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เมื่อเดอืนเมษายน 2018 ฮติาชไิดท้ าการปรบัปรุงหลกัจรรยาบรรณธุรกจิเพื่อแสดงใหเ้หน็
ถงึมาตรฐานระดบัสากลของแต่ละภาคส่วน เริม่จากเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (SDGs) 
จากเดมิทีมุ่่งเน้นวสิยัทศัน์เพื่ออนาคตในการจดัการเชงิรุกกบัความทา้ทายทางสงัคมแบบ
ใหม่ สู่ความความเขา้ใจอย่างลกึซึ้งและการสะท้อนให้เหน็ถึงจรรยาบรรณธุรกิจต่องาน
ประจ าวนัของเรา จงึไดม้กีารจดัท า “หลกัจรรยาบรรณและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของ
ฮติาชกิรุ๊ป” ขึน้มา 

เบื้องหลงัการเตบิโตอย่างรวดเรว็ของธุรกจิยุคโลกาภวิฒัน์ มกีารบงัคบัใชก้ฎหมายอย่าง
เขม้งวดโดยองคก์รด้านกฎหมายที่มหีน้าที่ก ากบัดูแล ในประเทศที่มกีารปราบปราบการ
ละเมดิกฎหมายต่อต้านการตดิสนิบนและการแข่งขันทางการคา้ โดยเฉพาะสหรฐัอเมรกิา
และยุโรปทีเ่พิม่ความเขม้งวดเพื่อป้องกนัการกระท าผดิซ ้าขององคก์รดว้ยมาตรการต่างๆ 
เช่น  ก าหนดให้ผู้ละเมิดกฎดังกล่าวอยู่ในการควบคุมขององค์กรที่มีหน้าที่ก ากบัดูแล 
นอกเหนือจากการเสยีค่าปรบัจ านวนมหาศาลอกีดว้ย 

เป็นทีน่่าเสยีดายทีฮ่ติาชกิรุ๊ปเคยมเีหตุการณ์เกีย่วกบัการละเมดิขอ้ก าหนดเกดิขึน้ในอดตี 
และในแต่ละเหตุการณ์เราได้เรยีนรู้และด าเนินการเพื่อป้องกนัการเกดิซ ้า อย่างไรกต็าม 
เมื่อพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมในปัจจุบนั ฮิตาชิกรุ๊ปจ าเป็นต้องสร้างระบบก ากับดูแล
กจิการระดบัสากล เพื่อใหแ้น่ใจว่าพนกังานและเจา้หน้าทีทุ่กคนปฏบิตัติามขอ้ก าหนดอย่าง
ครบถว้น 

หลกัจรรยาบรรณฉบบันี้สรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการท างาน โปรดอ่านและท าความ
เข้าใจอย่างถี่ถ้วน หากมีข้อสงสยัใดๆ กรุณาสอบถามผู้จดัการหรือฝ่ายก ากบัดูแลการ
ปฏบิตัติามระเบยีบโดยตรง 

“พืน้ฐานและความถูกต้อง” คอืวสิยัทศัน์ ค่านิยม และแนวคดิของฮติาชทิีเ่รายดึมัน่มากว่า 
110 ปี จะไม่มวีนัเปลี่ยนแปลงแม้จะต้องเผชญิกบัช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการ
ก้าวไปสู่ยุคโลกาภิวฒัน์ เพื่อตอบแทนความไว้วางใจของลูกค้าและหุ้นส่วนทางธุรกจิที่
หลากหลาย นอกจากการปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วยงัต้องค านึงถึงหลกั
จรยิธรรมขององคก์รและของตนเองดว้ย 

ดงันัน้ เพื่อให้ฮติาชเิป็นองคก์รที่ได้รบัความไวว้างใจอย่างต่อเนื่องในฐานะผูน้ าระดบัโลก 
ขอให้ตระหนักว่าพวกเราทุกคนคือตัวแทนของฮิตาชิที่จะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัขององคก์รอย่างครบถว้นและสมบรูณ์  

 

Toshiaki Higashihara 
President & CEO, 

Hitachi, Ltd. 
May, 2020 
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บทน า 
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1. ความประพฤติส่วนบคุคล 
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 A. สภาพแวดลอ้มการท างาน 

 B. ส่ือสงัคม 

 2. พฤติกรรมท่ีชอบด้วยกฎหมายและมีจริยธรรม  
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 A. ความสมัพนัธก์บัลูกคา้ 

 B. ความสมัพนัธก์บัคู่แข่ง 

 
C. ความสมัพนัธก์บัผูจ้ดัส่งวสัดหุรอืบริการ 
D. กลุ่มผูมี้อิทธิพลซ่ึงไมช่อบด้วยกฎหมาย 
     (Anti-Social Forces) 
E. กฎหมายวา่ด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน           
     (Anti-Money Laundering Laws หรอื “AML”) 
F. ข้อมลูท่ีเป็นของผูอ่ื้น 

 

G. การฉ้อโกง 

 
H. การปฏิบติัตามกฎหมายต่อต้าน   
     การติดสินบนและต่อต้านการทุจริต 
 I.  การควบคมุการส่งออก 

 
J. รายงานด้านการบญัชีและการเงิน 
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3. สินทรพัยข์องบริษทั 21 

 A. สินทรพัยท่ี์จบัต้องได้และจบัต้องไม่ได้ 

B. ทรพัยสิ์นทางปัญญา 

4. การปกป้องข้อมลู 23 

 
5. ผลประโยชน์ทบัซ้อน 25 

A. ความภกัดีท่ีแบ่งแยก 

B. เวลาและสินทรพัยข์องบริษทั 

 C. ข้อมูลภายในและการซ้ือขายหลกัทรพัยโ์ดยใช้ข้อมูลภายใน 

 

D. บริการสาธารณะ 

E. การสนับสนุนทางการเมอืง 

6. การรายงานการฝ่าฝืน 28 

สายด่วนการปฏิบติัตามกฎระเบียบทัว่โลกของฮิตาชิ (Hitachi Global Compliance Hotline) 
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ภารกจิของเรา คอืการช่วยเหลอืสงัคมผ่านการพฒันาเทคโนโลยแีละผลติภณัฑท์ีเ่หนือชัน้กว่าทีเ่ป็นของเราเอง ในความ
มุ่งมัน่เพื่อให้ส าเรจ็ตามเป้าหมายนี้ เรายงัคงด าเนินการเหมอืนทีเ่ราท ามาตลอดกว่า 100 ปีที่ผ่านมาในการเสรมิสรา้ง
ค่านิยมหลกัของฮติาชกิรุ๊ป (“ฮติาช”ิ) : ความสามคัค ีความจรงิใจ และจติวญิญาณแห่งการบุกเบกิ 

หลกัจรรยาบรรณและการปฏบิตัิตามกฎระเบยีบของฮติาชกิรุ๊ปฉบบันี้ (“จรรยาบรรณ”) ประกอบด้วยกฎระเบยีบและ
หลกัการทีม่จีุดประสงคเ์พื่อช่วยเหลอืพนกังานของฮติาช ิ(หมายรวมถงึ เจา้หน้าที ่พนกังาน ทัง้พนกังานประจ า นอกเวลา 
หรือชัว่คราว และผู้ร ับจ้าง) ในการด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและประพฤติตนตามค่านิยมของฮิตาชิ 
จรรยาบรรณนี้ มเีพื่อเสรมิหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของฮติาชกิรุ๊ป พนกังานของฮติาชทิุกคนจะตอ้งปฏบิตัติาม
จรรยาบรรณนี้ และปฏบิตัตินดว้ยความจรงิใจและความเป็นธรรม เพื่อทีจ่ะไดร้บัและรกัษาความไวว้างใจและความเชื่อมัน่
ของเพื่อนร่วมงาน หุน้สว่นทางธุรกจิ ผูถ้อืหุน้ และชุมชนของเรา 
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การธ ารงไวซ้ึง่วฒันธรรมในการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ เป็นความรบัผดิชอบของทุกคน ดงันัน้ เราทัง้หมดจ าตอ้ง: 

 จดัสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีการประพฤติอยา่งมีจริยธรรมเป็นท่ียอมรบัและให้ความส าคญั 

 สรา้งตวัอย่างท่ีดีและสนับสนุนให้ผูอ่ื้นให้ปฏิบติัตามจรรยาบรรณน้ี 

 ช่วยเหลอืเพื่อนรว่มงานท่ีตัง้ค าถามหรอืมีข้อสงสยัเก่ียวกบัจริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎหมาย 

 เข้ารบัการฝึกอบรมดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีได้รบัมอบหมายซ่ึงเป็นข้อบงัคบัส าหรบัพนักงานฮิตาชิทุกคน 

 ให้ความรว่มมือเมื่อมีการรอ้งขอในการสืบสวนการฝ่าฝืนจรรยาบรรณน้ี 

ประมวลนี้มุง่เน้นไปทีห่กประเดน็: 

1. ความประพฤติส่วนบุคคล 

2. พฤติกรรมท่ีชอบด้วยกฎหมายและมีจริยธรรม 

3. สินทรพัยข์องบริษทั 

4. การปกป้องข้อมูล 

5. ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

6. การรายงานการฝ่าฝืน 

คุณจะเหน็ว่าบางส่วนจะประกอบดว้ยค าหรอืวลทีีเ่น้นเป็นตวัหนา ซึง่จะมกีารก าหนดความหมายไวต่้อไปในส่วนนัน้ หากคุณต้องการการ
อธบิายให้ชดัเจน หรอืค าตอบต่อค าถามที่จรรยาบรรณไม่ครอบคลุมโดยตรง โปรดติดต่อแผนกกฎหมายและก ากบัดูแลการปฏบิตัติาม
กฎระเบยีบของคุณ (“แผนกกฎหมายและก ากบัดแูล”) หรอืแผนกอื่นทีเ่หมาะสม 

ฮติาชพิจิารณาว่าการฝ่าฝืนใดๆ ในจรรยาบรรณนี้ ซึ่งรวมถึงการไม่ได้รบัการฝึกอบรมที่ได้รบัมอบหมายเป็นปัญหาทีร่้ายแรง ผู้ฝ่าฝืน
จะตอ้งไดร้บัการด าเนินการทางวนิยัทีเ่หมาะสม ซึง่สงูถงึและรวมถงึการเลกิจา้งและการด าเนินการทางกฎหมายทีเ่ป็นไปไดเ้พิม่เตมิต่อไป 
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A. สภาพแวดล้อมการท างาน 

ฮติาชใิหค้ ามัน่สญัญาทีจ่ะสรา้งสภาพแวดลอ้มการท างานทีม่สีุขภาพทีด่ ีปลอดภยั และบรรลุผลลพัธท์ีด่ ีดงันัน้ เราจงึคาดหวงัว่า
คุณจะปฏบิตัตินดว้ยความเคารพต่อเพื่อนร่วมงานเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิง่หลกีเลีย่งการคกุคามหรอืการเลือกปฏิบติัในรูปแบบ
ใดกต็ามบนพืน้ฐานของลกัษณะต่างๆ ทีก่ฎหมายใหค้วามคุม้ครองดงัต่อไปนี้: เชือ้ชาต ิเชือ้สาย สผีวิ ศาสนา อุดมการณ์ ความเชื่อ 
ความคิดเห็นทางการเมือง การรบัราชการทหาร เพศสภาพ เพศ อตัลกัษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ สถานะการสมรสหรือ
ครอบครวั สถานะทางสงัคม การตัง้ครรภ ์อายุ ชาตกิ าเนิดหรอืชาตพินัธุ ์การเจบ็ป่วย ความทุพพลภาพ หรอืขอ้มลูทางพนัธุกรรม 

ความหมายของการคุกคาม: พฤติกรรมที่ไม่พงึปรารถนาซึ่งมเีป้าประสงค์ไปทีบุ่คคลหนึ่งๆ บนพื้นฐานของลกัษณะที่ใหค้วาม
คุม้ครองอย่างน้อยหนึ่งประเภทดงัแสดงไวข้า้งตน้ ซึง่จะมผีลกระทบอย่างรา้ยแรงพอสมควรต่อสภาพแวดลอ้มการท างานของบุคคล
นัน้อย่างมนียัส าคญั 

ความหมายของการเลือกปฏิบติั: การกระท าในทางการจ้างงานที่ไม่พงึประสงค์บนหลกัการของลกัษณะที่กฎหมายให้ความ
คุม้ครองอย่างน้อยลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งขา้งตน้ซึง่รวมถงึ การปฏเิสธทีจ่ะจา้งงานหรอืเลื่อนต าแหน่งงาน การลดต าแหน่งหรอืการ
เลกิจา้ง การเปลีย่นแปลงในเชงิลบอย่างมนียัส าคญัเกีย่วกบัสถานะการท างาน ค่าตอบแทนหรอืสวสัดกิาร หรอืการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานในทางทีไ่ม่น่าพงึพอใจหรอืการลงโทษทางวนิยั 

 

 

ถาม มีคนพดูอะไรบางอย่างท่ีฉันรูสึ้กไม่พอใจเป็นการส่วนตวั แต่ไม่ได้อยู่ภายใต้ลกัษณะต่างๆ ท่ีได้รบัความคุ้มครอง
เหล่าน้ี ฉันยงัสามารถแจ้งเรือ่งน้ีเป็นข้อกงัวลได้หรอืไม่  

 
ตอบ ได ้ฮติาชมิคีวามภูมใิจในการสรา้งสภาพแวดลอ้มการท างานทีม่สีขุภาพด ีปลอดภยั และอุดมสมบรูณ์ หากมคีวามคดิเหน็

หรอืพฤตกิรรมใดทีท่ าใหคุ้ณรูส้กึไม่สบายใจหรอืไม่ปลอดภยัในสภาพแวดลอ้มการท างานของคุณ หรอืหากคุณทราบถงึ
การละเมดิจรรยาบรรณทีเ่กดิขึน้หรอืน่าสงสยั คุณควรแจง้ขอ้กงัวลนี้ใหผู้จ้ดัการของคุณทราบ หรอืไปยงัแผนกทรพัยากร
บุคคล (“ฝ่ายบุคคล”) หรอืแผนกกฎหมายและก ากบัดแูล  

