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1. การบริ หารธุรกิจให้เติบโตอย่างมัน่ คง
ผลักดันการบริ หารงานเพื่อการเติบโตอย่างมัน่ คงและรักษาผลกาไรที่เหมาะสม พร้อมกับเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั
(งบการเงิน ลักษณะการดาเนินธุรกิจ) หรื อข้อมูลความเสี่ ยง (เช่น ความเสี ยหายอันเนื่องมาจากภัยพิบตั ิรุนแรง
การเกิดผลกระทบที่ไม่ดีต่อสภาพแวดล้อมและสังคม การเปิ ดโปงเรื่ องละเมิดกฎหมายที่ร้ายแรง เป็ นต้น)
ให้กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่มได้รับทราบข้อมูลด้วยความเป็ นธรรมและเสมอภาค
รวมทั้งสนับสนุนการปรึ กษาหารื อร่ วมกัน ยกระดับความโปร่ งใสขององค์กร
2. คอมไพลแอนซ์ (การปฏิบตั ิตามกฎหมาย)
ปฏิบตั ิตามกฎหมายของแต่ละประเทศและกฎหมายของแต่ละท้องถิ่นอย่างเคร่ งครัด
พร้อมทั้งประพฤติตนด้วยจิตสานึกที่ดีต่อสังคม
(1) การปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด
ปฏิบตั ิตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และกฎหมายของแต่ละท้องถิ่นอย่างเคร่ งครัด
รวมทั้งจัดให้มีระบบหรื อนโยบายในระดับองค์กร กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิ มีระบบการร้องทุกข์ การอบรมให้ความรู ้
ฯลฯ และนาสู่การปฏิบตั ิจริ ง เพื่อให้เกิดคอมไพลแอนซ์ที่ทวั่ ถึงและครอบคลุม

(2) การปฏิบตั ิตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
ปฏิบตั ิตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของแต่ละประเทศและของแต่ละท้องถิ่น (ที่ญี่ปุ่น คือ
กฎหมายป้ องกันการกีดกันทางการค้า กฎหมายว่าด้วยการรับเหมาช่วง เป็ นต้น) และไม่มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ เช่น
การผูกขาดทางการค้า การกาหนดข้อจากัดทางการค้าที่ไม่ถูกต้อง (เช่น
การรวมตัวทางธุรกิจเพื่อผูกขาดการกาหนดราคาสิ นค้าและบริ การ การฮั้วประมูล) วิธีการดาเนินธุรกิจที่ไม่เป็ นธรรม
การใช้ตาแหน่งที่เหนือกว่าในทางที่ผิด เป็ นต้น
(3) การป้ องกันการคอรัปชัน่
เกี่ยวกับเงินบริ จาคการเมือง หรื อการบริ จาคอื่นๆ
จะดาเนินการตามกฎหมายของแต่ละประเทศและกฎหมายของแต่ละท้องถิ่น
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั มัน่ คงเป็ นปกติกบั ภาครัฐและการเมือง นอกจากนี้ จะไม่เรี ยกรับ รวมทั้งไม่ให้ เงิน
สิ่ งของตอบแทน หรื อการเลี้ยงรับรองใดๆกับลูกค้าหรื อซัพพลายเออร์
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึงสิ ทธิพิเศษ หรื อผลประโยชน์อนั มิชอบ

(4) การจัดการธุรกิจส่งออกและนาเข้า
การส่งออกและนาเข้า
สิ นค้าหรื อเทคโนโลยีที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมตามกฎหมายของแต่ละประเทศและกฎหมายของแต่ละท้องถิ่น
จะดาเนินการตามขั้นตอนและบริ หารจัดการอย่างเหมาะสม
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(5) การปกป้ องสิ ทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา
ปกป้ องคุม้ ครองสิ ทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาที่บริ ษทั ถือครอง หรื ออยูใ่ นขอบเขตความครอบครองของบริ ษทั (เช่น
สิ ทธิบตั ร สิ ทธิในผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ สิ ทธิในแบบผลิตภัณฑ์ สิ ทธิในเครื่ องหมายการค้า ลิขสิ ทธิ์ เป็ นต้น)
และจะไม่ใช้หรื อให้ได้มาโดยไม่ถูกต้องซึ่งสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม รวมทั้งไม่ละเมิดสิ ทธิของผูอ้ ื่น

