำำาคญักบัสำาย

สำมัพันัธ์์ที�มีต่ั้อสำงัคมผ่า่นกิจกริริมทางธ่์ริกิจ แลัะท่่มเทกำาลังัเพั่�อที�จะรัิบผ่ดิ้ชอบในฐานะที�เป็ีนพัลัเม่อง

ดี้ขึ้องบริิษัทัเร่ิ�อยมา

แลัะในวนันี� เอง ถ้ึงแมไ้ด้มี้การิขึ้ยายขึ้อบเขึ้ตั้ขึ้องการิด้ำาเนินธ่์ริกิจไปีทั�วโลัก แลัะมีเพั่�อนที�มีม่มมอง

ทางค่ณค่าที�หลัากหลัายเพัิ�มมากข้ึ้�นกต็ั้าม แต่ั้พันัธ์กิจที�เป็ีนตั้น้กำาเนิด้ขึ้องเริาซ้ึ่�งกค่็อ “เพั่�อโลัก เพั่�อ

ผ่้ค้น จงทำาสิำ�งที�คนอ่�นทำาไม่ได้”้ นั�นกย็งัคงไม่เปีลีั�ยนไปีครัิบ

การิที�กล่่ัมบริิษัทั Kuraray จะด้ำาริงอย้ใ่นฐานะขึ้องกล่่ัมบริิษัทัที�มีค่ณค่าแลัะเป็ีนที�ยอมรัิบจากสำงัคมได้้

นั�น จะตั้อ้งเริิ�มจากเริาแต่ั้ลัะคนซ้ึ่�งเกี�ยวขึ้อ้งกบักิจกริริมทางธ่์ริกิจ มีม่มมองทางจริิยธ์ริริมส้ำงแลัะเล่ัอก

ทางปีฏิิบติัั้ที�ถ้ึกตั้อ้งอยา่งมีความรัิบผ่ดิ้ชอบ จ้งจะสำามาริถึบริริล่ัผ่ลัสำำาเร็ิจได้้

กล่่ัมบริิษัทั Kuraray นั�น ได้ก้ำาหนด้หวัขึ้อ้ที�ควริตั้อ้งปีฏิิบติัั้ตั้าม สำำาหรัิบการิมีปีฏิิสำมัพันัธ์์กบัสำงัคมใน

ร้ิปีแบบต่ั้างๆ ไวเ้ป็ีน [คำาปีฏิิญาณขึ้องเริา] อีกทั�งยงัได้ก้ำาหนด้ “จริริยาบริริณทางธ่์ริกิจ” ไวเ้ป็ีน

แนวทางเพั่�อที�จะนำาคำาปีฏิิญาณนั�นไปีปีฏิิบติัั้ได้อ้ยา่งชดั้เจนในกิจกริริมทางธ่์ริกิจต่ั้างๆ 

เริาจะตั้อ้งทำาความเขึ้า้ใจเน่�อหาเหล่ัานั�นใหม้ากพัอ แลัะต่ั้างตั้อ้งช่วยกนัยกริะด้บัจิตั้สำำาน้กขึ้องเริาด้ว้ย

กนัเอง พัร้ิอมทั�งไม่วา่จะอย้ใ่นสำถึานการิณ์แบบใด้ ตั้อนไหน ท่กคนกจ็ะตั้อ้งเคาริพัแลัะปีฏิิบติัั้ตั้าม

กฎหมายแลัะริวมถ้ึง [คำาปีฏิิญาณขึ้องเริา]

แลัะเพั่�อเป็ีนการิแสำด้งใหท้ั�งภายในแลัะภายนอกบริิษัทัได้รั้ิบทริาบถ้ึงขึ้อ้ความเหล่ัานี�  ผ่มขึ้อเป็ีน

ตั้วัแทนขึ้องกล่่ัมบริิษัทัทำาการิปีริะกาศด้งัต่ั้อไปีนี�  

ค่้ม่อฉบบันี� เป็ีนการิอธิ์บาย [คำาปีฏิิญาณขึ้องเริา] แลัะ “จริริยาบริริณทางธ่์ริกิจ” ใหเ้ขึ้า้ใจได้ง่้าย แลัะช่วยเหล่ัอใหส้ำมาชิกท่กคนที�ทำางานในกล่่ัมบริิษัทั Kuraray สำามาริถึปีฏิิบติัั้ได้้

อยา่งถ้ึกตั้อ้งอย้เ่สำมอครัิบ

กิจกริริมทางธ่์ริกิจขึ้องกล่่ัมบริิษัทั Kuraray นั�น มีเพั่�อใหผ้่้ค้นทั�งหมด้ที�เกี�ยวขึ้อ้งกบักิจกริริมเหล่ัานั�นได้ส้ำมัผ่สัำถ้ึงความภาคภ้มิใจแลัะความยนิดี้ การิปีฏิิบติัั้ที�ถ้ึกตั้อ้งด้ว้ยความรัิบ

ผ่ดิ้ชอบนั�น ถ่ึอเป็ีนกา้วแริกที�จะทำาใหอ่้ด้มคติั้ขึ้องการิมีอย้ข่ึ้องกิจกริริมทางธ่์ริกิจนี� เกิด้ข้ึ้�นจริิงได้้

ขึ้อใหส้ำมาชิกท่กท่านทำาความเขึ้า้ใจแลัะนำาไปีปีฏิิบติัั้จริิงครัิบ

อาจ 2021

● เริาจะเคาริพัแลัะปีฏิิบติัั้ตั้ามกฎหมายแลัะ [คำาปีฏิิญาณขึ้องเริา]

● เริาจะใหค้วามสำำาคญัต่ั้อกฎหมายแลัะ [คำาปีฏิิญาณขึ้องเริา] มากกวา่ผ่ลักำาไริด้า้นเศริษัฐกิจขึ้องบริิษัทั

● เริาไม่ยอมรัิบพัฤติั้กริริมใด้ๆ ที�ฝ่่าฝ่่นกฎหมายแลัะ [คำาปีฏิิญาณขึ้องเริา] ริวมถ้ึงพัฤติั้กริริมที�เป็ีนการิหกัหลังัความเช่�อใจขึ้องสำงัคม

ปีริะธ์านบริิษัทัแลัะปีริะธ์านกริริมการิบริิหาริ บริิษัทั Kuraray จำากดั้

สารจากประธาน

ฮิิโตั้ชิ คาวาฮิาริะ

2ค่้ม่อการิปีฏิิบติัั้ตั้ามกฎริะเบียบ
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ลายเซ็็น

เผยแพร่่ปีี 2021

สารบััญ

เกีี่�ยวกี่ับคู่่่มืือ

สาร่จากี่ปีร่ะธาน     2

ถ้อยแถลง     3

จร่ร่ยาบร่ร่ณทางธุร่กิี่จของกี่ลุ่มืบริ่ษัท Kuraray     5

คู่�าปีฏิญาณของเร่า     7

ร่ายกี่าร่ตร่วจสอบ   17

เกี่่�ยวกี่ับัคู่่� มืือ

[กี่ลุ่มืบริ่ษทั Kuraray คู่่่มืือกี่าร่ปีฏิบติัตามืกี่ฎร่ะเบียบ] ฉบบันี� เป็ีนกี่าร่อธิบายถึง [จร่ร่ยาบร่ร่ณทางธุร่กิี่จของกี่ลุ่มืบริ่ษทั Kuraray] จ�านวน 18 หัวัขอ้ซึึ่�งเป็ีนกี่าร่ขยายคู่วามืคู่�าปีฏิญาณทั�ง 6 ขอ้ใน

 ([คู่�าปีฏิญาณของเร่า]) อยา่งละเอียด ซึึ่� งพนกัี่งานทั�งหัมืดที�ท�างานอย่ใ่นกี่ลุ่มืบริ่ษทั Kuraray จะตอ้งมีืร่่วมืกี่นั

* “กี่ลุ่มืบริ่ษทั Kuraray” หัมืายถึงบริ่ษทั Kuraray จ�ากี่ดั และบริ่ษทัที�บริ่ษทั Kuraray จ�ากี่ดัมีืสิทธิ� ในกี่าร่บริ่หัาร่ทั�งทางตร่งหัรื่อทางออ้มื (โดยหัลกัี่กี่าร่แลว้ เป็ีนบริ่ษทัที�มีืสิทธิ� ในกี่าร่ออกี่เสียงเกิี่น 50%)

เป้้าหมืายของคู่่� มืือ

คู่่่มืือนี�ไดอ้ธิบายเกีี่�ยวกี่บันโยบายกี่าร่ปีฏิบติัตนในกี่าร่ท�างานทุกี่ๆ วนัใหัแ้ก่ี่ผ่บ้ริ่หัาร่ พนกัี่งานทั�งหัมืดของกี่ลุ่มืบริ่ษทั Kuraray (พนกัี่งานทั�งหัมืดที�ท�างานอย่ภ่ายในกี่ลุ่มืบริ่ษทั Kuraray ซึึ่� ง

ร่วมืไปีถึงพนกัี่งานจดัจา้งชั่ั�วคู่ร่าว) 

วิธ่ีกี่ารใช้้คู่่� มืือ

เร่าแต่ละคู่นจะตอ้งปีฏิบติัตามืและใหัคู้่วามืส�าคู่ญักี่บั [จร่ร่ยาบร่ร่ณทางธุร่กิี่จของกี่ลุ่มืบริ่ษทั Kuraray] ในกี่าร่ท�างานในทุกี่ๆ วนั ซึึ่� งเร่าทุกี่คู่นจะตอ้งเขา้ใจถึงเนื�อหัาของคู่่่มืือเป็ีนอยา่งดี และ

อา้งอิงจากี่คู่่่มืือ อีกี่ทั�งในตอนที�ไม่ืมืั�นใจในกี่าร่กี่ร่ะท�าของตนเอง, ในตอนที�ร้่่สึกี่สงสยัหัรื่อในตอนที�ทร่าบเกีี่�ยวกี่บัพฤติกี่ร่ร่มืที�คู่าดวา่เป็ีนกี่าร่ฝ่่าฝื่นกี่าร่ปีฏิบติัตามืกี่ฎร่ะเบียบกี่จ็ะตอ้งท�ากี่าร่

ปีรึ่กี่ษาหัวัหันา้งาน หัน่วยงานที�เกีี่�ยวขอ้ง นอกี่จากี่นี�กี่ร่ณีที�ไม่ืสามืาร่ถปีรึ่กี่ษากี่บัหัวัหันา้งาน หัรื่อหัน่วยงานที�เกีี่�ยวขอ้งได ้ หัรื่อถึงจะปีรึ่กี่ษาไปีแต่กี่ไ็ม่ืสามืาร่ถแกี่ไ้ขได ้ กี่จ็ะท�ากี่าร่ปีรึ่กี่ษา

ผา่นช่ั่องทางกี่าร่ใหัคู้่ �าปีรึ่กี่ษา ซึึ่� งกี่ลุ่มืบริ่ษทั Kuraray จะไม่ืปีฏิบติัต่อผ่เ้ขา้ปีรึ่กี่ษาในทางที�ท�าใหัเ้สียหัายอยา่งเดด็ขาด

20คู่่่มืือกี่าร่ปีฏิบติัตามืกี่ฎร่ะเบียบ1 กี่ลุ่มืบริ่ษทั Kuraray
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ถึอ้ยแถึลัง

[ ค ว า ม เ ช่ื่� อ ข อ ง เ ร า ]

เคาริพัความเป็ีนปัีจเจกชน

การิร่ิวมม่อร่ิวมใจ

การิสำร้ิางค่ณค่า

ความปีลัอด้ภยัค่อริากฐานขึ้องท่กสิำ�ง

ความตั้อ้งการิขึ้องล้ักคา้เป็ีนพั่�นฐาน

ความคิด้จากสำถึานที�จริิงเป็ีนพั่�นฐาน

หลัักการิขึ้องการิปีฏิิบัติั้แนวความคิด้

[ คำ า ปี ฏิิ ญ า ณ ขึ้ อ ง เ ริ า ]

เราจะ

● พฒันาและส่งมอบสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพสูงท่ีใส่ใจเร่ืองความปลอดภยั

● มุ่งสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคม และรักษาความสมัพนัธ์ใหแ้ขง็แกร่ง

●  รักษาและปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มของโลก พยายามสร้างความปลอดภยัและ

