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พนัธกจิองคก์รของกลุ่มบรษิทั ซูมโิตโม คอรป์อเรช ั�น 

วสิยัทศันอ์งคก์ร 

เรามุง่มั�นที�จะเป็นองคก์รระดับโลกที�กา้วไปขา้งหนา้อยา่งมั�นคงเพื�อรับมอืกบัการเปลี�ยนแปลง สรา้งคา่นยิมใหม ่และ

สรา้งประโยชนส์ูส่งัคมไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

หลกัการบรหิาร 

<พนัธกจิองคก์ร> 

เพื�อใหบ้รรลซุ ึ�งความเจรญิรุง่เรอืงและความฝันโดยการดําเนนิธรุกจิที�ด ี

<รูปแบบการบรหิาร> 

มุง่เนน้ในการบรหิารที�ดแีละมคีณุธรรม โดยใหค้วามสําคัญตอ่การเคารพสทิธขิองแตล่ะบคุคล 

<วฒันธรรมองคก์ร> 

เพื�อสง่เสรมิวฒันธรรมองคก์รที�เต็มไปดว้ยพลัง และสิ�งที�เอื8อตอ่การสรา้งสรรคน์วัตกรรม 

แนวทางการดาํเนนิธุรกจิ 

• ปฏบิตัตินดว้ยความซื�อสตัยแ์ละจรงิใจโดยตั 8งอยูบ่นพื8นฐานของปรัชญาการดําเนนิธรุกจิของบรษัิทซมูโิตโม 

และปฏบิตัติามหลักการบรหิารอยูเ่สมอ 

• ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคับ พรอ้มทั 8งปฏบิตัติามหลักจรยิธรรม 

• ยดึหลักความโปรง่ใส และความซื�อสตัยส์จุรติ 

• ใหค้วามสําคัญอยา่งยิ�งในการปกป้องสิ�งแวดลอ้มโลก 

• ทุม่เทเพื�อสงัคมในฐานะพลเมอืงบรรษัทที�ด ี

• ทํางานเป็นทมีและสรา้งความแข็งแกรง่ขององคก์รแบบบรูณาการผา่นการสื�อสารที�มปีระสทิธภิาพ 

• กําหนดวัตถปุระสงคท์ี�ชดัเจนและดําเนนิการเพื�อใหบ้รรลซุ ึ�งวัตถปุระสงคดั์งกลา่วดว้ยความกระตอืรอืรน้ 
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สารบญั 
 

สว่นที� 1:  สารจากประธานและซอีโีอของซูมโิตโม คอรป์อเรช ั�น หนา้ที� 5 

 ● สิ�งที�จําเป็นตอ้งดําเนนิการเพื�อใหบ้รรลคุวามฝันของเรา  

 ● เรื�องที�เราไมอ่าจเปลี�ยนแปลงได ้  

 • วธิดํีาเนนิการในการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมของ กลุม่บรษัิทซมูโิตโม คอร์

ปอเรชั�น 

 

   

   

สว่นที� 2:  เกี�ยวกบันโยบายการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ และ
จรยิธรรมของกลุม่บรษิทันี2 

หนา้ที� 8 

 ●นโยบายการปฏบิตัติามกฏหมาย กฏระเบยีบและจรยิธรรมของกลุม่บรษัิท (หรอื“นโยบาย”) ใช ้

บงัคับกบับคุคลใดบา้ง 

 

 ●นโยบายการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมของกลุม่บรษัิทเกี�ยวขอ้งกบักฎหมาย

หรอืระเบยีบบรษัิทอยา่งไรบา้ง 

 

 ●พนักงานมหีนา้ที�ที�ตอ้งรับผดิชอบอยา่งไรบา้ง  

 ●ผูบ้รหิารมหีนา้ที�ที�ตอ้งรับผดิชอบอยา่งไรบา้ง  

 ●ฉันจะรายงานปัญหาเกี�ยวกบัการไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมไดอ้ยา่งไรบา้ง  

   

   

สว่นที� 3:  หลกัการของการปฏบิตัติามกฏหมาย กฏระเบยีบและ
จรยิธรรมของกลุม่บรษิทั 

หนา้ที� 12 

 ①การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม  

 ②ระเบยีบการคา้ระหวา่งประเทศและการควบคมุการคา้ที�เกี�ยวขอ้งกบัความมั�นคง  

 ③กฎหมายที�เกี�ยวกบัธรุกจิของทา่น  

 ④ความถกูตอ้งของการลงบญัชแีละการบนัทกึขอ้มลูของบรษัิท วา่ดว้ยเรื�องการปฏบิตัติาม

กฏหมาย และระเบยีบดา้นภาษี 

 

 ⑤การตอ่ตา้นการใหส้นิบนและการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชั�น  

 ⑥สทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญา  

 ⑦การจัดการขอ้มลู  

 ⑧การปกป้องสิ�งแวดลอ้ม  

 ⑨การคา้โดยใชข้อ้มลูภายใน  

 ⑩การเคารพสทิธมินุษยชนและการป้องกนัการเลอืกปฏบิตัแิละการคกุคาม  

 ⑪ผลประโยชนท์ับซอ้น  

   

   

สว่นที� 4:  เกี�ยวกบั “ระบบการรอ้งเรยีนสําหรบักลุม่บรษิทั SC ท ั�วโลก”  หนา้ที� 18 

 ● “ระบบการรอ้งเรยีนสําหรับกลุม่บรษัิท SC ทั�วโลก (SC Global Speak-Up)" หมายถงึอะไร  
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 ● ใครสามารถใช ้“ระบบการรอ้งเรยีนสําหรับกลุม่บรษัิท SC ทั�วโลก" ไดบ้า้ง  

 ● ปัญหาเกี�ยวกบัการปฏบิตัติามกฏหมาย กฏระเบยีบ และจรยิธรรมประเภทในบา้ง ที�สามารถ

รายงานโดยใชร้ะบบการรอ้งเรยีนสําหรับกลุม่บรษัิท SC ทั�วโลกได ้

 

 ● ระบบการรอ้งเรยีนสําหรับกลุม่บรษัิท SC ทั�วโลก เชื�อมโยงกบัระบบการรอ้งเรยีนหรอืสายดว่นของ

บรษัิทเพื�อแจง้ปัญหาเกี�ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมที�มอียูเ่ดมิอยา่งไร 
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เรยีนกรรมการ ผูบ้รหิาร  และพนักงานของ กลุม่บรษัิท ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�น ทกุทา่น 

 

วันแรกที�ผมทําหนา้ที�ในฐานะประธานและซอีโีอของ ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�น ผมไดก้ลา่วกบัเพื�อนรว่มงานทั 8งหมด 

60,000 คน อนัประกอบดว้ยกรรมการ ผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที� และพนักงานทกุทา่นของบรษัิทในกลุม่ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�น

ทั�วโลก ถงึเรื�องความฝันและแรงบนัดาลใจที�ผมมุง่มั�นที�จะทําใหสํ้าเร็จไปพรอ้มๆ กบัทกุทา่น 

 

� เราจะรว่มแรงรว่มใจกนัทํางานไมเ่พยีงแตเ่พื�อพัฒนาคณุภาพชวีติพนักงานของเราเทา่นั8น แตเ่พื�อสงัคมในวงกวา้ง

มากขึ8นอกีดว้ย 

� มุง่มั�นที�จะใชธ้รุกจิของเรารังสรรคค์วามมชีวีติชวีาอนัน่าตื�นเตน้มากขึ8นใหก้บัสงัคมของเรา - ซึ�งเป็นสงัคมที�กําลัง

พบกบัการเปลี�ยนแปลงครั8งสําคัญอนัเกดิจากการปฏวิัตอิตุสาหกรรมครั 8งที�สี� 

 

ในการที�จะกา้วไปใหถ้งึความฝันและแรงบนัดาลใจนี8 ผมหวังวา่กลุม่บรษัิท ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�น จะเป็นกลุม่คนที�

พยายามอยา่งเต็มที�ที�สดุตอ่ไปอยา่งเรยีบงา่ย ทวา่มั�นคง 

 

 

