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สารบัญ 

 

ความมุ่งมัน่ต่อการปฏิบตัิตามกฎหมาย -การปฏิบติัตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

-การปฏิบติัตามกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ 

-การคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของ SEG 

-การปฏิบติัตามกฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ 

ความมุ่งมัน่ต่อการจัดซ้ือจัดหาอย่าง
รับผดิชอบ 

-การท างานร่วมกบัห่วงโซ่อุปทาน 

-แร่ธาตุท่ีมีขอ้ขดัแยง้ (Conflict Minerals) 

-แนวทางปฏิบติัส าหรับการจดัซ้ือจดัหาอยา่งรับผดิชอบและย ัง่ยนื 

ความมุ่งมัน่ทีม่ต่ีอประชาชน -การปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน 

-การต่อตา้นการใชแ้รงงานบงัคบั 

-การต่อตา้นการใชแ้รงงานเดก็ 

-การต่อตา้นการคา้มนุษยทุ์กรูปแบบ  

-การต่อตา้นการคุกคาม 

-การต่อตา้นการเลือกปฏิบติัและการสนบัสนุนความหลากหลาย 

-การเคารพสิทธิในการรวมกลุ่มของพนกังาน 

-ความมุ่งมัน่ต่อสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยั 

-การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ความมุ่งมัน่ต่อสังคม -ความมุ่งมัน่ต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

-ความมุ่งมัน่ต่อความกา้วหนา้ของชุมชน ณ สถานท่ีท่ีด าเนินธุรกิจ 

ความมุ่งมัน่ในการปฏิบตัิตามกฎระเบยีบ
และจริยธรรมทางธุรกจิ 

-การจดัใหมี้ช่องทางรายงานขอ้วติกกงัวลใหแ้ก่พนกังาน 

-การเกบ็รักษาขอ้มูลทางธุรกิจท่ีถูกตอ้งเท่ียงตรง 

-การน าแนวทางการปฏิบติัตามกฎระเบียบและจริยธรรมท่ีเหมาะสมมาใช ้

ประเดน็ปัญหาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบั
จรรยาบรรณนี ้ 

（สายด่วน SEG） 

（การตรวจสอบ/การทบทวน/การขอขอ้มูล） 

（การติดต่อ） 
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กลุ่มบริษัทซูมิโตโมอเีลค็ตริก 

จรรยาบรรณการด าเนินธุรกจิของคู่ค้า 

กวา่ 120 ปีแลว้ท่ีกลุ่มบริษทัซูมิโตโมอีเลค็ตริก (“SEG”) ไดด้ าเนินกิจการตามนโยบายภายใตห้ลกัปรัชญาของซูมิโตโมท่ีเนน้
ย  ้าความส าคญัในหลกัความถูกตอ้งและจริยธรรมทางธุรกิจมาโดยตลอด  SEG ช่วยเหลือสงัคมดว้ยการด าเนินธุรกิจอยา่งเป็น
ธรรมบนหลกัแห่งความยัง่ยนื ทั้งประสงคใ์หมี้คู่คา้ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจมีค่านิยมร่วมกนัตามหลกัปรัชญาของซูมิโตโม 

จรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจของคู่คา้ (“จรรยาบรรณ”) ฉบบัน้ีก าหนดเน้ือหาต่าง ๆ ท่ี SEG ประสงคใ์หคู่้คา้ทุกรายปฏิบติัใน
การท าธุรกิจกบั SEG โดยมีขอบเขตครอบคลุมถึงผูจ้ดัส่ง ผูรั้บเหมา ตวัแทน ท่ีปรึกษา ตวัแทนจ าหน่าย หรือผูใ้ดท่ีไดรั้บ
ค่าตอบแทนจาก SEG ในการจ าหน่ายผลิตภณัฑห์รือการใหบ้ริการต่าง ๆ (“คู่ค้า”) 

เราตระหนกัดีวา่ คู่คา้มีบทบาทส าคญัต่อความส าเร็จโดยรวมของ SEG และซาบซ้ึงในการสนบัสนุนท่ีคู่คา้มีต่อธุรกิจของเรา เรา
เลือกท าธุรกิจกบัคู่คา้ท่ีมีความมุ่งมัน่เดียวกนัในเร่ืองของหลกัคุณธรรมและการด าเนินธุรกิจท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย  SEG จึง
ขอใหคู่้คา้ด าเนินธุรกิจในแนวทางท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการดงัต่อไปน้ี และขอใหคู่้คา้ต่าง ๆ ไดเ้ผยแพร่หลกัการน้ีในลกัษณะ
เดียวกนัใหแ้ก่เครือข่ายห่วงโซ่อุปทานของคู่คา้โดยรวมดว้ย 