สุขภาพท่ีแขง็แรง

● เคารพเพื่อนร่วมงานและใหค้วามส�าคญัต่อสิทธิของพวกเขา

● ด�าเนินธุรกิจอยา่งเสรี เป็นธรรม และโปร่งใส

● ใหค้วามส�าคญักบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและควบคุมขอ้มูลอยา่งเหมาะสม

[ พัั น ธ กิ จ ข อ ง เ ร า ]

-เพั่�อโลัก เพั่�อผ่้ค้น จงทำาในสิำ�งที�คนอ่�นทำาไม่ได้-้

เราจะบุุกเบุิกพ่ั�นที่่�ภาคอุตสาหกรรมประเภที่ใหม่ ด้้วยเที่คโนโลยท่ี่่�มค่วามคดิ้

สร้างสรรค์เป็นเอกลกัษณ์์โด้ด้เด่้น พัร้อมที่ั�งมส่่วนร่วมในการพัฒันาสภาพัแวด้ล้อม

ที่างธรรมชื่าต ิและ สภาพัแวด้ล้อมเพ่ั�อการด้ำารงช่ื่วติให้ด้ย่ิ�งข้�น

3 กล่่ัมบริิษัทั Kuraray
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[ความเช่ื่�อของเรา] เป็ีนสิำ�งที�บอกใหท้ริาบถ้ึงสิำ�งที�ตั้อ้งใหค้วามสำำาคญัในตั้อนที�เริาจะกริะทำาการิใด้ๆ 

<แนวความคิด้>

● เคารพความเป็นปัจเจกชน
มีเป้ีาหมายในอ่ด้มคติั้ที�จะทำาใหค้วามสำามาริถึแลัะลักัษัณะบ่คลิักขึ้องแต่ั้ลัะบ่คคลัถ้ึกแสำด้งออกมาผ่า่นการิทำางาน ซ้ึ่�งจะ

ทำาใหค้วามส่ำขึ้สำมบ้ริณ์ในการิด้ำาริงชีวติั้, การิเติั้บโตั้ข้ึ้�นในฐานะขึ้องมน่ษัย ์แลัะ การิเติั้บโตั้ข้ึ้�นขึ้องบริิษัทัเกิด้ข้ึ้�นในเวลัา

เดี้ยวกนัได้้

● การร่วมมือร่วมใจ
เพั่�อนร่ิวมงานช่วยกนัคิด้ แลัะแลักเปีลีั�ยนความคิด้เห็นกนัอยา่งอิสำริะ เม่�อกำาหนด้ทิศทางนโยบายข้ึ้�นครัิ� งหน้�งแลัว้กต่็ั้าง

ร่ิวมม่อร่ิวมใจกนั ใหค้วามช่วยเหล่ัอกนัเพั่�อใหน้โยบายนั�นสำำาเร็ิจ

● การสร้างคุณค่า
ไม่ใช่เพัียงการิสำร้ิาง “สิำ�งขึ้อง” ธ์ริริมด้าเท่านั�น แต่ั้ยงัส่ำงมอบ “ค่ณค่า” ใหแ้ก่สำงัคม ด้งันั�นจ้งไม่ใช่เพัียงแค่ การิลัอกเลีัยน

หร่ิอการิทำาตั้ามเท่านั�น แต่ั้จะตั้อ้งมีการิต่ั้อยอด้ด้ว้ยความคิด้สำร้ิางสำริริคแ์ลัะการิกา้วนำาอย้เ่สำมอ

<หลัักการิขึ้องการิปีฏิิบัติั้>

● ความปลอดภยัคือรากฐานของทุกส่ิง
เริาคิด้วา่การิยด้้มั�นในความปีลัอด้ภยัสำำาหรัิบท่กกิจกริริมทางธ่์ริกิจ ริวมทั�งความเช่�อมั�นจากสำงัคมที�ได้ม้าจากความ

ปีลัอด้ภยันั�น กค่็อริากฐานขึ้องความยั�งยน่ แลัะการิเติั้บโตั้เป็ีนอยา่งมากขึ้องบริิษัทั ซ้ึ่� งเริาต่ั้างพั้งริะล้ักอย้เ่สำมอวา่ เหน่อกวา่

การิขึ้ยายผ่ลัปีริะกอบการิแลัะการิแสำวงหาปีริะสิำทธิ์ภาพักค่็อ “การิใหค้วามสำำาคญัต่ั้อความปีลัอด้ภยัเป็ีนอนัด้บัแริก”

● ความตอ้งการของลูกคา้เป็นพื�นฐาน
เป็ีนการิวางพั่�นฐานความคิด้วา่พัาร์ิตั้เนอร์ิทั�งนอกแลัะในบริิษัทั เป็ีนตั้น้วา่ล้ักคา้ กำาลังัตั้อ้งการิอะไริในตั้อนนี�  เพั่�อไม่ให้

ความคิด้สำร้ิางสำริริคมี์เอกลักัษัณ์กลัายเป็ีนเพัียง “ความหลังตั้วัเอง” ไปี 

● ความคิดจากสถานท่ีจริงเป็นพื�นฐาน
ในการิปีฏิิบติัั้งานใด้ๆ กต็ั้าม เริาจะตั้อ้งพัินิจพัิเคริาะห์ใหร้้้ิวา่เกิด้อะไริข้ึ้�นที�พั่�นที�หนา้งานจริิง พัร้ิอมกบัใหค้วามสำำาคญัต่ั้อ

การิตั้ดั้สิำนใจโด้ยตั้ั�งอย้บ่นพั่�นฐานขึ้องความเป็ีนจริิง แลัะการิกริะทำาโด้ยอา้งอิงจากความคิด้ที�ได้เ้กิด้ข้ึ้�นจากช่วงที�พัินิจ

พัิเคริาะห์นั�น

[คำาปฏิิญาณ์ของเรา] เป็ีนสิำ�งที�แสำด้งถ้ึงพัฤติั้กริริมที�สำมควริกริะทำาเพั่�อแสำด้งความรัิบผ่ิด้ชอบแลัะตั้อบสำนองกบัความคาด้หวงัจากสำังคมที�ได้มี้ปีฏิิสำัมพันัธ์์กบั

กล่่ัมบริิษัทั Kuraray ในหลัายหลัายร้ิปีแบบแลัะ “จริริยาบริริณทางธ่์ริกิจ (18 ขึ้อ้)” ที�เป็ีนการิขึ้ยายความ [คำาปีฏิิญาณขึ้องเริา] ก็เป็ีนหลักัการิพั่�นฐานขึ้องการิ

ปีฏิิบติัั้ตั้ามกฎริะเบียบที�ผ่้บ้ริิหาริแลัะพันักงานทั�งหมด้ขึ้องกล่่ัมบริิษัทั Kuraray ตั้อ้งปีฏิิบติัั้ตั้าม โด้ย “จริริยาบริริณทางธ่์ริกิจ” ก็ได้ถ้้ึกอธิ์บายอย้่ในหน้าถึดั้ไปี

หลังัจากที�ได้เ้ริิ�มตั้น้กิจการิตั้ั�งแต่ั้ปีี 1926 เป็ีนตั้น้มา กล่่ัมบริิษัทั Kuraray กไ็ด้พ้ัยายามที�จะพัฒันาทั�งเทคโนโลัยแีลัะเปิีด้ตั้ลัาด้อยา่งไม่ยอ่ทอ้ ริวมทั�งท่่มเทแริงกายแริง

ใจที�จะสำร้ิางผ่ลิัตั้ภณัฑ์ที์�ยอด้เยี�ยมตั้อบรัิบกบัความตั้อ้งการิขึ้องสำงัคม จากการิมองยอ้นกลับัไปีทบทวนปีริะวติัั้ศาสำตั้ร์ิที�เคยเกิด้ข้ึ้�นมานี�  อีกทั�งยงัได้พ้ัิจาริณาไปีถ้ึง

อนาคตั้วา่เริากล่่ัมบริิษัทั Kuraray จะตั้อบสำนองต่ั้อความคาด้หวงัขึ้องสำงัคมแลัะทำาปีริะโยชนช่์วยเหล่ัอสำงัคมได้อ้ยา่งไริ  ซ้ึ่� งสิำ�งที�ใชอ้ธิ์บายกค่็อ “พันัธ์กิจขึ้องเริา” ใน 

 [พันัธ์กิจขึ้องเริา] นั�นปีริะกอบด้ว้ย 3 ขึ้อ้ความสำำาคญัที�ได้แ้สำด้งถ้ึงเป้ีาหมายที�เริาตั้ั�งไว ้นั�นค่อ “เทคโนโลัยขีึ้ั�นส้ำงที�มีความคิด้สำร้ิางสำร้ิางเป็ีนเอกลักัษัณ์” เพั่�อความ

สำามาริถึทางการิแข่ึ้งขึ้นัขึ้องเริา “การิบ่กเบิกพั่�นที�ภาคอ่ตั้สำาหกริริมปีริะเภทใหม่” เพั่�อจิตั้วญิญาณที�มีอย้ก่บัตั้วั แลัะ “การิยกริะด้บัสิำ�งแวด้ลัอ้มทางธ์ริริมชาติั้แลัะสิำ�ง

แวด้ลัอ้มในการิด้ำาริงชีพั” ซ้ึ่� งถ่ึอเป็ีนเป้ีาหมายส้ำงส่ำด้ แลัะสำโลัแกนสำั�นๆ ที�ใชก้ล่ัาวถ้ึง “พันัธ์กิจขึ้องเริา” ฉบบันี�กค่็อ “เพั่�อโลัก เพั่�อผ่้ค้น จงทำาในสิำ�งที�ไม่มีใคริทำาได้”้ 

วฒันธ์ริริมองคก์ริที�คิด้ถ้ึงสำงัคมแลัะผ่้ค้นนั�นเองที�เป็ีนพัลังัขึ้บัเคล่ั�อนขึ้องเริาใหอ้อกไปีทา้ทายด้ว้ยความคิด้สำร้ิางสำริริคแ์ลัะจิตั้วญิญาณขึ้องผ่้บ่้กเบิก 

4ค่้ม่อการิปีฏิิบติัั้ตั้ามกฎริะเบียบ
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เราจะพัฒันาและส่งมอบุสินค้าและบุริการที่่�มคุ่ณ์ภาพัสูง รวมที่ั�งคำาน้งถึง้

ความปลอด้ภยั
1 ความปลอดภยัและคุณภาพของสินคา้และบริการ

เริามีเป้ีาหมายที�จะส่ำงมอบสิำนคา้แลัะบริิการิที�มีค่ณภาพัส้ำงแลัะสำามาริถึที�จะมั�นใจในความปีลัอด้ภยัได้ ้แลัะจะสำร้ิางปีริะโยชนใ์หแ้ก่สำงัคมด้ว้ยค่ณภาพัที�ส้ำงริวมถ้ึงการิคำาน้งเร่ิ�องความ

ปีลัอด้ภยั
P7

เราคาด้หวงัที่่�จะที่ำาการส่�อสารกบัุสังคม และรักษาสายสัมพันัธ์ที่่�แขง็แกร่ง

2 การเปิดเผยขอ้มูลบริษทั
เริาจะทำาการิเปิีด้เผ่ยขึ้อ้ม้ลัขึ้องบริิษัทั เช่น เน่�อหาการิบริิหาริงาน, สำถึานการิณ์ขึ้องกิจกริริมทางธ่์ริกิจอยา่งถ้ึกตั้อ้งแม่นย ำาในเวลัาที�เหมาะสำม แลัะเป็ีนไปีตั้ามกฎหมายที�เกี�ยวขึ้อ้ง อีกทั�งจะรัิบ

ความตั้อ้งการิแลัะขึ้อ้คิด้เห็นจากสำงัคม มาสำะทอ้นสิำ�งเหล่ัานั�นลังในกิจกริริมทางธ่์ริกิจ
P7

3 ป้องกนัการใหสิ้นบน/การจดัการเก่ียวกบัเงินช่วยเหลือและ
บริจาค

ไม่ทำาการิใหห้ร่ิอรัิบสิำนบน อีกทั�งไม่ทำาการิเลีั�ยงรัิบริอง, มอบขึ้องขึ้วญัขึ้องกำานลัั หร่ิอผ่ลัปีริะโยชนอ่์�นๆ ใหแ้ก่ขึ้า้ริาชการิทั�งในแลัะนอกปีริะเทศ กริณีที�มีการิเปิีด้รัิบเงินช่วยเหล่ัอ หร่ิอการิ

