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บทน า 

  

  พืน้ฐานของการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัคอืการท าตามทีก่ฎหมายก าหนด แต่การท าตาม

กฎหมายเป็นเพยีงสิง่ทีต่อ้งท าในขัน้พืน้ฐานทีส่ดุ บรษิทัจะไดร้บัการยอมรบัจากสงัคมทั่วไปหรอืไม่น้ัน นอกจากตอ้งท าตาม

กฎหมายแลว้ยงัตอ้งพจิารณาดว้ยว่าบรษิทัท าตามประเพณีของสงัคมหรอืไม่ กล่าวคอืบรษิทัจ าเป็นตอ้งด าเนินธรุกจิโดยมี

จรยิธรรมสงู 

  การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัเพยีงคร ัง้เดยีวอาจท าใหค้วามไวว้างใจทีส่งัคมมต่ีอกลุ่มบรษิทั Hitachi 

Transport System ทัง้หมดสญูสิน้ไปในพรบิตา พวกเรา พนักงานกลุ่มบรษิทั Hitachi Transport System ทกุคนตอ้ง

ส านึกในสิง่นีแ้ละปฏบิตัตินอย่างถกูตอ้งและยตุธิรรม 

 หลกัปฏบิตัดิา้นจรรยาบรรณนีไ้ดก้ าหนดขึน้ตาม “แนวทางปฏบิตั”ิ ซ ึง่ไดร้บัการก าหนดขึน้เพือ่เป็นตวัอย่างรูปธรรมของ 

“ปรชัญาการบรหิาร” และ “วสิยัทศันก์ารบรหิาร” ของบรษิทั และเป็นหลกัการในการปฏบิตัทิีพ่วกเราแต่ละคนควรปฏบิตัใิน

การด าเนินกจิกรรมทางธรุกจิของกลุ่มบรษิทั 

  ขอใหท้กุคนท าความเขา้ใจและปฏบิตัติามหลกัปฏบิตัดิา้นจรรยาบรรณนี ้เพือ่ใหก้ลุม่บรษิทัของเราด ารงอยู่ต่อไป

ในฐานะบรษิทัทีไ่ดร้บัความไวว้างใจจากสงัคม 

 

 หากไม่แน่ใจว่าการปฏบิตัน้ัินถกูตอ้งหรอืไม่ ขอใหถ้ามและตอบตวัเองดว้ยค าถามต่อไปนี ้

 - เป็นการปฏบิตัทิีถ่กูกฎหมายหรอืไม่ 

 - เป็นการฝ่าฝืนหลกัปฏบิตัดิา้นจรรยาบรรณ ขอ้บงัคบัหรอืกฎระเบยีบภายในบรษิทัหรอืไม่ 

 - สามารถบอกเล่าการปฏบิตัขิองตนใหบ้คุคลทีส่ามหรอืฝ่ายงานทีร่บัผดิชอบทราบไดโ้ดยไม่หวั่นเกรงหรอืไม่ 

 - สามารถบอกเล่าการปฏบิตัขิองตนใหค้รอบครวัหรอืเพือ่นทราบไดโ้ดยไม่หวั่นเกรงหรอืไม่ 

 - ถา้การปฏบิตัน้ัินถกูเผยแพรท่างสือ่มวลชนแลว้ไม่กอ่ใหเ้กดิปัญหาหรอืไม่ 

 

 

 

 

 

  

ระเบยีบบรษิทั คู่มอืการท างาน 

ภาพ  1 : แผนภาพแนวความคดิการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบั 

สามญัส านึกของสงัคม ความคดิทัว่ไปของสงัคม 

จรยิธรรมทางสงัคม 

จรยิธรรมทางธรุกจิ 

(จรยิธรรมการบรหิาร แนวทางปฏบิตั)ิ 

กฎหมาย 
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1. นโยบายปฏบิตัพิืน้ฐาน 

  

พนักงานทกุคนในกลุ่มบรษิทั Hitachi Transport System จะตอ้งปฏบิตัตินดงัต่อไปนีอ้ยู่เสมอ 

1) เคารพในสทิธมินุษยชน 

(1) ไม่เลอืกปฏบิตัโิดยดจูากเพศ สญัชาต ิเช ือ้ชาต ิเผ่าพนัธุ ์ศาสนา ความเชือ่ หรอืสผีวิ ใหค้วามเคารพในสทิธิ

มนุษยชน เชน่ ใหค้วามเคารพในวฒันธรรมและประเพณีของแต่ละประเทศหรอืแต่ละเขตพืน้ที ่ใหค้วามเท่า

เทยีมกนัและใหเ้กยีรต ิมุ่งมั่นในการท ากจิกรรมทีซ่ ือ่สตัยจ์รงิใจและถกูตอ้งยตุธิรรม 

 (2) ไม่บงัคบัฝืนใจใหใ้ชแ้รงงาน ไม่ใชแ้รงงานเด็กและเยาวชน 

 (3) ไม่ขอ้งเกีย่ว ไม่ยอมรบัการคกุคามในสถานทีท่ างาน 

(4) มุ่งมั่นทีจ่ะรว่มกนัแกไ้ขปัญหา ดว้ยการปรกึษาหารอืกนัอย่างแทจ้รงิและในเชงิสรา้งสรรคร์ะหว่างผูบ้รหิารกบั

พนักงาน โดยใชก้ฎสากลเป็นมาตรฐาน และค านึงถงึกฎหมายและประเพณีการปฏบิตังิานของแต่ละประเทศ

หรอืแต่ละเขตพืน้ที ่

(5) รบัรูถ้งึโอกาสทีจ่ะเกดิการละเมดิสทิธมินุษยชนล่วงหนา้ และพยายามทีจ่ะเตรยีมกลไกในการป้องกนัไม่ใหเ้กดิ

การละเมดิน้ัน ด าเนินการตรวจสอบและประเมนิสถานะขององคก์รดา้นสทิธมินุษยชน (Human Rights Due 

Diligence) อย่างเหมาะสมตามภูมหิลงัทางสงัคมของประเทศและเขตพืน้ทีท่ ีด่ าเนินกจิการ และตามการ

ด าเนินกจิการหรอืคณุลกัษณะของสนิคา้และบรกิาร 

  

   *ตวัอย่างการปฏบิตัติอ้งหา้ม 

(1) แบ่งแยกในการจา้งงานหรอืการตอบแทนโดยใชเ้พศ สญัชาต ิชาตพินัธุ ์เผ่าพนัธุ ์ศาสนา ความเชือ่ สผีวิ และ

อืน่ๆ ของพนักงานเป็นเหตผุล 

(2) ใหเ้ยาวชนในอายทุีค่วรไดร้บัการศกึษาภาคบงัคบั ไดแ้ก ่เยาวชนทีม่อีายตุ ่ากว่า 15 ปี (หรอืต ่ากว่า 14 ปีใน

ประเทศก าลงัพฒันา) ดงัทีไ่ดก้ าหนดเอาไวใ้นสนธสิญัญาระหว่างประเทศ ท างานเชน่เดยีวกบัผูใ้หญ ่

(3) ใหเ้ยาวชนอายตุ ่ากว่า 18 ปีท างานทีอ่นัตรายและเป็นโทษ ส่งผลต่อสขุภาพ ความปลอดภยั ศลีธรรม และเป็น

อปุสรรคต่อการเจรญิเตบิโตทัง้ทางรา่งกายและจติใจ (การใชแ้รงงานทีเ่ป็นการทารุณ การใชแ้รงงานในเหมอืงถ่าน

หนิ ในน า้ ทีส่งูทีอ่นัตรายหรอืสถานทีปิ่ด การใชแ้รงงานทีต่อ้งใชเ้คร ือ่งจกัรทีม่อีนัตราย การใชแ้รงงานทีต่อ้งใช ้

สารเคม ีอณุหภูมสิงู เสยีงดงั การใชแ้รงงานเป็นเวลานาน การใชแ้รงงานในเวลากลางคนื การใชแ้รงงานทีค่วบคมุ

ตวัอย่างไม่ถกูตอ้ง เป็นตน้) 

(4) ใหเ้ยาวชนอายตุ ่ากว่า 18 ปีท างานใชแ้รงงานดว้ยการบงัคบั ใชแ้รงงานเพือ่ชดใชห้นี ้เป็นทาส เป็นทหาร

เยาวชนในการสูร้บ (บงัคบัใหเ้ป็นทหาร) คา้ทาส คา้ประเวณี ถ่ายภาพลามกอนาจาร ซ ือ้ขายยาเสพตดิ เป็นตน้ 

(5) บงัคบัขนืใจบคุคลใหใ้ชแ้รงงานโดยการควบคมุไม่ใหม้อีสิระอย่างไม่ถกูตอ้ง ไม่ว่าจะเป็นทางรา่งกายหรอืจติใจ 

เชน่ การใชก้ าลงั การข่มขู ่การกกัขงั และอืน่ๆ 

(6) ท าใหบ้คุคลรูส้กึไม่สบายใจดว้ยค าพูดหรอืการปฏบิตัทิางเพศ (เชน่ การสอบถามความจรงิเกีย่วกบัเร ือ่งทาง

เพศ การเผยแพรข่อ้มูลทีม่เีนือ้หาทางเพศอย่างจงใจ), การปฏบิตัทิางเพศ (เชน่ การบงัคบัใหม้คีวามสมัพนัธท์าง

เพศ การสมัผสัรา่งกายอกีฝ่ายทัง้ทีไ่ม่มคีวามจ าเป็น การแจกจ่ายรูปลามกอนาจาร) โดยปราศจากความยนิยอม

ของอกีฝ่าย รวมถงึการเห็นพอ้งต่อสิง่เหล่านีท้ีไ่ดก้ล่าวไป 

(7) ใชอ้ านาจ เชน่ อ านาจหนา้ทีใ่นการท างาน ท าเกนิขอบเขตทีแ่ทจ้รงิของการท างาน พูดหรอืปฏบิตัลิะเมดิต่อ

บคุคลและศกัดิศ์รอีย่างต่อเน่ือง ท าใหค้วามสมัพนัธใ์นการท างานของผูท้ างานแย่ลง หรอืท าใหรู้ส้กึไม่มั่นคงในการ

จา้งงาน รวมถงึการเห็นพอ้งต่อสิง่เหล่านีท้ีไ่ดก้ล่าวไป 

(8) ใชก้ารตัง้ครรภเ์ป็นเหตผุลในการข่มเหง เชน่ บบีบงัคบัใหอ้อกจากงาน ไม่ใหง้านท า ใหท้ างานทีไ่ม่สามารถท า

ได ้รวมถงึการเห็นพอ้งต่อสิง่เหล่านีท้ีไ่ดก้ล่าวไป 
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(9) ขม่เหงดว้ยการปฏบิตัทิีไ่ม่เหมาะสม (เชน่ ค าพูด ท่าทาง) ซ า้หลายคร ัง้หรอือืน่ๆ รวมถงึการเห็นพอ้งต่อสิง่

เหล่านีท้ีไ่ดก้ล่าวไป 

(10) แบ่งแยกอย่างไม่เสมอภาคโดยใชเ้หตผุลทางเพศและท าใหอ้กีฝ่ายรูส้กึไม่ด ีดว้ยการพูดหรอืปฏบิตัทิีย่ า้ใน

ภาพลกัษณท์ีย่ดึตดิเกีย่วกบัเร ือ่งเพศ เชน่ เพราะเป็นผูช้ายจงึเป็นอย่างนี ้เพราะเป็นผูห้ญงิจงึเป็นอย่างนี ้

(11) การขดัขวางความมอีสิระในการรวมกลุ่มของแรงงาน และการขดัขวางการใชส้ทิธใินการต่อรองเป็นกลุ่ม 

((2)(3)(4)(5)(11) ทีร่ะบดุา้นบนอา้งองิจากขอ้ก าหนดในมาตรฐานแรงงานขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)) 

 

นอกจากนีแ้ลว้ หากมกีารละเมดิสทิธมินุษยชนของใครคนหน่ึง เราจะด าเนินการชว่ยเหลอืและแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง

อย่างรวดเรว็ตามกระบวนการทีเ่หมาะสมทัง้ในและนอกบรษิทั 

 

2) การปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดอย่างเครง่ครดั 

(1) ในการปฏบิตังิาน บรษิทัและพนักงานท าตามกฎหมายทีใ่ชใ้นประเทศทีด่ าเนินธรุกจิ และปฏบิตัตินตาม

ขอ้ก าหนดและเจตนารมณข์องกฎหมาย 

(2) ปฏบิตัติามกฎสากลทีผู่ค้นคาดหวงัว่าบรษิทัสากลควรจะด าเนินการใหไ้ดม้ากทีส่ดุ แมใ้นประเทศหรอืเขต

พืน้ทีท่ ีม่กีารเตรยีมความพรอ้มและการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างไม่เพยีงพอ 

  (3) ปฏบิตัติามขอ้บงัคบัและกฎทีบ่รษิทัก าหนดไว ้

 

    *กรณีตวัอย่างของสิง่ทีห่า้มท า 

 (1) ในการด าเนินการทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัอนุญาตจากฝ่ายงานทีร่บัผดิชอบ แต่กลบัด าเนินการโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 (2) ท าสิง่ทีถ่กูหา้มเอาไวใ้นการด าเนินการ 

 (3) ผูไ้ม่มคีณุวฒุทิ างานทีท่ าไดเ้ฉพาะผูท้ีม่คีณุวฒุเิท่าน้ัน 

 (4) ฝ่าฝืนระเบยีบ ขอ้บงัคบัในการท างานของบรษิทั 

 (5) ท าสญัญากบับรษิทัอืน่โดยไม่ปฏบิตัติามมาตรฐานหรอืขัน้ตอนอนุมตัขิองบรษิทั 

 

3) ใหค้วามส าคญักบัการเช ือ่มต่อกบัสงัคม 

     ในการทีบ่รษิทัจะด าเนินธรุกจิอย่างต่อเน่ืองน้ันจะตอ้งมคีวามเกีย่วขอ้งกบัผูถ้อืผลประโยชนร์ว่ม 

(Stakeholder) หลากหลายรูปแบบ เชน่ พนักงาน ลกูคา้ คู่คา้ ซพัพลายเออร ์ผูถ้อืหุน้ สงัคมในพืน้ที ่องคก์ารบรหิารส่วน

ทอ้งถิน่ หน่วยงานรฐั บรษิทัจ าเป็นตอ้งคงไวซ้ ึง่ความสมัพนัธอ์นัดพีรอ้มไปกบัการด าเนินธรุกจิอย่างต่อเน่ือง 

     ดว้ยเหตนีุ ้นอกจากจะปฏบิตัใินเร ือ่งทั่วไป เชน่ การช าระภาษ ีการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบั

แลว้ ยงัตอ้งมกีารด าเนินการอืน่ๆ อกีดว้ย เชน่ การใหบ้รกิารทีป่ลอดภยัและไวว้างใจได ้การเคารพในสทิธมินุษยชน การ

ส่งเสรมิการท ากจิกรรมทางธรุกจิอย่างถกูตอ้งและยตุธิรรม การปรบัปรุงการก ากบัดแูลกจิการ (Corporate Governance) 

การด าเนินการดา้นสิง่แวดลอ้ม การด าเนินการเกีย่วกบัเร ือ่งต่าง ๆ ของในพืน้ที ่ ในการประกอบการของบรษิทัน้ัน เราจะ

แสวงหาเพยีงผลก าไรมไิด ้หากตอ้งมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร (Corporate Social Responsibility) หรอื 

CSR อกีดว้ย 

 บรษิทัทีม่ ีCSR จะไดร้บัความเชือ่ถอืจากสงัคม พนักงานท างานของตนดว้ยความรบัผดิชอบทีจ่ะตอ้งท าใหไ้ดต้าม

ความคาดหวงัจากสงัคม และรูส้กึไดถ้งึคณุค่าของการมชีวีติอยู่ สามารถแสดงความภาคภูมใิจทีม่ต่ีองานและสถานทีท่ างาน

ของตนต่อครอบครวัและต่อสงัคม  

กลุ่มบรษิทัของเราจงึตอ้งใหค้วามส าคญัต่อความสมัพนัธก์บัสงัคม พรอ้มไปกบัการด าเนินท ากจิกรรมทางธรุกจิ

อย่างต่อเน่ือง 

ทัง้นี ้จ าเป็นตอ้งมุ่งมั่นทีจ่ะพฒันาเทคโนโลยแีละใหบ้รกิารทีเ่ป็นประโยชนต่์อการพฒันาสงัคม ไปพรอ้มกบัการ

เขา้ใจถงึผลกระทบและผลทีส่งัคมจะไดร้บัจากเทคโนโลยแีละบรกิารน้ันอย่างถกูตอ้ง และมุ่งมั่นทีจ่ะน าสิง่เหล่าน้ันมาใชใ้หเ้ป็น

ประโยชน ์
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 * การเคารพในแบรนด ์

     ตน้ก าเนิดในการเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้บัแบรนดข์องบรษิทั คอืการทีแ่ต่ละคนซึง่ท างาน

ในบรษิทันั้นด าเนินกจิกรรมทางธรุกจิดว้ยความภาคภูมใิจและมคีวามเป็นหน่ึงเดยีวกนั หากบรษิทั

นั้นไม่ปฏบิตัติามกฎหมายหรอืไม่ท าเพือ่สงัคม พนักงานในบรษิทันั้นย่อมไม่มคีวามภาคภูมใิจใน

