มาตรฐานการปฏิบตั ิงานของกลุ่มบริ ษทั โตชิบา ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วิส
กลุ่มบริ ษทั โตชิบา ไลฟ์ สไตล์ แอนด์เซอร์ วสิ กาลังก้าวไปสู่ องค์กร ที่ได้รับความไว้วางใจจากสังคม เราจึงได้
สร้างปรัชญาขององค์กรว่า “สร้างสรรค์ชีวิตในบ้านทุกหลังในโลกใบนี้ให้ดีข้ ึน” เราดาเนินธุ รกิจภายใต้
ปรัชญาองค์กร ด้วยการนาส่ งความเชื่อถือ และชีวติ ที่สะดวกสบายให้กบั มนุษยชาติทวั่ โลก โดยการส่ งมอบ
ผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่ อง “เพราะเราให้ความสาคัญกับมวลมนุษยชาติ”
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานของกลุ่มโตชิบา ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์ วสิ ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อทาให้ปรัชญา
ของบริ ษทั เราให้เป็ นจริ ง และหลักปฏิบตั ิน้ ีจะต้องถูกนาไปปฏิบตั ิ ให้ครอบคลุมถึงบุคคลระดับ บริ หาร
พนักงาน และผูท้ ี่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั กลุ่มโตชิบา ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์ วสิ
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บทนำ
กลุ่มบริ ษทั โตชิบา ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ กาลังเป็ นองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจ จาก
สังคม เราจึงต้องจัดทาปรั ชญาองค์กรที่ว่า “สร้ างสรรค์ชีวิตในบ้านทุกหลังในโลกใบนี้ ให้ดีข้ ึน” ด้วยการ
นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่เป็ นนวัตกรรมใหม่ ๆ โดย “เราคิดถึงประชาชน”
มาตรฐานการปฏิ บ ตั ิ ง านของกลุ่ มบริ ษ ทั โตชิ บ า ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์ วิส (ต่ อไปนี้
เรี ยกว่า "SOC" ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ปรัชญาของ บริ ษทั ของเราเป็ นจริ งและเป็ นพื้นฐานในการแนะนา
กิจกรรมของเราเพื่อให้เรา สามารถดาเนิ นงานภายใต้หลักการของความเป็ นธรรม ความซื่ อสัตย์สุจริ ตและ
ความโปร่ งใสและมีส่วนร่ วมในการสร้างสังคมที่ยงั่ ยืน
กรรมการ บริ ษทั ผูส้ อบบัญชี และเจ้าหน้าที่ท้ งั หลายแต่ละราย (ต่อไปนี้ เรี ยกว่า “กรรมกำร”) และ
พนักงานทั้งหลาย (ต่อไปนี้ เรี ยกว่า “พนักงำน”) ของกลุ่มบริ ษทั โตชิ บา ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์ วิส
ควรปฏิบตั ิให้สอดคล้องมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และควรใช้ความพยายามอย่างยิ่งที่จะดาเนิ นกิจกรรม และ
ธุ รกิ จให้ได้ผลดี มีคุณภาพสู งในลักษณะที่ เป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กรระดับโลกซึ่ งมุ่งเน้นความสาคัญของ
ความสมดุลระหว่างสภาพแวดล้อม สิ ทธิ มนุษยชน และชุมชนท้องถิ่น ภายใต้หลักการในการให้ความสาคัญ
กับการดาเนินชีวติ และความปลอดภัย รวมถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ บรรทัดฐานและจริ ยธรรม
ของสังคม
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1. สิ ทธิมนุษยชน
1)

นโยบำยองค์ กรของกลุ่มบริษัทโตชิ บำ ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์ เซอร์ วสิ
บริ ษทั ในกลุ่มโตชิบา ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ จะต้อง

2)

(1)

ปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมายและกฎระเบี ย บที่ ใ ช้บ งั คับทั้ง หมดในแต่ล ะประเทศและภูมิภาค ที่
เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ มนุ ษยชน เข้าใจมาตรฐานสากลและเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน และไม่ยอมรับ
การใช้แรงงานเด็กหรื อการบังคับใช้แรงงาน

(2)

ใช้มาตรการที่เหมาะสมในกรณี ที่กลุ่มโตชิบา ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ ทราบถึง
การละเมิดสิ ทธิมนุษยชน และเรี ยกร้องให้ผจู้ ดั หาสิ นค้าแก้ไขการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนนั้น

(3)

สร้างจิตสานึกในกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยให้เคารพสิ ทธิ มนุษยชน

มำตรฐำนกำรปฏิ บัติงำนสำหรั บ กรรมกำรและพนั กงำนกลุ่ม บริ ษัทโตชิ บำ ไลฟ์ สไตล์ โปรดัค ส์
แอนด์ เซอร์ วสิ
กรรมกำรและพนักงำนจะต้ อง
(1) ยอมรับและยืดหยุ่นต่อความแตกต่างของค่านิ ยม และเคารพลักษณะนิ สัยและบุคลิกภาพ
ของแต่ละบุคคล เคารพสิ ทธิ ส่วนบุคคลและสิ ทธิ มนุษยชนของแต่ละบุคคล
(2) หลีกเลี่ยงการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนใดๆอัน สื บเนื่ องจากเชื้ อชาติ ศาสนา เพศ ประเทศบ้าน
เกิ ด ความบกพร่ องทางร่ างกาย อายุหรื อรสนิ ยมทางเพศ และหลี กเลี่ ยงการทาร้ ายร่ างกาย
การคุ ก คามทางเพศ การคุ ก คามด้วยอานาจ (การกลั่นแกล้ง หรื อคุ ก คามโดยหัวหน้า ใน
สานักงาน) หรื อการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนของบุคคลอื่น
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2. ควำมพึงพอใจของลูกค้ ำ
1)

นโยบำยองค์ กรของกลุ่มบริษัทโตชิ บำ ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์ เซอร์ วสิ

