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แนวทางปฏิบตั ิฉบับนี้ บัญญัติจดั ทาขึ้นจากแต่ละแนวนโยบายต่างๆของฮิตาชิกรุ๊ ป (วินัยทางจริยธรรมของฮิตาชิกรุ๊ป
(ฉบับปรับปรุงใน เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2018) ฯลฯ)
เนื้อหาของการดาเนินการ(รวมถึงผลของการตรวจสอบด้านสิทธิมนุ ษยชนอย่างรอบด้าน)
และหลักมาตรฐานอันเป็ นที่รู้จกั กันทัวโลก(*)
่

(*) อ้างอิงจากเอกสาร ตามด้านล่างนี้เป็ นหลัก
- องค์การสหประชาชาติ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุ ษยชนโลก
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights

- องค์การสหประชาชาติ หลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุ ษยชนกับธุรกิจ
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.31_en.pdf

- OECD แนวนโยบายปฏิบตั ิขององค์กรธุรกิจข้ามชาติ
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf

- OECD แนวทางการตรวจสอบด้านสิทธิมนุ ษยชนอย่างรอบด้าน สาหรับ ซับพลายเชนอย่างมีความรับผิดชอบ
http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm

- เกี่ยวกับแร่ธาตุท่นี าเข้าจากภูมิภาคที่มคี วามเสี่ย งสูงและภูมิภาคที่เกิดกรณีพพิ าท
- ISO 9000（ระบบการจัดการด้านคุณภาพ）
https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html

- ISO 14001（ระบบการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม）
https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html

- ISO 45001（ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยแรงงานและสาธารณะสุ ข）
https://www.iso.org/standard/63787.html

- RBA（Responsible Business Alliance）Code of Conduct 7.0（ปี 2021）
https://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct/

- JEITA (สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์) แนวทางการดาเนินงานองค์กรอย่างมีความรับผิดชอบ
（ปี 2020）https://www.jeita.or.jp/japanese/pickup/category/2020/200331.html
【 นิยาม】

ในแนวทางปฏิบตั ิฉบับนี้ คู่ค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง ผู้ท่มี ีการทาสัญญาจัดซื้อจัด จ้างทัง้ หมด กับ
บริษัทในฮิตาชิกรุ๊ป อันได้แก่ผู้ท่อี ยู่ในรายการด้านล่างนี้
ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ (วัตถุดบิ , ชิ้นส่วน, ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ)
ผู้ท่ไี ด้มอบหมายในการทาการผลิต (ฮาร์ดแวร์ ฯลฯ)
บริษัทให้บริการ ให้สทิ ธิในการใช้ซอฟต์แวร์
บริษทั ที่ให้บริการด้านคน ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และวิศวกรรมฮาร์ดแวร์ เป็ นต้น
บริษัทพันธมิตรจัดซื้อจัดจ้าง
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１． นโยบาย ระบบการดาเนิ นงานของฮิ ตาชิ กรุ๊ป
１-１．

นโยบายของฮิ ตาชิ กรุ๊ป

A . นโยบายทัวทั
่ ง้ องค์กรของฮิ ตาชิ กรุ๊ป
A-1 อัตลักษณ์ ความเป็ นฮิ ตาชิ กรุ๊ป
้ มให เ้ หนื อช นยิ
ภารกิจของเราคือ "การร บั ผิดชอบต่อสังคมด ว้ ยการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ ์ดังเดิ
ั้ ่งกว่า "
้
้ ตาชิ: ความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียว
เรามุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้ าหมายนี โดยยึ
ดถือคุณค่าของจิตวิญญาณการก่อตังฮิ
่ ตย ์ และความคิดริเริม
่ วิส ยั ทัศน์ของเราสร ้างขึนบนพื
้
้
ความซือสั
นฐานของภารกิ
จและคุณค่าของเรา
่
่ ตาชิกรุ ป๊ มุ่งหวังในอนาคต
เพื อแสดงถึ
งอัตลักษณ์ท ีฮิ
อัตลักษณ์ของฮิตาชิกรุ ป๊ เป็ นแนวคิดเรียบง่ าย ที่ออกแบบมาเพื ่อใช ้ภารกิจ คุณค่า และวิส ยั ทัศน์ของเราร่วมกัน

Hitachi Group Identity：Hitachi (hitachi.com)

A-2 วิ นัยทางจริ ยธรรมของฮิ ตาชิ กรุ๊ป
หลักจริยธรรมของฮิตาชิกรุ ป๊ ประกอบด ว้ ยกฎและหลักการที่ใช ้เพื ่อช่วยเจ า้ หน้าที่และพนั กงานในการตัดสินใจและด า
เนิ นการตามอัตลักษณ์ของฮิตาชิกรุ ป๊
เจ า้ หน้าที่และพนั กงานของกลุ่มบริษ ท
ั ฮิตาชิกรุ ป๊ ทุกคนจะต อ้ งท าความเข า้ ใจและปฏิบ ต
ั ิตามหลักจริยธรรม
่
และปฏิบ ต
ั ิอย่างซือสัตย ์และเป็ นธรรมตามหลักจริยธรรมอันดี
่ งยื
่ั น
1. สู ่ส งั คมทีย
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(1) เราจะร บั ผิดชอบต่อการแก ไ้ ขปั ญหาทางสังคมโดยการเสริมสร ้างแนวทางการแก ไ้ ขปั ญหาด ว้ ยนวัตกรรม
เร่งร ดั การสร ้างความร่วมมือกับคู่ค า้ และผู ถ้ ือผลประโยชน์ร ว่ ม
่
รวมถึงผลักดันการบูรณาการความร บั ผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล
อ้ มเข า้ กับกิจกรรมทางธุรกิจของเรา
่
่
(2) เราจะมุ่งมันในการพัฒนาเทคโนโลยีท ีมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคม
่
้
และใช ้ประโยชน์จากสิงเหล่
านี โดยค
านึ งถึงผลกระทบต่อสังคม

(3) เราคาดหวังถึงสังคมคาร ์บอนต ่า สังคมที่ใช ้ทร พ
ั ยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสังคมที่กลมกลืนกับธรรมชาติ
่ ๆ
เพื ่อไปถึงเป้ าหมายนี ้ เราจะพยายามลดการปล่อยก๊าซคาร ์บอนไดออกไซด ์ ใช ้น ้าและทร พ
ั ยากรอืน
อย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อทุนธรรมชาติตลอดห่วงโซ่แห่งคุณค่าของเราให น
้ อ
้ ยที่สุด
(4) ในฐานะประชาคมองค ์กร เราจะพยายามสร ้างความสัมพันธ ์อันดีก บ
ั ชุมชนต่าง ๆ
้
่
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาของชุมชนเหล่านั น โดยท างานร่วมกันเพื อแก ไ้ ขปั ญหาทางสังคม
่ อตรงและเป็
่
2. กิจกรรมทางธุรกิจทีซื
นธรรม
่ นธรรม
2.1 การค้าทีเป็
่
่ นธรรมและเปิ ดกว า้ ง เราจะร ก
้
(1) เพื อให
เ้ กิดการแข่งขันทีเป็
ั ษากฎพื นฐานทางการค
า้
รวมถึงกฎหมายและระเบียบการแข่งขันในประเทศและต่างประเทศ
และปฏิบ ต
ั ิตามกฎหมายและหลักจริยธรรมองค ์กรที่ถูกต อ้ งสมบูรณ์
่
่ ่มีพฤติกรรมต่อต า้ นสังคมไม่ว่าที่ใดในโลก
(2) เราจะไม่ม ีส่วนเกียวข
อ้ งใด ๆ กับสิงที
และปฏิเสธอย่างเด็ ดขาดที่จะมีส่วนร่วมในการท าธุรกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือมีพฤติกรรมต่อต า้ นสังคม
(3) เราจะไม่ซ อขายหุ
ื้
น
้ โดยใช ้ข อ้ มูลที่ไม่เป็ นที่เปิ ดเผยของกลุ่มบริษ ท
ั บริษ ท
ั ในเครือ คู่ค า้ ทางธุรกิจ หรือลูกค า้
่
ทีอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน (ข อ้ มูลภายใน)
่
่
่ ๆ อย่างเคร่งคร ดั
(4) เราห า้ มและหลีกเลียงการมี
ส่วนเกียวข
อ้ งกับการติดสินบนและการด าเนิ นธุรกิจโดยทุจริตอืน
่ นขอบเขตการยอมร บั ของสังคม
เราจะไม่ให ห
้ รือร บั ของขวัญ หรือเสนอหรือร บั ค าเชิญไปงานบันเทิงทางธุรกิจทีเกิ
่ างานกับหน่ วยงานทางการเมือง
เนื่ องจากตระหนั กดีว่าการปฏิบ ต
ั ิเช่นนั้ นอาจเป็ นเหตุของการทุจริตได ้ เมื อท
เราจะสร ้างและร กั ษาความสัมพันธ ์ที่ถูกต อ้ งและโปร่งใส
(5)เราจะช่วยร กั ษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศโดยปฏิบ ต
ั ิตามกฎหมายและระเบียบว่าด ว้ ยการน าเข า้ และก
่
่
้
ารส่งออกทีเกียวข อ้ งทังหมด และจะด าเนิ นการอย่า งเหมาะสมตามกฎและนโยบายภายในของเรา
่
(6) เราจะปฏิบ ต
ั ิตามกฎหมายที่เกียวข
อ้ ง เคารพวัฒนธรรมและหลักปฏิบ ต
ั ิทางสังคมต่าง ๆ
่ ตย ์และเป็ นธรรมในประเทศและภูม ิภาคที่เราด าเนิ นงาน นอกจากนี ้
และปฏิบ ต
ั ิอย่างซือสั
้ ่ที่ไม่ม ีการบังคับใช ้กฎหมายอย่างเหมาะสม
เราจะปฏิบ ต
ั ิตามบรรทัดฐานและมาตรฐานสากลแม ใ้ นพื นที

2.2 ความส ม
ั พน
ั ธ ์ก บ
ั ซ ัพพลายเออร ์
(1) ด ว้ ยวิส ยั ทัศน์ระดับโลก และการค านึ งถึงภาพรวมในระยะยาว
เราจะหาซ พ
ั พลายเออร ์ที่มีคุณภาพและสร ้างความเป็ นคู่ค า้ ที่เป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
่ นและกัน
เพื ่อร่วมกันสร ้างความเข า้ ใจและความไว ว้ างใจซึงกั
่ อ เวลาจัดส่ง และราคาของวัสดุท ี่จัดหาให ้
(2) ในการเลือกซ พ
ั พลายเออร ์ เราจะตรวจสอบคุณภาพ ความน่ าเชือถื
ตลอดจนเสถียรภาพทางธุรกิจ และความสามารถทางเทคโนโลยีอ ย่างละเอียด
่
เราจะให ค้ วามส าคัญกับการยอมร บั ความร บั ผิดชอบต่อสังคม รวมถึงเรืองต่
าง ๆ เช่น
่ เป็ นธรรม การขจัดการใช ้แรงงานเด็ กและแรงงานบังคับ และการอนุ ร กั ษ ส์ ิงแวดล
่
การยกเลิกการเลือกปฏิบ ต
ั ิท ีไม่
อ้ ม
(3) เราจะไม่ยอมร บั ผลประโยชน์ส่วนตัวจากซ พ
ั พลายเออร ์ในการจัดซือ้
2.3 ความส ม
ั พน
ั ธ ์ก บ
ั ลู กค้า
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(1) เราจะจัดหาผลิตภัณฑ ์และบริการที่ตอบสนองความจ าเป็ นและความต อ้ งการของลูกค า้
่
ปฏิบ ต
ั ิตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกียวข
อ้ ง
่
และสร ้างความมันใจในคุณภาพและความปลอดภัยโดยก าหนดมาตรฐานเพิ ่มเติมตามความจ าเป็ น

่
่ ตย ์ แก ไ้ ขข อ้ บกพร่องและข อ้ ร ้องเรียนจากลูกค า้ อย่างรวดเร็วและโดยสุจริต
(2) เราจะสือสารกั
บลูกค า้ ด ว้ ยความซือสั
และมุ่งมั่นที่จะก าหนดสาเหตุต่าง ๆ เพื ่อขจัดและป้ องกันไม่ให ป้ ั ญหาใดเกิดซ า้
3. เคารพสิทธิมนุ ษยชน