3. การจัดการข้อมูล
จัดวางระบบและประยุกต์ใช้งาน เพื่อการบริ หารจัดการและรักษาข้อมูลอย่างเหมาะสม
(1) การบริ หารจัดการและการรักษาข้อมูลความลับของบริ ษทั
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ซัพพลายเออร์ ของบุคคลที่สาม หรื อของพนักงาน
และข้อมูลความลับของบริ ษทั จะต้องได้มาด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ใช้งานในขอบเขตที่เหมาะสม
เก็บรักษาอย่างดีและควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด
และไม่ทาอินไซเดอร์เทรดดิ้งซื้อขายหุน้ โดยใช้ขอ้ มูลสาคัญที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ

(2) การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
วางมาตรการป้ องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค และควบคุมดูแลไม่ให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ของตนเอง
ต่อลูกค้า ซัพพลายเออร์และ บุคคลที่สาม

4. การบริ หารจัดการความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยงล่วงหน้า และสามารถจัดการแก้ไขได้อย่างถูกต้องรวดเร็ วหากเกิดปั ญหา
(1) ระบบบริ หารจัดการความเสี่ ยง
กาหนดหัวข้อควบคุม จัดวางและประยุกต์ใช้ระบบการบริ หารจัดการในระดับองค์กร
รวมถึงการจัดเตรี ยมมาตรการแก้ไขต่างๆให้พร้อม และแจ้งให้พนักงานทุกคนในองค์กรทราบอย่างทัว่ ถึง
รวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ ยงขององค์กรเกี่ยวกับพฤติกรรมการดาเนินธุรกิจ เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงล่วงหน้า
หรื อให้เกิดความเสี ยหายน้อยที่สุด
(2) การกาหนดและบังคับใช้แผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP: Business Continuity Plan)
จัดทาแผน BCP เพื่อให้สามารถฟื้ นกลับสู่สภาพปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ วหากเกิดกรณี เหตุฉุกเฉิ น เช่น ภัยพิบตั ิ
อุบตั ิเหตุ การจลาจล เป็ นต้น ทั้งนี้เพื่อรักษาเสถียรภาพในการจัดหาจัดเตรี ยม นอกจากนี้ตอ้ งวางแผนกลยุทธ์,
ฝึ กปฏิบตั ิจริ ง, และทบทวนการดาเนินงาน ทาพร้อมกันทั้งสามสิ่ งเพื่อให้แผน BCP เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด

5. ความปลอดภัยและคุณภาพของสิ นค้า
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ผลิตสิ นค้าและนาเสนอบริ การที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย ด้วยวิธีการที่ปลอดภัย
(1) การประกันความปลอดภัย
ผลิตและนาเสนอสิ นค้าที่ตรงตามกฎหมายของแต่ละประเทศและของแต่ละท้องถิ่นที่วา่ ด้วยเรื่ องความปลอดภัย
รวมทั้งคานึงถึงความปลอดภัยที่พึงปฏิบตั ิโดยปกติ
(2) การประกันคุณภาพของสิ นค้า
จัดวางระบบและประยุกต์ใช้ระบบการประกันคุณภาพในระดับองค์กร (เช่น ISO 9000 เป็ นต้น)

6. เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน เพิ่มมูลค่าให้กบั สิ นค้าและเทคโนโลยี พัฒนาการให้บริ การ เพื่อนาเสนอสิ นค้าและบริ การที่มี
คุณภาพสูงและปลอดภัย
7. สิ ทธิมนุษยชนและแรงงาน
เคารพในสิ ทธิมนุษยชนของพนักงาน และให้ความสาคัญกับพนักงานแต่ละคนอยูเ่ สมอ
(1) การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
ไม่เลือกปฏิบตั ิเนื่องจากความแตกต่างด้าน สัญชาติ เชื้อชาติ ความเชื่อ เพศ สถานภาพทางสังคม ศาสนา อายุ
ความพิการทางร่ างกายและจิตใจ เป็ นต้น นอกจากนี้จะคานึงถึงสิ ทธิมนุษยชนของพนักงานอย่างเพียงพอ
โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบตั ิงานที่มีความเหมาะสมและปลอดภัย
พร้อมทั้งจะไม่ให้เกิดการคุกคามประเภทต่างๆ (ปั ญหาการข่มเหงรังแก ก่อความราคาญใจ)
(2) ค่าจ้าง อายุแรงงาน เวลาทางาน
ปฏิบตั ิตามกฎหมายของแต่ละประเทศและกฎหมายของแต่ละท้องถิ่น เกี่ยวกับ ค่าจ้าง อายุแรงงาน เวลาทางาน
(รวมถึงการทางานล่วงเวลา) รวมถึงการจัดวันหยุดและวันลาของพนักงาน
(3) การห้ามบังคับใช้แรงงาน
รับประกันได้วา่ แรงงานทั้งหมดเป็ นไปโดยสมัครใจ และพนักงานสามารถออกจากงานได้อย่างอิสระ
ไม่มีการบังคับใช้แรงงาน
(4) การพูดคุยและประชุมหารื อร่ วมกับพนักงาน
พูดคุยและประชุมหารื อร่ วมกับพนักงานโดยตรง หรื อกับตัวแทนของพนักงานอย่างจริ งใจ
และยอมรับสิ ทธิของพนักงานในการจัดตั้งหรื อสิ ทธิที่จะไม่จดั ตั้งสหภาพได้โดยอิสระตามกฎหมายของแต่ละประเทศแ
ละกฎหมายของแต่ละท้องถิ่น
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(5) การฝึ กอบรมบุคลากร
สนับสนุนความก้าวหน้าทางอาชีพและการพัฒนาความสามารถของพนักงาน ด้วยการอบรมให้ความรู ้บุคลากร

8. สิ่ งแวดล้อม
จัดให้มีกิจกรรมที่ใส่ใจต่อสิ่ งแวดล้อมโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตอย่างกลมกลืนกับสิ่ งแวดล้อม
(1) ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม
จัดวางระบบและประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมในระดับองค์กร ( เช่น ISO 14001)
รวมทั้งปฏิบตั ิตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และกฎหมายของแต่ละท้องถิ่น
(2) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ส่งเสริ มกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อลดภาระและผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมโลก ด้วยการลดการปล่อยก๊าซ CO2
ลดปริ มาณขยะ พัฒนาระบบรี ไซเคิล การจัดซื้อจัดหาที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
(การจัดหาชิ้นส่วนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด หรื อ Green Procurement) เป็ นต้น

9. กิจกรรมเพื่อสังคม
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการอยูร่ ่ วมกันในสังคม

10. CSR ของบริ ษทั ตนเอง และขยายผลสู่ซพั พลายเออร์
เข้าใจความสาคัญของ CSR อย่างถูกต้อง จัดวางนโยบายหรื อระบบงาน แนวทางปฏิบตั ิ รวมถึงการอบรมให้ความรู ้ ฯลฯ
และนาสู่การปฏิบตั ิ นอกจากนี้ตอ้ งเข้าใจสภาพความเป็ นจริ งเกี่ยวกับกิจกรรม CSR ของซัพพลายเออร์ โดยต้องให้
ความรู ้และการสนับสนุนหากจาเป็ น
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