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แนวทางปฏิบตัิฉบบันี้ บญัญัติจดัท าขึ้นจากแต่ละแนวนโยบายต่างๆของฮิตาชิกรุ๊ป (วินัยทางจริยธรรมของฮิตาชิกรุ๊ป (ฉบบัปรบัปรุงใน เดือนกุมภาพนัธ์ 
ปี2018) ฯลฯ)  เนื้อหาของการด าเนินการ(รวมถึงผลของการตรวจสอบด้านสทิธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน) และหลกัมาตรฐานอนัเป็นที่รู้จกักนัทัว่โลก(*) 

 

(*) อ้างอิงจากเอกสาร ตามด้านล่างนี้เป็นหลกั 
 

- องค์การสหประชาชาติ ปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธิมนุษยชนโลก  
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights 

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

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

- OECD แนวทางการตรวจสอบด้านสทิธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน ส าหรบัซับพลายเชนอย่างมีความรบัผิดชอบ  
http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm  

- เกี่ยวกบัแร่ธาตุที่น าเข้าจากภูมิภาคที่มคีวามเสี่ยงสูงและภูมิภาคที่เกดิกรณีพพิาท  

- ISO 9000（ระบบการจดัการด้านคุณภาพ） 
https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html 

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

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

- RBA（Responsible Business Alliance）Code of Conduct 7.0（ปี2021） 
https://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct/ 

- JEITA (สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) แนวทางการด าเนินงานองค์กรอย่างมีความรบัผิดชอบ（ปี2020）
https://www.jeita.or.jp/japanese/pickup/category/2020/200331.html 

 

【นิยาม】 
ในแนวทางปฏิบตัิฉบบันี้ คู่ค้าในการจดัซื้อจดัจ้าง หมายถึง ผู้ที่มีการท าสญัญาจดัซื้อจดัจ้างทัง้หมด กบั บรษิัทในฮติาชิกรุ๊ป 

อนัได้แก่ผู้ที่อยู่ในรายการด้านล่างนี้ 
- ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ (วตัถุดบิ, ชิ้นส่วน, ผลิตภณัฑ์ ฯลฯ)  
- ผู้ที่ได้มอบหมายในการท าการผลิต (ฮาร์ดแวร์ ฯลฯ) 
- บริษัทให้บรกิาร ให้สทิธิในการใช้ซอฟต์แวร์ 
- บริษทัที่ให้บริการด้านคน ในการพฒันาซอฟต์แวร์ และวิศวกรรมฮาร์ดแวร์ เป็นต้น 
- บริษัทพนัธมิตรจดัซื้อจดัจ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.31_en.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm
https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html
https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html
https://www.iso.org/standard/63787.html
https://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct/
https://www.jeita.or.jp/japanese/pickup/category/2020/200331.html
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１． นโยบาย ระบบการด าเนินงานของฮิตาชิกรุ๊ป 

１-１．นโยบายของฮิตาชิกรุ๊ป 

A . นโยบายทัว่ทัง้องค์กรของฮิตาชิกรุ๊ป 

A-1 อตัลกัษณ์ความเป็นฮิตาชิกรุ๊ป 
ภารกจิของเราคือ "การรบัผิดชอบต่อสงัคมดว้ยการพฒันาเทคโนโลยีและผลติภณัฑด์ ัง้เดิมใหเ้หนือช ัน้ยิ่งกว่า" 

เรามุ่งม ั่นที่จะบรรลุเป้าหมายนีโ้ดยยึดถอืคุณค่าของจติวญิญาณการก่อต ัง้ฮิตาช :ิ ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียว 

ความซ ือ่สตัย  ์และความคิดรเิร ิม่ วิสยัทศันข์องเราสรา้งขึน้บนพืน้ฐานของภารกจิและคุณค่าของเรา 

เพื่อแสดงถึงอตัลกัษณท์ี่ฮิตาชกิรุป๊มุ่งหวงัในอนาคต 

อตัลกัษณข์องฮิตาชกิรุป๊เป็นแนวคิดเรยีบง่าย ที่ออกแบบมาเพื่อใชภ้ารกจิ คุณค่า และวิสยัทศันข์องเรารว่มกนั 

 

Hitachi Group Identity：Hitachi (hitachi.com) 

 

A-2 วินัยทางจริยธรรมของฮิตาชิกรุ๊ป  
หลกัจรยิธรรมของฮิตาชกิรุป๊ประกอบดว้ยกฎและหลกัการที่ใชเ้พื่อชว่ยเจา้หนา้ที่และพนักงานในการตดัสนิใจและด า

เนินการตามอตัลกัษณข์องฮิตาชกิรุป๊ 
เจา้หนา้ที่และพนักงานของกลุ่มบรษิทัฮิตาชกิรุป๊ทุกคนจะตอ้งท าความเขา้ใจและปฏิบตัิตามหลกัจรยิธรรม 
และปฏิบตัิอย่างซ ือ่สตัยแ์ละเป็นธรรมตามหลกัจรยิธรรมอนัด  ี

 
 

1. สู่สงัคมทีย่ ัง่ยนื 

https://www.hitachi.com/corporate/about/identity/index.html
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(1) เราจะรบัผิดชอบต่อการแกไ้ขปัญหาทางสงัคมโดยการเสรมิสรา้งแนวทางการแกไ้ขปัญหาดว้ยนวตักรรม  

เรง่รดัการสรา้งความรว่มมือกบัคู่คา้และผูถ้ ือผลประโยชนร์ว่ม 

รวมถึงผลกัดนัการบูรณาการความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มเขา้กบักจิกรรมทางธุรกจิของเรา 

(2) เราจะมุ่งม ั่นในการพฒันาเทคโนโลยีที่มีส่วนชว่ยในการพฒันาสงัคม 

และใชป้ระโยชนจ์ากสิง่เหล่านีโ้ดยค านึงถึงผลกระทบต่อสงัคม  

(3) เราคาดหวงัถึงสงัคมคารบ์อนต ่า สงัคมที่ใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธภิาพ และสงัคมที่กลมกลนืกบัธรรมชาติ 

เพื่อไปถึงเป้าหมายนี  ้เราจะพยายามลดการปล่อยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด  ์ใชน้ ้าและทรพัยากรอืน่ ๆ 

อย่างมีประสิทธภิาพ และลดผลกระทบต่อทุนธรรมชาติตลอดห่วงโซแ่ห่งคุณค่าของเราใหน้อ้ยที่สุด 

(4) ในฐานะประชาคมองคก์ร เราจะพยายามสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัชมุชนต่าง ๆ 

และมีส่วนรว่มในการพฒันาของชมุชนเหล่านั้น โดยท างานรว่มกนัเพื่อแกไ้ขปัญหาทางสงัคม 
 

2. กจิกรรมทางธุรกจิทีซ่ ือ่ตรงและเป็นธรรม 

2.1 การคา้ทีเ่ป็นธรรม 

(1) เพื่อใหเ้กดิการแข่งขนัที่เป็นธรรมและเปิดกวา้ง เราจะรกัษากฎพืน้ฐานทางการคา้ 

รวมถึงกฎหมายและระเบียบการแข่งขนัในประเทศและต่างประเทศ  

และปฏิบตัิตามกฎหมายและหลกัจรยิธรรมองคก์รที่ถูกตอ้งสมบูรณ  ์

(2) เราจะไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใด ๆ กบัสิง่ที่มีพฤติกรรมต่อตา้นสงัคมไม่ว่าที่ใดในโลก 

และปฏิเสธอย่างเด็ดขาดที่จะมีส่วนรว่มในการท าธุรกรรมที่ไม่เหมาะสมหรอืมีพฤติกรรมต่อตา้นสงัคม 

(3) เราจะไม่ซ ือ้ขายหุน้โดยใชข้อ้มูลที่ไม่เป็นที่เปิดเผยของกลุ่มบรษิทั บรษิทัในเครอื คู่คา้ทางธุรกจิ หรอืลูกคา้ 

ที่อาจส่งผลต่อการตดัสินใจของนักลงทุน (ขอ้มูลภายใน) 

(4) เราหา้มและหลีกเลีย่งการมีส่วนเกีย่วขอ้งกบัการติดสินบนและการด าเนินธุรกจิโดยทุจรติอืน่ ๆ อย่างเครง่ครดั 

เราจะไม่ใหห้รอืรบัของขวญั หรอืเสนอหรอืรบัค าเชญิไปงานบนัเทิงทางธุรกจิที่เกนิขอบเขตการยอมรบัของสงัคม 

เนื่องจากตระหนักดีว่าการปฏบิตัิเชน่นั้นอาจเป็นเหตุของการทุจรติได  ้เมื ่อท างานกบัหน่วยงานทางการเมือง 

เราจะสรา้งและรกัษาความสมัพนัธท์ี่ถูกตอ้งและโปรง่ใส 

(5)เราจะชว่ยรกัษาสนัติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศโดยปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบว่าดว้ยการน าเขา้และก

ารส่งออกที่เกีย่วขอ้งท ัง้หมด และจะด าเนินการอย่างเหมาะสมตามกฎและนโยบายภายในของเรา  

(6) เราจะปฏิบตัิตามกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง เคารพวฒันธรรมและหลกัปฏิบตัิทางสงัคมต่าง ๆ 

และปฏิบตัิอย่างซ ือ่สตัยแ์ละเป็นธรรมในประเทศและภูมิภาคที่เราด าเนินงาน นอกจากนี  ้

เราจะปฏิบตัิตามบรรทดัฐานและมาตรฐานสากลแมใ้นพืน้ที่ที่ไม่มีการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเหมาะสม 
 

2.2 ความสมัพนัธก์บัซพัพลายเออร  ์

(1) ดว้ยวิสยัทศันร์ะดบัโลก และการค านึงถึงภาพรวมในระยะยาว 

เราจะหาซพัพลายเออรท์ี่มีคุณภาพและสรา้งความเป็นคู่คา้ที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 

เพื่อรว่มกนัสรา้งความเขา้ใจและความไวว้างใจซ ึง่กนัและกนั 

(2) ในการเลือกซพัพลายเออร  ์เราจะตรวจสอบคุณภาพ ความน่าเช ือ่ถือ เวลาจดัส่ง และราคาของวสัดุที่จดัหาให  ้

ตลอดจนเสถียรภาพทางธุรกจิ และความสามารถทางเทคโนโลยอีย่างละเอียด 

เราจะใหค้วามส าคญักบัการยอมรบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม  รวมถึงเร ือ่งต่าง ๆ เชน่ 

การยกเลิกการเลือกปฏิบตัิทีไ่ม่เป็นธรรม การขจดัการใชแ้รงงานเด็กและแรงงานบงัคบั และการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม 

(3) เราจะไม่ยอมรบัผลประโยชนส์่วนตวัจากซพัพลายเออรใ์นการจดัซ ือ้ 
 

2.3 ความสมัพนัธก์บัลูกคา้ 
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(1) เราจะจดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิารที่ตอบสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของลูกคา้ 

ปฏิบตัิตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกีย่วขอ้ง 

และสรา้งความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภยัโดยก าหนดมาตรฐานเพิ่มเติมตามความจ าเป็น 

(2) เราจะสือ่สารกบัลูกคา้ดว้ยความซ ือ่สตัย  ์แกไ้ขขอ้บกพรอ่งและขอ้รอ้งเรยีนจากลูกคา้อย่างรวดเร็วและโดยสุจรติ  

และมุ่งม ั่นที่จะก าหนดสาเหตุต่าง ๆ เพื่อขจดัและป้องกนัไม่ใหป้ัญหาใดเกดิซ า้ 
 

3. เคารพสทิธมินุษยชน 

(1) เราจะส่งเสรมิความเขา้ใจเกีย่วกบัสิทธมินุษยชนที่ไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล 

และจะเคารพและไม่ละเมิดสิทธมินุษยชนของทุกคนที่เกีย่วขอ้งกบักจิกรรมทางธุรกจิของเรา  

(2)เราจะด าเนินการสอบทานธุรกจิตามหลกัสิทธมินุษยชนอย่างเหมาะสมกบัสถานการณท์างสงัคมของประเทศและภูมิภ

าคที่เรามีการด าเนินงาน และลกัษณะธุรกจิ ผลิตภณัฑ  ์และบรกิารของเราที่นั่น  

(3) เราจะประเมินและป้องกนัการละเมิดสิทธมินุษยชนที่อาจเกดิขึน้ ในกรณีที่มีการละเมิดเร ือ่งดงักล่าว 