บริ ษทั ทั้งหลายในกลุ่มโตชิบาไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ จะต้องจัดส่ งสิ นค้า ระบบ และ
บริ การต่างๆ (ต่อไปในที่น้ ีเรี ยกว่า “สิ นค้ ำและกำรบริกำร”) โดยสิ นค้าและการบริ การเหล่านี้จะต้องขึ้นอยูก่ บั
เสี ยงเรี ยกร้องจากลูกค้า ตลอดจนความคิดเห็นทั้งหลาย โดยจะต้องสนองความต้องการและข้อกาหนดต่างๆ
ของลูกค้า อันสอดคล้องกับข้อกฎหมาย กฎระเบียบ และสัญญาต่างๆ
2)

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนสำหรั บกรรมกำรและพนักงำนของกลุ่มบริ ษัทโตชิ บำ ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์
แอนด์ เซอร์ วสิ
กรรมการและพนักงานจะต้อง
(1)

ส่ งสิ นค้าและการบริ การที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

(2)

ให้ขอ้ มูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับสิ นค้าและการบริ การตามวิธีอนั ควร

(3)

ตอบสนองคาขอและคาปรึ กษาจากลูกค้าด้วยความซื่ อสัตย์ รวดเร็ วและอย่างเหมาะสม

(4)

เคารพความเห็นของลูกค้าและพยายามพัฒนาปรับปรุ งสิ นค้าและการบริ การเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า
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3. กำรจัดซื้อจัดจ้ ำง
1)

นโยบำยองค์ กรของกลุ่มบริษัทโตชิ บำ ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์ เซอร์ วสิ
บริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั โตชิบา ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ จะต้อง

2)

(1)

ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย กฎระเบี ย บ แนวปฏิ บ ตั ิ ข องกลุ่ ม อุ ตสาหกรรมและองค์ก รระหว่า ง
ประเทศที่ใช้บงั คับทั้งหมด

(2)

ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการทาธุ รกรรมกับกลุ่มบริ ษทั โตชิบาไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์
เซอร์ วิส แก่ ผูจ้ ดั หาสิ นค้า ทั้งหลาย (ต่อไปในที่ น้ ี ให้รวมถึ งผูท้ ี่ มีแนวโน้มจะเป็ นผูจ้ ดั หา
สิ นค้าในอนาคต)

(3)

จัดซื้ อจัดจ้างกับผูจ้ ดั หาสิ นค้าในลักษณะที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมร่ วมกัน

(4)

จัดซื้ อจัดจ้างบนความเข้าใจซึ่ งกันและกัน และความเชื่อมัน่ ในผูจ้ ดั หาสิ นค้า

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนสำหรั บกรรมกำรและพนักงำนของกลุ่มบริ ษัทโตชิ บำ ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์
แอนด์ เซอร์ วสิ
กรรมการและพนักงานจะต้อง
(1)

จัดลาดับความสาคัญของผูจ้ ดั หาสิ นค้าซึ่ง
-

ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และบรรทัดฐานของสังคมที่ใช้บงั คับทั้งหมด และให้
ความส าคัญกับ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน แนวปฏิ บตั ิ ก ารใช้แรงงานที่ ดี ความปลอดภัย และ
สุ ขภาพในการทางาน และการรักษาสิ่ งแวดล้อม

-

มีสถานะทางการเงินที่ดี

-

สามารถจัด ส่ ง สิ นค้า และ/หรื อบริ ก ารให้ก ลุ่ ม โตชิ บ า ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์
เซอร์วสิ โดยให้ความสาคัญกับคุณภาพที่เหมาะสม ราคาและระยะเวลาส่ งมอบ

-

สามารถจัด ส่ ง สิ น ค้า และ/หรื อ บริ ก ารที่ แ น่ น อน พร้ อ มทั้ง สามารถยื ด หยุ่ น และ
เปลี่ยนแปลงตามความผันผวนของอุปสงค์ได้

-

มี เทคโนโลยีที่ส่ง ผลบวกกับผลิ ตภัณฑ์ของกลุ่ มโตชิ บาไลฟ์ สไตล์โปรดัคส์ แอนด์
เซอร์วสิ
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(2)

-

มี แผนป้ องกันการจัดส่ งสิ นค้า และ/หรื อบริ การสะดุ ดในสถานการณ์ ที่เหนื อความ
คาดหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริ ษทั และห่วงโซ่อุปทาน

-

จัดให้ผจู้ ดั หาสิ นค้าปฏิบตั ิตามนโยบายจัดซื้ อจัดจ้างในระดับเดียวกับโตชิบาไลฟ์ สไตล์
โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ

ก่อนจัดซื้ อสิ นค้าและการบริ การทั้งหลายที่จาเป็ น กรรมการและพนักงานจะต้องประเมิน
ราคาอย่างยุติธรรมและรอบคอบ ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ต่อไปนี้
-

โดยไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อม

-

ด้วยคุ ณภาพที่เหมาะสม และโดยการกาหนดราคาที่เหมาะควรตามสภาวะเศรษฐกิ จ
และด้วยเหตุผลอันควร

-

ส่ งมอบตามหมายกาหนดการและโดยมีการจัดส่ งที่แน่นอน

(3)

ละเว้นการได้รับผลประโยชน์ส่วนตนจากผูจ้ ดั หาสิ นค้าในส่ วนของการจัดซื้ อขององค์กร
และปฏิบตั ิภาระผูกพันตามสัญญาอันมีต่อผูจ้ ดั หาสิ นค้าโดยสุ จริ ต โดยตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่า ธุ ร กรรมทั้ง หลายนั้น สอดคล้อ งกัน กับ ข้อ ปฏิ บ ัติ ท างการค้า ที่ ดี แ ละจริ ย ธรรมอัน ดี
ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บงั คับทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการปกป้ องผูจ้ ดั หาสิ นค้า
ทั้งหลาย

(4)

ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าการซื้ อทั้งหลายนั้นได้รับการมอบอานาจจากฝ่ ายรั บเหมาช่ วง ฝ่ าย
จัด ซื้ อ และฝ่ ายซื้ อ ที่ เ กี่ ย วข้อ งแล้ว ตามกฎระเบี ย บภายในของกลุ่ ม โตชิ บ า ไลฟ์ สไตล์
โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ
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4. กำรผลิตและเทคโนโลยี กำรรับประกันคุณภำพ
1)

นโยบำยองค์ กรของกลุ่มบริษัทโตชิ บำ ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์ เซอร์ วสิ
บริ ษทั ในกลุ่มโตชิบา ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ จะต้อง

2)

(1)

ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บงั คับทั้งหมด ตลอดจนสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิต เทคโนโลยี และการรับประกันคุณภาพ

(2)

ส่ งเสริ มการปรับปรุ งด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาสิ นค้าอยูต่ ลอดเวลา และพยายามจัดส่ ง
สิ นค้าและการบริ การที่ปลอดภัย เชื่ อถื อได้ และมีคุณภาพสู ง ตลอดจนตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและประกอบขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัยที่สุด

มำตรฐำนกำรปฏิ บัติงำนสำหรั บ กรรมกำรและพนั กงำนกลุ่ม บริ ษัทโตชิ บำ ไลฟ์ สไตล์ โปรดัค ส์
แอนด์ เซอร์ วสิ
กรรมการและพนักงานจะต้อง
(1)

รับประกันการดาเนิ นการตามข้อผูกพันว่าด้วยการรับประกัน โดยให้ความสาคัญต่อความ
พึงพอใจของลูกค้า และรับประกันความปลอดภัยของสิ นค้า

(2)

ส่ งเสริ มให้มีการค้นคว้าวิจยั และพัฒนาปรับปรุ งเทคโนโลยี สิ นค้าและการบริ การให้ล้ าสมัย
และให้มีการปรับปรุ งโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง บารุ งรักษาโครงสร้าง
พื้ น ฐานด้า นหน้ า ที่ แ ละเทคโนโลยี ข้ ัน พื้ น ฐาน ให้ ต อบสนองได้ร วดเร็ ว ทัน เวลาและ
เหมาะสม เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี และพัฒนาสิ นค้าและการบริ การ
ที่นาเทคโนโลยีล้ าสมัยมาใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

(3)

ในกรณี ที่กรรมการและพนักงานได้รับข้อมูลเกี่ ยวกับอุบตั ิเหตุอนั เกี่ ยวข้องกับสิ นค้าและ
บริ การทั้งหลาย หรื อเกี่ ยวกับความปลอดภัยของสิ นค้าและการบริ การ จะต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อเท็จจริ งของข้อมูลดังกล่าวโดยเร็ ว และดาเนิ นมาตรการที่เห็นควรตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ที่ใช้บงั คับทั้งหมด ซึ่ งรวมถึ งข้อกาหนดเกี่ ยวกับข้อมูล
การเรี ยกเก็บผลิตภัณฑ์ และคาเตือน และฉลาก
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5. กำรตลำดและกำรขำย
1)

นโยบำยองค์ กรของกลุ่มบริษัทโตชิ บำ ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์ เซอร์ วสิ
บริ ษทั ในกลุ่มโตชิบา ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ จะต้อง

2)

(1)

ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บงั คับทั้งหมด (รวมถึงการห้ามรับหรื อให้สินบน
ทางการค้าและเงินใต้โต๊ะ ) ดาเนิ นกิ จกรรมด้านการตลาดและการขายตามหลักจริ ยธรรม
ขององค์กรที่เหมาะสม

(2)

ส่ งมอบสิ นค้าและการบริ การชั้นยอดที่ตอบสนองความต้องการและข้อกาหนดทั้งหลายของ
ลูกค้า

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนสำหรั บกรรมกำรและพนักงำนของกลุ่มบริ ษัทโตชิ บำไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์
แอนด์ เซอร์ วสิ
กรรมการและพนักงานจะต้อง
(1)

ปฏิบตั ิตามข้อปฏิบตั ิทางธุ รกิจที่ดีและยุติธรรมในการจัดการกับลูกค้าทั้งหลาย

(2)

ส่ งเสริ มการตลาดและการขายที่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บงั คับทั้งหมด
(รวมถึ ง การห้ามรับหรื อให้สินบนทางการค้าและเงิ นใต้โต๊ะ ) ปฏิ บตั ิตามข้อปฏิ บตั ิทาง
ธุ รกิจที่ดี และเคารพแนวคิดที่เป็ นที่ยอมรับของสังคม

(3)

พยายามเข้าใจความต้องการของลูกค้าจากมุมมองของลูกค้าและส่ งมอบสิ นค้าหรื อบริ การที่
เหมาะสม
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6. กฎหมำยว่ ำด้ วยกำรแข่ งขันและกำรทำธุรกรรมกับภำครั ฐ
1)

นโยบำยองค์ กรของกลุ่มบริษัทโตชิ บำ ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์ เซอร์ วสิ
บริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั โตชิบา ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ จะต้อง
(1)

ปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายและกฎระเบี ย บที่ ใ ช้ บ ั ง คั บ ทั้ ง หมดที่ ไ ด้ ถู ก ประกาศใช้ โ ดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแข่งขันอย่างยุติธรรมและเสรี (ต่อไปในที่น้ ี เรี ยกว่า “กฎหมายว่าด้วย
การแข่งขัน”) ในทุกธุ รกรรม รวมถึงธุ รกรรมกับภาครัฐ

(2)

เตรี ยมการและดาเนินโครงการการปฏิบตั ิตามกฎหมายการแข่งขันและกฎบริ ษทั ทั้งหลายที่
เกี่ ยวกับ กิ จกรรมด้านการตลาดต่ อหน่ วยงานรั ฐบาลที่ กาหนดนโยบายและขั้นตอนการ
ดาเนิ นการขององค์กรเพื่อการรั บประกันการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันและ
กฎระเบียบที่ใช้บงั คับทั้งหมด