 

 
 

ถาม ฉันสามารถถามค าถามโดยปราศจากการรายงานได้หรอืไม่  
 
ตอบ ได ้หากคุณมคี าถามเกีย่วกบัจรยิธรรมหรอืการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ โปรดปรกึษาผูจ้ดัการของคุณ หรอืฝ่ายบุคคล หรอื

แผนกกฎหมายและก ากบัดแูล  

 

1. ความประพฤติส่วนบคุคล 

ค าถามท่ีพบบอ่ยเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมการท างาน 
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ถาม ในระหว่างการน าเสนอของแผนก ฉันได้ถามค าถาม ฉันรูสึ้กว่าการตอบสนองท่ีฉันได้รบัเป็นการคกุคามและฉัน
รูสึ้กอบัอายขายหน้าและอีกหลายคนในห้องกย็งัได้ยินเสียงหวัเราะ   

 
ตอบ ฮติาชสิ่งเสรมิการสื่อสารแบบเปิด ความคดิเหน็ที่แตกต่างกนัในประเดน็ต่างๆ และการถกเถียงที่มเีหตุมผีลเมื่อมีการ

ตดัสนิใจ อย่างไรกต็าม หากเราไม่เหน็ดว้ย การไม่เหน็ดว้ยดงักล่าวจะต้องถูกแสดงออกอย่างเป็นมอือาชพีและดว้ยความ
เคารพซึ่งกนัและกนั พูดคุยกบับุคคลทีท่ าให้คุณรูส้กึไม่สบายใจ หรอืติดต่อผูจ้ดัการของคุณ หรอืฝ่ายบุคคล หรอืแผนก
กฎหมายและก ากบัดแูล 

 

 

 

 

 

 

 

B. ส่ือสงัคม 

ฮติาชติระหนักถงึคุณค่าของสื่อสงัคมและเขา้ใจดวี่าการใชป้ระโยชน์ในสื่อสงัคมอย่างเหมาะสมจะเป็นประโยชน์ทางธุรกจิ ในทาง
ตรงกนัขา้ม เนื่องจากขณะนี้การสื่อสารเป็นไปเกอืบจะไม่หยุดนิ่งและฉับพลนั มคีวามเสีย่งสงูเป็นอย่างมากต่อความผดิพลาดใน
น ้าเสยีง เน้ือหาและการกระจายการสือ่สาร และตวัตนสว่นบุคคลและทางธุรกจิในโลกออนไลน์ของเรากอ็าจจะเกดิการทบัซอ้นกนัได ้
เมื่อใชส้ื่อสงัคม (รวมถงึบญัชสี่วนตวั) คุณจะต้องปฏบิตัติามนโยบายและแนวทางปฏบิตัิภายในของฮติาช ิเพื่อทีจ่ะไดไ้ม่มใีครเหน็
ว่าคุณก าลงัแสดงความเหน็ในนามของฮติาช ิ

 

 

ถาม ฉันมีบลอ๊คออนไลน์ ฉันสามารถเปิดเผยว่าฉันท างานให้กบัฮิตาชิได้หรอืใม ่
  
ตอบ คุณสามารถเปิดเผยไดว้่า คุณท างานใหก้บัฮติาช ิแต่ตอ้งไมแ่สดงออกว่าคุณก าลงัแสดงความคดิเหน็ในนามของฮติาช ิ

หากคุณมคี าถามใดๆ โปรดตรวจสอบแนวทางการปฏบิตับินสือ่สงัคมของฮติาชกิรุ๊ป หรอืแผนกการสือ่สารแบรนด ์

  

 

ค าถามท่ีพบบอ่ยเก่ียวกบัส่ือสงัคม 

2. พฤติกรรมท่ีชอบด้วยกฎหมายและมีจริยธรรม 
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A. ความสมัพนัธก์บัลกูค้า 

ฮติาชใิหคุ้ณค่าสงูสุดในการมปีฏสิมัพนัธ์ของเรากบัลูกคา้ โดยตระหนักดวี่าความสมัพนัธ์ทีย่าวนานและมสีมัฤทธผิลกบัลูกคา้เป็น
หนึ่งในสนิทรพัยท์ีม่ ีมูลค่ามากทีสุ่ดของเรา เราต้องกระท าการโดยสุจรติอยู่เสมอเมื่อมกีารตดิต่อกบัลูกคา้ของฮติาช ิโดยแสดงให้
เหน็ถงึผลติภณัฑ ์บรกิาร และขดีความสามารถของเราอย่างถูกตอ้ง การเปรยีบเทยีบการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม และโดยสญัญาว่า
จะสง่มอบเพยีงสิง่ทีถู่กตอ้งตามจรยิธรรมและชอบดว้ยกฎหมายเท่านัน้ 

 

 

  

ถาม มีข้อบกพรอ่งในผลิตภณัฑส่์งมอบให้กบัลูกค้า ฉันควรท าอย่างไร 
 
ตอบ คุณควรวเิคราะหห์าสาเหตุของขอ้บกพร่องทัง้ในดา้นเทคโนโลยแีละการผลติ และแจง้ใหล้กูคา้ทราบ คุณควรตรวจสอบว่า

ปัญหาเดยีวกนันัน้มอียู่หรอืเกดิขึน้ที่อื่นอกีด้วยหรอืไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า องค์กรของคุณปฏบิตัิตามมาตรฐานและ
กฎหมายว่าดว้ยความรบัผดิต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากสนิคา้ไม่ปลอดภยัในทุกประเทศทีฮ่ติาชทิ าธุรกจิอยู่ 

 

B. ความสมัพนัธก์บัคู่แข่ง 

ฮติาชปิฏบิตัติามกฏหมายป้องกนัการผกูขาดและการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมในทุกประเทศที่เราเขา้ท าธุรกจิ และพวกเราทุกคน
ต้องแข่งขนักนัอย่างถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม ฮิตาชิได้จดัตัง้โปรแกรมการปฏิบตัิตามกฎระเบียบทัว่โลกของฮติาช ิ
(Hitachi Global Compliance Program หรอื “HGCP”) ซึง่รวมถงึหวัขอ้น้ีไวด้ว้ย และพนกังานของฮติาชติอ้งปฏบิตัติามโปรแกรมนี้
ดว้ย 

ความคาดหวงัเหล่านี้ไม่ไดข้ดัขวางความสมัพนัธท์ีด่กีบัคู่แขง่ของเรา แต่เนื่องจากกฎหมายต่างๆ ดา้นการแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม คุณ
ต้องระมดัระวงัเป็นพเิศษในการตดิต่อกบับรษิทัดงักล่าวซึ่งอาจเป็นผูจ้ดัหาวสัดุหรอืบรกิาร ลูกค้า หรอืคู่ค้า เมื่อเราแข่งขนัเสนอ
ราคากบัพวกเขา โปรดหารอืกบัแผนกกฎหมายและก ากบัดแูล หากเผชญิกบัสถานการณ์เช่นนี้ 

ความหมายของกฏหมายป้องกนัการผกูขาดและการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม: กฎหมายต่างๆ ทีห่า้มมใิหม้พีฤตกิรรมต่อต้านการ
แขง่ขนัและแนวปฏบิตัทิางธุรกจิทีไ่ม่เป็นธรรม เช่น การตรงึราคาหรอืการปันแบ่งตลาดระหว่างคู่แขง่ กฎหมายต่างๆ เหล่านัน้หา้ม
การปฏบิตับิางอย่างทีถ่อืว่าเป็นอนัตรายต่อตลาดการแข่งขนัอย่างเสรแีละเป็นธรรม หรอืต่อผูบ้รโิภค หรอืเป็นการละเมดิมาตรฐาน
พฤตกิรรมทางจรยิธรรม  

 

ค าถามท่ีพบบอ่ยเก่ียวกบัความสมัพนัธก์บัลกูค้า 

2. พฤติกรรมท่ีชอบด้วยกฎหมายและมีจริยธรรม  
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ถาม ฉันควรท าอย่างไร หากคู่แข่งเข้ามาหาฉันท่ีงานแสดงสินค้าหรือในสภาพแวดล้อมทางสงัคมและเร่ิมหารือทาง
ธรุกิจ 

 
ตอบ คุณควรพยายามน าบทสนทนากลบัไปสู่หวัขอ้ที่เป็นกลาง หากไม่ได้ผล คุณควรขอตวัอย่างสุภาพจากสถานการณ์นัน้ 

หากในระหว่างการสนทนา คู่แขง่กล่าวถงึแนวปฏบิตัทิางธุรกจิ โปรดปรกึษาแผนกกฎหมายและก ากบัดแูล 

 

 

ถาม เพื่อนท่ีท างานให้กบัอดีตนายจ้างของฉันส่งข้อมูลรายช่ือลูกค้าให้กบัฉัน ซ่ึงเขาตกลงท่ีจะไม่แข่งขนักบัลูกค้า
เหล่านัน้ ฉันสามารถท าเช่นเดียวกนักบัเขาได้หรอืไม่ หากฉันเพียงให้รายช่ือลูกค้าท่ีฉันไม่สนใจอยู่แล้ว 

 
ตอบ ไม่ได ้คุณไม่อาจใหร้ายชื่อลูกคา้แก่บุคคลอื่นใดนอกบรษิทัฮติาชกิรุ๊ป แมว้่านายจา้งเดมิของคุณจะไม่ไดอ้ยู่ในการแขง่ขนั

โดยตรงกบัฮติาช ิกฎหมายต่างๆ ดา้นการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรมยงัคงใชบ้งัคบั เพยีงแต่การแสดงความไม่เหมาะสมอาจท าให้
ฮติาชแิละพนักงานแต่ละคนตอ้งรบัผดิ หากมคีนเสนอลูกคา้ดงักล่าว พยายามตรงึราคา หรอืแนะน าการแบ่งตลาด ลูกคา้ 
หรอือาณาเขตการขาย คุณควรรายงานเรื่องนี้ต่อแผนกกฎหมายและก ากบัดแูลทนัท ี

 

 

ถาม มีคนส่งส าเนาใบราคาสินค้าท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งท่ีใหญ่ท่ีสุดของเรามาให้ฉัน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ส าหรบัเรา
ในการท่ีเราจะก าหนดราคาส าหรบัปีหน้า ฉันสามารถใช้ข้อมูลน้ีได้หรอืไม่ 

 
ตอบ ไม่ได ้ในกรณีทีข่อ้มูลดงักล่าวนัน้เป็นความลบัจะไม่สามารถน ามาใช้ได ้การกระท าเช่นนัน้เป็นเรื่องที่ ผดิจรยิธรรม และ

อาจท าใหคุ้ณและฮติาชเิสีย่งต่อการท าผดิกฎหมายต่างๆ ดา้นการแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม คุณควรตดิต่อแผนกกฎหมายและ
ก ากบัดแูลทนัทเีพื่อท าลายหรอืสง่คนืขอ้มลูนัน้ใหก้บัเจา้ของ 

 

 

ถาม ฉันสามารถแสรง้ว่าเป็นลูกค้าเพื่อขอรบัข้อมูลราคาจากคู่แข่งได้หรอืไม่ 
 
ตอบ ไม่ได ้การไดร้บัขอ้มูลเกีย่วกบัคู่แขง่โดยการบดิเบอืนความเป็นตวัตนของคุณหรอืโดยการโน้มน้าวหรอืชกัจงูใหพ้นักงาน

ของคู่แข่งหรอืบุคคลภายนอกเปิดเผยขอ้มูลที่เป็นความลบั เป็นเรื่องทีไ่ม่สามารถยอมรบัได ้การรวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบั
คู่แขง่ของเราเป็นเพยีงกจิกรรมทางธุรกจิทีถู่กกฎหมายเมื่อกระท าโดยถูกตอ้งตามกฎหมายและจรยิธรรม 

ค าถามท่ีพบบอ่ยเก่ียวกบัความสมัพนัธก์บัคู่แข่ง 
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ถาม ตวัแทนจ าหน่ายขอให้ฉันบอกกบัตวัแทนจ าหน่ายอ่ืนๆ ท่ีขายสินค้าในราคาท่ีถกู ให้ขายสินค้าในราคาเดียวกบั
รายอ่ืน ฉันสามารถท าเช่นนัน้ได้หรอืไม ่

 
ตอบ ไม่ได ้เราสามารถแนะน าราคาขายปลกีทีแ่นะน าของฮติาชใิห้เป็นราคาขายของตวัแทนจ าหน่ายได ้แต่ตวัแทนจ าหน่าย

อาจตดัสนิใจทีจ่ะใชร้าคาขายปลกีที่แนะน านัน้หรอืไม่กไ็ด้ เหมอืนกบัที่ฮติาชสิามารถตดัสนิใจราคาขายเองได ้ตวัแทน
จ าหน่ายกต็อ้งมอีสิระในการก าหนดราคาขายของตวัเองเช่นเดยีวกนั ราคาขายปลกีทีแ่นะน ากม็คีวามหมายเหมอืนกบัชื่อ
คอืเป็นเพยีงการแนะน า  

 