บริิจาคต่ั้างๆ จะตั้อ้งด้ำาเนินการิตั้ามกฎหมายแลัะกฎริะเบียบภายในบริิษัทั
P8

4 การปฏิเสธความสมัพนัธ์กบักลุ่มกองก�าลงัต่อตา้นสงัคม เริาจะตั้อ้งเผ่ชิญหนา้ด้ว้ยท่าทีที�เด้ด็้ขึ้าด้ แลัะ ไม่มีปีฏิิสำมัพันัธ์์ใด้ๆ ทั�งสิำ�นกบักล่่ัมแลัะกองกำาลังัต่ั้อตั้า้นสำงัคม P9

5 การผลกัดนัการช่วยเหลือสงัคม ตั้ริะหนกัถ้ึงบทบาทหนา้ที�ในฐานะพัลัเม่องขึ้องบริิษัทั แลัะสำร้ิางปีฏิิสำมัพันัธ์์กบัสำงัคมอยา่งกริะต่ั้อร่ิอร้ิน ริวมทั�งด้ำาเนินกิจกริริมช่วยเหล่ัอสำงัคม P10

เราจะพัยายามอนุรักษ์และปรับุปรุงสภาพัแวด้ล้อมของโลก และที่ำาให้เกดิ้

ความปลอด้ภยัและสุขภาพัที่่�ด้่

6 การผลกัดนัดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ช่วยเหล่ัอสำนบัสำน่นด้า้นการิพัฒันาอยา่งย ั�งยน่ขึ้องสำงัคม แลัะส่ำงต่ั้อความรัิบผ่ดิ้ชอบไปียงัร่่ินถึดั้ไปี ผ่า่นทางกิจกริริมทางธ่์ริกิจที�อย้ร่่ิวมกบัสิำ�งแวด้ลัอ้มได้อ้ยา่งกลัมกล่ัน P9

7 การรักษาความปลอดภยัและการป้องกนัภยัพิบติัอยา่งเขม้
งวด

ด้ำาเนินการิจดั้ทำากล่่ัมมาตั้ริการิเพั่�อป้ีองกนัการิเกิด้ภยัพัิบติัั้ที�จะส่ำงผ่ลักริะทบต่ั้อสำงัคม เช่น การิเกิด้ริะเบิด้, อคัคีภยั, การิรัิ�วไหลัขึ้องวตัั้ถ่ึอนัตั้ริาย หร่ิอภยัพัิบติัั้ที�ร่ินแริงอ่�นๆ ล่ัวงหนา้ กริณีที�

หากเกิด้ภยัพัิบติัั้ข้ึ้�น กจ็ะพัยายามที�จะป้ีองกนัไม่ใหเ้กิด้การิล่ักลัาม
P10

8 ส่ิงแวดลอ้มในท่ีท�างานท่ีมีความปลอดภยัและท�างานได้
สะดวก

เริาจะตั้อ้งปีฏิิบติัั้ตั้ามกฎหมายความปีลัอด้ภยัแลัะอาชีวอนามยัขึ้องแริงงาน ริวมทั�งพัยายามที�จะปีรัิบปีร่ิงแลัะรัิกษัาสำภาพัแวด้ลัอ้มในสำถึานที�ทำางานใหมี้ความปีลัอด้ภยัแลัะง่ายต่ั้อการิทำางาน

สำำาหรัิบท่กคนที�เกี�ยวขึ้อ้งกบักิจกริริมทางธ่์ริกิจ
P11

เราจะให้เกย่รตเิพ่ั�อนร่วมงานและเคารพัต่อสิที่ธิมนุษยชื่นของคนเหล่านั�น
9 เคารพในสิทธิมนุษยชน ค่ม้คริองสิำทธิ์มน่ษัยชนขึ้องท่กคนที�เกี�ยวขึ้อ้งกบักิจกริริมทางธ่์ริกิจ เคาริพัในศกัดิ้� ศรีิแลัะค่ณค่าขึ้องแต่ั้ลัะบ่คคลั P11

10 การเคารพในความหลากหลายและความเท่าเทียมทาง
โอกาส

เคาริพัในความหลัากหลัายขึ้องพันกังาน ปีฏิิบติัั้ด้ว้ยความเท่าเทียมกนัโด้ยไม่แบ่งแยกด้ว้ยเหต่ั้ผ่ลั ทางเพัศ, เช่�อชาติั้, สำญัชาติั้ ฯลัฯ P12

เราจะที่ำาธุรกจิอย่างเสร่ ยุตธิรรม และโปร่งใส

11 ปฏิบติัตามกฎหมายต่อตา้นการผกูขาด/กฎหมายการแข่งขนั ปีฏิิบติัั้ตั้ามกฎหมายต่ั้อตั้า้นการิผ่ก้ขึ้าด้/กฎหมายการิแข่ึ้งขึ้นั ทำาธ่์ริกริริมด้ว้ยความยติ่ั้ธ์ริริมแลัะด้ว้ยตั้ำาแหน่งที�เท่าเทียมกนักบัค่้คา้ ฯลัฯ P13

12 หา้มการแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรม
เริาจะตั้อ้งไม่ทำาพัฤติั้กริริมที�เป็ีนการิส่ำบหา, ใชง้านความลับัทางธ่์ริกิจขึ้องบริิษัทัอ่�นอยา่งไม่ถ้ึกตั้อ้ง หร่ิอทำาลัายความน่าเช่�อถ่ึอในการิบริิหาริธ่์ริกิจขึ้องบริิษัทัอ่�น อีกทั�งจะตั้อ้งไม่แสำด้งขึ้อ้ม้ลั

ที�ทำาใหเ้กิด้ความเขึ้า้ใจผ่ดิ้เกี�ยวกบัค่ณภาพั ฯลัฯ ขึ้องสิำนคา้
P14

13 เคารพกฎหมายการน�าเขา้ส่งออก เคาริพักฎหมายแลัะสำนธิ์สำญัญาสำากลัต่ั้างๆ ที�เกี�ยวกบัการินำาเขึ้า้ส่ำงออก แลัะด้ำาเนินการินำาเขึ้า้ส่ำงออกอยา่งเหมาะสำม P13

14 ขอ้จ�ากดัการเลี�ยงรับรองและการใหข้องก�านลั
เริาจะไม่ทำาการิเลีั�ยงรัิบริองหร่ิอใหข้ึ้องกำานลััที�แปีลักแยกไปีจากความคิด้ความเช่�อทั�วไปีขึ้องสำงัคม ใหแ้ก่ค่้คา้ต่ั้างๆ อีกทั�งจะไม่รัิบการิเลีั�ยงรัิบริองหร่ิอขึ้องกำานลััที�แปีลักแยกไปีจากความคิด้

ความเช่�อทั�วไปีขึ้องสำงัคมจากค่้คา้ ฯลัฯ
P14

15 หา้มพฤติกรรมท่ีก่อใหเ้กิดผลประโยชนท์บัซ้อ้นหรือการขดั
กนัของผลประโยชน์

ไม่ทำาการิแสำวงหาผ่ลัปีริะโยชนส่์ำวนตั้วั หร่ิอทำาพัฤติั้กริริมที�เป็ีนการิสำร้ิางผ่ลัปีริะโยชนท์บัซึ่อ้นกบัผ่ลัปีริะโยชนข์ึ้องบริิษัทั โด้ยใชข้ึ้อ้ม้ลัที�ได้รั้ิบทริาบมาจากตั้ำาแหน่งงานหร่ิอจากการิ

ทำางาน
P15

16 หา้มท�าธุรกรรมดว้ยขอ้มูลวงใน หา้มทำาพัฤติั้กริริมที�ฝ่่าฝ่่นขึ้อ้กำาหนด้การิทำาธ่์ริกริริมด้ว้ยขึ้อ้ม้ลัวงใน หร่ิอการิกริะทำาใด้ที�ทำาใหส้ำงสำยัวา่จะเป็ีนพัฤติั้กริริมด้งักล่ัาว P16

เราจะให้ความสำาคญัต่อที่รัพัย์สินที่างปัญญา และที่ำาการดู้แลข้อมูลอย่าง

เหมาะสม

17 การควบคุมขอ้มูลความลบัอยา่งเหมาะสม
เริาจะตั้อ้งตั้ริะหนกัอย้เ่สำมอวา่ขึ้อ้ม้ลัความลับั เช่น ความลับัทางการิคา้, องคค์วามร้้ิ แลัะขึ้อ้ม้ลัล้ักคา้ ฯลัฯ เป็ีนทรัิพัยสิ์ำนสำำาคญัขึ้องบริิษัทั ซ้ึ่� งจะตั้อ้งใชง้านแลัะควบค่มอยา่งเหมาะสำม อีกทั�ง

จะตั้อ้งใหค้วามสำำาคญักบัขึ้อ้ม้ลัความลับัที�ได้ม้าจากการิเปิีด้เผ่ยขึ้องบ่คคลัที�สำาม แลัะทำาการิด้้แลัควบค่มเช่นเดี้ยวกนั
P15

18 การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา
พั้งตั้ริะหนกัวา่ ทรัิพัยสิ์ำนทางปัีญญาเป็ีนทรัิพัยสิ์ำนที�สำำาคญัขึ้องบริิษัทั แลัะจะทำาการิปีกป้ีองด้ว้ยความเหมาะสำม อีกทั�งจะเคาริพัต่ั้อสิำทธิ์� ในทรัิพัยสิ์ำนทางปัีญญาขึ้องผ่้อ่้�นแลัะไม่ลัะเมิด้หร่ิอนำา

ไปีใชอ้ยา่งไม่ถ้ึกตั้อ้ง
P16

จรรยาบรรณทางธุุรกิจิของกิลุุ่�มบริษัทั Kuraray

คำำาปฏิิญาณของเรา

5 กล่่ัมบริิษัทั Kuraray
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เราจะพัฒันาและส่งมอบุสินค้าและบุริการที่่�มคุ่ณ์ภาพัสูง รวมที่ั�งคำาน้งถึง้

ความปลอด้ภยั
1 ความปลอดภยัและคุณภาพของสินคา้และบริการ

เริามีเป้ีาหมายที�จะส่ำงมอบสิำนคา้แลัะบริิการิที�มีค่ณภาพัส้ำงแลัะสำามาริถึที�จะมั�นใจในความปีลัอด้ภยัได้ ้แลัะจะสำร้ิางปีริะโยชนใ์หแ้ก่สำงัคมด้ว้ยค่ณภาพัที�ส้ำงริวมถ้ึงการิคำาน้งเร่ิ�องความ

ปีลัอด้ภยั
P7

เราคาด้หวงัที่่�จะที่ำาการส่�อสารกบัุสังคม และรักษาสายสัมพันัธ์ที่่�แขง็แกร่ง

2 การเปิดเผยขอ้มูลบริษทั
เริาจะทำาการิเปิีด้เผ่ยขึ้อ้ม้ลัขึ้องบริิษัทั เช่น เน่�อหาการิบริิหาริงาน, สำถึานการิณ์ขึ้องกิจกริริมทางธ่์ริกิจอยา่งถ้ึกตั้อ้งแม่นย ำาในเวลัาที�เหมาะสำม แลัะเป็ีนไปีตั้ามกฎหมายที�เกี�ยวขึ้อ้ง อีกทั�งจะรัิบ

ความตั้อ้งการิแลัะขึ้อ้คิด้เห็นจากสำงัคม มาสำะทอ้นสิำ�งเหล่ัานั�นลังในกิจกริริมทางธ่์ริกิจ
P7

3 ป้องกนัการใหสิ้นบน/การจดัการเก่ียวกบัเงินช่วยเหลือและ
บริจาค

ไม่ทำาการิใหห้ร่ิอรัิบสิำนบน อีกทั�งไม่ทำาการิเลีั�ยงรัิบริอง, มอบขึ้องขึ้วญัขึ้องกำานลัั หร่ิอผ่ลัปีริะโยชนอ่์�นๆ ใหแ้ก่ขึ้า้ริาชการิทั�งในแลัะนอกปีริะเทศ กริณีที�มีการิเปิีด้รัิบเงินช่วยเหล่ัอ หร่ิอการิ