บรษิทั ถา้พนักงานรูส้กึภาคภูมใิจในบรษิทั ก็จะมคีวามยนิดใีนการท างาน การแสดงดงักล่าวของ

พนักงานแต่ละคนจะถ่ายทอดไปยงับรษิทัคู่คา้และคนอืน่ๆ ส่งผลใหแ้บรนดข์องบรษิทัมคีุณค่าสูง

ยิง่ขึน้ไปอกี 

     ขอใหท้กุคนร าลกึอยู่เสมอว่าเป็นส่วนหน่ึงของแบรนดข์องบรษิทั เราจงึตอ้งท าใหแ้บรนดข์อง

กลุ่มบรษิทั Hitachi Transport System มคีุณค่ามากยิง่ขึน้เพือ่ใหเ้ป็นบรษิทัทีเ่รารูส้กึภาคภูมใิจ

ไดต้ลอดไป 

         

 

  

  

 

  

ลกูคา้ ผูถ้อืหุน้ 

กลุ่มบรษิทั 

HTS 

พนักงาน 

บรษิัทคู่คา้ 

ซพัพลายเออร ์
สงัคมในพืน้ที ่

องคก์ารบรหิาร

ส่วนทอ้งถิน่ 

หน่วยงานรฐั 

ภาพ 1: แผนภาพความสมัพนัธก์บัผูถ้อืผลประโยชนร์ว่ม 
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2. ปฏบิตัติามกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ 

  

   กฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ (Competition Law) คอืกฎหมายทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหก้ารแข่งขนัในตลาด

การคา้เป็นการแข่งขนัทีย่ตุธิรรมและอสิระเป็นจรงิขึน้มาได ้ปัจจบุนั จากการทีส่ภาพเศรษฐกจิมคีวามเป็นสากลและมี

การเปลีย่นแปลงเป็นระบบเศรษฐกจิแบบตลาด ท าใหป้ระเทศและภมูภิาคต่าง ๆ ทั่วโลกมกีารเตรยีมความพรอ้มมาก

ขึน้ ประเทศทีม่กีฎหมายการแข่งขนัทางการคา้กม็จี านวนเพิม่มากขึน้ทกุปี ทกุคนตอ้งไม่ฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขนั

ทางการคา้ของประเทศต่าง ๆ เป็นอนัขาด ไม่ว่าจะเป็นการท าเพือ่ธรุกจิ ท าเพือ่ใหไ้ดผ้ลก าไรตามเป้าหมาย เพราะ

เป็นค าส ั่งของผูบ้งัคบับญัชา หรอืใด ๆ กต็าม แมแ้ต่ในการปฏบิตัทิีป่ระเทศของตน หากเป็นการปฏบิตัทิีส่่งผลกระทบ

ถงึประเทศอืน่ กอ็าจท าใหถ้กูลงโทษโดยกฎหมายของประเทศอืน่ดว้ย “การบงัคบัใชก้ฎหมายนอกอาณาเขต” 

กลุ่มบรษิทัของเราจะไม่ยอมใหม้กีารปฏบิตัทิีฝ่่าฝืนกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ของประเทศต่าง ๆ อย่างเด็ดขาด 

 

   สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ

 (1) ท าธรุกจิกบับรษิทัคู่คา้ทัง้หมดอย่างยตุธิรรมและโปรง่ใส ่

(2) หากมบีรษิทัทีท่ าธรุกจิแบบเดยีวกนัตดิต่อมาโดยมเีจตนาเพือ่การต่อตา้นการแข่งขนัซ ึง่ถกูหา้มไว ้หา้มมใิห ้

เห็นพอ้งดว้ยอย่างเด็ดขาด 

(3) ในการประชมุหรอืหารอืกบับรษิทัทีท่ าธรุกจิแบบเดยีวกนัแลว้มคีวามเสีย่งวา่จะยุ่งเกีย่วกบัการปฏบิตัติอ้งหา้ม 

(ดงัทีร่ะบใุนขอ้ *(2) ดา้นล่าง) ขอใหห้ยดุการประชมุหรอืหารอืทนัทแีละออกจากการประชมุน้ัน แลว้บนัทกึ

รายละเอยีดน้ันไว ้

(4) ในการประชมุของกลุ่มธรุกจิ หากไดร้บัการปฏบิตัซิ ึง่เป็นการต่อตา้นการแข่งขนัหรอืไดร้บัการปฏบิตัทิีอ่าจท า

ใหเ้กดิเร ือ่งเชน่น้ัน (ดงัทีร่ะบใุนขอ้ *(2) ดา้นล่าง) ขอใหแ้สดงความคดิเห็นคดัคา้นหรอืออกจากการประชมุทนัท ี

แลว้บนัทกึรายละเอยีดน้ันไว ้

  

   * กรณีตวัอย่างของการฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ 

 (1) การตกลงหรอืรว่มมอืกบับรษิทัคู่แข่งเพือ่กดีขวางการแข่งขนัอย่างยตุธิรรม 

(2) การบอกขอ้มูลความลบัทีอ่าจส่งผลกระทบต่อตลาดใหก้บับรษิทัคู่แข่ง (ราคา การประกวดราคา การลดราคา 

เงือ่นไขสญัญา ตน้ทนุ ก าไร ความลบัทางธรุกจิทีท่ าใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัอืน่ๆ) 

 (3) การรว่มหารอืล่วงหนา้กอ่นการประมลูกบับรษิทัอืน่เพือ่แบ่งส่วนการรบังานจากหน่วยงานภาครฐั 

(4) เขา้รว่มการประกวดราคาตามค าขอของบรษิทัอืน่ทัง้ทีบ่รษิทัของตนไม่มคีวามตัง้ใจจะรบังานน้ัน หรอืเสนอให ้

บรษิทัทีไ่ม่มคีวามตัง้ใจจะรบังานใหเ้ขา้รว่มการประกวดราคา 

 (5) การก าหนดราคาทีต่่างจากบรษิทัอืน่ต่อบรษิทัคู่คา้รายใดรายหน่ึง 

 (6) การปันส่วนตลาดหรอืลกูคา้กบับรษิทัทีท่ าธรุกจิในแบบเดยีวกนั 
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 * การรวมกลุม่เพือ่ผูกขาดทางธรุกจิ (cartel) คอือะไร 

การทีบ่รษิทั (รวมถงึกลุ่มธรุกจิ) ตดิต่อกนัและกนัเพือ่ก าหนดราคาสนิคา้ การจ าหน่าย และ
ปรมิาณการผลติรว่มกนั ทัง้ทีค่วรเป็นการก าหนดเองโดยอสิระ 

 
 
   * รูปแบบหลกัของการรวมกลุ่มเพือ่ผูกขาดทางธรุกจิ 

การผูกขาดดา้น
ราคา 

รูปแบบทีบ่รษิทัทีร่ว่มในการผูกขาดทางธรุกจิหารอืหรอืท าการอืน่ๆ แลว้
ก าหนดราคารว่มกนัเพือ่เพิม่ผลก าไรอย่างไม่ถกูตอ้ง 

การจ ากดัจ านวน รูปแบบทีบ่รษิทัทีร่ว่มในการผูกขาดทางธรุกจิด าเนินการลดการใชแ้รงงาน 
เวลาท างานของเคร ือ่งมอือปุกรณ ์และอืน่ๆ เพือ่ปรบัปรมิาณการผลติและ
จ านวนจ าหน่าย 

การจ ากดัชอ่ง
ทางการขาย 

รูปแบบทีบ่รษิทัทีร่ว่มในการผูกขาดทางธรุกจิก าหนดล่วงหนา้รว่มกนั 
เกีย่วกบับรษิทัคู่คา้ พืน้ทีท่างธรุกจิ หรอือืน่ๆ 

 
      * การบงัคบัใชก้ฎหมายการแข่งขนัทางการคา้นอกอาณาเขต คอือะไร 

กรณีทีแ่มจ้ะเป็นการกระท าในต่างประเทศ แต่ส่งผลเชงิผูกขาดการแข่งขนัทางการคา้ไปถงึตลาด
ในประเทศของตน (เชน่ กรณีทีบ่รษิทัฝ่ายทีเ่ป็นผูส้่งออกสนิคา้เขา้รว่มการผูกขาดราคาส าหรบั
สนิคา้ทีน่ าเขา้มายงัประเทศของตน) จะการใชก้ฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้ของประเทศของ
ตนต่อการกระท าทีไ่ม่ถกูตอ้งดงักล่าว 
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3. การป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ 

  

    ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างมแีนวโนม้ในการลงโทษผูท้ าความผดิทจุรติคอรร์ปัช ัน่อย่างเขม้งวดมากขึน้เร ือ่ย ๆ 

 ในการปฏบิตัหินา้ทีข่องขา้ราชการหรอือืน่ๆ หากมกีารรบั เรยีกรอ้ง หรอืสญัญาว่าจะรบัสนิบน จะถอืว่ามคีวามผดิ

ฐานรบัสนิบน ในขณะทีฝ่่ายทีใ่ห ้เสนอ หรอืสญัญาว่าจะใหส้นิบนกจ็ะถอืว่ามคีวามผดิฐานใหส้นิบน สนิบนไม่

จ าเป็นตอ้งเป็นเงนิสด สิง่ใดทีเ่ป็นผลประโยชนต่์อผูร้บักถ็อืเป็นสนิบน การใหเ้พือ่ตอบแทนการกระท าตามหนา้ที่

อย่างถกูตอ้งกถ็อืว่ามคีวามผดิดว้ยเชน่กนั ในบางประเทศมกีารลงโทษการทจุรติคอรปัช ัน่ในการด าเนินธรุกจิ

ระหว่างภาคธรุกจิดว้ยเชน่กนั 

กลุ่มบรษิทัของเราจะไม่ยอมใหม้กีารทจุรติคอรปัช ัน่อย่างเด็ดขาด 

 

 สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ

(1) ไม่ว่าจะดว้ยวตัถปุระสงคห์รอืเหตผุลใดกต็าม ในการปฏบิตัต่ิอขา้ราชการจะไม่ปฏบิตัเิป็นพเิศษทีส่่งผลกระทบ

ถงึการปฏบิตัหิรอืการตดัสนิใจ หรอืเสนอ สญัญา หรอืใหส้นิบนอนัเป็นผลประโยชนส์่วนบคุคล ไม่ว่าจะทางตรง

หรอืทางออ้ม โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหไ้ดง้านหรอืเพือ่รกัษางานน้ันไว ้

(2) ไม่ยอมใหบ้รษิทัคู่คา้หรอืตวัแทนเสนอ สญัญา หรอืใหส้นิบนแกข่า้ราชการหรอือืน่ๆ ในการด าเนินงานที่

เกีย่วขอ้งกบักลุ่มบรษิทัของเรา 

(3) ใหส้ิง่ตอบแทนหรอืตอ้นรบัดแูลในขอบเขตอนัเหมาะสมทีถ่กูตอ้งตามธรรมเนียมปฏบิตัขิองพืน้ทีน้ั่น ๆ เลีย่ง

การปฏบิตัทิีเ่กนิพอดหีรอืไม่เหมาะสม 

 (4) ไม่ปฏบิตัสิ ิง่ทีท่ าใหบ้คุคลทีส่ามเขา้ใจผดิว่าเป็นการทจุรติคอรปัช ัน่อย่างเด็ดขาด 

(5) ในประเทศทีห่า้มการใหเ้งนิจ านวนเล็กนอ้ยเพือ่อ านวยความสะดวกในการด าเนินการเกีย่วกบับรกิารของรฐั 

(Facilitation payments) จะไม่จ่ายเงนิค่าอ านวยความสะดวกดงักล่าว (ยกเวน้กรณีทีก่ารปฏเิสธต่อการรอ้งขอ

จะท าใหเ้กดิอนัตรายต่อชวีติ รา่งกาย และอสิรภาพ) 

      

 

 
   * กรณีตวัอย่างของการทจุรติคอรปัช ัน่ (จาก “แนวทางปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัการทจุรติคอรปัช ัน่ของขา้ราชการ

ต่างประเทศ” (กระทรวงเศรษฐกจิ           
การคา้และอตุสาหกรรม ญีปุ่่ น)) 
(1) จดัหารถสปอรต์ใหก้บัขา้ราชการต่างประเทศหรอือืน่ๆ 

(2) ใหส้ิง่ตอบแทนแกข่า้ราชการต่างประเทศหรอือืน่ๆ บ่อยคร ัง้ แมจ้ะมีมูลค่าไม่มากก็ตาม 

(3) ใหบ้ตัรของขวญัทีส่ามารถน าไปแลกเป็นเงนิไดแ้กข่า้ราชการต่างประเทศหรอือืน่ๆ 

(4) จา้งงานบุคคลในครอบครวัหรอือืน่ๆ ของขา้ราชการต่างประเทศหรอือืน่ๆ ใหท้ างานในกลุม่บรษิทัโดยใหส้ทิธิ

กอ่นบุคคลอืน่ 

(5) เชญิครอบครวัขา้ราชการต่างประเทศไปยงัรสีอรต์ทีม่ีความเกีย่วขอ้งกบัสนิคา้หรอืบรกิารของบรษิทันอ้ยมาก 

(6) แต่งตัง้ใหบ้รษิทัทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัขา้ราชการต่างประเทศหรอือืน่ๆ เป็นบรษิทัตวัแทนหรอืบรษิทัทีป่รกึษา 

(7) จา่ยเงนิใหใ้นชว่งกอ่นประกวดราคา ไม่ว่าจะเป็นเงนิค่าสิง่ของต่าง ๆ หรอืมีคุณค่าทางการเงนิเท่าใดก็ตาม 
    * ขา้ราชการต่างประเทศอา้งองิจากสนธสิญัญาป้องกนัการทจุรติคอรปัช ัน่ขา้ราชการต่างประเทศ OECD, การด าเนินธรุกจิภาคเอกชน

อา้งองิจากกฎหมายในแต่ละประเทศ 
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4. ผลประโยชนท์บัซอ้น 

 

  ผลประโยชนท์บัซอ้นจะเกดิขึน้เมือ่หนา้ทีแ่ละผลประโยชนใ์นการปฏบิตัหินา้ทีข่องบคุคลขดัแยง้กบัผลประโยชนส์ว่ 

นตวั     

การตดิต่อธรุกจิเพือ่ผลประโยชนส์่วนตวัหรอืบคุคลทีส่ามโดยละเลยผลประโยชนข์องบรษิทัซ ึง่เป็นการตดิต่อธรุกจิ 

โดยมผีลประโยชนท์บัซอ้นเชน่นีอ้าจท าใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหาย  

และถงึแมจ้ะเป็นเพยีงแค่ดเูหมอืนมกีารท าใหเ้กดิผลประโยชนท์บัซอ้นกอ็าจท าใหส้งัคมสญูเสยีความไวว้างใจทีม่ต่ี 

อบรษิทัได ้พนักงานตอ้งหลกีเลีย่งผลประโยชนท์บัซอ้นทีเ่กีย่วขอ้งระหว่างเร ือ่งส่วนตวัและการท างาน  

ซึง่อาจเกดิจากการใชต้ าแหน่งหนา้ทีใ่นบรษิทัเพือ่ผลประโยชนส์่วนตวัหรอือืน่ๆ  

และตอ้งท าหนา้ทีเ่พือ่ใหเ้กดิผลประโยชนส์งูสดุต่อกลุ่มบรษิทั Hitachi Transport System อยู่เสมอ    

 

   สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ

 (1) หากมคีวามเป็นไปไดว้่าจะเกดิผลประโยชนท์บัซอ้น ขอใหร้ายงานสถานการณท์ัง้หมดใหบ้รษิทัทราบ และถา้

บรษิทัรอ้งขอกใ็หด้ าเนินการเพือ่ยกเลกิผลประโยชนท์บัซอ้นน้ันโดยเรว็ 

 

 * กรณีตวัอย่างของสิง่ทีห่า้มท า 

 (1) การใหข้องหรอืใหย้มืของบรษิทัแกผู่บ้รหิารโดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทั 

 (2) การซ ือ้ขายระหวา่งผูบ้รหิารและบรษิทั  

 (3) การสั่งซ ือ้กบับรษิทัทีญ่าตหิรอืเพือ่นท างานอยู่ดว้ยมูลค่าทีส่งูกว่าการสั่งซ ือ้กบับรษิทัทั่วไป 

 

    ◆กรณีตวัอย่างทีท่ าใหเ้กดิความสงสยัว่ามผีลประโยชนท์บัซอ้น 

 (การตดิต่อธรุกจิเพือ่ผลประโยชนส์่วนตวัหรอืบคุคลทีส่ามโดยละเลยผลประโยชนข์องบรษิทั) 

    *การกระท าทีถ่กูตอ้งเหมาะสมไม่ถอืว่าเป็นปัญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

บรษิทั 

 พนักงาน 

บรษิทัทีญ่าต ิ
ของพนักงาน 
เป็นเจา้ของ 

ซือ้ทรพัยส์นิ 
หรอืบรกิาร 

บรษิทั 

 พนักงาน 

บรษิทัคู่คา้ ใหข้องตอบแทน 
ตอ้นรบัดแูล ฯลฯ 

 
เพือ่นของ
พนักงาน 

บรษิทั 

 ผูบ้รหิาร A 
 

บรษิทัที ่
ผูบ้รหิาร A 
เป็นเจา้ของ 

การจดัจา้ง 
ภายนอก 

* ถา้เป็นการตดิต่อธรุกจิระหว่างบรษิทัแม่และบรษิทัย่อย (มี
สดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 100 ทัง้ทางตรงและทางออ้ม) จะไม่ถอื
ว่าเป็นความผดิตามขอ้ก าหนดการตดิต่อธรุกจิทีม่ผีลประโยชน์
ทบัซอ้นเน่ืองจากเป็นบรษิทัทีม่ผีูถ้อืหุน้รว่มกนั 
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5. สิง่แวดลอ้ม  