(3)

การปฏิ บตั ิตามกฎหมายข้อบังคับและแนวทางปฏิ บตั ิ ทางธุ รกิ จที่ ถูกต้องตามกฎหมายใน
ธุ รกรรมของรัฐบาลทั้งหมด และไม่ทากิจกรรมต่าง ๆเช่นการขัดขวางการเสนอราคา (หมาย
เหตุ 1)

2. มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนสำหรับกรรมกำรและพนักงำนกลุ่มบริ ษัทโตชิ บำ ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์
แอนด์ เซอร์ วสิ
กรรมการและพนักงานจะต้อง
(1)

ปฏิ บตั ิตามโครงการการปฏิ บตั ิตามกฎหมายการแข่งขัน ตลอดจนกฎของบริ ษทั เกี่ ยวกับ
กิจกรรมด้านการตลาด และส่ งเสริ มการประกอบกิจกรรมด้านธุ รกิจโดยเสรี และยุติธรรม

(2)

หลี กเลี่ยงการทาข้อตกลงหรื อความเข้าใจทั้งหลาย ไม่วา่ โดยแจ้งหรื อโดยนัย กับผูแ้ ข่งขัน
ในส่ วนของการกาหนดราคา (รวมทั้งการเสนอราคาและการประมูล) ปริ มาณการผลิตและ
การขาย การจัดสรรในตลาด ลูกค้าหรื อเขตการค้า หรื อข้อจากัดเกี่ยวกับกาลังการผลิตหรื อ
เทคโนโลยี ข้อห้ามเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ ไม่จากัดเฉพาะข้อตกลงที่ได้มีการบันทึกไว้จริ งเป็ น
หนังสื อ โดยบันทึกเป็ นรายงานการประชุ ม ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงข้อตกลงที่ทาขึ้นเป็ นวาจา
ด้วย

(3)

หากลูกค้าเป็ นหน่วยงานรัฐบาล จะต้องปฏิบตั ิตามกฎบริ ษทั เกี่ยวกับกิจกรรมด้านการตลาด
ต่อหน่วยงานรัฐบาล และจะต้องไม่เข้าทากิจกรรมใดๆ เช่น การขัดขวางการประมูล (หมาย
เหตุ 1) หรื อการร่ วมมือกับผูแ้ ข่งขันเมื่อมีคาสัง่ ซื้ อ (หมายเหตุ 2)
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(4)

จะต้องไม่จดั หรื อมีส่วนร่ วมในการประชุ ม ทาข้อผูกมัดหรื อข้อตกลง หรื อแลกเปลี่ ยน
ข้อมูลหรื อมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมใดๆอันอาจก่อให้เกิ ดข้อสงสัยว่ามีส่วนร่ วมในกิ จกรรม
ตามวรรค (2) และ (3) ดังกล่าวข้างต้น

(5)

จะต้องไม่กาหนดให้ผจู ้ ดั จาหน่ายหรื อผูแ้ ทนจาหน่ายทาข้อตกลงยอมรับ หรื อรักษาระดับ
ราคาขายต่อสาหรับสิ นค้าของกลุ่มบริ ษทั โตชิบา ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ

(6)

จะต้องไม่อนุ ญาตให้บุคคลภายนอก (รวมทั้งตัวแทนขาย) เข้าทากิ จกรรมที่ตอ้ งห้ามตาม
วรรค (2) ถึง (5) ดังกล่าวข้างต้น

(7)

ในการจ้างอดีตข้าราชการ ให้ตรวจสอบผูส้ มัครโดยละเอียดตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
ใช้บงั คับทั้งหมด และระเบียบภายในของหน่วยงานราชการที่บุคคลนั้นเคยปฏิบตั ิงาน และ
ในกรณี ที่ว่าจ้างผูส้ มัครนั้น ห้ามให้ผูน้ ้ ันมี ส่วนเกี่ ยวข้องในงานด้านการตลาดที่ เกี่ ยวกับ
หน่วยงานราชการนั้น ยกเว้นในกรณี ที่กฎหมายอนุญาต

(หมายเหตุ 1) ในเอกสารฉบับนี้ “การขัดขวางการประมูล ” เมื่อมี การดาเนิ นการกับหน่ วยงานรั ฐบาล
หมายถึงการสอบถามเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของหน่วยงานในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญาที่ผมู ้ ีแนวโน้มว่าจะประมูล
ได้จะเข้าทา หรื อราคาประมูลที่เป็ นไปได้ หรื อการกระทาเพื่อให้หน่วยงานตระหนักถึงเจตนารมณ์ดงั กล่าว
นั้น
(หมายเหตุ 2) ในเอกสารนี้ “การร่ วมมือกับผูแ้ ข่งขันเมื่อมีคาสั่ง” หมายถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรื อการ
ร่ วมมือกับผูเ้ ข้าแข่งขันทั้งหลายในส่ วนที่เกี่ยวกับสัญญาที่ผมู ้ ีแนวโน้มว่าจะประมูลได้จะเข้าทา ราคาประมูล
และข้อมูลอื่น
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7. กำรติดสิ นบน
1)

นโยบำยองค์ กรของกลุ่มบริษัทโตชิ บำไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์ เซอร์ วสิ
บริ ษทั ทั้งหลายในกลุ่มโตชิบาไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ จะต้อง

ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บงั คับทั้งหมด ซึ่งห้ามชาระ เสนอ หรื อสัญญาว่าจะชาระเงิน
หรื อ สิ่ งใดๆที่มีค่าแก่ขา้ ราชการ( เจ้าพนักงาน หรื อลูกจ้างของแผนก สานักงาน หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อ
ขององค์ก ารระหว่า งประเทศ หรื อบุ ค คลที่ ท าหน้าที่ ในฐานะของตัวแทนหรื อท างานในนามของแผนก
สานักงาน หรื อหน่ วยงานของรัฐ หรื อตัวแทนหรื อทางานในนามขององค์การระหว่างประเทศ หรื อพรรค
การเมือง เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง หรื อผูส้ มัคร)
2)

