
 

 

 

 
นโยบายพืน้ฐานของกลุ่มโตชบิา 
กลุ่มบรษิทัโตชบิา: 

(1)  ปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัและบรรทดัฐานทางสงัคมดว้ยมาตรฐานการปฏบิตัสิ าหรบั กลุม่บรษิทั 

โตชบิา และน ามาตรฐานทางจรยิธรรมขัน้สูงมาใชใ้นกจิกรรมการจดัซือ้จดัจา้ง 
(2)  ใหโ้อกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัแกซ่พัพลายเออร ์ (รวมถงึวา่ทีซ่พัพลายเออรท์ีส่มคัรในเอกสารนี)้ 

ส าหรบัการท าธรุกรรมกบักลุม่บรษิทัโตชบิา 
(3)  ปฏบิตัติามความรบัผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์ร รว่มกบัซพัพลายเออร ์ และมสี่วนรว่มในกจิกรรมการจดัซือ้จดั 

จา้งอย่างยัง่ยนื และ 
(4)    ด าเนินกจิกรรมการจดัซือ้จดัจา้งกบัซพัพลายเออรบ์นพืน้ฐานของความเขา้ใจซึง่กนัและกนัและความสมัพนัธข์อง 

ความไวว้างใจ 
 
นโยบายการคดัเลอืกซพัพลายเออร ์

เลอืกและท าธรุกรรมกบัซพัพลายเออรท์ีต่กลงและด าเนินการ (1) ถงึ (3) ดา้นล่าง 

(1) การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัและบรรทดัฐานทางสงัคม 

ปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั และบรรทดัฐานทางสงัคมของประเทศและภูมภิาคทีด่ าเนินกจิกรรมทางธรุกจิ 
(2) การพจิารณาดา้นสทิธมินุษยชนและความปลอดภยัในการท างานและสุขภาพอนามยัของคนงาน 

เคารพสทิธมินุษยชนและพยายามอย่างเต็มทีเ่พือ่ใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มการท างานทีป่ลอดภยัและถูกสุขอนามยัส าหรบักิ

จกรรมทางธรุกจิ 
(3) การพจิารณาดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ส่งเสรมิกจิกรรมทางธรุกจิโดยค านึงถงึสิง่แวดลอ้มโลก 
 

การรอ้งขอไปยงัซพัพลายเออร ์
กลุ่มบรษิทัโตชบิาด าเนินธรุกจิในผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีห่ลากหลายในระดบัโลก เขา้รว่มในขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาต ิ

(UNGC) และปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณแห่งพนัธมติรธรุกจิผูม้คีวามรบัผดิชอบ (RBA Code of Conduct) 

และในการด าเนินการดงักล่าวจะส่งเสรมิกจิกรรมจดัซือ้จดัจา้งทีพ่จิารณาอย่างเต็มทีจ่ากทุกแง่มุมต่อการรอ้งขอจากผูม้ส่ีวนไดส่้

วนเสยี เราจงึขอใหซ้พัพลายเออรท์ัง้หมดปฏบิตัติามค าขอต่อไปนี ้

และเพือ่ใหแ้น่ใจว่าซพัพลายเออรข์องพวกเขาก็ด าเนินการอย่างเดยีวกนั  

(1) การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัและบรรทดัฐานทางสงัคม 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งด าเนินกจิกรรมทางธรุกจิทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
และบรรทดัฐานทางสงัคมในประเทศและภูมภิาคทีด่ าเนินธรุกจิ และใหป้ฏบิตัติามมาตรการดงัตอ่ไปนี ้
●เคารพกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

(กฎหมายระดบัประเทศและระดบัภูมภิาคเกีย่วกบัการต่อตา้นการผูกขาด ประมวลกฎหมายพาณิชย ์

การท าสญัญารบัชว่ง ปรวิรรตเงนิตรา การปกป้องขอ้มูลส่วนบคุคล ลขิสทิธิ ์การคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม ฯลฯ) 

