
กฎบัตรดานความประพฤติของธุรกิจ
และจรรยาบรรณของ

กลุมบริษัทฟูจิฟลม



ปรัชญาธุรกิจกลุมบริษัทฟูจิฟลม

เราจะใชเทคโนโลยีนำสมัยอันเปนกรรมสิทธิ์ของเราในการมอบผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพ

สูงสุด ซึ่งจะชวยสรางความกาวหนาใหแกวัฒนธรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม 

รวมไปถึงสุขภาพที่ดีและการปกปองดูแลสภาพแวดลอมในสังคม เปาหมายสำคัญของเราคือการ

ชวยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของทุกคนทั่วโลกใหดียิ่งขึ้น
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วิสัยทัศนกลุมบริษัทฟูจิฟลม

ฟูจิฟลมยึดมั่นในวัฒนธรรมองคกรที่เปดกวาง ยุติธรรม และชัดเจนดวยเทคโนโลยีนำสมัยอันเปน

กรรมสิทธ์ิของเรา เราจึงมุงม่ันท่ีจะเปนบริษัทช้ันนำตอไปดวยการตอสูกับความทาทายในการพัฒนา

ผลิตภัณฑและสรางคุณคาใหมๆ อยางอาจหาญ
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ความเกี่ยวเนื่องกันระหวาง
ปรัชญาธุรกิจ วิสัยทัศน กฎบัตรดานความประพฤติของธุรกิจ 

และจรรยาบรรณของกลุมบริษัทฟูจิฟลม

ปรัชญาธุรกิจและวิสัยทัศน
กลุมบริษัทฟูจิฟลม

ปรัชญาธุรกิจ

กฎบัตรดานความประพฤติของธุรกิจ
กลุมบริษัทฟูจิฟลม

จรรยาบรรณ
กลุมบริษัทฟูจิฟลม

วิสัยทัศน
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เกี่ยวกับกฎบัตรดานความประพฤติของธุรกิจ
และจรรยาบรรณของกลุมบริษัทฟูจิฟลม

หัวใจของการบริหารงานของกลุมบริษัทฟูจิฟลมอยูที่ความมุงมั่นในการแกไขปญหาสังคมที่ทาทายผานกิจกรรมทางธุรกิจ ตาม 
ปรัชญาองคกรในการมีสวนชวยทำใหชีวิตของผูคนเจริญกาวหนาดวยเทคโนโลยีที่เปนกรรมสิทธิ์และล้ำสมัย บริษัทไดสงเสริม 
ธุรกิจบนพื้นฐานของ "ความไววางใจ" ที่ไดรับมาจากสังคมและ "ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน" ที่สังคมมอบใหมาตั้งแตเริ่มกอตั้ง 
ไมกี่ปมานี้ หลายๆ บริษัทจำเปนตองมีสวนรวมในการสรางสังคมที่ยั่งยืน แตกลุมบริษัทฟูจิฟลมไดกาวลวงหนาดวยประวัติศาสตร 
อันแข็งแกรงของการตระหนักรูและความมุงมั่นในการรับผิดชอบตอสังคม

กลุมบริษัทฟูจิฟลมยังคงมีสวนรวมในชีวิตของผูคนและสังคมตอไปโดยการมอบผลิตภัณฑและการบริการที่หลากหลาย แมวาใน 
ระหวางชวงเวลาที่วิถีชีวิตของผูคนทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงเปนอยางมาก เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ตลอดจนการพัฒนา 
อยางยั่งยืนของสังคมที่เผชิญหนากับวิกฤต ซึ่งกลุมบริษัทฟูจิฟลมยังคงบรรุลผลสำเร็จไดเนื่องจากสมาชิกทุกคนปฏิบัติตาม 
ความรับผิดชอบของตนเองดวยความมุงม่ังตอปรัชญาและวัฒนธรรมองคกร "เปดใจ มีความยุติธรรม และมีความชัดเจน" ในขณะท่ี 
ยังคงไวซึ่งความยืดหยุนและความรวดเร็วตอการเปลี่ยนแปลงในสังคม

กฎบัตรดานความประพฤติของธุรกิจและจรรยาบรรณของกลุมบริษัทฟูจิฟลมเปนคูมือสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจของเรา กฎบัตร 
ดานความประพฤติของธุรกิจจะกำหนดนโยบายพ้ืนฐานในการดำเนินกิจกรรมองคกรและหลักจรรยาบรรณจะกำหนดวิธีการปฏิบัติ 
ตน ซึ่งจะเปนสิ่งที่พนักงานกลุมบริษัทฟูจิฟลมทุกคนทั่วโลกยึดถือรวมกัน โดยพวกเราทุกคนจะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและ 
ดำเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตย กลุมบริษัทฟูจิฟลมจะยังคงเติบโตขึ้นโดยมีรากฐานจากความไววางใจที่ไดรับจากสังคมมากขึ้น

พวกเราในฐานะประธานบริษัทและประธานกรรมการ/CEO ของฟูจิฟลม โฮลดิงส ขอประกาศวาเราจะปฏิบัติตามกฎบัตร 
ดานความประพฤติของธุรกิจและจรรยาบรรณของกลุมบริษัทฟูจิฟลม พวกเราคาดหวังใหคุณในฐานะพนักงานของกลุมบริษัท 
ฟูจิฟลมเขาใจและนำหลักการเหลานี้ไปปฏิบัติ มารวมทำงานดวยกันในฐานะ "องคกร Fujifilm ที่เปนหนึ่งเดียวกัน" เพื่อสราง 
อนาคตที่พวกเราจะยังคงรับมือกับความทาทายดานสังคมตอไป และเพื่อมีสวนรวมในการแกปญหาของสังคมที่ยั่งยืน