มำตรฐำนกำรปฏิ บัติงำนสำหรั บ กรรมกำรและพนั กงำนกลุ่ม บริ ษัทโตชิ บำ ไลฟ์ สไตล์ โปรดัค ส์
แอนด์ เซอร์ วสิ
กรรมการและพนักงานจะต้อง
(1)

ไม่ ท าหรื อ เสนอว่า จะท า ไม่ ว่า โดยตรงหรื อโดยอ้อม ซึ่ ง การช าระหรื อการกระท าใดๆ
เกี่ ย วกับ มู ล ค่ า ไม่ว่า ในรู ป แบบของค่ า ตอบแทน ความบันเทิ ง ด้า นธุ รกิ จ ของขวัญ เงิ น
ช่วยเหลือ บาเหน็จ หรื อในรู ปแบบอื่น ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรื อถูกห้ามโดยกฎหมายหรื อ
กฎระเบียบใดๆ ในการดาเนิ นการกับองค์กรรัฐบาลใดๆ เจ้าหน้าที่ขององค์กรดังกล่าวหรื อ
สมาชิกพรรคการเมือง (รวมทั้งผูอ้ ยูใ่ นตาแหน่งทางการเมืองหรื อผูแ้ ข่งขันสาหรับตาแหน่ง
ดังกล่าว) (ยกเว้นในกรณี ที่ไม่ผิดต่อกฎหมายหรื อกฎระเบียบ และ เป็ นที่ยอมรับในสังคม)
และไม่มีส่วนร่ วมในการขาย กู้ยืม และธุ รกรรมอื่นๆที่ มีลกั ษณะเดี ยวกัน (รวมถึ งการค้ า
ประกัน) ที่ไม่ได้กระทาเป็ นทางค้าปกติ

(2)

ไม่จ่ายเงินหรื อเสนอผลประโยชน์แก่นกั การเมือง (รวมถึงอดีตสมาชิกสภานิ ติบญั ญัติ หรื อ
อดี ตเลขา หรื อเลขาปั จจุบนั ของนักการเมือง) หรื อบริ ษทั ที่นักการเมืองมี ความเกี่ ยวข้อง
โดยไม่คานึ งถึงรู ปแบบของเงินหรื อผลประโยชน์ ( เช่น "ค่านายหน้า" หรื อ" ค่าที่ปรึ กษา")
ที่เกี่ยวกับการตลาดแก่หน่วยงานของรัฐ

(3)

ป้ องกันไม่ให้มีการเสนอเงิ นสดหรื อผลประโยชน์อื่นๆให้แก่ตวั แทนรัฐบาลต่างชาติ โดย
เป็ นวิธีที่จะทาให้ได้รับผลประโยชน์หรื อกาไรอันไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่ อมีการดาเนิ น
ธุ รกรรมทางธุ รกิจระหว่างประเทศ
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(4)

ห้า มให้ บุ ค คลที่ ส าม รวมถึ ง ตัวกลาง เช่ นตัว แทนจ าหน่ า ย หรื อตัว แทน มี ส่ วนร่ ว มใน
กิจกรรมใดๆตามที่กาหนดไว้ในวรรค (1) ถึง (3) ดังกล่าวข้างต้น

(5)

ตรวจสอบเพื่อให้แน่ ใจว่าค่ า ตอบแทนตามสมควรและข้อก าหนดและเงื่ อนไขที่ จาเป็ น
ทั้ง หลายได้ระบุ ไ ว้ล่ วงหน้า เมื่ อท างานกับ คนกลาง เช่ นผูจ้ ดั จาหน่ า ยหรื อตัวแทน และ
ปฏิบตั ิตามมาตรการทั้งหลายที่กาหนดโดยกฎหมายหรื อกฎระเบียบทั้งหลายที่นามาบังคับ
ใช้ของประเทศและภูมิภาคแต่ละแห่งสาหรับค่าตอบแทนดังกล่าว

(6)

ไม่บริ จาคเงิ นให้พรรคการเมืองหรื อคณะกรรมการ ยกเว้นในกรณี ที่กฎหมาย กฎระเบียบ
และกฎบริ ษทั อนุญาต

(7)

เคารพในแนวทางปฏิบตั ิของลูกค้า หน่วยงานรัฐ หรื อผูอ้ ื่น และกฎหมายและกฎระเบียบที่
ใช้บ งั คับ ว่า ด้วยการให้หรื อข้อจากัดหรื อการควบคุ ม การรั บ การเลี้ ย งรั บ รองทางธุ รกิ จ
ของขวัญ หรื อมารยาททางธุ รกิจอื่นๆของลูกจ้างหรื อพนักงงาน
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8. สิ่ งแวดล้อม
1)

นโยบำยองค์ กรของกลุ่มบริษัทโตชิ บำ ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์ เซอร์ วสิ
บริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั โตชิบา ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ จะต้อง

2)

(1)

กระตุน้ ให้มีการส่ งเสริ มสภาพแวดล้อมที่สามารถรักษาให้คงอยูไ่ ด้ โดยให้ขอ้ ตระหนักว่า
โลกเป็ นทรัพย์สินที่ไม่สามารถหาสิ่ งใดมาแทนที่ได้ และถือเป็ นภาระหน้าที่ร่วมกันของทุก
คนที่จะต้องทิ้งโลกนี้ไว้ในสภาพที่ดีเพื่อมอบให้แก่คนรุ่ นหลังต่อไป

(2)

ปฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานของประเทศ ภู มิ ภ าคและสากล กฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้อ ตกลง
แนวทางด้าน อุตสาหกรรมและกฎบริ ษทั อันเกี่ ยวเนื่ องกับสภาพแวดล้อมที่ใช้บงั คับ
ทั้งหมด

(3)