่
(1) เราจะส่งเสริมความเข า้ ใจเกียวกั
บสิทธิมนุ ษยชนที่ได ร้ บั การยอมร บั ในระดับสากล
่
และจะเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุ ษยชนของทุกคนที่เกียวข
อ้ งกับกิจกรรมทางธุรกิจของเรา
(2)เราจะด าเนิ นการสอบทานธุรกิจตามหลักสิ ทธิมนุ ษยชนอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคมของประเทศและภูม ิภ
าคที่เรามีการด าเนิ นงาน และลักษณะธุรกิจ ผลิตภัณฑ ์ และบริการของเราที่นั่ น
้ ในกรณี ท ี่มีการละเมิดเรืองดั
่
(3) เราจะประเมิน และป้ องกันการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนที่อาจเกิดขึน
งกล่าว
่
เราจะด าเนิ นการภายในและภายนอกเพื อแก
ไ้ ขและเยียวยาสถานการณ์ท น
ั ที

่ ๆ
(4) เราจะเคารพในสิทธิมนุ ษยชนส่วนบุคคลในการร บั สมัครและการปฏิบ ต
ั ิต่อพนั กงาน และในกิจกรรมอืน
้
์ ของแต่ละบุคคล หรือเลือกปฏิบ ต
้
ทังหมดของบริ
ษท
ั เราจะไม่กระท าการใด ๆ ที ่อาจส่งผลเสียต่อศักดิศรี
ั ิบนพื นฐานต่
าง ๆ
้
เช่น เพศ รสนิ ยมทางเพศ อายุ สัญชาติ เชือชาติ
เผ่าพันธุ ์ ลัทธิ ความเชือ่ ศาสนา สถานภาพทางสังคม
รกรากของครอบคร วั โรค ความพิการ
่
(5) เราจะจ า้ งพนั กงานตามกฎหมายและระเบียบที่เกียวข
อ้ งในแต่ละประเทศและภูม ิภาค
และสอดคล อ้ งกับบรรทัดฐานและมาตรฐานสากล
เราจะไม่ใช ้แรงงานเด็ กที่จ า้ งเด็ กที่มีอายุต ่ากว่าอายุข นต
ั้ ่าสุดของวัยท างาน
่ ดต่อเจตจ านงของพนั กงาน
หรือแรงงานบังคับทีขั
่ ตย ์และสร ้างสรรค ์ระหว่างฝ่ ายบริหารกับพนั กงาน
(6) เราจะพยายามแก ไ้ ขปั ญหาโดยการอภิปรายอย่างซือสั
ตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบ ต
ั ิด า้ นแรงงานของแต่ละประเทศและภูม ิภาค
และสอดคล อ้ งกับบรรทัดฐานและมาตรฐานสากล
่ งจุดแข็ง ของพนักงานออกมา
4. การสร า้ งสภาพแวดล้อมการท างานทีดึ
่ นใด
่
(1) ให ค้ วามส าคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยเหนื อสิงอื
เราจะมุ่งมั่นให ร้ กั ษาความปลอดภัยของพนักงานและสถานที่ท างาน นอกจากนี ้
เราจะส่งเสริมสุขภาพทางกายและทางจิตใจของพนั กงานและครอบคร วั
่ ดหยุ่นและเคารพคุณค่าทีหลากหลาย
่
(2) เราจะสนั บสนุ นรูปแบบการท างานทียื
่ างานทีช่
่ วยให พ
สร ้างสถานทีท
้ นั กงานรู ้สึกถึงความส าเร็จและความก ้าวหน้าส่วนตัว
และเราจะส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค ์กรและบุคคล
(3)เราจะลงทุนในโครงการด า้ นการศึกษาเพื ่อช่วยให พ
้ นั กงานสามารถขยายขีดความสามารถและพัฒนาจุดแข็ งของตน
หัวหน้างานจะให ก้ ารสนั บสนุ น แนะน า และให ค้ วามรู ้แก่พนั กงานของตนอย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
เพื ่อพัฒนาความสามารถของพนั กงาน
่
5. การจ ด
ั การข้อมู ลและการติดต่อสือสาร
(1) เราจะส่งเสริมการจัดการด า้ นจริยธรรมของข อ้ มูล เพื ่อให เ้ กิดความเคารพต่อสิทธิมนุ ษยชนและความปลอดภัย
โดยการจัดการข อ้ มูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมตามนโยบายการปกป้ องข อ้ มูลส่วนบุคคลของเรา
่
(2)เราจะจัดการและคุ ม้ ครองข อ้ มูลที่เป็ นความลับที่เกียวข
อ้ งกับกิจกรรมทางธุรกิจของเราอย่างเหมาะสมตามกฎหมายแ
ละระเบียบภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนกฎและนโยบายภายในของเรา
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(3) เพื ่อร กั ษาและพัฒนาความไว ว้ างใจต่อกันกับผู ถ้ ือผลประโยชน์ร ว่ มต่าง ๆ ของฮิตาชิกรุ ป๊
เราจะเปิ ดเผยข อ้ มูลอย่ างตรงไปตรงมาและโปร่งใส
่
่ ๆ
และตอบโต ก้ บ
ั ผู ถ้ ือผลประโยชน์ร ว่ มอย่างร บั ผิดชอบด ว้ ยการสนทนาและวิธ ก
ี ารสือสารอื
น
6. การคุ ม
้ ครองทร ัพย ์สินทางปั ญญาและตราสินค้า
(1) เราจะปกป้ องทร พ
ั ย ์สินทางปั ญญาของเรา เคารพทร พ
ั ย ส์ ินทางปั ญญาของบุคคลภายนอก
้
่
่
และใช ้ทังสองสิ
งอย่
างมีประสิทธิภาพเพื ่อการด าเนิ นธุรกิจที่ราบรืน
(2) เราจะจัดการข อ้ มูลที่เป็ นความลับของเราและของบุคคลภายนอกตามความส าคัญ
และบริหารและจัดการให เ้ หมาะสมกับล าดับความส าคัญนี ้

(3) เราจะปกป้ องและยกระดับคุณค่าของแบรนด ์ฮิตาชิ โดยตระหนั กว่าเป็ นสินทร พ
ั ย ์การจัดการที่ส าคัญ
7. การคุ ม
้ ครองความปลอดภ ย
ั สินทร ัพย ์องค ์กร
้
่ ๆ เท่านั้ น
เราจะใช ้สินทร พ
ั ย ์องค ์กรของเราทังหมดเฉพาะในกิ
จกรรมทางธุรกิจและวัตถุประสงค ์ที่เหมาะสมอืน
่
และบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื อปกป้
องมูลค่าของสินทร พ
ั ย ์เหล่านั้ น
8. การจ ด
ั การวิกฤตการณ์
้ ตาชิกรุ ป๊ เพื ่อร กั ษาความปลอดภัยของพนั กงานและความต่อเนื่ องทางธุรกิจในกรณี ภ ยั พิบ ั
เราจะพยายามร่วมกันทั่วทังฮิ
ติและภัยคุกคามต่าง ๆ เช่น แผ่นดินไหว สึนามิและน ้าท่วม การโจมตีทางไซเบอร ์ และการก่อการร ้าย
9. ความร ับผิดชอบของพนักงาน
พนั กงานจะต อ้ งปฏิบ ต
ั ิตามหลักจริยธรรม หากทราบถึงกิจกรรมที่ไม่เป็ นไปตามข อ้ ก าหนด
ให ร้ ายงานต่อผู จ้ ด
ั การหรือรายงานผ่านระบบการรายงานภายในโดยทันที
10. ความร ับผิดชอบของผู บ
้ ริหารระด บ
ั สู ง
ผู บ้ ริหารระดับสูงจะต อ้ งเป็ นผู น
้ าในการปฏิบ ต
ั ิตามหลักจริยธรรม
่
และพยายามอย่างเต็ มทีในการด าเนิ นธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรมและกฎขององค ์กร
ในกรณี ท ี่มีการละเมิดหลักจริยธรรม
้ ก
ผู บ้ ริหารระดับสูงจะต อ้ งใช ้มาตรการและด าเนิ นการอย่างเหมาะสมเพื ่อป้ องกันไม่ให เ้ กิดเหตุการณ์ท ี่คล า้ ยคลึงกันซ าอี
่
โดยทันที ในขณะเดียวกันก็ต อ้ งควบคุมวินั ยตนเองรวมถึงผู ท
้ ี่เกียวข
อ้ งกับการละเมิดอย่างเคร่งคร ดั

บทบัญญัต ิเพิ ่มเติมของหลักจริยธรรมของฮิตาชิกรุ ป๊
่
หลักจริยธรรมของฮิตาชิกรุ ป๊ จะมีผลบังคับใช ้กับเจ า้ หน้าทีและพนั
กงานทุกคนของบริษ ท
ั ฮิตาชิ จ ากัด
และบริษ ท
ั ในเครือ
บริษ ท
ั ในเครือจะต อ้ งก าหนดจรรยาบรรณของตนเองโดยการยอมร บั หรือแก ไ้ ขหลักจริยธรรมของฮิตาชิกรุ ป๊ ในที่ประชุม
การก าหนดนโยบาย
เพื ่อให ม้ ่นใจว่
ั
าเจ า้ หน้าที่และพนั กงานทุกคนมีความเข า้ ใจอย่างเต็ มที่ในบทบัญญัต ิของหลักจริยธรรมนั้ น
บริษ ท
ั ในเครือแต่ละแห่ งจะต อ้ งปร บั ปรุงโครงสร ้างและระบบองค ์กรของตน (ยกตัวอย่างเช่น ระบบการรายงานภายใน
และระบบวินั ย) เพื ่อให ส้ อดคล อ้ งกับหลักจริยธรรมของฮิตาชิกรุ ป๊ ในกรณี ท ี่มีการละเมิด
้
่เกียวข
่
ต อ้ งด าเนิ นการทางวินั ยตามกฎและขันตอนภายในที
อ้ ง
้
บริษ ท
ั ในเครืออาจใช ้หลักจริยธรรมของตนเอง ร่วมกับเนื อหาของหลักจริยธรรมของฮิตาชิกรุ ป๊
หลักจริยธรรมดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือภูม ิภาคตามระบบกฎหมาย จารีตประเพณี
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หรือลักษณะธุรกิจ หรือรวมถึงข อ้ ก าหนดที่ไม่ม ีอยู่ในหลักจริยธรรมของฮิตาชิกรุ ป๊ อย่า งไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณี ใด ๆ
หลักจริยธรรมเหล่านั้ นต อ้ งไม่ข ด
ั กับบทบัญญัต ิหรือลดประสิทธิผลของหลักจริยธรรมของฮิตาชิกรุ ป๊
่
เมื อบริษ ท
ั ในเครือจัดท าหลักจริยธรรมของฮิตาชิกรุ ป๊ ฉบับปร บั ปรุงใหม่
จะต อ้ งระบุอย่างช ดั แจ ง้ ว่าได ม้ ีการปร บ
ั ปรุงแก ไ้ ขตามหรืออ า้ งอิงถึงหลักจริยธรรมของฮิตาชิกรุ ป๊
Code of Conduct：Hitachi (hitachi.com)

A-3 การปฏิ บตั ิ ตามหลักจรรยาบรรณองค์กร
１．จรรยาบรรณองค์กรของฮิ ตาชิ กรุ๊ป

จริ ยธรรมและการปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบียบ

ในเดือนเมษายน ปี 2020 ฮิตาชิกรุ๊ปได้บ ัญญัติ
“ประมวลจริยธรรมและการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณองค์กรของฮิตาชิกรุ๊ป”
เพื่อเสริมหลักจรรยาบรรณของฮิตาชิกรุ๊ปให้ชดั เจน
และชี้แจงเพิ่มเติม เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการปฏิบตั ิตามหลักจริยธรรมองค์กรที่ควรใช้ร่วมกันทัวทั
่ ง้ หมดในฮิตาชิกรุ๊ป
จากการปฏิบ ตั ิจริงของสมาชิกแต่ละคนในฮิตาชิกรุ๊ป
เราจะตอบสนองความไว้วางใจจากสังคมด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจต่อไป
รายละเอียดเกี่ยวกับ การปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณองค์กร คอมไพลแอนซ์โค้ด ขอให้ดูในโฮมเพจด้านล่างนี้
Hitachi Group Code of Ethics and Compliance（hitachi.com）
２．ฮิ ตาชิ