●ขอ้หา้มในการตดิสนิบนบคุคลใด ๆ และทุกฝ่ายในการท าธรุกรรมทางธรุกจิ หรอืผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีอืน่ ๆ 
●ขอ้หา้มในการท าธรุกรรมกบัองคก์รอาชญากรรมหรอืกองก าลงั/กลุ่มต่อตา้นสงัคมอืน่ ๆ 

  

นโยบายการจดัซือ้จดัจา้งของกลุ่มบรษิทัโตชบิา 

 



 

 

(2) การพจิารณาดา้นสทิธมินุษยชนและความปลอดภยัในการท างานและสุขภาพของคนงาน 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งเคารพสทิธมินุษยชนในกจิกรรมทางธรุกจิของตน 
เพือ่ใหม้ัน่ใจในสภาพแวดลอ้มการท างานทีป่ลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ และปฏบิตัติามมาตรการทีอ่ธบิายไวด้า้นล่าง 
นอกจากนีซ้พัพลายเออรจ์ะตอ้งเขา้ใจและปฏบิตัติามนโยบายสทิธมินุษยชนของกลุ่มบรษิทัโตชบิาและนโยบายการจดัหาแรธ่า

ตุอย่างมคีวามรบัผดิชอบของกลุ่มบรษิทัโตชบิา  (ไดม้กีารโพสตท์ัง้สองไวบ้นเว็บไซตข์องโตชบิา) 
 

●ขอ้หา้มการใชแ้รงงานบงัคบั การปฏบิตัทิีไ่รม้นุษยธรรม (รวมถงึการเป็นทาส) การคา้มนุษย ์และการใชแ้รงงานเด็ก 

ขอ้หา้มในการเลอืกปฏบิตัติามเชือ้ชาต ิสญัชาต ิเพศ ศาสนา ฯลฯ และการขจดัการล่วงละเมดิทุกรปูแบบ 
●การจ่ายค่าจา้งทีเ่หมาะสม (จ่ายในระดบัทีสู่งกว่าค่าจา้งขัน้ต ่าตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีบ่งัคบัใช ้

ค่าจา้งทีเ่พยีงพอส าหรบัสิง่จ าเป็นในชวีติ (คา่ครองชพี)) 

●การจดัการช ัว่โมงการท างานทีเ่หมาะสม (การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั 

และการพจิารณามาตรฐานสากลเพือ่ป้องกนัช ัว่โมงการท างานทีม่ากเกนิไปและเพือ่จดัวนัหยุดใหเ้หมาะสม) 

●เคารพในสทิธขิองคนงาน รวมทัง้เสรภีาพในสมาคมและการรว่มเจรจาต่อรอง 
●การจดัหาสิง่อ านวยความสะดวกทีป่ลอดภยัและถูกสุขอนามยั (สภาพแวดลอ้มการท างานและการใชช้วีติทีเ่หมาะสม ฯลฯ) 
 

* Toshiba Group Human Rights Policy 

https://www.global.toshiba/ww/sustainability/corporate/performance/social/human-
rights.html#hum_01 

 

* Toshiba Group Responsible Minerals Sourcing Policy 
https://www.global.toshiba/ww/sustainability/corporate/performance/social/procurement.html#res
ponsible_minerals 
 

(3) การพจิารณาดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งเขา้ใจว่ากลุ่มบรษิทัโตชบิาก าหนดใหก้ารรเิร ิม่ดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นปัญหาดา้นการจดัการทีส่ าคญัและเพื่

อส่งเสรมิการรเิร ิม่เชงิรุกส าหรบัการผลติผลติภณัฑท์ีส่อดคลอ้งกบัสิง่แวดลอ้มนอกจากนีซ้พัพลายเออรย์งัจะตอ้งไดร้บัการรอ้ง

ขอใหส่้งเสรมิมาตรการตอ่ไปนีต้ามแนวทางการจดัซือ้จดัจา้งทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม (ไดถู้กโพสตไ์วท้ีเ่ว็บไซตข์องโตชบิา) 
 