C. ความสมัพนัธก์บัผูจ้ดัส่งวสัดหุรือบริการ (ซพัพลายเออร)์ 

ฮติาชเิชื่อว่าเราจะไดร้บัผลประโยชน์ในเชงิพาณิชยม์ากทีสุ่ดและชื่อเสยีงของเราไดร้บัความคุม้ครองกต่็อเมื่อเราเลอืกผูจ้ดัส่งวสัดุ
หรอืบรกิารของเราหลงัจากทีไ่ดม้กีารวเิคราะหผ์ลติภณัฑ ์การบรกิาร ราคา และแนวปฏบิตัทิางธุรกจิของพวกเขาอย่างเป็นธรรม ใน
การเลอืกผูจ้ดัสง่วสัดุและบรกิาร ฮติาชจิะตรวจสอบถงึคุณภาพ ความน่าเชื่อถอื เวลาในการสง่มอบ และราคาของวสัดุทีจ่ดัหาอย่าง
ละเอยีด รวมถงึความมัน่คงทางธุรกจิและความสามารถทางเทคโนโลยอีกีดว้ย ฮติาชิจะพจิารณาถงึการปฏบิตัติามแนวทางความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม รวมถึงในด้านต่างๆ ของผู้จดัส่งวสัดุหรอืบรกิาร เช่น การเลกิล้มการเลอืกปฏบิตัิที่ไม่เป็นธรรม การก าจดั
แรงงานเดก็และแรงงานบงัคบั และการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ผูจ้ดัส่งวสัดุหรอืบรกิารทัง้หมดทัง้ในปัจจุบนัและทีอ่าจเป็นผูจ้ดัส่งวสัดุ
หรอืบรกิารของเราในอนาคต ต้องมคีวามมัน่ใจในกระบวนการคดัเลอืกของเรา ในทางกลบักนั พวกเขาจะต้องปฏบิตัิตามแนว
ทางการปฏบิตัิของฮติาชิเกี่ยวกบัการจดัซื้อจดัหา และเอกสารอื่นๆ ที่องค์กรของคุณต้องการ ฮติาชจิะไม่ยอมรบัผลประโยชน์
สว่นตวัใดๆ จากผูจ้ดัสง่วสัดุหรอืบรกิารในธุรกรรมการจดัซือ้ 
 
 
 
 
ถาม เราซ้ือผลิตภณัฑจ์ านวนมากจากบริษทั X และเราได้ให้ค าแนะน าพวกเขาจ านวนมากในการออกแบบผลิตภณัฑ์

รุน่ใหมข่องพวกเขา พวกเขาจึงขอให้ฉันอยู่ในคณะกรรมการท่ีปรกึษาของเขา ซ่ึงจะเป็นเรือ่งท่ีเย่ียมยอดส าหรบั
ฮิตาชิและเป็นการดีส าหรบัฉัน ฉันสามารถท าหน้าท่ีในคณะกรรมการท่ีปรกึษานัน้ได้หรอืไม่  

 
ตอบ อาจจะได ้แต่ก่อนอื่นคุณควรตรวจสอบกบัผูจ้ดัการของคุณ ฝ่ายบุคคล และแผนกกฎหมายและก ากบัดแูล หรอืแผนกอื่นที่

เหมาะสม คุณต้องดูว่าบรกิารของคุณไม่ขดัต่อการด าเนินธุรกจิของฮติาชหิรอืขอ้ผูกพนัในหน้าทีข่องคุณ นอกจากนี้ คุณ
ยงัตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎระเบยีบและนโยบายภายในของฮติาช ิ

 

 
ถาม ตวัแทนของผู้จดัส่งวสัดหุรือบริการท่ีอาจเป็นผู้จดัส่งหรือบริการของเราในอนาคตบอกฉันว่า หากเราท าสญัญา

กบัพวกเขา ฉันจะมีสิทธ์ิได้รบัการช าระเงินสดภายใต้ “แผนรบัรางวลัลูกค้าขององคก์ร” ฉันควรตอบอย่างไร  
 

ตอบ ตวัแทนรายนัน้เพยีงแต่พยายามจะตดิสนิบนคุณเพยีงอย่างเดยีว คุณจงึควรตดิต่อแผนกกฎหมายและก ากบัดแูลทนัท ี

ค าถามท่ีพบบอ่ยเก่ียวกบัความสมัพนัธก์บัผูจ้ดัหาวสัดหุรือบริการ (ซพัพลายเออร)์ 
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ถาม ผู้จดัส่งวสัดหุรือบริการเสนอส่วนแบ่งในอตัราส่วนก าไรของเขา หากฉันสนับสนุนให้ลูกค้ารายใหญ่ซ้ือบริการ
และผลิตภณัฑต่์างๆ ของผูจ้ดัส่งวสัดหุรอืบริการ ฉันสามารถยอมรบัการช าระเงินดงักล่าวได้หรอืไม่  

 
ตอบ ไม่ได ้เพราะนี่คอืเงนิสนิบน ซึง่เป็นเรื่องตอ้งหา้มในจรรยาบรรณนี้และกฎระเบยีบขอ้บงัคบัการต่อตา้นการทุจรติของฮติาช ิ 

 

D. กลุ่มผูมี้อิทธิพลซ่ึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Anti-Social Forces) 

ฮติาชมิคีวามมุ่งมัน่ที่จะหลกีเลี่ยงกลุ่มผู้มอีทิธพิลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายที่คุกคามความสงบเรยีบร้อยและความปลอดภัยของ
สาธารณชน รวมถงึองคก์รอาชญากรรม และการจดัหาเงนิทุนเพื่อการก่อการรา้ย เพื่อใหม้ัน่ใจว่าจะสามารถบรรลุถงึความมุ่งมัน่น้ี 
ฮติาชจิะประเมนิความชอบดว้ยกฎหมายของลูกคา้ คู่คา้ทางธุรกิจ และบุคคลทีส่ามอื่นๆ อย่างรอบคอบ ฮติาชไิดจ้ดัตัง้โปรแกรม
การปฏบิตัติามกฎระเบยีบทัว่โลกของฮติาช ิ(Hitachi Global Compliance Program หรอื “HGCP”) ซึง่รวมถงึหวัขอ้นี้ไวด้ว้ย และ
พนกังานของฮติาชติอ้งปฏบิตัติามโปรแกรมดงักล่าวนี้ดว้ย 

 
 
 
ถาม เมื่อฉันท าสญัญากบัลูกค้าหรอืบุคคลอ่ืนเป็นครัง้แรก ฉันควรระวงัเรือ่งอะไรบ้าง 
ตอบ ก่อนทีจ่ะเขา้ท าสญัญา คุณต้องด าเนินการตรวจสอบสถานะทางธุรกจิของลูกค้าหรอืบุคคลอื่น โดยท าการคน้หาขอ้มูลใน

อนิเทอรเ์น็ตและฐานขอ้มูลความเสีย่ง* นอกจากนี้ คุณควรขอใหต้วัแทนการวจิยัตรวจสอบ หรอืขอใหม้กีารประชุมแบบ
พบหน้ากบัอกีฝ่ายหนึ่ง หากจ าเป็น ในกรณีที่คุณพบขอ้มูลทีน่่าสงสยัเกีย่วกบัปัญหาการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ คุณควร
ตดิต่อแผนกกฎหมายและก ากบัดแูล 

 
*ฐานขอ้มูลความเสีย่ง คอืฐานขอ้มูลเชงิพาณิชย์ทีจ่ดัท าโดยตวัแทนการวจิยั ฐานขอ้มูลดงักล่าว  ให้ขอ้มูลประวตัเิกีย่วกบับุคคลทีต่้องการ 
รวมถงึขอ้มลูเชงิลบและหากมรีายชือ่อยู่ในรายชือ่บุคคลทีถู่กก าหนด (sanction list) 

 

E. กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering Laws หรือ “AML”) 

ฮติาชใิชค้วามระมดัระวงัอย่างยิง่ในการป้องกนัมใิหม้อีาชญากรน าผลติภณัฑห์รอืบรกิารของเราไปใชง้าน หรอืด าเนินธุรกรรมกบั
เราเพื่อ “ฟอกเงนิ” ของอาชญากรรมนัน้ หา้มมใิหคุ้ณช่วยเหลอืบุคคลใดกต็ามในการด าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑห์รอื
บรกิารของฮติาชทิีป็่นการละเมดิกฎหมายการคลงั การคา้ หรอืกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน โดยเดด็ขาด รวมถงึ
การหนีภาษีหรอือากรขาเขา้ที่เกี่ยวขอ้ง อกีทัง้ คุณไม่ควรอ านวยความสะดวกหรอืมสี่วนร่วมในกจิกรรมใดๆ ที่เป็นการละเว้น
ภาระหน้าที่นี้  ภายใต้กฎหมายในบางประเทศ การด าเนินธุรกิจในทรัพย์ที่ได้มาโดยผิดกฎหมายอาจถูกพิจารณาว่าเป็น
อาชญากรรมเช่นเดยีวกนั 

ความหมายของการฟอกเงิน: กระบวนการทีผ่ดิกฎหมายในการท าใหเ้งนิจ านวนมากทีไ่ดม้าโดยการด าเนินอาชญากรรม เช่น การ
ฉ้อฉล การหนีภาษี การปลอมแปลง การลกัลอบคา้ยาเสพตดิ หรอืการใหเ้งนิทุนสนับสนุนการก่อการรา้ย ให้ดูเหมอืนว่าไดม้าจาก
แหล่งทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย 

ค าถามท่ีพบบอ่ยเก่ียวกบักลุ่มผูมี้อิทธิพลซ่ึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
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ถาม ตวัอยา่งของการท าธรุกรรมท่ีน่าสงสยัท่ีเก่ียวกบัการฟอกเงินมีอะไรบา้ง 
 
ตอบ ตวัอย่างขอ้สงสยัโดยทัว่ไปของการฟอกเงนิ ไดแ้ก่ 

(1) การจ่ายเงนิใหผู้อ้ื่นทีม่ใิช่คู่สญัญา 
(2) การจ่ายเงนิในสกุลเงนิอื่นนอกเหนือจากทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา 
(3) การจ่ายเงนิมากเกนิกว่าทีก่ าหนดและรอ้งขอเงนิคนื 
(4) การจ่ายเงนิเป็นเงนิสดหรอืตราสารทีเ่ปลีย่นมอืไดซ้ึง่เทยีบเท่าเงนิสด 
หากคุณสงัเกตเหน็ถงึองคป์ระกอบอื่นๆ ทีน่่าสงสยั โปรดตดิต่อแผนกการเงนิ หรอืแผนกกฎหมายและก ากบัดแูล 

 

 

ถาม วิธีท่ีดีท่ีสุดในการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินคืออะไร 
 
ตอบ รูจ้กัลกูคา้ของคุณ ฮติาชติอ้งการท าธุรกจิเฉพาะกบัลูกคา้ทีม่มีาตรฐานเรื่องความซื่อสตัยแ์ละการด าเนินธุรกจิตามค่านิยม

เฉกเช่นเดยีวกบัเรา มฉิะนัน้เราอาจเผชญิกบัความเป็นไปไดท้ีว่่าความสมัพนัธแ์บบห่างๆกบับุคคลทีส่ามทีฝ่่าฝืนกฎหมาย
ว่าดว้ยการต่อต้านการฟอกเงนิ ซึง่นัน่อาจท าลายชื่อเสยีงของเราได ้หรอือาจท าใหฮ้ติาชหิรอืพนักงานได้รบัความเสีย่ง
ทางกฎหมายได ้คุณควรประเมนิบรษิทัทีจ่ะเขา้มาเป็นลกูคา้ก่อนทีจ่ะเขา้สูค่วามสมัพนัธท์างธุรกจิใดๆ กบัพวกเขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถามท่ีพบบอ่ยเก่ียวกบักฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน 
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F. ข้อมลูท่ีเป็นของผูอ่ื้น 

ฮติาชติระหนักดวี่าบรษิทัอื่นๆ มสีทิธทิีจ่ะควบคุมขอ้มลูภายในของตน คุณต้องปฏบิตัติามขอ้จ ากดัทีท่ราบทัง้หมดในการไดร้บัมา 
การใช ้การคดัลอก และการแจกจ่ายขอ้มูลหรอืเนื้อหาของบุคคลทีส่ามอย่างเคร่งครดั โดยให้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบ
ข้อบงัคบัในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทัง้กฎระเบยีบและนโยบายภายในของฮติาชอิกีด้วย และอย่างน้อยที่สุด คุณควร
สนันิษฐานว่าเครื่องหมายต่างๆ เช่น “ลบั” “มกีรรมสทิธิ”์ “จ ากดัการแจกจ่าย” และ “ใชภ้ายในเท่านัน้” หมายความว่าไม่ควรใชห้รอื
แจกจ่ายเอกสารนัน้โดยไม่ได้รบัอนุญาตเป็นลายลักษ์อักษรจากเจ้าของเอกสารนัน้ๆ แม้ว่าจะไม่ได้มีการระบุไว้บนเอกสาร
โดยเฉพาะ หากคุณมเีหตุผลทีจ่ะเชื่อว่าอาจเป็นขอ้มลูลบั คุณตอ้งฏบิตัต่ิอเอกสารนัน้ว่าเป็นเช่นนัน้หรอืท าตามขัน้ตอน เพื่อชีแ้จงวา่
ขอ้มลูเหล่านัน้มไิดเ้ป็นความลบั 

 

 
 
 
ถาม เพื่อนของฉันเขียนอลักอริทึมท่ีเขาคิดว่าอาจปรบัปรุงการวิเคราะห์ข้อมูลลงในกระดาษเช็ดปาก เขาได้ท้ิง

กระดาษเชด็ปากนัน้ไว้หลงัการประชุม ฉันเลยหยิบมนัขึน้มา ในขณะท่ีฉันดกูระดาษนัน้ในวนัรุง่ขึน้ ฉันตระหนัก
ว่า เขาอาจจะคิดหาทางออกท่ีฉลาดมากจริงๆ ฉันควรท าอย่างไรกบัมนั 

 
ตอบ หากคุณไดร้บัการเสนอหรอืไดร้บัเอกสาร หรอืขอ้มูลของบุคคลทีส่าม (หรอืทราบว่าพนักงานของฮติาชไิดร้บัการชกัชวน

หรอืครอบครองขอ้มลูทีไ่ดร้บัการคุม้ครอง) คุณตอ้งแจง้ใหแ้ผนกกฎหมายและก ากบัดแูล แผนกทรพัยส์นิทางปัญญา หรอื
แผนกอื่นทีเ่หมาะสมทราบทนัท ี