ช่วยเหลื อสังคมโดยการพัฒนาและนาเสนอสิ นค้าที่ดีเยี่ยมอันประกอบขึ้นด้วยเทคโนโลยี
เพื่อใช้ในการปกป้ องสภาพแวดล้อม

(4)

พยายามลดผลกระทบอันจะมีต่อสภาพแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมด้านธุ รกิจ

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน สำหรั บกรรมกำรและพนักงำนในกลุ่มโตชิ บำ ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์
เซอร์ วสิ
กรรมการและพนักงานจะต้อง
(1)

พยายามค้นคว้าวิจยั และพัฒนากิ จกรรมและการผลิ ตสิ นค้าทั้งหลาย ที่สนับสนุ นการลด
ผลกระทบต่ อ สภาพแวดล้ อ ม นอกจากนี้ จะต้ อ งเปลี่ ย นแปลงการท างานเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการใช้พลังงาน ลดการใช้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และนาของที่ใช้แล้ว
มาหมุนเวียนใช้ใหม่ ตามแนวทางในการดาเนินกิจกรรมทางธุ รกิจทั้งหลาย เพื่อป้ องกันการ
ทาให้โลกร้อนขึ้น และเพื่อใช้ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

(2)

พัฒนากิ จกรรมด้านสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่ อง โดยการดาเนิ นแผนการเริ่ มจากระยะสั้น
และระยะยาว ไปจนถึงการดาเนินแผนการเป็ นรายวัน

(3)

ดาเนิ นการวัดผลและตรวจสอบเป็ นครั้งคราว และเก็บรักษาบันทึกที่ได้จากการวัดผลและ
ตรวจสอบดังกล่าว เมื่อมีเหตุการณ์ผดิ ปกติเกิดขึ้นให้ดาเนิ นมาตรการแก้ไขและป้ องกันโดย
พลัน
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(4)

ปฏิ บ ัติ ก ารเพื่ อ ประเมิ น ผลกระทบด้า นสภาพแวดล้อ มอย่า งเหมาะสมและโดยเร็ ว ใน
ระหว่างที่มีแผนงานลงทุนสร้างโรงงานใหม่และย้ายโรงงานในส่ วนการผลิต แผนงานและ
รู ปแบบสิ นค้า และการซื้ อชิ้นส่ วน ส่ วนประกอบหรื อวัสดุใหม่

(5)

พยายามหลีกเลี่ ยงการใช้หรื อการกระจายของสารใดๆ ที่ถึงแม้จะไม่ตอ้ งห้ามตามกฎหมาย
หรื อกฎระเบียบที่ นามาใช้บงั คับ แต่หน่ วยงานด้านสภาพแวดล้อมสาธารณะหรื อรัฐบาล
ของประเทศหรื อ ภู มิ ภาคใดที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท โตชิ บ า ไลฟ์ สไตล์ โปรดัค ส์ แอนด์เ ซอร์ วิส
ประกอบการอยู่สามารถตระหนักได้วา่ อาจส่ งผลคุกคามต่อสภาพแวดล้อมได้ หากบริ ษทั
ในกลุ่มโตชิบา ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์ วิส ต้องนาสารดังกล่าวนั้นมาใช้ไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ให้ใช้ความพยายามทุกประการเพื่อลดผลกระทบอันจะมีต่อสภาพแวดล้อม
โดยการใช้ความรู ้ความชานาญการและเทคโนโลยีที่มีอยูอ่ ย่างดีที่สุด

(6)

พยายามรักษาช่องทางติดต่อที่ดีที่เปิ ดช่ องไว้ เช่ น การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ
กิจกรรมด้านสภาวะแวดล้อมของเรา

(7)

ใส่ ใจในเรื่ องสิ่ งแวดล้อมในชี วิตประจาวัน รวมถึ งโลกร้ อน และมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมที่
เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น
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9. กำรควบคุมกำรส่ งออก
1)

นโยบำยองค์ กรของกลุ่มบริษัทโตชิ บำ ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์ เซอร์ วสิ
บริ ษทั ในกลุ่มโตชิบาไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ จะต้อง

2)

(1)

ป้ องกันไม่ให้มีการดาเนินธุ รกรรมใดๆอันอาจทาให้การรักษาความสงบและความปลอดภัย
ของโลกลดประสิ ทธิภาพลง

(2)

ปฏิ บตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหลายเรื่ องการส่ งออกที่นามาบังคับใช้ในประเทศ
และภูมิภาคแต่ละแห่ งที่ มีการปฏิ บตั ิ งาน ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบี ยบของสหรั ฐฯ
หากเราเข้าทาธุ รกรรมที่สินค้าและข้อมูลด้านเทคโนโลยีของสหรัฐฯมีส่วนร่ วมอยูด่ ว้ ย

(3)

จัดเตรี ยมและดาเนิ นการตามโปรแกรมเพื่อการปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดในการควบคุ มการ
ส่ งออกทั้งหลาย (ต่อไปในที่น้ ี เรี ยกว่า “โปรแกรมควบคุมการส่ งออก”) ที่กาหนดนโยบาย
องค์กร และขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่กล่าว
มาข้างต้น

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนสำหรั บกรรมกำรและพนักงำนของกลุ่มบริ ษัทโตชิ บำ ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์
แอนด์ เซอร์ วสิ
กรรมการและพนักงานจะต้อง
(1)

(2)

ป้ องกันไม่ให้มีการดาเนินธุ รกรรมใดๆอันอาจทาให้การรักษาความสงบและความปลอดภัย
ของโลกลดประสิ ทธิ ภาพลง หรื อธุ รกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรื อสิ นค้าใดๆ ที่อาจขัดต่อ
กฎหมายและระเบียบต่อไปนี้
-

กฎหมายและกฎระเบียบทั้งหลายว่าด้วยการควบคุ มการส่ งออกที่ นามาบังคับใช้ใน
ประเทศและภู มิ ภ าคแต่ ล ะแห่ ง ที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท โตชิ บ า ไลฟ์ สไตล์ โปรดัค ส์ แอนด์
เซอร์วสิ ประกอบการอยู่