บริิจาคต่ั้างๆ จะตั้อ้งด้ำาเนินการิตั้ามกฎหมายแลัะกฎริะเบียบภายในบริิษัทั
P8

4 การปฏิเสธความสมัพนัธ์กบักลุ่มกองก�าลงัต่อตา้นสงัคม เริาจะตั้อ้งเผ่ชิญหนา้ด้ว้ยท่าทีที�เด้ด็้ขึ้าด้ แลัะ ไม่มีปีฏิิสำมัพันัธ์์ใด้ๆ ทั�งสิำ�นกบักล่่ัมแลัะกองกำาลังัต่ั้อตั้า้นสำงัคม P9

5 การผลกัดนัการช่วยเหลือสงัคม ตั้ริะหนกัถ้ึงบทบาทหนา้ที�ในฐานะพัลัเม่องขึ้องบริิษัทั แลัะสำร้ิางปีฏิิสำมัพันัธ์์กบัสำงัคมอยา่งกริะต่ั้อร่ิอร้ิน ริวมทั�งด้ำาเนินกิจกริริมช่วยเหล่ัอสำงัคม P10

เราจะพัยายามอนุรักษ์และปรับุปรุงสภาพัแวด้ล้อมของโลก และที่ำาให้เกดิ้

ความปลอด้ภยัและสุขภาพัที่่�ด้่

6 การผลกัดนัดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ช่วยเหล่ัอสำนบัสำน่นด้า้นการิพัฒันาอยา่งย ั�งยน่ขึ้องสำงัคม แลัะส่ำงต่ั้อความรัิบผ่ดิ้ชอบไปียงัร่่ินถึดั้ไปี ผ่า่นทางกิจกริริมทางธ่์ริกิจที�อย้ร่่ิวมกบัสิำ�งแวด้ลัอ้มได้อ้ยา่งกลัมกล่ัน P9

7 การรักษาความปลอดภยัและการป้องกนัภยัพิบติัอยา่งเขม้
งวด

ด้ำาเนินการิจดั้ทำากล่่ัมมาตั้ริการิเพั่�อป้ีองกนัการิเกิด้ภยัพัิบติัั้ที�จะส่ำงผ่ลักริะทบต่ั้อสำงัคม เช่น การิเกิด้ริะเบิด้, อคัคีภยั, การิรัิ�วไหลัขึ้องวตัั้ถ่ึอนัตั้ริาย หร่ิอภยัพัิบติัั้ที�ร่ินแริงอ่�นๆ ล่ัวงหนา้ กริณีที�

หากเกิด้ภยัพัิบติัั้ข้ึ้�น กจ็ะพัยายามที�จะป้ีองกนัไม่ใหเ้กิด้การิล่ักลัาม
P10

8 ส่ิงแวดลอ้มในท่ีท�างานท่ีมีความปลอดภยัและท�างานได้
สะดวก

เริาจะตั้อ้งปีฏิิบติัั้ตั้ามกฎหมายความปีลัอด้ภยัแลัะอาชีวอนามยัขึ้องแริงงาน ริวมทั�งพัยายามที�จะปีรัิบปีร่ิงแลัะรัิกษัาสำภาพัแวด้ลัอ้มในสำถึานที�ทำางานใหมี้ความปีลัอด้ภยัแลัะง่ายต่ั้อการิทำางาน

สำำาหรัิบท่กคนที�เกี�ยวขึ้อ้งกบักิจกริริมทางธ่์ริกิจ
P11

เราจะให้เกย่รตเิพ่ั�อนร่วมงานและเคารพัต่อสิที่ธิมนุษยชื่นของคนเหล่านั�น
9 เคารพในสิทธิมนุษยชน ค่ม้คริองสิำทธิ์มน่ษัยชนขึ้องท่กคนที�เกี�ยวขึ้อ้งกบักิจกริริมทางธ่์ริกิจ เคาริพัในศกัดิ้� ศรีิแลัะค่ณค่าขึ้องแต่ั้ลัะบ่คคลั P11

10 การเคารพในความหลากหลายและความเท่าเทียมทาง
โอกาส

เคาริพัในความหลัากหลัายขึ้องพันกังาน ปีฏิิบติัั้ด้ว้ยความเท่าเทียมกนัโด้ยไม่แบ่งแยกด้ว้ยเหต่ั้ผ่ลั ทางเพัศ, เช่�อชาติั้, สำญัชาติั้ ฯลัฯ P12

เราจะที่ำาธุรกจิอย่างเสร่ ยุตธิรรม และโปร่งใส

11 ปฏิบติัตามกฎหมายต่อตา้นการผกูขาด/กฎหมายการแข่งขนั ปีฏิิบติัั้ตั้ามกฎหมายต่ั้อตั้า้นการิผ่ก้ขึ้าด้/กฎหมายการิแข่ึ้งขึ้นั ทำาธ่์ริกริริมด้ว้ยความยติ่ั้ธ์ริริมแลัะด้ว้ยตั้ำาแหน่งที�เท่าเทียมกนักบัค่้คา้ ฯลัฯ P13

12 หา้มการแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรม
เริาจะตั้อ้งไม่ทำาพัฤติั้กริริมที�เป็ีนการิส่ำบหา, ใชง้านความลับัทางธ่์ริกิจขึ้องบริิษัทัอ่�นอยา่งไม่ถ้ึกตั้อ้ง หร่ิอทำาลัายความน่าเช่�อถ่ึอในการิบริิหาริธ่์ริกิจขึ้องบริิษัทัอ่�น อีกทั�งจะตั้อ้งไม่แสำด้งขึ้อ้ม้ลั

ที�ทำาใหเ้กิด้ความเขึ้า้ใจผ่ดิ้เกี�ยวกบัค่ณภาพั ฯลัฯ ขึ้องสิำนคา้
P14

13 เคารพกฎหมายการน�าเขา้ส่งออก เคาริพักฎหมายแลัะสำนธิ์สำญัญาสำากลัต่ั้างๆ ที�เกี�ยวกบัการินำาเขึ้า้ส่ำงออก แลัะด้ำาเนินการินำาเขึ้า้ส่ำงออกอยา่งเหมาะสำม P13

14 ขอ้จ�ากดัการเลี�ยงรับรองและการใหข้องก�านลั
เริาจะไม่ทำาการิเลีั�ยงรัิบริองหร่ิอใหข้ึ้องกำานลััที�แปีลักแยกไปีจากความคิด้ความเช่�อทั�วไปีขึ้องสำงัคม ใหแ้ก่ค่้คา้ต่ั้างๆ อีกทั�งจะไม่รัิบการิเลีั�ยงรัิบริองหร่ิอขึ้องกำานลััที�แปีลักแยกไปีจากความคิด้

ความเช่�อทั�วไปีขึ้องสำงัคมจากค่้คา้ ฯลัฯ
P14

15 หา้มพฤติกรรมท่ีก่อใหเ้กิดผลประโยชนท์บัซ้อ้นหรือการขดั
กนัของผลประโยชน์

ไม่ทำาการิแสำวงหาผ่ลัปีริะโยชนส่์ำวนตั้วั หร่ิอทำาพัฤติั้กริริมที�เป็ีนการิสำร้ิางผ่ลัปีริะโยชนท์บัซึ่อ้นกบัผ่ลัปีริะโยชนข์ึ้องบริิษัทั โด้ยใชข้ึ้อ้ม้ลัที�ได้รั้ิบทริาบมาจากตั้ำาแหน่งงานหร่ิอจากการิ

ทำางาน
P15

16 หา้มท�าธุรกรรมดว้ยขอ้มูลวงใน หา้มทำาพัฤติั้กริริมที�ฝ่่าฝ่่นขึ้อ้กำาหนด้การิทำาธ่์ริกริริมด้ว้ยขึ้อ้ม้ลัวงใน หร่ิอการิกริะทำาใด้ที�ทำาใหส้ำงสำยัวา่จะเป็ีนพัฤติั้กริริมด้งักล่ัาว P16

เราจะให้ความสำาคญัต่อที่รัพัย์สินที่างปัญญา และที่ำาการดู้แลข้อมูลอย่าง

เหมาะสม

17 การควบคุมขอ้มูลความลบัอยา่งเหมาะสม
เริาจะตั้อ้งตั้ริะหนกัอย้เ่สำมอวา่ขึ้อ้ม้ลัความลับั เช่น ความลับัทางการิคา้, องคค์วามร้้ิ แลัะขึ้อ้ม้ลัล้ักคา้ ฯลัฯ เป็ีนทรัิพัยสิ์ำนสำำาคญัขึ้องบริิษัทั ซ้ึ่� งจะตั้อ้งใชง้านแลัะควบค่มอยา่งเหมาะสำม อีกทั�ง

จะตั้อ้งใหค้วามสำำาคญักบัขึ้อ้ม้ลัความลับัที�ได้ม้าจากการิเปิีด้เผ่ยขึ้องบ่คคลัที�สำาม แลัะทำาการิด้้แลัควบค่มเช่นเดี้ยวกนั
P15

18 การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา
พั้งตั้ริะหนกัวา่ ทรัิพัยสิ์ำนทางปัีญญาเป็ีนทรัิพัยสิ์ำนที�สำำาคญัขึ้องบริิษัทั แลัะจะทำาการิปีกป้ีองด้ว้ยความเหมาะสำม อีกทั�งจะเคาริพัต่ั้อสิำทธิ์� ในทรัิพัยสิ์ำนทางปัีญญาขึ้องผ่้อ่้�นแลัะไม่ลัะเมิด้หร่ิอนำา

ไปีใชอ้ยา่งไม่ถ้ึกตั้อ้ง
P16

6ค่้ม่อการิปีฏิิบติัั้ตั้ามกฎริะเบียบ
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เราใหส้ญัญาวา่ จะส่งมอบสินคา้และผลิตภณัฑ์ท่ี์มีความปลอดภยัและคุณภาพสูงดว้ยความรับผดิชอบและความภาคภูมิใจ และจะสนบัสนุนการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มทาง

ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มในการด�ารงชีวติใหดี้ข้�น เพื่อใหเ้กิดสงัคมท่ีย ัง่ยนือยา่งแทจ้ริง และเพื่อการนั�นแต่ละคนจะตอ้งเขา้ใจถ้งขอ้เรียกร้องของกฎหมายและสงัคมรวมถ้งความ

ตอ้งการของลูกคา้ และท�ากิจกรรมการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองเพื่อแสวงหาการสร้างส่ิงท่ีเป็นคุณค่าส�าหรับลูกคา้ ซ่้้งจะท�าใหลู้กคา้เกิดความพ้งพอใจมากยิง่ข้�น 

ก่อนหนา้ท่ีสินคา้จะออกไปหมุนเวยีนในตลาด เราจะท�าการส่งมอบสินคา้ท่ีมีการตรวจสอบความปลอดภยัอยา่งเพียงพอ พร้อมทั�งสอดคลอ้งตามมาตรฐานและกฎหมายใหแ้ก่ตลาด 

เพื่อเป็นการรับประกนัถ้งความปลอดภยัของสินคา้

มุ่งมั่น ท่ีจะช่วยเหลือสังคมผ่านทางการส่งมอบสินค้าและผลิตภัณฑ์์ท่ีปลอดภัย  สามารถเ ช่ือใจได้ และมี

คุณภาพสูง 

จะท�าการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั เช่น เนื�อหาการบริหารงาน, สถานการณ์ของกิจกรรมทางธุรกิจอยา่งถูกตอ้งแม่นย �าในเวลาท่ี

เหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั�งจะรับความตอ้งการและขอ้คิดเห็นจากสงัคมมาสะทอ้นส่ิงเหล่านั�นลงใน

กิจกรรมทางธุรกิจ

ความปลอดภยัและคุณภาพของสินคา้และบริการ

การเปิดเผยขอ้มูลบริษทั

เก่ียวกบัเนื�อหากิจกรรมเหล่านั�น เรามีหนา้ท่ีใหค้ �าอธิบายท่ีเหมาะสมต่อสงัคม ซ่้้งการอธิบายกิจกรรมเหล่านี�  หากไม่ด�าเนินการดว้ยความแม่นย �าและถูกกาลเทศะกจ็ะเปล่าประโยชน ์

