นโยบายการจัดซื้อของกลุ่มบริษทั โตชิบา
นโยบายหลักของกลุ่มบริษัทโตชิ บา
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบของสังคม
(2) ในการคัดเลือกผูส้ ่ งมอบ (รวมถึงบริ ษทั ที่จะเป็ นผูส้ ่ งมอบ ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับที่กล่าวต่อไปข้างล่าง)
และการคัดเลือกสิ นค้าที่จะส่ งมอบ จะต้องดาเนินการขั้นตอนต่างๆ โดยคานึงถึงการลดภาระต่อ
สิ่ งแวดล้อมอย่างเพียงพอ
(3) ให้โอกาสในการทาธุ รกิจอย่างเป็ นธรรมแก่บริ ษทั ผูส้ ่ งมอบ
(4) ดาเนินกิจกรรมการส่ งมอบต่างๆ ตามความความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่ งกันและกันกับบริ ษทั ผูส้ ่ ง
มอบ
นโยบายในการคัดเลือกบริษัทผู้ส่งมอบ
ในการเริ่ มต้นดาเนินธุ รกิจร่ วมกันนั้น บริ ษทั จะคัดเลือกบริ ษทั ที่เป็ นไปตามเงื่อนไข 6 ประการต่อไปนี้
ก่อนเป็ นลาดับแรก รวมทั้งให้สิทธิ์ ในการรับพิจารณาการร่ วมดาเนินธุ รกิจอย่างต่อเนื่องด้วย
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย มาตรฐานทางจริ ยธรรมของสังคม และให้ความสาคัญกับการคานึงถึงสิ ทธิ มนุษยชน
และสิ่ งแวดล้อม
(2) มีสภาพการดาเนินธุ รกิจที่ดีและมัน่ คง
(3) คุณภาพ ราคา กาหนดส่ งมอบของของวัตถุดิบและการบริ การที่ส่งมอบให้กบั กลุ่มบริ ษทั โตชิบาอยูใ่ นเกณฑ์
ที่เหมาะสม
(4) สามารถส่ งมอบได้อย่างสม่าเสมอ และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานได้
อย่างยืดหยุน่
(5) มีความสามารถด้านเทคโนโลยีที่สามารถเป็ นประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริ ษทั โตชิบา
(6) กรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิข้ ึนโดยไม่คาดคิด บริ ษทั สามารถส่ งมอบสิ นค้าได้อย่างต่อเนื่อง

บริษทั ขอความร่ วมมือบริษทั ผู้ส่งมอบดังนี้
ในการขยายกิจการของกลุ่มสิ นค้าที่หลากหลายไปทัว่ โลก กลุม่ บริ ษทั โตชิบามีความจาเป็ นต้องคานึงถึง ความ
ต้องการในทุกมุมมองของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ซึ่ งความต้องการนี้ กลุ่มโตชิบาได้ดาเนินกิจกรรมจัดซื้ อจัดจ้างให้เป็ นไปตาม
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) และข้อกาหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิ กส์ (EICC) โดยทางโตชิบาได้ให้คามัน่ ว่าจะปฏิบตั ิตามทั้งสองข้อกาหนดอย่างเคร่ งครัด ดังนั้นบริ ษทั จึงขอความ
ร่ วมมือบริ ษทั ผูส้ ่ งมอบทุกท่านให้ดาเนินการตาม ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) และข้อกาหนด
จรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (EICC) รวมทั้งข้อเรี ยกร้องดังต่อไปนี้ ดว้ ย นอกจากนี้ขอให้บริ ษทั ผู ้
ส่ งมอบของทุกท่านได้ดาเนินการตามข้อกาหนดทั้งสองข้อข้างต้นด้วย
* UN Global Compact
http://www.toshiba.co.jp/csr/en/policy/organization.htm#GC (English)
* EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition) code of conduct
http://www.toshiba.co.jp/csr/en/performance/fair_practices/procure.htm#EICC (English)
(1) การปฏิบัตติ ามกฎหมายและมาตรฐานทางจริยธรรมของสั งคม
ขอให้ท่านปฏิบตั ิตามกฎหมายและมาตรฐานทางจริ ยธรรมของสังคมที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศและแต่ละ
ท้องที่ซ่ ึ งบริ ษทั ผูส้ ่ งมอบทุกท่านดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจอยู่
 ปฏิบตั ิตามและเข้มงวดในเรื่ องกฎหมายฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น กฎหมายป้ องกันการผูกขาดกฎหมายพาณิ ชย์
กฎหมายผูร้ ับเหมา กฎหมายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กฎหมายรักษาข้อมูลส่ วนบุคคล กฎหมายลิขสิ ทธิ์
ฯลฯ ของแต่ละประเทศและแต่ละท้องที่)
 ห้ามติดสิ นบนแก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยใดๆ (การให้ผลประโยชน์ไม่วา่ จะโดยการมอบให้, การจ่าย, การตอบ
แทนซึ่ งผิดกฎหมาย ทั้งที่เป็ นเป็ นเงินและนอกเหนื อจากเงิน)
(2) การคานึงถึงสิ ทธิมนุษยชน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทางาน
ขอให้ท่านเคารพสิ ทธิ มนุษยชนขั้นพื้นฐานในการดาเนินกิจกรรมของธุรกิจของบริ ษทั ผูส้ ่ งมอบทุกท่าน และ
พยายามจัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ทางานให้ปลอดภัยและสะอาด
นอกจากนี้ ขอให้เข้าใจและให้ความร่ วมมือต่อ นโยบายเรื่ องความขัดแย้งด้านสิ นแร่ ของโตชิบากรุ๊ ป (Toshiba
Group Conflict Mineral Policy) (มีรายละเอียดระบุไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั )
 ห้ามบังคับใช้แรงงาน (รวมถึงทาส) ค้ามนุษย์ ปฏิบตั ิอย่างไร้มนุษยธรรม ใช้แรงงานเด็ก แบ่งแยกเลือกปฏิบตั ิ
 จ่ายค่าจ้างที่เหมาะสม และควบคุมเวลาทางาน เคารพสิ ทธิ ชองพนักงานในการรวมตัวเพื่อจัดตั้งสหภาพ
 จัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ทางานให้ปลอดภัยและสะอาด
* Toshiba Group Conflict Mineral Policy
http://www.toshiba.co.jp/csr/en/performance/fair_practices/procure.htm#conflict_minerals (English)
(3) การคานึงถึงสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ขอให้ท่านกระตือรื อร้นที่จะดาเนินกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการผลิตสิ นค้าซึ่ งเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
ภายใต้แนวคิดที่วา่ “จะส่ งมอบสิ่ งแวดล้อมของโลกที่ไม่อาจหาสิ่ งใดแทนได้ไปยังคนรุ่ นต่อไปในสภาพที่ดี”
 ส่ งเสริ มการจัดทาระบบรักษาสิ่ งแวดล้อมตาม ISO14001 และรับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก
 จัดซื้ อชิ้นส่ วนและวัตถุดิบ (จัดซื้ อสิ นค้าฉลากเขียว) ซึ่ งมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อย เช่น การลดสารเคมี
อันตราย ฯลฯ
 ส่ งเสริ มกิจกรรมรักษาสิ่ งแวดล้อม (จัดทานโยบายสิ่ งแวดล้อม จัดทาระบบ ดาเนินการฝึ กอบรมฯลฯ)