 

G. การฉ้อโกง 

ฮติาชไิมย่อมต่อการฉ้อโกง และกระตุน้ใหพ้นกังานทุกคนตื่นตวัต่อความผดิปกตใิดๆ ที่อาจแสดงถงึการฉ้อโกง 

ความหมายของการฉ้อโกง: การหลอกลวงหรอืปกปิดขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัโดยเจตนา โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อชกัจงูบุคคล
หรอืองคก์รอื่นใหก้ระท าการก่อความเสยีหายนัน้ ตวัอย่างของการฉ้อโกง ไดแ้ก่: รายงานค่าใชจ้า่ยเทจ็ ปลอมแปลงหรอืดดัแปลง
เชค็ ใชส้นิทรพัยข์องบรษิทัโดยมชิอบ จดัการหรอืรายงานธุรกรรมโดยไม่ไดร้บัอนุญาต หรอืเพิม่ตวัเลขยอดขาย 

 

 

 

 

 

 

ค าถามท่ีพบบอ่ยเก่ียวกบัข้อมลูของบคุคลภายนอก 
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ถาม ลูกค้าลืมลงนามในเอกสารเมื่อพวกเขาส่งเอกสารสญัญาคืนมาให้ พวกเขาตัง้ใจอย่างชดัเจนท่ีจะลงนาม ฉัน

สามารถ “กรอกข้อมูลในช่องว่าง” ส าหรบัพวกเขาได้หรอืไม่ 
ตอบ ไม่ได้ ลูกค้าต้องเป็นผู้ลงนามในช่องลงนามของหนังสอืสญัญาที่ระบุไว้เพื่อเป็นการแสดงว่าพวกเขาเขา้ใจและยอมรบั

ขอ้ตกลงต่างๆ นัน้ หากลกูคา้ไม่ลงนามและพนกังานของฮติาชไิด ้“กรอกขอ้มลูในช่องว่าง” ถอืว่าเป็นการปลอมแปลงและ
อาจท าใหคุ้ณแลละฮติาชติอ้งรบัผดิ 

 

 

ถาม ฉันต้องการท่ีจะเข้าร่วมในองคก์รด้านอาชีพ แต่ผู้จดัการของฉันบอกว่าฮิตาชิจะไม่จ่ายค่าธรรมเนียมให้ฉัน แต่

ฉันคิดอย่างจริงจงัว่าองค์กรจะช่วยฉันในการท างานของฉัน ดงันัน้ฉันจึงวางแผนจะจ่ายค่าธรรมเนียมด้วย
ตวัเองและส่งรายงานค่าใช้จ่ายส าหรบัอย่างอ่ืนเพื่อขอคืนเงินของฉัน ส่ิงน้ีเป็นอะไรหรอืไม่ 

ตอบ ไม่ได ้การสง่รายงานคา่ใชจ้่ายเทจ็เป็นสิง่ไม่ถูกตอ้ง ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดกต็าม 
 
 

ถาม ฉันถกูสัง่ให้เตรียมบนัทึกท่ีเป็นเทจ็เพื่อปกปิดสถานการณ์บางอย่างท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายท่ีระบุไว้ของเรา ฉัน
ไม่สบายใจกบัเรือ่งน้ี ฉันควรท าอย่างไร 

ตอบ หา้มเตรยีมบนัทกึเป็นเทจ็ น าสถานการณ์นี้ไปรายงานใหผู้จ้ดัการของคุณหรอืตดิต่อแผนกกฎหมายและก ากบัดูแลโดย
ทนัท ีการปลอมแปลงบนัทกึของบรษิทัไม่อาจเป็นทีย่อมรบัไดแ้ละอาจส่งผลต่อการด าเนินการทางกฎหมายกบัฮติาชแิละ
ตวัคุณเอง 

 
 

ถาม พนักงานสองคนหรือมากกว่า สามารถแบ่งค่าใช้จ่ายมือ้อาหารของลูกค้า เพื่อให้จ านวนเงินท่ีต้องเบิกคืนแต่ละ
ครัง้ต า่กว่าข้อจ ากดัท่ีอนุญาตส าหรบัมือ้อาหารได้หรอืไม่ 

ตอบ ไม่ได้ นี่เป็นความพยายามที่จะหลกีเลี่ยงขอ้จ ากดัของมูลค่ามื้ออาหารที่ก าหนดไวใ้นแนวทางการปฏบิตัิเรื่องค่าใชจ้่าย 
และแนวทางการปฏบิตัิที่บงัคบัใช้ทัว่โลกเรื่องของขวญัและความบนัเทงิของฮติาช ิและถือเป็นการฝ่าฝืนแนวทางการ
ปฏบิตันิัน้ 

 

 

 

 

 

ค าถามท่ีพบบอ่ยเก่ียวกบัการฉ้อโกง 
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H. การปฏิบติัตามกฎหมายต่อต้านการติดสินบนและต่อต้านการทจุริต 

ฮติาชปิฏบิตัติามกฎหมายต่อตา้นการตดิสนิบนและกฎหมายต่อตา้นการทุจรติในทกุแห่งทีเ่ขา้ท าธุรกจิ และหา้มมใิหม้กีารใหสิ้นบน
ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ฮติาชไิด้จดัตัง้โปรแกรมการปฏบิตัิตามกฎระเบยีบทัว่โลกของฮติาช ิ(Hitachi Global Compliance Program หรอื “HGCP”) ซึ่ง
รวมถงึหวัขอ้นี้ไวด้ว้ย และพนักงานของฮติาชทิุกคนต้องปฏบิตัติามโปรแกรมนี้ดว้ย เรามกีารตรวจสอบในเรื่องของขวญัและความ
บนัเทงิ ไม่ว่าจะเป็นการใหห้รอืได้รบัโดยพนักงานของฮติาชหิรอืหน่วยงานภาครฐัหรอืภาคเอกชน เนื่องจากองคป์ระกอบในการ
ด าเนินงานของเราเหล่านี้ สามารถถูกคุกคามไดแ้ละเป็นทีท่ราบกนัดวี่ามคีวามเสี่ยง ดงันัน้ เมื่อมกีารใหห้รอืรบัของขวญัและความ
บนัเทงิ หรอืมกีารบรจิาคเพื่อการกุศลหรอืสนบัสนุนทางการเมอืง จะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายต่อตา้นการตดิสนิบนและแนวทางการ
ปฏบิตัทิีบ่งัคบัใช ้

คุณต้องไม่เขา้ร่วมในกจิกรรมใดๆ ทีก่่อใหเ้กดิหรอืดูเสมอืนจะเป็นการก่อใหเ้กดิการตดิสนิบน คุณต้องใสใ่จเป็นพเิศษในการตดิต่อ
กบัรฐับาลและเจ้าพนักงานของรฐั เพื่อหลกีเลีย่งการฝ่าฝืนกฎหมายต่อตา้นการทุจรติต่างๆ เมื่อมกีารว่าจา้งอดตีหรอืเจา้พนกังาน
ของรฐัทีย่งัด ารงต าแหน่งอยู่หรอืสมาชกิในครอบครวัของพวกเขา จะตอ้งปฏบิตัติามปฏบิตัติามกฎหมายต่อต้านการตดิสนิบน และ
แนวปฏบิตัทิีบ่งัคบัใช ้

นอกจากนี้ ฮติาชติ้องรบัผดิชอบต่อกจิกรรมของคู่คา้ เช่น ตวัแทนหรอืผูจ้ดัส่งวสัดุและบรกิาร รวมถงึความประพฤตมิชิอบในการ
กระท าทางธุรกรรม หา้มมใิหร้อ้งขอใหคู้่คา้ของฮติาชดิ าเนินการใดๆ ทีก่่อใหเ้กดิหรอืดเูสมอืนการก่อใหเ้กดิสนิบน 

หากคุณทราบถงึกจิกรรมดงักล่าวหรอืมคี าถามหรอืกงัวลเกีย่วกบัการด าเนินการของคู่คา้ของฮติาช ิคุณควรแจง้แผนกกฎหมายและ
การก ากบัดแูลโดยทนัท ี

ก่อนที่จะท าสัญญากับคู่ค้าทางธุรกิจ จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้จ ัดการที่มีอ านาจ หลังจากตรวจสอบความซื่อตรงและ
ความสมัพนัธข์องคู่คา้ทางธุรกจิกบัเจา้พนักงานของรฐัและความถูกต้องตามกฎหมายและความเหมาะสมของเงื่อนไขสญัญาตาม
แนวทางการปฏบิตัทิีบ่งัคบัใช ้

 

ความหมายของสินบน: สิง่ใดกต็ามทีม่มีลูค่าซึง่ไดเ้สนอ ใหส้ญัญา หรอืมอบใหก้บับุคคลใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม โดยมี
เจตนาเพื่อใหไ้ดร้บัหรอืรกัษาธุรกจิไวห้รอืเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทีไ่ม่เหมาะสม 

 

ความหมายของเจา้พนักงานของรฐั: เจา้พนกังานในหน่วยงานของรฐั ทัง้ในและต่างประเทศ รวมถงึ: 
1) บุคคลใดทีใ่หบ้รกิารแก่รฐับาลในระดบัประเทศหรอืระดบัทอ้งถิน่ 
2) บุคคลใดทีใ่หบ้รกิารแก่หน่วยงานหรอืองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยงานของรฐับาล 
3) บุคคลใดทีใ่หบ้รกิารส าหรบัองคก์รมหาชนหรอืรฐัวสิาหกจิ 
4) บุคคลใดที่เป็นพนักงานหรือตัวแทนขององค์กรสาธารณะระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาติ คณะกรรมการ

โอลมิปิก-สากล หรอืธนาคารโลก เป็นตน้ 
5) พรรคการเมอืง เจา้หน้าทีข่องพรรคการเมอืง หรอืผูล้งสมคัรรบัต าแหน่งทางการเมอืง หรอื 
6) บุคคลใดทีไ่ดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานรฐับาลในการด าเนินภารกจิรของรฐั 
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ถาม คณุช่วยยกตวัอย่างเจา้พนักงานของรฐัท่ีไม่ค่อยชดัเจนให้หน่อยได้หรอืไม ่

 
ตอบ เจา้หน้าทีต่ ารวจหรอืทหารทีร่บัราชการอยู่หรอืกองหนุน พนักงานทางการแพทยแ์ละการศกึษาองคก์รของรฐั รวมทัง้ครู  

อาจารย ์และแพทย ์นกัขา่วและตวัแทนของสถานีวทิยุ/ โทรทศัน์ของรฐับาล พระบรมวงศานุวงศ ์

 

 

ถาม ฮิตาชิอนุญาตให้มีการจ่ายเงินเพื่ออ านวยความสะดวกหรอืค่าน ้ารอ้นน ้าชาหรอืไม่ 
 
ตอบ ฮติาชไิม่อนุญาตใหม้กีารจ่ายเงนิเพื่อเป็นค่าอ านวยความสะดวกหรอื “ค่าน ้าร้อนน ้าชา” แม้ว่าจะได้รบัการยอมรบัตาม

วฒันธรรมในบางประเทศกต็าม อาจไดร้บัอนุญาตในบางกรณี หากมภียัคุกคามต่อชวีติ ความปลอดภยั ความมัน่คง หรอื
เสรภีาพ หรอืถา้เจา้พนกังานของรฐัสามารถออกใบเสรจ็รบัเงนิอย่างเป็นทางการหรอืมเีอกสารยนืยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ถงึความถูกตอ้งตามกฎหหมายของการจ่ายเงนินัน้ อย่างไรกต็าม คุณตอ้งรายงานเกีย่วกบัการช าระเงนิดงักล่าวต่อแผนก
กฎหมายและก ากบัดแูลโดยทนัทแีละบนัทกึไวอ้ย่างถูกตอ้ง 

 

 

ถาม อะไรคือความแตกต่างระหว่างเงินทุจริตท่ีแบ่งให้และเงินสินบน 
 
ตอบ เงนิทุจรติที่แบ่งใหค้ล้ายกนักบัเงนิสนิบน แต่มกัเกดิขึน้หลงัจากได้รบัประโยชน์แล้ว ตวัอย่างเช่น หากผู้จดัหาวสัดุหรอื

บรกิารจ่ายส่วนแบ่งของยอดขายให้แก่พนักงานของบรษิัทหนึ่งเพื่อแลกกบัความช่วยเหลอืของพนักงานคนนัน้ในการ
น าพาธุรกจิของบรษิทัไปยงัผูจ้ดัสง่หรอืบรกิาร นัน่คอืเงนิทุจรติทีแ่บ่งให ้ซึง่ทัง้เงนิสนิบนและเงนิทุจรติทีแ่บ่งใหใ้ดๆ ขดัต่อ
นโยบายของฮติาช ิ

 

 

ถาม ของขวญั การเดินทาง และความบนัเทิง จะถือว่าเป็นการติดสินบนไดห้รอืไม่ 
 
ตอบ ได ้สิง่นี้เป็นการใหค้วามส าคญัในการบงัคบัใชแ้ละมปีฏกิริยิาเชงิลบเพิม่มากขึน้ต่อเงนิสดหรอืของก านลัทีเ่ทยีบเท่าเงนิสด

โดยเฉพาะ แมแ้ต่ในประเทศทีก่่อนหน้านี้การกระท าเช่นว่าเป็นสว่นส าคญัของวฒันธรรม 

 

 

ค าถามท่ีพบบอ่ยเก่ียวกบัการต่อต้านการติดสินบนและต่อต้านการทจุริต 
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ถาม ลูกค้าให้กระเช้าของขวญัท่ีเตม็ไปด้วยชอ็คโกแลตแก่ฉัน ฉันจะสามารถรบัไว้ได้หรอืไม่ 
 
ตอบ สิง่แรกทีคุ่ณควรท าคอืเปิดเผยเรื่องของขวญัแก่ผูจ้ดัการของคุณ คุณอาจรบัของขวญัเลก็ๆ น้อยๆ ทีม่มีูลค่าพอประมาณ 