เราจะด าเนินการภายในและภายนอกเพื่อแกไ้ขและเยียวยาสถานการณท์นัท ี

(4) เราจะเคารพในสิทธมินุษยชนส่วนบุคคลในการรบัสมคัรและการปฏิบตัิต่อพนักงาน  และในกจิกรรมอืน่ ๆ 

ทัง้หมดของบรษิทั เราจะไม่กระท าการใด ๆ ที่อาจส่งผลเสยีต่อศกัดิศ์รขีองแต่ละบุคคล หรอืเลือกปฏิบตัิบนพืน้ฐานต่าง ๆ 

เชน่ เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ สญัชาติ เช ือ้ชาติ เผ่าพนัธุ  ์ลทัธ  ิความเช ือ่ ศาสนา สถานภาพทางสงัคม 

รกรากของครอบครวั โรค ความพิการ 

(5) เราจะจา้งพนักงานตามกฎหมายและระเบียบที่เกีย่วขอ้งในแต่ละประเทศและภูมิภาค 

และสอดคลอ้งกบับรรทดัฐานและมาตรฐานสากล 

เราจะไม่ใชแ้รงงานเด็กที่จา้งเด็กที่มีอายุต ่ากว่าอายุข ัน้ต ่าสุดของวยัท างาน 

หรอืแรงงานบงัคบัที่ขดัต่อเจตจ านงของพนักงาน 

(6) เราจะพยายามแกไ้ขปัญหาโดยการอภิปรายอย่างซ ือ่สตัยแ์ละสรา้งสรรคร์ะหว่างฝ่ายบรหิารกบัพนักงาน 

ตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบตัิดา้นแรงงานของแต่ละประเทศและภูมิภาค 

และสอดคลอ้งกบับรรทดัฐานและมาตรฐานสากล 
 

4. การสรา้งสภาพแวดลอ้มการท างานทีด่งึจุดแข็งของพนักงานออกมา 

(1) ใหค้วามส าคญักบัสุขภาพและความปลอดภยัเหนือสิง่อืน่ใด 

เราจะมุ่งม ั่นใหร้กัษาความปลอดภยัของพนักงานและสถานที่ท างาน นอกจากนี  ้

เราจะส่งเสรมิสุขภาพทางกายและทางจติใจของพนักงานและครอบครวั  

(2) เราจะสนับสนุนรูปแบบการท างานที่ยืดหยุ่นและเคารพคุณค่าที่หลากหลาย 

สรา้งสถานทีท่ างานที่ชว่ยใหพ้นักงานรูส้กึถึงความส าเร็จและความกา้วหนา้ส่วนตวั 

และเราจะส่งเสรมิการเติบโตอย่างย ั่งยืนขององคก์รและบุคคล 

(3)เราจะลงทุนในโครงการดา้นการศึกษาเพื่อชว่ยใหพ้นักงานสามารถขยายขีดความสามารถและพฒันาจุดแข็งของตน 

หวัหนา้งานจะใหก้ารสนับสนุน แนะน า และใหค้วามรูแ้ก่พนักงานของตนอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม  

เพื่อพฒันาความสามารถของพนักงาน 
 

5. การจดัการขอ้มูลและการตดิต่อสือ่สาร 

(1) เราจะส่งเสรมิการจดัการดา้นจรยิธรรมของขอ้มูล เพื่อใหเ้กดิความเคารพต่อสิทธมินุษยชนและความปลอดภยั 

โดยการจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมตามนโยบายการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของเรา  

(2)เราจะจดัการและคุม้ครองขอ้มูลที่เป็นความลบัที่เกีย่วขอ้งกบักจิกรรมทางธุรกจิของเราอย่างเหมาะสมตามกฎหมายแ

ละระเบียบภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนกฎและนโยบายภายในของเรา 
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(3) เพื่อรกัษาและพฒันาความไวว้างใจต่อกนักบัผูถ้ ือผลประโยชนร์ว่มต่าง ๆ ของฮิตาชกิรุป๊ 

เราจะเปิดเผยขอ้มูลอย่างตรงไปตรงมาและโปรง่ใส 

และตอบโตก้บัผูถ้ ือผลประโยชนร์ว่มอย่างรบัผิดชอบดว้ยการสนทนาและวิธกีารสือ่สารอืน่ ๆ 
 

6. การคุม้ครองทรพัยส์นิทางปัญญาและตราสนิคา้  

(1) เราจะปกป้องทรพัยส์ินทางปัญญาของเรา เคารพทรพัยส์ินทางปัญญาของบุคคลภายนอก 

และใชท้ ัง้สองสิง่อย่างมีประสิทธภิาพเพื่อการด าเนินธุรกจิที่ราบร ืน่ 

(2) เราจะจดัการขอ้มูลที่เป็นความลบัของเราและของบุคคลภายนอกตามความส าคญั 

และบรหิารและจดัการใหเ้หมาะสมกบัล าดบัความส าคญันี  ้

(3) เราจะปกป้องและยกระดบัคุณค่าของแบรนดฮ์ิตาช  ิโดยตระหนักว่าเป็นสินทรพัยก์ารจดัการที่ส าคญั 
 

7. การคุม้ครองความปลอดภยัสนิทรพัยอ์งคก์ร  

เราจะใชส้ินทรพัยอ์งคก์รของเราทัง้หมดเฉพาะในกจิกรรมทางธุรกจิและวตัถุประสงคท์ี่เหมาะสมอืน่ ๆ เท่านั้น 

และบรหิารจดัการอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องมูลค่าของสนิทรพัยเ์หล่านั้น 
 

8. การจดัการวกิฤตการณ  ์

เราจะพยายามรว่มกนัทั่วท ัง้ฮิตาชกิรุป๊เพื่อรกัษาความปลอดภยัของพนักงานและความต่อเนื่องทางธุรกจิในกรณีภยัพิบ ั

ติและภยัคุกคามต่าง ๆ เชน่ แผ่นดินไหว สึนามิและน ้าท่วม การโจมตีทางไซเบอร  ์และการก่อการรา้ย 
 

9. ความรบัผดิชอบของพนักงาน 

พนักงานจะตอ้งปฏิบตัิตามหลกัจรยิธรรม หากทราบถึงกจิกรรมที่ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด 

ใหร้ายงานต่อผูจ้ดัการหรอืรายงานผ่านระบบการรายงานภายในโดยทนัที 
 

10. ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารระดบัสูง 

ผูบ้รหิารระดบัสูงจะตอ้งเป็นผูน้ าในการปฏิบตัิตามหลกัจรยิธรรม  

และพยายามอย่างเต็มที่ในการด าเนินธุรกจิโดยยึดหลกัจรยิธรรมและกฎขององคก์ร 

ในกรณีที่มีการละเมิดหลกัจรยิธรรม 

ผูบ้รหิารระดบัสูงจะตอ้งใชม้าตรการและด าเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิเหตุการณท์ี่คลา้ยคลงึกนัซ า้อกี

โดยทนัที ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งควบคุมวินัยตนเองรวมถึงผูท้ ี ่เก ีย่วขอ้งกบัการละเมิดอย่างเครง่ครดั 
 

 

บทบญัญตัิเพิ่มเติมของหลกัจรยิธรรมของฮิตาชกิรุป๊ 

หลกัจรยิธรรมของฮิตาชกิรุป๊จะมีผลบงัคบัใชก้บัเจา้หนา้ทีแ่ละพนักงานทุกคนของบรษิทั ฮิตาช  ิจ ากดั 

และบรษิทัในเครอื 

บรษิทัในเครอืจะตอ้งก าหนดจรรยาบรรณของตนเองโดยการยอมรบัหรอืแกไ้ขหลกัจรยิธรรมของฮิตาชกิรุป๊ในที่ประชมุ

การก าหนดนโยบาย 

เพื่อใหม้ ั่นใจว่าเจา้หนา้ที่และพนักงานทุกคนมีความเขา้ใจอย่างเต็มที่ในบทบญัญตัิของหลกัจรยิธรรมนั้น  

บรษิทัในเครอืแต่ละแห่งจะตอ้งปรบัปรุงโครงสรา้งและระบบองคก์รของตน (ยกตวัอย่างเชน่ ระบบการรายงานภายใน 

และระบบวินัย) เพื ่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัจรยิธรรมของฮิตาชกิรุป๊ ในกรณีที่มีการละเมิด 

ตอ้งด าเนินการทางวนิัยตามกฎและขัน้ตอนภายในที่เกีย่วขอ้ง 

บรษิทัในเครอือาจใชห้ลกัจรยิธรรมของตนเอง รว่มกบัเนือ้หาของหลกัจรยิธรรมของฮิตาชกิรุป๊ 

หลกัจรยิธรรมดงักล่าวอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศหรอืภูมิภาคตามระบบกฎหมาย  จารตีประเพณี 
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หรอืลกัษณะธุรกจิ หรอืรวมถึงขอ้ก าหนดที่ไม่มีอยู่ในหลกัจรยิธรรมของฮิตาชกิรุป๊ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ 

หลกัจรยิธรรมเหล่านั้นตอ้งไม่ขดักบับทบญัญตัิหรอืลดประสิทธผิลของหลกัจรยิธรรมของฮิตาชกิรุป๊  

เมื ่อบรษิทัในเครอืจดัท าหลกัจรยิธรรมของฮิตาชกิรุป๊ฉบบัปรบัปรุงใหม่ 

จะตอ้งระบุอย่างชดัแจง้ว่าไดม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขตามหรอือา้งองิถึงหลกัจรยิธรรมของฮิตาชกิรุป๊ 

http://hitachi.com/ethics 

 

A-3 การปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณองค์กร 

１．จรรยาบรรณองค์กรของฮิตาชิกรุ๊ป จริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
ในเดือนเมษายน ปี 2020 ฮติาชิกรุ๊ปได้บัญญัติ “ประมวลจริยธรรมและการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณองค์กรของฮติาชิกรุ๊ป” 

เพื่อเสริมหลกัจรรยาบรรณของฮติาชิกรุ๊ปให้ชดัเจน 
และชี้แจงเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัแนวคิดเรื่องการปฏิบตัิตามหลกัจรยิธรรมองค์กรที่ควรใช้ร่วมกนัทัว่ทัง้หมดในฮิตาชิกรุ๊ป 
จากการปฏบิตัิจริงของสมาชกิแต่ละคนในฮิตาชิกรุ๊ป เราจะตอบสนองความไว้วางใจจากสงัคมด้วยความซื่อสตัย์และจริงใจต่อไป 

 
รายละเอียดเกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณองค์กร คอมไพลแอนซ์โค้ด ขอให้ดูในโฮมเพจด้านล่างนี้ 

http://hitachi.com/ethics 

 

２．ฮิตาชิ กรุ๊ป คอมไพลแอนซ์ โปรแกรม (HGCP) 
ฮติาชิกรุ๊ปได้รกัษาวนิัยทางจรยิธรรมอย่างสูง ในการปฏบิตัิตามตวับทกฎหมายของทุกประเทศและภูมภิาคที่มีการลงทุนทางธุรกิจ  

โดยเคารพจิตวญิญาณในการด าเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสมเป็นพื้นฐาน และมีการก าหนด “ฮติาชิ กรุ๊ป คอมไพลแอนซ์ โปรแกรม (HGCP)” ขึ้น 
เพื่อเป็นพื้นฐานในการที่จะพยายามปฏิบตัิพนัธกิจของตนเองอย่างซื่อสตัย์ สุจริต ด้วยมาตรฐานจรยิธรรมอนัสูงส่งยิ่งๆขึ้นต่อไป 

 

http://hitachi.com/ethics
http://hitachi.com/ethics
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A-4 นโยบายด้านสิทธิมนุษยช์นของฮิตาชิกรุ๊ป 

ฮติาชิกรุ๊ป จะสนับสนุนการสร้างสงัคมที่เคารพสทิธิมนุษยชนให้เป็นจรงิในขณะที่อุทิศตนเพื่อสงัคม 
ผ่านการพฒันาผลิตภณัฑ์ด้วยเทคโนโลยีอนัล ้าเลิศของตนเอง และตอบสนองปัญหาที่สงัคมก าลงัเผชิญด้วยนวตักรรม ด้วยหลกัการนี้ 
ฮิตาชิจะพยายามในเรื่องความรบัผิดชอบต่อการเคารพสทิธิมนุษยชนต่อไปในภายภาคหน้า 
 