กรุ๊ป คอมไพลแอนซ์ โปรแกรม (HGCP)

ฮิตาชิกรุ๊ปได้รกั ษาวินัยทางจริยธรรมอย่างสูง
ในการปฏิบตั ิตามตัวบทกฎหมายของทุกประเทศและภูมภิ าคที่มกี ารลงทุนทางธุรกิจ
โดยเคารพจิตวิญญาณในการดาเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสมเป็ นพื้นฐาน และมีการกาหนด “ฮิตาชิ กรุ๊ป คอมไพลแอนซ์
โปรแกรม (HGCP)” ขึ้น เพื่อเป็ นพื้นฐานในการที่จะพยายามปฏิบตั ิพนั ธกิจของตนเองอย่างซื่อสัตย์ สุจริต
ด้วยมาตรฐานจริยธรรมอันสูงส่ง ยิ่งๆขึน้ ต่อไป
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A-4 นโยบายด้านสิ ทธิ มนุษย์ชนของฮิ ตาชิ กรุ๊ป
ฮิตาชิกรุ๊ป จะสนับสนุ นการสร้างสังคมที่เคารพสิทธิมนุ ษยชนให้เป็ นจริงในขณะที่อุทิศตนเพื่อสังคม
ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีอนั ล้าเลิศของตนเอง และตอบสนองปั ญหาที่สงั คมกาลังเผชิญด้วยนวัตกรรม
ด้วยหลักการนี้ ฮิตาชิจะพยายามในเรื่องความรับผิดชอบต่อการเคารพสิทธิมนุ ษยชนต่อไปในภายภาคหน้ า
１．ความรับผิ ดชอบต่ อการเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน

ฮิตาชิตงั ้ เป้ าในการรับผิดชอบต่อการเคารพสิทธิมนุ ษยชน โดยไม่ทาการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน
และแก้ไขรับมือต่อผลกระทบด้านลบที่เกิดกับสิทธิมนุ ษยชนในการทาธุรกิจและธุรกรรม
เราเข้าใจถึงสิทธิมนุ ษยชนขัน้ ต่าของสิทธิมนุ ษยชน ที่ได้ถูกบันทึก ไว้ใน “บัญญัตสิ ทิ ธิแห่งมนุ ษยชนสากล” และ
“หลักการพื้นฐานแรงงาน และปฏิญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ” แห่งองค์การแรงงานสากล(ILO)
ความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุ ษยชนเป็ นเรื่องที่คณะกรรมการบริหารและพนักงานของฮิตาชิ
และบริษัทลูกทัง้ หมดในเครือต้องปฏิบตั ิตาม
นอกจากนี้ หากเกิดผลกระทบด้านลบเกี่ยวกับสิทธิมนุ ษยชน โดยคู่ค้าและผู้ท่เี กี่ยวข้องอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ ในธุรกิจของฮิตาชิ ทางฮิตาชิก็จะเรียกร้องให้คู่ค้านัน้
เคารพในสิทธิมนุ ษยชนและไม่ทาการละเมิดด้วย รวมถึง หากเกิดกรณีท่มี ีผู้ไม่เคารพสิทธิมนุ ษย์ชน
ฮิตาชิจะมีการจัดการกับปั ญหาอย่างเหมาะสม
２．ความสัมพันธ์ของค่ านิ ยมและนโยบายของฮิ ตาชิ

ฮิตาชิเป็ นส่วนหนึ่ งของสังคม และมีความเชื่อมันว่
่ าจะสามารถสร้างสรรค์สงิ่ แวดล้อมในการเคารพสิทธิมนุ ษยชนได้
เรามีความรับผิดชอบในเรื่องการเคารพสิทธิมนุ ษยชน อันเป็ นสิง่ ที่ขาดไม่ได้ในการดาเนินธุรกิจ
และเราเข้าใจว่าการที่ผู้ประกอบการทัง้ หมด จะต้องถูกคาดหวังนัน้ ถือเป็ นเรื่องปกติท่คี วรจะเป็ น
นโยบายด้านสิทธิมนุ ษยชนนี้ แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ตามหลักพื้นฐานปรัชญาองค์กรของฮิตาชิ
และวิสยั ทัศน์ ของฮิตาชิกรุ๊ป รวมทัง้ เป็ นการเติมเต็มในส่วนของ นโยบายทางด้า นกิจกรรมCSR
และวินัยทางจริยธรรมของฮิตาชิกรุ๊ปด้วย
３．ของความรับผิ ดชอบในความเคารพต่ อสิ ทธิ มนุ ษยชน

ฮิตาชิปฏิญาณว่าจะมีความรับผิดชอบต่อสิทธิมนุ ษยชน ผ่านการปฏิบตั ิตาม
“หลักการแนะนาเกี่ยวกับสิทธิมนุ ษยชนและธุรกิจ ” เพื่อการนี้ ฮิตาชิได้มีการพัฒนาระบบ Due Diligenceสิทธิมนุ ษ ยชน
และมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง Due Diligenceสิทธิมนุ ษยชน รวมถึงการระบุและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง
หรือแฝงตัวอยู่ และการดาเนินการป้ องกันหรือบรรเทาความเสี่ย งอยู่ด้วย ฮิตาชิ
จะทาการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในเรื่องนี้ เพื่อจัดการกับผลกระทบ
และความเสีย่ งเรื่องสิทธิมนุ ษยชนอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้
เพื่อความรับผิดชอบในการอธิบายเกี่ยวกับการรับมือของฮิตาชิ ต่อผลกระทบเรื่องสิทธิมนุ ษยชนที่แฝงตัวอยู่
และเกิดขึ้นจริง ฮิตาชิจะพัฒนาขัน้ ตอนเพื่อเปิ ดเผยผลการตรวจสอบต่อไป ทัง้ นี้ จะดาเนินงานเรื่องการบรรเทาทุกข์
ผ่านขัน้ ตอนอันเหมาะสมทัง้ ในและนอกบริษัท ในกรณีท่ีฮติ าชิก่อให้เกิดผลกระทบทางลบกับสิทธิมนุ ษยชน
หรือหากมีความชัดเจนว่ามีส่วนร่วมในเรื่องนี้
ฮิตาชิจะปฏิบตั ิตามข้อบังคับและกฎหมายภายในประเทศของประเทศนัน้ ๆ ในการดาเนินธุรกิจในภูมิภาคต่างๆ ทัง้ นี้
ในกรณีท่มี ีข้อขัดแย้งระหว่างสิทธิมนุ ษยชนที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล และกฎหมายระดับประเทศ
ฮิตาชิจะปฏิบตั ิตามวิธีการของหลักสิทธิมนุ ษยชนสากล
ฮิตาชิจะพัฒนาการศึกษาที่เหมาะสมและความสามารถต่อไป เพื่อให้นโยบายนี้ ได้ถูกรวมไปอยู่ในกิจกรรมของฮิตาชิ
และบริษัทลูกในเครือทุกบริษัท และ Due Diligenceสิทธิมนุ ษยชนได้เป็ นที่เข้าใจ และเกิดประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงาน
รวมทัง้ เรื่องเกี่ยวกับมาตรการที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุ ษยชนที่เกิดขึ้นจริงและเชิงแฝงตัว
ฮิตาชิจะจัดการเจรจาและหารือกับ ผูม้ ีส่ว นได้ส่วนเสียภายนอกที่เกี่ยวข้องต่อไป
Hitachi Group Human Rights Policy (hitachi.com)
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B

.นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของฮิ ตาชิ กรุ๊ป

นโยบายพื้นฐานในการจัดซื้อจัดจ้าง
１．การเป็ นคู่ค้า ที่ ดี
B-1

สร้างความสัมพันธ์ท่ดี ีกบั คู่ค้าด้านการจัดซื้อจัดจ้างทัง้ หมด และให้ความสาคัญ ในเรื่องความเข้าใจ
และความเชื่อใจซึ่งกันและกัน
２．ใช้ ระบบเปิ ดกว้าง

การทาธุรกิจทัง้ ในและต่างประเทศ จะยืนอยู่บนหลักของการแข่ง ขันอย่างเสรี
และเดินหน้าโดยมีการเปิ ดเผยข้อมูล ของรายการทาธุรกิจ
３．

การคัดเลือกคู่ค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง

การคัดเลือกคู่ค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง นอกจากเรื่องคุณภาพ เวลานาส่ง ราคา การพัฒนาเทคโนโลยีแล้ว
ยังต้องเพิ่มในเรื่องการประเมินเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคม ด้วยขัน้ ตอนที่มีความเหมาะสมด้วย
４．

การให้ข้อมูลและการรักษาความลับ

ปฏิบตั ิต่อคู่ค้า ที่แสดงความประสงค์จะเป็ นคู่ค้า จัดซื้อจัดจ้างอย่างซื่อตรง
และนาเสนอข้อมูลที่จาเป็ นแก่คู่ค้าด้วยความตัง้ ใจ รวมถึงควบคุมและรักษาความลับทางธุรกิจที่ได้รบั มาอย่างเข้มงวด
B-2

แนวทางปฏิ บตั ิ การทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

แนวนโยบายนี้เป็ นหลักมาตรฐานในการกาหนดเกี่ยวกับสิง่ ที่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
จะต้องรักษาและปฏิบตั ิตาม ในการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องวัตถุดบิ บริการ ข่าวสาร ที่จาเป็ นในการทาธุรกรรมของบริษัทฯ
ที่มาจากภายนอก
1. ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วินัยทางจริยธรรมของฮิตาชิกรุ๊ป ในการทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
2. ต้องพยายามสร้างความเป็ นหุ้นส่วนที่ดีกบั คู่ค้าจัดซื้อจัดจ้าง
มองการณ์ ระยะยาวและพัฒนาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความเข้าใจและความไว้ว างใจซึ่งกันและกัน
และระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวไว้ด้านล่างนี้
(1)
(2)
(3)

คู่ค้าจัดซื้อจัด จ้างทัง้ หมดต้องปฏิบตั ิอย่างยุติธรรม ไม่ให้เกิดความได้เปรียบ
เสียเปรียบเป็ นพิเศษกับผู้จดั ซื้อจัดจ้างรายใดรายหนึ่งเท่านัน้
ให้ความเคารพต่อคู่ค้าในการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการทาสัญญาทางธุรกิจ ต้องทาตามวิธีการทาธุรกิจตามปกติ
โดยไม่ทาให้คู่ค้าจัดซื้อจัดจ้างต้องเสียผลประโยชน์ อันเนื่องมาจากการประพฤติมิชอบ
ต้องพยายามควบคุม และเก็บรักษาความลับ ทางธุรกิจ ทีได้รบั จากคู่ค้าจัดซื้อจัดจ้างอย่างเข้มงวด

3. มองให้โลกกว้าง เสาะหาคู่ค้าจัด ซื้อจัดจ้า งที่เหมาะสมที่สุด พยายามแข่งขันอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องด้านล่างนี้
(1) ตอบรับการเรียกร้องจากธุรกิจ จัดซื้อจัดจ้างใหม่ๆ ที่ย่นื ความประสงค์เ ข้ามาด้วยความซื่อตรง
และเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการสัง่ ซื้ออย่างเต็มใจ
(2) ในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการทบทวนความเหมาะสม ของคู่ค้าในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่าเสมอ
พิจารณาเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ในการทาสัญ ญา กับคู่ค้าจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ ที่ได้ประโยชน์มากกว่า
4. การคัดเลือกคู่ค้าจัดซื้อจัดจ้า ง นอกเหนือจากเรื่องคุณภาพ ความน่ าเชื่อถือ เวลาส่งงาน ราคา