เวน้แต่เป็นของขวญัทีบุ่คคลภายนอกอาจคดิว่าของขวญันัน้อาจมอีทิธพิลหรอืแทรกแซงการตดัสนิใจของคุณและเกีย่วขอ้ง
กบัผลประโยชน์ในทางธุรกจิ 

 

 

ถาม ลูกค้าเสนอสินค้าหรอืบริการให้ฉันในราคาพิเศษ ฉันจะสามารถรบัไว้ได้หรอืไม่ 
 
ตอบ ได ้กต่็อเมื่อราคาสว่นลดนัน้มใีหก้บัผูอ้ื่นเช่นเดยีวกนั 

 

 

ถาม พนักงานคนหน่ึงของฉันขอให้ฉันอนุมติัการบริจาคเพื่อการกศุลท่ีด าเนินการโดยลูกสาวของลูกค้าของเขา ซ่ึง

ลูกค้าไม่ได้ร้องขอให้เขาท าเช่นน้ี แต่เขารูดี้ว่าหากฮิตาชิท าการบริจาคจะส่งผลต่อลูกค้าในการเข้าท าธุรกิจกบั
เรา ฉันปฏิเสธค าขอน้ี เราไม่มีปัญหาใช่หรอืไม ่

 
ตอบ ไม่ บางครัง้การใหส้นิบนกม็าในรูปแบบของการบรจิาค อาชญากรรมไม่ใช่เพยีงการกระท าเมื่อมกีารตดิสนิบนแก่ผูใ้ดแต่

อย่างเดยีว กฎหมายต่อต้านการการทุจรติยงัหา้มไม่ใหร้อ้งขอหรอืเสนอสนิบนแมจ้ะเพื่อบุคคลภายนอกทีไ่ม่ไดเ้ป็นส่วน
หนึ่งของการท าธุรกรรมทางธุรกจิ และแมว้่าจะไม่ไดม้กีารใหส้นิบนจรงิๆ กต็าม ดงันัน้ การเสนอการบรจิาคนี้น่าจะไดร้บั
การตรวจสอบอย่างใกลช้ดิส าหรบัเบาะแสของการตดิสนิบนหรอืพฤตกิรรมทีผ่ดิจรยิธรรมอื่นๆ 
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I. การควบคมุการส่งออก 

ฮติาชปิฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัดา้นการสง่ออกในทุกแหง่ทีเ่ราด าเนินธุรกจิ โปรดระลกึไวว้่ากฎระเบยีบต่างๆ ไม่เพยีง
ครอบคลุมแต่การจดัสง่ทางกายภาพ แต่ยงัครอบคลุมสิง่ต่างๆ ต่อไปนี้: 

 การถ่ายโอนเทคโนโลยผี่านทางอนิเตอรเ์น็ต 
 การพฒันาและการจดัสง่โปรแกรมประยุกต ์(Application) 
 ธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส ์และระบบบรกิารอเิลก็ทรอนิกส ์
 การเดนิทางออกนอกประเทศทีคุ่ณท างานพรอ้มกบัผลติภณัฑห์รอืเทคโนโลยขีองฮติาช ิ
 ขอ้มลูจ าเพาะทางเทคนิคและขอ้ก าหนดดา้นประสทิธภิาพทีก่ าหนดใหก้บัผูจ้ดัหาวสัดุหรอืบรกิารเพื่อจดัหาจากแหล่งใน

ต่างประเทศ 
 การใชค้วามรูส้ว่นบคุคลของคุณ (ตวัอย่างเช่น การใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นเทคนิค) ในต่างประเทศ 
 การเผยแพร่เทคโนโลย ีรหสัตน้ฉบบั หรอืซอรฟ์แวรท์ีส่ามารถดาวน์โหลดไดใ้นประเทศของคุณ ใหก้บับุคคลใดทีไ่มใ่ช่

พลเมอืงหรอืผูอ้าศยัถาวรทีอ่ยู่ในประเทศของคุณอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย (หรอืทีเ่รยีกว่า “การสง่ออกทางออ้ม-
deemed export” เป็นการสง่ออกทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยคีวบคุม ทีส่ง่ต่อใหบุ้คคลต่างสญัชาต ิซึง่เปรยีบเหมอืนการ
สง่ออกสนิคา้ใหป้ระเทศทีบุ่คคลนัน้ถอืสญัชาตอิยู่)  

 

 

 
ถาม ประเทศใดบ้างท่ีถกูห้ามส่งสินค้า และ/หรอืได้รบัมาตรการคว า่บาตร ส าหรบัการส่งออกโดยฮิตาชิ 
 
ตอบ คุณจะพบรายชื่อประเทศทีถู่กหา้มสง่สนิคา้ และ/หรอืไดร้บัมาตรการคว ่าบาตร ไดท้ี:่ 

https://cnt06.apac.service.hitachi.net/sites/cerd/e/ 

 

 

ถาม เพื่อเรง่ให้มีการส่งมอบสินค้าและการเขียนแบบทางเทคนิค (Technical drawing) ให้กบัลูกค้าต่างประเทศได้เรว็
ขึ้น ฉันจึงให้พนักงานเดินทางไปยงัสถานท่ีของลูกค้าเพื่อด าเนินการส่งผลิตภณัฑ์และการเขียนแบบเหล่านัน้

ด้วยตนเอง การกระท าน้ีจะเป็นปัญหาหรอืไม่ 
 
ตอบ ใช่ นี่อาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดา้นการส่งออกและนโยบายบรษิทั และก่อใหเ้กดิความล่าชา้ การยดึผลติภณัฑแ์ละการ

เขยีนแบบ ค่าปรบั และการห้ามการส่งออก กรุณาติดต่อแผนกควบคุมการส่งออกของคุณหรือบริษัทที่ปรึกษาก่อน
พจิารณาการสง่ออกหรอืการสง่ออกทางออ้มของผลติภณัฑ ์บรกิาร เทคโนโลย ีขอ้มลูทางเทคนิคของฮติาช ิ

 

 

ค าถามท่ีพบบอ่ยเก่ียวกบัการควบคมุการส่งออก 

https://cnt06.apac.service.hitachi.net/sites/cerd/e/
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J. รายงานด้านการบญัชีและการเงิน 

ฮติาชปิฏบิตัติามหลกัการทางบญัชทีีเ่ขม้งวดและใหค้วามส าคญัต่อความซื่อสตัยส์ุจรติและความเทีย่งตรงในการเกบ็บนัทกึขอ้มลู
ของเรา ด้วยเหตุนี้ คุณต้องรายงานขอ้มูลทางการเงนิ ซึ่งรวมทัง้รายงานค่าใช้จ่ายอย่างถูกต้องและครบถ้วนและใช้การควบคุม
ภายในและกระบวนการต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อท าให้แน่ใจว่าการบญัชีและการรายงานทางการเงินเป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานในทุกประเทศทีฮ่ติาชเิขา้ไปด าเนินธุรกจิ 

 

 

 
ถาม หลงัจากย้ายไปทีมใหม่แล้ว ฉันได้เรียนรูว้่าเงินท่ีใช้จ่ายไปกบัความบนัเทิงจะถกูบนัทึกเป็นค่าโฆษณาทางธรุกิจ

หรือค่าใช้จ่ายในการส ารวจตลาด จะเป็นปัญหาหรือไม่ เน่ืองจากจ านวนเงินท่ีใช้จ่ายถกูลงบนัทึกอย่างถกูต้อง 
แต่หมวดหมู่ของค่าใช้จ่ายไม่ถกูต้อง 

 
ตอบ ใช่ อาจจะเป็นปัญหารา้ยแรง กฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ก าหนดใหส้มุดบญัช ีบนัทกึรายการและบญัชตีอ้งแสดงใหเ้หน็

ถึงการท าธุรกรรมที่ถูกต้องของบรษิัท เงนิทุนหมุนเวยีน บญัชนีอกบนัทกึ การท าธุรกรรมที่เป็นเทจ็ และการบดิเบอืน
ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัค่าใชจ้่ายต่างๆ เป็นการละเมดิจรรยาบรรณ กฎหมาย และมาตรฐานทางบญัช ี

 

 

ถาม ฉันสัง่ซ้ือซอฟต์แวรบ์างอย่าง และผู้จดัการของฉันขอให้ฉันบนัทึกค่าใช้จ่ายเป็นหมวดค่าใช้จ่ายอ่ืน เน่ืองจาก
งบประมาณส าหรบัซอฟตแ์วรข์องเราหมดลงแล้ว ฉันควรท าอย่างไร 

 
ตอบ ไม่ควรมผีู้ใดใส่ขอ้มูลทีไ่ม่ถูกต้องโดยเจตนาลงในสมุดบนัทกึและบนัทกึรายการต่างๆ ของฮติาช ิหากผู้จดัการของคุณ

ยังคงรบเร้าให้คุณท าเช่นนัน้ โปรดติดต่อผู้จดัการของเขาหรือเธอหรือส่งรายงานผ่านทางสายด่วนการปฏิบตัิตาม
กฎระเบยีบทัว่โลกของฮติาช ิ

 

 

ถาม ฉันอยู่ในงานเลี้ยงอาหารค า่ของลูกค้า ซ่ึงจดัและเป็นเจ้าภาพโดยผู้จดัการของฉัน เมื่อใบเรียกเกบ็เงินมาถึง เขา

มอบให้ฉันเป็นผูจ้่ายเงิน เพื่อหลีกเล่ียงความอึดอดัใจต่อหน้าลูกค้าฉันไดจ้่ายเงินไปโดยไม่ได้แสดงความคิดเหน็ 
แต่ดเูหมือนจะเป็นส่ิงไม่ถกูต้อง มิใช่ผูจ้ดัการของฉันหรอกหรอืท่ีควรจ่ายเงิน  

 
ตอบ ใช่ฮติาชกิ าหนดใหพ้นักงานทีอ่าวุโสทีสุ่ดในเหตุการณ์ใดๆ เป็นผูร้บัผดิชอบในการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบั

เหตุการณ์นัน้ๆ หรอือกีทางหนึ่งคุณตอ้งไดร้บัการอนุมตัล่ิวงหน้าจากผูจ้ดัการรายอื่นทีจ่ะไม่เขา้ร่วมกจิกรรมนัน้ 

ค าถามท่ีพบบอ่ยเก่ียวกบัรายงานด้านการบญัชีและการเงิน 
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A. สินทรพัยท่ี์จบัต้องได้และจบัต้องไม่ได้ 

ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัอย่างสมเหตุสมผลเพื่อท าใหแ้น่ใจในค่านิยม ความซื่อสตัยส์จุรติ และความปลอดภยัในแบรนดแ์ละสนิทรพัย์
ทางธุรกจิของฮติาชทิัง้ทีจ่บัตอ้งได ้(ไดแ้ก่ ทรพัยส์นิ อุปกรณ์ และเอกสารทางกายภาพ) และทีจ่บัตอ้งไม่ได ้(ไดแ้ก่ ขอ้มลู ทรพัยส์นิ
ทางปัญญา และค่าความนิยม) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ขอ้มูลและเอกสารภายในทัง้หมดนันถอืเป็นความลบั เวน้แต่จะมวีตัถุประสงค์
เพื่อแจกจ่ายหรอืเผยแพร่ภายนอกฮติาชโิดยเฉพาะ และไม่ควรแบ่งปันขอ้มลูและเอกสารภายในทีเ่ป็นความลบัดงักล่าวกบัผูใ้ดซึง่
ไม่จ าเป็นตอ้งทราบขอ้มลูนัน้ แมแ้ต่เพื่อนร่วมงานกต็าม ในกรณีทีคุ่ณออกจากการเป็นพนกังานของฮติาชไิปแลว้ คุณยงัตอ้งปฏบิตัิ
ตามกฎเกีย่วกบัขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของเราเหล่าน้ีต่อไป 

นอกจากนี้ คุณยงัต้องปฏบิตัติามนโยบาย แนวปฏบิตั ิหรอืค าสัง่ของประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายสารสนเทศ ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการ
รกัษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ หรอืสมาชกิทีไ่ดอ้นุญาตจากแผนกการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลหรอืแผนกไอท ี
(“ไอท”ี) ในองคก์รของคุณ เพื่อท าการรกัษาความลบั บูรณภาพ และความพรอ้มใชง้านของขอ้มลู เช่น วธิกีารหลกีเลีย่งการละเมดิ
ขอ้มูล การหลอกลวงทางอนิเตอร์เน็ตหรอืแผนการฟิชชิง่ หรอืการเจาะระบบเพื่อโจรกรรมขอ้มูลหรอืการแฮก หากคุณทราบการ
โจรกรรม การใชข้อ้มลูทีม่ชิอบ การเปิดเผยขอ้มลูอย่างไม่ถูกตอ้ง หรอืความเสีย่งอื่นๆ ต่อสนิทรพัยข์องฮติาช ิโปรดแจง้ใหผู้จ้ดัการ
ของคุณ แผนกการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู แผนกไอทหีรอืแผนกกฎหมายและก ากบัดแูลทราบทนัท ี

 
 
 
ถาม ฉันไดติ้ดตัง้แอปพลิเคชนัในสมารท์โฟนท่ีบริษทัออกให้ เพื่อใช้แก้ไขรปูภาพท่ีถ่ายในระหว่างกิจกรรมของบริษทั 

ส่ิงน้ีเป็นอะไรหรอืไม ่
 
ตอบ ไม่ได ้ซอฟต์แวรท์ีไ่ด้รบัอนุญาตเท่านัน้ที่สามารถติดตัง้ลงบนอุปกรณ์ของบรษิทั (รวมถงึเดสกท์๊อป แลป็ทอ็ป แทบ็เลต็ 