 

     ปัจจบุนัปัญหาสิง่แวดลอ้มมคีวามรุนแรงมากขึน้ เชน่ ภาวะโลกรอ้น ท าใหภ้ารกจิอนัยิง่ใหญ่ของสงัคมในขณะนี้

คอืการแกปั้ญหาสิง่แวดลอ้มในระดบัโลก การด าเนินธรุกจิต่างๆ กอ่ใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มโลกเป็น
อย่างยิง่ พวกเราซ ึง่เป็นสมาชกิคนหน่ึงของโลกจงึมหีนา้ทีใ่นการพยายามลดภาระต่อสิง่แวดลอ้ม เชน่ กา๊ซ
เรอืนกระจก ขยะ สารเคมทีีม่พีษิ จากสถานการณเ์ชน่นี ้ท าใหก้ารด าเนินการดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นองคป์ระกอบ
ส าคญัในการด าเนินธรุกจิของบรษิทั และตอ้งใหก้ารด าเนินธรุกจิทีส่อดคลอ้งกบัสิง่แวดลอ้มเป็นหน่ึงในหวัขอ้
ส าคญัทีส่ดุของบรษิทั 

 
 สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ

 ◆ปฏบิตัติามกฎหมาย 

  รกัษาสิง่แวดลอ้มดว้ยการปฏบิตัติามกฎหมาย บทบญัญตั ิกฎ และอืน่ๆ เกีย่วกบัธรรมชาตทิีม่ผีลใช ้ไม่ว่าจะเป็น

ภายในประเทศหรอืต่างประเทศ หากมคีวามจ าเป็นอาจก าหนดมาตรฐานขึน้มาเองโดยมคีวามเขม้งวดกว่า

กฎหมาย บทบญัญตั ิหรอืกฎเหล่าน้ัน 

  ◆ความรว่มมอืดา้นสิง่แวดลอ้ม 

  ในการด าเนินชวีติ เราตอ้งค านึงถงึความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มอยู่เสมอ และส านึกว่าปัญหาสิง่แวดลอ้มโลก

เป็นปัญหารว่มกนัของมนุษยชาต ิเราจงึตอ้งด าเนินการดา้นสิง่แวดลอ้มโดยรว่มมอืผูถ้อืผลประโยชนร์ว่ม เชน่ 

สงัคมในพืน้ที ่ภาครฐั ลกูคา้ บรษิทัคู่คา้ 

  ◆ลดภาระต่อสิง่แวดลอ้ม 

  ส่งเสรมิกจิกรรมต่อไปนีเ้พือ่ลดภาระต่อสิง่แวดลอ้มและป้องกนัการปนเป้ือนในสิง่แวดลอ้ม เชน่ อากาศ 

คณุภาพน า้ 

(1) ลดกา๊ซเรอืนกระจก เชน่ กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ดว้ยกจิกรรมลดการใชพ้ลงังานและประหยดัไฟฟ้า การน า

อปุกรณแ์บบประหยดัพลงังานมาใช ้

(2) ลดกา๊ซเรอืนกระจก เชน่ กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์และไอเสยีทีม่พีษิ ดว้ยการน ารถทีม่รีะบบ Ecological 

Drive Assist System หรอืรถอโีคคารม์าใช ้

 (3) สง่เสรมิการหมุนเวยีนทรพัยากรดว้ยการลดปรมิาณขยะ รไีซเคลิ ท าใหเ้ป็นวสัดรุไีซเคลิ 

 (4) สง่เสรมิการใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพดว้ยการลดปรมิาณการใชน้ า้และกระดาษ 

(5) ใชอ้ปุกรณเ์คร ือ่งมอืเพือ่สิง่แวดลอ้ม เชน่ ใชอ้ปุกรณแ์ยกน า้และน า้มนั การดแูลรกัษารถหรอือืน่ๆ อย่าง

เหมาะสม การป้องกนัไม่ใหน้ า้มนัร ัว่อนัจะส่งผลใหเ้กดิมลภาวะ เชน่ มลพษิทางน า้ 

     

         3 R คอือะไร 

ชือ่เรยีกรวมของ Reduce ,Reuse และ Recycle 

     Reduce: การใชข้องอย่างเห็นค่าเพือ่ลดปรมิาณขยะ 

          ต.ย. ไม่ซ ือ้ ไม่รบัสิง่ของทีไ่ม่จ าเป็น 

     Reuse: การน าของทีย่งัใชไ้ดม้าใชซ้ า้ 

          ต.ย. แบ่งปันสิง่ของทีไ่ม่ใชแ้ลว้ใหก้นัและกนั 

     Recycle: การน าขยะมาใชเ้ป็นทรพัยากรอกีคร ัง้ 

          ต.ย. แบ่งประเภทขยะอย่างถกูตอ้ง 

ใชผ้ลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากการน าขยะมารไีซเคลิ 
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6. ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

  

 บรษิทัจะตอ้งมกีารดแูลและท ากจิกรรมเพือ่ความปลอดภยัและสขุอนามยัทีเ่หมาะสม กลุม่บรษิทัของเรากต็อ้ง

ด าเนินการอย่างจรงิจงัในนโยบายเพือ่ความปลอดภยัและสขุภาพของพนักงาน และรกัษาไวซ้ ึง่การมมีาตรฐาน

ความปลอดภยัและสขุอนามยัสงูดว้ยเชน่กนั。 

 

 สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ

(1)สง่เสรมิกจิกรรมความปลอดภยัและสุขอนามยัโดยมผูีบ้งัคบับญัชาเป็นผูน้ าและพนักงานทกุคนเขา้รว่มในกจิรร ม 

 (2) ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดทัง้หมดทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัและสขุอนามยั 

(3)จดัใหม้สีภาพแวดลอ้มในสถานทีท่ างานทีป่ลอดภยัและรกัษาใหค้งอยู่ในสภาพน้ันเพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้กดิอบุตัเิหตใุ 

นการท างาน 

 (4) ปฏบิตัตินตามกฎความปลอดภยัในสถานทีท่ างานหรอืมาตรฐานในการท างาน 

 (5) ใหค้วามรูแ้ละช ีน้ าเกีย่วกบัความปลอดภยัและสขุอนามยั ก าจดัสิง่ทีไ่ม่ปลอดภยั 

(6) ด าเนินการเพือ่ใหพ้นักงานรกัษาไวซ้ ึง่สขุภาพทีด่หีรอืมสีขุภาพดยีิง่ขึน้  

สรา้งสภาพแวดลอ้มในสถานทีท่ างานทีช่ว่ยใหท้ างานไดอ้ย่างสะดวก     

 

 หวัขอ้สิง่ทีค่วรปฏบิตัติาม 

 (1) การควบคมุพรอ้มออกเสยีงในขณะขบัขี ่การชีนิ้ว้เปล่งเสยีงในการท างานดว้ยรถโฟลค์ลฟิท ์

(2) ใชอ้ปุกรณเ์คร ือ่งมอืเพือ่ความปลอดภยั (เชน่ หมวกเซฟตี ้รองเทา้เซฟตี ้ถงุมอื แว่นตาเซฟตี)้  

ตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งหรอืกฎบรษิทั 

 (3) ท ากจิกรรม 5ส ในพืน้ทีท่ างานทีร่บัผดิชอบ อปุกรณเ์คร ือ่งมอืทีใ่ช ้ทางเดนิ และอืน่ๆ 

(4) แจง้ข ัน้ตอนการท างานหรอืวธิที างาน  

รวมถงึแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ถงึอนัตรายในการท างานในการประชมุกอ่นเร ิม่งาน 

 (5) มกีารประเมนิความเสีย่งของสภาพแวดลอ้มในการท างาน วธิที างาน และรายละเอยีดในการท างาน 

 

 * กรณีตวัอย่างของสิง่ทีห่า้มท า 

(1) การขบัขีร่ถยนตอ์ย่างผดิกฎหมาย เชน่ ขบัรถเรว็เกนิกฎหมายก าหนด บรรทกุเกนิ  

ขบัขีใ่นขณะเมาสรุาหรอืเหน่ือยลา้ ไม่มใีบอนุญาตขบัขีข่ณะขบัรถ 

(2) การท างานในสภาพทีไ่ม่ปลอดภยั (เชน่ ตัง้ซอ้นของยืน่ล า้ออกมา), การปฏบิตัทิีไ่ม่ปลอดภยั (เชน่  

วิง่บนทางเดนิหรอืบนัได)。 

 

 

    ◆หลกัพืน้ฐานดา้นความปลอดภยั 

      5 ส :         สะสาง สะดวก สะอาด สขุลกัษณะ สรา้งนิสยั 

      3 ก าหนด:  ก าหนดที ่ก าหนดสิง่ของ ก าหนดจ านวน 
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7. การเตรยีมสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 

บรษิทัจ าเป็นตอ้งมุ่งมั่นทีจ่ะสรา้งสถานทีท่ างานซ ึง่พนักงานแต่ละคนสามารถปฏบิตังิานไดโ้ดยมคีวามรูส้กึคุม้ค่าที่

ไดท้ างาน รูส้กึภูมใิจทีจ่ะท า และมคีวามพรอ้มทีจ่ะปรบัปรุงและพฒันาตวัเอง ดว้ยการเคารพในค่านิยมที่

หลากหลายและมวีธิกีารท างานทีย่ดืหยุ่น เพือ่ใหอ้งคก์รและตวับคุคลเตบิโตอย่างต่อเน่ือง 

นอกจากนีแ้ลว้ เพือ่ใหพ้นักงานสามารถแสดงทกัษะความสามารถของตนออกมาใหไ้ดม้ากทีส่ดุ จะมกีารลงทนุดา้น

การศกึษาทีจ่ าเป็น เพือ่พฒันาทกัษะความสามารถของพนักงาน  อกีทัง้ ตวัพนักงานเองกต็อ้งพยายามทีจ่ะขดั

เกลาตนเองอยู่ตลอดเวลา พรอ้มกนัน้ัน หวัหนา้กต็อ้งควบคมุดูแล ช ีแ้นะ และอบรมลกูนอ้งอย่างถกูตอ้งและ

เหมาะสม เพือ่ใหท้กัษะความสามารถของลกูนอ้งเพิม่มากขึน้อกีดว้ย 

 

(สิง่ทีค่วรปฏบิตั)ิ 

(1) การสรา้งวฒันธรรมและระบบการปฏบิตัตินทีท่ ากนัเป็นประจ าในสถานทีท่ างาน การพูดคยุสือ่สารอย่างเต็มที ่

และการสรา้งวธิกีารท างานทีค่ านึงถงึความสมดลุระหว่างการท างานกบัการใชช้วีติ 

(2) การใชร้ะบบทีส่ามารถท างานไปพรอ้มกบัการดแูลบตุรหรอืการบรบิาลได ้

(3) การใชร้ะบบการอบรมภายในบรษิทั  
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８. การใชข้อ้มูลภายใน 

  

  การใชข้อ้มูลภายใน คอืการทีบ่คุคลซ ึง่อยู่ในสถานะทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มูลภายในของบรษิทั ใชส้ถานะของตนท าให ้

ไดท้ราบขอ้มูลความลบัทีอ่าจมผีลกระทบถงึตลาด แลว้ซ ือ้ขายหลกัทรพัยห์รอือืน่ๆ ของบรษิทักอ่นทีข่อ้มูลน้ันจะ

ถกูเปิดเผยต่อสาธารณะ เมือ่มกีารใชข้อ้มูลภายในจะท าใหนั้กลงทนุส่วนหน่ึงทีไ่ม่ทราบขอ้มลูน้ันตอ้งซ ือ้ขายอย่าง

เสยีเปรยีบ และท าใหบ้รษิทัสญูเสยีความไวว้างใจจากนักลงทนุ 

   

   สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ

 (1) ปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบของบรษิทัทัง้หมดทีเ่กีย่วกบัการใชข้อ้มูลภายใน 

(2) หากมขีอ้มูลส าคญัหรอืขอ้มูลทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะของบรษิทัทีท่ างานอยู่หรอืบรษิทัอืน่  

จะไม่ซ ือ้ขายหลกัทรพัยห์รอือืน่ๆ ของบรษิทัเหล่าน้ัน 

(3)ไม่เปิดเผยขอ้มูลความลบัทีอ่าจส่งผลกระทบถงึตลาดใหบุ้คคลอืน่ทราบโดยไม่ไดร้บัความเห็นชอบล่วงหนา้จากบรษิทั 

(4) หากไดท้ราบขอ้มูลความลบั จะไม่เปิดเผยกบัครอบครวัหรอืเพือ่น แมแ้ต่ทีบ่รษิทักจ็ะไม่เปิดเผยขอ้มูลแกบ่คุคล

ทีไ่ม่มสี่วนเกีย่วขอ้ง 

(5) หากไดท้ราบขอ้มูลความลบั จะไม่แนะน าหรอืเสนอใหค้รอบครวั เพือ่น หรอืผูอ้ืน่ซ ือ้ขายหลกัทรพัยห์รอือืน่ๆ 

ของบรษิทัน้ันดว้ยเชน่กนั 

(6) หากตอ้งการซ ือ้ขายหลกัทรพัยห์รอือืน่ๆ ของบรษิทั ขอใหย้ืน่แบบฟอรม์ทีก่ าหนดไปยงัฝ่ายกฎหมายอย่างนอ้ย 

3 วนัท าการกอ่นการซ ือ้ขาย 

(7) ไม่ซ ือ้ขายหลกัทรพัยห์รอือืน่ๆ ของบรษิทัในชว่งเวลาหา้มการซ ือ้ขายหลกัทรพัยห์รอือืน่ๆ ของบรษิทัตามที่

บรษิทัไดก้ าหนดไว ้

 
      * ตวัอย่างขอ้มูลความลบัทีอ่าจส่งผลกระทบถงึตลาด 

- แผนการซ ือ้หรอืควบรวมกจิการ 

- แผนการขายกจิการ 

- ตวัเลขการปิดบญัชแีละตวัเลขแผนการเงนิทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 

- ขอ้มูลก าไรขาดทนุของสญัญาส าคญัทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
- สภาพความกา้วหนา้ของโปรเจ็คตส์ าคญั 

                                    

  * ชว่งหา้มการซ ือ้ขายหลกัทรพัยห์รอือืน่ๆ ทีบ่รษิทัไดก้ าหนดไว ้

(1) ชว่งตัง้แต่วนัที ่15 มีนาคม ถงึวนัประกาศผลประกอบการประจ าปี  

     (ประมาณวนัที ่15 พฤษภาคม) ของทุกปี 

(2) ชว่งตัง้แต่วนัที ่15 มิถุนายน ถงึวนัประกาศผลประกอบการไตรมาสที ่1 

(3) ชว่งตัง้แต่วนัที ่15 กนัยายน ถงึวนัประกาศผลประกอบการไตรมาสที ่2 

(4) ชว่งตัง้แต่วนัที ่15 ธนัวาคม ถงึวนัประกาศผลประกอบการไตรมาสที ่3 
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９. ความปลอดภยัขอ้มูล 

 

  กลุ่มบรษิทัของเราด าเนินกจิการโดยใชข้อ้มูลส าคญัต่าง ๆ (จากนีไ้ปเรยีกว่า “ขอ้มูลความลบั”) เชน่ ขอ้มูลเกีย่วกบั

การขนส่งสนิคา้ทีไ่ดร้บัจากลกูคา้ ขอ้มูลการบรหิาร ขอ้มูลส่วนบคุคล ขอ้มูลดา้นเทคนิค ขอ้มูลความลบัทีก่ลุ่ม

บรษิทัของเรามคีอืสิง่ทีท่ าใหเ้ราแตกต่างจากบรษิทัอืน่และท าใหเ้รามคีวามสามารถในการแข่งขนัสงูขึน้ ถา้ขอ้มูล

เหล่าน้ันร ัว่ไหลออกไป นอกจากจะส่งผลต่อความไดเ้ปรยีบทางธรุกจิแลว้ ยงัท าใหเ้กดิความเสยีหายอย่างใหญ่หลวง

และอาจไม่สามารถด าเนินธรุกจิต่อไปได ้ ดว้ยเหตนีุ ้จงึก่อตัง้ระบบการควบคมุดแูลส าหรบักลุ่มบรษิทัทัง้หมดและ

ด าเนินการอย่างเครง่ครดัเพือ่ปกป้องขอ้มูลความลบัเหล่านี ้

  

    สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ

 (1) ปฏบิตัติามกฎหมายเกีย่วกบัความปลอดภยัขอ้มลูและมาตรฐานปฏบิตัอิืน่ๆ 

 (2) ก าหนดกฎความปลอดภยัขอ้มูลตามกฎหมายหรอือืน่ๆ แลว้น าไปปฏบิตัภิายในกลุ่มบรษิทัอย่างเครง่ครดั 

(3) กอ่ตัง้ระบบควบคมุดแูลความปลอดภยัขอ้มลูส าหรบักลุ่มบรษิทัทัง้หมด วางแผนการจดัการดแูลความ

ปลอดภยัในดา้นองคก์ร บคุลากร วตัถ ุ เทคนิค รกัษาระบบน้ันใหค้งไวแ้ละปรบัปรุงใหด้ขีึน้ 