●การสรา้งระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มทีส่อดคลอ้งกบั ISO 14001:2015 และการรบัรองจากบุคคลทีส่ามทีเ่ป็นเอกชน 

●การก าหนดนโยบายสิง่แวดลอ้มขัน้พืน้ฐาน 
●กจิกรรมทีล่ดภาวะดา้นสิง่แวดลอ้ม (ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและเศรษฐกจิหมุนเวยีน 

พจิารณาระบบนิเวศ จดัตัง้ระบบการจดัการความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม และจดัการฝึกอบรมพนักงาน)  

●การจดัการสารเคมใีนสนิคา้ทีจ่ดัส่งใหก้ลุ่มบรษิทัโตชบิา 
 

* Toshiba Group Green Procurement Guidelines 
https://www.global.toshiba/ww/environment/corporate/vision/green-procurement.html 

 

(4) ความตอ่เน่ืองของการจดัการธุรกจิโดยสมบูรณแ์ละการเปิดเผยขอ้มูล  

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งส่งเสรมิการจดัการธรุกจิโดยสมบูรณ ์เพือ่เป็นพืน้ฐานส าหรบัการท าธรุกรรมอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้
ซพัพลายเออรย์งัจะตอ้งตรวจสอบใหม้ัน่ใจในเร ือ่งการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัสทิธมินุษยชนและความปลอดภยัในการท างานแล

ะอาชวีอนามยั สิง่แวดลอ้ม สถานะทางการเงนิและการด าเนินธรุกจิ และความเสีย่งทางธรุกจิ (เชน่ ความเสยีหายจากภยัพบิตั ิ

ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคมทีไ่ม่พงึประสงค ์และการละเมดิกฎหมายและขอ้บงัคบัอย่างรา้ยแรง) 

การเปิดเผยประวตัทิีเ่ป็นเท็จ ตวับ่งชีท้ีเ่ป็นเท็จ หรอืขอ้มูลทีเ่ป็นเท็จเป็นสิง่ทีย่อมรบัไม่ได ้  

https://www.global.toshiba/ww/sustainability/corporate/performance/social/human-rights.html#hum_01
https://www.global.toshiba/ww/sustainability/corporate/performance/social/human-rights.html#hum_01
https://www.global.toshiba/ww/sustainability/corporate/performance/social/procurement.html#responsible_minerals
https://www.global.toshiba/ww/sustainability/corporate/performance/social/procurement.html#responsible_minerals
https://www.global.toshiba/ww/environment/corporate/vision/green-procurement.html


 

 

(5) การรกัษาคณุภาพทีเ่หนือกว่า 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งใหก้ารสนับสนุนกลุ่มบรษิทัโตชบิาในการรกัษาและปรบัปรุงคุณภาพของผลติภณัฑท์ีม่อบใหก้บัลูกคา้ 
รว่มมอืกบักลุ่มบรษิทัโตชบิาในการจดัตัง้ระบบการประกนัคณุภาพทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานISO9001เพือ่รว่มมอืในการไดร้บัการร ั

บรองจากบุคคลทีส่ามและปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัและเพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดทีร่ะบุไวด้า้นล่าง  
 

●ปฏบิตัติามมาตรฐานความปลอดภยัระดบัประเทศและระดบัภูมภิาค 
(กฎหมายว่าดว้ยอุปกรณไ์ฟฟ้าและความปลอดภยัของวสัดขุองประเทศญีปุ่่น มาตรฐาน JIS ในประเทศญีปุ่่น มาตรฐาน UL 

ในประเทศสหรฐัอเมรกิา  CE marking ในยโุรป ใบรบัรอง CCC ในประเทศจนี ฯลฯ) 

●ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารจดัหาสนิคา้และบรกิารอย่างต่อเน่ืองซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดและขอ้ก าหนดดา้นคุณภาพของก