หรอืโทรศพัท)์ ผูใ้ชจ้ะถูกหา้มไมใ่หต้ดิตัง้ซอฟตแ์วรอ์ื่นใดทีไ่ม่ใช่ซอฟตแ์วรม์าตรฐานโดยไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสมาชกิทีม่ี
อ านาจของแผนกการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู หรอืแผนกไอท ีหรอืแผนกอื่นทีเ่หมาะสมในองคก์รของคุณ 

 

 

 

 

 

 

3. สินทรพัยข์องบริษทั 

ค าถามท่ีพบบอ่ยเก่ียวกบัสินทรพัยข์องบริษทั 
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B. ทรพัยสิ์นทางปัญญา 

คุณต้องปกป้องทรพัยส์นิทางปัญญาของฮติาชิเช่นเดยีวกบัสนิทรพัยอ์ื่นของบรษิทั เคารพในทรพัยส์นิทางปัญญาของบุคคลทีส่าม 
และใช้ทรพัย์สนิทางปัญญาของทัง้สองฝ่ายได้อย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อการด าเนินธุรกจิที่ราบรื่น โดยเป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถงึกฎระเบยีบและนโยบายภายในของฮติาช ิ

ความหมายของทรพัยสิ์นทางปัญญา: ขอ้มูลอนัเป็นกรรมสทิธิซ์ึง่รวมถงึเครื่องหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ ลขิสทิธิ ์ความรู้
ความช านาญ ความคดิ เทคนิค สิง่ประดษิฐ ์(ไม่ว่าจะจดสทิธบิตัรไดห้รอืไม่กต็าม) โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ข้อมูล นวตักรรมทาง
เทคนิค การออกแบบระบบ หรอืการปรบัปรุงทางเทคนิค  

 
 
 

ถาม ฉันไม่แน่ใจว่าข้อมูลท่ีฉันมีเป็นทรพัยสิ์นทางปัญญาของฮิตาชิหรอืไม่ ฉันควรจะถามใคร 
 
ตอบ ทรพัยส์นิทางปัญญา คอืขอ้มูลทางธุรกจิแทบทัง้หมดที่มคีุณค่าต่อฮติาช ิไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางดา้นเทคนิคหรอืไม่กต็าม 

และต้องไม่ใช่ขอ้มูลทีร่บัรูก้นัโดยทัว่ไปโดยคู่แขง่ของเราหรอืบุคคลภายนอกอื่นๆ หากคุณไม่แน่ใจว่าสิง่ใดเป็นทรพัยส์นิ
ทางปัญญา คุณสามารถตรวจสอบกบักฎระเบยีบขอ้บงัคบัและนโยบายด้านทรพัย์สนิทางปัญญา หรอืสอบถามแผนก
ทรพัยส์นิทางปัญญา หรอืแผนกกฎหมายและก ากบัดแูลของคุณ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถามท่ีพบบอ่ยเก่ียวกบัทรพัยสิ์นทางปัญญา 
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ฮติาชปิฏบิตัิตามกฎหมายต่างๆ ดา้นการปกป้องข้อมูลในทุกประเทศทีเ่ขา้ท าธุรกจิ และใหค้วามส าคญัเป็นพเิศษเมื่อท าการส่ง
ข้อมูลส่วนบุคคลขา้มพรมแดนระหว่างประเทศ คุณตอ้งยนืยนัว่า ไดร้บัการอนุมตัอิย่างเหมาะสมก่อนทีคุ่ณจะรวบรวม จดัเกบ็ ใช้
งาน ประมวลผล ส่งมอบหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของเพื่อนร่วมงานของคุณที่ฮิตาชิ หรือของพนักงานของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย ลกูคา้ ผูจ้ดัหาวสัดุหรอืบรกิาร หรอืคู่คา้ทางกลยุทธข์องเรา 

ความหมายของการปกป้องข้อมูล: กระบวนการในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลอื่นๆ เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีค่วบคุมการรวบรวม จดัเกบ็ ใชง้าน ประมวลผล สง่มอบ และเปิดเผยขอ้มลู 

ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล: ขอ้มูลใดๆ ที่บุคคลสามารถระบุตวับุคคลได้ ซึ่งรวมไปถึงขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัการจ้างงาน 
ค่าตอบแทน ประวตัทิางการแพทย ์และสวสัดกิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การปกป้องข้อมลู 
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ถาม ฉันได้รบัอีเมลจ์ากผูจ้ดัการของฉันท่ีมีข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกใหม่ของแผนกของเราท่ีอาศยัอยู่ในประเทศ
อ่ืน เช่น ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัท ์ฉันควรท าอย่างไร 

 
ตอบ คุณต้องยนืยนัว่าว่า ฝ่ายต่างๆ ตกลงกนัว่าผูจ้ดัการของคุณสามารถใหข้อ้มลูส่วนบุคคลนี้แก่บุคคลทีส่าม เช่น ตวัคุณเอง

ได้ ในกรณีดงักล่างว โปรดใช้ขอ้มูลภายใต้ขอบเขตการใชง้านทีไ่ด้ตกลงไวเ้ท่านัน้ มฉิะนัน้ ใหก้ าหนดผู้ดูแลระบบการ
ปกป้องขอ้มลูขององคก์รของคุณและวธิกีารทีด่ทีีส่ดุในการก าจดัขอ้มลูอย่างเหมาะสม 

 

 

ถาม หน่ึงในทีมของคณุแจ้งให้คณุทราบว่าเขามีปัญหาด้านสุขภาพซ่ึงจะท าให้เขาต้องลาป่วยเป็นเวลา 3 เดือน คณุ
สามารถบอกผูจ้ดัการและฝ่ายบุคคลของคณุได้หรอืไม่ 

 
ตอบ นี่เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน แต่เกี่ยวขอ้งกบัการขาดงานเป็นเวลานาน ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินงานขององคก์ร

ของคุณ ดว้ยการอนุมตัจิากสมาชกิในทมีของคุณ คุณสามารถสือ่สารกบับุคคลจ านวนน้อยทีส่ดุทีท่ าไดแ้ละทีจ่ าเป็นต่อการ
ด าเนินธุรกจิของคุณเท่านัน้ (เช่น ผูจ้ดัการของคุณและฝ่ายบุคคล) 

 

 

ถาม ฉันได้รบัอนุญาตให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัพนักงานของฮิตาชิไปยงับุคคลภายนอก เช่น บริษทัท่ีปรึกษาท่ี
อยู่ภายใต้สญัญากบัฮิตาชิได้หรอืไม่ 

 
ตอบ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายทัง้หมด และพนักงานดงักล่าวได้ให้ความยนิยอม

ก่อนที่จะให้ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวแก่บุคคลที่สาม โปรดปรึกษากบัแผนกกฎหมายและก ากบัดูแล หรือแผนกอื่นที่
เหมาะสม ในกรณีทีม่กีารสง่ขอ้มลูขา้มพรหมแดน โดยเฉพาะอย่างยิง่หากเกีย่วขอ้งกบัพนักงานของฮติาชทิีอ่ยู่ในประเทศ
ทีม่กีฎขอ้บงัคบัทีเ่คร่งครดั เช่น สหภาพยุโรป นอกจากนี้ยงัจ าเป็นตอ้งใชม้าตรการรกัษาความปลอดภยั เช่น การเขา้รหสั 

 

 

 

 

 

 

ค าถามท่ีพบบอ่ยเก่ียวกบัการปกป้องข้อมลู 



 

25 หลกัจรรยาบรรณและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของฮติาชกิรุ๊ป 

 

 

 

A. ความภกัดีท่ีแบง่แยก 

คุณจะต้องหลกีเลีย่งสถานการณ์ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและภาระหน้าทีข่องคุณต่อฮติาช ิคุณ
ไม่สามารถเลีย่งขอ้ก าหนดเหล่านี้โดยท าหน้าทีโ่ดยออ้มผ่านบุคคลอื่น เช่น ครอบครวั เพื่อน หรอืญาตพิีน้่องของคุณ หากมขีอ้สงสยั 
คุณควรขอค าแนะน าและการอนุมตัจิากผูจ้ดัการของคุณ แผนกทรพัยากรบุคคล หรอืแผนกกฎหมายและก ากบัดแูลก่อนเสมอ 

ตวัอย่างต่างๆ ได้แก่ 

 การท าการตลาดบนหลกัการทางการค้าของผลติภณัฑห์รอืบรกิารต่างๆ ทีเ่ป็นการแข่งขนักบัการน าเสนอในปัจจุบนัหรอื
ขอ้เสนอทีม่คีวามเป็นไปไดข้องฮติาช ิ

 การเป็นตวัแทน การท างาน หรอืด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการการบรหิารในบรษิทัทีเ่ป็นลกูคา้ คู่แขง่ หรอืผูจ้ดัหาวสัดุและ
บรกิารของฮติาช ิในขณะทีท่ างานใหก้บัฮติาช ิ

 การลงทุนในองค์กรใดๆ ที่ฮติาชทิ าธุรกจิหรอืแข่งขนั หากการลงทุนดงักล่าวก่อให้เกดิหรอืสร้างผลประโยชน์ทบัซ้อนต่อ
ฮติาช ิ

ความหมายของหลกัการทางการค้า: กจิกรรมทางธุรกจิใดๆ ทีบุ่คคลไดร้บัการช าระเงนิหรือผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรอื
โดยออ้ม 

 
 
 

ถาม ฉันถกูรอ้งขอให้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริหารของบริษทัอ่ืน ฉันจะสามารถกระท าได้หรอืไม่ 
 
ตอบ อาจท าได ้เนื่องจากฮติาชิก าลงัขยายไปในพืน้ทีธุ่รกจิใหม่ๆ อยู่เสมอ จงึไม่มแีนวทางทีช่ดัเจนเกี่ยวกบักจิกรรมทีย่อมรบั

ได ้หากคุณไดร้บัการรอ้งขอใหอ้ยู่ในคณะกรรมการบรหิาร คุณควรปรกึษาผูจ้ดัการของคุณ แผนกทรพัยากรบุคคล และ
แผนกกฎหมายและก ากบัดแูล และปฏบิตัติามขอ้จ ากดัทีเ่ป็นผล อกีทัง้ คุณจะตอ้งปฏบิตัติามกฎระบยีบขอ้บงัคบัเรื่องการ
จา้งงานของฮติาช ิ 
อย่างไรกต็าม ในฐานะพนักงานของฮติาช ิคุณไม่สามารถเป็นตวัแทน ท างาน หรอืด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบรหิาร
ใหก้บับรษิทัทีเ่ป็นลกูคา้ หรอืคู่แขง่ หรอืผูจ้ดัสง่วสัดุและบรกิารของฮติาช ิ

 
 
 
 

5. ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

ค าถามท่ีพบบอ่ยเก่ียวกบัความภกัดีท่ีแบง่แยก 
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B. เวลาท างานและสินทรพัยข์องบริษทั 

คุณไม่อาจด าเนินการอื่นทีไ่ม่ใช่งานของฮติาช ิหรอืชกัชวนธุรกจินอกบรษิทัมาในสถานทีข่องฮติาชใินช่วงเวลาท างาน หรอืโดยใช้
สนิทรพัยข์องฮติาชซิึง่รวมถงึอเีมล ์อนิเตอรเ์น็ต อุปกรณ์ วสัดุ ทรพัยากร หรอืขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั 

 

 
 
ถาม ฉันตรวจสอบอีเมลส่์วนตวัของฉันในท่ีท างานและใช้เครื่องปร้ินตเ์พื่อวตัถปุระสงคอ่ื์นท่ีไม่ใช่งาน ส่ิงน้ีอนุญาต

ให้กระท าได้หรอืไม่  
 
ตอบ ไม่สนับสนุนใหท้ าการตรวจสอบอเีมลส์่วนตวัในทีท่ างานและใชเ้ครื่องปริน้ต์เพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นทีไ่ม่ใช่งาน หากนัน่เป็น

การรบกวนการท างานของคุณหรอืการท างานของผูอ้ื่น โปรดหลกีเลีย่งการกระท าเช่นนัน้ 

 

C. ข้อมลูภายในและการซ้ือขายหลกัทรพัยโ์ดยใช้ข้อมลูภายใน 

 
หากคุณรบัทราบถงึข้อมูลภายใน คุณตอ้งจดัการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ใหม้กีารรัว่ไหลหรอืถูกเปิดเผย คุณตอ้งไม่มสีว่นร่วมในการ
ซ้ือขายหลกัทรพัยโ์ดยใช้ข้อมูลภายใน 

ความหมายของข้อมูลภายใน: ขอ้มูลไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ทีไ่ม่ใช่ขอ้มลูสาธารณะทีเ่กีย่วกบับรษิทัจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัย ์
รวมถงึฮติาช ิซึง่ขอ้มูลดงักล่าวอาจมผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนของผูล้งทุนทัว่ไปทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัดงักล่าว ตวัอย่างเช่น ขอ้มูล
ภายในทีห่ากนกัลงทุนทราบแลว้จะน าขอ้มลูนัน้ไปใชเ้พื่อท าการซือ้หรอืขายหุน้ เพราะขอ้มลูนัน้มผีลต่อราคาหุน้ 

ความหมายของการซ้ือขายหลกัทรพัยโ์ดยใช้ข้อมูลภายใน: ห้ามมใิห้ผู้ใดที่รบัทราบถึงขอ้มูลภายในจากการซื้อขายหุ้นหรอื
หลกัทรพัยอ์ื่นของบรษิทันัน้จนกว่าบรษิทัจะประกาศขอ้มูลดงักล่าวต่อสาธารณะ เจา้หน้าทีห่รอืพนักงานของบรษิทัที่ รบัทราบถึง
ขอ้มลูภายในผ่านการท างานของพวกเขา จะถูกหา้มไม่ใหส้ือ่สารขอ้มลูภายในกบัผูใ้ด หรอืแนะน าใหพ้วกเขาซือ้ขายแลกเปลีย่นหุน้
หรอืหลกัทรพัยอ์ื่นๆ ใหก้บัผูอ้ื่น เพื่อจุดประสงคใ์นการท าก าไรหรอืหลกีเลีย่งการสญูเสยี หา้มมใิหผู้ใ้ดทีร่บัทราบขอ้มลูภายในจาก
เจา้หน้าทีห่รอืพนักงานของบรษิทั (ไดแ้ก่ ครอบครวั เพื่อน เป็นต้น) ท าการซือ้ขายหุน้หรอืหลกัทรพัยอ์ื่นของบรษิทั จนกว่าบรษิทั
จะประกาศขอ้มลูดงักล่าวต่อสาธารณะ  