-

กฎหมายและกฎระเบียบทั้งหลายว่าด้วยการควบคุ มการส่ งออกของสหรัฐฯที่ นามา
บังคับใช้กบั ธุ รกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านเทคนิคและสิ นค้าของสหรัฐฯ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการบริ หารจัดการธุ รกรรมการอย่างเข้มงวด เริ่ มจากการสอบสวน
ในเบื้ องต้นจนถึ งส่ ง มอบสิ นค้าและการบริ การ โดยปฏิ บตั ิ ตามขั้นตอนโดยละเอี ยดเพื่ อ
ควบคุมธุ รกรรมที่ระบุไว้ในโปรแกรมควบคุมการส่ งออก

16

(3)

ป้ องกันไม่ให้สินค้าของเราถูกนามาใช้เพื่อพัฒนาและผลิ ตอาวุธปกติทวั่ ไปและอาวุธที่ มี
อานุ ภาพท าลายล้างสู ง โดยตรวจสอบผูใ้ ช้ปลายทาง และผูใ้ ช้ปลายทางของสิ นค้าและ
เทคโนโลยี
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10. กลุ่มต่ อต้ ำนสั งคม
1)

นโยบำยองค์ กรของกลุ่มบริษัทโตชิ บำ ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์ เซอร์ วสิ

บริ ษทั ทั้งหลายในกลุ่มโตชิ บา ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์ วิส จะต้องไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ
รวมถึงธุ รกรรม กับกลุ่มต่อต้านสังคม (กลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอาชญากรรมหรื อที่เป็ นการรบกวนหรื อเป็ น
ภัยต่อสังคม ซึ่ งรวมถึงกลุ่มองค์กรอาชญากรรมหรื อผูก้ ่อการร้าย)
2)

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนสำหรั บกรรมกำรและพนักงำนกลุ่มบริ ษัทโตชิ บำ ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์
แอนด์ เซอร์ วสิ
กรรมการและพนักงานจะต้อง
(1)

(2)
(3)

ปฏิเสธการเข้าร่ วมหรื อความช่วยเหลือจากกลุ่มต่อต้านสังคมในกิจกรรมด้านธุ รกิจของเรา
และจะต้อ งไม่ ใ ห้ ก ารสนับ สนุ น กิ จ กรรมดัง กล่ า ว (เช่ น การสมัค รเป็ นสมาชิ ก หรื อซื้ อ
สิ่ งพิมพ์ หนังสื อ ซื้ อสิ นค้า ทาการโฆษณา เสนอให้บริ การ เสนอเงิ นสดหรื อสิ นค้า และ
กิจกรรมอื่นใดเพื่อให้สิทธิ พิเศษหรื อผลประโยชน์)
ปฏิเสธข้อเรี ยกร้องที่ไม่สมควร (หมายเหตุ) อย่างเด็ดขาดและชัดเจน
ปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายและกฎระเบี ย บที่ ใ ช้ บ ัง คับ ทั้ง หมดเกี่ ย วกับ การฟอกเงิ น (ปิ ดบัง
แหล่งที่มาของเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย)

(หมายเหตุ) ในเอกสารฉบับนี้ คาว่า “ข้อเรี ยกร้องที่ไม่สมควร” หมายถึง ข้อเรี ยกร้องหรื อการกระทาที่
เกี่ยวข้องกับการทาธุ รกิจโดยสมาชิกของกลุ่มอาชญากรรมที่มีการขมขู่ที่จะใช้ความรุ นแรง
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11. จรรยำบรรณด้ ำนวิศวกรรม
1)

นโยบำยองค์ กรของกลุ่มบริษัทโตชิ บำ ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์ เซอร์ วสิ
บริ ษทั ในกลุ่มโตชิบา ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ จะต้อง
(1)

เข้าร่ วมกิจกรรมด้านเทคโนโลยีที่มีระดับจรรยาบรรณสู ง

(2)

ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และสัญญาที่ใช้บงั คับทั้งหมด

2) มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนสำหรั บกรรมกำรและพนักงำนกลุ่มบริ ษัทโตชิ บำ ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์
เซอร์ วสิ
กรรมการและพนักงานจะต้อง
(1)

ใช้ความชานาญการ ฝี มื อ และประสบการณ์ ในการสร้ างสรรค์เพื่อให้เกิ ดการมีสุขภาพดี
และความสุ ขให้แก่มวลมนุษย์ ตลอดจนความปลอดภัยให้แก่สังคม

(2)

ถื อ ตามข้อ เท็ จ จริ งด้า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละตระหนัก ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของ กฎหมาย
กฎระเบียบ และปรัชญาทัว่ ไปที่ใช้บงั คับทั้งหมด เพื่อให้เกิดการตัดสิ นใจที่เป็ นอิสระและ
ยุติธรรม และการกระทาที่ซื่อสัตย์และสุ จริ ต

(3)

ด าเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ พัฒ นาความช านาญการและความสามารถในการสร้ า ง
เทคโนโลยีที่มีการประดิษฐ์และสร้างใหม่ และเสนอสิ นค้าและการบริ การที่ปลอดภัยและ
ยอดเยีย่ ม

(4)

พยายามส่ งเสริ มอบรมวิศวกรและถ่ายถอดเทคโนโลยีให้แก่วศิ วกรเหล่านั้น

(5)

ส่ ง เสริ มให้ มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ ค ล่ อ งตัว มากขึ้ น กับ ฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด
สภาพแวดล้อมการทางานที่โปร่ งใสและเปิ ดเผย
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12. สิ ทธิว่ำด้ วยทรัพย์สินในทำงปัญญำ
1)

นโยบำยองค์ กรของกลุ่มบริษัทโตชิ บำ ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์ เซอร์ วสิ
บริ ษทั ในกลุ่มโตชิบา ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ จะต้อง