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในฐานะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน จ้งจ�าเป็นจะตอ้งแสดงขอ้มูลท่ีจ�าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุนไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้งแม่นย �า และเท่าเทียมกนั โดย

เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์อีกทั�งกรณีท่ีพบวา่เป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน ์หรือมีความเร่งด่วน ฯลฯ เชิงสงัคม กจ็ะกระตือรือร้นท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลออก

มาดว้ยตวัเอง

เราจะพััฒนาแลุ่ะส่� งมอบสิ่นค้ำาแลุ่ะบริกิารท่�ม่ คุำณภาพัสู่ง รวมทั� งคำำานึงถึึงคำวามปลุ่อดภัย

เราคำาดหวังท่�จะทำากิารส่่� อส่ารกิับสั่งคำม แลุ่ะรักิษัาส่ายสั่มพัันธ์ุท่�แข็งแกิร� ง

●  ในแต่ละขั�นตอนตั�งแต่การพฒันาวจิยัไปจนถ้งการผลิต, ขนส่ง, เกบ็รักษาและจ�าหน่าย จะมีการตรวจสอบความสอดคลอ้งดา้นความปลอดภยัของสินคา้กบักฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง

●  ในตอนท่ีจะส่งมอบสินคา้ จะด�าเนินการใหค้ �าอธิบายและขอ้มูลท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัความปลอดภยั 

●  ในตอนท่ีเกิดการช�ารุดของสินคา้ การร้องเรียน หรืออุบติัเหตุ อีกทั�งในตอนท่ีพบปัญหาหรือจุดท่ีตอ้งปรับปรุงในแง่ของความปลอดภยั จะท�าการรายงานโดยทนัทีแลว้ด�าเนินการสอบสวนเก่ียว

กบัขอ้เทจ็จริง เพื่อจดัท�ามาตรการท่ีเหมาะสม

●  ส�าหรับขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสินคา้ จะท�าการวดัค่าอยา่งแม่นย �า บนัท้กขอ้มูล และจะไม่ท�าการปิดบงั แกไ้ขดดัแปลงขอ้มูลอยา่งเดด็ขาด

●  การเปิดเผยขอ้มูลจะถูกด�าเนินการอยา่งเหมาะสมตามกฎหมายและขอ้ก�าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั�งยงัใหค้วามส�าคญักบัความสมัพนัธ์ท่ีมีต่อสงัคม โดยมีความพยายามท่ีจะเปิดเผยใหข้อ้มูลท่ีสงัคม

ตอ้งการออกมาดว้ยตนเอง

●  ท�าการรายงานการท�างานและการจดัการดา้นบญัชีอยา่งตรงไปตรงมาตามขอ้เทจ็จริงและถูกตอ้ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีแม่นย �าซ่้้งจะถูกน�าไปใชอ้า้งอิงในการเปิดเผยขอ้มูล

●  รับฟัังความคิดเห็นและความตอ้งการจากภายนอกบริษทัดว้ยความจริงใจ และพยายามท่ีจะน�าไปสะทอ้นลงในกิจกรรมทางธุรกิจ

●  กรณีท่ีมีการแสดงความคิดเห็นในฐานะของบริษทั หรือการแสดงขอ้ความใดลงในส่ือขอ้มูลของบริษทั ฯลฯ จะเป็นการด�าเนินการโดยฝ่่ายงานประชาสมัพนัธ์

จุดส�าคญั

จุดส�าคญั

คำำาปฏิิญาณของเรา
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ไม่ท�าการใหห้รือรับสินบน อีกทั�งไม่ท�าการเลี�ยงรับรอง, มอบของขวญัของก�านลั หรือผลประโยชนอ่ื์นๆ ใหแ้ก่ขา้ราชการทั�งใน

และนอกประเทศ กรณีท่ีมีการเปิดรับเงินช่วยเหลือ หรือการบริจาคต่างๆ จะตอ้งด�าเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบภายใน

บริษทั

การป้องกันการให้สินบน/การจดัการเก่ียวกับเงินช่วยเหลือและบริจาค

เราจะไม่ใหห้รือรับสินบน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใหสิ้นบนใหแ้ก่ขา้ราชการและสมาชิกสภานั�น เป็นการสร้างความเส่ือมเสียใหแ้ก่รัฐบาลและท�าใหสู้ญเสียความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อ

การเมือง, ขา้ราชการ และหน่วยงานราชการเป็นอยา่งมาก ดงันั�นในหลายประเทศจ้งมีบทลงโทษอยา่งรุนแรง เราจะตอ้งไม่ท�าการจ่ายเงินท่ีไม่ถูกตอ้งใหแ้ก่ขา้ราชการและสมาชิก

สภา ไม่วา่จะเป็นในภูมิภาคใดกต็าม

ส�าหรับการบริจาค จะตอ้งอา้งอิงตามกฎหมายและจริยธรรมทางสงัคม และเป็นการด�าเนินการดว้ยความบริสุทธิ� ยติุธรรม มีความสมเหตุสมผลท่ีเหมาะสม รวมทั�งจ�านวนเงินกต็อ้งมี

ความพอดีดว้ยเช่นกนั และจะตอ้งปฏิเสธการร้องขอหรือเรียกร้องใหบ้ริจาคท่ีขดัต่อกฎหมายโดยเดด็ขาด

เราคำาดหวังท่�จะทำากิารส่่� อส่ารกิับสั่งคำม แลุ่ะรักิษัาส่ายสั่มพัันธ์ุท่�แข็งแกิร� ง

●  ระหวา่งคู่คา้จะไม่รับเงินท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือผลประโยชนอ่ื์นๆ ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างผลกระทบต่อการด�าเนินการหรือการตดัสินใจดา้นธุรกิจ

●  เราจะไม่ท�าการมอบเงินหรือส่ิงของ รวมถ้งการเลี�ยงรับรองใหแ้ก่ขา้ราชการ ฯลฯ ทั�งนอกและในประเทศ เพื่อหวงัผลตอบแทน ไม่วา่จะเป็นมูลค่าเท่าไหร่กต็าม

●  กรณีท่ีท�าการมอบเงินสนบัสนุนดา้นการเมือง หรือด�าเนินการบริจาค ฯลฯ ใหแ้ก่กลุ่มใดๆ กต็าม จะตอ้งด�าเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและกฎระเบียบของบริษทั ซ่้้งตอ้งเป็นไปตามขั�นตอน

และวธีิการท่ีเหมาะสม

จุดส�าคญั
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จะตอ้งเผชิญหนา้ดว้ยท่าทีท่ีเดด็ขาดและไม่มีปฏิสมัพนัธ์ใดๆ ทั�งสิ�นกบักลุ่มและกองก�าลงัต่อตา้นสงัคม

ช่วยเหลือสนบัสนุนดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของสงัคม และส่งต่อความรับผดิชอบไปยงัรุ่นถดัไปผา่นทางกิจกรรมทาง

ธุรกิจท่ีอยูร่่วมกบัส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งกลมกลืน

การปฏิเสธความสัมพนัธ์กับกลุ่มกองก�าลงัต่อตา้นสังคม

การผลกัดันด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม

การท่ี “จะไม่มีปฏิสมัพนัธ์อยา่งเดด็ขาด” กบักองก�าลงัต่อตา้นสงัคมท่ีเป็นภยัคุกคามต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภยัของสงัคมซ่้้งเป็นทศันคติท่ีแน่วแน่ ไดถู้ก

ก�าหนดใหเ้ป็นท่าทีพื�นฐาน เราจะไม่ท�าธุรกรรมใดๆ กบักองก�าลงัต่อตา้นสงัคม และถ้งแมจ้ะมีพฤติกรรม เช่น การข่มขู่ การกรรโชก หรือการกลัน่แกลง้ต่างๆ จากกองก�าลงัต่อตา้น

สงัคมกต็าม กจ็ะไม่ยอมมอบเงินหรือผลประโยชนอ่ื์นๆ ให้

เป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีกิจกรรมทางธุรกิจท่ีสามารถคงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนืนั�น จะปราศจากความพยายามของการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม แน่นอนวา่เราจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก�าหนด

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม แต่นอกเหนือไปจากนั�น ยงัคงพยายามท่ีจะด�าเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างและจดัท�ามาตรการต่างๆ ท่ีจะอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม

อีกทั�งเราจะช่วยเหลือสงัคม โดยผลิตผลิตภณัฑ์ท่ี์ช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเม่ือน�าไปใชง้าน ดว้ยวธีิท่ีสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ย

เราคำาดหวังท่�จะทำากิารส่่� อส่ารกิับสั่งคำม แลุ่ะรักิษัาส่ายสั่มพัันธ์ุท่�แข็งแกิร� ง

เราจะพัยายามอนุรักษ์และปรับุปรุงสภาพัแวด้ล้อมของโลก และที่ำาให้เกิด้ความปลอด้ภัยและสุขภาพัที่่�ด้่

●  ไม่วา่จะดว้ยเหตุผลใดๆ กต็าม จะไม่มอบผลประโยชนใ์ดๆ ใหแ้ก่กองก�าลงัต่อตา้นสงัคมอยา่งเดด็ขาด

●  กรณีท่ีมีการรับขอ้เรียกร้องท่ีไม่เหมาะสมจากกองก�าลงัต่อตา้นสงัคม หรือมีปฏิสมัพนัธ์กบักลุ่มท่ีน่าสงสยั จะตอ้งไม่เขา้ไปจดัการเพียงล�าพงั แต่ใหร้ายงานต่อหวัหนา้และร่วมมือกบัฝ่่ายท่ี

เก่ียวขอ้งในการจดัการ

●  เราจะปฏิบติัตามกฎหมาย, ขอ้ก�าหนด, บทบญัญติั รวมทั�งสนธิสญัญา ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม

●  ด�าเนินการเฝ้่าติดตามและวดัค่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และท�าการรายงานอยา่งเหมาะสม

●  ก�าหนดเป้าหมายของตนเองเก่ียวกบักิจกรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและสร้างแผนการด�าเนินงานประจ�าปี รวมทั�งผลกัดนัการด�าเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง

●  เพื่อเป็นการผลกัดนักิจกรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เราจะตอ้งเคารพมาตรฐานการควบคุมของตนเองท่ีเก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และ กฎของบริษทัอยา่งจริงจงั

จุดส�าคญั

จุดส�าคญั

คำำาปฏิิญาณของเรา
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ตระหนกัถ้งบทบาทหนา้ท่ีในฐานะพลเมืองของบริษทั และสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคมอยา่งกระตือรือร้น  

รวมทั�งด�าเนินกิจกรรมช่วยเหลือสงัคม

ไดด้�าเนินการจดัท�ากลุ่มมาตรการเพื่อป้องกนัการเกิดภยัพิบติัท่ีจะส่งผลกระทบต่อสงัคม เช่น การเกิดระเบิด, อคัคีภยั, การร่ัวไหล

ของวตัถุอนัตราย หรือ ภยัพิบติัท่ีรุนแรงอ่ืนๆ ล่วงหนา้ สมมติหากเกิดภยัพิบติัข้�น กจ็ะพยายามป้องกนัไม่ใหเ้กิดการลุกลาม รวมทั�ง

จะท�าการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งแม่นย �าในเวลาท่ีสมควร

การผลกัดันการช่วยเหลือสังคม

การรักษาความปลอดภยัและการป้องกันภยัพิบติัอย่างเขม้งวด

เรามีเป้าหมายท่ีจะมีส่วนช่วยในการพฒันาส่ิงแวดลอ้มทั�งดา้นเศรษฐกิจและการด�ารงชีวติใหดี้ข้�นดว้ยการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื พร้อมทั�งยงัท�าการสร้างสายสมัพนัธ์กบัสงัคมในพื�นท่ี

อยา่งกระตือรือร้นและด�าเนินกิจกรรมช่วยเหลือสงัคมในฐานะท่ีเป็นพลเมืองของบริษทั เราไดส่้งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัพนัธกิจของเรา เช่น กิจกรรมช่วยเหลือ

สงัคมโดยอาสาสมคัรท่ีเป็นพนกังาน, การใหค้วามรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม, กิจกรรมอนุรักษธ์รรมชาติ เป็นตน้ หลงัจากนี�กเ็ช่นกนั เราจะยงัคงด�าเนินการสนบัสนุนกิจกรรมช่วยเหลือ