สิ�งที�จําเป็นตอ้งดําเนนิการเพื�อใหค้วามฝันของเราเป็นจรงิ 

ยคุของเราเป็นสมยัแหง่การเปลี�ยนแปลงครั8งสําคัญ นั�นคอืการปฏวิัตอิตุสาหกรรมครั 8งที�สี�  ในขณะที�เรามุง่มั�นที�จะ

สรา้งคณุคา่ใหมแ่ละปรับตัวตามความจําเป็นเพื�อใหส้ามารถเตบิโตไดอ้ยา่งตอ่เนื�องในชว่งเวลาแหง่การเปลี�ยนแปลง

เชน่นี8 เราควรระลกึไวว้า่รากฐานของเราจะยังยดึอยูก่บัคําแถลงพันธกจิของบรษัิทซึ�งสอดคลอ้งกบัปรัชญาทางธรุกจิ

ของซมูโิตโมเหมอืนเชน่ที�เคยเป็นมา  

กลุม่บรษัิท ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�นสามารถเตบิโตไปพรอ้มกบัการเปลี�ยนแปลงอยูเ่สมอ แตค่าดวา่การเปลี�ยนแปลงที�

เรากําลังจะไดเ้ผชญินั8นจะเร็วขึ8นและใหญห่ลวงกวา่ที�เราเคยประสบ  แมโ้ลกและคา่นยิมดั 8งเดมิเปลี�ยนแปลงไปอยา่ง

มหาศาล แตก่ารตัดสนิใจของเราจะยังคงยดึตามคา่นยิมซึ�งกําหนดไวใ้นคําแถลงพันธกจิของบรษัิทผา่นการดําเนนิ

ธรุกจิที�ด ีและเรามุง่มั�นที�จะสรา้งการเตบิโตอยา่งมั�นคงและยั�งยนืเป็นอนัหนึ�งอนัเดยีวกบัสงัคม 

 

 

เรื�องที�ไมอ่าจเปลี�ยนแปลงได ้

 

ตลอดประวัตกิารดําเนนิงานของซมูโิตโม ซึ�งยาวนานกวา่ 400 ปี เราไดเ้ห็นความพยายามอยา่งตอ่เนื�องของคนรุน่

กอ่นในการตระหนักถงึคําแถลงพันธกจิของบรษัิทเรา   ความทุม่เทที�ตอ่เนื�องไดส้ง่ตอ่มาถงึเราในรปูแบบของ“信用 

(Shin-You)” – ซึ�งหมายถงึ “ความซื�อสตัย”์ และ “ความไวว้างใจ” - ซึ�งเป็นทรัพยส์นิลํ8าคา่อยา่งยิ�งของกลุม่บรษัิทของ

เรา  ในยคุแหง่การเปลี�ยนแปลงนี8 ลกูคา้และคูค่า้ทางธรุกจิของเราจะเผชญิกบัความทา้ทายและความไมแ่น่นอน

มากกวา่ที�เคยประสบมาเชน่กนั  สิ�งที�ลกูคา้และคูค่า้ทางธรุกจิสามารถมั�นใจไดภ้ายใตส้ถานการณ์เชน่นี8คอืความ

ไวว้างใจในตัวเราซึ�งเป็นพันธมติรที�เชื�อถอืไดแ้ละมคีวามซื�อสตัย ์ เมื�อใดที�เราสญูเสยีความเชื�อใจที�ผูอ้ ื�นมตีอ่เรา เราก็

จะสญูเสยีธรุกจิที�ทํารว่มกบัพวกเขาดว้ย  หากไมม่ ี“信用 (Shin-You)” หรอื “ความซื�อสตัย”์ และ“ ความไวว้างใจ” 

แลว้ กลุม่บรษัิท ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�นจะไมส่ามารถดําเนนิธรุกจิตอ่ไปได ้
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วธิกีารปฏบิตัติามกฏหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมของกลุม่บรษัิท ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�น 

 

การปฏบิตังิานของเราในแตล่ะวันตามแนวทางการดําเนนิธรุกจิซึ�งไดบ้ญัญัตไิวว้า่ “การปฏบิตัติามกฎหมาย กฏ

ระเบยีบ และรักษามาตรฐานจรยิธรรมในระดับสงูสดุ” หมายความวา่ เรากําลังปกป้องและรักษาความไวว้างใจที�ไดรั้บ

การสบืทอดมาอยา่งยาวนานตลอดประวัตศิาสตรข์องเรา และความมุง่มั�นในทกุๆ วันของเราคอืจดุเริ�มตน้ของนโยบาย

การปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมนั�นเอง 

เราจะตอ้งดําเนนิการตามหลักการที�วา่ดว้ย “การปฏบิตัติามกฏหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรม คอืส ิ�งที�ม ี

ความสาํคญัสงูสดุ” ซึ�งหมายความวา่ เราจะตอ้งไมม่สีว่นรว่มกบัการกระทําใดๆ ที�กอ่ใหเ้กดิคําถามในแงข่องการ

ปฏบิตัติามกฏหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรม และ “การรายงานทนัท”ี ซ ึ�งหมายความวา่ ในกรณีที�มปัีญหาเกี�ยวกบั

การปฏบิตัติามกฏหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรม พนักงานจะตอ้งรายงานเรื�องดังกลา่วตอ่ผูจั้ดการหรอืบคุคลหรอื

แผนกที�เกี�ยวขอ้งโดยไมร่รีอ 

มสี ิ�งหนึ�งที�เกี�ยวกบัหลักการของ “การปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมคอืสิ�งที�มคีวามสําคัญสงูสดุ” ซึ�ง

ผมอยากใหเ้พื�อนรว่มงานทกุคนของผมเขา้ใจ นั�นคอื  ในการทําธรุกจิของเรา อาจมสีถานการณ์ที�เกดิความขดัแยง้

ระหวา่งผลกําไรและการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรม  ในสถานการณ์เชน่นี8 เราจะตอ้งไมล่ะเมดิการ

ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมดว้ยการใหค้วามสําคัญกบัการแสวงหาผลกําไรมากกวา่การปฏบิตัใินสิ�งที�

ถกูตอ้ง  กลุม่บรษัิท ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�นประกอบดว้ยบรษัิทตา่งๆ ที�ตั 8งอยูท่ั�วโลกและเป็นสมาชกิของอตุสาหกรรม

หลากหลายประเภท  อยา่งไรก็ตามสิ�งที�พวกเราทกุคนมเีหมอืนกนัก็คอื ธรุกจิของเราตั 8งอยูบ่นพื8นฐานของความ

ไวว้างใจของสงัคมที�มตีอ่กลุม่บรษัิท ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�น และเราตอ้งดําเนนิธรุกจิดว้ยความซื�อสตัยเ์พื�อทําตาม

ความคาดหวังของสงัคม  หลักการ “การปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรม คอืสิ�งที�มคีวามสําคัญสงูสดุ” เป็น

องคป์ระกอบสําคัญอยา่งยิ�งยวดของคําแถลงพันธกจิของบรษัิทเรา อกีทั 8งยังเป็นแนวทางจรรยาบรรณของพนักงานทกุ

คนในกลุม่บรษัิท ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�น อกีดว้ย 

หลักการของ “การรายงานทนัท”ี ไมไ่ดห้มายความวา่การรายงานปัญหาเกี�ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ

และจรยิธรรมเป็นสิ�งที�เพยีงพอแลว้ แตจ่ดุมุง่หมายของหลักการนี8ก็คอื เพื�อใหเ้รามั�นใจไดว้า่มกีารรายงานปัญหา

เกี�ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมตอ่ผูบ้รหิารทันท ีอนัจะชว่ยใหเ้ราสามารถผนกึความเชี�ยวชาญ

ของแตล่ะหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งและแกไ้ขสถานการณ์ใหไ้ดด้ทีี�สดุในทันท ี สิ�งสําคัญก็คอืจะตอ้งมกีารรายงานทนัท ี

เมื�อมกีารละเมดิการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรม รวมทั 8งเมื�อเกดิสถานการณ์ที�แสดงถงึความเป็นไปได ้

วา่จะเกดิการละเมดิการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมดว้ยเชน่กนั 

การปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมคอืกฎระเบยีบพื8นฐานของการดําเนนิธรุกจิเพื�อสรา้งความไวว้างใจ