(4) ดาเนินธุรกิจที่สมบูรณ์ แข็งแรงอย่ างต่ อเนื่อง
สภาพการดาเนินธุรกิจที่สมบูรณ์แข็งแรงถือเป็ นสิ่ งสาคัญ เพื่อการทาธุรกรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นมีขอให้
บริ ษทั ผูส้ ่ งมอบทุกท่านเปิ ดเผยนโยบายการบริ หารธุรกิจและสภาพการดาเนินธุรกิจ (รวมถึงสถานะทางการเงิน)
(5) การคงไว้ ซึ่งคุณภาพที่ดี
ร่ วมมือกับกลุ่มบริ ษทั โตชิบาในการจัดระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานอนุกรม ISO9000 และพยายาม
ให้ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก และขอให้ปฏิบตั ิตามหัวข้อต่อไปนี้ เพื่อคงรักษาและพัฒนาคุณภาพ
สิ นค้าที่ส่งมอบให้กบั ลูกค้า
 ปฏิบตั ิตามมาตรฐานความปลอดภัยของแต่ละประเทศและแต่ละท้องที่ (CCC, JIS, กฎหมายความปลอดภัย
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า, UL, CE Marking ฯลฯ)
 ส่ งมอบวัตถุดิบและงานบริ การที่เป็ นไปตามสเปคและคุณภาพที่กลุ่มบริ ษทั โตชิบาต้องการอย่างต่อเนื่อง
(6) การส่ งมอบในราคาที่เหมาะสม
ขอให้ท่านส่ งมอบวัตถุดิบและงานบริ การในราคาที่สามารถแข่งขันในตลาดได้เสมอ และขอให้ท่านใช้ความ
พยายามที่จะลดราคาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถส่ งมอบสิ นค้าที่ลกู ค้าพึงพอใจในแง่ของความประหยัด
(7) ส่ งมอบตรงตามเวลาอย่ างแน่ นอนและจัดระบบให้ ส่งมอบได้ อย่ างสมา่ เสมอ
ขอให้ท่านส่ งมอบให้ทนั เวลาอย่างแน่นอน
และจัดระบบส่ งมอบวัตถุดิบและการบริ การที่สม่าเสมอและ
ยืดหยุน่ เพื่อตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์และอุปทานเร่ งด่วนและส่ งมอบสิ นค้าไปยัง
ลูกค้าได้อย่างเนื่อง
(8) การพัฒนาความสามารถด้ านเทคโนโลยี
ขอให้ท่านพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
ต้องการของลูกค้า

เพื่อส่ งมอบสิ นค้าที่ดีและปลอดภัยตามความ

(9) การส่ งมอบสิ นค้ าอย่ างต่ อเนื่องเมือ่ เกิดภัยพิบัตทิ ี่ไม่ คาดคิด
เมื่อเกิดภัยพิบตั ิที่ไม่คาดคิดขึ้น โตชิบากรุ๊ ปจะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของซัพพลายเชนซึ่ งรวมถึงบริ ษทั ผู ้
ส่ งมอบทุกบริ ษทั และขอความร่ วมมือจากทุกท่านเพื่อให้ส่งมอบสิ นค้าได้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ตอ้ งขอ
ความร่ วมมือในการดาเนินกิจกรรมประเมินความเสี่ ยงในช่วงเวลาปกติดว้ ย
 ความร่ วมมือในการส่ งมอบสิ นค้าอย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด อัคคีภยั
จลาจล การก่อการร้าย สงคราม การก่อกบฏภายในประเทศ เป็ นต้น
(ตุลาคม 2557)