สงัคมท่ีจะสามารถน�าเอาแนวความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานมาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์และพนกังานสามารถท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมไดอ้ยา่งอิสระ

ส�าหรับการเกิดระเบิด, อคัคีภยั, การร่ัวไหลของวตัถุอนัตราย และภยัพิบติัรุนแรงอ่ืนๆ นั�น ไม่เพียงจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อการด�าเนินธุรกิจ แต่ยงัมีโอกาสท่ีจะท�าใหเ้กิดความวติก

กงัวล และอนัตราย รวมทั�งความเสียหายดา้นสุขภาพของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื�นท่ีใกลเ้คียง ซ่้้งถือเป็นผลกระทบท่ีใหญ่หลวงทางสงัคมอีกดว้ย ภยัพิบติัในลกัษณะนี�  จ �าเป็นอยา่ง

ท่ีสุดท่ีจะตอ้งท�าการป้องกนัล่วงหนา้ นอกจากการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแลว้กจ็ะตอ้งจดัท�ามาตรการต่างๆ ภายในบริษทัอยา่งจริงจงัดว้ย เราไดก้�าหนดหลกัปฏิบติัพื�นฐาน

ไวว้า่ “ความปลอดภยัคือรากฐานของทุกส่ิง” และไดน้�านโยบายความปลอดภยัมาเป็นอนัดบัหน่้ง และการผลิตเป็นอนัดบัสองมาถือปฏิบติัอยา่งจริงจงั รวมทั�งมีความพยายามท่ีจะลด

ความเส่ียงอยูเ่สมอเพื่อเป็นการป้องกนัการเกิดภยัพิบติัล่วงหนา้ ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัข้�นจริง กจ็ะพยายามท่ีจะป้องกนัการลุกลาม พร้อมทั�งด�าเนินการรับมืออยา่งรวดเร็ว ไม่วา่จะ

เป็นการสอบสวนขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้งในเวลาท่ีสมควร  และท�าการสืบคน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริง รวมถ้งจดัท�ามาตรการป้องกนัการเกิดซ้�� า เป็นตน้

เราคำาดหวังท่�จะทำากิารส่่� อส่ารกิับสั่งคำม แลุ่ะรักิษัาส่ายสั่มพัันธ์ุท่�แข็งแกิร� ง

เราจะพัยายามอนุรักษ์และปรับุปรุงสภาพัแวด้ล้อมของโลก และที่ำาให้เกิด้ความปลอด้ภัยและสุขภาพัที่่�ด้่

●  ไดด้�าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต่์อการแกไ้ขปัญหาสงัคม และ กิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต่์อการพฒันาสงัคมอยา่งต่อเน่ือง ในพื�นท่ีซ่้้งสถานประกอบการของบริษทัตั�งอยู่

●  พนกังานแต่ละคนจะเขา้ร่วมกิจกรรมอาสาสมคัรไดอ้ยา่งอิสระ และใหค้วามส�าคญัต่อการเขา้ไปมีส่วนร่วมในสงัคมอยา่งกระตือรือร้นในฐานะของพลเมืองดี

●  เราจะตอ้งเคารพกฎหมาย และขอ้ก�าหนดท่ีเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัและการป้องกนัภยัพิบติัอยา่งจริงจงั

●  ทบทวนระบบการรับมือเบื�องตน้ในตอนท่ีเกิดภยัพิบติั และมาตรการป้องกนัลุกลาม รวมทั�งด�าเนินการฝ้่กอบรมอยา่งต่อเน่ือง ในกรณีท่ีหากเกิดภยัพิบติัท่ีรุนแรงข้�นจริง กจ็ะด�าเนินการรายงาน

อยา่งเหมาะสม รวมทั�งพยายามหยดุย ั�งการลุกลาม

●  กรณีท่ีเกิดสถานการณ์ท่ีผดิปกติซ่้้งเก่ียวกบัความปลอดภยัท่ีจ�าเป็นจะตอ้งแจง้ไปยงัหน่วยงานรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้ง กจ็ะตอ้งท�าการแจง้โดยทนัที

●  ในตอนท่ีมีการสร้างเคร่ืองจกัรข้�นใหม่หรือมีการดดัแปลง รวมทั�งในตอนท่ีมีการเปล่ียนแปลงเนื�อหาส�าคญัของเง่ือนไขการเดินเคร่ือง จะตอ้งท�าการตรวจสอบความปลอดภยั เพื่อเป็นการป้องกนั

อุบติัเหตุและภยัพิบติั

จุดส�าคญั

จุดส�าคญั
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คำำาปฏิิญาณของเรา

เราจะทุ่มเทในการสร้างสถานท่ีท�างานท่ีสะดวกสบาย เพื่อใหส้ามารถท่ีจะปฏิบติังานไดอ้ยา่งปลอดภยัและมีสุขภาพดีโดยไม่มีเหตุร้ายเกิดข้�นกบัแรงงาน ซ่้้งนอกจากจะตอ้งปฏิบติั

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของสถานท่ีท�างานแลว้ ยงัตอ้งใหก้ารฝ้่กอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยัของแรงงาน และจดัท�าคู่มือต่างๆ ใหพ้ร้อมเพื่อเป็นการ

ป้องกนัการเกิดอุบติัภยัต่อแรงงาน

อีกทั�ง เราแต่ละคนจะตอ้งมีความตระหนกัและความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัและอาชีวอนามยัแรงงานเป็นอยา่งมาก รวมถ้งปฏิบติัตามกฎท่ีเก่ียวกบัเนื�องานท่ีแต่ละคนรับผดิชอบ

อยา่งเขม้งวด และใส่ใจท่ีจะเขา้ท�างานดว้ยสภาพท่ีแขง็แรงสมบูรณ์ทั�งร่างกายและจิตใจ

เราจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของแรงงาน รวมทั�งพยายามท่ีจะปรับปรุงและ

รักษาสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีท�างานใหมี้ความปลอดภยัและง่ายต่อการท�างานส�าหรับทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กิจกรรมทางธุรกิจ

คุม้ครองสิทธิมนุษยชนของทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางธุรกิจ เคารพในศกัดิ� ศรีและคุณค่าของแต่ละบุคคล

ส่ิงแวดลอ้มในท่ีท�างานท่ีมีความปลอดภยัและท�างานได้สะดวก

การเคารพในสิทธิมนุษยชน

เราแต่ละคนไดส้มัผสักบัผูค้นมากมายทั�งภายในและภายนอกผา่นทางการท�างาน แต่ไม่วา่จะอยูใ่นสถานการณ์ใดกจ็ะตอ้งเคารพในสิทธิมนุษยชน และไม่ท�าพฤติกรรมท่ีจะเป็นการ

ท�าลายศกัดิ� ศรีของบุคคล จะตอ้งระมดัระวงัและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีขาดความเคารพต่อผูอ่ื้นอยา่งเขม้งวด ไม่กระท�าพฤติกรรมกลัน่แกลง้ (การข่มขู่) และมีปฏิสมัพนัธ์ดว้ยความ

ใหเ้กียรติในฐานะท่ีเป็นเพื่อนร่วมงาน

เราจะพัยายามอนุรักษ์และปรับุปรุงสภาพัแวด้ล้อมของโลก และที่ำาให้เกิด้ความปลอด้ภัยและสุขภาพัที่่�ด้่

เราจะให้เกิ่ยรติิ เพ่ั�อนร� วมงานแลุ่ะเคำารพัติ� อสิ่ทธิุมนุษัยชนของคำนเหลุ่� านั� น

●  ในการปฏิบติังานจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัและอาชีวอนามยัแรงงาน

●  เขา้ใจกฎภายในบริษทั เช่น มาตรฐานการท�างาน ฯลฯ เป็นอยา่งดี และปฏิบติัตามล�าดบั, ขั�นตอน รวมถ้งมาตรฐานท่ีถูกก�าหนดข้�นในกฎต่างๆ เหล่านั�น อีกทั�งส�าหรับงานท่ีจ�าเป็นตอ้งมีคุณสมบติั

ตามท่ีกฎหมายก�าหนด ผูท่ี้มีใบรับรองคุณสมบติัเท่านั�นท่ีจะเป็นผูป้ฏิบติังาน

●  แต่ละคนมีหนา้ท่ีรักษาสภาพแวดลอ้มในการท�างานใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี และมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยัอยา่งเขม้งวด, เสนอแนะ และปรับปรุงต�าแหน่งท่ีเป็นปัญหา 

●  ในกรณีท่ีหากเกิดอุบติัภยัของแรงงานข้�นกจ็ะตอ้งท�าตามกฎภายในบริษทั และแจง้ต่อฝ่่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยทนัที

●  เคารพในสิทธิมนุษยชนของทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของบริษทัซ่้้งรวมไปถ้งคู่คา้ โดยอยูภ่ายใตแ้นวคิดท่ีเป็นมาตรฐานสากลของสหประชาชาติ อยา่ง “ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน 

(Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR)” ฯลฯ 

●  ไม่ยอมรับการใชแ้รงงานบงัคบั และแรงงานเดก็ทั�งในกลุ่มบริษทั Kuraray และรวมไปถ้งคู่คา้ดว้ย

●  ในสถานท่ีท�างาน หรือสถานท่ีนอกเหนือไปจากสถานท่ีท�างาน อยา่งเช่น จุดหมายปลายทางท่ีเดินทางไป หรืองานเลี�ยง ฯลฯ จะตอ้งไม่ท�าพฤติกรรมท่ีขาดความเคารพผูอ่ื้น และไม่ใชค้ �าพดูและ

พฤติกรรมในเชิงคุกคามหรือกา้วร้าว พฤติกรรมและค�าพดูเชิงเพศท่ีตรงขา้มกบัความตอ้งการของอีกฝ่่าย (การคุกคามทางเพศ) 

จุดส�าคญั

จุดส�าคญั
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เคารพในความหลากหลายของพนกังาน ปฏิบติัดว้ยความเท่าเทียมกนัโดยไม่แบ่งแยกดว้ยเหตุผลทางเพศ, เชื�อชาติ, สญัชาติ ฯลฯ 

การเคารพในความหลากหลายและความเท่าเทียมกันทางโอกาส

เรายนิดีตอ้นรับและเคารพต่อความหลากหลายของพนกังาน อีกทั�งยงัมุ่งหวงัท่ีจะรวบคุณลกัษณะท่ีหลากหลายเขา้ไวด้ว้ยกนัเพื่อสร้างความเจริญเติบโตท่ี Kuraray เราจะมอบโอกาส

การจา้งงานโดยไม่มีการแบ่งแยกดว้ยเหตุผลดา้นเพศสภาพ, ตวัตนทางเพศวถีิ, รสนิยมทางเพศ, สญัชาติ, เชื�อชาติ, วฒันธรรม, ศาสนา, ความเช่ือ, อาย,ุ ความทุพพลภาพของร่างกาย 

ต่างๆ เราจะท�าการประเมินผลและวางต�าแหน่งงานตามผลงานและความสามารถของแต่ละคน และพยายามอยา่งยิง่ในการสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีสามารถจะเติบโตไดด้ว้ยการท�างาน

เราจะให้เกิ่ยรติิ เพ่ั�อนร� วมงานแลุ่ะเคำารพัติ� อสิ่ทธิุมนุษัยชนของคำนเหลุ่� านั� น

●  พยายามท่ีจะท�าใหเ้กิดโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในการจา้งงาน, การประเมิน หรือการก�าหนดต�าแหน่ง ฯลฯ จะไม่ท�าการตดัสินโดยพิจารณาจากคุณสมบติัส่วนบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัความสามารถ, 

ผลการด�าเนินการและความเหมาะสม

●  พยายามท่ีจะสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีเปิดกวา้งซ่้้งจะมีการพดูคุยและแชร์ขอ้มูลกนั ท�าใหพ้นกังานแต่ละคนสามารถเติบโตข้�นไดด้ว้ยการท�างาน

จุดส�าคญั
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คำำาปฏิิญาณของเรา

ปฏิบติัตามกฎหมายต่อตา้นการผกูขาด/กฎหมายการแข่งขนั ท�าธุรกรรมดว้ยความยติุธรรมและดว้ยต�าแหน่งท่ีเท่าเทียมกนักบั