１．ความรบัผิดชอบต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน 
ฮิตาชิตัง้เป้าในการรบัผดิชอบต่อการเคารพสทิธิมนุษยชน โดยไม่ท าการละเมิดสทิธิมนุษยชน 
และแก้ไขรบัมือต่อผลกระทบด้านลบที่เกิดกบัสทิธิมนุษยชนในการท าธุรกิจและธุรกรรม  เราเข้าใจถึงสทิธิมนุษยชนขัน้ต ่าของสทิธิมนุษยชน 
ที่ได้ถูกบนัทึกไว้ใน “บญัญัติสทิธิแห่งมนุษยชนสากล” และ “หลกัการพื้นฐานแรงงาน และปฏญิญาที่เกี่ยวข้องกบัสทิธิ” แห่งองค์การแรงงานสากล(ILO) 
ความรบัผิดชอบในการเคารพสทิธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริหารและพนักงานของฮติาชิ และบริษัทลูกทัง้หมดในเครือต้องปฏบิตัิตาม 
นอกจากนี้ หากเกิดผลกระทบด้านลบเกี่ยวกบัสทิธิมนุษยชน โดยคู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบับริการหรือผลิตภณัฑ์ ในธุรกิจของฮิตาชิ 
ทางฮิตาชิก็จะเรียกร้องให้คู่ค้านัน้ เคารพในสทิธิมนุษยชนและไม่ท าการละเมดิด้วย  รวมถึง หากเกิดกรณีที่มีผู้ไม่เคารพสทิธิมนุษย์ชน 
ฮิตาชิจะมีการจดัการกบัปัญหาอย่างเหมาะสม 
 

２．ความสมัพนัธ์ของค่านิยมและนโยบายของฮิตาชิ 

ฮิตาชิเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม และมคีวามเชื่อมัน่ว่าจะสามารถสร้างสรรค์สิง่แวดล้อมในการเคารพสทิธิมนุษยชนได้  
เรามคีวามรบัผิดชอบในเรื่องการเคารพสทิธิมนุษยชน อนัเป็นสิง่ที่ขาดไม่ได้ในการด าเนินธุรกิจ และเราเข้าใจว่าการที่ผู้ประกอบการทัง้หมด 
จะต้องถูกคาดหวงันัน้ถือเป็นเรื่องปกตทิี่ควรจะเป็น  นโยบายด้านสทิธิมนุษยชนนี้ แสดงออกถึงความรบัผิดชอบ ตามหลกัพื้นฐานปรชัญาองค์กรของฮิตาช ิ
และวสิยัทศัน์ของฮิตาชิกรุ๊ป รวมทัง้เป็นการเติมเต็มในส่วนของ นโยบายทางด้านกิจกรรมCSR และวินัยทางจริยธรรมของฮิตาชิกรุ๊ปด้วย 
 

３．ของความรบัผิดชอบในความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 

ฮติาชิปฏิญาณว่าจะมีความรบัผิดชอบต่อสทิธิมนุษยชน ผ่านการปฏบิตัิตาม “หลกัการแนะน าเกี่ยวกบัสทิธิมนุษยชนและธุรกิจ” เพื่อการนี้ 
ฮติาชิได้มีการพฒันาระบบ Due Diligenceสทิธิมนุษยชน และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง Due Diligenceสทิธิมนุษยชน 
รวมถึงการระบุและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง หรือแฝงตวัอยู่ และการด าเนินการป้องกนัหรือบรรเทาความเสี่ยงอยู่ด้วย  ฮติาชิ 
จะท าการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในเรื่องนี้ เพื่อจดัการกบัผลกระทบ และความเสีย่งเรื่องสทิธิมนุษยชนอย่างมีประสทิธภิาพ  ทัง้นี้ 
เพื่อความรบัผิดชอบในการอธิบายเกี่ยวกับการรบัมือของฮิตาชิ ต่อผลกระทบเรื่องสทิธิมนุษยชนที่แฝงตวัอยู่ และเกดิขึ้นจริง 
ฮติาชิจะพฒันาขัน้ตอนเพื่อเปิดเผยผลการตรวจสอบต่อไป  ทัง้นี้ จะด าเนินงานเรื่องการบรรเทาทุกข์ ผ่านขัน้ตอนอนัเหมาะสมทัง้ในและนอกบรษิัท 
ในกรณีที่ฮติาชกิ่อให้เกิดผลกระทบทางลบกบัสทิธิมนุษยชน หรือหากมคีวามชดัเจนว่ามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ 
ฮิตาชิจะปฏบิตัิตามข้อบงัคบัและกฎหมายภายในประเทศของประเทศนัน้ๆ ในการด าเนินธุรกิจในภูมิภาคต่างๆ ทัง้นี้ 
ในกรณีที่มีข้อขดัแย้งระหว่างสทิธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล และกฎหมายระดบัประเทศ ฮติาชิจะปฏิบตัติามวิธีการของหลกัสทิธิมนุษยชนสากล 
ฮติาชิจะพฒันาการศึกษาที่เหมาะสมและความสามารถต่อไป เพื่อให้นโยบายนี้ ได้ถูกรวมไปอยู่ในกิจกรรมของฮติาชิ และบรษิัทลูกในเครือทุกบริษัท และ 
Due Diligenceสทิธิมนุษยชนได้เป็นที่เข้าใจ และเกิดประสทิธิผลในการปฏบิตังิาน  
รวมทัง้เรื่องเกี่ยวกบัมาตรการที่ส่งผลกระทบต่อสทิธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจริงและเชิงแฝงตวั 
ฮิตาชิจะจดัการเจรจาและหารือกบัผูม้ีส่วนได้ส่วนเสยีภายนอกที่เกี่ยวข้องต่อไป 

Hitachi Global Human Rights Policy Statement 

https://www.hitachi.com/sustainability/renew/pdf/human_rights_policy.pdf
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B .นโยบายการจดัซ้ือจดัจ้างของฮิตาชิกรุ๊ป 

B-1 นโยบายพื้นฐานในการจดัซื้อจดัจ้าง 
１．การเป็นคู่ค้าท่ีดี 

สร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัคู่ค้าด้านการจดัซื้อจดัจ้างทัง้หมด และให้ความส าคญัในเรื่องความเข้าใจ และความเชื่อใจซึ่งกนัและกนั  
 

２．ใช้ระบบเปิดกว้าง 
การท าธุรกิจทัง้ในและต่างประเทศ จะยืนอยู่บนหลกัของการแข่งขนัอย่างเสร ีและเดินหน้าโดยมีการเปิดเผยข้อมูลของรายการท าธุรกิจ 
 

３． การคดัเลือกคู่ค้าในการจดัซื้อจดัจ้าง 
การคดัเลือกคู่ค้าในการจดัซื้อจดัจ้าง นอกจากเรื่องคุณภาพ เวลาน าส่ง ราคา การพฒันาเทคโนโลยแีล้ว 
ยงัต้องเพิ่มในเรื่องการประเมินเกี่ยวกบัความรบัผิดชอบทางสงัคม ด้วยขัน้ตอนที่มีความเหมาะสมด้วย  
 

４． การให้ข้อมูลและการรกัษาความลบั 

ปฏบิตัิต่อคู่ค้า ที่แสดงความประสงค์จะเป็นคู่ค้าจดัซื้อจดัจ้างอย่างซื่อตรง และน าเสนอข้อมูลที่จ าเป็นแก่คู่ค้าด้วยความตัง้ใจ 
รวมถึงควบคุมและรกัษาความลบัทางธุรกิจที่ได้รบัมาอย่างเข้มงวด 

 

B-2 แนวทางปฏิบติัการท าสญัญาจดัซื้อจดัจ้าง 
แนวนโยบายนี้เป็นหลกัมาตรฐานในการก าหนดเกี่ยวกบัสิง่ที่ ผู้บริหารและพนักงานของบรษิัทฯ จะต้องรกัษาและปฏบิตัิตาม ในการจดัซื้อจดัจ้างเรื่องวตัถุดบิ 

บริการ ข่าวสาร ที่จ าเป็นในการท าธุรกรรมของบริษัทฯ ที่มาจากภายนอก 

 
1. ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วินัยทางจริยธรรมของฮิตาชิกรุ๊ป ในการท าสญัญาจดัซื้อจดัจ้าง 
 
2. ต้องพยายามสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่ดีกบัคู่ค้าจดัซื้อจดัจ้าง 
มองการณ์ระยะยาวและพฒันาความสมัพนัธ์อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกบัความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกนัและกนั 
และระมดัระวงัเกี่ยวกบัเรื่องที่กล่าวไว้ด้านล่างนี้  
 
(1) คู่ค้าจดัซื้อจดัจ้างทัง้หมดต้องปฏบิตัิอย่างยุติธรรม ไม่ให้เกิดความได้เปรยีบ เสยีเปรียบเป็นพเิศษกบัผู้จดัซื้อจดัจ้างรายใดรายหนึ่งเท่านัน้ 
(2) ให้ความเคารพต่อคู่ค้าในการจดัซื้อจดัจ้างเกี่ยวกบัการท าสญัญาทางธุรกิจ ต้องท าตามวิธีการท าธุรกิจตามปกติ 

โดยไม่ท าให้คู่ค้าจดัซื้อจดัจ้างต้องเสยีผลประโยชน์ อนัเนื่องมาจากการประพฤติมิชอบ 
(3) ต้องพยายามควบคุม และเก็บรกัษาความลบัทางธุรกิจ ทีได้รบัจากคู่ค้าจดัซื้อจดัจ้างอย่างเข้มงวด 
 
3. มองให้โลกกว้าง เสาะหาคู่ค้าจดัซื้อจดัจ้างที่เหมาะสมที่สุด พยายามแข่งขนัอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ใส่ใจเกี่ยวกบัเรื่องด้านล่างนี้ 
(1) ตอบรบัการเรียกร้องจากธุรกิจจดัซื้อจดัจ้างใหม่ๆ ที่ยื่นความประสงค์เข้ามาด้วยความซื่อตรง และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัรายการสัง่ซื้ออย่างเต็มใจ 
(2) ในการจดัซื้อจดัจ้างอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการทบทวนความเหมาะสม ของคู่ค้าในการจดัซื้อจดัจ้างอย่างสม ่าเสมอ 

พิจารณาเกี่ยวกบัความเป็นไปได้ในการท าสญัญา กบัคู่ค้าจดัซื้อจดัจ้างอื่นๆ ที่ได้ประโยชน์มากกว่า 
 

4. การคดัเลือกคู่ค้าจดัซื้อจดัจ้าง นอกเหนือจากเรื่องคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ เวลาส่งงาน ราคา ความมัน่คงในการบริหารงาน 
และความสามารถในการพฒันาเทคโนโลยีแล้ว จะพิจารณาเรื่องการมีความโปร่งใสสูงในการเปิดเผยข้อมูล 
การรกัษาและปฏบิตัิตามกฎหมายและระเบยีบวินัยทางสงัคม การให้ความเคารพสทิธิมนุษยชน 
การยกเลกิการเลือกปฏบิตัิอนัไม่เหมาะสมเกี่ยวกบัอาชีพและการว่าจ้าง การก าจดัการบงัคบัใช้แรงงานเดก็ กิจกรรมอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม 
การอุทิศประโยชน์ต่อสงัคม สถานที่ท างานได้ง่าย มกีารแบ่งปันจิตส านึกของความรบัผิดชอบเชิงสงัคม และการประเมินผลงานของหุ้นส่วนธุรกิจ 
ด้านความรบัผิดชอบว่าเพียงพอหรือไม่ แล้วก าหนดรายการที่จะปฏบิตัิตาม และด าเนินการอย่างเหมาะสมตามขัน้ตอนด้านล่างนี้  
(1) ไม่เรียกร้องการน าเสนอราคาที่ไม่มีเจตนาอย่างชดัเจนที่จะจดัซื้อ 
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(2) ความรบัผิดชอบและสทิธิในการตดัสนิใจ เกี่ยวกบัการเดินเรื่องภายในบรษิัท ส าหรบัเงื่อนไขการจดัซื้อ เงื่อนไขสญัญา การรบัของ(การตรวจสอบ) 
ให้ขึ้นอยู่กบั แผนกที่เสนอเรื่องความต้องการ แผนกจดัซื้อจดัจ้าง แผนกตรวจสอบ 