ความมันคงในการบริ
่
หารงาน และความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีแล้ว
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จะพิจารณาเรื่องการมีความโปร่งใสสูงในการเปิ ดเผยข้อมูล การรักษาและปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบวินัยทางสังคม
การให้ความเคารพสิทธิมนุ ษยชน การยกเลิกการเลือกปฏิบตั ิอนั ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับ อาชีพและการว่าจ้าง
การกาจัดการบังคับใช้แรงงานเด็ก กิจกรรมอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม การอุทิศประโยชน์ ต่อสังคม สถานที่ทางานได้ง่าย
มีการแบ่งปั นจิตสานึกของความรับผิดชอบเชิงสังคม และการประเมินผลงานของหุ้นส่วนธุรกิจ
ด้านความรับผิดชอบว่าเพียงพอหรือไม่ แล้วกาหนดรายการที่จะปฏิบตั ิตาม
และดาเนินการอย่างเหมาะสมตามขัน้ ตอนด้านล่างนี้
(1)

ไม่เรียกร้องการนาเสนอราคาที่ไม่มีเจตนาอย่างชัดเจนที่จะจัดซื้อ

(2)

ความรับผิดชอบและสิทธิในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการเดินเรื่องภายในบริษัท สาหรับเงื่อนไขการจัดซื้อ
เงื่อนไขสัญญา การรับของ(การตรวจสอบ) ให้ข้นึ อยู่กบั แผนกที่เสนอเรื่องความต้องการ แผนกจัดซื้อจัด จ้าง
แผนกตรวจสอบ

(3)

แผนกจัดซื้อจัดจ้างทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนของบริษัทฯ ในการทาสัญญากับคู่ค้า

5. ห้ามรับทรัพย์สนิ บนใดๆ โดยส่วนตัวจากคู่ค้า ที่เกี่ยวข้องกับ การทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

B-3

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างแร่ธาตุอย่างมีความรับผิ ดชอบของฮิ ตาชิ กรุ๊ป

ฮิตาชิกรุ๊ปดาเนินธุรกรรมจัดซื้อจัดจ้างอย่า งมีความรับผิดชอบ โดยหลีกเลี่ยง การจัดซื้อวัตถุดบิ ชิ้นส่วน
ที่เป็ นการสนับสนุ นกองกาลังติดอาวุธในภูมิภาคที่มีกรณีพิพ าทสงคราม และความเสี่ยงสูง
รวมทัง้ ที่มีการละเมิดสิทธิทางมนุ ษยชนโดยการใช้แรงงานเด็ก การรับสินบน การทาลายสิง่ แวดล้อม
หรือเกี่ยวพันกับกรณีพิพาทแย่งชิงแร่ธาตุท่ีมีส่วนผสมของ (ดีบุก แทนทาลัม ทังสเตน ทองคา) หรือโคบอล
ในรายละเอียดคือ ปั ญหาสังคมในประเทศที่เป็ นต้น กาเนิดการผลิตแร่ธาตุ
และกับความมุ่งมันที
่ ่จะเข้าใจในบทบาทที่ธุรกิจได้รบั การคาดหวัง ให้ความเคารพต่อ “Due Diligence Guidance
ขององค์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรฐกิจ (OECD)
สาหรับ ซับพลายเชนที่มีความรับผิดชอบต่อแร่ธาตุจากพื้นที่ท่มี กี รณีพิพาทและมีความเสี่ยงสูง”
โดยมีการตรวจสอบซับพลายเชนที่ยึดหลัก ตามเนื้อหานัน้ หรือมีการดาเนินงานต่อเนื่องต่อไป
เกี่ยวกับคู่ค้าจัดซื้อจัดจ้างแต่ละบริษัท จะใช้เครื่องมือที่ได้รบั การยอมรับในระดับสากล เช่น Conflict Minerals Reporting
Template(CMRT:รายงานแร่ธาตุท่มี ีกรณีพพิ าท) ที่ทาง RMI(Responsible Minerals Initiative)ได้จดั ทาไว้
เพื่อทาการตรวจสอบเกี่ยวกับซับพลายเชน ที่ระบุว่าเป็ นประเทศแหล่งกาเนิด หรือถลุงแร่ ไปพร้อมๆกับ
การขอให้มีการจัดซื้อจากโรงถลุ งที่เป็ นไปตามข้อกาหนดของ RMAP(Responsible Minerals Assurance Process)
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１-2．การดาเนิ นงานด้ านการจัดซื้ อ จัดจ้ างของฮิ ตาชิ กรุ๊ป

ฮิตาชิให้ความสาคัญกับvalue chainที่ยงยื
ั ่ น โดยเริ่มทางานเกี่ยวกับการจัดการซับพลายเชน CSR
ที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างของฮิตาชิกรุ๊ปตัง้ แต่ต้นปี 2000
และได้ใช้โอกาสในการแสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมข้อตกลงโลกของสหประชาชาติในนามของฮิตาชิกรุ๊ป เมื่อเดือ
นกุมภาพันธ์ปี 2009 ในการผลักดัน และเร่งระดับในการดาเนินงานต่อๆมา ในการทาธุรกรรมกับคู่ค้าจัดซื้อจัดจ้าง
เราได้ดาเนินกิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักนโยบายและวินัยทางจริยธรรมที่มีการแนะนาไว้ใน
“นโยบายฮิตาชิกรุ๊ป 1-1” อย่างจริงจัง การใช้นโยบายร่วมกันเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง CSR ได้มีการจ่ายแจก
“แนวทางการจัดซื้อตามหลัก CSR” ให้กบั คู่ค้าจัดซื้อจัดจ้างไปยังบริษัทของทุกท่าน ประมาณ 30,000 บริษัท
พร้อมกับ ได้รบั ความร่วมมือในการทาแบบสารวจ CSR (ตอบคาถามเช็คชีตของแนวทางการจัดซื้อตามหลัก CSR)
และการตรวจสอบ ในการลดความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างให้เหลือน้ อยที่สุด เกี่ยวกับปั ญหา “แร่ธาตุท่มี ีการพิพาท”
ได้มีการบัญญัติ “นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างแร่ธาตุท่ีมีการพิพาทของฮิตาชิกรุ๊ป”
และเดินหน้าเรื่องกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีความรับผิดชอบที่ยึดหลักแนวปฏิบตั ิระดับสากล
ฮิตาชิมีความคิด
และจะเดินหน้าดาเนินงานในการเชื่อมต่อความรุ่งเรีองซึ่งกันและกันระหว่างคู่ค้าจัดซื้อจัดจ้างทุกท่านและฮิตาชิกรุ๊ป
เราขอให้ทุกท่านอ่านเนื้อหาอย่างรอบคอบโดยคานึง ถึงจุดประสงค์ข้างต้น และให้การสนับสนุ นในการปฏิบตั ิจริง
สาหรับข้อมูลรายละเอียดล่าสุดเกี่ยวกับความยังยื
่ นของฮิตาชิกรุ๊ป โปรดดูจากโฮมเพจด้านล่างนี้
Hitachi Group Sustainability (hitachi.com)

วิ นัยทางจริ ยธรรมสาหรับคู่ค้าในการจัดซื้ อจัดจ้างของฮิ ตาชิ กรุป๊
A. แรงงาน
２．

บริษัทของท่านจาเป็ นต้องปฏิบตั ิอย่างมีศกั ดิศ์ รีและความเคารพ โดยที่สงั คมนานาชาติทาความเข้าใจได้
ในการให้ความเคารพด้านสิทธิมนุ ษยชนต่อผู้ใช้แรงงาน โดยผู้ใช้แรงงานที่กล่าวถึงนี้ จะรวมไปถึง แรงงานชัวคราว
่
แรงงานต่างชาติ นักเรียนนักศึกษา แรงงานจ้างโดยตรง และแรงงานประเภทอื่นๆ ทัง้ หมด
（1） เกี่ ยวกับการว่าจ้างและจัดจ้างผู้ใช้ แรงงาน

บริษัทของท่านต้องไม่ใช้แรงงานที่ได้มาจากการบังคับ กักขัง (รวมถึงการผูกมัดทางหนี้สนิ )
หรือแรงงานผูกมัดภาวะจายอม ขูดรีดแรงงานนักโทษที่ไม่สมัครใจ แรงงานทาส การค้ามนุ ษย์ สิง่ เหล่านี้รวมถึง
การบังคับ ข่มขู่ ขู่เข็น การรับโอน หลบหนี รับสมัคร ส่งตัว ที่มาจากการล่อลวง หรือการลักพาตัว
สิง่ อานวยความสะดวก (สิง่ อานวยความสะดวกที่ว่านี้ จะรวมถึงหอพัก หรือที่อยู่อาศัยของผู้ใช้แรงงานด้วย)
ที่บริษัทของท่านจัดทาให้กบั ผู้ใช้แรงงาน จะต้องไม่มีข้อจากัดที่ไม่สมเหตุสมผลในการเข้าออก
หรือไม่สร้างข้อจากัด ในการเดินทางที่ไม่สมเหตุสมผล บริษัทของท่าน ต้องแสดงหนังสือสัญญาว่าจ้าง
ที่ถูกบันทึกเป็ นภาษาแม่หรือของภาษาที่ผู้ใช้แรงงานทัง้ หมด สามารถทาความเข้าใจเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง
ในเรื่องเงื่อนไขการว่าจ้าง ซึ่งสิง่ นี้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการว่าจ้าง แรงงานต่างด้าว
ต้องได้รบั หนังสือสัญญาว่าจ้างก่อนที่จะออกจากประเทศของตน และเมื่อมาถึงประเทศปลายทางแล้ว
หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายในท้องที่ไม่ได้
นอกเสียจากว่าจะต้องเป็ นเงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเที่ยบเท่ากับสัญญาของเดิม แรงงานทัง้ หมดต้องเป็ นไปด้วยความสมัครใจ
กรณีท่ีผู้ใช้แรงงานมีการแจ้ง อย่างเหมาะสมตามที่ระบุไว้ในสัญญา ผู้ใช้แรงงานมีอิสระที่จะพักงาน
หรือเลิกสัญญาได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าปรับ หรือค่าผิดสัญญา
บริษัทของท่านต้องไม่ ถือเก็บ หรือทาลาย เก็บซ่อน ยึด บัตรประจาตัวหรือใบสมัคร (บัตรประจาตัวที่ออกโดยรัฐ
หนังสือเดินทาง วิซ่าทางาน บัตรแสดงตัวประชาชน ฯลฯ) ไว้กบั ทางบริษัท
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กรณีจะมีกรณีท่ีอนุ ญาตโดยกฎหมายเท่านั น้ จึงสามารถถือเก็บได้
แต่ในกรณีน้ีผู้ใช้แรงงานต้องสามารถที่จะเก็บรักษาเองได้ตลอดทุกเมื่อ
บริษัทของท่าน ต้องไม่ให้ผู้ใช้แรงงานรับผิดชอบในการจ่ายค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้าง
หรือค่านายหน้าในการหางาน หรือค่ารับเหมาแนะนางาน หากทราบอย่างกระจ่างชัด ว่า
ผู้ใช้แรงงานมีการจ่ายเกี่ยวกับค่า ใช้จ่ายในการว่าจ้างงาน จะต้องคืนเงินค่าใช้จ่ายส่วนนั น้ ให้กบั ผู้ใช้แรงงานนัน้ ๆ
（2） เกี่ ยวกับ การว่าจ้างผู้ใช้ แรงงานวัยเยาว์