กรกฎาคม 2021
ฟูจิฟลม โฮลดิงส คอรปอเรชัน

เคนจิ สึเคโนะ
ประธานบริษัท คณะกรรมการผูแทน

และ
ประธานคณะกรรมการบริษัท

เทอิจิ โกโตะ

กรรมการผูจัดการใหญ

และ

CEO คณะกรรมการผูแทน คณะกรรมการ ESG
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ขอกำหนดทั่วไป :

1. ขอบเขตการบังคับใช

กฎบัตรดานความประพฤติของธุรกิจและจรรยาบรรณฉบับนี้มีผลบังคับใชกับผูบริหารและพนักงานทุกคนในฟูจิฟลม โฮลดิงส 

คอรปอเรชันและบริษัทอื่นๆ ในกลุมบริษัทฟูจิฟลมทั้งหมด นอกจากนั้น ฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ อันประกอบไปดวยผูรับเหมา 

พนักงานที่ถูกสงไปทำงานในที่ตางๆ ตัวแทนจำหนาย และพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวของกับการมอบผลิตภัณฑและบริการของ

กลุมบริษัทฟูจิฟลม จะไดรับการรองขอใหเคารพกฎบัตรดานความประพฤติของธุรกิจและจรรยาบรรณฉบับน้ีในระหวางการทำงาน

ที่ไดรับมอบหมาย

2. กระบวนการในการกำหนดและปรับปรุง

การกำหนดและปรับปรุงกฎบัตรดานความประพฤติของธุรกิจและจรรยาบรรณฉบับนี้ถือวาอยูภายใตอำนาจการตัดสินใจของ

คณะกรรมการ ESG ของฟูจิฟลม โฮลดิงส คอรปอเรชัน โดยกฎบัตรดานความประพฤติของธุรกิจและจรรยาบรรณฉบับนี้และ

ฉบับปรับปรุงใดๆ จะมีผลบังคับใชกับบริษัทในกลุมบริษัทฟูจิฟลมทุกแหงทันทีที่ฟูจิฟลม โฮลดิงส คอรปอเรชันมีการประกาศ

ใหทราบถึงกฎดังกลาว

3. การสรางมาตรฐานตามกฎ

กฎบัตรดานความประพฤติของธุรกิจและจรรยาบรรณฉบับนี้จะกำหนดกฎที่ใชรวมกัน ซึ่งผูบริหารและพนักงานทุกคนในฟูจิฟลม 

โฮลดิงส คอรปอเรชันและบริษัทอื่นๆ ในกลุมบริษัทฟูจิฟลมทั้งหมดจำเปนตองปฏิบัติตาม ซึ่งนอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎ

เหลานี้แลว ผูบริหารและพนักงานทุกคนจะตองทำการตัดสินใจและมีพฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสมตามหลักจริยธรรมขั้นสูงดังที่

สังคมและทองถิ่นคาดหวังอีกดวย

4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ

บริษัทและพนักงานควรจะทำงานใหสอดคลองกับกฎบัตรดานความประพฤติของธุรกิจและจรรยาบรรณฉบับนี้ ผูบริหารและ

เจาหนาที่ในฝายการจัดการ ซึ่งรวมถึงเจาหนาที่บริหารที่รับผิดชอบในแตละสวน ผูจัดการทั่วไปประจำแผนก และผูจัดการของ

ฟูจิฟลม โฮลดิงส คอรปอเรชัน และบริษัทอื่นๆ ในกลุมบริษัทฟูจิฟลม จำเปนตองรับผิดชอบในการบริหารจัดการปรับใชกฎบัตร

ดานความประพฤติของธุรกิจและจรรยาบรรณในแผนกที่ตนเปนผูควบคุมดูแล

5. การลงโทษและบทลงโทษในกรณีที่มีการฝาฝน

ในกรณีที่ผูบริหารหรือพนักงานกระทำการฝาฝนจรรยาบรรณฉบับนี้ บุคคลดังกลาวจะตองไดรับโทษทางวินัยหรือผลการกระทำ

อื่นๆ ตามกฎของกลุมบริษัทฟูจิฟลมที่สามารถบังคับใชได และในกรณีที่การฝาฝนดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท 

บริษัทอาจมีการดำเนินมาตรการทางกฎหมาย ซึ่งรวมไปถึงการเรียกรองคาชดเชยความเสียหายดังกลาว
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กลุมบริษัทฟูจิฟลม: กฎบัตรดานความประพฤติของธุรกิจ :

นอกเหนือจากการแสวงหากำไรดวยการแขงขันอยางเปนธรรมแลว องคกรตางๆ จะตองใหการสนับสนุนแกสังคมโดยรวมดวย 
เพื่อการนี้ ในการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศญี่ปุนและประเทศอื่นๆ กลุมบริษัทฟูจิฟลมจึงใหความเคารพแกสิทธิมนุษยชนตาม
หลักการทั้งหกขอของบริษัท และปฏิบัติตามเจตนารมณและบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และกฎนานาชาติทั้งหมด
นอกจากนั้น บริษัทยังไดมีการพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมตางๆ ของบริษัท และพยายามเปนผูริเริ่ม
สรางสังคมที่ยั่งยืนดวยนวัตกรรมของบริษัท