(3) แผนกจดัซื้อจดัจ้างท าหน้าที่เป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในการท าสญัญากบัคู่ค้า  
 
5. ห้ามรบัทรพัย์สนิบนใดๆ โดยส่วนตวัจากคู่ค้า ที่เกี่ยวข้องกบัการท าสญัญาจดัซื้อจดัจ้าง  

 

 

B-3 นโยบายการจดัซื้อจดัจ้างแร่ธาตุอย่างมีความรบัผิดชอบของฮิตาชิกรุ๊ป 

ฮติาชิกรุ๊ปด าเนินธุรกรรมจดัซื้อจดัจ้างอย่างมคีวามรบัผิดชอบ โดยหลีกเลี่ยง การจดัซื้อวตัถุดบิ ชิ้นส่วน 
ที่เป็นการสนับสนุนกองก าลงัติดอาวุธในภูมิภาคที่มีกรณีพิพาทสงคราม และความเสี่ยงสูง รวมทัง้ที่มกีารละเมิดสทิธิทางมนุษยชนโดยการใช้แรงงานเดก็ 
การรบัสนิบน การท าลายสิง่แวดล้อม หรือเกี่ยวพนักบักรณีพิพาทแย่งชิงแร่ธาตุที่มีส่วนผสมของ (ดีบุก แทนทาลมั ทงัสเตน ทองค า)  หรือโคบอล  

 
ในรายละเอียดคือ ปัญหาสงัคมในประเทศที่เป็นต้นก าเนิดการผลิตแร่ธาตุ และกบัความมุ่งมัน่ที่จะเข้าใจในบทบาทที่ธุรกิจได้รบัการคาดหวงั  

ให้ความเคารพต่อ “Due Diligence Guidance ขององค์การพฒันาความร่วมมือทางเศรฐกิจ (OECD) 
ส าหรบัซบัพลายเชนที่มีความรบัผิดชอบต่อแร่ธาตุจากพื้นที่ที่มกีรณีพิพาทและมีความเสี่ยงสูง” โดยมีการตรวจสอบซับพลายเชนที่ยึดหลกัตามเนื้อหานัน้ 
หรือมกีารด าเนินงานต่อเนื่องต่อไป 

 
เกี่ยวกบัคู่ค้าจดัซื้อจดัจ้างแต่ละบริษัท จะใช้เครื่องมือที่ได้รบัการยอมรบัในระดบัสากล เช่น Conflict Minerals Reporting 

Template(CMRT:รายงานแร่ธาตุที่มีกรณีพพิาท) ที่ทาง RMI(Responsible Minerals Initiative)ได้จดัท าไว้ เพื่อท าการตรวจสอบเกี่ยวกบัซบัพลายเชน 
ที่ระบุว่าเป็นประเทศแหล่งก าเนิด หรือถลุงแร่ ไปพร้อมๆกบั การขอให้มีการจดัซื้อจากโรงถลุงที่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ RMAP(Responsible Minerals 
Assurance Process) 
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１-2．การด าเนินงานด้านการจดัซ้ือจดัจ้างของฮิตาชิกรุ๊ป 

ฮติาชิให้ความส าคญักบัvalue chainที่ยัง่ยืน โดยเริ่มท างานเกี่ยวกบัการจดัการซับพลายเชน CSR ที่แผนกจดัซื้อจัดจ้างของฮิตาชิกรุ๊ปตัง้แต่ต้นปี 2000 
และได้ใช้โอกาสในการแสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมข้อตกลงโลกของสหประชาชาติในนามของฮิตาชิกรุ๊ปเมื่อเดือนกุมภาพนัธ์ปี 2009 ในการผลกัดนั 
และเร่งระดบัในการด าเนินงานต่อๆมา ในการท าธุรกรรมกบัคู่ค้าจดัซื้อจดัจ้าง 
เราได้ด าเนินกิจกรรมด้านการจดัซื้อจดัจ้างตามหลกันโยบายและวินัยทางจริยธรรมที่มีการแนะน าไว้ใน “นโยบายฮิตาชิกรุ๊ป 1-1” อย่างจริงจงั  
การใช้นโยบายร่วมกนัเกี่ยวกบัการจดัซื้อจัดจ้าง CSR ได้มีการจ่ายแจก “แนวทางการจดัซื้อตามหลกั CSR” ให้กบัคู่ค้าจดัซื้อจดัจ้างไปยงับรษิัทของทุกท่าน 
ประมาณ 30,000 บริษัท พร้อมกบัได้รบัความร่วมมือในการท าแบบส ารวจ CSR (ตอบค าถามเชค็ชีตของแนวทางการจดัซื้อตามหลกั CSR) 
และการตรวจสอบ ในการลดความเสี่ยงของการจดัซื้อจดัจ้างให้เหลือน้อยที่สุด เกี่ยวกบัปัญหา “แร่ธาตุที่มีการพิพาท” ได้มีการบญัญัติ 
“นโยบายการจดัซื้อจดัจ้างแร่ธาตุที่มีการพิพาทของฮติาชิกรุ๊ป” 
และเดินหน้าเรื่องกิจกรรมการจดัซื้อจัดจ้างอย่างมีความรบัผิดชอบที่ยึดหลกัแนวปฏบิตัิระดบัสากล 

ฮติาชิมีความคดิ และจะเดินหน้าด าเนินงานในการเชื่อมต่อความรุ่งเรีองซึ่งกนัและกนัระหว่างคู่ค้าจดัซื้อจดัจ้างทุกท่านและฮิตาชิกรุ๊ป  
เราขอให้ทุกท่านอ่านเนื้อหาอย่างรอบคอบโดยค านึงถึงจุดประสงค์ข้างต้น และให้การสนับสนุนในการปฏบิตัิจริง 

 
ส าหรบัข้อมูลรายละเอียดล่าสุดเกี่ยวกบัความยัง่ยืนของฮติาชิกรุ๊ป โปรดดูจากโฮมเพจด้านล่างนี้ 
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２．วินัยทางจริยธรรมส าหรบัคู่ค้าในการจดัซ้ือจดัจ้างของฮิตาชิกรุ๊ป 

A. แรงงาน 

บริษัทของท่านจ าเป็นต้องปฏบิตัิอย่างมีศกัดิศ์รีและความเคารพ โดยที่สงัคมนานาชาติท าความเข้าใจได้ 
ในการให้ความเคารพด้านสทิธิมนุษยชนต่อผู้ใช้แรงงาน   โดยผู้ใช้แรงงานที่กล่าวถึงนี้ จะรวมไปถึง แรงงานชัว่คราว แรงงานต่างชาติ นักเรียนนักศึกษา 
แรงงานจ้างโดยตรง และแรงงานประเภทอื่นๆ ทัง้หมด 

  

（1）เก่ียวกบัการว่าจ้างและจดัจ้างผู้ใช้แรงงาน 
บริษัทของท่านต้องไม่ใช้แรงงานที่ได้มาจากการบงัคบั กกัขงั (รวมถึงการผูกมดัทางหนี้สนิ) หรือแรงงานผูกมดัภาวะจ ายอม 

ขูดรีดแรงงานนักโทษที่ไม่สมคัรใจ แรงงานทาส  การค้ามนุษย์ สิง่เหล่านี้รวมถึง การบงัคบั ข่มขู่  ขู่เข็น การรบัโอน หลบหนี รบัสมคัร ส่งตวั 
ที่มาจากการล่อลวง หรือการลกัพาตวั  สิง่อ านวยความสะดวก (สิง่อ านวยความสะดวกที่ว่านี้ จะรวมถึงหอพกั หรือที่อยู่อาศยัของผู้ใช้แรงงานด้วย) 
ที่บริษัทของท่านจดัท าให้กบัผู้ใช้แรงงาน จะต้องไม่มีข้อจ ากดัที่ไม่สมเหตุสมผลในการเข้าออก หรือไม่สร้างข้อจ ากดัในการเดินทางที่ไม่สมเหตุสมผล 
บริษัทของท่าน ต้องแสดงหนังสอืสญัญาว่าจ้าง ที่ถูกบนัทึกเป็นภาษาแม่หรือของภาษาที่ผู้ใช้แรงงานทัง้หมด สามารถท าความเข้าใจเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง 
ในเรื่องเงื่อนไขการว่าจ้าง ซึ่งสิง่นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการว่าจ้าง แรงงานต่างด้าว ต้องได้รบัหนังสือสญัญาว่าจ้างก่อนที่จะออกจากประเทศของตน 
และเมื่อมาถึงประเทศปลายทางแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทน เพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายในท้องที่ไม่ได้ 
นอกเสยีจากว่าจะต้องเป็นเงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเที่ยบเท่ากบัสญัญาของเดิม แรงงานทัง้หมดต้องเป็นไปด้วยความสมคัรใจ 
กรณีที่ผู้ใช้แรงงานมีการแจ้งอย่างเหมาะสมตามที่ระบุไว้ในสญัญา ผู้ใช้แรงงานมีอิสระที่จะพกังาน หรือเลิกสญัญาได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าปรบัหรือค่าผิดสญัญา  

บริษัทของท่านต้องไม่ถือเก็บ หรือท าลาย เก็บซ่อน ยึด บตัรประจ าตวัหรือใบสมคัร (บตัรประจ าตวัที่ออกโดยรฐั หนังสอืเดินทาง วิซ่าท างาน 
บตัรแสดงตวัประชาชน ฯลฯ) ไว้กบัทางบริษัท กรณีจะมีกรณีที่อนุญาตโดยกฎหมายเท่านัน้จึงสามารถถือเก็บได้ 
แต่ในกรณีนี้ผู้ใช้แรงงานต้องสามารถที่จะเก็บรกัษาเองได้ตลอดทุกเมื่อ 
   บรษิัทของท่าน ต้องไม่ให้ผู้ใช้แรงงานรบัผิดชอบในการจ่ายค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกบัการว่าจ้าง หรือค่านายหน้าในการหางาน 
หรือค่ารบัเหมาแนะน างาน หากทราบอย่างกระจ่างชดัว่า ผู้ใช้แรงงานมีการจ่ายเกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างงาน 
จะต้องคืนเงนิค่าใช้จ่ายส่วนนัน้ให้กบัผูใ้ช้แรงงานนัน้ๆ 

 

（2）เก่ียวกบัการว่าจ้างผู้ใช้แรงงานวยัเยาว ์
บริษัทของท่านต้องไม่ใช้แรงงานเดก็ในการผลิตไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลติใดๆ   โดย“เด็ก” ที่กล่าวถึงนี้หมายถงึ 

อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอายุที่สูงที่สุดในบรรดา ผู้ที่มีอายุ 15 ปี หรือจบการศึกษาภาคบงัคบั หรืออายุต ่าสุดที่ประเทศอนุญาตให้ว่าจ้างท างานได้ 
บริษัทของท่านต้องมีระบบที่เหมาะสมในการตรวจสอบอายุของผู้ใช้แรงงาน การใช้โปรแกรมการเรยีนรู้ในสถานที่ท างานอย่างถูกต้อง จะได้รบัการยอมรบั 
ก็ต่อเมื่อได้มกีารปฏบิตัิครบทุกอย่าง ตามที่ข้อบงัคบัทางกฎหมายได้ก าหนดไว้เท่านัน้   หมายเหตุ ผู้ใช้แรงงานที่อายุไม่ถึง 18 ปี (ผู้ใช้แรงงานวยัเยาว์) 
ต้องไม่ให้ท างานที่มีความเป็นไปได้ ที่จะก่ออนัตรายต่อสุขภาพและความปลอดภยั รวมถึงนอกเวลางานปกติ หรอืในเวลากลางคืนด้วย 
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 บริษัทของท่านต้องมีการจดัการแรงงานนักเรียนที่เหมาะสมตามที่ข้อบงัคบัทางกฎหมายก าหนด 
จากการที่ต้องมกีารรกัษาบนัทึกข้อมูลการเข้าท างานของแรงงานนักเรียนที่เหมาะสม มDีue Diligenceที่เข้มงวดต่อหุ้นส่วนด้านการศึกษา 
รวมทัง้การปกป้องสทิธิของแรงงานนักเรียน 
บริษัทของท่านจ าเป็นต้องมีการให้ความช่วยเหลือ และอบรมให้กบัแรงงานนักเรียนทัง้หมด อย่างเหมาะสมส าหรบัสิง่ที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงาน 
ส่วนเรื่องจ านวนเงนิค่าจ้าง กรณีที่กฎหมายในท้องถิ่นนัน้ไม่มกีารก าหนดไว้ ค่าจ้างอย่างน้อยสุด ของผู้ใช้แรงงานนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน 
และผู้ใช้แรงงานที่ก าลงัเรยีนรู้งานหรือที่ถอืว่าเทียบเท่า จะต้องได้ค่าจ้างเท่ากบั แรงงานมือใหม่ที่ท างานแบบเดยีวกนัหรืองานประเภทเดยีวกนัคนอื่นๆ 