ในสงัคม  ในการจะรักษาความไวว้างใจนี8ได ้เราตอ้งใสใ่จกบัการเปลี�ยนแปลงดา้นคา่นยิมในสงัคมและรักษาไวซ้ ึ�ง

มาตรฐานจรยิธรรมอนัสงูสดุ  เมื�อมขีอ้สงสยัหรอืประสบภาวะกดดัน พนักงานตอ้งรายงานและปรกึษากบัผูจั้ดการโดย

ไมลั่งเล และผูจั้ดการจะตอ้งใหค้วามสนใจอยา่งเต็มที�กบัสมาชกิในทมี  ใชก้ารทํางานเป็นทมีและการสื�อสารเพื�อ

จัดการกบัปัญหาดังกลา่ว 

ความมุง่มั�นของการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมของกลุม่บรษัิท ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�น เป็นสิ�งที�

ไดรั้บการถา่ยทอดมาอยา่งตอ่เนื�อง และจะตอ้งสง่ตอ่ไปยงัพนักงานรุน่ตอ่ไปในอนาคต  การปฏบิตัติามกฎหมาย 

กฎระเบยีบและจรยิธรรมไมใ่ชม่าตรการบงัคับของเรา  แตเ่ป็นสิ�งที�เราทกุคนตอ้งนํามาปฏบิตัดิว้ยความจรงิใจในทกุวัน

เมื�อเราตดิตอ่กบัหุน้สว่นทางธรุกจิ เพื�อนรว่มงาน และสงัคม  รวมทั 8งปฏบิตัติามกฎระเบยีบและจรยิธรรม และรักษาไวซ้ ึ�ง

ความซื�อสตัย ์

“นโยบายการปฏบิตัติามกฏหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมของกลุม่บรษัิท ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�น” ฉบบันี8เป็น
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แนวทางสําหรับทกุทา่นที�ทํางานในกลุม่บรษัิทซมูโิตโม คอรป์อเรชั�น  ผมขอใหเ้พื�อนรว่มงานคํานงึถงึนโยบายนี8ในทกุ

วันที�ปฏบิตังิาน เพื�อที�เราจะไดทํ้าเป้าหมายที�สอดคลอ้งกบัถอ้ยแถลงพันธกจิบรษัิทใหสํ้าเร็จลลุว่งไปได ้และบรรลุ

ความฝันไปพรอ้มกนั 

 

 

Masayuki Hyodo 

ผูแ้ทนกรรมการผูบ้รหิาร 

ประธานและประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 

ซูมโิตโม คอรป์อเรช ั�น 

มนีาคม 2562 
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เกี�ยวกบันโยบายการปฏบิตัติามกฏหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมของกลุม่บรษิทันี2 
 

� นโยบายการปฏบิตัติามกฏหมาย กฏระเบยีบและจรยิธรรมของกลุม่บรษิทั (หรอื “นโยบาย”) ใชบ้งัคบั

กบับคุคลใดบา้ง  

 

นโยบายการปฏบิตัติามกฏหมาย กฏระเบยีบและจรยิธรรม ของกลุม่บรษัิทนี8กําหนดขึ8นเพื�ออธบิายวธิกีารปฏบิตัติาม

กฏหมาย กฏระเบยีบและจรยิธรรมของกลุม่บรษัิท ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�น รวมทั 8งเป็นแนวทางใหพ้นักงานทกุทา่นของ

บรษัิทในกลุม่บรษัิท ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�น ซึ�งปฏบิตัหินา้ที�ทกุแหง่ทั�วโลก ไมว่า่จะปฏบิตัหินา้ที�อยูท่ี�ประเทศใด เรา

ควรใชน้โยบายนี8เป็นแนวทางในการชว่ยใหเ้ราสามารถปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ และมาตรฐานทางจรยิธรรมที�

เกี�ยวขอ้งไดอ้ยา่งเต็มที�ตลอดเวลา 

นโยบายการปฎบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมของกลุม่บรษัิท ใชบ้งัคับกบักรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน 

พนักงานสญัญาจา้ง พนักงานนอกเวลา และพนักงานชั�วคราวของบรษัิทที�อยูน่อกกลุม่ และพนักงานชั�วคราว (หรอื 

“พนักงาน”) ของบรษัิทใดๆ ก็ตามที�อยูใ่นกลุม่บรษัิท ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�น  อนึ�ง “กลุม่บรษัิท ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�น” 

หรอื “กลุม่บรษัิท” ตามความหมายของนโยบายนี8หมายถงึ ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�น รวมถงึบรษัิทยอ่ยทางตรงและ

ทางออ้ม ซึ�งซมูโิตโม คอรป์อเรชั�นเป็นเจา้ของสทิธใินการออกเสยีงทั 8งทางตรงและทางออ้มมากกวา่ 50 เปอรเ์ซ็นต ์

หรอืเป็นบรษัิทที� ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�นมสีทิธคิวบคมุ  บรษัิทใดๆ ก็ตามที�เป็นสว่นหนึ�งของกลุม่บรษัิท ซมูโิตโม คอร์

ปอเรชั�น จะเรยีกวา่ “บรษัิทในกลุม่ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�น” 

เราทกุคนจะตอ้งเขา้ใจและปฏบิตังิานในแตล่ะวนัตามแนวทางนโยบายฉบบันี8  

 

 

� นโยบายการปฎบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมของกลุม่บรษิทั เกี�ยวขอ้งกบักฎหมายหรอืกฎ

บรษิทัอยา่งไรบา้ง 

 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งนโยบายการปฎบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมของกลุม่บรษิทักบันโยบาย

และกฎระเบยีบของบรษิทัในกลุม่บรษิทั ซูมโิตโม คอรป์อเรช ั�นแตล่ะบรษิทั: 

นโยบายการปฎบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมของกลุม่บรษัิท เป็นหลักการสําคัญในการกํากบัดแูลการ

ปฏบิตัติามระเบยีบที�พนักงานทกุทา่นในกลุม่บรษัิทตอ้งปฏบิตัติาม พนักงานควรตระหนักวา่นโยบายการปฎบิตัติาม

กฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมของกลุม่บรษัิท มไิดค้รอบคลมุนโยบาย กฎ หรอืมาตรฐานอื�นๆ ทกุฉบบัที�ใชบ้งัคับ

กบัพนักงานแตล่ะราย  นโยบายและกฎของบรษัิทแตล่ะแหง่ในกลุม่บรษัิท ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�น ควรเขยีนขึ8นโดยยดึ

นโยบายการปฎบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมของกลุม่บรษัิทฉบบันี8 และระบถุงึรายละเอยีดที�เพิ�มมากขึ8น

เกี�ยวกบักฎหมาย กฏระเบยีบทอ้งถิ�น กฏหมายและระเบยีบของอตุสาหกรรมเฉพาะ  

นโยบายและกฎระเบยีบของบรษัิทแตล่ะแหง่ของกลุม่บรษัิท ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�นจะตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายการ

ปฎบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมของกลุม่บรษัิท  หากบรษัิทใดในกลุม่บรษัิท ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�นได ้

กําหนดนโยบายและกฎระเบยีบของตนเองในเรื�องดังกลา่วไวแ้ลว้ ใหพ้นักงานปฏบิตัติามนโยบายและกฎระเบยีบของ

บรษัิทนั8น 

 

 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งนโยบายการปฎบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมของกลุม่บรษิทั  กบันโยบาย
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และกฎของแตล่ะประเทศหรอืภมูภิาค: 

กลุม่บรษัิท ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�นดําเนนิธรุกจิทั�วโลก  ดังนั8นพนักงานของเราจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบ

ของประเทศและภมูภิาคนั8นๆ   

・ หากกฎหมายหรอืระเบยีบในทอ้งถิ�นมมีาตรฐานที�สงูกวา่นโยบายการปฎบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรม

ของกลุม่บรษัิท เราจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายหรอืระเบยีบดังกลา่ว 

・ หากมาตรฐานที�กําหนดโดยกฎหมายหรอืระเบยีบทอ้งถิ�นนั8นตํ�ากวา่มาตรฐานของนโยบายการปฎบิตัติามกฎหมาย 

กฎระเบยีบและจรยิธรรมของกลุม่บรษัิท เราจะตอ้งใชม้าตรฐานของนโยบายฉบบันี8 

 