1. บริษัทที่ไดรับความไววางใจ 

เราไดพัฒนาผลิตภัณฑและบริการคุณภาพสูงสุดที่เปนประโยชนแกสังคม โดยใชเทคโนโลยีที่กาวหนาและเปนเอกลักษณใน
รูปแบบที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ ดวยวัฒนธรรมองคกรที่เปดกวาง ยุติธรรม และชัดเจน เราจึงสรางคุณคาใหมดวย
เจตนาที่จะทำการแขงขันอยางเหมาะสมและการเจรจาธุรกิจอยางเปนธรรม เรามีความมุงมั่นที่จะสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา
และผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ อยูเสมอ และสรางความเชื่อมั่นใหแกกลุมคนเหลานั้นวาเราจะเติบโตไปดวยกัน

06



2. ความรับผิดชอบตอสังคม

เรามีการติดตอสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ เชน ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ชุมชนทองถิ่น องคกรรัฐ ผูถือหุนและ
นักลงทุน องคกรเอ็นจีโอและเอ็นพีโอ และทำการเปดเผยขอมูลองคกรอยางเหมาะสมและยุติธรรม ยิ่งไปกวานั้น เรายังปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และกฎอื่นๆ และยึดมั่นในความเปนระเบียบเรียบรอยและจริยธรรมสาธารณะ ในฐานะพลเมือง
บรรษัทที่ดี เราจึงมุงมั่นที่จะทำความเขาใจและเคารพในวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่นอยางถูกตอง และเต็มใจที่จะดำเนิน
กิจกรรมที่ใหชุมชนไดมีสวนรวม นอกจากนั้น เรายังตั้งเปาที่จะสงเสริมชุมชนทองถิ่นดวยการสรางงานและสนับสนุนสังคมที่ยั่งยืน

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

เราใหความเคารพในสิทธิมนุษยชนดังที่ระบุในปฏิญญาสากล เราพิจารณาถึงผูดอยโอกาสและปฏิเสธการใชแรงงานบังคับหรือ
แรงงานเด็กในทุกรูปแบบ และนอกจากจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยคาแรงขั้นต่ำในทองถิ่นในแตละประเทศและภูมิภาคแลว 
เรายังตระหนักถึงความสำคัญของคาแรงที่เหมาะสมซึ่งจะทำใหลูกจางสามารถจายคาครองชีพและมีชีวิตที่ดีตอสุขภาพตาม
คานิยมในสังคม

4. การรักษาสิ่งแวดลอมในระดับโลก

การตระหนักถึงการมีสวนรวมอยางเหมาะสมในการวางแผนและบริหารทรัพยากรธรรมชาติดวยความรับผิดชอบถือเปนสวน
สำคัญของบทบาทและกิจกรรมเชิงสังคมขององคกร เราจึงจะดำเนินการเพื่อชวยแกไขปญหาตางๆ ทางดานสิ่งแวดลอม เชน 
การแกปญหาความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ การสรางเศรษฐกิจหมุนเวียน 
และการตรวจสอบความปลอดภัยทางดานเคมี ดวยความสมัครใจและเปนไปในเชิงรุก

5. สถานที่ทำงานที่มีชีวิตชีวา

เรามุงมั่นที่จะพัฒนาทักษะของพนักงานทุกคนเพื่อใหสถานที่ทำงานของเรามีความปลอดภัยและสะดวกสบาย และเพื่อเคารพ
ในความหลากหลาย ลักษณะเฉพาะตัว และความเปนปจเจกบุคคลของพนักงาน

6. การบริหารจัดการวิกฤตตางๆ

เราจะตรวจสอบใหแนใจวาไดดำเนินการจัดการวิกฤตอยางเปนระบบเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเปนอันตรายตอชีวิตพลเมือง
และกิจกรรมขององคกร อยางเชน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การกอการราย การโจมตีทางไซเบอร และขบวนการอาชญากรรม

ผูบริหารของกลุมบริษัทฟูจิฟลมตระหนักถึงความรับผิดชอบของฝายบริหารระดับสูงในการแสดงออกตามเจตนารมณของกฎบัตรน้ี 

จึงปฏิบัติตนเปนตัวอยางและสงเสริมใหเกิดความเขาใจในกฎบัตรฉบับนี้อยางถองแท ทั้งภายในกลุมบริษัทฟูจิฟลมและใน

กลุมพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท โดยกลุมดังกลาวจะตองมีความมุงมั่นในการพิจารณาถึงมุมมองตางๆ ทั้งภายในและภายนอก

กลุมบริษัท สรางระบบองคกรที่มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับสูง ในกรณีที่เกิดเหตุอันขัดแยง

ตอกฎบัตรฉบับนี้ ฝายบริหารระดับสูงจะตองระบุวิธีการแกสถานการณนี้อยางชัดเจนทั้งภายในและภายนอกกลุมบริษัท และ

ดำเนินการเพื่อคนหาสาเหตุและปองกันการเกิดเหตุซ้ำ ฝายบริหารระดับสูงจะตองเปนผูรับผิดชอบ เปดเผยขอมูลอยางทันทวงที

และเหมาะสม และดำเนินการทางวินัยอยางเขมงวดตามความเหมาะสม รวมถึงกรณีที่เกี่ยวของกับฝายบริหารระดับสูงเองดวย
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กลุมบริษัทฟูจิฟลม: จรรยาบรรณ :