 

（3）การปฏิบติัตามระเบียบการรกัษาเวลาแรงงาน 

จากผลการวิจยัในการธุรกิจตามความเป็นจริง ท าให้ทราบถึงความเกี่ยวข้องเป็นที่ชดัเจนว่า การท างานหนักมากเกนิไป 
จะท าให้ผู้ใช้แรงงานมีประสทิธิภาพในการท างานลดลง ลาออก บาดเจ็บ และเกดิการเจบ็ป่วยมากขึ้น  ฉะนัน้ บริษัทของท่าน ต้องไม่ให้ผู้ใช้แรงงาน 
ท างานเกินกว่าเวลาจ ากดั ที่กฎหมายแรงงานของท้องที่นัน้ได้ก าหนดไว้   นอกจากนี้ เวลาในการท างานรวม ยกเว้นจากกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน 
รวมถึงเวลาท างานล่วงเวลาแล้ว ต้องไม่เกิน 60 ชัว่โมง หรือไม่เกินกว่าเวลาสูงสุดที่กฎหมายได้ก าหนดไว้  
การท างานล่วงเวลาจะต้องเป็นไปตามความสมคัรใจ  และต้องพยายามป้องกนัไม่ให้ผู้ใช้แรงงานท างานเกินกว่าก าลงั 
และต้องให้ได้วนัพกัผ่อนอย่างเหมาะสม (มากกว่าหรือตามที่กฎหมายก าหนดไว้ หรือ ภายใน 7 วนัของการท างาน ได้พกั 24 ชัว่โมงติดต่อกนัมากกว่า 1 วนั 
อย่างได้อย่างหนึ่งที่เวลามากกว่า) 

  

（4）สวสัดิการและค่าจ้าง 
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กบัผู้ใช้แรงงาน ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยค่าจ้างที่เกี่ยวข้องทัง้หมด รวมถงึกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัค่าจ้างขัน้ต ่า ค่าล่วงเวลา 

และสวสัดิการที่บงัคบัใช้เชิงกฎหมาย  จะต้องท าตามกฎหมายท้องถิ่น และมีการจ่ายค่าล่วงเวลาในอตัราที่สูงกว่าค่าจ้างปกต ิ
จะต้องมีการมอบรายละเอียดค่าแรงที่เข้าใจได้ง่ายแก่ผู้ใช้แรงงานในเวลาที่เหมาะสม โดยมีการบนัทึกข้อมูลที่เพียงพอ  

เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานสามารถตรวจสอบความถูกต้องของค่าตอบแทนในการท างานในแต่ละงวดการจ่ายเงนิได้ การใช้แรงงานชัว่คราว จดัจ้าง 
และจ้างจากภายนอก ให้อยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายท้องถิ่นนัน้ทัง้หมด  

 

（5）การปฏิบติัในเชิงมนุษยธรรมต่อผู้ใช้แรงงาน 
บริษัทของท่าน ต้องไม่ท าในสิง่ต่างๆเหล่านี้ต่อคนงาน เช่น การกระท าที่อาจจะเป็น การใช้ความรุนแรง การดูแคลนต่อเพศสภาพ การล่วงละเมิดทางเพศ 

การทรมานทางเพศ การท าโทษ การกดดนัทางร่างกายหรือจิตใจ การกลัน่แกล้งรงัแก การประจาน แสดงความดูหมิน่ในที่สาธารณะ การล่วงละเมิดทางวาจา 
การทรมานหรือการปฏบิตัิอย่างไร้มนุษยธรรม  ทัง้นี้บริษัทของท่านต้องมกีารท านโยบายและขัน้ตอนทางวินัยส าหรบัรองรบัเรื่องต่างๆในหวัข้อเหล่านี้ 
โดยต้องมีการนิยามไว้อย่างชดัเจน และสื่อสารให้ผู้ใช้แรงงานได้รบัรู้ด้วยในสิง่เหล่านี้ด้วย 

 

（6）การก าจดัการเลือกปฏิบติั/การล่วงละเมิด 

บริษัทของท่าน ต้องมีการจดัการเพื่อไม่ให้สถานที่ท างาน มกีารละเมดิ และการเลือกปฏบิตัิอย่างผิดกฎหมาย   
บริษัทของท่านต้องไม่ท าสิง่ที่เป็นการละเมิด หรือการเลือกปฏิบตัิต่อบุคคลเพราะสิง่ต่างๆเหล่านี้ ได้แก่ เชื้อชาติ สผีิว อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ 
เพศสภาพและการแสดงออกทางเพศ เผ่าพนัธุ์หรือสญัชาติ การมสีภาพความทุพลภาพหรือไม่ การมีครรภ์ ศาสนา การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
หรือสหภาพ การมีประสบการณ์เป็นทหารหรือไม่ ข้อมูลทางพนัธุกรรมที่ได้รบัการคุ้มครองหรือการมคีู่สมรสหรือไม่ม ี 
ต้องมีการปฏิบตัพิิเศษที่สมเหตุสมผลต่อวิถทีางศาสนาของคนงาน นอกจากนี้ ไม่บงัคบัให้ต้องเข้าตรวจทางการแพทย์ หรือมกีารตรวจสอบทางร่างกาย 
ที่รวมไปถึงความเป็นไปได้ในการมีครรภ์หรือความเป็นสาวบริสุทธิ ์ของผู้ที่ก าลงัจะเป็นคนงาน ที่มีอาจมีความเป็นไปได้ที่จะถูกใช้ในการเลือกปฏิบตั ิ

 

 （7）เสรีภาพในการสมาคม 

บริษัทของท่าน ต้องท าตามกฎหมายของท้องถิ่น และเคารพสทิธิของผู้ใช้แรงงานทัง้หมด ที่เป็นไปตามความสมคัรใจ ในการจดัตัง้สหภาพแรงงาน 
เข้าร่วม เจรจาต่อรอง รวมกลุ่มอย่างสนัติ  และต้องให้ความเคารพสทิธิของผู้ใช้แรงงานที่จะไม่ท าในสิง่นัน้ด้วย ผู้ใช้แรงงาน/ตวัแทน 
ต้องสามารถพูดคุยท าความเข้าใจ เกี่ยวกบัเงื่อนไขในการท างาน และความคดิเห็น และข้อกงัขาต่างๆ กบัทางฝ่ายบริหาร อย่างตรงไปตรงมาได้  
โดยมิต้องเกรงกลวัว่าจะถูกเลือกปฏิบตัิ ปองร้ายกลบั ข่มขู่ กลัน่แกล้งรงัแกล่วงละเมิด  
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B. สุขภาพและความปลอดภยั 

บริษทัของท่าน มีความตระหนักในเรื่อง สิง่แวดล้อมในการท างานที่ปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ 
ที่นอกจากจะลดการบาดเจบ็และความเจ็บป่วยในการท างานให้น้อยที่สุดแล้ว ยงัช่วยปรบัปรุงคุณภาพผลิตภณัฑ์และการบรกิาร 
ความสม ่าเสมอของผลิตภณัฑ์แล้ว การเพิ่มและรกัษาแรงจูงใจในการท างานของผู้ใช้แรงงานด้วย  ในขณะเดยีวกนั 
ก็มีความตระหนักถึงการให้ข้อมูลและการศึกษาแก่ผู้ใช้แรงงานอย่างต่อเนื่องที่ขาดไม่ได้ เพื่อที่จะระบุและแก้ปัญหาความปลอดภยัและสุขภาพในที่ท างาน 
ทว่า ระบบการจดัการควบคุมที่เป็นที่รู้จกักนัอย่างแพร่หลาย เช่น ISO 45001 และ ILO Health and Safety Management System Guidelines 
จะท าให้สามารถได้รบัข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการก าหนดบรรทดัฐานในบริษัทของท่าน 

 

(1）การด ารงสภาพความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 
เพื่อความปลอดภยัและสุขภาพ บรษิัทของท่าน จะต้องเปิดเผย ระบุ ประเมิน ไปถึงการควบคุมอนัตรายอย่างเป็นล าดบัชัน้ ของแหล่งความอนัตราย 

(สารเคมี ไฟฟ้า แหล่งพลงังาน เพลิงไหม้ รถยนต์ รวมถึงแหล่งอนัตรายที่จะของตกหล่น ฯลฯ )ที่แฝงอยู่  ให้แก่ผู้ใช้แรงงาน   สิง่เหล่านี้จะรวมไปถงึ 
การก าจดัแหล่งอนัตราย กระบวนการและวัตถุดบิทดแทน การควบคุมด้วยการออกแบบที่เหมาะสม การด าเนินการรบัมือเชิงควบคุมและเชงิวิศวกรรมศาสตร์ 
การบ ารุงรกัษาเชิงป้องกนั และการท าขัน้ตอนการท างานอย่างปลอดภยั (รวมถึงการล็อกเอาต์/แท็กเอาต์) สุขภาพความปลอดภยัแรงงาน 
และการให้การศึกษาฝึกซ้อมเกี่ยวกบัสุขภาพความปลอดภยัแรงงานอย่างต่อเนื่องด้วย  
กรณีที่ไม่สามารถควบคุมแหล่งอนัตรายได้อย่างเหมาะสมจากขัน้ตอนเหล่านี้ 
คนงานจะต้องได้รบัอุปกรณ์ป้องกนัส่วนตวัที่ถูกต้องเหมาะสมที่มกีารควบคุมอย่างต่อเนื่อง 
และได้รบัการศึกษาเกี่ยวกบัความเสี่ยงเรื่องแหล่งอนัตรายเหล่านี้ด้วยวิธีที่ใช้ได้ผล 
รวมทัง้ต้องสื่อด้วยภาษาที่คนงานสามารถท าความเข้าใจเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง  ส าหรบัสตรีมคีรรภ์ ผู้ที่ก าลังเลี้ยงดูทารก 
จะต้องได้รบัการเปลี่ยนสถานที่ท างานโดยออกจากสิง่แวดล้อมที่มีแหล่งอนัตรายสูง 
หรือได้รบัการแบ่งภาระหน้าที่งานที่ได้รบัการก าจดัหรือการลดความเสี่ยงด้านสุขภาพความปลอดภยัแรงงาน และได้รบัความสะดวกตามหลกัเหตุผล 
ได้รบัการปฏบิตัิที่เหมาะสม 

 

(2）การเตรียมพร้อมในยามฉุกเฉิน 
บรษิัทท่านต้องมีการระบุ ประเมิน และรายงานความเร่งด่วน ของความฉุกเฉิน หรือสถานการณ์ฉุกเฉินแอบแฝง 

ขัน้ตอนในการแจ้งและหนีภยัให้กบัพนักงาน รวมถงึการศึกษาฝึกซ้อมคนงาน การขัน้ตอนการด าเนินงานและแผนรบัมือเหตุฉุกเฉิน  
ที่ท าให้ได้รบัผลกระทบน้อยที่สุด  การฝึกซ้อมดบัเพลงิ ต้องมีอย่างน้อยปีละครัง้ หรือตามที่กฎหมายท้องถิ่นก าหนด อย่างใดอย่างหนึ่งที่เข้มงวดมากกว่า 
การรบัมือเหตุฉุกเฉิน ต้อง ต้องมอุีปกรณ์แจ้งเพลิงไหม้และอุปกรณ์ดบัเพลงิที่เหมาะสม มีทางออกที่หนีง่ายไม่มสีิง่กีดขวาง 
สถานที่ต้องมทีางออกฉุกเฉินที่เหมาะสม สามารถรองรบัเหตุฉุกเฉินได้ โดยมีขัน้ตอนที่ ค านึงถึงความส าคญัในการเกิดความเสยีหายต่อชีวิต สิง่แวดล้อม 
และทรพัย์สนิน้อยที่สุด 

 