ความมุ่งม่ันต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย 

SEG ขอใหคู่้คา้ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจโดยปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีใชบ้งัคบัทั้งหมด 

การปฏบิัติตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

การใหแ้ละรับสินบนก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสงัคมอยา่งไม่อาจประมาณไดแ้ละอาจสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อ SEG  
SEG ขอใหคู่้คา้ปฏิบติัตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการทุจริตท่ีใชบ้งัคบัทั้งหมด นอกจากนั้น หากคู่คา้ติดต่อท าธุรกิจ
กบัเจา้พนกังานของรัฐในนามของ SEG คู่คา้ดงักล่าวจะตอ้งไม่ยืน่ขอ้เสนอ ให ้หรือรับส่ิงมีค่าใด ๆ ต่อเจา้พนกังานของรัฐเพื่อ
แสวงหาประโยชนท์างธุรกิจอยา่งไม่เหมาะสมโดยเดด็ขาดไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

 

หลกัปรัชญาของซูมิโตโม 

Banji-nissei – ท าใหดี้ท่ีสุดอยา่งจริงใจ ไม่เพียงการด าเนินธุรกิจเท่านั้น แต่ในทุกแง่มุมของชีวิตดว้ย    

Shinyo-kakujitsu – ใหค้วามส าคญัสูงสุดในการยดึถือความถูกตอ้งและการบริหารท่ีดี  

Fusu-furi –ไม่ละท้ิงหลกัคุณธรรมเพียงเพือ่ผลก าไรท่ีไดม้าโดยง่าย  
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การปฏบิัติตามกฎหมายการแข่งขนัทางการค้า 

SEG มุ่งมัน่ต่อการปฏิบติัตามกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ และกฎหมายต่อตา้นการผกูขาดทางการคา้ และขอใหคู่้คา้รักษา
มาตรฐานการปฏิบติัตามกฎหมายในระดบัเดียวกนั 

การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ SEG 

SEG ขอใหคู่้คา้คุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของ SEG ท่ีไดรั้บในระหวา่งการด าเนินธุรกิจร่วมกบั SEG 

การปฏบิัติตามกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 

SEG เป็นบริษทัระดบัโลกและมีคู่คา้อยูท่ ัว่โลก เราขอใหคู่้คา้ของเราเคารพกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัการน าเขา้และส่งออก
ท่ีใชบ้งัคบั และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการคา้ระหวา่งประเทศอ่ืน ๆ  

ความมุ่งม่ันต่อการจัดซ้ือจัดหาอย่างรับผดิชอบ 

การท างานร่วมกบัห่วงโซ่อุปทาน 

การบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานอยา่งย ัง่ยนืมีความส าคญัมากข้ึนเป็นล าดบัต่อผูถื้อผลประโยชนร่์วมในธุรกิจของเรา ไม่วา่จะ
เป็นลูกคา้หรือนกัลงทุน เราไดก้ าหนดขอ้ปฏิบติัดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้มส าหรับคู่คา้ของเรามาหลายปีแลว้ โดยเราจะร่วมมือ
กบัคู่คา้ของเราต่อไป ในการมุ่งสร้างเสริมความแขง็แกร่งในภาคธุรกิจเชิงกลยทุธ์ และเพิ่มขีดความสามารถท่ีย ัง่ยนืในห่วงโซ่
อุปทาน 

แร่ธาตุทีม่ีข้อขดัแย้ง (Conflict Minerals) 

SEG ก าหนดอยา่งเฉพาะเจาะจงใหคู่้คา้ของเราด าเนินการตามขั้นตอนท่ีเหมาะสมเพื่อระบุใหช้ดัเจนวา่ผลิตภณัฑข์องตนมี
ส่วนประกอบของแร่ธาตุท่ีมีขอ้ขดัแยง้ (ดีบุก แทนทาลมั ทงัสเตนและทองค า) หรือไม่ หากมีแร่ธาตุดงักล่าวประกอบอยูด่ว้ยคู่คา้
ตอ้งด าเนินขั้นตอนเพื่อระบุแหล่งท่ีมาของแร่ธาตุเหล่านั้น และตอ้งมีมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและ
กฎระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัหาและการใชแ้ร่ธาตุท่ีมีขอ้ขดัแยง้ทั้งหมด SEG ขอใหคู่้คา้หยดุใหค้วามช่วยเหลือทาง
การเงินและการใชแ้ร่ธาตุท่ีมีขอ้ขดัแยง้ท่ีเป็นแหล่งเงินทุนหรือสร้างผลประโยชนใ์หแ้ก่กลุ่มติดอาวธุในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก (“DRC”) และประเทศขา้งเคียงไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม  