ในปจจุบันนี้ โลกของเรากำลังเผชิญกับความทาทายมากมายนับไมถวน หากเราตองการสงตอสังคมที่อุดมสมบูรณและมีชีวิตชีวา
ใหแกคนรุนหลัง เราตองแกปญหาความทาทายทางสังคมตางๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม พลังงาน อาหาร สุขภาพและยา 
ความปลอดภัยและการปองกันภัยพิบัติ และความเคารพในสิทธิมนุษยชน ไปพรอมกับการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
บริษัทตางๆ ควรมีสวนรวมในการแกปญหาความทาทายเหลานี้และสรางสังคมที่ยั่งยืนดวยนวัตกรรมที่เกิดจากการรวมมือกับ
ผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ

เพ่ือการน้ี รูปแบบการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของเราจึงมีความสำคัญ เราตองสรางความม่ันใจวาเราไดประสานงานกับผูมีสวนได
สวนเสียและมีการสื่อสารทั้งสองทาง (เปดใจ), ปฏิบัติตามกฎตางๆ ในลักษณะที่เที่ยงธรรมและเปนกลาง (มีความยุติธรรม), 
มีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการดำเนินการของเรา และมีความโปรงใสดวยความซื่อสัตยและการยึดถือหลักคุณธรรม 
(มีความชัดเจน) ในสังคมมีการบังคับใชกฎหมายและกฎตางๆ มากมาย และในโลกธุรกิจ คุณคาทางสังคมของเราขึ้นอยูกับ
การที่เราปฏิบัติตามกฎหมายและกฎตางๆ เหลานั้น เชนเดียวกับในชีวิตประจำวันของเราในฐานะสมาชิกของสังคมนั่นเอง

เราจะสรางคุณคาดวยการสรางสังคมที่ยั ่งยืน พรอมปฏิบัติตามกฎตางๆ ใหเปนรากฐานของความพยายามทั้งหมดของเรา 
เพื่อสรางความมั่นใจวาเราจะเปนบริษัทที่สังคมตองการและใหความไววางใจอยูเสมอ

ถอยแถลงวาดวยการปฏิบัติตามกฎของกลุมบริษัทฟูจิฟลม

กลุมบริษัทฟูจิฟลมมิไดใหคำจำกัดความของการปฏิบัติตามกฎไวเพียงแคการไมฝาฝนกฎหมายเทานั้น แตเรายังเชื่อใน

เรื่องการปฏิบัติตามกฎรวมไปถึงการปฏิบัติตนอยางถูกตองเหมาะสมตามสามัญสำนึกและจริยธรรม เราเนนการปฏิบัติ

ตามกฎและมุงมั่นที่จะสรางคุณคาใหมในการดำเนินกิจกรรมทุกแงมุมขององคกร หากขอกำหนดในการปฏิบัติตามกฎ

ขัดตอการสรางผลกำไรทางธุรกิจหรือความตองการของบุคคลที่สาม เราจะใหความสำคัญแกการปฏิบัติตามกฎเหนือสิ่ง

อื่นใด วัฒนธรรมองคกรที่เปดกวาง ยุติธรรม และชัดเจนของเราคือรากฐานของการดำเนินกิจกรรมทั้งหมดของเรา

บทนำ
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แงมุมอันเปนรากฐานและสำคัญที่สุดแกพวกเราทุกคนก็คือสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีของปจเจกบุคคลเปนแกนหลักสำคัญของ
หลักสิทธิมนุษยชนของเรามาตั้งแตแรก และหากสิทธิดังกลาวไมไดรับการเคารพแลว พนักงานผูเปนกำลังสำคัญตอการเติบโต
ของบริษัทก็จะไมสามารถทำงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ทำใหเราไมสามารถกาวหนาตอไปไดในฐานะบริษัทที่เปนที่ตองการ
และมีคุณคาตอสังคม การเฝาสังเกตประเด็นตางๆ จะเปนพื้นฐานใหเราไดดึงประสิทธิภาพระดับสูงสุดออกมาจากตัวตนของ
ผูที่ไดรับผลกระทบจากกิจกรรมทางธุรกิจของเราทั้งในทางตรงและทางออม รวมถึงสรางคุณคาทางสังคมอีกดวย

(1) การเคารพสิทธิมนุษยชน
เราใหความเคารพและไมฝาฝนสิทธิมนุษยชนที่ไดรับการรับรองจากปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและปฏิญญาสากล
อนุสัญญา แนวทาง และกฎหมายและระเบียบขอบังคับ รวมถึงคำพิพากษาบรรทัดฐานอื่นๆ

(2) การเคารพและสงเสริมความหลากหลาย
เราจะเปดรับความหลากหลายเพื่อสรางคุณคาใหมและเขามามีสวนรวมเพื่อสังคมที่สมบูรณยิ่งขึ้นดวยการใหความเคารพ 
ยอมรับ และไดรับแรงบันดาลใจจากลักษณะเฉพาะตัวและความเปนปจเจกบุคคลของพนักงานแตละคน โดยไมถูกบีบบังคับ
ดวยความแตกตางทางภูมิหลังหรือความเชื่อ

1. การเคารพสิทธิมนุษยชน
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(3) ขอหามในการเลือกปฏิบัติ
เราใหความเคารพกันและกันในฐานะปจเจกบุคคล และจะไมเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานทางดานสัญชาติ อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ 
และอัตลักษณทางเพศ เชื ้อชาติ ชาติพันธุ  ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง อุดมการณ ชาติหรือสังคมอันเปนที่มาเดิม 
ความพิการ และอื่นๆ และเราจะไมทำการตัดสินใจอันเกี่ยวของกับการจางงาน การเลื่อนขั้นหรือความกาวหนาในหนาที่การงาน 
สิทธิประโยชน หรือโอกาสทางการศึกษาโดยอางอิงปจจัยเหลานี้เด็ดขาด