บริษัทของท่านต้องไม่ใช้แรงงานเด็กในการผลิต ไม่ว่าจะเป็ นกระบวนการผลิตใดๆ โดย“เด็ก” ที่กล่าวถึงนี้หมายถึง
อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็ นอายุ ท่สี ูงที่สุด ในบรรดา ผู้ท่มี ีอายุ 15 ปี หรือจบการศึกษาภาคบังคับ
หรืออายุต่าสุดที่ประเทศอนุ ญาตให้ว่าจ้างทางานได้
บริษัทของท่านต้องมีระบบที่เหมาะสมในการตรวจสอบอายุของผู้ ใช้แรงงาน
การใช้โปรแกรมการเรียนรู้ในสถานที่ทางานอย่างถูกต้อง จะได้รบั การยอมรับ ก็ต่อเมื่อได้มกี ารปฏิบตั ิครบทุกอย่าง
ตามที่ข้อบังคับทางกฎหมายได้กาหนดไว้เท่านัน้ หมายเหตุ ผู้ใช้แรงงานที่อายุไม่ถึง 18 ปี (ผู้ใช้แรงงานวัยเยาว์)
ต้องไม่ให้ทางานที่มีความเป็ นไปได้ ที่จะก่ออันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงนอกเวลางานปกติ
หรือในเวลากลางคืน ด้วย
บริษัทของท่านต้องมีการจัดการแรงงานนักเรียนที่เหมาะสมตามที่ข้อบังคับทางกฎหมายกาหนด
จากการที่ต้องมีการรักษาบันทึกข้อมูลการเข้าทางานของแรงงานนักเรียนที่เหมาะสม มีDue
Diligenceที่เข้มงวดต่อหุ้นส่วนด้านการศึกษา รวมทัง้ การปกป้ องสิทธิของแรงงานนักเรียน
บริษัทของท่านจาเป็ นต้องมีการให้ความช่วยเหลือ และอบรมให้กบั แรงงานนัก เรียนทัง้ หมด
อย่างเหมาะสมสาหรับสิง่ ที่จาเป็ นในการปฏิบตั งิ าน ส่วนเรื่องจานวนเงินค่าจ้าง
กรณีท่ีกฎหมายในท้องถิ่นนัน้ ไม่มีการกาหนดไว้ ค่าจ้างอย่างน้ อยสุด ของผู้ใช้แรงงานนักเรียน นัก ศึกษาฝึ กงาน
และผู้ใช้แรงงานที่กาลังเรียนรู้งานหรือที่ถอื ว่าเทียบเท่า จะต้องได้ค่าจ้างเท่ากับ
แรงงานมือใหม่ท่ที างานแบบเดียวกันหรืองานประเภทเดียวกันคนอื่นๆ
（3）การปฏิ บต
ั ิ ตามระเบียบการรักษาเวลาแรงงาน

จากผลการวิจยั ในการธุรกิจตามความเป็ นจริง ทาให้ทราบถึงความเกี่ยวข้องเป็ นที่ชดั เจนว่า
การทางานหนัก มากเกินไป จะทาให้ผู้ใช้แรงงานมีประสิทธิภาพในการทางานลดลง ลาออก บาดเจ็บ
และเกิดการเจ็บป่ วยมากขึ้น ฉะนัน้ บริษัทของท่าน ต้องไม่ให้ผู้ใช้แรงงาน ทางานเกินกว่าเวลาจากัด
ที่กฎหมายแรงงานของท้องที่นัน้ ได้กาหนดไว้ นอกจากนี้ เวลาในการทางานรวม ยกเว้นจากกรณีเร่งด่วนหรือฉุ กเฉิน
รวมถึงเวลาทางานล่วงเวลาแล้ว ต้องไม่เกิน 60 ชัวโมง
่
หรือไม่เกินกว่าเวลาสูงสุดที่กฎหมายได้กาหนดไว้
การทางานล่วงเวลาจะต้องเป็ นไปตามความสมัครใจ และต้องพยายามป้ องกันไม่ให้ผู้ใช้แรงงานทางานเกินกว่ากาลัง
และต้องให้ได้วนั พักผ่อนอย่างเหมาะสม (มากกว่าหรือตามที่กฎหมายกาหนดไว้ หรือ ภายใน 7 วันของการทางาน ได้พกั
24 ชัวโมงติ
่
ดต่อกันมากกว่า 1 วัน อย่างได้อย่างหนึ่งที่เวลามากกว่า)

（4）สวัสดิ การและค่าจ้าง

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กบั ผู้ใ ช้แรงงาน ต้องเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยค่าจ้างที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด
รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างขัน้ ต่า ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการที่บงั คับใช้เ ชิงกฎหมาย
จะต้องทาตามกฎหมายท้องถิ่น และมีการจ่ายค่าล่วงเวลาในอัตราที่สูงกว่าค่าจ้างปกติ
จะต้องมีการมอบรายละเอียดค่าแรงที่เข้าใจได้ง่ ายแก่ผู้ใช้แรงงานในเวลาที่เหมาะสม โดยมีการบันทึกข้อมูลที่เพียงพอ
เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานสามารถตรวจสอบความถูกต้องของค่ าตอบแทนในการทางานในแต่ละงวดการจ่ายเงิน ได้
การใช้แรงงานชัว่ คราว จัดจ้าง และจ้างจากภายนอก ให้อยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายท้องถิ่นนัน้ ทัง้ หมด
（5）การปฏิ บต
ั ิ ในเชิ งมนุษยธรรมต่ อผู้ใช้แรงงาน

บริษัทของท่าน ต้องไม่ทาในสิง่ ต่างๆเหล่านี้ต่อคนงาน เช่น การกระทาที่อาจจะเป็ น การใช้ความรุนแรง
การดูแคลนต่อเพศสภาพ การล่วงละเมิดทางเพศ การทรมานทางเพศ การทาโทษ การกดดันทางร่างกายหรือจิตใจ
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การกลันแกล้
่
งรังแก การประจาน แสดงความดูหมิ่นในที่สาธารณะ การล่วงละเมิดทางวาจา
การทรมานหรือการปฏิบตั ิอย่างไร้มนุ ษยธรรม
ทัง้ นี้บริษัทของท่านต้องมีการทานโยบายและขัน้ ตอนทางวินัยสาหรับรองรับเรื่องต่างๆในหัวข้อเหล่านี้
โดยต้องมีการนิยามไว้อย่างชัดเจน และสื่อสารให้ผู้ใช้แรงงานได้รบั รู้ด้วยในสิง่ เหล่านี้ด้วย
（6）การกาจัดการเลื อกปฏิ บต
ั ิ /การล่วงละเมิ ด

บริษัทของท่าน ต้องมีการจัดการเพื่อไม่ให้สถานที่ทางาน มีการละเมิด และการเลือกปฏิบตั ิอย่างผิดกฎหมาย
บริษัทของท่านต้องไม่ ทาสิง่ ที่เป็ นการละเมิด หรือการเลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลเพราะสิง่ ต่างๆเหล่านี้ ได้แก่ เชื้อชาติ สีผิว อายุ
เพศ รสนิยมทางเพศ เพศสภาพและการแสดงออกทางเพศ เผ่าพันธุ์หรือสัญชาติ การมีสภาพความทุพลภาพหรือไม่
การมีครรภ์ ศาสนา การเป็ นสมาชิกพรรคการเมือง หรือสหภาพ การมีประสบการณ์เป็ นทหารหรือไม่
ข้อมูลทางพันธุกรรมที่ได้รบั การคุ้มครองหรือการมีคู่สมรสหรือไม่มี
ต้องมีการปฏิบตั พิ ิเศษที่สมเหตุสมผลต่อวิถที างศาสนาของคนงาน นอกจากนี้ ไม่บงั คับให้ต้องเข้า ตรวจทางการแพทย์
หรือมีการตรวจสอบทางร่างกาย ที่รวมไปถึง ความเป็ นไปได้ในการมีครรภ์หรือความเป็ นสาวบริสุทธิ ์
ของผู้ท่กี าลังจะเป็ นคนงาน ที่มีอาจมีความเป็ นไปได้ท่จี ะถูก ใช้ในการเลือกปฏิบตั ิ
（7）เสรีภาพในการสมาคม

บริษัทของท่าน ต้องทาตามกฎหมายของท้องถิ่น และเคารพสิทธิของผู้ใช้แรงงานทัง้ หมด ที่เป็ นไปตามความสมัค รใจ
ในการจัดตัง้ สหภาพแรงงาน เข้าร่วม เจรจาต่อรอง รวมกลุ่มอย่างสันติ
และต้องให้ความเคารพสิทธิของผู้ใช้แรงงานที่จะไม่ทาในสิง่ นัน้ ด้วย ผู้ใช้แรงงาน/ตัวแทน
ต้องสามารถพูดคุยทาความเข้าใจ เกี่ยวกับเงื่อนไขในการทางาน และความคิดเห็น และข้อกังขาต่างๆ กับทางฝ่ ายบริหาร
อย่างตรงไปตรงมาได้ โดยมิต้องเกรงกลัวว่าจะถูกเลือกปฏิบตั ิ ปองร้ายกลับ ข่มขู่ กลันแกล้
่
งรังแกล่วงละเมิด
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B.

สุขภาพและความปลอดภัย

บริษัทของท่าน มีความตระหนักในเรื่อง สิง่ แวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยและถูกสุ ขลักษณะ
ที่นอกจากจะลดการบาดเจ็บและความเจ็บป่ วยในการทางานให้น้อยที่สุดแล้ว
ยังช่วยปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการ ความสม่าเสมอของผลิตภัณฑ์แล้ว
การเพิ่มและรักษาแรงจูงใจในการทางานของผู้ใช้แรงงานด้วย ในขณะเดียวกัน
ก็มีความตระหนักถึง การให้ข้อมูลและการศึกษาแก่ผู้ใช้แรงงานอย่างต่อเนื่องที่ขาดไม่ได้
เพื่อที่จะระบุและแก้ปัญหาความปลอดภัยและสุ ขภาพในที่ทางาน ทว่า
ระบบการจัดการควบคุมที่เป็ นที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลาย เช่น ISO 45001 และ ILO Health and Safety Management System
Guidelines จะทาให้สามารถได้รบั ข้อมูล ที่เป็ นประโยชน์ ในการกาหนดบรรทัดฐานในบริษัทของท่าน

(1）การดารงสภาพความปลอดภัยในการปฏิ บต
ั ิ งาน

เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพ บริษัทของท่าน จะต้องเปิ ดเผย ระบุ ประเมิน
ไปถึงการควบคุม อันตรายอย่างเป็ นลาดับชัน้ ของแหล่งความอันตราย (สารเคมี ไฟฟ้ า แหล่งพลังงาน เพลิงไหม้ รถยนต์
รวมถึงแหล่งอันตรายที่จะของตกหล่น ฯลฯ )ที่แฝงอยู่ ให้แก่ผู้ใช้แ รงงาน สิง่ เหล่านี้จะรวมไปถึง การกาจัดแหล่งอันตราย
กระบวนการและวัตถุดิบทดแทน การควบคุ มด้วยการออกแบบที่เหมาะสม
การดาเนินการรับมือเชิงควบคุมและเชิง วิศวกรรมศาสตร์ การบารุงรักษาเชิงป้ องกัน
และการทาขัน้ ตอนการทางานอย่ างปลอดภัย (รวมถึงการล็อกเอาต์/แท็กเอาต์) สุขภาพความปลอดภัยแรงงาน
และการให้การศึกษาฝึ กซ้อมเกี่ยวกับ สุขภาพความปลอดภัยแรงงานอย่างต่อเนื่ องด้วย
กรณีท่ีไม่สามารถควบคุมแหล่งอันตรายได้อย่างเหมาะสมจากขัน้ ตอนเหล่านี้
คนงานจะต้องได้รบั อุ ปกรณ์ ป้องกันส่วนตัว ที่ถูกต้องเหมาะสมที่มกี ารควบคุมอย่างต่อเนื่อง
และได้รบั การศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงเรื่องแหล่งอันตรายเหล่านี้ ด้วยวิธีท่ใี ช้ได้ผล
รวมทัง้ ต้องสื่อด้วยภาษาที่คนงานสามารถทาความเข้าใจเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง สาหรับสตรีมคี รรภ์
ผู้ท่กี าลังเลี้ยงดูทารก จะต้องได้รบั การเปลี่ยนสถานที่ทางานโดยออกจากสิง่ แวดล้อมที่มีแหล่งอันตรายสูง
หรือได้รบั การแบ่งภาระหน้าที่งานที่ได้รบั การกาจัดหรือการลดความเสี่ยงด้านสุขภาพความปลอดภัยแรงงาน
และได้รบั ความสะดวกตามหลักเหตุผล ได้รบั การปฏิบตั ิท่เี หมาะสม