คู่คา้ ฯลฯ

เคารพกฎหมายและสนธิสญัญาสากลต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการน�าเขา้ส่งออก และด�าเนินการน�าเขา้ส่งออกอยา่งเหมาะสม

ปฏิบติัตามกฎหมายต่อตา้นการผูกขาด/กฎหมายการแข่งขนั

การเคารพกฎหมายการน�าเขา้ส่งออก

กิจกรรมทางธุรกิจของเรานั�นจะถูกคุม้ครองดว้ยการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมในตลาด ซ่้้งหากการแข่งขนัอยา่งเสรีในตลาดหายไป จะท�าใหผู้บ้ริโภคและผูซื้้�อสูญเสียโอกาสท่ีจะไดซื้้�อ

หาผลิตภณัฑ์ห์รือบริการท่ีดียิง่ข้�นไป ดงันั�นการกระท�าท่ีเป็นการจ�ากดัควบคุมกิจกรรมทางธุรกิจและจ�ากดัการแข่งขนัเสรี เช่น การร่วมมือกนัก�าหนดเก่ียวกบัราคาและปริมาณการ

ผลิตต่างๆ ระหวา่งผูป้ระกอบการในธุรกิจเดียวกนัหรือการจ�ากดัราคาขายและกิจกรรมการขายของคู่คา้ ฯลฯ จ้งถูกหา้มอยา่งเดด็ขาดดว้ยกฎหมายต่อตา้นการผกูขาด/กฎหมายการ

แข่งขนั ในกรณีท่ีมีการฝ่่าฝื่นกฎหมายเหล่านี�จะไม่เพียงแต่บริษทัท่ีจะไดรั้บบทลงโทษอยา่งรุนแรง แต่มีโอกาสท่ีจะรวมไปถ้งตวับุคคลท่ีรับผดิชอบดว้ย

เราไดมี้การมอบสินคา้และบริการทัว่โลก อีกทั�งกมี็การรับสินคา้และรับมอบบริการมาจากทัว่โลก ในกรณีท่ีมีการน�าเขา้ส่งออก จะตอ้งปฏิบติัตามกฎไม่เพียงแต่กฎของประเทศตน

เท่านั�น แต่รวมถ้งกฎของอีกประเทศดว้ย และจะตอ้งท�าการส�าแดงและแสดงแหล่งท่ีมาอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมในตอนท่ีผา่นพิธีการศุลกากร

อีกทั�งกรณีท่ีมีการส่งออกผลิตภณัฑ์ ์หรือเทคโนโลยท่ีีจ�าเป็นตอ้งไดรั้บการอนุญาตส่งออกดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการรักษาความปลอดภยัสากล จะตอ้งท�าการขอรับอนุญาตจาก

รัฐบาลโดยอา้งอิงตามกฎหมายแลว้จ้งท�าการส่งออก

เราจะทำาธุุรกิิจอย� างเส่ร่ ยุติิธุรรม แลุ่ะโปร� งใส่

เราจะทำาธุุรกิิจอย� างเส่ร่ ยุติิธุรรม แลุ่ะโปร� งใส่

●  ระหวา่งผูป้ระกอบการธุรกิจเดียวกนั (รวมถ้งสมาคมอุตสาหกรรม) จะตอ้งไม่มีพฤติกรรมท่ีเป็นการขดัขวางการท�าธุรกิจอยา่งเท่ียงธรรม เช่น การร่วมมือกนัก�าหนดราคา, ปริมาณการผลิต, พื�นท่ี

จดัจ�าหน่าย และ เป้าหมายของการจดัจ�าหน่าย ฯลฯ

●  ไม่มีปฏิสมัพนัธ์กบัผูป้ระกอบการธุรกิจเดียวกนั หรือแลกเปล่ียนขอ้มูล และความคิดเห็นกบัสมาคมอุตสาหกรรม ท่ีจะท�าใหถู้กสงสยัไดง่้ายวา่เป็นการรวมกลุ่มกนัเพื่อครอบง�าตลาด

●  ไม่ใชป้ระโยชนจ์ากต�าแหน่งท่ีมีความไดเ้ปรียบในความสมัพนัธ์ของการท�าธุรกิจเพื่อจ�ากดัราคาขาย, เป้าหมายการขาย และกิจกรรมการขายของคู่คา้อยา่งไม่ถูกตอ้ง

●  เน่ืองจากกฎหมายต่อตา้นการผกูขาด/กฎหมายการแข่งขนัมีเนื�อหาท่ีซ้บัซ้อ้น กรณีท่ีเกิดขอ้สงสยัจะตอ้งไม่ท�าการตดัสินใจดว้ยตวัเอง ใหท้�าการร้องขอค�าปร้กษาจากฝ่่ายกฎหมายเสมอ

●  เขา้ใจและปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในตอนท่ีท�าธุรกรรมการน�าเขา้ส่งออก ท�าการส�าแดงการน�าเขา้ส่งออก, การแสดงแหล่งผลิต ฯลฯ ในตอนท่ีผ่านพิธีการศุลกากรอย่างถูก

ตอ้ง

●  ตรวจสอบว่าผลิตภณัฑ์์และเทคโนโลยีเป็นผลิตภณัฑ์์หรือเทคโนโลยีท่ีถูกควบคุมการส่งออกหรือไม่ กรณีท่ีเป็นการส่งออกผลิตภณัฑ์์และเทคโนโลยีควบคุม ให้ด�าเนินการขอรับใบ

อนุญาตส่งออกท่ีจ�าเป็น

จุดส�าคญั

จุดส�าคญั

11

13

13 กลุ่่�มบริิษัทั Kuraray

PDF010_0173528622107.indd   13PDF010_0173528622107.indd   13 2021/08/24   20:40:222021/08/24   20:40:22090_0173528362106.indd   13-14090_0173528362106.indd   13-14 2021/06/23   17:35:472021/06/23   17:35:47090_0173528362106.indd   13-14090_0173528362106.indd   13-14 2021/06/23   17:35:472021/06/23   17:35:47

เราจะตอ้งไม่ท�าพฤติกรรมท่ีเป็นการสืบหา, ใชง้านความลบัทางธุรกิจของบริษทัอ่ืนอยา่งไม่ถูกตอ้ง หรือท�าลาย

ความน่าเช่ือถือในการบริหารธุรกิจของบริษทัอ่ืน อีกทั�งจะตอ้งไม่แสดงขอ้มูลท่ีท�าใหเ้กิดความเขา้ใจผดิเก่ียวกบั

คุณภาพ ฯลฯ ของสินคา้

เราจะไม่ท�าการเลี�ยงรับรองหรือใหข้องก�านลัท่ีแปลกแยกไปจากความคิดความเช่ือทัว่ไปของสงัคมใหแ้ก่คู่คา้ต่างๆ  

อีกทั�งจะไม่รับการเลี�ยงรับรองหรือของก�านลัท่ีแปลกแยกไปจากความคิดความเช่ือทัว่ไปของสงัคมจากคู่คา้ ฯลฯ

ห้ามการแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรม

ขอ้จ�ากัดการเลี� ยงรับรองและการให้ของก�านัล

เราถูกคาดหวงัวา่จะท�าการแข่งขนัเชิงรุกกบับริษทัอ่ืน แต่ทวา่การแข่งขนันั�นจะตอ้งไม่ใชว้ธีิท่ีไม่ถูกตอ้ง การใชค้วามลบัทางธุรกิจหรือแบรนดข์องบริษทัอ่ืนอยา่งไม่ถูกตอ้ง หรือ

การขายสินคา้เลียนแบบต่างๆ นั�นเป็นส่ิงตอ้งหา้มซ่้้งถือเป็นการกระท�าท่ีไม่เป็นธรรม

อีกทั�งหา้มไม่ใหท้�าการแสดงขอ้มูลท่ีไม่เป็นความจริงหรือการแสดงขอ้มูลท่ีท�าใหผู้ซื้้�อสบัสน

การเลี�ยงรับรองและการใหข้องก�านลัเป็นมารยาททางสงัคมสงัคม ซ่้้งจะตอ้งท�าดว้ยความโปร่งใสและท�าอยา่งพอดี

ในกรณีท่ีท�าการเลี�ยงรับรอง หรือใหข้องก�านลั เราจะด�าเนินการใหอ้ยูภ่ายในขอบเขตความคิดและความเช่ือของสงัคม และไม่ให ้หรือรับการเลี�ยงรับรองท่ีมากเกินพอดี หรือใหข้อง

ก�านลัมูลค่าสูงท่ีจะส่งผลถ้งการตดัสินใจในการท�างานได้

เราจะทำาธุุรกิิจอย� างเส่ร่ ยุติิธุรรม แลุ่ะโปร� งใส่

เราจะทำาธุุรกิิจอย� างเส่ร่ ยุติิธุรรม แลุ่ะโปร� งใส่

●  ไม่แสวงหาความลบัทางการบริหารธุรกิจของบริษทัอ่ืนดว้ยวธีิการท่ีไม่ถูกตอ้ง และไม่ใชป้ระโยชนจ์ากความลบัทางการบริหารธุรกิจของบริษทัอ่ืนท่ีมีความเป็นไปไดว้า่ไดม้าอยา่งไม่ถูกตอ้ง  

([วธีิการท่ีไม่ถูกตอ้ง] คือ ขโมย, หลอกลวงเพื่อใหไ้ดม้า และยงัรวมถ้งการหาขอ้มูลโดยแลกกบัส่ิงตอบแทนดว้ย)

●  ไม่กระท�าการหม่ินประมาท และใส่ร้ายท่ีจะท�าใหค้วามน่าเช่ือถือในการท�าธุรกิจของบริษทัอ่ืนเสียหาย

●  ไม่กระท�าการท่ีจะท�าใหผู้ซื้้�อเขา้ใจผดิ ดว้ยการแสดงขอ้มูลใหเ้หมือนกนั หรือคลา้ยกนักบัการแสดงขอ้มูลสินคา้ของบริษทัอ่ืน (เคร่ืองหมายการคา้, ตราสญัลกัษณ์, บรรจุภณัฑ์ ์ฯลฯ) หรือการลอก

เลียนแบบสินคา้ของบริษทัอ่ืน

●  ไม่ท�าการแสดงขอ้มูลท่ีจะท�าใหผู้ซื้้�อเขา้ใจผดิเก่ียวกบัแหล่งผลิต, คุณภาพ, ปริมาณ, จ�านวน ฯลฯ ของผลิตภณัฑ์ ์อีกทั�งในแคตาลอ็ก, คู่มือค�าอธิบายการใชง้านจะตอ้งระบุเนื�อหาท่ีมีความถูกตอ้ง

และสามารถยนืยนัไดอ้ยา่งไม่มีอคติ (ตวัเลขและขอ้เทจ็จริง)

●  กรณีท่ีใหข้องก�านลัแก่คู่คา้ ฯลฯ จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากหวัหนา้ก่อนล่วงหนา้ อีกทั�งในตอนท่ีรับของก�านลัจากคู่คา้ (ยกเวน้ของท่ีระล้ก และของแจกราคาถูกเพื่อการโฆษณา) จะตอ้งท�าการ

รายงานต่อหวัหนา้ทั�งหมด

●  กรณีท�าการเลี�ยงรับรองคู่คา้ ฯลฯ จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากหวัหนา้ก่อนล่วงหนา้ และในตอนท่ีรับการเลี�ยงรับรองจากคู่คา้เองกเ็ช่นกนั กจ็ะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากหวัหนา้ก่อนล่วงหนา้ กรณีท่ี

ไม่สามารถขออนุญาตล่วงหนา้ไดเ้น่ืองจากเหตุท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ใหท้�าการรายงานภายหลงัโดยเร็วท่ีสุด

จุดส�าคญั

จุดส�าคญั
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14คู่่�มืือการปฏิิบัติัิติามืกฎระเบีัยบั
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คำำาปฏิิญาณของเรา

ไม่ท�าการแสวงหาผลประโยชนส่์วนตวั หรือท�าพฤติกรรมท่ีเป็นการสร้างผลประโยชนท์บัซ้อ้นกบัผลประโยชนข์องบริษทั 