(4) ขอหามในการรังแกหรือการคุกคาม
เราจะไมกลาวหรือปฏิบัติในลักษณะที่เปนการเสื่อมเสียตอศักดิ์ศรีของปจเจกบุคคล หรือทำใหเสียประโยชนหรือขมขูบุคคลใดๆ 
เนื่องดวยประเด็นตางๆ อยางเชน เพศ อำนาจหนาที่ หรือตำแหนง (การคุกคามทางเพศหรือการใชอำนาจกดขี่) และเราจะไมมี
สวนเกี่ยวของตอการรังแกหรือการคุกคามไมวาในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น

(5) การปกปองความเปนสวนตัว
เราจะไมแบงปนหรือเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับชีวิตสวนตัวของบุคคลใดๆ ในสถานที่ทำงานหรือในการทำงานโดยไมไดรับ
อนุญาตอยางชัดเจนจากบุคคลผูมีสวนเกี่ยวของดังกลาว เราจะบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคลใดๆ ที่ไดรับอยางเหมาะสมตาม
กฎหมายและระเบียบขอบังคับทั้งหมดที่มีผลบังคับใช

(6) การสงเสริมสมดุลระหวางการทำงานและชีวิตสวนตัว
เรามีเปาหมายที่จะสนับสนุนใหพนักงานปฏิบัติงานไดอยางดีในสถานที่ทำงานและในสถานการณและความรับผิดชอบสวนตัว

ของพนักงาน ดวยเหตุนี้ เราจึงรวมมือกันเพื่อพัฒนาการทางดานอาชีพของตัวเราเอง เพื่อนรวมงานของเรา และผูที่เราไดติดตอ

ประสานงานระหวางการทำงานที่ไดรับมอบหมาย และเรายังเคารพความจำเปนของแตละบุคคล รวมถึงทำความเขาใจใน

สถานการณสวนบุคคล เชน ความรับผิดชอบในการดูแลครอบครัว อยางเชน การดูแลบุตรและการพยาบาล

(7) ขอหามดานแรงงานบังคับ/แรงงานเด็ก
เราจะไมมีสวนรวมในการใชแรงงานบังคับหรือแรงงานเด็กในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งรวมถึงการใชแรงงานทาส แรงงานผูกมัด และ

การคามนุษย เราใหเสรีภาพในการจางงานผานทางกระบวนการจางงานท่ีเหมาะสม และมีการดำเนินมาตรการท่ีจำเปนเพ่ือปองกัน

การใชแรงงานบังคับและแรงงานเด็ก

(8) การสงเสริมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เราปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของในดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตางๆ เชน กฎที่ออกแบบมาเพื่อ

ปองกันอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน เราจะทำการพิจารณาอยางเหมาะสมตามสภาพจิตใจและรางกายของเรา เพื่อนรวมงาน

ของเรา และผูที่เราไดรวมงาน และตั้งเปาที่จะรักษาและพัฒนาใหเกิดสภาพแวดลอมการทำงานที่มีความปลอดภัย ดีตอสุขภาพ 

และเหมาะสมกับการทำงาน

(9) การเคารพสิทธิแรงงาน
เราใหความเคารพและไมฝาฝนสิทธิแรงงานตามที่ระบุในกฎหมายทองถิ่นและแนวปฏิบัติที่มีอยู รวมถึงสิทธิของพนักงานในการ

รวมกลุมและตอรองรวมกัน
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เรามุงมั่นที่จะสรางความมั่นใจวากิจกรรมองคกรที่เราไดมีสวนเกี่ยวของนั้นมีความเปดกวาง ยุติธรรม และชัดเจน การฝาฝนกฎ
ในประเด็นตางๆ ที่ระบุไวดานลางอาจไมไดมีผลเพียงการลงโทษทางกฎหมายเทานั้น แตยังรวมถึงการสูญเสียความไววางใจ
ที่มีตอบริษัทอีกดวย เราจะปฏิบัติตามในประเด็นเหลานี้และตั้งเปาที่จะมีแนวปฏิบัติทางจริยธรรมขั้นสูง เราจะมีการรายงาน
กิจกรรมองคกรของเราใหผูจัดการฝายตางๆ ไดทราบอยางทันทวงทีและถูกตอง โดยมีการดำเนินข้ันตอนตามกระบวนการท่ีกำหนด
ไวอยางครบถวน

(1) การสื่อสารเชิงรุก
เราใหความสำคัญกับการสื่อสารสองทางทั้งภายในและภายนอกองคกรเพื่อตอบสนองตอความตองการในสังคมและมุงมั่นเพื่อ

การพัฒนาท้ังสองฝายไปพรอมกับการพัฒนาสังคม และคงไวซ่ึงแนวคิดและทัศนคติท่ีเปดกวาง ยุติธรรม และชัดเจนในการดำเนิน

กิจกรรมองคกรของเรา

(2) การเปดเผยขอมูล
เราสรางความรับผิดชอบในเชิงรุกอยางเหมาะสมดวยการเผยแพรขอมูลองคกรของเรา ซึ่งรวมถึงนโยบายการบริหารจัดการและ

กิจกรรมตางๆ ใหผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ เชน ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ชุมชนทองถิ่น องคกรรัฐ ผูถือหุนและนักลงทุน 