� พนกังานมหีนา้ที�ท ี�ตอ้งรบัผดิชอบอยา่งไรบา้ง 

 

บรษัิทคาดหวังวา่พนักงานทกุทา่นของบรษัิทในกลุม่บรษัิท ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�นจะมหีนา้ที�ตอ้งรับผดิชอบดังตอ่ไปนี8  

 

ทา่นตอ้ง: 

・ เขา้ใจนโยบายการปฎบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมของกลุม่บรษัิท (หรอืหากบรษัิทของทา่นมี

นโยบายและ/หรอืกฎระเบยีบที�เหมาะสมอยูแ่ลว้ ใหย้ดึนโยบายและ/หรอืกฎระเบยีบนั8น) แลว้นําไปปฏบิตัใินการ

ทํางานในแตล่ะวนัของทา่น  เมื�อมขีอ้สงสยัเกี�ยวกบัการปฎบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมในขณะ

ปฏบิตัหินา้ที� โปรดยดึตามนโยบายการปฎบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมของกลุม่บรษัิทฉบบันี8 

 

・ ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และคําสั�งของรัฐบาลที�ใชบ้งัคับกบัธรุกจิของเรา พรอ้มทั 8งรักษามาตรฐานจรยิธรรม

สงูสดุ 

 

・ ทําการ "รายงานทนัท"ี เมื�อทา่นตระหนักถงึปัญหาเกี�ยวกบัการปฎบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมไมว่า่

ปัญหานั8นจะเล็กนอ้ยเพยีงใดก็ตาม  (คําอธบิายเพิ�มเตมิเกี�ยวกบั “การรายงานทนัท”ี จะอยูใ่นสว่นถัดไป)  ทา่น

ตอ้งใหค้วามรว่มมอืโดยสจุรติในการสอบสวนหรอืตรวจสอบเมื�อบรษัิทหรอืกลุม่บรษัิทไดดํ้าเนนิการเกี�ยวกบัเรื�อง

ดังกลา่ว 

 

� ผูบ้รหิารมหีนา้ที�ท ี�ตอ้งรบัผดิชอบอยา่งไรบา้ง 

 

นอกเหนือจากหนา้ที�รับผดิชอบของพนักงานแลว้ บรษัิทคาดหวังวา่ผูบ้รหิารของแตล่ะบรษัิทในกลุม่บรษัิท ซมูโิตโม 

คอรป์อเรชั�นจะมหีนา้ที�ที�ตอ้งรับผดิชอบดังตอ่ไปนี8 

 

ทา่นตอ้ง: 

・ สง่สารที�ชดัเจนถงึบรษัิทของทา่นเป็นประจําวา่สิ�งที�สําคัญที�สดุของบรษัิท คอืการปฎบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ

และจรยิธรรม 

 

・ แสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่การปฎบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรม คอืสิ�งที�สําคัญที�สดุ ไมว่า่จะเป็นการ

พดูหรอืการกระทํา  หากบรษัิทของทา่นตอ้งประสบสถานการณ์ซึ�งเกดิความขัดแยง้กนัระหวา่งผลกําไรและการ

ปฎบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรม ทา่นจะตอ้งไมป่ลอ่ยใหพ้นักงานเป็นผูตั้ดสนิใจและทา่นตอ้งปฏบิตัิ
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ตามขั 8นตอนที�จําเป็นเพื�อใหม้ั�นใจวา่ มกีารใหค้วามสําคัญตอ่การปฎบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรม เป็น

ลําดับสงูสดุ 

 

・ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พนักงานของบรษัิททา่นเขา้ใจนโยบายการปฎบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมของ

กลุม่บรษัิท (หรอืหากบรษัิทของทา่นมนีโยบายและ/หรอืกฎระเบยีบที�เหมาะสมอยูแ่ลว้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่

พนักงานเขา้ใจนโยบายและ/หรอืกฎระเบยีบดังกลา่ว) และสามารถนําไปปฏบิตัใินการทํางานได ้  ใหค้วามรูแ้ก่

พนักงานตามความจําเป็นเพื�อใหบ้รรลเุป้าหมายนี8 

 

・ ตอบสนองและจัดการปัญหาทกุปัญหาที�เกี�ยวกบัการปฎบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ และจรยิธรรม ที�ถกูรายงาน

มายังทา่นผา่น “การรายงานทนัท”ี อยา่งเหมาะสม  อยา่เพกิเฉยหรอืละเลยปัญหาเกี�ยวกบัการปฎบิตัติามกฎหมาย 

กฎระเบยีบและจรยิธรรม ไมว่า่จะดเูหมอืนเป็นเรื�องเล็กนอ้ยเพยีงใดก็ตาม 

 

・ สง่เสรมิและรักษาสภาพแวดลอ้มดา้นจรยิธรรมในที�ทํางาน โดยสื�อสารกบัพนักงานทกุคนในบรษัิทอยา่งมี

ประสทิธภิาพ  

 

 

� ฉนัจะรายงานปญัหาเกี�ยวกบัการปฎบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมไดอ้ยา่งไร 

 

พนักงานทกุทา่นของกลุม่บรษัิท ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�นตอ้ง “รายงานทนัท”ี  หากทา่นตระหนักถงึปัญหาเกี�ยวกบัการ

ปฎบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมทั 8งที�เกดิขึ8นจรงิหรอืที�ตอ้งสงสยัวา่จะเกดิ ทา่นจะตอ้งรายงานทันทผีา่น

สายการรายงานของทา่น ซึ�งโดยปกตจิะเป็นหวัหนา้งานของทา่น และแผนกหรอืบคุคลที�เกี�ยวขอ้งที�รับผดิชอบภายใน

บรษัิทของทา่น ดังรปูแผนผังดา้นลา่งนี8 

 

ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งรอใหไ้ดร้ายละเอยีดของปัญหากอ่นจงึคอ่ยทําการรายงาน  การทําการรายงานทนัทจีะทําใหเ้รา

สามารถดําเนนิการไดใ้นทันทแีละป้องกนัปัญหามใิหร้า้ยแรงขึ8นหรอืแผข่ยายวงกวา้งมากกวา่เดมิ  และจะชว่ยคุม้ครอง

กลุม่บรษัิทและพนักงานไดด้ยี ิ�งขึ8นอกีดว้ย 

 

ในฐานะผูจั้ดการ หากทา่นไดรั้บการรายงานทันท ีทา่นตอ้งรายงานและปรกึษาผูบ้งัคับบญัชาของทา่นหรอืแผนกที�

เกี�ยวขอ้งในทนัทเีชน่กนั เพื�อขอคําแนะนําหรอืคําสั�งการเพื�อแกไ้ขปัญหาดังกลา่วอยา่งเหมาะสมตอ่ไป 

 

[พื8นที�วา่ง]
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*“Lead Organization” หมายถงึองคก์ร (ซึ�งมักเป็นหน่วยธรุกจิ) ของซมูโิตโม คอรป์อเรชั�น หรอืสาขาภมูภิาคที�มี

หนา้ที�เป็นผูนํ้าในการสนับสนุนบรษัิทในกลุม่นั8นๆ  "Partner Organization" คอืองคก์รของซมูโิตโม คอรป์อเรชั�น หรอื

สาขาภมูภิาคที�มหีนา้ที�เป็นผูส้นับสนุนเรื�องที�มเีป้าหมายเดยีวกนั 

*ตัวอยา่งไดแ้กแ่ผนกบคุคลอาจเป็นแผนกที�เกี�ยวขอ้ง หากปัญหาเกี�ยวกบัการปฎบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและ

จรยิธรรมเกี�ยวขอ้งกบังานดา้นบคุคล  

 

ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ถา้หากการรายงานปัญหาเกี�ยวกบัการปฎบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมซึ�งใชส้าย

การรายงานตามปกตขิองทา่นประสบปัญหาขึ8น ทา่นควรใชร้ะบบแจง้เบาะแสของบรษัิท (หากม)ี หรอืใชร้ะบบการ

รอ้งเรยีนสําหรับกลุม่บรษัิท SC ทั�วโลกเพื�อรายงานปัญหาดังกลา่ว  สําหรับรายละเอยีดเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัระบบการ

รอ้งเรยีนสําหรับกลุม่บรษัิท SC ทั�วโลก โปรดศกึษารายละเอยีดจากสว่นสดุทา้ยของนโยบายระเบยีบการปฎบิตัติาม

กฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมของกลุม่บรษัิทฉบบันี8 

 

[พื8นที�วา่ง]
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หลกัการปฎบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมของกลุม่บรษิทั 
 

 

1. หลักการปฎบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมของกลุม่บรษัิท ประกอบดว้ยหลักการปฎบิตัติามกฎหมาย 

กฎระเบยีบและจรยิธรรมทั 8งหมด 11 ขอ้ ซึ�งพนักงานทกุทา่นในกลุม่บรษัิทจะตอ้งปฏบิตัติาม 

2. ทา่นสามารถคน้หาหลักการปฎบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมของกลุม่บรษัิท 11 ขอ้ พรอ้มคําอธบิาย

เพิ�มเตมิของหลักการไดจ้ากเนื8อหาในสว่นตอ่ไปนี8 

3. โปรดอา่นหลักการปฎบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมของกลุม่บรษัิท 11 ขอ้ พรอ้มคําอธบิายเพิ�มเตมิ

โดยละเอยีดเพื�อใหเ้ขา้ใจนโยบายฉบบันี8อยา่งลกึซึ8ง 

 

 

1. การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม 
 

หลกัการ: 

เราจะตอ้งสง่เสรมิการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมผา่นการดําเนนิธุรกจิของเรา และปฏบิตัติามกฎหมายและ

ระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งกบัการตอ่ตา้นการผกูขาดและการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมอยา่งสมํ�าเสมอ 

 

รายละเอยีดของหลกัการ: 

การตอ่ตา้นการผกูขาด และการหา้มทาํสญัญากดีกนัการแขง่ขนั 

เราจะตอ้งไมร่เิริ�มหรอืมสีว่นรว่มกบัการผกูขาดทางการคา้ที�ไมเ่หมาะสม  หา้มทําสญัญาที�มกีารฮั 8วประมลู หรอืสญัญา

กดีกนัการแขง่ขนั หรอืตกลงรว่มกนักบัคูแ่ขง่เพื�อจํากดัการแขง่ขัน หรอืใชส้ถานะการเป็นผูม้อํีานาจเหนือตลาดในการ

จํากดัการแขง่ขัน หา้มเกี�ยวขอ้งกบัการหารอืที�มจีดุประสงคใ์นการกําหนดราคาหรอืปรมิาณการขาย หรอืการกําหนด

กลุม่ลกูคา้ หรอืพื8นที�ขายกบัคูแ่ขง่ของเรา นอกจากนี8เรายังตอ้งหลกีเลี�ยงการเขา้ไปเกี�ยวขอ้งกบัการสื�อสารที�มลัีกษณะ

ของการสนทนาที�ไมเ่หมาะสม  หากคูแ่ขง่แนะนําใหเ้ราเขา้รว่มในขอ้ตกลงเพื�อกดีกนัการแขง่ขันทางการคา้ เราจะตอ้ง

ปฏเิสธคําขอดังกลา่วอยา่งชดัเจนและเป็นทางการ  หา้มเขา้รว่มขอ้ตกลงดังกลา่วอยา่งเด็ดขาดเมื�อเกี�ยวขอ้งกบัการ

ประมลูงานของภาครัฐหรอืเอกชน รวมไปถงึการทําธรุกรรมในแตล่ะวันดว้ย  

 

การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบท ั2งหมดที�เกี�ยวขอ้ง 

เราจะตอ้งตระหนักวา่ การเขา้รว่มขอ้ตกลงกบัคูแ่ขง่จากตา่งประเทศเพื�อจํากดัการแขง่ขันทางการคา้ อาจกอ่ใหเ้กดิ

ปัญหา "การรว่มมอืกนัผกูขาดทางการคา้ระหวา่งประเทศ" ได ้  ตัวอยา่งคอื หากขอ้ตกลงเพื�อจํากดัการแขง่ขันการคา้

นั8นทําใหม้ผีลตอ่ตลาดสหรัฐอเมรกิาหรอืยโุรป ถงึแมว้า่ขอ้ตกลงนั8นๆ จะเกี�ยวขอ้งกบัธรุกจินอกอาณาเขตสหรัฐอเมรกิา

หรอืยโุรป แตม่คีวามเป็นไปไดว้า่กฎหมายตอ่ตา้นการผกูขาดของสหรัฐอเมรกิาหรอืกฎหมายการแขง่ขันของยโุรปอาจ

ถกูนํามาบงัคับใชก้บัขอ้ตกลงดังกลา่วได ้ 

 

 

2. ระเบยีบการคา้ระหวา่งประเทศและการควบคมุการคา้ที�เก ี�ยวขอ้งกบัความม ั�นคง 
 

หลกัการ: 
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เราตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง รวมถงึสนธสิญัญาระหวา่งประเทศที�เกี�ยวกบัการควบคมุ

การนําเขา้และสง่ออก การควบคมุการคา้ที�เก ี�ยวขอ้งกบัความม ั�นคง และศลุกากร  

 

รายละเอยีดของหลกัการ: 

เราตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบภายในบรษัิท และปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งกบัการนําเขา้และสง่ออก

สนิคา้และเทคโนโลย ีรวมถงึสนธสิญัญาระหวา่งประเทศที�เกี�ยวกบัการควบคมุการนําเขา้และสง่ออก การควบคมุการคา้

ที�เกี�ยวขอ้งกบัความมั�นคง และศลุกากร  เราตอ้งเขา้ใจในสนิคา้หรอืเทคโนโลยทีี�นํามาใชเ้พื�อทําการคา้ และยนืยนั

ตัวตนของผูซ้ ื8อ สถานที�สง่สนิคา้ ผูใ้ชส้นิคา้สดุทา้ย และการใชง้านปลายทางของสนิคา้ กอ่นเริ�มดําเนนิการคา้นั8นๆ  เรา

ตอ้งแน่ใจวา่เรามใีบอนุญาตที�จําเป็นทั 8งหมดและไดรั้บอนุมตัจิากหน่วยงานรัฐที�เกี�ยวขอ้งแลว้  หา้มประกอบธรุกจิใดๆ 

ที�อาจเป็นหรอือาจดเูหมอืนวา่เป็นภัยคกุคามตอ่สนัตภิาพหรอืความมั�นคงระหวา่งประเทศ   

 

 

3. กฎหมายที�เก ี�ยวกบัธรุกจิของทา่น 
 

หลกัการ: 

เราตอ้งศกึษา ทาํความเขา้ใจอยา่งถอ่งแท ้และปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของเรา 

 

รายละเอยีดของหลกัการ: 

ในการทําความเขา้ใจธรุกจิของเรานั8น เราจะตอ้งศกึษาและเขา้ใจกฎหมายและระเบยีบทกุฉบบัที�เกี�ยวขอ้งกบัธรุกจิของ

เรา รวมทั 8งใสใ่จตอ่การเปลี�ยนแปลงของกฎหมายหรอืการบญัญัตกิฎหมายใหมท่ี�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใหแ้น่ใจไดว้า่เรา

สามารถปฏบิตัติามกฎระเบยีบอยูเ่สมอ  พนักงานตอ้งเขา้ใจวา่มกีฎหมายและระเบยีบตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัธรุกจิในแต่

ละดา้นดว้ย ตัวอยา่งเชน่ กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการคุม้ครองสิ�งแวดลอ้ม สารเคม ีสนิคา้อนัตราย และการขนสง่สนิคา้  

เมื�อถงึคราวจําเป็น พนักงานควรปรกึษากบัแผนกที�เกี�ยวขอ้งหรอืบคุคลที�รับผดิชอบเพื�อศกึษากฎหมายและระเบยีบ

เหลา่นี8   นอกจากนี8 เราตอ้งไมพ่ยายามหาผลประโยชนโ์ดยอาศัยความกํากวมหรอืชอ่งโหวใ่ดๆ ในกฎหมายหรอื

ระเบยีบนั8นๆ  

4. ความถกูตอ้งของการลงบญัชแีละการบนัทกึขอ้มลูของบรษิทั วา่ดว้ยเร ื�องการปฏบิตัติาม
กฏหมาย และระเบยีบดา้นภาษ ี