 

 

 

 

 

ค าถามท่ีพบบอ่ยเวลาท างานและสินทรพัยข์องบริษทั 
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ถาม ฉันควรท าเช่นไรหากได้รบัข้อมูลภายในในระหว่างท างาน  

 
ตอบ หากคุณไดร้บัขอ้มูลภายในเกีย่วกบั บรษิทั ฮติาช ิจ ากดั หรอืบรษิทัจดทะเบยีนอื่นๆ ผ่านการท างานของคุณ คุณจะถูก

หา้มไม่ใหท้ าการซือ้ขายหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนนัน้ และหา้มมใิหม้กีารสื่อสารขอ้มลูนัน้ใหก้บับุคคลอื่น ตามกฎระเบยีบ
และนโยบายภายในของฮติาชิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการขอ้มูลและการป้องกนัการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน
นัน้ ในกรณีทีคุ่ณไม่แน่ใจว่าขอ้มลูนัน้เป็นขอ้มลูภายในหรอืไม่ โปรดปรกึษาแผนกกฎหมายและก ากบัดแูล 

 

D. บริการสาธารณะ 

ฮติาชสินับสนุนการมสี่วนร่วมอย่างรบัผดิชอบต่อชวีติพลเมอืงของชุมชนท้องถิน่ เช่น การเขา้ร่วมในคณะกรรมการบรหิารหรอื
คณะกรรมการ อย่างไรกต็ามพนกังานของฮติาชจิะตอ้งงดออกเสยีงหรอืมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธ์
ระหว่างองคก์รดงักล่าวกบัฮติาช ิเพื่อหลกีเลีย่งผลประโยชน์ทบัซอ้นทีเ่กดิขึน้หรอืดเูสมอืนว่าเกดิขึน้ 

 

 

ถาม ฉันอยู่ในคณะกรรมการบริหารของอคก์รไม่แสวงหาผลก าไร ท่ีท าการลงคะแนนในประเดน็ท่ีมีผลกระทบต่อ
ฮิตาชิ ฉันควรท าอยา่งไร  

 
ตอบ ในรปูการเช่นนี้ คุณควรระบุใหช้ดัเจนว่าคุณเป็นพนกังานทีท่ างานใหก้บัฮติาช ิและคุณตอ้งงดออกเสยีงหรอืเขา้ร่วมในการ

ตดัสนิใจนัน้ และหากมผีลประโยชน์ทบัซอ้นอย่างต่อเนื่อง คุณควรลาออกจากการเป็นคณะกรรมการบรหิารนัน้ 
 

E. การสนับสนุนทางการเมือง 

คุณต้องไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินหรือให้การสนับสนุนอื่นๆ ในนามของฮิตาชิหรือตัวแทนบริษัทต่อพรรคการเมือง 
นกัการเมอืง หรอืผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ในต าแหน่งทางการเมอืง โดยไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากองคก์รของคุณก่อน  

 

 

 
ถาม พ่ีสะใภ้ของฉันเป็นผู้สมคัรรบัเลือกตัง้ทางการเมือง และฉันต้องการสนับสนุนรณรงค์หาเสียงของเธอ ฉัน

สามารถท าเช่นนัน้ได้หรอืไม่  
 
ตอบ สามารถท าได ้หากคุณกระท าเช่นนัน้ในทางสว่นตวัของคุณ แต่คุณไม่อาจระบุหรอืสรา้งความประทบัใจว่าฮติาชสินับสนุน

ในทางใดกต็ามต่อการลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ของพีส่ะใภ้ของคุณ เวน้แต่ว่าคุณไดร้บัการอนุมตัล่ิวงหน้าจากองคก์รของคุณ 

ค าถามท่ีพบบอ่ยเก่ียวกบัข้อมลูภายในและการซ้ือขายหลกัทรพัยโ์ดยใช้ข้อมลูภายใน 

ค าถามท่ีพบบอ่ยเก่ียวกบับริการสาธารณะ 

ค าถามท่ีพบบอ่ยเก่ียวกบัการสนับสนุนทางการเมือง 



 

28 หลกัจรรยาบรรณและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของฮติาชกิรุ๊ป 

 

 

 
หากคุณพบหรอืสงสยัว่ามกีารฝ่าฝืนจรรยาบรรณและกฎระเบยีบภายใน คุณควรแจง้ใหผู้จ้ดัการของคุณหรอืแผนกกฎหมายและ
ก ากบัดูแลทราบทนัท ีนอกจากนี้คุณยงัสามารถรายงานไปยงัสายด่วนการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทัว่โลกของฮติาช ิ(“สายด่วน”) ไม่
ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรอืทางโทรศพัท ์คุณจะพบรายละเอยีดการตดิต่อสายด่วนบนหน้าเวบ็ไซตข์ององคก์รของคุณ เวน้แต่ไม่ได้
รบัอนุญาตโดยกฎหมายทอ้งถิน่ คุณสามารถท าการรายงานไดโ้ดยไม่ตอ้งเปิดเผยตวัตนได ้หากคุณตอ้งการ 

และโปรดระลกึไวเ้สมอว่า ฮิตาชิห้ามมิให้มีการคกุคาม หรือการเลือกปฏิบติั หรือกระท าการตอบโต้เอาคืนต่อพนักงานใน
ปัจจบุนัหรอืพนักงานเก่าผูซ่ึ้ง: 

 ขอค าแนะน าเก่ียวกบัหลกัจรรยาบรรณ 

 รายงานการฝ่าฝืนท่ีเกิดขึน้หรอืต้องสงสยัโดยสุจริตต่อฮิตาชิ หรอืรฐับาล หรอืหน่วยงานท่ีบงัคบัใช้กฎหมายใดๆ 
 ปฏิเสธท่ีจะเข้ารว่มในการฝ่าฝืนหลกัจรรยาบรรณน้ี 
 ให้ความรว่มมือในการสืบสวนการฝ่าฝืนหลกัจรรยาบรรณน้ี 

สายด่วนการปฏิบติัตามกฎระเบยีบทัว่โลกของฮิตาชิ (Hitachi Global Compliance Hotline) 

สายด่วนการปฏบิตัิตามกฎระเบยีบทัว่โลกของฮติาชิ คอืสายด่วนที่เจ้าหน้าที่และพนักงานของฮติาชกิรุ๊ปทุกคนสามารถใช้เพื่อ
รายงานปัญหาทีเ่กีย่วกบัการฝ่าฝืนกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ โทรศพัทส์ายด่วนและผูต้ดิต่อผ่านทางเวบ็ไซตน์ัน้ด าเนินการโดย
บุคคทีส่ามทีเ่ป็นมอือาชพีและมใีหใ้นหลายภาษาและตลอดเวลา (พรอ้มใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง)  
ขอ้มูลที่ให้ไว้กบัสายด่วนจะถูกส่งไปยงัแผนกก ากบัดูแลของบรษิัท ฮิตาช ิจ ากดั และการด าเนินการที่เหมาะสมจะถูกน าไปใช้
ร่วมกบัหน่วยงานเฉพาะดา้นอื่นๆ นอกจากนี้สถานะของปัญหาทีร่ายงานไปยงัสายด่วนจะถูกรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบรษิทั ฮติาช ิจ ากดั  
เพื่อความสะดวกในการสบืสวนสอบรายงานนี้ เราขอแนะน าให้คุณระบุชื่อของคุณ อย่างไรก็ตามคุณก็สามารถรายงานโดยไม่
เปิดเผยตวัตนไดเ้ช่นกนั (เวน้แต่จะไม่ไดร้บัอนุญาตโดยกฎหมายทอ้งถิน่) 
แมใ้นกรณีทีม่กีารรายงานทีม่ชีื่อผูร้ายงาน ขอ้มูลของผูร้ายงานจะไม่ถูกเปิดเผยต่อผูอ้ื่น ยกเวน้แต่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในแผนกก ากบัดแูล
และบุคคลทีร่บัผดิชอบในการสบืสวน เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมจากผูร้ายงาน  
ขอ้มลูเกีย่วกบัสายด่วนนี้ สามารถพบไดท้ีห่น้าเวบ้ไซตแ์ละโปสเตอรภ์ายในของบรษิทัในเครอืฮติาชกิรุ๊ป 
 

ข้อก าหนดเพ่ิมเติมของหลกัจรรยาบรรณ 

หลกัจรรยาบรรณและการก ากบัดแูลกจิการของฮติาชกิรุ๊ปฉบบันี้มผีลบงัคบัใชก้บัพนกังานทุกคนของบรษิทั ฮติาช ิจ ากดั และบรษิทั
ย่อยของบรษิทั ฮติาช ิจ ากดั  

บรษิทัย่อยแต่ละแห่งจะต้องปรบัปรุงโครงสรา้งและระบบองคก์รใหเ้ป็นระบบ (เช่น ระบบการรายงานภายใน ระบบการลงโทษทาง
วนิัย) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของฮติาชกิรุ๊ป ในกรณีทีม่กีารฝ่าฝืน จะมกีารลงโทษทางวนิัยตาม
ระเบยีบและขัน้ตอนภายใน 

6. การรายงานการฝ่าฝืน 
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ค าน า 

ภารกจิของเราคอื "การรบัผดิชอบต่อสงัคมดว้ยการพฒันาเทคโนโลยแีละผลติภณัฑด์ัง้เดมิใหเ้หนือชัน้ยิง่กว่า" 
เรามุ่งมัน่ที่จะบรรลุเป้าหมายนี้โดยยดึถือคุณค่าของจติวญิญาณการก่อตัง้ฮติาช:ิ ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีว ความซื่อสตัย์ และ
ความคดิรเิริม่ วสิยัทศัน์ของเราสร้างขึน้บนพื้นฐานของภารกจิและคุณค่าของเรา เพื่อแสดงถึงอตัลกัษณ์ที่ฮติาชกิรุ๊ปมุ่งหวงัใน
อนาคต 
อตัลกัษณ์ของฮติาชกิรุ๊ปเป็นแนวคดิเรยีบง่าย ทีอ่อกแบบมาเพื่อใชภ้ารกจิ คุณค่า และวสิยัทศัน์ของเราร่วมกนั 
หลกัจริยธรรมของฮิตาชกิรุ๊ปประกอบด้วยกฎและหลกัการที่ใช้เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่และพนักงานในการตดัสนิใจและด าเนินการ
ตามอตัลกัษณ์ของฮติาชกิรุ๊ป เจ้าหน้าที่และพนักงานของกลุ่มบรษิัทฮติาชกิรุ๊ปทุกคนจะต้องท าความเขา้ใจและปฏบิตัติามหลกั
จรยิธรรมและปฏบิตัอิย่างซื่อสตัยแ์ละเป็นธรรมตามหลกัจรยิธรรมอนัด ี
 

1. สู่สงัคมท่ียัง่ยืน 

(1) เราจะรบัผดิชอบต่อการแกไ้ขปัญหาทางสงัคมโดยการเสรมิสรา้งแนวทางการแกไ้ขปัญหาดว้ยนวตักรรม เร่งรดัการสรา้งความ 
ร่วมมอืกบัคู่คา้และผูถ้อืผลประโยชน์ร่วม รวมถงึผลกัดนัการบรูณาการความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มเขา้กบักิจกรรม
ทางธุรกจิของเรา 

(2) เราจะมุ่งมัน่ในการพฒันาเทคโนโลยทีีม่สี่วนช่วยในการพฒันาสงัคม และใชป้ระโยชน์จากสิง่เหล่านี้โดยค านึงถงึผลกระทบต่อ
สงัคม 

(3) เราคาดหวงัถึงสงัคมคาร์บอนต ่า สงัคมที่ใช้ทรพัยากรอย่างมีประสทิธิภาพ และสังคมที่กลมกลืนกบัธรรมชาติ เพื่อไปถึง
เป้าหมายนี้ เราจะพยายามลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ใช้น้า และทรพัยากรอื่ นๆ อย่างมีประสทิธภิาพ และลด
ผลกระทบต่อทุนธรรมชาตติลอดห่วงโซ่แห่งคุณค่าของเราใหน้้อยทีส่ดุ 

(4) ในฐานะประชาคมองคก์ร เราจะพยายามสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัชุมชนต่างๆ และมสีว่นร่วมในการพฒันาของชุมชนเหล่านัน้ 
โดยท างานร่วมกนัเพื่อแกไ้ขปัญหาทางสงัคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัจริยธรรมของฮิตาชิกรุป๊ 
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2. กิจกรรมทางธรุกิจท่ีซ่ือตรงและเป็นธรรม 

2.1 การค้าท่ีเป็นธรรม 

(1) เพื่อใหเ้กดิการแข่งขนัทีเ่ป็นธรรมและเปิดกวา้ง เราจะรกัษากฎพืน้ฐานทางการคา้ รวมถงึกฎหมายและระเบยีบการแขง่ขนัใน
ประเทศและต่างประเทศ และปฏบิตัติามกฎหมายและหลกัจรยิธรรมองคก์รทีถู่กตอ้งสมบรูณ์ 

(2) เราจะไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ กบัสิง่ทีม่พีฤตกิรรมต่อตา้นสงัคมไม่ว่าทีใ่ดในโลก และปฏเิสธอย่างเดด็ขาดทีจ่ะมสี่วนร่วมในการ
ท าธุรกรรมทีไ่ม่เหมาะสมหรอืมพีฤตกิรรมต่อตา้นสงัคม 