องคกรเอ็นจีโอและเอ็นพีโอ ไดรับทราบ

2. กิจกรรมองคกรที่เปนธรรม
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(3) การแขงขันอยางเปนธรรม
เราตระหนักถึงความสำคัญของการแขงขันในตลาดอยางอิสระและมิไดกำหนดขอจำกัดทางการคาอยางไมเหมาะสมหรือใชวิธี

ทางการคาอันไมเปนธรรมใดๆ ที่อาจเปนการขัดขวางมิใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรม

(4) กิจกรรมการขายที่เปนธรรม
เราจะคงไวซ่ึงแนวปฏิบัติในการขายท่ีถูกตองและเปนธรรมแกลูกคาและพันธมิตรคูคาของเรา เชน ตัวแทนจำหนาย เปนตน เราจะ

ไมมีสวนเกี่ยวของกับแนวปฏิบัติในการขายที่ไมเหมาะสมแกลูกคาและพันธมิตรคูคา เชน การปลอมแปลงรายงานยอดขาย และ

เราจะไมมีสวนเกี่ยวของในการกระทำใดๆ อันเปนที่นาสงสัยวาบริษัทอาจสมรูรวมคิดกับลูกคาและพันธมิตรคูคา

(5) การจัดซื้อจัดจางอยางเปนธรรม
เราจะคงไวซึ่งความเปนธรรมในความสัมพันธของเรากับผูจัดหาสินคา เราจะไมมีสวนเกี่ยวของกับการกระทำใดๆ ที่อาจเปนการ

บอนทำลายความสัมพันธอันเปนธรรมกับผูจัดหาสินคา เชน การตักตวงผลประโยชนสวนตัว (ในรูปแบบของตัวเงิน สินคา บริการ 

และอื่นๆ) หรือใชอำนาจการตอรองที่เหนือกวาในทางที่ผิด

(6) การปองกันการทุจริต
เรามีความรอบคอบและใชความระมัดระวังอยางมากในการสรางสัมพันธกับเจาหนาที่รัฐ และขาราชการอื่นๆ ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ และเราจะไมมีสวนรวมในพฤติกรรมทุจริตใดๆ ทั้งสิ้น

(7) ขอหามในการติดสินบนและขอจำกัดในการแลกเปลี่ยนของกำนัลและกิจกรรมสรางความบันเทิง
เราจะไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ กับการแลกเปลี่ยนของกำนัล กิจกรรมสรางความบันเทิง หรือการบริจาคเงินใหแกพรรคการเมือง 

การบริจาคเงินทั่วไป และการเปนผูสนับสนุนใดๆ ที่อาจเปนการบอนทำลายความยุติธรรม หรือจายเงินใตโตะเพื่อใหมีการทำ

สัญญา เราจะคงไวซึ่งความสัมพันธอันดีกับลูกคาและพันธมิตรคูคา รวมถึงตัวแทนจำหนายและผูจัดหาสินคา และสามารถรักษา

ความสัมพันธที่มีเกียรติและซื่อตรงกับเจาหนาที่รัฐ และขาราชการอื่นๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ

(8) ขอหามดานกิจกรรมอันเกี่ยวของกับอุดมการณ/ศาสนาในฐานะผูบริหารและพนักงานของบริษัท
เราจะไมใชตำแหนงหนาที ่ของเราในฐานะผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทในการสนับสนุน หรือตอตานพรรคการเมือง 

กลุมการเมือง หรือผูสมัครการเมืองใดๆ หรือกลุมอุดมการณหรือศาสนาอื่นๆ

(9) การปฏิเสธขบวนการอาชญากรรม
เราขอปฏิเสธความสัมพันธใดๆ กับกลุมคนที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่ขัดตอกฎหมายหรือเปนอันตรายตอความสงบเรียบรอยและ

ความปลอดภัยสาธารณะ และเราจะไมกระทำการใดๆ ในลักษณะที่จะกอใหเกิดประโยชนแกกลุมดังกลาว ซึ่งรวมถึงการอำนวย

ความสะดวกในการฟอกเงิน

(10) การปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับวาดวยการควบคุมการคา
เราจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับวาดวยการควบคุมการคาทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการนำเขาและสงออกสินคา เทคโนโลยี และ

ซอฟตแวร รวมถึงการเปดเผยขอมูลดานเทคโนโลยีตอบุคคลภายนอก (รวมถึงคำแนะนำดานเทคโนโลยี) และดำเนินการเพื่อ

รักษาความสงบและความปลอดภัยของนานาประเทศ
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(11) ความถูกตองแมนยำของการจัดทำรายงานทางการเงินและการชำระภาษีอยางเหมาะสม
เรามุงมั่นเพื่อความถูกตองแมนยำในการทำบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงินเกี่ยวกับกิจกรรมองคกรของเรา และเราจะไม

บิดเบือนบัญชีหรือมีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับการบิดเบือนดังกลาว เราจะปฏิบัติตามกฎหมายทางภาษีในประเทศ

และภูมิภาคตางๆ ที่เราดำเนินธุรกิจ รวมถึงกฎดานภาษีระหวางประเทศ และชำระภาษีในแตละพื้นที่อยางเหมาะสมตามที่

กฎหมายกำหนด

(12) การรับรองคุณภาพ/ความปลอดภัยของผลิตภัณฑและบริการ
เราจะทำการตรวจสอบเพื่อความมั่นใจอยางเต็มที่วาผลิตภัณฑและบริการของเรามีความปลอดภัยและมีคุณภาพสูง เหมาะสม

ที่จะมอบออกสูตลาด เราตระหนักถึงความสำคัญของการออกแบบเพื่อมวลชน ซึ่งจะทำใหเรามั่นใจไดวาผลิตภัณฑและบริการ