(2）การเตรียมพร้อ มในยามฉุ กเฉิ น

บริษัทท่านต้องมีการระบุ ประเมิน และรายงานความเร่งด่วน ของความฉุ กเฉิน หรือสถานการณ์ ฉุกเฉินแอบแฝง
ขัน้ ตอนในการแจ้งและหนีภยั ให้กบั พนักงาน รวมถึงการศึกษาฝึ กซ้อมคนงาน
การขัน้ ตอนการดาเนินงานและแผนรับมือเหตุฉุกเฉิน ที่ทาให้ได้รบั ผลกระทบน้ อยที่สุด การฝึ กซ้อมดับเพลิง
ต้องมีอย่างน้ อยปี ละครัง้ หรือตามที่กฎหมายท้องถิ่น กาหนด อย่างใดอย่างหนึ่งที่เข้มงวดมากกว่า การรับมือเหตุฉุกเฉิน
ต้อง ต้องมีอุปกรณ์ แจ้งเพลิงไหม้และอุปกรณ์ด บั เพลิงที่เหมาะสม มีทางออกที่ห นีง่ายไม่มสี งิ่ กีดขวาง
สถานที่ต้องมีทางออกฉุ กเฉินที่เหมาะสม สามารถรองรับเหตุฉุกเฉินได้ โดยมีขนั ้ ตอนที่
คานึงถึงความสาคัญในการเกิดความเสียหายต่อชีวิต สิง่ แวดล้อม และทรัพย์สนิ น้ อยที่สุด
(3）ความเจ็บป่ วยและการบาดเจ็บจากการปฏิ บต
ั ิ งาน

บริษัทของท่านต้องบริหารระบบและขัน้ ตอนการป้ องกัน ควบคุม ตรวจสอบ และรายงาน
อุบตั ิเหตุและความเจ็บป่ วยที่เกิดจากการทางาน
สิง่ เหล่านี้จะต้องรวมถึงการสนับสนุ นให้คนงาน
จาแนกและบันทึกกรณีศึกษาของอุบตั ิเหตุและความเจ็บป่ วยที่เกิดจากการทางาน การให้การรักษาที่จาเป็ น
ทาการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของกรณีศึกษา และค้นหาสาเหตุเพื่อทาการขจัดและแก้ไข
โดยต้องมีกฎระเบียบที่ส่งเสริม ให้ผู้ใช้แรงงานกลับสู่สถานที่ทางานได้อีก
(4）สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
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บริษัทท่านต้องระบุ ประเมิน ควบคุม การแผ่กระจายในเชิงตัวยา เชิงชีวภาพ เชิงเคมี
ตามหลักการควบคุมอันตรายตามลาดับชัน้ ให้แก่ผู้ใช้แรงงาน กรณีท่มี ีการระบุแหล่งอันตรายแฝงแล้ว
บริษัทท่านต้องหาทางที่จะกาจัด หรือลดโอกาสที่จะทาให้เกิด อันตรายเหล่านัน้ กรณีท่ไี ม่สามารถกาจัดหรือบรรเทาได้
แหล่งอันตรายแฝงจะต้องได้รบั การจัดการ หรือถูกควบคุม ด้วยการออกแบบที่เหมาะสม ในเชิงวิศวกรรมศาสตร์
หากไม่สามารถจัดการแหล่งอันตรายได้อย่างเหมาะสมด้วยขัน้ ตอนดังกล่าวได้
ผู้ใช้แรงงานต้องได้ใช้อุปกรณ์ ป้องกันส่วนบุคคล ที่ได้รบั การจัดการดูแลที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
โปรแกรมการป้ องกัน จะต้องมีการทาอย่างต่อเนื่อง
และจะต้องรวมอยู่ในการศึกษาเกี่ยวกับ ความเสี่ยงที่มีความเกี่ยวข้องกับแหล่งอันตรายเหล่านี้
(5）การคานึ งถึงสภาพการทางานหนั กเกิ นกาลังเชิ งร่างกาย

บริษัทของท่านต้องควบคุมไม่ให้เกิดปั ญหาในการระบุ ประเมิน ความเสี่ยงที่จะทาให้ผู้ใช้แรงงานได้รบั บาดเจ็บ
จากการทางานโดยใช้มือแตะต้องวัตถุดิบโดยตรง การปฏิบตั ิงานที่ใช้กาลังร่างกายอย่างมาก งานใช้แรงกาลังมากซา้ ๆ
การยืนทางานเป็ นเวลานาน การยกของหนัก โดยต้องใช้กาลังจานวนมาก
(6）การจัดทาระบบป้ องกันอันตรายจากเครื่องจักรอุปกรณ์

บริษัทของท่านต้องประเมินแหล่งอันตรายที่อาจเกิดจากเครื่องจักรที่ใช้ในงานผลิต และงานอื่น
ในกรณีท่มี ีแหล่งอันตรายที่ อาจทาให้ต้องจัดการดูแลอย่างเหมาะสม เช่น การป้ องกันเชิงกายภาพ อินเตอร์ล็อก
ติดตัง้ สิง่ กัน้ ขวาง ฯลฯ
(7）การจัดเตรียมที่ อยู่อาศัย

อาหาร และสาธารณูปโภคที่ ถกู สุขลักษณะ

บริษัทของท่านต้องจัดเตรียมห้องน้าที่สะอาด น้าดื่มสะอาด สถานที่อานวยความสะดวกสาหรับการปรุง จัดเก็บ
และรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะให้กบั คนงาน ในกรณีท่ีบริษัทของท่านจัดเตรียมหอพัก
จะต้องเป็ นหอพักที่สะอาด ปลอดภัย ทางหนีภยั ฉุ กเฉินที่เหมาะสม มีน้าอุ่นสาหรับอาบ และแสงไฟที่สว่างพอเพียง
เครื่องปรับและระบายอากาศ ต้องเตรียมพื้นที่สาหรับเก็บสัมภาระและของมีค่าส่วนตัว และพื้นที่สาหรับความเป็ นส่วนตัว
และมีความกว้างมากเพียงพอที่สามารถเข้าออกได้
(8）การสื่ อสารข้อมูลในเรื่องที่ เกี่ ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย

บริษัทของท่านต้องให้ข้อมูล ความปลอดภัยและสุขภาพ
เป็ นภาษาแม่ หรือภาษาที่ผู้ใช้แรงงานสามารถทาความเข้าใจได้อย่ างถูกต้อง
ในเรื่องการระบุสถานที่ทางานที่มีแหล่งอันตรายการที่คนงานจะต้องสัมผัส (เครื่องจักร ไฟฟ้ า สารเคมี อัคคีภยั
รวมถึงแหล่งอันตรายเชิงวัตถุ โดยไม่จากัดแต่เพียงเท่านี้)รวมถึงการให้การศึกษาอบรม
เกี่ยวกับเรื่องสถานที่ทางานที่มคี วามเหมาะสมแก่ผู้ใช้แรงงาน
นอกจากนี้ ข้อมูล เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย ต้องมีการติดประกาศอย่างเห็นได้ช ัดเจน
ไว้ในสถานที่ท่ผี ู้ใช้แรงงานสามารถเข้าถึงและรับรู้ได้ ก่อนการเริ่มงาน และหลังจากนัน้
จาเป็ นต้องให้การศึกษาและการฝึ กซ้อมเป็ นประจากับผู้ใช้แรงงานทัง้ หมด
ต้องได้รบั การสนับสนุ นให้แจ้งความกัง วลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย โดยไม่ มกี ารถูกปองร้ายกลับ
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C.

สิ่ งแวดล้อม

บริษัทของท่านตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เป็ นสิง่ ที่ขาดไม่ได้ในการผลิตผลิตภัณฑ์มาตรฐานโลก
ตัง้ แต่การรักษาสุขภาพและความปลอดภัยสาธารณะ กิจกรรมการผลิต ระบุผลกระทบสิง่ แวดล้อม
พร้อมๆกับต้องลดผลกระทบที่เป็ นพิษต่อสังคมท้องถิ่น สิง่ แวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติให้มีน้อยที่สุ ด
ข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัด จ้างของฮิตาชิกรุ๊ ปขอให้ดูใน “แนวปฏิบ ตั ิของการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว”
（1）การให้ อนุ ญาตด้านสิ่ งแวดล้อม

และการรายงาน

บริษัทของท่านจะต้อง ทาการลงทะเบียน ถือใบอนุ ญาต ใบรับรอง (เช่น การจับตาเฝ้ าดูการปล่อยของเสีย )
และทาการต่ออายุ หนังสือที่มีความเกี่ยวข้องกับการรับรองด้านสิง่ แวดล้อมที่มีความจาเป็ นทัง้ หมด
โดยจะต้องมีการรายงานและการบริหารจัดการ ที่เป็ นไปตามข้อกาหนด
（2）การป้ องกันการเกิ ดมลพิ ษต่ อสิ่ งแวดล้อมและลดการใช้ ทรัพยากร

บริษัทของท่านจาเป็ นต้องกาจัด ต้นเหตุท่ที าให้เกิด ของเสียและสิง่ ปฏิกูล หรือเพิ่ม ผลิต บารุงรักษา
เปลี่ยนแปลงขัน้ ตอนการทางาน หรือกรรมวิธีการอื่นๆ เกี่ยวกับ อุปกรณ์กาจัดสิง่ ปฏิกูล ให้เหลืออยู่น้อยที่สุด
ต้องลดการใช้ น้า เชื้อเพลิงฟอสซิล แร่ธาตุ และในส่วนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มากจากป่ าไม้เบญจพรรณ จะต้องมีเปลี่ยนกระบวนการด้าน การผลิต การบารุงรักษา อุปกรณ์
ใช้สารทดแทน นากลับมาใช้ใหม่ อนุ รกั ษ์ รีไซเคิ้ล หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อลดจานวนการใช้
（3）สารก่ อเกิ ดอัน ตรายต่ อสิ่ งแวดล้อม

สารเคมี ของเสีย และสารอื่นๆ ที่จะนามาซึ่งอันตรายต่อร่างกายและสิง่ แวดล้อม จะต้องมีการระบุ ติดป้ ายแสดง
และมีการควบคุมอย่างปลอดภัย ในการขนย้าย จัดเก็บ ใช้งาน รีไซเคิ้ลหรือนากลับมาใช้ซา้
และต้องมีการกาจัดอย่างสมบูรณ์
（4）ขยะมูลฝอย

บริษัทของท่านต้องทาการระบุ บริหารจัดการ ลดจานวน ขยะมูลฝอย(ที่ไม่ใช่สารพิษ ) และดาเนินการกาจัด
หรือรีไซเคิ้ล อย่างเป็ นระบบและมีความรับผิดชอบ
（5）การปล่อยของเสี ย ในอากาศ

บริษัทของท่าน ต้องทาการระบุ ตรวจจับเป็ นระยะ ควบคุม และบาบัด สารที่เกิดขึ้นในระหว่างการทางาน เช่น
สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ละอองลอย สารกัดกร่อน อนุ ภาค สารทาลายชัน้ โอโซน
รวมถึงสารที่เป็ นผลพลอยได้จากการเผาไหม้ ตามความจาเป็ นก่อนปล่ อยออกสู่บรรยากาศ สารที่ทาลายชัน้ โอโซน
ต้องควบคุมอย่างมีประสิทธิผล เป็ นไปตามกาหนดของพิธีสารมอนทรีออล และมาตรการบังคับ บริษัทของท่าน
ต้องมีการตรวจจับ ผลการจัดการสารเคมีท่ปี ล่อยออกสู่บรรยากาศ และผลการทางานของระบบบาบัด เป็ นประจาทุกวัน
（6）การจากัดการใช้ สารต่ างๆ

บริษัทของท่าน ต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของ กฎหมาย ข้อบังคับ และความต้องการของลูกค้าทัง้ หมด
เกี่ยวกับ ข้อจากัดหรือข้อห้ามในเรื่องสารประกอบที่ต้องระบุพิเศษ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ และการผลิต
และการติดฉลากแสดงเกี่ยวกับการกาจัด และการรีไซเคิ้ล
（7）การจัดการน้า

บริษัทของท่าน ต้องทาข้อมูลเกี่ยวกับ แหล่งน้า การใช้น้า การปล่อยน้า เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ทาการระบุ
และตรวจเฝ้ าดู ฯลฯ หาโอกาสที่จะประหยัดน้า ทาโปรแกรมจัดการควบคุมเส้นทางที่จะทาให้เกิดมลพิษ ต้อง มีการระบุ
เฝ้ าตรวจดู ควบคุมน้าทิ้ง และทาการบาบัด ตามที่จาเป็ นก่อนมีการระบายน้าทิ้งออก บริษัทของท่านต้อง
ในการทาการเฝ้ าดูระบบบาบัดน้าทิ้ง แท็งค์ท่เี ก็บน้า เป็ นประจา รักษาและปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับอย่างเหมาะสม
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（8）การใช้ พ ลังงานและการปล่อยแก๊สเรือนกระจก