 

หลกัการ: 

เราตอ้งรกัษาความถกูตอ้งของการลงบญัชแีละบนัทกึขอ้มลูตรงตามเวลา และเก็บรกัษาเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง

ท ั2งหมดอยา่งเหมาะสม  เราตอ้งจา่ยภาษแีละรายงานภาษใีหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง 

รวมถงึปฏบิตัติามหลกัการดา้นภาษขีองกลุม่บรษิทั ซมูโิตโม คอรป์อเรช ั�นดว้ย 

 

รายละเอยีดของหลกัการ: 

เราตอ้งรักษาความถกูตอ้งของการลงบญัช ี และบนัทกึขอ้มลูตรงตามเวลา เพื�อใหแ้สดงสถานะทางการเงนิของบรษัิท

ไดอ้ยา่งเหมาะสม และปกป้องทรัพยส์นิของบรษัิท  เราตอ้งเปิดเผยขอ้มลูที�จําเป็นอยา่งเหมาะสมและตรงตามเวลาที�

กฎหมายและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งกําหนดเพื�อแสดงความโปรง่ใสของบรษัิท  บนัทกึเอกสารหรอืขอ้มลูที�เปิดเผยจะตอ้ง

ไมม่ขีอ้ความอนัเป็นเท็จหรอืกอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ  และตอ้งเก็บรักษาเอกสารและขอ้มลูเหลา่นี8อยา่งเหมาะสมตาม
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ระยะเวลาที�จําเป็นตามที�กฎหมายและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งกําหนดไว ้

 

โปรดศกึษาหลักการดา้นภาษีของกลุม่บรษัิท ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�นไดจ้ากเนื8อหาดา้นลา่งนี8: 

<หลักการดา้นภาษีของกลุม่บรษัิท ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�น> 

 

 

5. การตอ่ตา้นการใหส้นิบนและการตอ่ตา้นการทุจรติ 
 

หลกัการ: 

เราตอ้งต ั2งม ั�นตอ่การปฏบิตัติามมาตรการตา่งๆอยา่งเครง่ครดั เพื�อป้องกนัการใหส้นิบน การใหผ้ลประโยชน์

ที�ไมเ่หมาะสม และการทจุรติในรปูแบบอื�นๆ  หา้มใหส้นิบนหรอืกระทาํการใดๆ ที�อาจกอ่ใหเ้กดิความสงสยัวา่

จะเป็นการใหส้นิบนแกห่นว่ยงานรฐั หรอืเจา้หนา้ที�รฐัของประเทศ ชมุชน หรอืของภมูภิาคใดๆ  หา้มเสนอ ให ้

หรอืสญัญาวา่จะใหเ้งนิสด หรอืส ิ�งของอื�นๆ ที�เทยีบเทา่เงนิสด ของขวญั งานรื�นเรงิ หรอืส ิ�งมมีลูคา่อื�นใดแก่

เจา้หนา้ที�รฐัเพื�อใหไ้ดร้บัหรอืรกัษาธุรกจิไวด้ว้ยวธิที ี�ไมเ่หมาะสม  ในกรณีที�ทา่นไดร้บัการเรยีกรอ้งสนิบน

จากเจา้หนา้ที�รฐั ทา่นตอ้งปฏเิสธคําขอน ั2น จากน ั2นทางบรษิทัจะตดิตอ่เจา้หนา้ที�ท ี�เก ี�ยวขอ้งตามความ

เหมาะสม  เราตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งกบัการตอ่ตา้นการใหส้นิบนและตอ่ตา้นการ

ทจุรติของท ั2งประเทศเราและประเทศที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนนิธุรกจิของเรา  

 

รายละเอยีดของหลกัการ: 

สําหรับหลักการตอ่ตา้นการทจุรติของกลุม่บรษัิท ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�นและขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัระบบการควบคมุ

ภายในและการดําเนนิการของซมูโิตโม คอรป์อเรชั�น และบรษัิทในเครอืทั 8งในประเทศและตา่งประเทศที�เกี�ยวขอ้งกบั

การตอ่ตา้นการใหส้นิบนและตอ่ตา้นการทจุรติ โปรดศกึษานโยบายตอ่ตา้นการทจุรติของกลุม่บรษัิท ซมูโิตโม คอร์

ปอเรชั�นไดจ้ากเนื8อหาดา้นลา่งนี8 

<นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติของกลุม่บรษัิท ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�น> 

 

 

6. สทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญา 
 

หลกัการ: 

เราตอ้งปกป้องสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญา (“IP”) ของกลุม่บรษิทั ซูมโิตโม คอรป์อเรช ั�นและเราตอ้งเคารพ

สทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาของผูอ้ ื�นดว้ย 

 

 

รายละเอยีดของหลกัการ: 

การปกป้องสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาของกลุม่บรษิทั ซูมโิตโม คอรป์อเรช ั�น 

ลขิสทิธิt เครื�องหมายการคา้ สทิธบิตัร และทรัพยส์นิทางปัญญารปูแบบอื�นๆ เป็นทรัพยส์นิที�มคีา่ของกลุม่บรษัิท ซมูโิต

โม คอรป์อเรชั�น หากทา่นตระหนักถงึสถานการณ์ที�มกีารละเมดิสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาของเรา หรอืมโีอกาสที�จะ

ถกูละเมดิ โปรดรายงานและปรกึษาผูจั้ดการของทา่น รวมถงึหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งหรอืบคุคลที�รับผดิชอบดว้ย  
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การเคารพสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาของผูอ้ ื�น 

เราตอ้งใหค้วามใสใ่จระมัดระวังเพื�อหลกีเลี�ยงการละเมดิสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื�นดว้ยเชน่กนั  ตัวอยา่งเชน่ 

หากทา่นวางแผนที�จะผลติหรอืขายผลติภัณฑใ์หมซ่ ึ�งพัฒนาขึ8นจากเทคโนโลยใีหม ่ หรอืหากทา่นวางแผนที�จะขาย

หรอืสง่เสรมิผลติภัณฑห์รอืบรกิารที�มตีราหรอืเครื�องหมายใหม ่ ทา่นตอ้งทําการคน้ควา้อยา่งเหมาะสมกอ่น เพื�อที�จะได ้

แน่ใจวา่ไมล่ะเมดิสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื�น 

 

 

7. การจดัการขอ้มลู 
 

หลกัการ: 

เราตอ้งจดัการขอ้มลูที�เป็นความลบัของกลุม่บรษิทั ซูมโิตโม คอรป์อเรช ั�น รวมท ั2งขอ้มลูที�เป็นความลบัที�

ไดร้บัจากคูค่า้ทางธุรกจิของเราอยา่งเหมาะสม เพื�อป้องกนัมใิหเ้กดิการเปิดเผยหรอืมกีารใชข้อ้มลูลบั

ดงักลา่วโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต  

 

รายละเอยีดของหลกัการ: 

การจดัการขอ้มลูที�เป็นความลบัของกลุม่บรษิทั ซมูโิตโม คอรป์อเรช ั�น 

ความลับทางการคา้ ความรู ้ขอ้มลูสว่นบคุคล และขอ้มลูลับอื�นๆ ของกลุม่บรษัิท ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�นเป็นทรัพยส์นิที�มี

คา่ของกลุม่บรษัิท  เราตอ้งจัดการขอ้มลูที�เป็นความลับอยา่งเหมาะสมเพื�อป้องกนัมใิหเ้กดิการรั�วไหล สญูหาย หรอืใช ้

งานโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต 

 

การจดัการขอ้มลูที�เป็นความลบัของพนัธมติรทางธุรกจิของเรา วา่ดว้ยเร ื�อง การป้องกนัการไดร้บัขอ้มลูที�ไม่

เหมาะสม 

เราตอ้งจัดการขอ้มลูความลับที�ไดรั้บจากลกูคา้ ซพัพลายเออร ์และคูค่า้ทางธรุกจิอื�นๆ อยา่งเหมาะสมและถกูตอ้งตาม

กฎหมายและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง ตามพันธสญัญาของเราที�มตีอ่คูค่า้ทางธรุกจิของเรา และตามกฎระเบยีบภายในบรษัิท 