 (4) สรา้งองคก์รทีพ่นักงานทกุคนมคีวามรูแ้ละจติส านึกเกีย่วกบัความปลอดภยัขอ้มูล 

(5) ด าเนินการอย่างเหมาะสมเพือ่ป้องกนัไม่ใหท้รพัยส์นิดา้นขอ้มูลของกลุ่มบรษิทัตอ้งสญูหาย ร ัว่ไหล ถกูเขา้ถงึ

อย่างไม่ถกูตอ้ง ปลอมแปลง ท าลาย หรอือืน่ๆ 

(6) พยายามป้องกนัไม่ใหเ้กดิปัญหาดา้นความปลอดภยัขอ้มูล ในขณะเดยีวกนั หากเกดิปัญหาน้ันขึน้ ใหร้ายงาน

ปัญหาโดยเรว็แลว้ด าเนินการอย่างเหมาะสม โดยรวมถงึมาตรการเพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้กดิปัญหาขึน้อกี 

(7) ในกรณีจดัจา้งใหบ้รษิทัภายนอกท างานระบบขอ้มูล ใหร้ะบใุนหนังสอืสญัญาหรอือืน่ๆ ใหบ้รษิทัทีจ่ดัจา้ง

ด าเนินการดา้นความปลอดภยัอย่างเครง่ครดั 
 

   * หวัขอ้ทีต่อ้งปฏบิตัติาม 

(1) โดยพืน้ฐาน หา้มน าขอ้มูลความลบัออกไปนอกบรษิทั หากตอ้งน าขอ้มูลความลบัออกนอกบรษิทัเน่ืองจาก

ความจ าเป็นในการท างาน จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูบ้งัคบับญัชากอ่น 

(2) คอมพวิเตอรท์ีน่ าออกไปนอกบรษิทัใหใ้ส่รหสัผ่านฮารด์ดสิกห์รอืเขา้รหสั ส าหรบัอปุกรณบ์นัทกึขอ้มูล

ภายนอกทีบ่นัทกึขอ้มูลความลบัเอาไวก้ใ็หใ้ส่รหสัผ่านหรอืเขา้รหสัดว้ยเชน่กนั 

(3) ในการสง่อเีมล ขอใหต้รวจเชค็ชือ่ผูร้บัและไฟลแ์นบใหด้เีพือ่ป้องกนัความผดิพลาดในการส่ง ไม่ส่งไฟลแ์นบไป

ยงัผูร้บัทีไ่ม่จ าเป็น ในกรณีทีเ่ป็นการส่งขอ้มูลความลบั ขอใหด้ าเนินการอย่างเหมาะสมกบัระดบัความส าคญั

ขอ้มูล เชน่ ใส่รหสัผ่าน 

(4) ไม่ดหูรอืโพสตบ์นเว็บไซตท์ีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบังาน และไม่โพสตข์อ้มูลเกีย่วกบัธรุกจิบรษิทับนโซเชยีลมเีดยีอย่าง

เด็ดขาด 

(5) ไม่เปิดไฟลห์รอืคลกิลงิกใ์นอเีมลน่าสงสยั หากเปิดไปแลว้ ขอใหต้ดัสญัญาณอนิเทอรเ์น็ตทนัทแีลว้รายงานต่อ

ผูบ้งัคบับญัชา 

    (6) ในการใชเ้อกสารทีม่ขีอ้มูลความลบัตอ้งระมดัระวงัการสญูหายหรอืถกูขโมย 

 (7) รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยเรว็หากเกดิปัญหาขอ้มูลร ัว่ไหลหรอืเกดิปัญหาดา้นความปลอดภยัขอ้มูล  

(ท าสญูหายหรอืถูกขโมยคอมพิวเตอร ์อุปกรณเ์กีย่วกบัขอ้มูล ขอ้มูลความลบั หรอือื่นๆ หรอืส่งอีเมลผดิ เป็นตน้) 

  (8) ยืน่เร ือ่งกบับรษิทักอ่นตดิตัง้ซอฟตแ์วรใ์นคอมพวิเตอรห์รอือืน่ๆ ของบรษิทั ไม่กระท าโดยพลการ 
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１０. สทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา 

  

 สทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา คอืการรบัรองคณุค่าและสทิธใิน 3 สิง่ ไดแ้ก ่สิง่ทีเ่กดิขึน้จากการสรา้งสรรคข์อง

บคุคล เชน่ การคดิคน้ การออกแบบ การประพนัธ,์ เคร ือ่งหมายทีใ่ชใ้นทางธรุกจิ เชน่ เคร ือ่งหมายการคา้ ช ือ่

ทางการคา้, ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนต่์อธรุกจิ เชน่ ความลบัทางการคา้ ขอ้มูลดา้นเทคนิค สิง่ทีไ่ดส้รา้งสรรคด์ว้ย

ปัญหาซ ึง่ตอ้งแลกกบัหยาดเหงือ่และความพยายามของผูค้ดิคน้หรอือืน่ๆ มลีกัษณะเฉพาะคอืถกูลอกเลยีนและถกู

น าไปใชโ้ดยพลการไดง่้าย  ดว้ยเหตนีุ ้สิง่สรา้งสรรคด์ว้ยปัญญาทีเ่กดิขึน้ใหม่จงึจะไดร้บัการคุม้ครองเป็นระยะเวลา

หน่ึงดว้ยการใหส้ทิธใินฐานะทรพัยส์นิทางปัญญา ทัง้นีส้ทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาทัง้หมดในโลกจะไดร้บัการ

คุม้ครองจากกฎหมายทีก่ าหนดไวใ้นแต่ละประเทศ   

 หากน าสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาของบคุคลอืน่ไปใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาต อาจถกูปรบัเงนิหรอืถกูฟ้องคดอีาญา

ในฐานละเมดิสทิธ ิหากความลบัทางธรุกจิหรอืขอ้มูลทางเทคนิคหรอือืน่ๆ ร ัว่ไหลไปภายนอก จะท าใหบ้รษิทัสญูเสยี

ความไวว้างใจและเสยีความไดเ้ปรยีบทางธรุกจิอกีดว้ย เราจงึตอ้งใชแ้ละปกป้องทรพัยส์นิทางปัญญาอย่างเหมาะสม

ตามกฎหมายและสญัญาทีไ่ดท้ าไว ้

  

  สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ

 (1) เคารพสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาทัง้หมดโดยไม่แยกว่าเป็นของบรษิทัเราหรอืบรษิทัอืน่ 

 (2) ไม่ใชท้รพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทัอืน่โดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 (3) ปฏเิสธเมือ่ไดร้บัการน าเสนอขอ้มูลความลบัของบคุคลที ่3 ดว้ยวธิทีีย่งัไม่ไดร้บัการเห็นชอบจากบรษิทั 

(4) หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา ใหข้อค าปรกึษาจากฝ่ายงานทีร่บัผดิชอบดา้นสทิธใิน

ทรพัยส์นิทางปัญญา 

 (5) พนักงานทีป่ระดษิฐค์ดิคน้หรอือืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานใหบ้รษิทั  

ขอใหย้ืน่รายละเอยีดดงักล่าวใหบ้รษิทัทราบ 

(6) ความลบัทางธรุกจิและขอ้มูลดา้นเทคนิคจะตอ้งรกัษาไวซ้ ึง่การควบคมุดแูลความลบั (เชน่ การบ่งชีว้่าเป็น

ความลบั สทิธใินการเขา้ถงึ), ความเป็นประโยชน ์(ความส าคญัในการด าเนินธรุกจิ) และการไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณะ (ไม่เป็นทีท่ราบในทางสาธารณะ) 

 (7) ปฏบิตัติามกฎหมายหรอืเงือ่นไขในสญัญาเมือ่ใชห้รอืเปิดเผยทรพัยส์นิทางปัญญา 

 

    * กรณีตวัอย่างการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย 

 (1) ดาวนโ์หลดซอฟตแ์วรล์งในคอมพวิเตอรข์องบรษิทัโดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของลขิสทิธิ ์

 (2) น าขอ้ความ รูป หรอือืน่ๆ จากเว็บไซตข์องบรษิทัอืน่มาใชโ้ดยพลการ 

(3) แจกจ่ายหรอืเปิดเผยเอกสาร รูป แบบแปลน (drawing) หรอือืน่ๆ เกีย่วกบัเทคนิค วธิที างาน หรอือืน่ๆ ของ

บรษิทัโดยไม่ไดร้บัการเห็นชอบล่วงหนา้จากทางบรษิทั 

 (4) ลอกเลยีนหรอืใชท้รพัยส์นิทางปัญญาของบคุคลอืน่โดยไม่ไดร้บัอนุญาต 
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       * สิง่ทีถ่อืว่าเป็นทรพัยส์นิทางปัญญา 

สทิธบิตัร 
(การคดิคน้) 

สิง่ทีไ่ดร้บัการคุม้ครองคอืสิง่ทีถ่กูเรยีกว่าเป็น “การคดิคน้” (*(1)) เมือ่ไดร้บั

สทิธบิตัรแลว้จะไดร้บัการยอมรบัในสทิธคิรอบครองอย่างเด็ดขาดแต่เพยีงผูเ้ดยีว

ในการคดิคน้น้ัน เชน่ แมว้่าหลงัจากจดทะเบยีนสทิธบิตัรแลว้มบีคุคลอืน่คดิคน้

ขึน้ไดใ้นลกัษณะเดยีวกนัดว้ยตนเอง หรอืไม่ทราบว่ามกีารจดสทิธบิตัรการคดิคน้

น้ันแลว้กต็าม โดยพืน้ฐานแลว้บคุคลน้ันจะไม่สามารถใชส้ิง่ทีจ่ดสทิธบิตัรไวแ้ลว้

ได ้ 

แนวความคดิ
ใหม่เพือ่น าไป 
ใช ้
(แนวความคดิ) 

สิง่ทีไ่ดร้บัสทิธบิตัรคอื “แนวความคดิ” ซ ึง่ไม่ละเอยีดซบัซอ้นเหมอืน “การคดิคน้” 
(*(2)) คอืสิง่ทีไ่ดร้บัการคุม้ครองโดยจ ากดัเฉพาะรูปรา่ง โครงสรา้งสิง่ของ และ
การน ามาประกอบกนัของสิง่เหล่าน้ัน 

การออกแบบ สิง่ทีไ่ดร้บัการคุม้ครองคอืการออกแบบทีแ่ปลกใหม่ เงือ่นไขส าคญัคอืตอ้งใชก้บั
สนิคา้อตุสาหกรรมได ้มคีวามแปลกใหม่ไม่เหมอืนใคร เป็นตน้ นอกจากน้ัน 
ลวดลายทีม่คีวามสมัพนัธก์บัรูปรา่ง การใชส้กีอ็ยู่ในข่ายไดร้บัความคุม้ครอง
เชน่กนั 

เคร ือ่งหมาย
การคา้ 
(สญัลกัษณ)์ 

สิง่ทีไ่ดร้บัการคุม้ครองคอื ช ือ่ สญัลกัษณ ์และอืน่ๆ ทีใ่ชเ้พือ่แยกแยะผลติภณัฑ ์
หรอืบรกิารของตนใหแ้ตกต่างจากผลติภณัฑห์รอืบรกิารของผูอ้ืน่ 

ลขิสทิธิ ์ สิง่ทีไ่ดร้บัการคุม้ครองไดแ้ก ่ผลงานในดา้นวรรณกรรม วชิาการ ศลิปะ และ
ดนตรทีีแ่สดงถงึความคดิหรอืความรูส้กึในทางสรา้งสรรค ์โดยเรยีกรวมว่า 
“ผลงานสรา้งสรรค”์ โปรแกรมคอมพวิเตอรก์เ็ขา้ข่ายเป็นผลงานสรา้งสรรคท์ี่

ไดร้บัการคุม้ครองดว้ยเชน่กนั ลขิสทิธิค์อืสทิธทิีผู่ส้รา้งสรรคผ์ลงานมสีทิธิใ์ช ้
ผลงานสรา้งสรรคข์องตนแต่เพยีงผูเ้ดยีว (บคุคลอืน่ไม่สามารถใชไ้ดโ้ดยพลการ) 

ความลบัทาง
ธรุกจิและ
ขอ้มูลดา้น
เทคนิค (โน
ฮาว) 

ในบรรดาขอ้มูลทีใ่ชใ้นการด าเนินธรุกจิ หรอืขอ้มูลทีใ่ชใ้นการท างานดา้น
เทคนิคในการผลติ การพฒันาผลติภณัฑ ์และอืน่ๆ รวมถงึการใหบ้รกิาร ขอ้มลูที่

ถอืว่าเป็นความลบัในบรษิทัและไดร้บัการคุม้ครองจะตอ้งประกอบดว้ยคณุสมบตั ิ
3 ประการ คอื มกีารดแูลรกัษาความลบั ความเป็นประโยชน ์และการไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณะ 

*(1) “การคดิคน้” คอืการสรา้งสรรคแ์นวความคดิดา้นเทคนิคโดยใชก้ฎทางธรรมชาตแิละเป็นสิง่ทีม่คีวาม

ละเอยีดซบัซอ้น ไดแ้ก ่“การคดิคน้สิง่ของ” “การคดิคน้วธิ”ี “การคดิคน้วธิกีารผลติสิง่ของ” 
*(2) “แนวความคดิ” คอืการคดิคน้แบบย่อมลงมาทีเ่ป็นการปรบัพฒันาไม่มากและเป็นประโยชนใ์นดา้น
อตุสาหกรรม ไดแ้ก ่“แนวความคดิเกีย่วกบัรูปรา่ง โครงสรา้งสิง่ของ และการน ามาประกอบกนั 

 

 
       
      * สิง่ทีถ่อืว่าเป็นทรพัยส์นิทางปัญญาแบบอืน่ๆ 

สทิธกิารใช ้
แบบผงัวงจร 

การคน้ควา้พฒันาวธิกี าหนดแบบผงัวงจรรวมเซมคิอนดกัเตอรถ์อืว่าเป็นสิง่ที่

มคีณุค่าในดา้นอตุสาหกรรมและไดร้บัการคุม้ครอง โดยทีผู่ค้ดิคน้จะไดร้บั
สทิธกิารใชแ้บบผงัวงจร สทิธกิารใชแ้บบผงัวงจรคอืสทิธใินการผลติ จ าหน่าย
หรอือืน่ๆ ไดแ้ต่เพยีงผูเ้ดยีว 
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１１. ความเป็นส่วนตวั 

 

    กลุ่มบรษิทัของเรามขีอ้มูลมากมาย นอกจากขอ้มูลพนักงานแลว้ยงัมกีารใชข้อ้มูลส่วนบคุลอกีหลายแบบ เชน่ 

ขอ้มูลส่วนบคุคลทีไ่ดร้บัจากลกูคา้ ขอ้มูลส่วนบคุคลทีไ่ดร้บัจากบรษิทัคู่คา้ 

 ถา้เกดิปัญหาขอ้มูลร ัว่ไหลดว้ยสาเหตจุากการทีบ่รษิทัละเลยการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคลและจดัการดแูลอย่างไม่

เหมาะสมจะท าใหเ้กดิความเสยีหายอย่างรุนแรง เชน่ ตอ้งจ่ายเงนิชดเชยความเสยีหาย สญูเสยีความเชือ่ถอืทาง

สงัคม 

 ดว้ยเหตนีุ ้บรษิทัจงึตอ้งใหค้วามส าคญักบัขอ้มูลส่วนบคุคล  

เมือ่มกีารใชข้อ้มลูเหล่าน้ันกต็อ้งจดัการดแูลอย่างเหมาะสม 

 

    สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ

(1) ใหค้วามส าคญัและปฏบิตัติามกฎหมาย แนวทางปฏบิตั ิกฎ และอืน่ๆ เกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล 

(ความเป็นส่วนตวั) ในประเทศทีด่ าเนินธรุกจิ (รวมถงึการจดัจา้งภายนอก) 

(2) จดัเตรยีมระบบการจดัการส าหรบัการใชแ้ละคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลอย่างเหมาะสม น าไปใชอ้ย่างเครง่ครดั 

และปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองตามทีร่ะบใุนระเบยีบหรอืกฎของบรษิทั 

 (3) สรา้งองคก์รทีม่พีนักงานทกุคนมคีวามรูแ้ละมจีติส านึกเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล 

(4) กอ่ตัง้ระบบควบคมุดแูลส าหรบัการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคล และใหพ้นักงานทกุคนเป็นแกนหลกัในการปฏบิตัิ

ตามระบบควบคมุดแูลความปลอดภยัเพือ่การใชข้อ้มูลสว่นบคุคลอย่างเหมาะสมและป้องกนัไม่ใหข้อ้มูลร ัว่ไหล 

(5) พยายามปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้กดิปัญหาขอ้มูลร ัว่ไหล ในขณะเดยีวกนั หากเกดิปัญหาน้ันขึน้ ใหร้ายงาน

ปัญหาโดยเรว็แลว้ด าเนินการอย่างเหมาะสม โดยรวมถงึก าหนดนโยบายเพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้กดิปัญหาขึน้อกี 

 (6) เคารพในสทิธขิองบคุคลเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัและด าเนินการในทกุเร ือ่งอย่างซ ือ่ตรง 

(7) ในการมอบหมายใหบ้คุคลภายนอกท างานเกีย่วกบัขอ้มูลสว่นบคุคล ใหค้วบคมุใหผู้ร้บัมอบหมายดแูลจดัการ