บริษัทของท่าน ต้องมีการกาหนดเป้ าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับบริษัท การใช้พลังงาน
รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทัง้ สโคป 1 และ 2 ต้องมีการติดตาม จัดทาเอกสาร เผยแพร่ผลการเปรียบเทียบ
ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับเป้ าหมาย สู่ภายนอกองค์กร
บริษัทท่านต้องหาวิธีปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการลดการใช้พ ลังงาน
รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือ นกระจกให้น้อยที่สุด
（9）การอนุ รก
ั ษ์ความหลากหลายทางชี ว ภาพและระบบนิ เวศน์

บริษัทของท่าน ต้องตระหนักถึง ผลกระทบในการรักษาสภาพอันสมบู รณ์ ของความหลากหลายของสิง่ มีชีวิต
และระบบนิเวศน์ ที่เป็ นพื้นฐานของความเป็ นอยู่ของมนุ ษยชาติ และความอยู่รอดของธุรกิจ ในขณะเดียวกัน
และต้องดาเนินงานกิจกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ โดยที่ให้ความใส่ใจในหัวข้อต่างๆ ด้านล่างนี้ด้วย
-

-

ให้ความสาคัญกับการจัดซื้อกระดาษ หรือเครื่องใช้ในสานักงาน ที่ได้รบั การยืนยันว่า
มีการคานึงถึงความหลากหลายทางชีว ภาพและระบบนิเวศน์
การจัดซื้อที่มีการคานึงถึงระบบนิเวศน์ ในการการขุดวัตถุดิบ หรือการพัฒนาวัตถุดิบ ชิ้นส่วน ผลิตภัณ ฑ์
การผลิต
อนุ รกั ษ์และรักษาสิง่ มีชีวิตหายากที่มีอยู่ในพื้นที่นั น้ และหลีกเลี่ย งการแบ่งแยกพื้นที่อยู่อาศัย ของสัตว์
ในกรณีท่ตี ้องเข้าครอบครองที่ดิน หรือทาการปลูกสร้างอาคารแทนของเก่า
คานึงถึงระบบนิเวศน์ รอบตัว
ทากิจกรรมส่งเสริมการรักษาธรรมชาติ สร้างความเป็ นสีเขียวผ่านพืชพันธุ์ท้องถิ่น และการปลูกต้นไม้
ที่จะเชื่อมโยงกับการอนุ รกั ษ์ระบบนิเวศน์
การปรับปรุง กิจกรรม 3R (Reduce、Reuse、Recycle) และกิจกรรมการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง
ที่การป้ องกันการเกิดมลพิษจากมุมมองในการอนุ รกั ษ์ระบบนิเวศน์
เรียกร้องการส่งเสริมการทาระบบอนุ รกั ษ์ระบบนิเวศน์ กบั คู่ค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง
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D.

จริ ยธรรมทางธุรกิ จ

บริษัทของท่านต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุ รกิจในระดับสูงสุด ที่ได้กล่าวไว้ตามด้านล่าง ในการรับผิดชอบต่อสังคม
และเพื่อความสาเร็จทางการตลาด
（1）การรักษาความสัตย์ซื่อ เพื่อ ความต่ อเนื่ องของธุรกิ จ

บริษัทของท่านต้องรักษาความบริสุทธิใจในระดับสูงสุด ในการทาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ต้องมีนโยบายห้ามอย่างเด็ดขาดในเรื่อง การรับสินบน ทุจริต โจรกรรม ฉ้อโกง ต้องการทาธุรกิจด้วยความโปร่งใส
และสะท้อนผลประกอบการทางบัญชีท่ีมีความถูกต้อง ต้องมีระบบการตรวจสอบ เกี่ยวกับการป้ องกันการทุจริต
และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
（2）การขจัดผลกาไรที่ ไม่เ หมาะสม

บริ ษัทของท่านต้ องไม่ใช้ วิธีการ สัญญา เรี ยกร้ อง เสนอ อนุญาต หรื อรับสินบน เพื่อที่จะรับผลประโยชน์ ที่ไม่เหมาะสม หรื อไม่ชอบธรรม ข้ อห้ ามนีจ้ ะรวมถึ ง
การสัญญา เรี ยกร้ อง เสนอ อนุญาต หรื อรับสินบน ที่มีมูลค่าผ่า นบุคคลที่สามทัง้ ทางตรง และทางอ้ อม เพื่อได้ มา หรื อการรักษาธุรกิจ มอบหมายงานให้ ผ้ ูอื่น
หรื อเพื่อผลประโยชน์ ที่ไม่เหมาะสมด้ วย ต้ องมีการตรวจจับ เก็บบันทึกเป็ นหลักฐานที่แน่ชัด โดยทาตามกฎหมายป้องกันการทุจริ ตและฉ้ อโกง
（3）การเปิ ดเผยข้อมูล

บริษัทของท่านจาเป็ นต้องทาธุรกิจทุกๆรายการ ด้วยความโปร่งใส และสะท้อนผลประกอบการ
โดยมีการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง บริษัทของท่านต้องเปิ ดเผย ข้อมูลของแรงงาน ความปลอดภัยและสุ ขภาพ
การดาเนินงานเรื่องอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม กิจกรรมทางธุรกิจ และโครงสร้าง สถานภาพด้านการเงิน และผลประกอบการ
ตามระเบียบแบบแผนปฏิบตั ิท่ีใช้อย่างกว้างขวางในวงการธุรกิจนัน้ ๆ
บริษัทท่านต้องไม่ยอมรับการแจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับ เรื่องมาตรการดาเนินงาน หรือเหตุการณ์ ท่ีเกิดขึ้นในซับพลายเชน
（4）ทรัพย์สินทางปั ญญา

บริษัทของท่านต้องให้ความเคารพ และคานึ งถึงการปกป้ องสิทธิของทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจะต้องไม่ละเมิดสิทธิของทรัพย์สนิ ทางปั ญญา นอกจากนี้ ยังต้องปกป้ องข้อมูลลูกค้า
และคู่ค้าในการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
（5）การทาธุรกิ จที่ ยุติธรรม

การโฆษณา และการแข่งขันที่ ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย

บริษัทของท่าน ต้องทาการแข่งขันในธุรกิจอย่างมีความยุติธรรมตามกฎกติกา มีการโฆษณาที่ซ่ือตรง
และดาเนินกิจการโดยสอดคล้องกับกฎระเบียบการแข่งขันทัง้ หมด
รวมทัง้ ต้องมีมีระบบขัน้ ตอนที่เหมาะสมในการรักษาข้อมูลลูกค้าด้วย
（6）การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและการขจัดการตอบโต้

การปองร้ายกลับ

บริษัทของท่าน ต้องรักษาโปรแกรมที่รบั รองและคุ้มครองคู่ค้าจัดซื้อจัดจ้างและผู้แจ้งเบาะแส
เว้นแต่ท่ีกฎหมายได้ห้ามไว้ บริษัทท่านจาเป็ นต้องแจ้งให้และรักษากระบวนการที่ผู้แจ้งเบาะแส
สามารถแจ้ง ข้อกังวลได้โดยไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะถูกปองร้ายกลับ
ต้องมีการรับประกันวิธีการที่จะทาให้สามารถแจ้งเรื่องได้
（7）การจัดซื้อแร่ธาตุอย่างมีความรับผิ ดชอบ

บริษท
ั ของท่านตอ้ งมีการทา Due Diligence โดยใช ้นโยบายเพื่อการรับรองอย่างสมเหตุสมผล
่
ในการจัดหาทีสอดคลั
องกับ Due Diligence Flamework หรือเที่ยบเท่ากับ Due Diligence Guidance
้ ที
่ ่มีกรณี พิพาทและมีความเสียงสู
่
สาหรับซับพลายเชนที่มีความรับผิดชอบ ของแร่ธาตุท่มาจากพื
ี
นที
ง
่
่
่
ทีองค ์กรพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (OECD) ให้การยอมรับ เกียวกับความเชือมโยงของแหล่ง ที่มา
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่
และการจัดการแร่ธาตุ (ดีบุก แทนทาลัม ทังสเตน ทองคา ฯลฯ) ทีผสมอยู
่ในผลิตภัณฑ ์ที่บริษท
ั ตัวเองผลิต
่
่ ของฮิตาชิกรุป๊ ขอให้ดูควบคู่ไปดว้ ยกับ
เกียวกั
บวิธค
ี ิดเรือง
้ ธาตุอย่างมีความรับผิดชอบของฮิตาชิกรุป๊ ”
“นโยบายการจัดซือแร่
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E.

ระบบกำรจัดกำร

บริษัทของท่านต้องจัดทาและใช้ระบบการจัดการทางานตามที่ได้กาหนดไว้ในเนื้อหาของระเบียบวินัยฉบับนี้
ระบบการบริหารจัดการต้องเป็ นไปตามจุดประสงค์ด้านล่างนี้：
a. การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และสิง่ ที่ลูกค้าเรียกร้อง เกี่ยวกับ การทางาน และผลิตภัณฑ์ของบริษัทท่าน
b. การนาแนวทางปฏิบตั ิฉบับนี้ไปใช้ และ
c. ระบุและลดความเสีย่ งในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบตั ฉิ บับนี้
และการส่งเสริมการปรับ ปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยระบบการจัดการ
ระบบการบริหารจะต้องรวมถึงสิง่ ต่างๆ ตามด้านล่างนี้
(1)

พันธกิ จขององค์กร

ระดับผู้บริหารให้การรับรู้ และมีการตรวจสอบยืนยันประกาศในสถานที่นัน้ ที่เป็ นภาษาในประเทศนัน้
เกี่ยวกับพันธกิจของบริษัทของท่าน ในเรื่องการปฏิบตั ิตามกฎและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
มีการบันทึกที่แสดงนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม
(2)

ความรับผิ ดชอบและความรับผิ ดชอบในการอธิ บายของผู้บริ หาร

บริษัทของท่าน ต้องมีความชัดเจนเรื่องระบบการบริหาร
และระบุระดับการบริหารที่รบั ผิดชอบการปฏิบ ัติงานที่มคี วามแน่ นอนเกี่ยวกับโปรแกรมการบริหารนัน้
รวมถึงการระบุผู้รบั ผิดชอบในบริษัทอย่างชัดเจน
โดยที่ระดับผู้บ ริหารจะต้องมีการทบทวนสภาพของระบบการบริหารอย่างสม่าเสมอ
(3)

การตอบสนองในเรื่องความต้ องการของลูกค้า และเชิ งกฎหมาย

บริษัทท่านจะต้องสร้างกระบวนการ ที่ทาให้สามารถรองรับกฎหมายควบคุม และความต้องการของลูกค้า ในการระบุ
ตรวจสอบ ทาความเข้าใจได้ ตามที่ได้กาหนดไว้ในแนวทางฉบับนี้
(4)

การประเมิ นผลและการจัดการความเสี่ยง

กระบวนการในการระบุความเสีย่ งทางจริยธรรม และวิถแี รงงานที่เกี่ยวข้องกับ เรื่อง การปฏิบ ตั ิตามกฎหมาย
เรื่องสิง่ แวดล้อม เรื่องความปลอดภัยและสุขภาพ(*) รวมถึงการทางานของบริษัทของท่าน
เพื่อการการจัดการการระบุความเสี่ยง การรักษาไว้ซ่งึ การปฏิบตั ิตามตัวบทกฎหมาย
ใช้ขนั ้ ตอนที่เหมาะสมกาหนดระดับความสาคัญที่สมั พัน ธ์กบั แต่ละความเสีย่ งจาก
และคู่ค้าการจัดซื้อจัดจ้างที่มกี ารจากัดควบคุมเชิงวัตถุ
(*)ความปลอดภัยและสุขภาพ ：พื้นที่ท่ีควรรวมในเรื่องการประเมินความเสีย่ งสาหรับ สิง่ แวดล้อม
ความปลอดภัย สุขภาพ ได้แก่ สถานที่ผลิต โกดัง และสถานที่เก็บรักษา
โรงงาน/เครื่องจักรอุปกรณ์ อานวยความสะดวกในสถานที่ พื้นที่ทาการวิจยั และทดลอง สถานสาธารณามัย(สุขา)
ครัว/โรงอาหาร และที่พกั อาศัย ผู้ใช้แรงงาน/หอพัก
(5）การตัง้ เป้ าการปรับปรุงแก้ ไข

แผนการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนต่อการบรรลุเป้ าหมาย เป้ าประสงค์ เป้ าหมาย เพื่อปรับปรุงในผลงานด้าน สังคม
สิง่ แวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย การบรรลุเป้ าหมายผลงานของบริษทั ของท่าน
จะรวมถึงการประเมินเกี่ยวกับผลการทางานเป็ นประจาด้วย
(6)

การพิ จารณากาหนดหลักสูตรการอบรม
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เป็ นโปรแกรมการฝึ กอบรมสาหรับการทาให้สอดคล้องกับกฎหมายควบคุม เพี่อให้ผู้ควบคุมและผู้ใช้แรงงาน
ทาตามนโยบาย ลาดับขัน้ ตอน และจัดทาเป้ าหมายการปรับปรุง ของบริษัทท่าน
(7）การสื่ อสารไปยังผู้ใช้ แรงงาน คู่ ค้าจัดซื้อจัด จ้าง และลูกค้า

เป็ นกระบวนการในการสื่อสารข้ อมูลที่ ถูกต้ องชัดเจนเกี่ ยวกับผลงานการดาเนินการและความคาดหวัง จากนโยบายของบริ ษัทท่านและการปฏิบัติจริ ง
ต่อผู้ใช้ แรงงาน คู่ค้าจัดซือ้ จัดจ้ าง และลูกค้ า
(8）การร้องเรียน การมีส่วนร่วม

การตอบสนองของผู้ใช้แรงงาน

แนวปฏิบตั ิฉบับนี้ จากการรับรู้ตวั อย่างการฝ่ าฝื นกฎ ความคิดเห็นระดับประเมินผลเความเข้าใจของผู้ใช้แรงงาน
การส่งเสริมการปรับปรุงแก้ไข กลไกการจัดการเรื่องการร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผ ลอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับเงื่อนไข
ต้องสร้างสิง่ แวดล้อมที่ให้ความปลอดภัยกับ ผู้ใช้แรงงานสามารถร้องเรียน และเสนอคาแนะนาได้
โดยไม่ต้องเกรงกลัวการตอบโต้หรือปองร้ายกลับ
(9）การทาการตรวจสอบและประเมิ น

การประเมินตนเองอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้แน่ ใจว่าเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายควบคุม
และเนื้อหาของแนวปฏิบตั ิฉบับนี้ รวมถึงข้อสัญญาที่ทาไว้กบั ลูกค้าที่เกี่ยวข้องในเชิงสังคม
และเชิงความรับ ผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
(10）ดาเนิ นงานเรื่องการแก้ ไข

กระบวนการแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้รบั การระบุ จากการประเมิน สารวจ ตรวจสอบ ตรวจพิจารณา
จากภายนอกและในบริษัท
(11）การบันทึ กเป็ นลายลักษณ์ อก
ั ษร

การจัดทาบันทึก และดารงรักษาไว้ซ่งึ การปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับ รักษาความเป็ นส่วนตัว
สอดคล้องต่อความต้องการของสังคม การรักษาความลับ
(12）ความรับผิ ดชอบของคู่ค้า จัดซื้อจัดจ้าง

เป็ นการบวนการสาหรับ การแจ้งเนื้อหาของแนวปฏิบตั ิฉบับนี้ให้กบั คู่ค้าจัดซื้อจัดจ้าง
และการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิฉบับนี้ของคู่ค้าจัดซื้อจัดจ้าง
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F.

คุณภาพ ความปลอดภัย

（1） การรักษาไว้ซึ่ง สิ นค้าที่ มี ความปลอดภัย

บริษัทของท่านต้องจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ผลิต
โดยมีการคานึงถึงความปลอดภัยอย่างเพียงพอ ตัง้ แต่การออกแบบผลิตภัณฑ์
และต้องปฏิบตั ิตามที่กฎหมายได้กาหนดไว้ เกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (ญี่ป่ ุน：
กฎหมายความปลอดภัย เครื่องใช้ไฟฟ้ า กฎหมายความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้ า สาหรับบริโภคในชีวิตประจาวัน
กฎหมายการระบุคุณภาพเครื่องใช้ในครัวเรือน กฎหมายรายละเอียดแต่ละประเภท JIS เป็ นต้น ต่างประเทศ ：UL, BSI, CSA
เป็ นต้น) โดยรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ จะต้องรวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับ (ชิ้นส่ว น การจัดซื้อวัตถุดบิ
กระบวนการผลิต ฯลฯ) ที่มีการจัดการเพื่อรับมือ และแก้ไขปั ญหาด้วยความรวดเร็ว

（2）การส่ งเสริ มกิ จกรรมประกันคุณภาพ

บริษัทท่าน ต้องกาหนดนโยบายรับประกันคุณภาพ โดยดาเนินการเรื่องกิจกรรมรับประกันคุณภาพ
ที่มีการทากิจกรรมไคเซนอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายการใช้วงจร PDCA
และเพื่อการนี้จึงจาเป็ นต้องส่งเสริมการสร้างระบบการจัดการคุณภาพหรือการแบ่งความรับผิด ชอบ
และมีการระบุลาดับขัน้ ตอนที่ชดั เจน ในการกาหนดแผนกิจกรรม และการจัดเตรียมระบบองค์กร
ระบบการจัดการคุณภาพ โปรดดูควบคู่กบั
ข้อมูลทัวไป
่
ได้แก่ ISO9000, ISO/TS16949, ISO13485 เป็ นต้น
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G.

ข้อมูลส่วนบุคคล และการป้ องกันการรัวไหลของข้
่
อมูลลับ

（1)

ป้ องกันภัยคุกคามบนเครือข่ายคอมพิ วเตอร์รวมถึงการโจมตี ทางไซเบอร์

บริษัทท่านต้องมีมาตรการรับมือ เพื่อป้ องกัน ภัยคุกคามบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงการโจมตีทางไซเบอร์
ไม่ให้เกิดการส่งผลกระทบต่อภายในและภายนอกบริษัท ภัยคุกคามบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้แก่ ไวรัสคอมพิวเตอร์
เวิร์มคอมพิวเตอร์ สปายแวร์ รันซัมแวร์ โซเชีย ลเอนจิเนียริ่ง ที่เป็ นการโจมตีในลักษณะที่มเี ป้ าหมาย
กรณีท่คี อมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ ติดไวรัสคอมพิวเตอร์
ข้อมูลลูกค้าและข้อมูลที่เป็ นความลับ ที่เก็บ ไว้ในคอมพิวเตอร์นั น้ อาจมีการรัวไหลสู
่
่ภายนอก นอกจากนี้
อาจมีการนาไปสู่การโจมตีคอมพิวเตอร์ของบริษัทอื่น และทาให้การหยุด ชะงักและเสื่อมเสียความเชื่อถือ
อันมีความเป็ นไปได้ท่ีจะนาไปสู่ปัญหาใหญ่หลวงด้วย นอกจากนี้
กรณีท่ีเครือข่ายถูกแทรกซึมจากการโจมตีในลักษณะที่มเี ป้ าหมาย อาจทาให้ข้อมูล ถูกทาลาย หรือสูญหาย
และนามาซึ่งความสูญเสียได้เช่นเดียวกัน จึงจาเป็ นต้องระมัดระวังเป็ นอย่างยิ่ง
（2）การปกป้ องความเป็ นส่ วนบุคคล

บริษทั ของท่าน จะต้องมีระบบดาเนินงานในการรักษาความเป็ นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นคู่ ค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ลูกค้า ผู้บริโภค และผู้ใช้แรงงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
และต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็ นส่วนตัว
ในเรื่องการรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล โอนถ่าย แบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคล
（3）พิ จารณากาหนดในการป้ องกัน การรั ่วไหลของข้อมูลส่ วนบุ คคล

บริษัทของท่าน ต้องกาหนดนโยบายและบรรทัดฐานให้ผู้ใช้แรงงานปฏิบตั ิตาม เพื่อไม่ไห้ *ข้อมูลส่วนบุคคล
(*)มีการรัวไหล
่
ถูกเปิ ดเผย ถูกนาไปใช้ หรือมีการได้มาอย่างไม่ถูกต้อง หรือผิดกฎหมาย
โดยต้องมีการจัดการควบคุมอย่างเข้มงวดด้วยวงจร PDCA
(*) ข้อมูลส่วนบุคคล ：คือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้มีชวี ิต ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปี เกิด และบันทึกอื่นๆ
ที่สามารถระบุความเป็ นส่วนบุคคลได้ (รวมถึง ข้อมูลอื่นๆ
ที่สามารถนาไปใช้ในการแยกแยะตัวตนส่วนบุคคลได้โดยง่าย)
（4）การพิ จารณากาหนดในการป้ องกันความลับของลูกค้าและบุ คคลที่ สามรั ่วไหล

บริษัทของท่าน ต้องกาหนดนโยบายและบรรทัดฐานให้ผู้ใช้แรงงานปฏิบตั ิตาม เพื่อไม่ไห้
ข้อมูลที่เป็ นความลับ(*)ทัง้ หมดของลูกค้า บุคคลที่ส าม ฯลฯ มีการรัวไหล
่
ถูกเปิ ดเผย ถูกนาไปใช้
หรือมีการได้มาอย่างไม่ถูกต้อง หรือผิดกฎหมาย โดยต้องมีการจัดการควบคุมอย่างเข้มงวดด้วยวงจร PDCA
(*) ข้อมูลที่เป็ นความลับ ：ข้อมูลที่ถูกตกลงกันว่าเป็ นความลับ ที่ถูกเปิ ดเผยในรูปเอกสาร
(รวมถึงข้อมูล ที่เก็บบันทึกในรูปแบบ
เชิงแสงหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า) ฯลฯ
ข้อมูลที่ถูกเปิ ดเผยด้วยวาจาโดยที่มกี ารแจงว่าเป็ นความลับ

24

３．ประวัติการแก้ไข
ประวัติการแก้ไขแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ยงยื
ั ่ นของฮิตาชิกรุ๊ป
No.
เดือน ปี ที่แก้ไข
ประวัติการแก้ไข
1
มกราคม ปี 2009
แนวปฏิบตั ิเพื่อส่งเสริมซับพลายเชน CSR ของฮิตาชิ ฉบับแรก
2
3

มิถุนายน ปี 2009
มกราคม ปี 2017

“บทนา” การชี้แจงเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเข้าร่วม UN Global Compact
① เปลี่ยนชื่อเป็ น แนวทางการจัดซื้อตามหลัก CSR ของฮิตาชิ
② “บทนา” การชี้แจงเพิ่มเติม เกี่ยวกับ SDGs, COP21
③ ลบ “นโยบายการดาเนินงาน CSR ของฮิตาชิกรุ๊ป” และทดแทนโดยการเพิ่มเติม “CSR
Management Flamework”
④ เพิ่มเติม “นโยบายสิทธิมนุ ษยชนของฮิตาชิกรุ๊ป ”
⑤ เพิ่มเติม “นโยบายจัดซื้อแร่ธาตุท่มี ีกรณีพิพาทของฮิตาชิกรุ๊ป”
⑥ เพิ่มเติม “วินัยทางจริยธรรมของฮิตาชิกรุ๊ป” ลงไปในเอกสารหลัง หน้าที่ 13 ของ
“แนวปฏิบตั ิการจัดซื้อ CSR” โดยนาเนื้อหาจาก “Code of Conduct Version 5.1”
มาใช้ประกอบการเพิม่

4

กรกฎาคม ปี 2021

① เปลี่ยนชื่อเป็ น แนวปฏิบตั ิการจัดซื้ออย่ างยังยื
่ นของฮิตาชิกรุ๊ป
➁ กาหนดแต่ละนโยบายของฮิตาชิกรุ๊ป โดยอ้างอิงข้อมูลมาจาก
(วินัยทางจริยธรรมของฮิตาชิกรุ๊ป(แก้ไขเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2018) และอื่นๆ)
เนื้อหาการดาเนินงาน (รวมถึง Due Diligenceสิทธิมนุ ษยชน)
และมาตรฐานที่เป็ นที่รู้จกั กันอย่างกว้างขวางทัว่ โลก
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