นอกจากนี8เราตอ้งไมรั่บขอ้มลูที�เป็นความลับของคูแ่ขง่ของเราหรอืของผูอ้ื�นดว้ยวธิกีารที�ไมเ่หมาะสม 

 

การรบัมอืกบัเหตกุารณอ์ยา่งเหมาะสม 

ในกรณีที�เกดิเหตกุารณ์ใดๆ ที�ขอ้มลูที�เป็นความลับถกูยักยอก สญูหาย หรอืถกูนําไปใชอ้ยา่งไมเ่หมาะสม เราตอ้งรับมอื

ทันทโีดยใชม้าตรการทั 8งหมดที�จําเป็นเพื�อบรรเทาผลกระทบของเหตกุารณ์ดังกลา่วซึ�งไดเ้กดิกบัเจา้ของขอ้มลูลับนั8น 

 

 

8. การปกป้องสิ�งแวดลอ้ม 
 

หลกัการ: 

เราตอ้งปฏบิตัติามนโยบายดา้นสิ�งแวดลอ้มของกลุม่บรษิทั ซูมโิตโม คอรป์อเรช ั�นและใหค้วามสาํคญัอยา่ง

ยิ�งในการปกป้องสภาพแวดลอ้มของโลกและพยายามบรรลเุป้าหมายของการพฒันาที�ย ั�งยนืโดยใชก้าร

ดําเนนิธุรกจิที�มปีระสทิธภิาพ  
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รายละเอยีดของหลกัการ: 

เราตอ้งปฏบิตัติามนโยบายดา้นสิ�งแวดลอ้มของกลุม่บรษัิท ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�น กฎหมายและระเบยีบดา้น

สิ�งแวดลอ้มที�บงัคับใชท้กุฉบบั รวมถงึตอ้งปฏบิตัติามขอ้ตกลงที�เกี�ยวกบัการรักษาสิ�งแวดลอ้มดว้ยเชน่กนั  โปรดศกึษา

นโยบายดา้นสิ�งแวดลอ้มของกลุม่บรษัิท ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�นไดจ้ากเนื8อหาดา้นลา่งนี8: 

< นโยบายสิ�งแวดลอ้มของกลุม่บรษัิท ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�น> 

 

 

9. การคา้โดยใชข้อ้มลูภายใน 
 

หลกัการ: 

หา้มมสีว่นเกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํใดซึ�งฝ่าฝืน หรอือาจมลีกัษณะของการฝ่าฝืนกฎหมายและระเบยีบ

เกี�ยวกบัการคา้โดยใชข้อ้มลูภายใน 

 

รายละเอยีดของหลกัการ: 

พนักงานตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูที�ยังไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ (“ขอ้มลูภายใน”) ของบรษัิท (ไมว่า่จะเป็นบรษัิทในกลุม่บรษัิท 

ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�นหรอืไมก็่ตาม) เพื�อซื8อ ขาย หรอืเป็นเหตใุหผู้อ้ ื�นซื8อหรอืขายหลักทรัพยท์ี�มกีารซื8อขายแบบ

สาธารณะ (เชน่ หุน้)  ขอ้มลูภายในโดยทั�วไปจะหมายถงึ ขอ้มลูที�นักลงทนุสามารถนําไปใชพ้จิารณาวา่เป็นขอ้มลูที�มี

ความสําคัญตอ่การตัดสนิใจซื8อ ขาย หรอืถอืหลักทรัพย ์ หรอืมผีลอยา่งมนัียสําคัญตอ่ราคาตลาดของหลักทรัพย ์

ตัวอยา่งของขอ้มลูภายในเชน่ ขอ้มลูที�เกี�ยวกบัแผนการรวบรวมหรอืซื8อกจิการขนาดใหญ ่ หรอืการปรับเปลี�ยนการ

คาดการณ์รายไดข้องบรษัิทอยา่งมนัียสําคัญ  ในกรณีที�ทา่นตระหนักวา่ สิ�งนี8ถอืเป็นขอ้มลูภายใน ทา่นตอ้งปฏบิตัติาม

กฎภายในของบรษัิทและเก็บขอ้มลูนั8นไวเ้ป็นความลับ 

นอกจากนี8 ทา่นตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งกบัการคา้โดยใชข้อ้มลูภายในของประเทศหรอืภมูภิาค

ของทา่น เนื�องจากกฎระเบยีบอาจแตกตา่งกนัไปในแตล่ะประเทศหรอืภมูภิาค 

 

10. การเคารพสทิธมินษุยชน และการป้องกนัการเลอืกปฏบิตัแิละการคกุคาม 
 

หลกัการ: 

เราตอ้งเคารพสทิธมินุษยชนของผูอ้ ื�นและไมย่อมใหม้กีารเลอืกปฏบิตัหิรอืการคกุคาม  

 

 

รายละเอยีดของหลกัการ: 

การเคารพสทิธมินุษยชน 

กลุม่บรษัิท ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�นไดใ้หคํ้ามั�นสญัญาในเรื�อง “การใหค้วามสําคัญสงูสดุในความซื�อสตัยแ์ละการจัดการ

ที�ด ี โดยใหค้วามเคารพตอ่ปัจเจกบคุคลทกุคนอยา่งถงึที�สดุ”   ซึ�งหมายความวา่กลุม่บรษัิท ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�นจะ

เคารพสทิธมินุษยชนของปัจเจกบคุคลทกุคน รวมถงึสทิธขิองผูท้ี�กลุม่บรษัิท ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�นมคีวามสมัพันธด์ว้ย

หรอืตดิตอ่ดว้ย   
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การป้องกนัการเลอืกปฏบิตัแิละการคกุคาม 

หา้มเลอืกปฏบิตัติอ่บคุคลใดๆ โดยอาศัยเหตจุากความแตกตา่งทางดา้นเชื8อชาต ิ ชาตพัินธุ ์ สญัชาต ิ ถิ�นกําเนดิ สผีวิ 

อาย ุ เพศ รสนยิมทางเพศ เพศภาวะ อตัลักษณ์ ความพกิาร ศาสนา ความสมัพันธท์างการเมอืง สมาชกิสหภาพ 

สถานภาพสมรส หรอืสิ�งอื�นใดที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกบังานของเรา  หา้มใชคํ้าพดูหรอืการกระทําที�เป็นการเลอืกปฏบิตั ิคกุคาม 

กลั�นแกลง้ ใสร่า้ยป้ายส ีหมิ�นประมาท ขม่ขู ่ใชค้วามรนุแรง หรอืทําพฤตกิรรมอนัยอมรับไมไ่ดใ้นรปูแบบอื�นๆ ซึ�งไดส้รา้ง

ความหวาดกลัวหรอืความไมส่บายใจใหก้บัผูอ้ื�น  

 

 

11. ผลประโยชนท์บัซอ้น 
 

หลกัการ: 

เราตอ้งรกัษาผลประโยชนส์งูสดุของกลุม่บรษิทั ซมูโิตโม คอรป์อเรช ั�นอยูเ่สมอ  หา้มใชท้รพัยส์นิของบรษิทั

หรอืตาํแหนง่ในบรษิทัของเราเพื�อแสวงหาผลประโยชนใ์หก้บัตนเองหรอืของบคุคลที�สาม โดยกอ่ใหเ้กดิ

ความเสยีหายตอ่ผลประโยชนข์องกลุม่บรษิทั 

 

รายละเอยีดของหลกัการ: 

ผลประโยชนท์บัซอ้น 

พนักงานทกุคนมหีนา้ที�ที�จะตอ้งซื�อสตัยต์อ่กลุม่บรษัิทและตอ้งปฏบิตัหินา้ที�เพื�อผลประโยชนส์งูสดุของกลุม่บรษัิท

เสมอ  หา้มใชตํ้าแหน่งหรอืหนา้ที�การทํางานของทา่นเพื�อผลประโยชนส์ว่นตัว   

 

กจิกรรมที�ไมเ่กี�ยวกบังานของทา่น 

ทา่นตอ้งงดเวน้การทํางานสว่นตัวหรอืกจิกรรมใด ๆ ที�อาจขัดขวางความรับผดิชอบในการทํางานของทา่น  หากทา่น