แนวทางปฏบิัติส าหรับการจัดซ้ือจัดหาอย่างรับผดิชอบและยัง่ยืน 

นอกจากท่ีกล่าวมาแลว้ DRC ยงัเป็นผูผ้ลิตโคบอลตร์ายใหญ่ท่ีสุดของโลกอีกดว้ย ซ่ึงการสกดัโคบอลตก่์อใหเ้กิดความวิตก
กงัวลในลกัษณะเดียวกนักบักรณีของแร่ธาตุท่ีมีขอ้ขดัแยง้ ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีถูกมองวา่เป็นปัญหา 
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เราสนบัสนุนใหคู่้คา้ของเรายดึถือแนวทางปฏิบติัท่ีมีความรับผดิชอบและยัง่ยนืในการจดัหาวตัถุดิบทั้งหมด รวมถึง โคบอลต์
และแร่ธาตุอ่ืน ๆ เราสนบัสนุนใหคู่้คา้ของเราค านึงถึงมาตรฐานสากลและการพฒันาท่ีเปล่ียนแปลงไปในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประเดน็ส่ิงแวดลอ้ม สิทธิมนุษยชนและปัญหาสงัคมอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพื้นท่ีท่ีมีปัญหาความขดัแยง้และพื้นท่ีท่ีมีความ
เส่ียงสูง  

ความมุ่งม่ันที่มีต่อประชาชน 

SEG มุ่งมัน่ในเร่ืองการเคารพสิทธิมนุษยชน ความมุ่งมัน่ของเรารวมถึงการตรวจสอบ ป้องกนัและบรรเทาผลกระทบท่ีไม่พึง
ประสงคต่์อสิทธิมนุษยชนจากกิจกรรมของ SEG  เราขอใหคู่้คา้ของเรายดึมัน่ต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนเฉกเช่นเดียวกบั SEG 
รวมถึงเคารพหลกัท่ีไดรั้บการยอมรับโดยทัว่ไปตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล 

การปฏบิัติตามกฎหมายแรงงาน 

SEG ขอใหคู่้คา้ของเราปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัทั้งหมดเก่ียวกบัชัว่โมงการท างาน ค่าจา้ง สวสัดิการ สญัญาจา้งแรงงาน
รวมถึงขอ้ตกลงและเง่ือนไขการจา้งงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การต่อต้านการใช้แรงงานบงัคบั 

SEG จะไม่ร่วมงานกบัคู่คา้ท่ีใชแ้รงงานทาสหรือแรงงานในรูปแบบอ่ืนท่ีเป็นแรงงานท่ีถูกบงัคบั ขู่เขญ็หรือไม่สมคัรใจไม่วา่
โดยตรงหรือโดยออ้ม คู่คา้จะตอ้งไม่เรียกร้องใหพ้นกังานหรือสมาชิกแรงงานของตน มอบหนงัสือเดินทาง บตัรประจ าตวัท่ี
รัฐบาลเป็นผูอ้อกให ้หรือใบอนุญาตท างานเป็นเง่ือนไขการจา้งงานอยา่งเดด็ขาด 

การต่อต้านการใช้แรงงานเดก็ 

SEG จะไม่ร่วมงานกบัคู่คา้ท่ีใชแ้รงงานเดก็อยา่งผดิกฎหมายไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มในการด าเนินธุรกิจ เพื่อวตัถุประสงคใ์น
ขอ้น้ี “เดก็” หมายถึงบุคคลใดกต็ามท่ีมีอายตุ  ่ากวา่เกณฑก์ารจา้งแรงงานตามกฎหมาย ณ สถานท่ีท างาน และไม่วา่ในกรณีใด 
SEG จะไม่ร่วมงานกบัคู่คา้ท่ีใชแ้รงงานท่ีประกอบไปดว้ยแรงงานเดก็ท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 15 ปีไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม 

การต่อต้านการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ 

SEG จะไม่ร่วมงานกบัคู่คา้ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคา้มนุษยไ์ม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม 