ของเราเขาถึงคนทุกคน ไมวาจะใชภาษา วัฒนธรรม สัญชาติ อายุ เพศ หรือความพิการใด และเรายังไดจัดเตรียมปายฉลากและ

คำอธิบายผลิตภัณฑและวิธีการใชที่ถูกตองเขาใจงาย และมุงมั่นในการปองกันอุบัติเหตุอีกดวย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ เราจะทำ

การตอบสนองอยางเหมาะสมและทันทวงที

(13) การตลาดที่มีความรับผิดชอบ
เราจะดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการสงเสริมการขายที่สื่อขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการอยางถูกตองและจริงใจ

แกผูบริโภคและลูกคา
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บริษัทตางๆ ก็มีสินทรัพยมากมายหลายประการ ในการดำเนินธุรกิจของเรา เรามีการใชงานสินทรัพยประเภทตางๆ อยางกวางขวาง 
ซึ่งมิใชเพียงแคสินทรัพยองคกรของเราเทานั้น แตยังรวมถึงขอมูลของลูกคาและสินทรัพยทั้งที่จับตองไดและจับตองไมไดประเภท
ตางๆ ที่มอบไวใหแกเราตามสัญญาและขอตกลงที่เราไดทำไวกับพันธมิตรและสมาคมธุรกิจของเรา เนื่องจากบริษัทตางๆ ประสบ
กับภัยคุกคามที่หลากหลาย รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ ขบวนการอาชญากรรม การกอการราย และการโจมตีทางไซเบอร 
มากขึ้นเรื่อยๆ เราจึงตองปกปองทรัพยสินของเราและสิทธิในทรัพยสินของบุคคลที่สามใหรอดพนจากภัยคุกคามดังกลาว การใช
ความระมัดระวังในการดูแลขอมูลและสินทรัพยที่เราถือครอง และดำเนินมาตรการปองกันสิ่งเหลานั้นจากอันตราย และงดเวน
การเปดเผยขอมูลอยางไมเหมาะสม ถือเปนประเด็นที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการดำเนินงานในแตละวันของเรา

(1) การใชงานสินทรัพยองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
เรามีการใชงานสินทรัพยองคกรทั้งที่จับตองไดและจับตองไมไดประเภทตางๆ อยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ โดยสินทรัพยดังกลาว

เปนทรัพยากรที่สำคัญในการบริหารจัดการเพื่อสงมอบผลิตภัณฑและบริการที่ใชเทคโนโลยีนำสมัยอันเปนกรรมสิทธิ์ของเรา

3. การคุมครอง/การรักษาสินทรัพยและขอมูลองคกร
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(2) ขอหามในการใชงานสินทรัพยองคกรอยางไมเหมาะสม
เรามีการบริหารจัดการและใชงานสินทรัพยองคกรทั้งที่จับตองไดและจับตองไมไดประเภทตางๆ เชน ผลิตภัณฑ สิ่งอำนวย

ความสะดวก อุปกรณ ขอมูล และทรัพยสินทางปญญาอยางเหมาะสม โดยเราจะไมใชงานสิ่งตางๆ ดังกลาวเพื่อผลประโยชน

สวนตนหรือเพื่อวัตถุประสงคใดๆ ที่ไมเหมาะสม และจะไมดำเนินการในลักษณะใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายหรือทำให

สิ่งดังกลาวเสื่อมคา

(3) ขอหามวาดวยผลประโยชนทับซอน
เราจะไมดำเนินการในลักษณะใดๆ ที่เปนการใหความสำคัญตอผลประโยชนสวนตนหรือผลประโยชนของครอบครัว เพื่อน หรือ

คนรูจัก มากกวาผลประโยชนของบริษัท ตัวอยางเชน เราจะไมแขงขันกับธุรกิจของบริษัท หรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของในธุรกิจ

การแขงขันดังกลาว รวมถึงทำงานเพื่อผลประโยชนของคูแขง

(4) ขอหามวาดวยการซื้อขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน
เราจะไมดำเนินการในลักษณะใดๆ ที่ออกแบบมาเพื่อตักตวงผลประโยชนสวนตน เชน การซื้อขายหุน พันธบัตร หรือหลักทรัพย

อื่นๆ โดยใชขอมูลภายในที่ไมมีการเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งไดมาในระหวางการทำงานหรือไดมาจากพันธมิตรทางธุรกิจหรือ

บุคคลอื่นเปนกรณีพิเศษโดยใชตำแหนงหนาที่ในฐานะผูบริหารหรือพนักงาน (การซื้อขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน)

(5) การคุมครองขอมูลความลับ
เราตระหนักดีวาขอมูลความลับขององคกรเปนสินทรัพยที่สำคัญขององคกร จึงมีการบริหารจัดการดวยความระมัดระวังอยางสูง

เพื่อรักษาความลับ

(6) การคุมครองทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอื่น
เราจะไมครอบครองหรือใชประโยชนจากขอมูลของผูอื่นที่ไมมีการเปดเผยตอสาธารณชนอยางไมเหมาะสมโดยเด็ดขาด และเรา

จะไมฝาฝนทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอื่น เชน ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร

(7) การคุมครองขอมูลสวนบุคคล
เราตระหนักดีถึงความออนไหวของขอมูลสวนบุคคล จึงมีการดูแลขอมูลดังกลาวอยางเหมาะสมและปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ วาดวยการรวบรวม การบันทึก การบริหารจัดการ การใชงาน และการกำจัดขอมูลออนไหวดังกลาว