ตอ้งมสีว่นรว่มหรอืวางแผนที�จะมสีว่นรว่มในกจิกรรมทางธรุกจิซึ�งมคีวามขัดแยง้กบัผลประโยชนข์องกลุม่บรษัิท ซมูโิต

โม คอรป์อเรชั�น ทา่นตอ้งรายงานเรื�องดังกลา่วตอ่ผูจั้ดการของทา่นทันท ี

 

การใชท้รพัยส์นิและระบบไอทขีองบรษิทัอยา่งเหมาะสม 

ทา่นสามารถใชท้รัพยส์นิบรษัิทของทา่นซึ�งรวมถงึอปุกรณ์ไอทหีรอืระบบไอทเีพื�อวัตถปุระสงคใ์นการทํางานของทา่น 

และทา่นตอ้งไมใ่ชท้รัพยส์นิดังกลา่วเพื�อจดุประสงคส์ว่นตัว 

 

[พื8นที�วา่ง]
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เกี�ยวกบัระบบ"การรอ้งเรยีนสําหรบักลุม่บรษิทั SC ท ั�วโลก”  
(“SC Global Speak-UP” System) 

 

� “ระบบการรอ้งเรยีนสําหรบักลุม่บรษิทั SC ท ั�วโลก” (SC Global Speak-Up System) คอือะไร 

 

“ระบบการรอ้งเรยีนสําหรับกลุม่บรษัิท SC ทั�วโลก” เป็นชื�อของระบบการแจง้เบาะแสภายในของกลุม่บรษัิท ซมูโิตโม 

คอรป์อเรชั�น  หากทา่นตระหนักถงึปัญหาเกี�ยวกบัการปฎบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมและเชื�อวา่ (ไมว่า่

ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม) เป็นการยากที�ทา่นจะรายงานปัญหาตามสายการรายงานตามปกตขิองทา่นแลว้ ทา่นอาจรายงาน

ปัญหาโดยใชร้ะบบการแจง้เบาะแสภายในของบรษัิท (หากม)ี หรอืใชร้ะบบการรอ้งเรยีนสําหรับกลุม่บรษัิท SC ทั�วโลก 

รายงานใดๆ ที�สง่มาทางระบบการรอ้งเรยีนสําหรับกลุม่บรษัิท SC ทั�วโลก จะถกูสง่ไปยังประธานเจา้หนา้ที�กํากบัดแูล

การปฏบิตัติามกฏหมาย กฏระเบยีบและจรยิธรรม (“CCO”) ของซมูโิตโม คอรป์อเรชั�น  การสอบสวนจะเริ�มขึ8นในทันททีี�

ไดรั้บรายงาน ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�นสญัญาวา่จะดําเนนิการประเด็นตอ่ไปนี8อยา่งเครง่ครัดที�สดุ: 

 

・・・・การรกัษาความลบั 

หากพนักงานรายงานปัญหาเกี�ยวกบัการปฎบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรม ผา่นทางระบบการรอ้งเรยีน

สําหรับกลุม่บรษัิท SC ทั�วโลก รายละเอยีดสว่นตัวของพนักงานรวมถงึรายละเอยีดของรายงานฉบบัดังกลา่ว (รวมถงึ

ขอ้เท็จจรงิหรอืรายละเอยีดใดๆ ที�พบจากการสอบสวน) จะถกูเก็บไวเ้ป็นความลับอยา่งถงึที�สดุ   

 

・・・・การป้องกนัการแกแ้คน้ 

ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�น ใหคํ้ามั�นสญัญาวา่ จะป้องกนัมใิหเ้กดิการตอบโตห้รอืการแกแ้คน้กบัพนักงานที�สง่รายงาน

ดังกลา่ว 

 

โปรดอา่นรายละเอยีดเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัระบบการรอ้งเรยีนสําหรับกลุม่บรษัิท SC ทั�วโลก ไดจ้ากหัวขอ้ “คูม่อืการใชร้ะบบ

รอ้งเรยีนสําหรับกลุม่บรษัิท SC ทั�วโลก” 

 

� ใครสามารถใชร้ะบบการรอ้งเรยีนสาํหรบักลุม่บรษิทั SC ท ั�วโลกไดบ้า้ง 

 

พนักงานทกุคน (หมายถงึกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน พนักงานสญัญาจา้ง พนักงานนอกเวลา และพนักงานชั�วคราว

ของบรษัิทซึ�งไดรั้บมอบหมายใหป้ฏบิตัหินา้ที�อยูน่อกกลุม่บรษัิทและพนักงานชั�วคราว) ของบรษัิทในกลุม่บรษัิท ซมูโิต

โม คอรป์อเรชั�นสามารถรายงานปัญหาการปฎบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมกบัระบบการรอ้งเรยีนสําหรับ

กลุม่บรษัิท SC ทั�วโลกได ้

 

� ปญัหาเกี�ยวกบัการปฎบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมประเภทใดบา้ง ที�สามารถรายงานโดย

ใชร้ะบบการรอ้งเรยีนสาํหรบักลุม่บรษิทั SC ท ั�วโลกได ้

 

พนักงานควรใชร้ะบบการรอ้งเรยีนสําหรับกลุม่บรษัิท SC ทั�วโลก เพื�อรายงานปัญหาเกี�ยวกบัการปฎบิตัติามกฎหมาย 

กฎระเบยีบและจรยิธรรมที�สําคัญ และอาจมผีลกระทบเชงิลบอยา่งมากตอ่กลุม่บรษัิท ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�น  โปรด

ศกึษารายละเอยีดเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัประเภทของปัญหาเกี�ยวกบัการปฎบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรม ที�
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สามารถรายงานโดยใชร้ะบบการรอ้งเรยีนสําหรับกลุม่บรษัิท SC ทั�วโลกได ้ จาก“คูม่อืการใชร้ะบบการรอ้งเรยีนสําหรับ

กลุม่บรษัิท SC ทั�วโลก” 

 

� ระบบการรอ้งเรยีนสําหรบักลุม่บรษิทั SC ท ั�วโลกเกี�ยวขอ้งกบัระบบแจง้เบาะแสภายใน หรอืสายดว่นของ

บรษิทัเพื�อแจง้ปญัหาเกี�ยวกบัการปฎบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมที�มอียูเ่ดมิอยา่งไร 

 

ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�นไดจั้ดตั 8งระบบการรอ้งเรยีนสําหรับกลุม่บรษัิท SC ทั�วโลกขึ8นเพื�อเป็นระบบในการแจง้เบาะแสให ้

บรษัิทในกลุม่บรษัิท ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�นสามารถนําไปใชไ้ด ้ หากบรษัิทในกลุม่บรษัิท ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�นมรีะบบ

การแจง้เบาะแสหรอืสายดว่นของบรษัิทเพื�อแจง้ปัญหาเกี�ยวกบัการปฎบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรม ที�

คลา้ยกนัอยูแ่ลว้ ระบบการรอ้งเรยีนสําหรับกลุม่บรษัิท SC ทั�วโลกจะเป็นเพยีงระบบเพิ�มเตมิสําหรับบรษัิทเทา่นั8น 

เนื�องจากซมูโิตโม คอรป์อเรชั�นไมต่อ้งการเปลี�ยนแปลงหรอืยกเลกิระบบเดมิแตอ่ยา่งใด  พนักงานของบรษัิทในกลุม่

บรษัิท ซมูโิตโม คอรป์อเรชั�นอาจใชร้ะบบการแจง้เบาะแสของบรษัิท หรอืระบบการรอ้งเรยีนสําหรับกลุม่บรษัิท SC ทั�ว

โลก เพื�อรายงานปัญหาเกี�ยวกบัการปฎบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมได ้

 

การใชว้ธิอีื�นๆ ในการรายงานอยา่งเชน่ระบบการรอ้งเรยีนสําหรับกลุม่บรษัิท SC ทั�วโลก จะทําใหเ้ราสามารถระบปัุญหา

เกี�ยวกบัการปฎบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและจรยิธรรมไดด้ยี ิ�งขึ8น เพื�อบรรเทาผลกระทบเชงิลบ และยังสามารถแกไ้ข

ปัญหาตั 8งแตแ่รกไดอ้กีดว้ย 

 

 

สิ8นสดุเอกสาร 
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