การต่อต้านการคุกคาม 

SEG ขอใหคู่้คา้ของเราใหเ้กียรติและเคารพในสิทธิของพนกังานตามสิทธิท่ีมนุษยทุ์กคนพึงมีและพึงได ้คู่คา้ของเราควร
เสริมสร้างสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีไม่อดทนอดกลั้นต่อพฤติกรรมการคุกคามหรือการล่วงละเมิดโดยมิชอบใด ๆ ต่อพนกังาน 



2021.06 (มิถุนายน 2564) 

 
 

6 
 

การต่อต้านการเลือกปฏบิัตแิละการสนับสนุนความหลากหลาย 

SEG ขอใหคู่้คา้ใหโ้อกาสในการจา้งงานท่ีเท่าเทียมกนักบัพนกังานและผูส้มคัรเขา้ท างานโดยปราศจากการเลือกปฏิบติัท่ีผดิ
กฎหมายจากการพิจารณาถึงเช้ือชาติ ชาติพนัธุ์ ชาติก าเนิด ศาสนา อาย ุเพศ อตัลกัษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ ความทุพพลภาพ 
หรือลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บการคุม้ครองทางกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 

SEG สนบัสนุนใหคู่้คา้ส่งเสริมความหลากหลายและปลูกฝังวฒันธรรมท่ีใหโ้อกาสในการมีส่วนร่วมท่ีเท่าเทียมกนัและเนน้
จริยธรรมภายในสถานท่ีท างาน 

การเคารพสิทธิในการรวมกลุ่มของพนักงาน 

SEG ขอใหคู่้คา้เคารพในสิทธิของพนกังานในการเขา้ร่วมหรือไม่เขา้ร่วมกลุ่มหรือสมาคมตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 

ความมุ่งมั่นต่อสภาพแวดล้อมการท างานทีป่ลอดภยั 

SEG ขอใหคู่้คา้ใหค้วามคุม้ครองในเร่ืองสุขภาพ ความปลอดภยัและสวสัดิภาพของพนกังานของตน ตลอดจนผูม้าเยอืนและ
บุคคลอ่ืน ๆ ท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากกิจกรรมของคู่คา้ คู่คา้จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัดา้นอาชีวอนา
มยัและความปลอดภยัในสถานท่ีท างานท่ีใชบ้งัคบัทั้งหมด  

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

SEG ขอใหคู่้คา้ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัทั้งหมดท่ีก าหนดใหมี้การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน ลูกคา้ และ
บุคคลผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ นอกจากน้ี คู่คา้จะตอ้งแจง้ให ้SEG ทราบทนัทีหากมีการละเมิดกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลโดยคู่
คา้คนหน่ึงคนใดหรือบุคคลใด ๆ ท่ีคู่คา้ท าธุรกิจดว้ยท่ีมีผลกระทบต่อ SEG  

ความมุ่งม่ันต่อสังคม 

ความมุ่งมั่นต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

SEG มุ่งมัน่ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและลดผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มจากกิจกรรมของพวกเรา เราขอใหคู่้คา้ของเราลด
ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเกิดจากการด าเนินธุรกิจของตนเช่นกนัเพื่อจดัการความเส่ียงท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม และ
ขอใหคู่้คา้ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีใชบ้งัคบัทั้งหมด  SEG ส่งเสริมใหคู่้คา้ใหค้วามสนใจเป็น
พิเศษในเร่ืองการลดก๊าซเรือนกระจก การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน การใชพ้ลงังานหมุนเวียน การใชพ้ลงังาน น ้า และ
วตัถุดิบอยา่งมีประสิทธิภาพ และการน ากระบวนการการจดัการทรัพยากรท่ีย ัง่ยนืและการลดของเสียมาใช ้ 
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ความมุ่งมั่นต่อความก้าวหน้าของชุมชน ณ สถานที่ทีด่ าเนินธุรกจิ 

หลกัปรัชญาธุรกิจประการหน่ึงของ SEG คือการมีส่วนร่วมในการสร้างสงัคมและส่ิงแวดลอ้มใหดี้ข้ึน โดยตระหนกัอยา่งแรง
กลา้ถึงหนา้ท่ีรับผดิชอบท่ีมีต่อสงัคมของเรา และเราขอใหคู่้คา้ของเรามีความมุ่งมัน่น้ีเช่นเดียวกนั 

ความมุ่งม่ันในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจริยธรรมทางธุรกจิ 

การจัดให้มีช่องทางรายงานข้อวติกกงัวลให้แก่พนักงาน  

SEG ขอใหคู่้คา้ของเราจดัหาช่องทางใหพ้นกังานของคู่คา้สามารถรายงานขอ้สงสยัเก่ียวกบัการละเมิดกฎหมายหรือขอ้วติก
กงัวลอ่ืน ๆ โดยปราศจากความกลวัวา่จะถูกแกแ้คน้ นอกจากน้ี เราขอใหคู่้คา้จดัการกบัขอ้วิตกกงัวลต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม  

การเกบ็รักษาข้อมูลทางธุรกจิทีถู่กต้องเทีย่งตรง 

เราขอใหคู่้คา้จดัท าเอกสารทางธุรกิจทั้งหมด (รวมถึงเอกสารเก่ียวกบัคุณภาพ) อยา่งถูกตอ้งตรงตามความเป็นจริงและทนัตาม
เวลาท่ีก าหนด นอกจากน้ี เราขอใหคู่้คา้ของเราเปิดเผยขอ้มูลของรายงานและเอกสารต่าง ๆ รวมถึงรายงานดา้นการเงินอยา่ง
ครบถว้น ซ่ือสตัย ์ถูกตอ้งและตรงตามเวลาท่ีก าหนดต่อหน่วยงานของรัฐบาลท่ีมีอ านาจควบคุมกฎระเบียบตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด  เอกสารของคู่คา้ตอ้งไดรั้บการอนุมติัอยา่งถูกตอ้งจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามความจ าเป็น นอกจากน้ี เราขอใหคู่้คา้
บนัทึกกิจกรรมทางการเงินของคู่คา้ตามกฎหมายและแนวทางการปฏิบติัทางบญัชี คู่คา้จะตอ้งไม่กรอกขอ้มูลท่ีเป็นเทจ็หรือท าให้
เขา้ใจผดิในเอกสารและบนัทึก และจะตอ้งไม่ตดัทอนขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นตอ้งระบุในบนัทึก 

การน าแนวทางการปฏบิัติตามกฎระเบียบและจริยธรรมทีเ่หมาะสมมาใช้ 

SEG ขอใหคู่้คา้น าโครงการการปฏิบติัตามกฎระเบียบและจริยธรรมท่ีมีประสิทธิภาพของตนเองมาใชภ้ายใตข้อบเขตท่ีเป็นไป
ได ้ในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัขนาดและลกัษณะของธุรกิจของคู่คา้ SEG สนบัสนุนใหคู่้คา้ใชจ้รรยาบรรณการด าเนินธุรกิจของ
ตนเองและปลูกฝังวฒันธรรมการปฏิบติัตามกฎระเบียบและจริยธรรมทางธุรกิจในองคก์รของตน รวมถึงการหลีกเล่ียง
ผลประโยชนท์บัซอ้น 

ประเดน็ปัญหาต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องกบัจรรยาบรรณนี ้ 

คู่คา้ (หรือพนกังานของพวกเขา) อาจแจง้ให ้SEG ทราบเก่ียวกบัขอ้วิตกกงัวลใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ต่าง ๆ ภายใต้
จรรยาบรรณน้ี หากมีขอ้วิตกกงัวลใด ๆ ภายใตจ้รรยาบรรณน้ี เราแนะน าใหติ้ดต่อไปยงัผูติ้ดต่อหลกัทางธุรกิจของท่าน หรือ 
ติดต่อสายด่วนไดท่ี้ https://sumitomoelectric.com/compliance-hotlines 

SEG ขอสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการตรวจสอบ/ทบทวนคู่คา้เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณน้ี 

https://sumitomoelectric.com/compliance-hotlines
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SEG มุ่งประสงคท่ี์จะท าธุรกิจกบัคู่คา้ท่ีมีความมุ่งมัน่เช่นเดียวกนักบัเราในการปฏิบติัตามกฎหมายและหลกัปฏิบติัทางธุรกิจท่ีมี
ความรับผดิชอบประกอบดว้ยจริยธรรม เราจะทบทวนเง่ือนไขของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจของเรา หากพบวา่คู่คา้รายใดละเมิด
กฎหมายหรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณน้ี SEG มีสิทธิในการขอขอ้มูลของคู่คา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณน้ี  

หากมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัจรรยาบรรณน้ี กรุณาติดต่อสอบถามไดท่ี้ scoc-queries@info.sei.co.jp 
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