ขอ้มูลอย่างเหมาะสมตามสญัญา 

 

   * หวัขอ้ทีต่อ้งปฏบิตัติาม 

 (1) หา้มน าขอ้มูลสว่นบคุคลทีบ่รษิทัมอียู่ไปใชเ้พือ่วตัถปุระสงคส์่วนตวั 

 (2) หา้มน าขอ้มูลสว่นบคุคลทีบ่รษิทัมอียู่ไปจ าหน่ายหรอืมอบใหแ้กบ่คุคลทีส่ามโดยพลการ 

 (3) ใชข้อ้มูลเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัของบคุคล (ทัง้เอกสารและขอ้มูล) อย่างระมดัระวงัดงัต่อไปนี ้

           - หา้มทิง้เอกสารทีม่ขีอ้มูลสว่นบคุคลในถงัขยะ 

      - เชค็ผูร้บัอย่างถีถ่ว้นกอ่นส่งอเีมลหรอืแฟกซ ์

- ในการใชค้อมพวิเตอร ์โทรศพัทม์อืถอื สมารท์โฟน แท็บเล็ต หรอือืน่ๆ ตอ้งมกีารวางนโยบายป้องกนัไม่ใหท้ า

อปุกรณห์ายหรอืขอ้มูลร ัว่ไหล 

 (4) หา้มโพสตข์อ้มลูเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัของบคุคล รูปทีล่ะเมดิสทิธใินรูปภาพ และอืน่ๆ บนโซเชยีลเน็ตเวริก์ 

(5) ในการมอบหมายใหบ้คุคลภายนอกท างานเกีย่วกบัขอ้มูลสว่นบคุคล ใหร้ะบหุวัขอ้ปฏบิตัเิกีย่วกบัการปิดเป็น

ความลบัหรอืการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัในหนังสอืสญัญา หากมคีวามจ าเป็นกใ็หต้รวจสอบสภาพการ

จดัการดแูลความปลอดภยัของผูร้บัมอบหมายดว้ย 
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* ขอ้มูลสว่นบคุคล คอื 

    - ขอ้มลูเกีย่วกบับคุคลทีท่ าใหส้ามารถบ่งชีถ้งึตวับคุคลได ้

    - เมือ่น าไปเทยีบกบัขอ้มูลอืน่แลว้ท าใหส้ามารถบ่งชีบ้คุคลไดอ้ย่างง่ายดาย 

ชือ่ ＋ 

ทีอ่ยู่ อาย ุหมายเลขโทรศพัท ์เพศ วนัเกดิ ช ือ่บรษิทั ต าแหน่ง 

คณุวฒุ ิขอ้มูลครอบครวั รูปใบหนา้/รูปหรอืวดิโีอสว่นตวั หมายเลข

ประจ าตวั การยนืยนับคุคลทางทางไบโอเมทรกิซ ์ผลการตรวจสขุภาพ 

การวนิิจฉัยภาวะเจ็บป่วยทางรา่งกายและจติใจ ขอ้มูลการเชค็

ความเครยีด ประวตัอิบุตัเิหต ุประวตักิารท าผดิกฎหมาย เป็นตน้ 
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12. การปฏบิตัติามกฎหมายเกีย่วกบัการน าเขา้และสง่ออก 

   

   ส านึกอยู่เสมอว่าการอทุศิตนเพือ่สนัตภิาพในโลก การคงไวซ้ ึง่ความปลอดภยั และอืน่ๆ โดยป้องกนัไม่ใหม้กีารพฒันา

หรอืกระจายอาวธุทีม่อี านาจท าลายลา้งสงู หรอืการสะสมอาวธุทั่วไปมากเกนิสมควร และอืน่ๆ คอืสิง่ทีข่าดไม่ไดใ้น

การสรา้งความไวว้างใจในสงัคมนานาชาต ิและตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายเกีย่วกบัการน าเขา้และส่งออกดว้ย 

 

    สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ

(1) ในการสง่ออกสนิคา้ ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้หรอืวสัดอุืน่ๆ (เชน่ ตวัอย่างสนิคา้ วสัดหุบีห่อ) และการน าเสนอเทคนิค

น้ันตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายเกีย่วกบัการส่งออก 

 (2) ปฏบิตัติามกฎหมายของประเทศตนและปฏบิตัติามกฎหมายควบคมุการส่งออกของประเทศสหรฐัอเมรกิาดว้ย 

(3) นอกจากปฏบิตัติามกฎหมายแลว้ ใหก้ าหนดหวัขอ้การจดัการดแูลเพือ่น าไปปฏบิตั ิจดัการดแูลภายในบรษิทั

อย่างเขม้งวดใหเ้หนือกว่าทีก่ฎหมายก าหนดแลว้น ามาใชภ้ายในบรษิทัอย่างเครง่ครดั 

 (4) ในการน าเขา้ ขอใหป้ฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการน าเขา้ 

   

   * กรณีตวัอย่างการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย 

 (1) น าสนิคา้ทีถ่กูจ ากดัหรอือืน่ๆ ออกนอกประเทศดว้ยตนเองโดยไม่ไดร้บัอนุญาตการส่งออกทีจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอ 

(2)ส่งออกวัสดุหีบห่อทางไปรษณียต่์างประเทศโดยไม่ปฏิบติัตามขัน้ตอนการควบคุมดูแลการส่งออกที่จ าเป็นของ

บรษิทั 

(3)สง่สนิคา้จากประเทศสหรฐัอเมรกิาไปยงัผูร้บัทีเ่ป็นบุคคลซึง่ถูกจ ากดัสทิธใินการควบคุมการส่งออกและรบัรองค วาม

ปลอดภยัของประเทศปากสีถาน 

 (4) ด าเนินขัน้ตอนการควบคมุดแูลการส่งออกทีเ่ป็นเท็จตามทีล่กูคา้เรยีกรอ้ง 

 (5) จงใจส าแดงสิง่ทีน่ าเขา้กบัศุลกากรดว้ยราคาทีต่่างจากความเป็นจรงิ 

 (6) ซ ือ้สนิคา้ลอกเลยีนแบบ (สนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา)  

ขณะเดนิทางไปตดิต่อธรุกจิในต่างประเทศแลว้น ากลบั 

         

         * ขอ้บงัคบัควบคมุการส่งออก คอือะไร 

แบ่งเป็นขอ้บงัคบัส าหรบัสนิคา้ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูหรอืใชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงู (List Control) 

และขอ้บงัคบัส าหรบักรณีทีผู่ใ้ชส้นิคา้หรอืเทคโนโลยหีรอืวตัถปุระสงคใ์นการใชม้คีวาม

เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาอาวธุทีม่อี านาจท าลายลา้งสงู (Catch-All Control) 
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   * ขอ้พงึปฏบิตัใินการควบคมุดแูลการส่งออกเมือ่เดนิทางไปตดิต่อธรุกจิในต่างประเทศ 

◆หวัขอ้ตรวจสอบกอ่นออกเดนิทาง 

 ด าเนินขัน้ตอนควบคมุดแูลการส่งออกส าหรบัสิง่ของทีจ่ะน าตดิตวัไปดว้ย (คอมพวิเตอร ์เคร ือ่งวดั 

อปุกรณ ์ตวัอย่างสนิคา้), เอกสารทางเทคนิค (เชน่ เอกสารรายละเอยีดสนิคา้ แบบแปลน (drawing) คู่มอื), 

ซอฟตแ์วร,์ สิง่อืน่ๆ ทีใ่ชใ้นการสนับสนุนและใหค้ าแนะน าดา้นเทคนิค ฯลฯ 

 (1) หากมขีองเกนิขอบเขตสมัภาระในการเดนิทาง ขอใหด้ าเนินการศุลกากรแบบสมัภาระธรุกจิ 

ขอบเขตสมัภาระในการเดนิทาง - เคร ือ่งใชจ้ าเป็นส่วนตวัส าหรบัการเดนิทาง 

- คอมพวิเตอรส์ าหรบัใชใ้นการตดิต่อธรุกจิ 

(น าตดิตวัไปและน ากลบัมาดว้ย) 

ของทีต่อ้งด าเนินการศุลกากรแบบ

สมัภาระธรุกจิ 

- สมัภาระทางธรุกจิ ตวัอย่างสนิคา้ ช ิน้ส่วน

อะไหล่ สิง่ของทีม่ค่ีาอืน่ๆ 

          (2) ขอใหต้รวจสอบใหด้เีน่ืองจากมบีางประเทศทีห่า้มน าคอมพวิเตอรอ์อกนอกประเทศ 

ประเทศทีห่า้มน าคอมพวิเตอรท์ีผ่ลติใน

ประเทศสหรฐัอเมรกิาออกนอกประเทศ 

อหิรา่น ควิบา ซเีรยี ซดูาน เกาหลเีหนือ 

ประเทศทีห่า้มน าตดิตวัหรอืน าเขา้

สนิคา้เขา้รหสั ซอฟตแ์วรเ์ขา้รหสัเขา้มา

ในประเทศ 

จนี ฝร ัง่เศส รสัเซยี อสิราเอล ฯลฯ 

◆ระหวา่งพ านักในต่างประเทศ 

 เมือ่พ านักในต่างประเทศ ใหใ้ชส้ิง่ของทีน่ าตดิตวัไปดว้ย (คอมพวิเตอร ์เคร ือ่งวดั อปุกรณ ์ตวัอย่าง

สนิคา้), เอกสารทางเทคนิค (เชน่ เอกสารรายละเอยีดสนิคา้ แบบแปลน (drawing) คู่มอื), ซอฟตแ์วร,์ การ

สนับสนุนดา้นเทคนิคในขอบข่ายทีไ่ดร้บัอนุญาตจากการด าเนินการในการน าออกนอกประเทศ 

 * การน าเสนอดา้นเทคนิค หมายถงึ การอธบิายปากเปล่า การสาธติ การแสดงเอกสาร อเีมล และ

รวมถงึการใหย้มืคอมพวิเตอรด์ว้ย 

◆กอ่นกลบัประเทศ 

หากตอ้งการน าสนิคา้หรอืเอกสารดา้นเทคนิคทีไ่ดร้บัในประเทศทีไ่ปตดิต่อธรุกจิออกนอกประเทศ ขอใหด้ าเนิน

ขัน้ตอนการควบคมุดแูลการส่งออกตามกฎหมายการควบคมุการส่งออกของประเทศน้ัน ๆ 

   * กรณีตวัอย่างการน าเทคโนโลยอีอกนอกประเทศ 

◆การสนับสนุนเทคโนโลยทีางสนิคา้ 

      (1) ดว้ยการแนบไปดว้ย (เชน่ คู่มอื) 

      (2) ดว้ยการรวมในสนิคา้ (เชน่ โปรแกรม) 

◆การสนับสนุนเทคโนโลยดีว้ยเอกสารหรอืสือ่ 

      (1) แบบแปลน (drawing), เอกสารทางเทคนิค เชน่ เอกสารต่าง ๆ ขอ้มูลทางเทคนิค ซดี ีสือ่อเิล็กทรอนิกส ์

เชน่ เทปแม่เหล็ก  

◆การสนับสนุนเทคโนโลยดีว้ยวธิทีางการสือ่สาร 

      (1) ส่งแบบอเิล็กทรอนิกส ์(เชน่ โทรศพัท ์แฟกซ ์อเีมล เดตา้เบสทางเทคนิค) 

◆การชีแ้นะดา้นเทคนิคระหว่างเดนิทางไปตดิต่อธรุกจิ 

      (1) การส่งมอบขอ้มูลทางเทคนิค เอกสาร และอืน่ๆ 

      (2) การชีแ้นะและอบรมทางเทคนิค 

      (3) การบ ารงุรกัษาและอพัเกรดอปุกรณ ์

◆ผูเ้ดนิทางมาตดิต่อธรุกจิจากต่างประเทศ 

      (1) การส่งมอบขอ้มูลทางเทคนิค เอกสาร และอืน่ๆ ใหแ้กผู่ท้ ีไ่ม่ไดพ้กัอาศยัอยู่ในประเทศญีปุ่่ น 
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13. ความชว่ยเหลอืทางการเมอืงและการวิง่เตน้ 

     

   ในหลายประเทศมขีอ้ก าหนดทางกฎหมายเกีย่วกบัการบรจิาคเงนิแกผู่ท้ างานทางการเมอืงหรอืเจา้หนา้ทีท่ ีเ่ก ีย่วขอ้ง

และพรรคการเมอืง (ในประเทศญีปุ่่ นมกีฎหมายควบคมุเงนิทนุทางการเมอืงและกฎหมายการเลอืกตัง้) เราจะตอ้ง

ท าใหเ้ห็นว่าความชว่ยเหลอืทางการเมอืงทัง้หมดไม่ใชก่ารตดิสนิบนอย่างไม่ถกูตอ้ง นอกจากน้ันยงัมปีระเทศทีม่ี

ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการวิง่เตน้ดว้ย เราจงึจ าเป็นตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศน้ัน ๆ 

 

 สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ

(1) ไม่ใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเมอืงเพือ่ผลประโยชนท์ีไ่ม่ถกูตอ้ง หรอืเมือ่ถกูหา้มตามกฎหมายเกีย่วกบัการ

ป้องกนัการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 

(2) ความชว่ยเหลอืทางการเมอืงถอืเป็นหน่ึงในหนา้ทีท่ีบ่รษิทัมต่ีอสงัคม  

หา้มใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเมอืงตามความพงึพอใจหรอืเพือ่ผลประโยชนข์องผูบ้รหิารหรอืพนักงาน 

(3)ใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเมอืงในกรณีทีก่ลุ่มการเมอืงหรอืนักการเมอืงมีแนวความคิดตรงกบัปรชัญาในการบรหิ ารของบร ิ

ษทัเท่าน้ัน 

(4)หา้มใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเมอืงเพือ่กจิกรรมทางการเมอืงแกผู่ท้ างานทางการเมอืงหรอืเจา้หนา้ทีท่ ีเ่ก ีย่วขอ้ 

งและพรรคการเมอืงโดยไมไดร้บัความเห็นชอบจากฝ่ายงานของบรษิทัทีร่บัผดิชอบดา้นนี ้

 (5) การด าเนินการวิง่เตน้โดยไม่เปิดเผยขอ้มูลใหก้บัรฐับาลของประเทศทีจ่ ากดัการวิง่เตน้  

   

 * กรณีตวัอย่างการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย 

(1) บรษิทับรจิาคเงนิเกีย่วกบักจิกรรมทางการเมอืงใหแ้กบ่คุคลทีไ่ม่ใชพ่รรคการเมอืง ส านักงานสาขาของพรรค

การเมอืง หรอืกลุ่มทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืทางการเมอืง 

 (2) บรษิทัชกัชวนหรอืเรยีกรอ้งใหผู้อ้ ืน่บรจิาคเงนิโดยขดัต่อกฎหมาย 

(3) การใหค้วามชว่ยเหลอืเป็นเงนิหรอืพนัธบตัรส าหรบักจิกรรมทางการเมอืง (ยกเวน้การหาเสยีง)  

แกผู่ท้ ีจ่ะรว่มการเลอืกตัง้เพือ่ท างานทางการเมอืง 

 (4) บคุคลบรจิาคเงนิเพือ่กจิกรรมทางการเมอืงเกนิจ านวนทีก่ าหนดไวส้ าหรบัการบรจิาคในหน่ึงปี 

 (5) การพบปะกบัสมาชกิรฐัสภา หน่วยงานดแูลรบัผดิชอบ ขา้ราชการในประเทศทีจ่ ากดัการวิง่เตน้ 

 

* การวิง่เตน้คอือะไร 

การทีบ่คุคลหรอืกลุ่มคนด าเนินการวิง่เตน้ทางการเมอืงเพือ่ผลทีก่ระทบถงึนโยบายของรฐั 
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14. การฟอกเงิน    

 

 การฟอกเงนิคอืกลไกทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปิดบงัทีม่าของเงนิทนุทีไ่ดม้าอย่างผดิกฎหมาย เชน่ อาชญากรรม แลว้แปร

สภาพใหเ้ป็นเงนิทนุทีส่ามารถใชใ้นตลาดทั่วไปไดอ้ย่างอสิระ การฟอกเงนิถกูควบคมุโดยการประชมุนานาชาตแิละ

กฎหมายอาญาของแต่ละประเทศ 

   

   สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ

    (1) ไม่ยนิยอมหรอืเกีย่วขอ้งกบัการฟอกเงนิ 

 (2) ระวงัอยู่เสมอว่าการช าระเงนิมคีวามน่าสงสยัหรอืไม่เพือ่ไม่ใหม้กีารฟอกเงนิเล็ดลอดสายตาไปได ้

 (3) รายงานต่อบรษิทัเมือ่ทราบว่ามกีารปฏบิตัทิีน่่าสงสยัหรอืไดร้บัการเรยีกรอ้งทีน่่าสงสยัจากทัง้ในและนอกบรษิทั   

    

 * กรณีตวัอย่างทีค่วรระวงั 

 (1) ช าระเงนิดว้ยสกลุเงนิทีต่่างไปจากทีร่ะบใุนใบเรยีกเกบ็เงนิ 

 (2) ไดร้บัการช าระเงนิหรอืการโอนเงนิจากประเทศทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการตดิต่อธรุกจิ 

 (3) มคีวามพยายามจะช าระดว้ยเงนิสดหรอืสิง่ของทีม่มีูลค่าเทยีบเท่าเงนิสด 

 (4) ไดร้บัการช าระเงนิจากบคุคลที ่3 ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัสญัญา 