(3）ความเจบ็ป่วยและการบาดเจบ็จากการปฏิบติังาน 

บริษัทของท่านต้องบริหารระบบและขัน้ตอนการป้องกนั ควบคุม ตรวจสอบ และรายงาน อุบตัิเหตุและความเจ็บป่วยที่เกิดจากการท างาน  
สิง่เหล่านี้จะต้องรวมถึงการสนับสนุนให้คนงาน จ าแนกและบันทึกกรณีศึกษาของอุบตัิเหตุและความเจ็บป่วยที่เกิดจากการท างาน การให้การรกัษาที่จ าเป็น 
ท าการตรวจสอบขอ้มูลรายละเอียดของกรณีศึกษา และค้นหาสาเหตุเพื่อท าการขจดัและแก้ไข 
โดยต้องมีกฎระเบียบที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงานกลบัสู่สถานที่ท างานได้อีก 

 

(4）สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

บริษัทท่านต้องระบุ ประเมิน ควบคุม การแผ่กระจายในเชิงตวัยา เชิงชีวภาพ เชิงเคมี ตามหลกัการควบคุมอนัตรายตามล าดบัชัน้ ให้แก่ผู้ใช้แรงงาน  
กรณีที่มีการระบุแหล่งอนัตรายแฝงแล้ว บริษัทท่านต้องหาทางที่จะก าจดั หรอืลดโอกาสที่จะท าให้เกดิอนัตรายเหล่านัน้  
กรณีที่ไม่สามารถก าจดัหรือบรรเทาได้ แหล่งอนัตรายแฝงจะต้องได้รบัการจดัการ หรือถูกควบคุม ด้วยการออกแบบที่เหมาะสม ในเชิงวิศวกรรมศาสตร์  
หากไม่สามารถจดัการแหล่งอนัตรายได้อย่างเหมาะสมด้วยขัน้ตอนดงักล่าวได้ ผู้ใช้แรงงานต้องได้ใช้อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล 
ที่ได้รบัการจดัการดูแลที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โปรแกรมการป้องกนั จะต้องมีการท าอย่างต่อเนื่อง 
และจะต้องรวมอยู่ในการศึกษาเกี่ยวกบัความเสี่ยงที่มีความเกี่ยวข้องกบัแหล่งอนัตรายเหล่านี้ 

 

(5）การค านึงถึงสภาพการท างานหนักเกินก าลงัเชิงร่างกาย 
บริษัทของท่านต้องควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาในการระบุ ประเมิน ความเสี่ยงที่จะท าให้ผู้ใช้แรงงานได้รบับาดเจ็บ 

จากการท างานโดยใช้มือแตะต้องวตัถุดิบโดยตรง การปฏิบตัิงานที่ใช้ก าลงัร่างกายอย่างมาก งานใช้แรงก าลงัมากซ า้ๆ การยืนท างานเป็นเวลานาน 
การยกของหนักโดยต้องใช้ก าลงัจ านวนมาก 
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(6）การจดัท าระบบป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ 

บริษัทของท่านต้องประเมินแหล่งอนัตรายที่อาจเกดิจากเครื่องจกัรที่ใช้ในงานผลิต และงานอื่น ในกรณีที่มแีหล่งอนัตรายที่ 
อาจท าให้ต้องจดัการดูแลอย่างเหมาะสม เช่น การป้องกนัเชิงกายภาพ อินเตอร์ล็อก ติดตัง้สิง่กัน้ขวาง ฯลฯ 
  

(7）การจดัเตรียมท่ีอยู่อาศยั อาหาร และสาธารณูปโภคท่ีถกูสุขลกัษณะ 
    บริษัทของท่านต้องจดัเตรียมห้องน ้าที่สะอาด น ้าดื่มสะอาด สถานที่อ านวยความสะดวกส าหรบัการปรุง จดัเก็บ 
และรบัประทานอาหารที่ถูกสุขลกัษณะให้กบัคนงาน ในกรณีที่บริษัทของท่านจดัเตรียมหอพกั จะต้องเป็นหอพกัที่สะอาด ปลอดภยั 
ทางหนีภยัฉุกเฉินที่เหมาะสม มีน ้าอุ่นส าหรบัอาบ และแสงไฟที่สว่างพอเพยีง เครื่องปรบัและระบายอากาศ  
ต้องเตรียมพื้นที่ส าหรบัเก็บสมัภาระและของมีค่าส่วนตวั และพื้นที่ส าหรบัความเป็นส่วนตวั และมคีวามกว้างมากเพยีงพอที่สามารถเข้าออกได้ 

 

(8）การส่ือสารข้อมูลในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัสุขภาพและความปลอดภยั 

บรษิัทของท่านต้องให้ข้อมูล ความปลอดภัยและสุขภาพ เป็นภาษาแม่หรือภาษาที่ผู้ใช้แรงงานสามารถท าความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง 
ในเรื่องการระบุสถานที่ท างานที่มีแหล่งอนัตรายการที่คนงานจะต้องสมัผสั (เครื่องจกัร ไฟฟ้า สารเคมี อคัคีภยั รวมถึงแหล่งอนัตรายเชิงวตัถุ 
โดยไม่จ ากดัแต่เพยีงเท่านี้)รวมถงึการให้การศึกษาอบรม เกี่ยวกบัเรื่องสถานที่ท างานที่มีความเหมาะสมแก่ผู้ใช้แรงงาน 

นอกจากนี้ ข้อมูลเกี่ยวกบัสุขภาพและความปลอดภยั ต้องมีการตดิประกาศอย่างเห็นได้ชัดเจน ไว้ในสถานที่ที่ผู้ใช้แรงงานสามารถเข้าถึงและรบัรู้ได้   
ก่อนการเริม่งาน และหลงัจากนัน้ จ าเป็นต้องให้การศึกษาและการฝึกซ้อมเป็นประจ ากบัผู้ใช้แรงงานทัง้หมด 
ต้องได้รบัการสนับสนุนให้แจ้งความกงัวลเรื่องสุขภาพและความปลอดภยั โดยไม่มกีารถูกปองร้ายกลบั 
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C. ส่ิงแวดล้อม 

บริษัทของท่านตระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นสิง่ที่ขาดไม่ได้ในการผลิตผลิตภัณฑ์มาตรฐานโลก  

ตัง้แต่การรกัษาสุขภาพและความปลอดภัยสาธารณะ กิจกรรมการผลิต ระบุผลกระทบสิง่แวดล้อม พร้อมๆกบัต้องลดผลกระทบที่เป็นพิษต่อสงัคมท้องถิน่ 

สิง่แวดล้อม และทรพัยากรธรรมชาติให้มีน้อยที่สุด  ข้อมูลเกี่ยวกบัการจดัซื้อจดัจ้างของฮิตาชิกรุ๊ปขอให้ดูใน “แนวปฏิบตัิของการจดัซื้อจดัจ้างสเีขยีว” 

 

（1）การให้อนุญาตด้านส่ิงแวดล้อม และการรายงาน 

บริษัทของท่านจะต้อง ท าการลงทะเบยีน ถือใบอนุญาต ใบรบัรอง (เช่น การจบัตาเฝ้าดูการปล่อยของเสยี) และท าการต่ออายุ 
หนังสอืที่มีความเกี่ยวข้องกบัการรบัรองด้านสิง่แวดล้อมที่มคีวามจ าเป็นทัง้หมด โดยจะต้องมีการรายงานและการบริหารจดัการ ที่เป็นไปตามข้อก าหนด  
  

（2）การป้องกนัการเกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมและลดการใช้ทรพัยากร 
บริษัทของท่านจ าเป็นต้องก าจดั ต้นเหตุที่ท าให้เกิดของเสยีและสิง่ปฏกิูล หรือเพิ่ม ผลิต บ ารุงรกัษา เปลี่ยนแปลงขัน้ตอนการท างาน 

หรือกรรมวิธีการอื่นๆ เกี่ยวกบัอุปกรณ์ก าจดัสิง่ปฏิกูล ให้เหลืออยู่น้อยที่สุด  ต้องลดการใช้ น ้า เชื้อเพลิงฟอสซิล แร่ธาตุ และในส่วนของ  
ทรพัยากรธรรมชาติ ที่มากจากป่าไม้เบญจพรรณ จะต้องมีเปลี่ยนกระบวนการด้าน การผลิต การบ ารุงรกัษา อุปกรณ์ ใช้สารทดแทน น ากลบัมาใช้ใหม่ 
อนุรกัษ์ รีไซเคิ้ล หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อลดจ านวนการใช้  

  

（3）สารก่อเกิดอนัตรายต่อส่ิงแวดล้อม 

สารเคมี ของเสยี และสารอื่นๆ ที่จะน ามาซึ่งอนัตรายต่อร่างกายและสิง่แวดล้อม จะต้องมีการระบุ ติดป้ายแสดง และมีการควบคุมอย่างปลอดภยั 
ในการขนย้าย จดัเก็บ ใช้งาน รีไซเคิ้ลหรือน ากลบัมาใช้ซ า้ และต้องมีการก าจดัอย่างสมบูรณ์ 

  

（4）ขยะมูลฝอย 

บริษัทของท่านต้องท าการระบุ บริหารจดัการ ลดจ านวน ขยะมูลฝอย(ที่ไม่ใช่สารพษิ) และด าเนินการก าจดั หรือรีไซเคิ้ล 
อย่างเป็นระบบและมคีวามรบัผิดชอบ 

 

（5）การปล่อยของเสียในอากาศ 

บริษัทของท่าน ต้องท าการระบุ ตรวจจบัเป็นระยะ ควบคุม และบ าบดั สารที่เกิดขึ้นในระหว่างการท างาน เช่น สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC)  
ละอองลอย สารกดักร่อน อนุภาค สารท าลายชัน้โอโซน รวมถึงสารที่เป็นผลพลอยได้จากการเผาไหม ้ตามความจ าเป็นก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ  
สารที่ท าลายชัน้โอโซน ต้องควบคุมอย่างมีประสทิธิผล เป็นไปตามก าหนดของพิธีสารมอนทรีออล และมาตรการบงัคบั บรษิัทของท่าน ต้องมีการตรวจจบั 
ผลการจดัการสารเคมีที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ และผลการท างานของระบบบ าบดั เป็นประจ าทุกวนั 
 

（6）การจ ากดัการใช้สารต่างๆ 

บริษัทของท่าน ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ กฎหมาย ข้อบงัคบั และความต้องการของลูกค้าทัง้หมด 
เกี่ยวกบัข้อจ ากดัหรือข้อห้ามในเรื่องสารประกอบที่ต้องระบุพิเศษ ที่มีอยู่ในผลิตภณัฑ์ และการผลิต และการตดิฉลากแสดงเกี่ยวกบัการก าจดั 
และการรีไซเคิ้ล 

 

（7）การจดัการน ้า 
บริษัทของท่าน ต้องท าข้อมูลเกี่ยวกบัแหล่งน ้า การใช้น ้า การปล่อยน ้า เป็นลายลกัษณ์อกัษร ท าการระบุ และตรวจเฝ้าดู ฯลฯ หาโอกาสที่จะประหยดัน ้า 

ท าโปรแกรมจดัการควบคุมเส้นทางที่จะท าให้เกิดมลพิษ ต้อง มีการระบุ เฝ้าตรวจดู ควบคุมน ้าทิ้ง และท าการบ าบดัตามที่จ าเป็นก่อนมกีารระบายน ้าทิ้งออก 
บริษัทของท่านต้อง ในการท าการเฝ้าดูระบบบ าบดัน ้าทิ้ง แท็งค์ที่เก็บน ้าเป็นประจ า รกัษาและปฏิบตัิตามกฎข้อบงัคบัอย่างเหมาะสม 
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（8）การใช้พลงังานและการปล่อยแก๊สเรือนกระจก  

บริษัทของท่าน ต้องมีการก าหนดเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกในระดบับริษัท การใช้พลงังาน รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทัง้สโคป 1 และ 2 
ต้องมีการติดตาม จดัท าเอกสาร เผยแพร่ผลการเปรยีบเทียบ ปรมิาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกบัเป้าหมาย สู่ภายนอกองค์กร  
บริษัทท่านต้องหาวิธีปรบัปรุงประสทิธิภาพการใช้พลงังาน และการลดการใช้พลงังาน รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยที่สุด 

 

（9）การอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศน์ 
บริษัทของท่าน ต้องตระหนักถึง ผลกระทบในการรกัษาสภาพอนัสมบูรณ์ของความหลากหลายของสิง่มีชีวิต และระบบนิเวศน์ 