(8) การบริหารจัดการวิกฤต
เราจะดำเนินการบริหารจัดการวิกฤตอยางเปนระบบเพื่อเตรียมพรอมสำหรับการโตตอบภัยคุกคามในกรณีฉุกเฉิน เชน ภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ การกอการราย และการโจมตีทางไซเบอร หากเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้น เราจะดำเนินการเพื่อใหเกิดผลกระทบตอ

ผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของใหนอยที่สุด โดยใหความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานของเราและประชาชนทั่วไปใน

ทองถิ่นเปนหลัก
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4. มาตรการที่เกี่ยวของกับปญหาสิ่งแวดลอม

ปญหาส่ิงแวดลอมถือเปนความทาทายท่ีสำคัญซ่ึงสงผลตอมนุษยชาติและไมสามารถแกปญหาไดดวยภูมิภาคหรือชาติใดชาติหน่ึง
เพียงฝายเดียว แตจำเปนตองมีการรวมมือกันระหวางบุคคลทั่วไป ธุรกิจ ชุมชนในทองถิ่น และผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ นอกเหนือ
จากการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของแลว เราไดปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของเราใหดี
ยิ่งขึ้นเพื่อลดภาระทางสิ่งแวดลอมในทุกขั้นตอนของกิจกรรมองคกรของเรา ตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ 
การผลิต โลจิสติกส เง่ือนไขการขายและการบริการ การใชงานของลูกคา และเม่ือผลิตภัณฑส้ินอายุการใชงาน ย่ิงไปกวาน้ันเรายัง
ตั้งเปาที่จะเขามามีสวนรวมในการแกปญหาสิ่งแวดลอมดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำสมัยอีกดวย หากเราตองการสงตอสิ่งที่
ไมสามารถทดแทนได อยางเชน โลกใบนี้ใหแกคนรุนหลัง เราจำเปนตองกระตุนการตระหนักรูในแตละบุคคลและการดำเนินการ
ดวยความสมัครใจจากพนักงานทุกคน

(1) การแกปญหาความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
เราตระหนักดีวาปญหาความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษยซึ่งนับวันจะรายแรงยิ่งขึ้นนั้นเปน

ความทาทายในระดับโลก และจะพยายามสรางสังคมที่การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสุทธิเปนศูนย โดยเราจะริเริ่มดวย

การสงเสริมมาตรการตางๆ เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก และควบคุมผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

ในกิจกรรมองคกรของเราทุกชวง
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(2) การมีสวนรวมในเศรษฐกิจหมุนเวียน
เราตระหนักดีวาทรัพยากรตางๆ มีอยูอยางจำกัด และจะพยายามสรางเศรษฐกิจหมุนเวียนดวยการสงเสริมการลดการใชทรัพยากร
การใชซ้ำ และการนำทรัพยากรกลับมาใชใหมใหมากยิ่งขึ้น

(3) ความปลอดภัยและการใชสารเคมีอยางมีประสิทธิภาพ
เราจะดำเนินมาตรการที่จำเปนตอการพัฒนา การผลิต การใชงาน และการกำจัดสารเคมีตางๆ เพื่อหลีกเลี่ยงมิใหเกิดผลกระทบ
ในเชิงลบตอสุขภาพของมนุษยและส่ิงแวดลอม นอกจากน้ันแลว เราจะทำใหสารเคมีมีประสิทธิภาพอยางสูงสุดเพ่ือชวยแกปญหา
ตางๆ ในสังคม

(4) การปกปองสิ่งแวดลอมในทองถิ่นและการรวมมือกับชุมชนในทองถิ่น
เราในฐานะสมาชิกของชุมชนในทองถิ่น จะรวมมือเปนพันธมิตรกับผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ ในการปกปองอากาศ ดิน และน้ำ 
เพื่อลดมลภาวะทางเสียง การสั่นสะเทือน และกลิ่น และอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
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การใชระบบรองเรียนและแจงเบาะแส

เจาหนาที่และพนักงานสามารถปรึกษาหรือรายงานความกังวลผานระบบรองเรียนและแจงเบาะแส 
ได เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณ หรือเมื่อระบุการละเมิดหลักจรรณยาบรรณได เปาหมาย
ของระบบรองเรียนและแจงเบาะแสคือ เพื่อสรางสภาพแวดลอมของบริษัทใหดีขึ้นพรอมกับปองกัน
ปญหาเล็กนอยในสถานที่ทำงานเพื่อไมใหบานปลายจนเปนปญหารายแรงอีกดวย หลักการพื้นฐาน
คือ ปญหาที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงานควรถูกแกไขภายในสถานที่ทำงาน อยางไรก็ตาม คุณสามารถ
รายงานและขอการสนับสนุนสำหรับปญหาผานแผนกการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎในบริษัทของ
คุณ หรือติดตอระบบรองเรียนและแจงเบาะแส เมื่อคุณพบวาเปนการยากที่จะรายงานความกังวล
ของคุณกับหัวหนางาน

・ พนักงานจะไมถูกตอบโตหรือไดรับการลงโทษใดๆ สำหรับการรายงานโดยสุจริตผานระบบรองเรียน
และแจงเบาะแส

・ หามรายงานเท็จ หมิ่นประมาท หรือมุงราย

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบรองเรียนและแจงเบาะแส โปรดดูที่เว็บไซตบริษัท หรือโปสเตอร 
การปฏิบัติตามกฎที่บริษัทและสำนักงานใหญประจำภูมิภาคจัดหาให
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