 (5) ไดร้บัการช าระเงนิจากบญัชธีนาคารทีต่่างไปจากบญัชทีีใ่ชใ้นการท าธรุกจิตามปกต ิ

 (6) ไดร้บัการรอ้งขอเพือ่ช าระเงนิดว้ยวธิชี าระเงนิหลายแบบในกรณีทีม่ใีบเรยีกเกบ็เงนิหลายใบ 

 (7) ไดร้บัการเรยีกรอ้งใหช้ าระเงนิเกนิจ านวน 
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15. การจดัหา 

   

 บรษิทัคู่คา้คอืผูร้ว่มท าธรุกจิทีส่รา้งมูลค่าได ้จงึตอ้งรกัษาไวซ้ ึง่ความไวว้างใจพรอ้มกบัพฒันาซ ึง่กนัและกนัไปใน

ขณะเดยีวกนั 

 หา้มใชค้วามเหนือกว่าในการด าเนินธรุกจิหรอือืน่ๆ เพือ่ก าหนดหรอืเปลีย่นเงือ่นไขธรุกจิกบัคู่คา้แต่เพยีงฝ่ายเดยีว

หรอืท าการเรยีกรอ้งทีไ่ม่มเีหตผุลอนัสมควร เราจะตอ้งส่งเสรมิการด าเนินธรุกจิกบัคู่คา้อย่างยตุธิรรมและเสมอ

ภาพ 

 

    สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ

 (1) ท างานดว้ยการด าเนินการทีเ่หมาะสมตามระเบยีบและกฎของบรษิทั 

 (2) รกัษาความไวว้างใจซ ึง่กนัและกนักบับรษิทัคู่คา้ในการจดัซ ือ้และท าธรุกจิดว้ยกนัอย่างยตุธิรรมและเสมอภาพ 

(3) ในการเลอืกบรษิทัคู่คา้ส าหรบัการจดัซ ือ้ นอกจากการพจิารณาคณุภาพสนิคา้ ราคา ความมั่นคงในการ

ด าเนินธรุกจิแลว้ ยงัตอ้งพจิารณาดว้ยว่ามกีารปฏบิตัติามกฎหมาย การอทุศิตนเพือ่สงัคม เชน่ การรกัษา

สิง่แวดลอ้ม กจิกรรมเพือ่สงัคม หรอืไม่ แลว้คดัเลอืกอย่างเหมาะสมและยตุธิรรม รวมถงึตอ้งพจิารณาวา่จะเป็น

การท าธรุกจิแบบต่อตา้นสงัคมดว้ยหรอืไม่     

    

 * กรณีตวัอย่างของสิง่ทีห่า้มท า 

(1) ใชค้วามเหนือกว่าในการด าเนินธรุกจิต่อบรษิทัคู่คา้ ส ั่งซ ือ้โดยก าหนดระยะเวลาใหน้ าส่งหรอืใหบ้รกิารทีย่ากจะ

ปฏบิตัไิด ้ซ ึง่เขม้งวดกว่าการตดิต่อธรุกจิทั่วไปอย่างเห็นไดช้ดั 

(2) ใชค้วามเหนือกว่าในการด าเนินธรุกจิต่อบรษิทัคู่คา้ บบีบงัคบัใหบ้รษิทัคู่คา้น าส่งสนิคา้หรอืใหบ้รกิารดว้ยราคา

ทีต่ ่ากว่ามาตรฐาน 

(3) เลอืกปฏบิตัต่ิอบรษิทัคู่คา้บางบรษิทัแลว้ใหน้ าส่งสนิคา้หรอืใหบ้รกิารดว้ยราคาทีต่ ่ากว่าบรษิทัคู่คา้อืน่ๆ โดยไม่มี

เหตผุลอนัสมควร 

 (4) รบัเงนิเป็นการส่วนตวัจากบรษิทัคู่คา้ 

 (5) พนักงาน 1 คนถอืสทิธมิากกว่า 2 อย่างในการท าหนา้ที ่อนัไดแ้กก่ารสั่งซ ือ้ การท าสญัญา การตรวจรบัสนิคา้ 
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16. การบนัทกึและความสมบูรณข์องการรายงาน 

   

 ในการน าเสนอขอ้มูลทีจ่ าเป็นตอ้งเปิดเผยต่อภายนอกหรอืผูถ้อืผลประโยชนร์ว่มอย่างถกูตอ้งจะตอ้งมกีารบนัทกึ

ขอ้มูลหรอืเอกสารเหล่าน้ันอย่างถกูตอ้งเทีย่งตรง 

 โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิทีจ่ะเปิดเผยตอ้งมกีารจดัการดา้นบญัชขีองการท าธรุกจิทัง้หมด

อย่างถกูตอ้งเหมาะสมและซ ือ่ตรง การรายงานขอ้มูลทางการเงนิทีถ่กูตอ้งเหมาะสมถอืว่ามคีวามส าคญัเป็นอย่าง

ยิง่ส าหรบัผูถ้อืผลประโยชนร์ว่มและส าหรบัการรกัษาไวซ้ ึง่ความเชือ่ถอืและไวว้างใจในบรษิทั 

 พนักงานจงึตอ้งบนัทกึขอ้มูลอย่างถกูตอ้งเทีย่งตรงและรายงานอย่างสมบรูณ ์ยตุธิรรม  

ถกูตอ้งเทีย่งตรงในเวลาทีเ่หมาะสม 

 

 สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ

 (1) ในการตดิต่อธรุกจิทัง้หมด ตอ้งไดร้บัการเห็นชอบอย่างถูกตอ้งเหมาะสมตามระเบยีบและกฎของบรษิทั 

 (2) ในการตดิต่อธรุกจิทัง้หมด ตอ้งบนัทกึและเกบ็รกัษาขอ้มูลอย่างถกูตอ้งรวดเรว็ 

(3) ในการท าบญัช ี ตอ้งปฏบิตัติามกฎงานบญัชแีละกฎอืน่ๆ รวมถงึกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และมาตรฐานการท า

บญัชทีีไ่ดร้บัการยอมรบัโดยทั่วไป 

 (4) ตอ้งสรา้งกลไกควบคมุภายในทีเ่กีย่วกบัการรายงานดา้นการเงนิแลว้น ามาใชอ้ย่างเหมาะสม 

(5) ส าหรบัขอ้มลูทีจ่ าเป็นตอ้งเปิดเผยต่อภายนอกบรษิทั การน าส่งเอกสารรายงาน จะตอ้งท าอย่างสมบรูณ ์

ยตุธิรรม ถกูตอ้งเทีย่งตรงในเวลาทีเ่หมาะสม 

 

 * กรณีตวัอย่างการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย 

 (1) การจงใจบนัทกึทางการเงนิอย่างไม่ถกูตอ้งแลว้ตกแต่งบญัช ี

 (2) การยกัยอกหรอืฉอ้ฉลดว้ยการหลอกลวงหรอืสรา้งการตดิต่อธรุกจิทีไ่ม่มจีรงิ 

(3) การเลีย่งหรอืเลือ่นเวลาเปิดเผยขอ้มูลซ ึง่ส่งผลเป็นอย่างยิง่ต่อการตดัสนิใจลงทนุของผูถ้อืหุน้ ในฐานะบรษิทัที่

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ 

 (4) การปิดบงัขอ้มลูทีไ่ม่เป็นผลดต่ีอบรษิทั การบนัทกึและรายงานโดยบดิเบอืนความจรงิ   
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17. การควบคมุเอกสาร 

   

     เอกสารของบรษิทั (รวมถงึขอ้มลู) คอืสิง่บนัทกึการด าเนินงานขององคก์รอย่างถกูตอ้งทีไ่ม่สามารถแกไ้ขไดแ้ละ

จะใชเ้ป็นหลกัฐานทางกฎหมาย กล่าวไดว้่าการควบคมุเอกสารคอืสิง่ทีข่าดไม่ไดใ้นการแสดงความรบัผดิชอบ

ของบรษิทั ดว้ยเหตนีุจ้งึตอ้งมกีารจดัการใหส้ามารถตรวจสอบเอกสารทีบ่นัทกึว่าองคก์ารไดด้ าเนินการอะไรบา้ง

ไดต้ลอดเวลาเมือ่มคีวามจ าเป็น 

      

 สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ

  (1) การเกบ็รกัษาและท าลายบนัทกึของบรษิทัตามระเบยีบและกฎของบรษิทั 

 

   * กรณีตวัอย่างการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย 

   (1) การเปลีย่นแปลง แกไ้ขบนัทกึของบรษิทัอย่างไม่เหมาะสม หรอืทิง้โดยไม่ปฏบิตัติามระเบยีบ 

 (2) ไม่จดัท าเอกสารอนัมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ปิดบงัการจดัการทีไ่ม่เหมาะสม      
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18. การใชท้รพัยส์นิของบรษิทั 

 

 ทรพัยส์นิของบรษิทั (ทัง้ทีจ่บัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไมได)้ คอืสิง่ทีม่คีวามส าคญัต่อการท างานใหไ้ดต้ามวตัถปุระสงคข์อง

บรษิทั การสญูเสยีคณุค่าของทรพัยส์นิถอืเป็นความเสยีหายของบรษิทั จงึตอ้งวางมาตรการคุม้ครองทีจ่ าเป็นเพือ่

ไม่ใหท้รพัยส์นิตอ้งสญูเสยีคณุค่าไป 

   

    สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ

   (1)ใชท้รพัยส์นิของบรษิทัทัง้หมดอย่างเหมาะสมตามระเบยีบและกฎของบรษิทัเพือ่วตัถุประสงคใ์นการท างานเทา่ น้ัน 

 (2) จดัการดแูลทรพัยส์นิของบรษิทัทัง้หมดอย่างถกูตอ้งเหมาะสมตามระเบยีบและกฎของบรษิทั 

        

 

    * กรณีตวัอย่างการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย 

(1) การใชท้รพัยส์นิของบรษิทัเพือ่ผลประโยชนห์รอืผลก าไรสว่นบคุคล หรอืใชเ้พือ่ผลประโยชนข์อง

บคุคลภายนอกบรษิทั เชน่ เพือ่น ครอบครวั 

 (2) การท าใหเ้คร ือ่งมอื อปุกรณ ์หรอืสิง่ของอืน่ๆ ของบรษิทัเสยีหายหรอืทิง้โดยไม่มเีหตผุลอนัสมควร 

 (3) น าทรพัยส์นิของบรษิทัออกไปภายนอกหรอืพยายามจะน าออกไปโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 (4) น าทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้กบ็รกัษาและจดัการดแูลในหนา้ทีไ่ปเป็นสมบตัสิ่วนตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



27 

 

19. ความสมัพนัธก์บัลูกคา้ 

(1) ในการใหบ้รกิาร จะตอ้งเป็นไปตามความตอ้งการและขอ้ก าหนดของลกูคา้ ตอ้งเป็นไปตามกฎหมายขอ้บงัคบัและ

มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง นอกเหนือจากน้ันอาจจะตัง้มาตรฐานของตนขึน้ตามความจ าเป็นกไ็ดเ้พือ่ใหม้คีวามปลอดภยั

และไดค้ณุภาพ  

(2) ตัง้ใจพูดคยุสือ่สารกบัลกูคา้ดว้ยความซ ือ่สตัยแ์ละจรงิใจ รบัมอืกบัขอ้บกพรอ่งและการรอ้งเรยีนจากลกูคา้อย่าง

รวดเรว็และจรงิใจ พรอ้มทัง้คน้หาสาเหตขุองขอ้บกพรอ่งหรอืการรอ้งเรยีนน้ัน และพยายามป้องกนัไม่ใหเ้กดิซ า้หรอื

ป้องกนัล่วงหนา้เพือ่ไม่ใหเ้กดิปัญหาอย่างเครง่ครดั 
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20. ไม่ยุ่งเกีย่วกบักลุ่มตอ่ตา้นสงัคม (เฉพาะในประเทศญีปุ่่น) 

   *ในประเทศอืน่นอกเหนือจากประเทศญีปุ่่ น ใหถ้อืเป็นการปฏบิตัต่ิอสิง่ตอ้งหา้มในประเทศน้ันหรอืสิง่ทีพ่จิารณาวา่

ขดัแยง้กบัจรยิธรรมทางธรุกจิ 

 

 บรษิทัคอืนิตบิคุคลทีด่ าเนินธรุกจิอยู่ในสงัคมจงึมคีวามรบัผดิชอบทางสงัคมทีต่อ้งปฏบิตั ิหากบรษิทัถกูใชค้วาม

รุนแรงหรอืถกูข่มขู่จากกลุ่มต่อตา้นสงัคมหรอืบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบักลุ่มต่อตา้นสงัคม แลว้ท าตาม

การรอ้งขอทีไ่ม่ถกูตอ้งเหล่าน้ัน จะถอืเป็นการละเลยความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสงัคม เป็นการหกัหลงัสงัคม และจะถกู

สงัคมต าหนิอย่างรุนแรง บรษิทัตอ้งอดทนต่อการเรยีกรอ้งทีไ่ม่ถกูตอ้งของกลุ่มต่อตา้นสงัคมและหา้มให ้

ผลประโยชนใ์ด ๆ อย่างเด็ดขาด ตอ้งตดัความสมัพนัธท์ ัง้ปวงทีม่กีบักลุ่มต่อตา้นสงัคมแลว้ปฏบิตัติามจรยิธรรม

ทางธรุกจิอย่างเครง่ครดั 

 

 สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ

 (1) เพิม่หวัขอ้การก าจดักลุ่มต่อตา้นสงัคมในหนังสอืสญัญาทีท่ ากบับรษิทัคู่คา้ 

 (2) ส ารวจคณุสมบตัขิองบรษิทัคู่คา้ (ส ารวจโดยการใชเ้สริช์เอนจนิหรอือืน่ๆ) 

(3) หากมปัีญหาเกดิขึน้ ขอใหต้ดิต่อไปยงัคณะกรรมการป้องกนัการท าธรุกจิต่อตา้นสงัคมหรอืสถานีต ารวจที่

รบัผดิชอบ 

 

 * กรณีตวัอย่างของสิง่ทีห่า้มท า 

 (1) หวาดกลวัและท าตามการรอ้งขอทีไ่ม่ถกูตอ้งของกลุ่มต่อตา้นสงัคม 

 (2) ใชง้านกลุ่มต่อตา้นสงัคม 

 (3) ใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิแกก่ลุ่มต่อตา้นสงัคม 

 (4) คบคา้กบักลุ่มต่อตา้นสงัคม 

 (5) ท าธรุกจิกบักลุ่มต่อตา้นสงัคม 
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21. กฎหมายป้องกนัการช าระเงินล่าชา้หรอือืน่ๆ ใหแ้ก่ผูร้บัเหมาชว่ง 

(เฉพาะในประเทศญีปุ่่น) 
 

      ในการท าธรุกจิทีม่อบหมายงานใหบ้รษิทัรบัเหมาชว่ง มกีฎหมายป้องกนัการช าระเงนิล่าชา้หรอือืน่ๆ ใหแ้ก่

ผูร้บัเหมาชว่ง (เฉพาะในประเทศญีปุ่่ น) ซ ึง่มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหเ้ป็นการท าธรุกจิทีย่ตุธิรรม โดยก าหนด

หนา้ทีท่ีต่อ้งปฏบิตั ิสิง่ทีห่า้มท า และอืน่ๆ ส าหรบัผูว้่าจา้งดงัต่อไปนี ้

* กรณีทีเ่ขา้ข่ายกฎหมายป้องกนัการช าระเงนิล่าชา้หรอือืน่ๆ ใหแ้กบ่รษิทัรบัเหมาชว่ง (ตดัสนิจากเนือ้หา

งานทีม่อบหมายใหบ้รษิทัรบัเหมาชว่งและการแบ่งกลุ่มเงนิทนุ) 

 

●มอบหมายใหผ้ลติ ซอ่มแซมสิง่ของ สรา้งงานทีไ่ดจ้ากการใชข้อ้มูล (โปรแกรม) 

มอบหมายใหท้ าแทน (สิง่เกีย่วขอ้งกบัการขนส่ง การเก็บรกัษาทีโ่กดงั การจดัการขอ้มูล) 
 ผูว้่าจา้ง 

 
 

ผูร้บัเหมาชว่ง  

เงนิทุนมากกว่า 300 ลา้นเยน เงนิทุนไม่เกนิ 300 ลา้นเยน 

เงนิทุนมากกว่า10 ลา้นเยนแต่ไม่เกนิ 

300 ลา้นเยน 

เงนิทุนไม่เกนิ 10 ลา้นเยน 

 
◆มอบหมายใหส้รา้งงานทีไ่ดจ้ากการใชข้อ้มูล (ยกเวน้โปรแกรม) 

มอบหมายใหท้ าแทน (ยกเวน้สิง่เกีย่วขอ้งกบัการขนส่ง การเก็บรกัษาทีโ่กดงั การจดัการขอ้มูล) 
 ผูว้่าจา้ง  

 
ผูร้บัเหมาชว่ง  

เงนิทุนมากกว่า 50 ลา้นเยน เงนิทุนไม่เกนิ 50 ลา้นเยน 

เงนิทุนมากกว่า 10 ลา้นเยนแต่ไม่เกนิ 

50 ลา้นเยน 

เงนิทุนไม่เกนิ 10 ลา้นเยน 

   
     สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ

หนา้ทีข่องผูว้่าจา้ง รายละเอยีด 

หนา้ทีใ่นการออกเอกสาร ออกเอกสารจา้งงานทีร่ะบหุวัขอ้จ าเป็นตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายป้องกนัการช าระ