(3) เราจะไม่ซือ้ขายหุน้โดยใชข้อ้มลูทีไ่ม่เป็นทีเ่ปิดเผยของกลุ่มบรษิทั บรษิทัในเครอื คู่คา้ทางธุรกจิ หรอืลูกคา้ทีอ่าจส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจของนกัลงทุน (ขอ้มลูภายใน) 

(4) เราหา้มและหลกีเลีย่งการมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการตดิสนิบนและการด าเนินธุรกจิโดยทุจรติอื่นๆ อย่างเคร่งครดั เราจะไม่ใหห้รอื
รบัของขวญัหรอืเสนอหรอืรบัค าเชญิไปงานบนัเทงิทางธุรกจิที่เกนิขอบเขตการยอมรบัของสงัคม เนื่องจากตระหนักดวี่าการ
ปฏบิตัเิช่นนัน้อาจเป็นเหตุของการทุจรติได้ เมื่อท างานกบัหน่วยงานทางการเมอืง เราจะสรา้งและรกัษาความสมัพนัธท์ีถู่กตอ้ง
และโปร่งใส 

(5) เราจะช่วยรกัษาสนัตภิาพและความมัน่คงระหว่างประเทศโดยปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบว่าดว้ยการน าเขา้และการส่งออก
ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดและจะด าเนินการอย่างเหมาะสมตามกฎและนโยบายภายในของเรา 

(6) เราจะปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เคารพวฒันธรรมและหลกัปฏบิตัทิางสงัคมต่างๆ และปฏบิตัอิย่างซื่อสตัยแ์ละเป็นธรรมใน
ประเทศและภูมภิาคทีเ่ราด าเนินงาน นอกจากนี้ เราจะปฏบิตัติามบรรทดัฐานและมาตรฐานสากลแมใ้นพืน้ทีท่ีไ่ม่มกีารบงัคบัใช้
กฎหมายอย่างเหมาะสม 

2.2 ความสมัพนัธก์บัซพัพลายเออร ์

(1) ดว้ยวสิยัทศัน์ระดบัโลก และการค านึงถงึภาพรวมในระยะยาว เราจะหาซพัพลายเออรท์ีม่คีุณภาพและสรา้งความเป็นคู่คา้ทีเ่ป็น
ธรรมและเท่าเทยีมกนั เพื่อร่วมกนัสรา้งความเขา้ใจและความไวว้างใจซึง่กนัและกนั 

(2) ในการเลือกซพัพลายเออร์ เราจะตรวจสอบคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ เวลาจดัส่ง และราคาของวสัดุที่จดัหาให้ ตลอดจน
เสถยีรภาพทางธุรกจิ และความสามารถทางเทคโนโลยอีย่างละเอยีด เราจะใหค้วามส าคญักบัการยอมรบัความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม รวมถงึเรื่องต่างๆ เช่น การยกเลกิการเลอืกปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรม การขจดัการใชแ้รงงานเดก็และแรงงานบงัคบั และการ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

(3) เราจะไม่ยอมรบัผลประโยชน์สว่นตวัจากซพัพลายเออรใ์นการจดัซือ้ 

2.3 ความสมัพนัธก์บัลูกค้า 

(1) เราจะจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบรกิารทีต่อบสนองความจ าเป็นและความต้องการของลูกค้า ปฏบิตัิตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เกีย่วขอ้ง และสรา้งความมัน่ใจในคุณภาพและความปลอดภยัโดยก าหนดมาตรฐานเพิม่เตมิตามความจ าเป็น 

(2) เราจะสือ่สารกบัลกูคา้ดว้ยความซื่อสตัย ์แกไ้ขขอ้บกพร่องและขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้อย่างรวดเรว็และโดยสจุรติ และมุ่งมัน่ทีจ่ะ
ก าหนดสาเหตุต่างๆ เพื่อขจดัและป้องกนัไม่ใหปั้ญหาใดเกดิซ ้า 
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3. เคารพสิทธิมนุษยชน 

(1) เราจะสง่เสรมิความเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธมินุษยชนที่ไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล และจะเคารพและไม่ละเมดิสทิธมินุษยชนของ
ทุกคนทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมทางธุรกจิของเรา 

(2) เราจะด าเนินการสอบทานธุรกจิตามหลกัสทิธมินุษยชนอย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ทางสงัคมของประเทศและภูมภิาคทีเ่รามี
การด าเนินงาน และลกัษณะธุรกจิ ผลติภณัฑ ์และบรกิารของเราทีน่ัน่ 

(3) เราจะประเมนิและป้องกนัการละเมดิสทิธมินุษยชนทีอ่าจเกดิขึน้ ในกรณีทีม่กีารละเมดิเรื่องดงักล่าว เราจะด าเนินการภายใน
และภายนอกเพื่อแกไ้ขและเยยีวยาสถานการณ์ทนัท ี

(4) เราจะเคารพในสทิธมินุษยชนสว่นบุคคลในการรบัสมคัรและการปฏบิตัต่ิอพนักงาน และในกจิกรรมอื่นๆ ทัง้หมดของบรษิทั เรา
จะไม่กระท าการใดๆ ทีอ่าจส่งผลเสยีต่อศกัดิศ์รขีองแต่ละบุคคล หรอืเลอืกปฏบิตับินพื้นฐานต่างๆ เช่น เพศ รสนิยมทางเพศ 
อายุ สญัชาต ิเชือ้ชาต ิเผ่าพนัธุ ์ลทัธ ิความเชื่อ ศาสนา สถานภาพทางสงัคม รกรากของครอบครวั โรค ความพกิาร 

(5) เราจะจ้างพนักงานตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศและภูมิภาค และสอดคล้องกบับรรทดัฐานและ
มาตรฐานสากล เราจะไม่ใชแ้รงงานเดก็ทีจ่า้งเดก็ทีม่อีายุต ่ากว่าอายุข ัน้ต ่าสุดของวยัท างาน หรอืแรงงานบงัคบัทีข่ดัต่อเจตจ า 
นงของพนกังาน 

(6) เราจะพยายามแกไ้ขปัญหาโดยการอภปิรายอย่างซื่อสตัยแ์ละสรา้งสรรคร์ะหว่างฝ่ายบรหิารกบัพนกังานตามกฎหมาย ระเบยีบ
และแนวปฏบิตัดิา้นแรงงานของแต่ละประเทศและภูมภิาค และสอดคลอ้งกบับรรทดัฐานและมาตรฐานสากล 

 

4. การสร้างสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดึงจดุแขง็ของพนักงานออกมา 

(1) ใหค้วามส าคญักบัสขุภาพและความปลอดภยัเหนือสิง่อื่นใด เราจะมุ่งมัน่ใหร้กัษาความปลอดภยัของพนกังานและสถานทีท่ างาน 
นอกจากนี้ เราจะสง่เสรมิสขุภาพทางกายและทางจติใจของพนกังานและครอบครวั 

(2) เราจะสนับสนุนรูปแบบการท างานที่ยืดหยุ่นและเคารพคุณค่าที่หลากหลาย สร้างสถานที่ท างานที่ช่วยให้พนักงานรู้สกึถึง
ความส าเรจ็และความกา้วหน้าสว่นตวั และเราจะสง่เสรมิการเตบิโตอย่างยัง่ยนืขององคก์รและบุคคล 

(3) เราจะลงทุนในโครงการดา้นการศกึษาเพื่อชว่ยใหพ้นกังานสามารถขยายขดีความสามารถและพฒันาจุดแขง็ของตน หวัหน้างาน
จะให้การสนับสนุนแนะน า และให้ความรู้แก่พนักงานของตนอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม เพื่อพฒันาความสามารถของ
พนกังาน 

 

5. การจดัการข้อมลูและการติดต่อส่ือสาร 

(1) เราจะส่งเสรมิการจดัการดา้นจรยิธรรมของขอ้มูล เพื่อใหเ้กดิความเคารพต่อสทิธมินุษยชนและความปลอดภยั โดยการจดัการ
ขอ้มลูสว่นบุคคลอย่างเหมาะสมตามนโยบายการปกป้องขอ้มลูสว่นบุคคลของเรา 

(2) เราจะจดัการและคุม้ครองขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมทางธุรกจิของเราอย่างเหมาะสมตามกฎหมายและระเบยีบ
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนกฎและนโยบายภายในของเรา 

(3) เพื่อรกัษาและพฒันาความไวว้างใจต่อกนักบัผูถ้ือผลประโยชน์ร่วมต่างๆ ของฮติาชกิรุ๊ป เราจะเปิดเผยขอ้มลูอย่างตรงไปตรงมา
และโปร่งใส และตอบโตก้บัผูถ้อืผลประโยชน์ร่วมอย่างรบัผดิชอบดว้ยการสนทนาและวธิกีารสือ่สารอื่นๆ 
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6. การคุ้มครองทรพัยสิ์นทางปัญญาและตราสินค้า 

(1) เราจะปกป้องทรพัยส์นิทางปัญญาของเรา เคารพทรพัยส์นิทางปัญญาของบุคคลภายนอก และใชท้ัง้สองสิง่อย่างมปีระสทิธภิาพ
เพื่อการด าเนินธุรกจิทีร่าบรื่น 

(2) เราจะจดัการขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของเราและของบุคคลภายนอกตามความส าคญั และบรหิารและจดัการใหเ้หมาะสมกบัล าดบั
ความส าคญันี้ 

(3) เราจะปกป้องและยกระดบัคุณค่าของแบรนดฮ์ติาช ิโดยตระหนกัว่าเป็นสนิทรพัยก์ารจดัการทีส่ าคญั 
 

7. การคุ้มครองความปลอดภยัสินทรพัยอ์งคก์ร 

เราจะใชส้นิทรพัยอ์งคก์รของเราทัง้หมดเฉพาะในกจิกรรมทางธุรกิจและวตัถุประสงค์ทีเ่หมาะสมอื่นๆ เท่านัน้ และบรหิารจดัการ
อย่างเหมาะสม เพื่อปกป้องมลูค่าของสนิทรพัยเ์หล่านัน้ 
 

8. การจดัการวิกฤตการณ์ 

เราจะพยายามร่วมกนัทัว่ทัง้ฮติาชกิรุ๊ปเพื่อรกัษาความปลอดภยัของพนักงานและความต่อเนื่องทางธุรกจิ ในกรณีภยัพบิตัแิละภยั
คุกคามต่างๆ เช่น แผ่นดนิไหว สนึามแิละน ้าท่วม การโจมตทีางไซเบอร ์และการก่อการรา้ย 
 

9. ความรบัผิดชอบของพนักงาน 

พนกังานจะตอ้งปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรม หากทราบถงึกจิกรรมทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด ใหร้ายงานต่อผูจ้ดัการหรอืรายงานผ่าน
ระบบการรายงานภายในโดยทนัท ี
 

10. ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารระดบัสงู 

ผูบ้รหิารระดบัสงูจะตอ้งเป็นผูน้ าในการปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรม และพยายามอย่างเตม็ทีใ่นการด าเนินธุรกจิ โดยยดึหลกัจรยิธรรม
และกฎขององค์กร ในกรณีที่มกีารละเมดิหลกัจรยิธรรม ผู้บรหิารระดบัสูงจะต้องใชม้าตรการและด าเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อ
ป้องกนัไม่ให้เกดิเหตุการณ์ที่คล้ายคลงึกันซ ้าอกีโดยทนัท ีในขณะเดยีวกนักต็้องควบคุมวนิัยตนเองรวมถึงผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ละเมดิอย่างเคร่งครดั 
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บทบญัญติัเพ่ิมเติมของหลกัจริยธรรมของฮิตาชิกรุป๊ 

หลกัจรยิธรรมของฮติาชกิรุ๊ปจะมผีลบงัคบัใชก้บัเจา้หน้าทีแ่ละพนกังานทุกคนของ บรษิทั ฮติาช ิจ ากดั และบรษิทัในเครอื   

บรษิทัในเครอืจะตอ้งก าหนดจรรยาบรรณของตนเอง โดยการยอมรบัหรอืแกไ้ขหลกัจรยิธรรมของฮติาชกิรุ๊ปในทีป่ระชุมการก าหนด
นโยบาย เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเจา้หน้าทีแ่ละพนกังานทุกคนมคีวามเขา้ใจอยา่งเตม็ทีใ่นบทบญัญตัขิองหลกัจรยิธรรมนัน้ บรษิทัในเครอืแต่
ละแห่งจะต้องปรบัปรุงโครงสร้างและระบบองค์กรของตน (ยกตัวอย่างเช่น ระบบการรายงานภายใน แ ละระบบวินัย) เพื่อให้
สอดคล้องกบัหลกัจรยิธรรมของฮิตาชกิรุ๊ป ในกรณีที่มกีารละเมดิต้องด าเนินการทางวนิัยตามกฎและขัน้ตอนภายในทีเ่กีย่วขอ้ง 
บรษิทัในเครอือาจใชห้ลกัจรยิธรรมของตนเอง ร่วมกบัเนื้อหาของหลกัจรยิธรรมของฮติาชกิรุ๊ป หลกัจรยิธรรมดงักล่าวอาจแตกต่าง
กนัไปในแต่ละประเทศหรอืภูมภิาคตามระบบกฎหมาย จารตีประเพณี หรอืลกัษณะธุรกจิ หรอืรวมถงึขอ้ก าหนดทีไ่ม่มอียู่ในหลกั
จรยิธรรมของฮติาชกิรุ๊ป อย่างไรกต็าม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หลกัจรยิธรรมเหล่านัน้ต้องไม่ขดักบับทบญัญตัหิรอืลดประสทิธผิลของ
หลกัจรยิธรรมของฮติาชกิรุ๊ป 

เมื่อบรษิทัในเครอืจดัท าหลกัจรยิธรรมของฮติาชกิรุ๊ปฉบบัปรบัปรุงใหม่ จะต้องระบุอย่างชดัแจง้ว่าไดม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขตามหรอื
อา้งองิถงึหลกัจรยิธรรมของฮติาชกิรุ๊ป 
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