ลุ่มบรษิทัโตชบิา 
●ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามกีารจดัการและจดัเก็บวสัดุส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณภาพอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะเอกสาร ประวตั ิ
และขอ้มูลการตรวจสอบทีเ่ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน 

 

นอกจากนีเ้ป็นทีค่าดหวงัว่าซพัพลายเออรจ์ะตอ้งเขา้ใจและปฏบิตัติาม“แนวทางการประกนัคุณภาพของโตชบิาส าหรบัซพัพ

ลายเออร”์ และ “แนวทางการประกนัคุณภาพซอฟตแ์วรข์องโตชบิาส าหรบัซพัพลายเออร”์ 

ซึง่สรปุความคาดหวงัของกลุ่มบรษิทัโตชบิาเกีย่วกบักจิกรรมการประกนัคุณภาพของซพัพลายเออร ์และ 

“แนวทางการประกนัคุณภาพความปลอดภยัผลติภณัฑข์องโตชบิาส าหรบัซพัพลายเออร ์(รุน่ของซอฟตแ์วร)์” 

ซึง่สรปุมาตรการตอบโตช้อ่งโหว่ของซอฟตแ์วร ์

 

(6) ความปลอดภยัของขอ้มูล 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งป้องกนัการร ัว่ไหลของขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัหรอืขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ 
และเพือ่รบัรองและรกัษาระดบัความปลอดภยัของขอ้มูลใหอ้ยู่ในระดบัสูง 

 

●การป้องกนัการโจมตทีางไซเบอร ์
ตดิตัง้ระบบป้องกนัการโจมตทีางไซเบอร ์ 
และวางระบบการจดัการทีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายต่อซพัพลายเออรห์รอืผูอ้ืน่ 

●การปกป้องขอ้มูลส่วนบคุคล 
ตรวจสอบใหม้ัน่ใจว่ามกีารจดัการและการป้องกนัทีเ่หมาะสมและการปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัในส่วนทีเ่กี่

ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลทัง้หมด รวมถงึของซพัพลายเออร ์ ลูกคา้ ผูบ้รโิภค และพนักงาน 
 

●การป้องกนัการร ัว่ไหลของขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั 
ตรวจสอบใหม้ัน่ใจว่ามกีารจดัการและปกป้องขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัของซพัพลายเออรอ์ย่างเหมาะสม และรวมถงึขอ้มูลที ่
ไดร้บัจากลูกคา้และบุคคลทีส่ามดว้ย 

 

(7) การสรา้งระบบอุปทานทีม่ ัน่คงและการจดัหาอย่างต่อเน่ืองหลงัเกดิภยัพบิตั ิฯลฯ 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งสรา้งระบบทีเ่สถยีรและยดืหยุ่นส าหรบัการจดัหาสนิคา้และการบรกิาร 
ทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใน การจดัหาผลติภณัฑอ์ย่างต่อเน่ือง 
ตอบสนองต่อความผนัผวนของอุปสงคแ์ละอุปทานอยา่งกะทนัหนั 
และท าใหแ้น่ใจไดว่้าก าหนดการส่งมอบน้ันสามารถเชือ่ถอืได ้นอกจากนี ้ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตั ิ(ภยัธรรมชาต ิโรคระบาด 

อคัคภียั การกอ่การรา้ย สงคราม สงครามกลางเมอืง และอืน่ ๆ) 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งพยายามทกุวถิทีางเพือ่รว่มมอืกบักลุ่มบรษิทัโตชบิาเพือ่ใหแ้น่ใจว่ามอุีปทานอย่างต่อเน่ือง 
และแบ่งปันขอ้มูลหว่งโซอุ่ปทาน รวมทัง้สถานะของพนัธมติรทางธรุกจิของตนเอง ในระหว่างกจิกรรมทางธรุกจิปกต ิ
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งรว่มมอืกบักลุ่มบรษิทัโตชบิาในกจิกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

(2022/3) 