เงนิล่าชา้หรอือืน่ๆ ใหแ้กผู่ร้บัเหมาชว่งอย่างชา้ทีสุ่ดไม่เกนิการเร ิม่ท างานน้ัน 

หนา้ทีใ่นการก าหนดวนั

ช าระเงนิค่าจา้งผูร้บัเหมา

ชว่ง 

ก าหนดวนัช าระเงนิภายใน 60 วนันับแต่เสรจ็สิน้การท างานแลว้ช าระเงนิตามที่

ก าหนด   

หนา้ทีใ่นการจดัท าและเก็บ

รกัษาเอกสาร 

เก็บรกัษาบนัทกึการท าธรุกจิ (เชน่ รายละเอยีดการจา้งงาน วนัทีช่  าระเงนิค่าจา้ง) 

เป็นเวลา 2 ปี 

หนา้ทีใ่นการช าระดอกเบีย้

การช าระเงนิล่าชา้ 

ในกรณีทีช่ าระเงนิล่าชา้กว่าวนัทีก่ าหนด ตอ้งช าระดอกเบีย้การช าระเงนิล่าชา้ (รอ้ย

ละ 14.6 ต่อปี) 
 
     * กรณีตวัอย่างของสิง่ทีห่า้มท า 

สิง่ทีห่า้มท า รายละเอยีด 

1. ปฏเิสธการตรวจรบังาน การปฏเิสธการตรวจรบังานหรอือืน่ๆ ทีไ่ดจ้า้งใหท้ า 

2. ช าระเงนิค่าจา้งผูร้บัเหมา

ชว่งลา่ชา้ 

การไม่ช าระเงนิค่าจา้งผูร้บัเหมาชว่งภายในวนัก าหนดช าระ 

3. ลดจ านวนเงนิค่าจา้ง หลงัจากจา้งงานแลว้ ผูว้า่จา้งลดจ านวนเงนิค่าจา้งทีไ่ดก้ าหนดไวต้อนจา้งงานทัง้ทีไ่ม่ใช่

มอบหมาย 

ใหท้ างาน 

 

มอบหมาย 

ใหท้ างาน 
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ผูร้บัเหมาชว่ง ความรบัผดิชอบของผูร้บัเหมาชว่ง 

- ลดจ านวนเงนิดว้ยขอ้อา้ง “เงนิความรว่มมอื” “เงนิสนับสนุน” “ลดราคา” “ค่าธรรมเนียม” 

ฯลฯ 

- หกัค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิทัง้ทีไ่ม่ไดต้กลงเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

4. คนืของ ตรวจรบัสิง่ของหรอือืน่ๆ ทีจ่า้งใหท้ าแลว้คนืของทัง้ทีไ่ม่ใชค่วามรบัผดิชอบของผูร้บัเหมาชว่ง 

5. บงัคบัใหล้ดราคา ก าหนดเงนิค่าจา้งผูร้บัเหมาชว่งต ่ากวา่ค่าจา้งทัว่ไปอย่างเห็นไดช้ดั 

- ลดค่าขนสง่ลงดว้ยอตัราเดยีวกนัโดยไม่พจิารณาถงึรายละเอยีดการขนสง่หรอือืน่ๆ 

- เลอืกปฏบิตัติ่อผูร้บัเหมาชว่งการขนสง่รายใดรายหน่ึงแลว้ก าหนดค่าขนสง่ต ่ากวา่

ผูร้บัเหมาชว่งรายอืน่ 

6. บงัคบัใหซ้ ือ้ของ บงัคบัให ้

ใชบ้รกิาร 

บงัคบัใหผู้ร้บัเหมาชว่งซ ือ้หรอืใชส้นิคา้ หรอืบรกิารทีผู่จ้า้งงานระบโุดยไม่มเีหตผุลอนัสมควร 

7. การแกแ้คน้เอาคนื การปฏบิตัทิีท่ าใหเ้สยีประโยชน ์เชน่ ลดจ านวนงานทีจ่ดัจา้งหรอืยกเลกิ หรอือืน่ๆ ตอ่

ผูร้บัเหมาชว่ง โดยอา้งเหตผุลวา่เพราะผูร้บัเหมาชว่งรอ้งเรยีนเร ือ่งการกระท าทีไ่ม่ถูกตอ้ง

ของผูว้า่จา้ง 

8. ใหผู้ร้บัเหมาชว่งช าระค่า

วตัถุดบิทีจ่ดัหาใหแ้บบมี

ค่าใชจ้า่ยหรอือืน่ๆ กอ่น 

การจา้งใหผู้ร้บัเหมาะชว่งท าการผลติโดยจดัหาวตัถุดบิหรอือืน่ๆ ใหแ้บบมคี่าใชจ้า่ย แลว้ให ้

ผูร้บัเหมาชว่งช าระค่าวตัถุดบิเหลา่น้ันกอ่นไดร้บัค่าจา้งจากผูว้า่จา้ง 

9. ออกตั๋วสญัญาใชเ้งนิทีม่ี

ระยะเวลานานเกนิไป 

การช าระค่าจา้งผูร้บัเหมาชว่งดว้ยตั๋วสญัญาใชเ้งนิทีต่อ้งใชเ้วลานานในการขึน้เงนิกบั

สถาบนัการเงนิทัว่ไป 

10. เรยีกรอ้งใหจ้ดัหา

ผลประโยชนท์างการเงนิอย่าง

ไม่ถูกตอ้ง 

ใหผู้ร้บัเหมาชว่งจดัหาผลประโยชนท์างการเงนิอย่างไม่ถกูตอ้ง 

11. การใหแ้กไ้ขงานหรอือืน่ๆ 

อย่างไม่ถูกตอ้ง 

การยกเลกิการจา้งงาน การเปลีย่นรายละเอยีด การใหแ้กไ้ข เพิม่เตมิงานโดยใหผู้ร้บัเหมา

ชว่งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการกระท าเหลา่น้ัน 

 
 
 
 
         * หวัขอ้ทีต่อ้งระบใุนเอกสารจา้งงาน 

1) ช ือ่บรษิทัผูจ้า้งและชือ่ผูร้บัเหมาชว่ง, 2) วนัออกเอกสารจา้งงาน, 3) รายละเอยีดงานทีม่อบหมายแก่
ผูร้บัเหมาชว่ง, 4) วนัท างาน, 5) สถานทีท่ างาน, 6) วนัตรวจรบังาน ในกรณีมกีารตรวจรบังานทีจ่า้งให ้
ท า, 7) จ านวนเงนิค่าจา้ง, 8) วนัช าระเงนิค่าจา้ง, 9) จ านวนเงนิและระยะเวลาขึน้เงนิ ในกรณีทีอ่อกตั๋ว
สญัญาใชเ้งนิ, 10) ช ือ่สถาบนัการเงนิ, จ านวนเงนิทีส่ามารถใหย้มืหรอืช าระ, วนัทีผู่จ้า้งจะช าระเงนิ
จ านวนเทยีบเท่าภาระ (หนีส้นิ) ค่าจา้งผูร้บัเหมาชว่งแกส่ถาบนัการเงนิ ในกรณีช าระเงนิแบบงวดเดยีว, 
11) จ านวนเงนิและวนัขึน้เงนิ ในกรณีช าระเงนิแบบ Electronically Recorded Monetary Claims 
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22. กฎหมายอตุสาหกรรมก่อสรา้ง (เฉพาะในประเทศญีปุ่่น) 
 
     กฎหมายอตุสาหกรรมกอ่สรา้ง (เฉพาะในประเทศญีปุ่่ น) ถกูก าหนดขึน้โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่คุม้ครองหรอือืน่ๆ ต่อผู ้

จา้ง และเพือ่ใหก้ารกอ่สรา้งเป็นไปอย่างถกูตอ้งเหมาะสม เชน่ ป้องกนัการกอ่สรา้งทีม่ปัีญหา ไดแ้ก ่การกอ่สรา้งที่

ลดัข ัน้ตอน การกอ่สรา้งทีท่ าอย่างไม่เรยีบรอ้ย เป็นตน้ ในกฎหมายนีไ้ดก้ าหนดใหอุ้ตสาหกรรมกอ่สรา้งใชร้ะบบการ
ขอใบอนุญาต การรบัเหมาชว่งงานกอ่สรา้งบางอย่างจะไม่สามารถท าไดถ้า้ไม่มใีบอนุญาต นอกจากน้ัน การ
กอ่สรา้งทีร่ะบใุนกฎหมายนีจ้ะตอ้งมวีศิวกรทีม่คีณุวฒุติรงตามเงือ่นไขดา้นคณุวฒุ ิผูร้บัเหมาชว่งตอ้งตรวจสอบใหด้ี
ว่าสามารถรบัเหมางานกอ่สรา้งในลกัษณะใดไดบ้า้งแลว้จงึรบังานเพือ่ไม่ใหเ้ป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอตุสาหกรรม
กอ่สรา้ง 

 
 สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ

(1) ในกรณีรบัชว่งการกอ่สรา้งหรอืการท างาน ขอใหต้รวจสอบรายละเอยีดการกอ่สรา้งหรอืการท างานใหช้ดัเจน

ว่าเป็นการกอ่สรา้งในอตุสาหกรรมกอ่สรา้งหรอืไม่ ถา้ไม่แน่ใจขอใหส้อบถามกบัฝ่ายงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 (2) ตรวจสอบการไดร้บัใบอนุญาตของบรษิทัหรอืส านักงานกอ่นพจิารณารบัเหมางาน 

 (3) ในกรณีรบังานการกอ่สรา้ง จะตอ้งบนัทกึในสมุดลงรายการแลว้เกบ็รกัษาไวเ้ป็นเวลา 5 ปี 

 (4) ในกรณีรบังานการกอ่สรา้ง ใหจ้ดัหวัหนา้ผูช้ านาญงานประจ าทีส่ถานทีก่อ่สรา้งน้ัน 

(5) ในงานการกอ่สรา้ง ใหจ้ดัผูร้บัผดิชอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณเ์พือ่ควบคมุไม่ใหท้ าการกอ่สรา้งแบบลดั

ขัน้ตอนหรอืการกอ่สรา้งทีไ่ม่เรยีบรอ้ย 

 (6) ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดทัง้หมดทีเ่กีย่วกบัการก่อสรา้งหรอืการท างาน 
(7) ในกรณีจา้งท างานกอ่สรา้ง หากเงนิค่าจา้งมมีูลค่ามากกว่า 5 ลา้นเยน (รวมการจา้งบรษิทัทีใ่หค้วามรว่มมอื
ดว้ย) ใหจ้า้งงานต่อบรษิทัทีไ่ดร้บัใบอนุญาตจากอตุสาหกรรมก่อสรา้ง 

 
 * กรณีตวัอย่างของสิง่ทีห่า้มท า 

 (1) ส านักงานทีไ่ม่ไดร้บัใบอนุญาตรบังานกอ่สรา้งจากลกูคา้ทัง้ทีเ่ป็นงานทีต่อ้งมใีบอนุญาต 

 (2) การรบัเหมาชว่งแบบรวบยอดงานทัง้หมด 

 (3) การใหว้ศิวกรเฉพาะดา้นประจ าส านักงานเป็นวศิวกรประจ าสถานทีก่อ่สรา้ง  

 (4) การใหผู้ท้ ีไ่ม่มคีณุวฒุเิป็นวศิวกรประจ าสถานทีก่อ่สรา้ง 
 (5) การใหพ้นักงานช ัว่คราวท างานกอ่สรา้ง 
 
 
   * ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบังานกอ่สรา้งในอตุสาหกรรมกอ่สรา้ง 
 การกอ่สรา้งเล็กนอ้ยทีม่มีูลค่าต ่ากว่า 5 ลา้นเยน โดยพืน้ฐานแลว้สามารถรบังานไดแ้มจ้ะไม่มใีบอนุญาต  แต่ใน

งานประเภททีไ่ดร้บัใบอนุญาตในฐานะบรษิทั (นิตบิคุคล) แมจ้ะเป็นงานทีม่มีูลค่าต ่ากว่า 5 ลา้นเยน จะสามารถรบั
ท างานไดเ้ฉพาะส านักงานทีม่ใีบอนุญาตเท่าน้ัน 

 
 * การแบ่งประเภทงานทีต่อ้งมใีบอนุญาตงานกอ่สรา้ง (29 ประเภทงาน) “การขอใบอนุญาตท างานกอ่สรา้งจะตอ้ง

ขอใบอนุญาตแยกไปตามประเภทงานต่าง ๆ” 
 การแบ่งประเภทงาน  การแบ่งประเภทงาน 
1 งานกอ่สรา้งโยธา 16 งานกระจก 
2 งานกอ่สรา้ง 17 งานทาส ี
3 งานชา่งไม ้ 18 งานกนัความชืน้และกนัน า้ 
4 งานชา่งปนู 19 งานตกแต่งภายใน 
5 งานน่ังรา้น กอ่สรา้งโยธา 20 งานตดิตัง้เคร ือ่งจกัร อปุกรณ ์
6 งานกอ่สรา้งดว้ยอฐิ 21 งานฉนวนกนัความรอ้น 
7 งานกอ่สรา้งหลงัคา 22 งานระบบไฟฟ้าและการสือ่สาร 
8 งานไฟฟ้า 23 งานจดัสวน 

9 งานวางท่อ 24 งานขดุเจาะ 

10 งานชา่งปกูระเบือ้ง อฐิ บล็อค 25 งานตดิตัง้ประตหูนา้ต่างและก ัน้หอ้ง 
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11 งานโครงสรา้งเหล็ก 26 งานกอ่สรา้งโรงประปา 
12 งานเหล็กเสน้ 27 งานตดิตัง้อปุกรณเ์คร ือ่งมอืดบัเพลงิ 
13 งานปพูืน้ 28 งานตดิตัง้อปุกรณเ์คร ือ่งมอืท าความสะอาด 
14 งานขดุลอก 29 งานร ือ้ถอน 
15 งานเหล็กแผ่น   
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23. กฎหมายพนกังานช ัว่คราว (เฉพาะในประเทศญีปุ่่น) 

 

   การจดัหาพนักงานช ัว่คราวคอืการจดัส่งพนักงานทีบ่รษิทัจา้งไปท างานใหแ้กผู่อ้ ืน่โดยรบัค าส ั่งและค าแนะน าจากผูน้ั้น 

กฎหมายพนักงานช ัว่คราว (ช ือ่เต็มคอื “กฎหมายเกีย่วกบัการจดัการงานใหบ้รหิารพนักงานช ัว่คราวอย่างเหมาะสม 

และการคุม้ครองและอืน่ๆ ต่อพนักงานช ัว่คราว”) คอืกฎหมายทีม่วีตัถปุระสงคใ์นการ “คุม้ครองหรอือืน่ๆ ต่อพนักงาน

ช ัว่คราว ส่งเสรมิความมั่นคงในการจา้งงานและเพิม่สวสัดกิารต่าง ๆ” เพือ่การนีก้ฎทีบ่รษิทัผูจ้ดัหาและบรษิทั

ผูใ้ชบ้รกิารควรปฏบิตัติามจงึถกูก าหนดขึน้ เร ิม่มผีลบงัคบัใชเ้ป็นคร ัง้แรกเมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 1986 หลงัจากน้ันก็

มกีารพจิารณาแกไ้ขใหเ้ขา้กบัสภาพสงัคม เชน่ ความเปลีย่นแปลงของสภาพเศรษฐกจิ จติส านึกแรงงาน เร ือ่ยมา 

 
รายการตรวจสอบส าหรบับรษิทัผูใ้หบ้รกิารจดัหาพนักงานช ัว่คราวและผูใ้ชบ้รกิาร 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารจดัหาพนักงานช ัว่คราว ผูใ้ชบ้รกิารจดัหาพนักงานช ัว่คราว 
ด าเนินการเกีย่วกบัการยืน่เร ือ่งและใบอนุญาตอย่างถกูตอ้ง  
ยืน่เอกสารรายงานการจดัหาพนักงานช ัว่คราวและ
เอกสารรายงานสดัส่วนการจดัหาพนักงานช ัว่คราวทกุ
ปีงบประมาณ 

 

ไม่ใหพ้นักงานช ัว่คราวท างานตอ้งหา้ม (*1) ไม่ใหบ้รกิารพนักงานช ัว่คราวท างานตอ้งหา้ม (*1) 
ไม่ใหบ้รกิารพนักงานช ัว่คราวในลกัษณะการจา้งรายวนั (ไม่
เกนิ 30 วนั) ซ ึง่เป็นสิง่ตอ้งหา้มโดยพืน้ฐาน 

 

ไม่จดัส่งพนักงานช ัว่คราวทีล่าออกจากการท างานทีบ่รษิทัผู ้
จา้งไปยงัไม่ครบ 1 ปี 

ไม่ใชบ้รกิารพนักงานช ัว่คราวทีล่าออกจากการท างานที่
บรษิทัไปยงัไม่ครบ 1 ปี 

การจดัหาพนักงานช ัว่คราวไปยงับรษิทัในกลุ่มเดยีวกนัมี
สดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 80 

 

ใหข้อ้มูลสดัส่วนก าไรและอืน่ๆ  
มกีารด าเนินการเพือ่ความมั่นคงในการจา้งงานส าหรบั
พนักงานช ัว่คราว 

 