ที่เป็นพื้นฐานของความเป็นอยู่ของมนุษยชาติ และความอยู่รอดของธุรกิจในขณะเดยีวกนั  และต้องด าเนินงานกิจกรรมการจดัซื้อวตัถุดิบ หรือผลิตภณัฑ์ 
โดยที่ให้ความใส่ใจในหวัข้อต่างๆ ด้านล่างนี้ด้วย 

 
- ให้ความส าคญักบัการจดัซื้อกระดาษ  หรือเครื่องใช้ในส านักงาน ที่ได้รบัการยืนยนัว่า 

มกีารค านึงถึงความหลากหลายทางชวีภาพและระบบนิเวศน์ 
- การจดัซื้อที่มีการค านึงถึงระบบนิเวศน์ ในการการขุดวตัถุดิบ หรือการพฒันาวตัถุดิบ ชิ้นส่วน ผลิตภณัฑ์ การผลิต 

อนุรกัษ์และรกัษาสิง่มีชีวิตหายากที่มีอยู่ในพื้นที่นัน้ และหลกีเลี่ยงการแบ่งแยกพื้นที่อยู่อาศยัของสตัว์ ในกรณีที่ต้องเข้าครอบครองที่ดิน 
หรือท าการปลูกสร้างอาคารแทนของเก่า 

- ค านึงถึงระบบนิเวศน์รอบตวั 
- ท ากิจกรรมส่งเสริมการรกัษาธรรมชาต ิสร้างความเป็นสเีขยีวผ่านพืชพนัธุ์ท้องถิ่น และการปลูกต้นไม้ ที่จะเชื่อมโยงกบัการอนุรกัษ์ระบบนิเวศน์ 

- การปรบัปรุง กิจกรรม 3R (Reduce、Reuse、Recycle) และกิจกรรมการประหยดัพลงังานอย่างต่อเนื่อง 
ที่การป้องกนัการเกิดมลพษิจากมุมมองในการอนุรกัษ์ระบบนิเวศน์ 

- เรียกร้องการส่งเสริมการท าระบบอนุรกัษ์ระบบนิเวศน์กบัคู่ค้าในการจดัซื้อจดัจ้าง 
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D. จริยธรรมทางธุรกิจ 

บริษัทของท่านต้องปฏบิตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจในระดบัสูงสุด ที่ได้กล่าวไว้ตามด้านล่าง ในการรบัผิดชอบต่อสงัคม และเพื่อความส าเร็จทางการตลาด 

 

（1）การรกัษาความสตัยซ่ื์อเพื่อความต่อเน่ืองของธุรกิจ 

บริษัทของท่านต้องรกัษาความบริสุทธใิจในระดบัสูงสุด ในการท าธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ต้องมีนโยบายห้ามอย่างเด็ดขาดในเรื่อง การรบัสนิบน ทุจริต 
โจรกรรม ฉ้อโกง ต้องการท าธุรกิจด้วยความโปร่งใส และสะท้อนผลประกอบการทางบญัชีที่มีความถูกต้อง ต้องมีระบบการตรวจสอบ 
เกี่ยวกบัการป้องกนัการทุจริต และการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

 

（2）การขจดัผลก าไรท่ีไม่เหมาะสม 

บริษัทของท่านตอ้งไม่ใช้วิธีการ สัญญา เรียกรอ้ง เสนอ อนุญาต หรือรับสินบน เพื่อท่ีจะรับผลประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสม หรือไม่ชอบธรรม ข้อห้ามนีจ้ะรวมถึง 
การสัญญา เรียกรอ้ง เสนอ อนุญาต หรือรับสินบน ท่ีมีมูลค่าผ่านบุคคลท่ีสามทั้งทางตรง และทางออ้ม เพื่อไดม้า หรือการรักษาธุรกิจ มอบหมายงานให้ผู้อื่น 
หรือเพื่อผลประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสมดว้ย ตอ้งมีการตรวจจับ เก็บบันทึกเป็นหลักฐานท่ีแน่ชัด โดยท าตามกฎหมายป้องกันการทุจริตและฉอ้โกง 

 

（3）การเปิดเผยข้อมูล 

บริษัทของท่านจ าเป็นต้องท าธุรกิจทุกๆรายการ ด้วยความโปร่งใส และสะท้อนผลประกอบการ โดยมีการบนัทึกบญัชีอย่างถูกต้อง 
บริษัทของท่านต้องเปิดเผย ขอ้มูลของแรงงาน ความปลอดภยัและสุขภาพ การด าเนินงานเรื่องอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม กิจกรรมทางธุรกิจ และโครงสรา้ง 
สถานภาพด้านการเงนิ และผลประกอบการ ตามระเบยีบแบบแผนปฏบิตัิที่ใช้อย่างกว้างขวางในวงการธุรกิจนัน้ๆ 
บริษัทท่านต้องไม่ยอมรบัการแจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกบัเรื่องมาตรการด าเนินงาน หรือเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในซับพลายเชน 

 

（4）ทรพัยสิ์นทางปัญญา  
บริษัทของท่านต้องให้ความเคารพ และค านึงถงึการปกป้องสทิธิของทรพัย์สนิทางปัญญา 

การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจะต้องไม่ละเมดิสทิธิของทรพัยส์นิทางปัญญา นอกจากนี้ ยงัต้องปกป้องข้อมูลลูกค้า และคู่ค้าในการจดัซื้อจดัจ้างด้วย 

  

（5）การท าธุรกิจท่ียุติธรรม การโฆษณา และการแข่งขนัท่ีปฏิบติัตามกฎหมาย 
     บริษัทของท่าน ต้องท าการแข่งขนัในธุรกิจอย่างมคีวามยุติธรรมตามกฎกติกา มีการโฆษณาที่ซื่อตรง 
และด าเนินกิจการโดยสอดคล้องกบักฎระเบยีบการแข่งขนัทัง้หมด รวมทัง้ต้องมีมีระบบขัน้ตอนที่เหมาะสมในการรกัษาข้อมูลลูกค้าด้วย  
 

（6）การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและการขจดัการตอบโต้ การปองร้ายกลบั 
บริษัทของท่าน ต้องรกัษาโปรแกรมที่รบัรองและคุ้มครองคู่ค้าจดัซื้อจดัจ้างและผู้แจ้งเบาะแส เว้นแต่ที่กฎหมายได้ห้ามไว้ 

บริษัทท่านจ าเป็นต้องแจ้งให้และรกัษากระบวนการที่ผู้แจ้งเบาะแส สามารถแจ้งข้อกงัวลได้โดยไม่ต้องเกรงกลวัว่าจะถูกปองร้ายกลบั  
ต้องมกีารรบัประกนัวิธีการที่จะท าให้สามารถแจ้งเรื่องได้ 

 

（7）การจดัซื้อแร่ธาตุอย่างมีความรบัผิดชอบ 

บรษิทัของท่านตอ้งมีการท า Due Diligence โดยใชน้โยบายเพื่อการรบัรองอย่างสมเหตุสมผล 

ในการจดัหาทีส่อดคลอังกบั Due Diligence Flamework หรอืเที่ยบเท่ากบั Due Diligence Guidance 

ส าหรบัซบัพลายเชนที่มีความรบัผิดชอบ ของแรธ่าตุที่มาจากพืน้ที่ที่มีกรณีพิพาทและมีความเสีย่งสูง 
ที่องคก์รพฒันาความรว่มมอืทางเศรษฐกจิ (OECD)  ใหก้ารยอมรบั เกีย่วกบัความเชือ่มโยงของแหล่งที่มา 

และการจดัการแรธ่าตุ (ดีบุก แทนทาลมั ทงัสเตน ทองค า ฯลฯ) ที่ผสมอยู่ในผลิตภณัฑท์ี่บรษิทัตวัเองผลิต  

เกีย่วกบัวิธคีิดเร ือ่ง ของฮิตาชกิรุป๊   ขอใหดู้ควบคู่ไปดว้ยกบั 
“นโยบายการจดัซือ้แรธ่าตุอย่างมีความรบัผิดชอบของฮิตาชกิรุป๊”
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E. ระบบกำรจดักำร 

บริษัทของท่านต้องจดัท าและใช้ระบบการจดัการท างานตามที่ได้ก าหนดไว้ในเนื้อหาของระเบยีบวินัยฉบบันี้ 

ระบบการบริหารจดัการต้องเป็นไปตามจุดประสงค์ด้านล่างนี้： 

 
a. การปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และสิง่ที่ลูกค้าเรียกร้อง เกี่ยวกบัการท างาน และผลิตภณัฑ์ของบรษิัทท่าน 

 b.   การน าแนวทางปฏบิตัิฉบบันี้ไปใช้ และ 
 c.   ระบุและลดความเสีย่งในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกบัแนวทางปฏิบตัฉิบบันี้ และการส่งเสริมการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยระบบการจดัการ 
 
 ระบบการบริหารจะต้องรวมถึงสิง่ต่างๆ ตามด้านล่างนี้ 
 

(1) พนัธกิจขององค์กร 
     ระดบัผู้บริหารให้การรบัรู้ และมีการตรวจสอบยนืยนัประกาศในสถานที่นัน้ ที่เป็นภาษาในประเทศนัน้ เกี่ยวกบัพนัธกิจของบรษิัทของท่าน 
ในเรื่องการปฏบิตัิตามกฎและการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง มกีารบนัทึกที่แสดงนโยบายเกี่ยวกบัความรบัผิดชอบขององค์กรที่มตี่อสงัคม และสิง่แวดล้อม 

 
(2) ความรบัผิดชอบและความรบัผิดชอบในการอธิบายของผู้บริหาร 

บริษัทของท่าน ต้องมีความชดัเจนเรื่องระบบการบริหาร 
และระบุระดบัการบริหารที่รบัผิดชอบการปฏบิัติงานที่มคีวามแน่นอนเกี่ยวกบัโปรแกรมการบริหารนัน้ รวมถึงการระบุผู้รบัผิดชอบในบริษทัอย่างชดัเจน 
โดยที่ระดบัผู้บริหารจะต้องมีการทบทวนสภาพของระบบการบริหารอย่างสม ่าเสมอ 
  

(3) การตอบสนองในเร่ืองความต้องการของลูกค้าและเชิงกฎหมาย 

 บริษัทท่านจะต้องสร้างกระบวนการ ที่ท าให้สามารถรองรบักฎหมายควบคุม และความต้องการของลูกค้าในการระบุ ตรวจสอบ ท าความเข้าใจได้ 
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแนวทางฉบบันี้  
 
(4) การประเมินผลและการจดัการความเส่ียง 

กระบวนการในการระบุความเสีย่งทางจริยธรรม และวิถแีรงงานที่เกี่ยวข้องกบัเรื่อง การปฏบิตัิตามกฎหมาย เรื่องสิง่แวดล้อม 
เรื่องความปลอดภยัและสุขภาพ(*)  รวมถึงการท างานของบรษิัทของท่าน เพื่อการการจดัการการระบุความเสี่ยง 
การรกัษาไว้ซึ่งการปฏบิตัิตามตวับทกฎหมาย ใช้ขัน้ตอนที่เหมาะสมก าหนดระดบัความส าคญัที่สมัพนัธ์กบัแต่ละความเสี่ยงจาก 
และคู่ค้าการจดัซื้อจดัจ้างที่มกีารจ ากดัควบคุมเชิงวตัถุ  

   (*)ความปลอดภยัและสุขภาพ：พื้นที่ที่ควรรวมในเรื่องการประเมินความเสีย่งส าหรบั สิง่แวดล้อม ความปลอดภยั สุขภาพ ได้แก่ 
สถานที่ผลิต โกดงั และสถานที่เก็บรกัษา โรงงาน/เครื่องจกัรอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในสถานที่ พื้นที่ท าการวิจยัและทดลอง สถานสาธารณามยั(สุขา) 
ครวั/โรงอาหาร และที่พกัอาศยัผู้ใช้แรงงาน/หอพกั 

 

(5）การตัง้เป้าการปรบัปรุงแก้ไข 

แผนการปฏิบตัิงานที่ชดัเจนต่อการบรรลุเป้าหมาย เป้าประสงค์ เป้าหมาย เพื่อปรบัปรุงในผลงานด้าน สงัคม สิง่แวดล้อม สุขภาพและความปลอดภยั 
การบรรลุเป้าหมายผลงานของบริษัทของท่าน  จะรวมถึงการประเมินเกี่ยวกบัผลการท างานเป็นประจ าด้วย 
 