โดยใชข้อ้มูลท่ีไดรั้บทราบมาจากต�าแหน่งงานหรือจากการท�างาน

จะตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอวา่ขอ้มูลความลบั เช่น ความลบัทางการคา้, องคค์วามรู้ และขอ้มูลลูกคา้ ฯลฯ เป็นทรัพยสิ์นส�าคญั

ของบริษทั ซ่้้งจะตอ้งใชง้านและควบคุมอยา่งเหมาะสม อีกทั�งจะตอ้งใหค้วามส�าคญักบัขอ้มูลความลบัท่ีไดม้าจากการเปิดเผย

ของบุคคลท่ีสาม และท�าการดูแลควบคุมเช่นเดียวกนั

การห้ามพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ทบัซ้้อนหรือการขดักันของผลประโยชน์

การควบคุมขอ้มูลความลบัอย่างเหมาะสม

เราจะท�าการแบ่งแยกระหวา่งหนา้ท่ีการงานของบริษทัและกิจกรรมส่วนตวัออกอยา่งเดด็ขาด และจะไม่ใชท้รัพยสิ์นบริษทัเพื่อประโยชนส่์วนตวั หรือสร้างผลประโยชนท์บัซ้อ้นกบั

ผลประโยชนข์องบริษทั

เราจะไม่ใชต้ �าแหน่งหนา้ท่ีการงานในทางท่ีผดิ และจะไม่ใชท้รัพยสิ์นท่ีไดรั้บมอบมาส�าหรับใชใ้นการท�างาน และขอ้มูลท่ีไดรั้บรู้มา เพื่อประโยชนส่์วนตน

เราจะใชง้านและดูแลทรัพยสิ์นของบริษทั ไม่วา่จะเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีรูปร่าง และทรัพยสิ์นท่ีไม่มีรูปร่างอยา่งเหมาะสม และจะไม่ใชเ้พื่อวตัถุประสงคส่์วนบุคคล

ขอ้มูลความลบัเป็นทรัพยสิ์นส�าคญัของบริษทั หากขอ้มูลความลบัร่ัวไหล กมี็โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายใหญ่หลวงต่อบริษทั จะตอ้งตระหนกัถ้งความเส่ียงท่ีสูงข้�นจากการท่ีขอ้มูล

ความลบัและขอ้มูลส่วนบุคคลร่ัวไหลและหลุดรอดออกไปเน่ืองจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยดีา้น IT รวมทั�งจะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัอยา่งเตม็ท่ีในการใชง้านขอ้มูล

เราจะทำาธุุรกิิจอย� างเส่ร่ ยุติิธุรรม แลุ่ะโปร� งใส่

เราจะให้คำวามส่ำ าคำัญติ� อทรัพัย์สิ่นทางปัญญา แลุ่ะทำากิารดูแลุ่ข้อมูลุ่อย� างเหมาะส่ม

●  ไม่ใชข้อ้มูลท่ีไดรั้บรู้มาจากการท�างาน เพื่อผลประโยชนข์องตนเอง หรือผลประโยชนข์องบุคคลท่ีสาม

●  ไม่ท�าธุรกิจของตนเองท่ีเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจท่ีบริษทัท�าอยู ่หรือกล่าวคือไม่ท�าการแข่งขนักบับริษทั เช่น ไปเป็นผูบ้ริหารหรือเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัคู่แข่งเป็นตน้

●  กรณีท่ีตวัเองหรือผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย (ญาติ หรือ บริษทัและองคก์รท่ีตนเองหรือเครือญาติบริหารอยู ่ฯลฯ) มีการท�าธุรกรรมกบับริษทัจะตอ้งหา้มใชป้ระโยชนจ์ากต�าแหน่งในบริษทัเพื่อให้

ตนเอง หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บผลประโยชน ์และจะตอ้งไม่กระท�าการใดๆ ท่ีท�าใหบ้ริษทัตอ้งสูญเสียผลประโยชนโ์ดยไม่สมควร

●  ไม่ท�าการอ�านวยความสะดวกใหก้บัคู่คา้เพียงเจา้ใดเจา้หน่้งอยา่งไม่เหมาะสม (ท�าธุรกรรมดว้ยเง่ือนไขท่ีต่างออกไปจากขอบเขตท่ีสมเหตุสมผลของบริษทั ฯลฯ) อีกทั�งจะตอ้งไม่รับการอ�านวย

ความสะดวกใดๆ ท่ีไม่เหมาะสม (การรับเงินจากคู่คา้ ฯลฯ)

●  ใชง้านและดูแลทรัพยสิ์นของบริษทัอยา่งเหมาะสมไม่วา่จะเป็นแบบมีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่าง รวมทั�งไม่ใชง้านดว้ยวตัถุประสงคอ่ื์นท่ีนอกเหนือจากงาน อีกทั�งไม่น�าไปใชเ้หมือนเป็นของส่วนตวั 

ไม่ใชร้ะบบ IT ต่างๆ อยา่งไม่ถูกตอ้ง รวมทั�งไม่ใชท้รัพยสิ์นหรือ ค่าใชจ่้ายของบริษทัในเร่ืองส่วนตวั

●  เราจะไม่ใชง้านขอ้มูลความลบันอกเหนือจากวตัถุประสงคใ์นการท�างาน และท�าการควบคุมอยา่งเหมาะสมเพื่อไม่ใหเ้กิดการใชง้านท่ีไม่ถูกตอ้ง และเกิดการร่ัวไหลข้�น อีกทั�งจะท�าการเปิดเผยให้

แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในขอบเขตเท่าท่ีจ�าเป็นในการท�างานเท่านั�น

●  ในตอนท่ีเปิดเผยขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะใหแ้ก่ภายนอกบริษทั จะตอ้งด�าเนินการดว้ยขั�นตอนท่ีก�าหนดไว้

●  ในตอนท่ีท�าการเปิดเผยขอ้มูลความลบัท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์แ์ละเทคโนโลยใีหแ้ก่บุคคลท่ีสาม จะตอ้งท�าการเปิดเผยโดยมีการท�าสญัญารักษาความลบัก่อนเสมอ อีกทั�งจะตอ้งใชง้านและดูแลขอ้มูล

ความลบัท่ีไดรั้บจากการเปิดเผยโดยบุคคลท่ีสามอยา่งเขม้งวดเทียบเท่ากบัขอ้มูลความลบัของบริษทัตวัเอง และกรณีท่ีมีการท�าสญัญารักษาความลบักบับุคคลท่ีสาม กจ็ะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข

สญัญานั�น

●  กรณีท่ีขอรับขอ้มูลส่วนบุคคล จะตอ้งมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน และจะน�าขอ้มูลไปไดเ้ฉพาะกรณีท่ีมีความจ�าเป็นตอ้งใชใ้นการท�างานเท่านั�น อีกทั�ง จะไม่ใชป้ระโยชนข์อ้มูลส่วนบุคคลเพื่อ

วตัถุประสงคท่ี์นอกเหนือไปจากวตัถุประสงคใ์นตอนท่ีจดัหาขอ้มูล รวมทั�งท�าการควบคุมอยา่งเหมาะสมเพื่อไม่ใหเ้กิดการใชง้านอยา่งไม่ถูกตอ้งหรือร่ัวไหลของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดม้า
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หา้มท�าพฤติกรรมท่ีฝ่่าฝื่นขอ้ก�าหนดการท�าธุรกรรมดว้ยขอ้มูลวงใน หรือการกระท�าใดท่ีท�าใหส้งสยัวา่จะเป็นพฤติกรรม

ดงักล่าว

พ้งตระหนกัวา่ ทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นทรัพยสิ์นท่ีส�าคญัของบริษทั และจะท�าการปกป้องดว้ยความเหมาะสม  

อีกทั�งจะเคารพต่อสิทธิ� ในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น และไม่ละเมิดหรือน�าไปใชอ้ยา่งไม่ถูกตอ้ง

การห้ามท�าธุรกรรมด้วยขอ้มูลวงใน

การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา

การท�าธุรกรรมดว้ยขอ้มูลวงใน คือ  “ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีรู้ขอ้มูลส�าคญัของบริษทั ไดรู้้ถ้งขอ้มูลท่ีจะส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ (ขอ้เทจ็จริงส�าคญั) และไดท้�าการซื้�อขายหุน้ของบริษทั ฯลฯ 

ก่อนหนา้ท่ีขอ้มูลเหล่านั�นจะถูกเปิดเผย” ซ่้้งหากท�าธุรกรรมในลกัษณะนี�  กจ็ะท�าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบอยา่งมากเม่ือเทียบกบันกัลงทุนทัว่ไป และเป็นการท�าลายเสถียรภาพของ

ตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั�นจ้งถูกหา้มดว้ยกฎหมายอยา่งเขม้งวด

ทรัพยสิ์นทางปัญญาเช่น สิทธิบตัร (ส่ิงประดิษฐ)์, ผลิตภณัฑ์อ์รรถประโยชน ์(แนวคิด), การออกแบบ (ดีไซ้น)์, ลิขสิทธิ�  (งานลิขสิทธิ� ), เคร่ืองหมายการคา้ (ช่ือสินคา้, แบรนด)์ ฯลฯ 

จะมีความส�าคญัมากยิง่ข้�นเร่ือยๆ ในฐานะท่ีเป็นแหล่งก�าเนิดความสามารถทางการแข่งขนั เราจ้งตอ้งด�าเนินการเชิงรุกเพื่อใหไ้ดม้าซ่้้งสิทธิ� ของทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีไดถู้กสร้างข้�น

ผา่นการวจิยัและพฒันาต่างๆ ในอีกดา้นหน่้งกต็อ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นอยา่งยิง่เพื่อไม่ใหเ้กิดการละเมิดสิทธิ� ในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 

เราจะทำาธุุรกิิจอย� างเส่ร่ ยุติิธุรรม แลุ่ะโปร� งใส่

เราจะให้คำวามส่ำ าคำัญติ� อทรัพัย์สิ่นทางปัญญา แลุ่ะทำากิารดูแลุ่ข้อมูลุ่อย� างเหมาะส่ม

●  ในตอนท่ีรู้ขอ้เทจ็จริงส�าคญัของบริษทัท่ียงัไม่ไดถู้กเปิดเผย จะตอ้งไม่ท�าการซื้�อขายหุน้ของบริษทัจนกวา่ขอ้มูลนั�นจะถูกเปิดเผยสู่สาธารณะ  

(รวมถ้งกรณีการใชสิ้ทธิ� ในการซื้�อหุน้ (Stock Option) เพื่อซื้�อหุน้ของบริษทั Kuraray)

●  ไม่เพียงแค่ตนเองไม่ท�าธุรกรรมดว้ยขอ้มูลวงในเท่านั�น แต่ยงัรวมถ้งจะตอ้งไม่ท�าการโนม้นา้วใหค้นรอบตวั เช่น ครอบครัว, คนรู้จกั ฯลฯ รวมทั�งคู่คา้ ท�าธุรกรรมดว้ยขอ้มูลวงใน โดยการบอกเล่า

ขอ้เทจ็จริงส�าคญัของบริษทัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ

●  ในตอนท่ีไดส้ร้างส่ิงประดิษฐต่์างๆ ข้�นมาขณะท�างาน จะตอ้งรายงานต่อหวัหนา้โดยเร็ว และพยายามรักษาสิทธิ� ในส่ิงประดิษฐน์ั�น รวมถ้งน�ามาใชอ้ยา่งคุม้ค่า กรณีท่ีเป็นการสร้างผลิตภณัฑ์ห์รือ

เทคโนโลยใีหม่ จะตอ้งมีการพิจารณาวา่สามารถท่ีจะยืน่จดสิทธิ� ครอบครองทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือไม่ก่อนท่ีจะท�าการเปิดเผยต่อภายนอกและ ประกาศต่อสาธารณะ

● ไม่ท�าพฤติกรรมท่ีเป็นการละเมิดสิทธิ� ในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น

●  ควบคุมและใชง้านหมายเลขสินคา้และเคร่ืองหมายการคา้ตามระเบียบภายในบริษทัอยา่งเหมาะสม กรณีท่ีใชเ้คร่ืองหมายกลุ่มบริษทั Kuraray จะตอ้งใชง้านอยา่งเหมาะสมและเป็นไปตาม “กฎ

ระเบียบพื�นฐานส�าหรับเคร่ืองหมายของกลุ่มบริษทั Kuraray”
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