ไม่จดัส่งพนักงานช ัว่คราวเกนิระยะเวลาการใชบ้รกิาร
พนักงานช ัว่คราวทีก่ าหนด 

ไม่ใชบ้รกิารพนักงานช ัว่คราวเกนิระยะเวลาการใชบ้รกิาร
พนักงานช ัว่คราวทีก่ าหนด 

 ไม่ระบตุวับคุคลพนักงานช ัว่คราวทีต่อ้งการจา้ง ไม่
สมัภาษณห์รอืใหส้่งประวตักิารท างานใหก้อ่นเร ิม่
ระยะเวลาการจา้งงานช ัว่คราว 

หวัขอ้ทีต่อ้งระบใุนหนังสอืสญัญาจา้งพนักงานช ัว่คราว
ครอบคลมุรายละเอยีดทัง้หมด (เชน่ รายละเอยีดการท างาน 
สถานทีท่ างาน ระยะเวลา) 

หวัขอ้ทีต่อ้งระบใุนหนังสอืสญัญาจา้งพนักงานช ัว่คราว
ครอบคลมุรายละเอยีดทัง้หมด (เชน่ รายละเอยีดการ
ท างาน สถานทีท่ างาน ระยะเวลา) 

อธบิายหวัขอ้เกีย่วกบัค่าตอบแทนก่อนเร ิม่จา้งงาน  
ค านึงถงึการก าหนดค่าตอบแทนทีส่มเหตสุมผลต่อ
ผูใ้ชบ้รกิารจดัหาพนักงานช ัว่คราว 

ค านึงถงึการใหค่้าตอบแทนทีส่มเหตสุมผลต่อผูใ้หบ้รกิาร
และตวัพนักงานช ัว่คราว 

มกีารด าเนินการเพือ่เพิม่ความสามารถในการท างานใหแ้ก่
พนักงานช ัว่คราว 

 

อธบิายใหท้ราบอย่างชดัเจนเกีย่วกบัเงือ่นไขการจา้งงาน 

เงือ่นไขการท างาน ค่าบรกิารพนักงานช ัว่คราว ในขณะท า

สญัญาจา้งงาน 

 

ท าประกนัสงัคมและประกนัแรงงานอย่างเหมาะสม ตรวจสอบสถานะการท าประกนัสงัคมและประกนัแรงงาน 

จดัเตรยีมระบบจดัการเมือ่ไดร้บัการรอ้งเรยีนจากพนักงาน
ช ัว่คราว 

จดัเตรยีมระบบจดัการเมือ่ไดร้บัการรอ้งเรยีนจาก
พนักงานช ัว่คราว 

แต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบดแูลบรษิทัจดัส่งพนักงานช ัว่คราว แลว้

ท าสมุดบญัชคีวบคมุของบรษิทัจดัส่งพนักงานช ัว่คราว 

แต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบดแูลบรษิทัผูใ้ชบ้รกิารจดัหาพนักงาน

ช ัว่คราว แลว้ท าสมุดบญัชคีวบคมุของบรษิทัผูใ้ชบ้รกิาร

จดัหาพนักงานช ัว่คราว 
(*1) งานตอ้งหา้ม ไดแ้ก ่งานขนส่งท่าเรอืชายฝ่ัง งานกอ่สรา้ง งานดูแลความปลอดภยั งานเกีย่วกบัการแพทย ์เชน่ งานทีโ่รงพยาบาล 

หรอือืน่ๆ 
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  เนือ้หาหลกัของกฎหมายพนักงานช ัว่คราวปี 2015 ทีไ่ดร้บัการพจิารณาแกไ้ข 

1. การจดัหาพนักงานช ัว่คราวเปลีย่นเป็นระบบใบอนุญาตเพยีงแบบเดยีว 

ยกเลกิการแบ่งประเภทการจดัหาพนักงานช ัว่คราวแบบเฉพาะและการจดัหาพนักงานช ัว่คราวแบบทั่วไป การจดัหาพนักงานช ัว่คราว

ทัง้หมดเปลีย่นมาเป็นระบบใบอนุญาตตามมาตรฐานการอนุญาตแบบใหม่ 

2. แกไ้ขการก าหนดระยะเวลาจา้งพนักงานช ัว่คราว 

กอ่นการพจิารณาแกไ้ข กลไกทีไ่ม่มีการก าหนดระยะเวลาจา้งพนักงานช ัว่คราวใน “26 ประเภทงาน” ไดถู้กทบทวนแกไ้ข การจา้ง

พนักงานช ัว่คราวดว้ยสญัญาจา้งพนักงานช ัว่คราวทัง้หมดทีท่ าหลงัจากกฎหมายนีม้ผีลใชจ้ะมีการก าหนดระยะเวลาจา้งใน 2 หวัขอ้ดงันี ้

2.1 การก าหนดระยะเวลาส าหรบัแต่ละบรษิทั 

บรษิทัผูใ้ชบ้รกิารจดัหาพนักงานช ัว่คราวแหง่ใดแห่งหน่ึง โดยพืน้ฐานสามารถใชบ้รกิารพนักงานช ัว่คราวไดไ้ม่เกนิ 3 ปี ในกรณีทีต่อ้งการ

ใชบ้รกิารมากกว่า 3 ปี ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบเกนิคร ึง่หน่ึงจากสหภาพแรงงาน* ของบรษิทัผูใ้ชบ้รกิาร  

2.2 การก าหนดระยะเวลาส าหรบัแต่ละบุคคล 

พนักงานช ัว่คราวคนใดคนหน่ึงจะท างานใหก้บัฝ่ายงานใดฝ่ายงานหน่ึงในส านักงานของผูใ้ชบ้รกิารจดัหาพนักงานช ัว่คราวไดไ้ม่เกนิ 3 ปี 

3. การพฒันาความสามารถในการท างาน 

ผูใ้หบ้รกิารจดัหาพนักงานช ัว่คราวมีหนา้ทีด่ าเนินการดงัต่อไปนีเ้พือ่พฒันาความสามารถในการท างานของพนักงานช ัว่คราวทีจ่า้งไว ้

- การอบรมใหค้วามรูแ้บบเป็นล าดบัและอย่างเป็นระบบ 

- ใหค้ าปรกึษาดา้นการท างานแกผู่ท้ีต่อ้งการรบัค าปรกึษา 

4. ส่งเสรมิการใหค่้าตอบแทนอย่างสมเหตุสมผล    

5. ระบบการถอืว่าไดข้อท าสญัญาจา้งงาน 

หากผูใ้ชบ้รกิารจดัหาพนักงานช ัว่คราวปฏบิตัสิิง่ทีผ่ดิกฎหมายขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปนี ้จะถอืว่าผูใ้ชบ้รกิารจดัหาพนักงานช ัว่คราวไดข้อท า

สญัญาจา้งต่อพนักงานช ัว่คราว โดยมีเงือ่นไขในการจา้งเหมือนกบัสญัญาจา้งระหว่างพนักงานช ัว่คราวกบับรษิทัผูใ้หบ้รกิารจดัหา

พนักงานช ัว่คราว สญัญาจา้งดงักล่าวจะมีผลใชท้นัททีีพ่นักงานช ัว่คราวยอมรบัการขอท าสญัญาน้ัน 

(1) ใหพ้นักงานช ัว่คราวท างานตอ้งหา้ม (งานขนส่งท่าเรอืชายฝ่ัง งานกอ่สรา้ง งานดูแลความปลอดภยั งานเกีย่วกบัการแพทย ์เชน่ งาน

ทีโ่รงพยาบาล หรอือืน่ๆ) 

(2) ใชบ้รกิารจดัหาพนักงานจา้งช ัว่คราวจากบรษิทัจดัหาพนักงานจา้งช ัว่คราวทีไ่ม่มีใบอนุญาต  

(3) ใชบ้รกิารพนักงานช ัว่คราวโดยไม่ปฏบิตัติามระยะเวลาสูงสุดทีก่ าหนดไวส้ าหรบัส านักงาน/บรษิทัแต่ละแห่ง 

(4) ใชบ้รกิารพนักงานช ัว่คราวโดยไม่ปฏบิตัติามระยะเวลาสูงสุดทีก่ าหนดไวส้ าหรบัแต่ละบุคคล 

(5) มีการรบัชว่งงานทีเ่ป็นเท็จทัง้ปวง 

(กรณีทีร่บั ออกค าสั่ง และแนะน าพนักงานโดยทีม่ิไดท้ าสญัญาการจดัหาแรงงานช ัว่คราวโดยไดช้ ือ่ว่าเป็นการรบัชว่งงาน และอืน่ๆ) 

 

หมายเหต:ุ การรบัชว่งงานทีเ่ป็นเท็จ คอือะไร 

     ท าสญัญารบัชว่งงาน (รบัมอบหมายงาน) แต่ในความเป็นจรงิใชพ้นักงานช ัว่คราว ถอืเป็นการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย 
 
◆รูปแบบการรบัชว่งงานทีเ่ป็นเท็จทีพ่บเห็นไดบ่้อย       
1. แบบทีพ่บเห็นไดบ้่อย 
แจง้ว่าเป็นการรบัชว่งงานแต่ผูจ้า้งเป็นผูส้ ั่งงานในรายละเอยีดกบัพนักงานช ัว่คราวโดยตรง รวมถงึการควบคุมเวลาเขา้งาน ออกงาน และ
เวลาท างาน 
 
2. การเป็นผูร้บัผดิชอบแต่ในนาม 
จดัใหม้ีผูร้บัผดิชอบในสถานทีท่ างานแต่เพยีงในนาม ผูร้บัผดิชอบเพยีงแค่น าค าสั่งจากผูจ้า้งไปแจง้กบัพนักงานเท่าน้ัน ในความเป็นจรงิ
คอืผูจ้า้งเป็นผูส้ ั่งงานดว้ยตวัเอง 
 
3. รูปแบบทีไ่ม่ทราบผูจ้า้งงาน 
บรษิทั ก. จา้งใหบ้รษิทั ข. ท างาน แลว้บรษิทั ข. ก็น างานน้ันไปใหบ้รษิทั ค. รบัชว่งท าอกีทอดหน่ึง พนักงานทีจ่า้งโดยบรษิทั ค. ไปที่
สถานทีท่ างานในบรษิทั ก. แลว้ท างานตามค าสั่งของบรษิทั ก. และ ข. เป็นรูปแบบทีท่ าใหไ้ม่ทราบว่าใครคอืผูจ้า้งงาน 
 
4. รปูแบบการรบัเหมาชว่งเพยีงคนเดยีว 
เป็นคนกลางใหพ้นักงานเปลีย่นจากการท างานทีบ่รษิทั ก. ใหม้าท างานทีบ่รษิทั ข. แทน แต่บรษิทั ข. ท าสญัญาเหมาชว่งแบบบุคคลที่
เป็นเจา้ของธรุกจิส่วนตวัโดยไม่ท าสญัญาจา้งงานต่อพนักงานช ัว่คราวคนน้ันแลว้สั่งและชีแ้นะใหท้ างาน 
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24. การรอ้งเรยีนภายใน 

 

    ทีก่ลุ่มบรษิทั Hitachi Transport System มรีะบบส าหรบัรอ้งเรยีนการกระท าทีไ่ม่ถกูตอ้งหรอืผดิกฎหมาย เมือ่

ไดร้บัการรอ้งเรยีน บรษิทัจะตรวจสอบความจรงิแลว้แกไ้ขปัญหาตามความจ าเป็น ขอใหท้กุคนร าลกึว่าทกุคนมี

หนา้ทีร่อ้งเรยีนต่อบรษิทัเมือ่พบการกระท าทีไ่ม่ถกูตอ้งหรอือาจไม่ถกูตอ้ง ผูร้อ้งเรยีนภายในจะไม่ไดร้บัการปฏบิตัทิี่

ไม่เป็นธรรมอย่างเด็ดขาด 

 

 สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ

1) ตอ้งรายงานผูบ้งัคบับญัชาทนัททีีพ่บการฝ่าฝืนมาตรฐานในหลกัปฏบิตันีิห้รอืมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะฝ่าฝืน หาก

เกดิความลงัเลทีจ่ะรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา ขอใหร้ายงานต่อผูร้บัผดิชอบคนอืน่หรอืรายงานผ่านชอ่งทาง

ส าหรบัการรอ้งเรยีนภายใน 

 
    * ตวัอย่างเร ือ่งรอ้งเรยีน 

        - การข่มเหงรงัแก 

        - การคกุคามทางเพศ 

        - การท าธรุกจิอย่างไม่ถกูตอ้ง (บญัชเีท็จ) 

        - การฝ่าฝืนกฎหมาย 
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25. การบรหิารความเสีย่ง 

 

กลุ่มบรษิทั Hitachi Transport System จะตอ้งสามารถทีจ่ะด าเนินกจิการของบรษิทัตนต่อไปได ้ในกรณีทีเ่กดิ

ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิและยงัมหีนา้ทีใ่นการรบัผดิชอบต่อสงัคมในฐานะทีเ่ป็นบรษิทัทีด่ าเนินการดา้นโครงสรา้ง

พืน้ฐานของสงัคม และมบีทบาทในการเป็นส่วนหน่ึงของระบบการจดัหาสิง่ต่างๆ เชน่ สิง่ของเพือ่การชว่ยเหลอื อกี

ดว้ย 

นอกจากนีแ้ลว้ ส าหรบัภยัคกุคามต่างๆ เชน่ การคกุคามทางไซเบอรแ์ละการกอ่การรา้ยทางกายภาพอืน่ๆ เรายงัมี

การด าเนินการและมาตรการทีเ่หมาะสมแบบเป็นองคก์ร เพือ่รกัษาความปลอดภยัของพนักงาน และเพือ่รกัษา

ความต่อเน่ืองในการด าเนินกจิกรรมทางธรุกจิ 

เพือ่ใหเ้ราสามารถท าหนา้ทีเ่หล่านีไ้ดส้ าเรจ็ เราจงึจ าเป็นตอ้งจดัท า “แผนด าเนินการเพือ่ใหด้ าเนินกจิการอย่าง

ต่อเน่ือง (BCP)” ตัง้แต่ตอนทีส่ถานการณย์งัปกต ิก าหนดงาน (งานทีส่ าคญั) ทีไ่ม่สามารถหยดุท าไดแ้มใ้นชว่ง

เกดิภยัพบิตัเิป็นตน้ และพจิารณาหาวธิกีารด าเนินการทดแทนเมือ่ทรพัยากรการบรหิารในการทีจ่ะด าเนินงานน้ันๆ 

ต่อไดร้บัความเสยีหาย พรอ้มทัง้เตรยีมการโดยการฝึกอบรมพนักงาน เพือ่ใหส้ามารถด าเนินการไดอ้ย่างไม่ลนลาน 

 

    สิง่ทีค่วรปฏบิตั ิ

 (1) กอ่นอืน่ตอ้งท าใหต้วัเองปลอดภยักอ่นแลว้จงึชว่ยใหพ้นักงานและครอบครวัอยู่ในสภาพปลอดภยั 

(2) จดัเตรยีมเคร ือ่งใชส้ าหรบัยามฉุกเฉิน อาหาร น า้ดืม่ และอืน่ๆ เอาไวใ้หส้ามารถใชช้วีติอยู่ไดห้ลายวนัหลงัเกดิ

ภยัพบิตั ิ

(3) เตรยีมระบบทีจ่ะท าใหส้ามารถด าเนินกจิการไดต่้อเน่ืองอย่างแน่นอน เน่ืองจากการหยดุด าเนินกจิการของ

บรษิทักลางคนั จะส่งผลกระทบต่อลกูคา้และผูท้ีเ่ก ีย่วขอ้งจ านวนมากในสงัคม จงึตอ้งเตรยีมระบบทีส่ามารถ

ฟ้ืนฟูกจิการไดอ้ย่างเรว็ทีส่ดุใหพ้รอ้ม 

(4) จดัการฝึกอบรมตาม “แผนด าเนินการเพือ่ใหด้ าเนินกจิการอย่างต่อเน่ือง (BCP)” โดยการน าปัญหาทีไ่ดจ้าก

การฝึกอบรมมาพจิารณาในแต่ละคร ัง้ จะท าใหม้กีารแกไ้ข BCP ในส่วนทีเ่กีย่วกบั “ขัน้ตอนการปฏบิตั”ิ และ 

“วธิกีารด าเนินการแทน” เมือ่เกดิภยัพบิตั ิซ ึง่จะเป็นการยกระดบัความสามารถในการรบัมอืเมือ่เกดิภยัพบิตัิ

ดว้ย 
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26. ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารระดบัสูง 

 

ผูบ้รหิารระดบัสงูจะตอ้งเป็นผูน้ าในการปฏบิตัติามหลกัปฏบิตันีิ ้และตอ้งพยายามมากทีส่ดุเพือ่ใหก้ารด าเนินกจิการ

เป็นไปตามจรยิธรรมทางธรุกจิและกฎหมายขอ้บงัคบั พรอ้มทัง้ หากเกดิเหตุการณท์ีเ่ป็นการไม่ปฏบิตัติามหลกัปฏบิตัิ

นี ้จะตอ้งพยายามทีจ่ะแกไ้ขใหถ้กูตอ้งโดยเรว็และป้องกนัไม่ใหเ้กดิซ า้ขึน้อกี ส าหรบัการกระท าทีฝ่่าฝืนหลกัปฏบิตัิ

ดงักล่าว ใหด้ าเนินการลงโทษอย่างยตุธิรรม ซ ึง่รวมถงึการลงโทษตนเองดว้ย 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