(6) การพิจารณาก าหนดหลกัสูตรการอบรม 

เป็นโปรแกรมการฝึกอบรมส าหรบัการท าให้สอดคล้องกบักฎหมายควบคุม เพี่อให้ผู้ควบคุมและผู้ใช้แรงงาน ท าตามนโยบาย ล าดบัขัน้ตอน 
และจดัท าเป้าหมายการปรบัปรุงของบริษัทท่าน 

  

(7）การส่ือสารไปยงัผู้ใช้แรงงาน คู่ค้าจดัซื้อจดัจ้าง และลูกค้า 

เป็นกระบวนการในการสื่อสารข้อมูลท่ีถูกตอ้งชัดเจนเกี่ยวกับผลงานการด าเนินการและความคาดหวัง จากนโยบายของบริษัทท่านและการปฏิบัติจริง 
ต่อผู้ใช้แรงงาน คู่คา้จัดซือ้จัดจ้าง และลูกคา้ 
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(8）การร้องเรียน การมีส่วนร่วม การตอบสนองของผู้ใช้แรงงาน 

แนวปฏิบตัิฉบบันี้ จากการรบัรู้ตวัอย่างการฝ่าฝืนกฎ ความคิดเห็นระดบัประเมินผลเความเข้าใจของผู้ใช้แรงงาน การส่งเสริมการปรบัปรุงแก้ไข 
กลไกการจดัการเรื่องการร้องเรยีนอย่างมีประสทิธิผลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกบัเงื่อนไข  
ต้องสร้างสิง่แวดล้อมที่ให้ความปลอดภยักบัผู้ใช้แรงงานสามารถร้องเรียน และเสนอค าแนะน าได้ โดยไม่ต้องเกรงกลวัการตอบโต้หรือปองร้ายกลบั 

  

(9）การท าการตรวจสอบและประเมิน 

   การประเมินตนเองอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายควบคุม และเนื้อหาของแนวปฏบิตัิฉบบันี้ 
รวมถึงข้อสญัญาที่ท าไว้กบัลูกค้าที่เกี่ยวข้องในเชิงสงัคม และเชิงความรบัผิดชอบต่อสิง่แวดล้อม  
 

(10）ด าเนินงานเร่ืองการแก้ไข 

กระบวนการแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้รบัการระบุ จากการประเมิน ส ารวจ ตรวจสอบ ตรวจพิจารณา จากภายนอกและในบริษัท 

  

(11）การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
การจดัท าบนัทึก และด ารงรกัษาไว้ซึ่งการปฏิบตัิตามกฎข้อบงัคบั รกัษาความเป็นส่วนตวั สอดคล้องต่อความต้องการของสงัคม การรกัษาความลบั 

  

(12）ความรบัผิดชอบของคู่ค้าจดัซื้อจดัจ้าง 
เป็นการบวนการส าหรบัการแจ้งเนื้อหาของแนวปฏบิตัิฉบบันี้ให้กบัคู่ค้าจดัซื้อจดัจ้าง 

และการตรวจสอบการปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิฉบับนี้ของคู่ค้าจดัซื้อจดัจ้าง 
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F. คุณภาพ ความปลอดภยั 

（1）การรกัษาไว้ซ่ึงสินค้าท่ีมีความปลอดภยั 

บริษัทของท่านต้องจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อย่างมีความรบัผิดชอบในฐานะผู้ผลิต โดยมีการค านึงถงึความปลอดภยัอย่างเพยีงพอ 
ตัง้แต่การออกแบบผลิตภณัฑ์  และต้องปฏบิตัิตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ เกี่ยวกบัเรื่องมาตรฐานความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์  (ญี่ปุ่ น：
กฎหมายความปลอดภยัเครื่องใช้ไฟฟ้า กฎหมายความปลอดภยัเครื่องใช้ไฟฟ้าส าหรบับริโภคในชีวิตประจ าวนั 
กฎหมายการระบุคุณภาพเครื่องใช้ในครวัเรือน กฎหมายรายละเอียดแต่ละประเภท JIS เป็นต้น ต่างประเทศ：UL, BSI, CSA เป็นต้น)  
โดยรกัษาความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ จะต้องรวมถึงการตรวจสอบย้อนกลบั (ชิ้นส่วน การจดัซื้อวตัถุดิบ กระบวนการผลิต ฯลฯ) ที่มีการจดัการเพื่อรบัมือ 
และแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว  
 

（2）การส่งเสริมกิจกรรมประกนัคุณภาพ 
บริษัทท่าน ต้องก าหนดนโยบายรบัประกันคุณภาพ โดยด าเนินการเรื่องกิจกรรมรบัประกนัคุณภาพ ที่มีการท ากิจกรรมไคเซนอย่างต่อเนื่อง 

ตามนโยบายการใช้วงจร PDCA  และเพื่อการนี้จึงจ าเป็นต้องส่งเสริมการสร้างระบบการจดัการคุณภาพหรือการแบ่งความรบัผิดชอบ 
และมกีารระบุล าดบัขัน้ตอนที่ชดัเจน ในการก าหนดแผนกิจกรรม และการจดัเตรียมระบบองค์กร ระบบการจดัการคุณภาพ  โปรดดูควบคู่กบั 

ข้อมูลทัว่ไป   ได้แก่ ISO9000, ISO/TS16949, ISO13485 เป็นต้น  
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G. ข้อมูลส่วนบุคคล และการป้องกนัการรัว่ไหลของข้อมูลลบั 

（1) ป้องกนัภยัคุกคามบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์รวมถึงการโจมตีทางไซเบอร ์
บริษัทท่านต้องมีมาตรการรบัมือ เพื่อป้องกนัภยัคุกคามบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงการโจมตีทางไซเบอร์ 

ไม่ให้เกิดการส่งผลกระทบต่อภายในและภายนอกบริษัท ภยัคุกคามบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้แก่ ไวรสัคอมพวิเตอร์ เวิร์มคอมพิวเตอร์ สปายแวร์ 
รนัซัมแวร์ โซเชยีลเอนจิเนียริ่ง ที่เป็นการโจมตีในลกัษณะที่มเีป้าหมาย  กรณีที่คอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ ติดไวรสัคอมพวิเตอร์ 
ข้อมูลลูกค้าและข้อมูลที่เป็นความลบัที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์นัน้อาจมกีารรัว่ไหลสู่ภายนอก นอกจากนี้ อาจมกีารน าไปสู่การโจมตีคอมพิวเตอร์ของบริษัทอื่น 
และท าให้การหยุดชะงกัและเสื่อมเสยีความเชื่อถือ อนัมีความเป็นไปได้ที่จะน าไปสู่ปัญหาใหญ่หลวงด้วย  นอกจากนี้ 
กรณีที่เครือข่ายถูกแทรกซึมจากการโจมตีในลกัษณะที่มเีป้าหมาย อาจท าให้ข้อมูลถูกท าลาย หรือสูญหาย และน ามาซึ่งความสูญเสยีได้เช่นเดยีวกนั 
จึงจ าเป็นต้องระมดัระวงัเป็นอย่างยิ่ง  

 

（2）การปกป้องความเป็นส่วนบุคคล 

บรษิทัของท่าน จะต้องมีระบบด าเนินงานในการรกัษาความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจทัง้หมด 
ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าในการจดัซื้อจดัจ้าง ลูกค้า ผู้บรโิภค และผู้ใช้แรงงาน อย่างมปีระสทิธิภาพ 

และต้องปฏบิตัิตามข้อบงัคบัเกี่ยวกบักฎหมายควบคุมความปลอดภยัของข้อมูลและความเป็นส่วนตัว ในเรื่องการรวบรวม จดัเก็บ ประมวลผล โอนถ่าย 
แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล 

 

（3）พิจารณาก าหนดในการป้องกนัการรัว่ไหลของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทของท่าน ต้องก าหนดนโยบายและบรรทดัฐานให้ผู้ใช้แรงงานปฏบิตัิตาม เพื่อไม่ไห้ *ข้อมูลส่วนบุคคล (*)มีการรัว่ไหล ถูกเปิดเผย ถูกน าไปใช้ 
หรือมีการได้มาอย่างไม่ถูกต้อง หรือผิดกฎหมาย โดยต้องมีการจดัการควบคุมอย่างเข้มงวดด้วยวงจร PDCA 

(*) ข้อมูลส่วนบุคคล：คือข้อมูลเกี่ยวกบับุคคลผู้มีชวีิต ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วนัเดือนปีเกิด และบนัทึกอื่นๆ  
                          ที่สามารถระบุความเป็นส่วนบุคคลได้ (รวมถึง ข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถน าไปใช้ในการแยกแยะตวัตนส่วนบุคคลได้โดยง่าย) 

 

（4）การพิจารณาก าหนดในการป้องกนัความลบัของลูกค้าและบุคคลท่ีสามรัว่ไหล 

บริษัทของท่าน ต้องก าหนดนโยบายและบรรทดัฐานให้ผู้ใช้แรงงานปฏบิตัิตาม เพื่อไม่ไห้ ข้อมูลที่เป็นความลบั(*)ทัง้หมดของลูกค้า บุคคลที่สาม ฯลฯ 
มีการรัว่ไหล ถูกเปิดเผย ถูกน าไปใช้ หรือมีการได้มาอย่างไม่ถูกต้อง หรือผิดกฎหมาย โดยต้องมีการจดัการควบคุมอย่างเข้มงวดด้วยวงจร PDCA 
  (*) ข้อมูลที่เป็นความลบั ：ข้อมูลที่ถูกตกลงกนัว่าเป็นความลบั ที่ถูกเปิดเผยในรูปเอกสาร (รวมถงึข้อมูลที่เก็บบนัทึกในรูปแบบ 
                                    เชิงแสงหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า) ฯลฯ ข้อมูลที่ถูกเปิดเผยด้วยวาจาโดยที่มีการแจงว่าเป็นความลบั 
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３．ประวติัการแก้ไข 
ประวตัิการแก้ไขแนวปฏบิตัิเกี่ยวกบัการจดัซื้อจดัจ้างที่ยัง่ยืนของฮิตาชิกรุ๊ป 

No. เดือน ปี ที่แก้ไข ประวตัิการแก้ไข 
1 มกราคม ปี2009 แนวปฏิบตัิเพื่อส่งเสรมิซับพลายเชน CSR ของฮิตาชิ ฉบบัแรก 
2 มถิุนายน ปี2009 “บทน า” การชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการเข้าร่วม UN Global Compact 
3 มกราคม ปี2017 ① เปลี่ยนชื่อเป็น แนวทางการจดัซื้อตามหลกั CSR ของฮิตาชิ 

② “บทน า” การชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกบั SDGs, COP21 
③ ลบ “นโยบายการด าเนินงาน CSR ของฮิตาชิกรุ๊ป” และทดแทนโดยการเพิ่มเตมิ “CSR Management 
Flamework” 

④ เพิ่มเติม “นโยบายสทิธิมนุษยชนของฮิตาชิกรุ๊ป”  

⑤ เพิ่มเตมิ “นโยบายจดัซื้อแร่ธาตุที่มีกรณีพิพาทของฮิตาชิกรุ๊ป” 

⑥ เพิ่มเตมิ “วินัยทางจริยธรรมของฮติาชิกรุ๊ป” ลงไปในเอกสารหลงัหน้าที่ 13 ของ “แนวปฏิบตัิการจดัซื้อ 
CSR”  โดยน าเนื้อหาจาก “Code of Conduct Version 5.1” มาใช้ประกอบการเพิม่ 

4 กรกฎาคม ปี2021 ① เปลี่ยนชื่อเป็น แนวปฏิบตัิการจดัซื้ออย่างยัง่ยืนของฮิตาชิกรุ๊ป 
➁ ก าหนดแต่ละนโยบายของฮิตาชิกรุ๊ป โดยอ้างอิงข้อมูลมาจาก 
(วินัยทางจรยิธรรมของฮติาชิกรุ๊ป(แก้ไขเมื่อเดือนกุมภาพนัธ์ 2018) และอื่นๆ) เนื้อหาการด าเนินงาน (รวมถึง 
Due Diligenceสทิธิมนุษยชน) และมาตรฐานที่เป็นที่รู้จกักันอย่างกว้างขวางทัว่โลก 

 
 