2)

(1)

ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและกฎระเบี ยบทั้งหลายที่ เกี่ ยวข้องกับกฎหมายสิ ทธิ บตั ร กฎหมาย
ลิขสิ ทธิ์ และสิ ทธิ ในทรัพย์สินในทางปั ญญาอื่นใดที่ใช้บงั คับทั้งหมด (หมายเหตุ)

(2)

ป้ องกัน ไม่ ใ ห้ เ กิ ด กิ จ กรรมในทางปั ญ ญากับ สิ ท ธิ ว่ า ด้ว ยทรั พ ย์สิ น ในทางปั ญ ญา ใช้
ประโยชน์จากสิ ทธิ เหล่ า นั้น และเคารพในสิ ทธิ ใ นทรั พ ย์สิ นในทางปั ญญาอันชอบด้วย
กฎหมายของบุคคลภายนอก

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน สำหรั บกรรมกำรและพนั กงำนกลุ่มบริ ษัทโตชิ บำ ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์
แอนด์ เซอร์ วสิ
กรรมการและพนักงานจะต้อง
(1)

จัดหามาและใช้ซ่ ึ งสิ ทธิ ในทรัพย์สินในทางปั ญญาเพื่อให้การแข่งขันทางธุ รกิจแข็งแกร่ งขึ้น

(2)

ทาความเข้าใจกับและปฏิ บ ตั ิ ตามกฎบริ ษทั โดยมี เงื่ อนไขว่า สิ ท ธิ โดยชอบในทรั พย์สิ น
ในทางปั ญญาในส่ วนที่เกี่ ยวกับการประดิ ษฐ์ ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ แบบงานหรื อตัว
งานที่แท้จริ ง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรื อข้อความดิจิตอล ที่ถือว่าได้ทาขึ้นโดยบุคคลใดๆ
ในระหว่างระยะเวลาที่บุคคลดังกล่าวทางานเป็ นพนักงานในบริ ษทั ในกลุ่มโตชิ บา ไลฟ์
สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์ วิส และความสามารถในการนาสิ ทธิ ดงั กล่าวมาใช้น้ นั ให้ตก
เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั ในกลุ่มโตชิบา ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ

(3)

รักษาซึ่ งสิ ทธิ วา่ ด้วยทรัพย์สินในทางปั ญญาไว้ให้เพียงพอ และดาเนินมาตรการที่เหมาะสม
กับการละเมิดสิ ทธิ เหล่านี้โดยบุคคลภายนอก

(4)

เคารพและรักษาสิ ทธิ วา่ ด้วยทรัพย์สินในทางปั ญญาที่ถูกกฎหมายของบุคคลภายนอก

(หมายเหตุ) ในเอกสารฉบับนี้ คาว่า “สิ ทธิ ในทรัพย์สินในทางปั ญญา” หมายถึงสิ ทธิ บตั ร สิ ทธิ วา่ ด้วย
ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ สิ ท ธิ บตั รในแบบ เครื่ องหมายการค้า ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ ในแผ่นบังหรื องานหน้ากาก
ความลับทางการค้า และสิ ทธิ อื่นใดดังกล่าว
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13. กำรบัญชี
1)

นโยบำยองค์ กรของกลุ่มบริษัทโตชิ บำ ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์ เซอร์ วสิ

บริ ษ ัท ในกลุ่ ม โตชิ บ า ไลฟ์ สไตล์ โปรดัค ส์ แอนด์ เ ซอร์ วิส จะต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ ยวข้องกับการบัญชี ที่ใช้บงั คับทั้งหมด และดาเนิ นการจัดการด้านบัญชี และจัดทารายงาน
ทางการเงินโดยครบถ้วนตามหลักการณ์ที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
2)

มำตรฐำนกำรปฏิ บัติงำนสำหรั บ กรรมกำรและพนั กงำนกลุ่ม บริ ษัทโตชิ บำ ไลฟ์ สไตล์ โปรดัค ส์
แอนด์ เซอร์ วสิ
กรรมการและพนักงานจะต้อง
(1) เก็บรักษาบัญชี ไว้อย่างเหมาะสมและตรงตามเวลา ตามหลักการณ์ทางบัญชี ที่เป็ นที่ยอมรับ
โดยทัว่ ไป
(2)
บัญชี

ส่ งเสริ มให้มีการส่ งมอบบัญชีที่ถูกต้องโดยทันที โดยรักษาและพัฒนาระบบจัดการด้านการ

(3)

พยายามดูแลและปรับปรุ งระบบการจัดการด้านบัญชี และจัดตั้งและใช้มาตรการความคุ ม
ภายในสาหรับการจัดทารายงานทางการเงิน
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14. กำรติดต่ อสื่ อสำรขององค์ กร
1)

นโยบำยองค์ กรของกลุ่มบริษัทโตชิ บำ ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์ เซอร์ วสิ
บริ ษทั กลุ่มโตชิบา ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ จะต้อง

2)

(1)

พยายามตอบรั บความเข้า ใจของเจ้าของหุ ้นในบริ ษ ทั รวมทั้งลู ก ค้า ผูถ้ ื อหุ ้น และชุ มชน
ท้องถิ่น ในส่ วนของกิจกรรมขององค์กร สิ นค้าและการบริ การ และพัฒนาชื่ อเสี ยงของกลุ่ม
บริ ษทั โตชิ บา ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์ วิส ให้ดีข้ ึน ตลอดจนภาพลักษณ์ องค์กร
ของบริ ษ ทั โตชิ บ า ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์ วิส โดยด าเนิ นกิ จกรรมด้า นการ
ติ ดต่ อสื่ อสารขององค์ก รเกี่ ย วกับ ข้อมู ล ธุ รกิ จที่ รวดเร็ วทันเวลาและเป็ นไปในเชิ ง บวก
(หมายเหตุ) เช่นกลยุทธ์ขององค์กรและข้อมูลทางการเงิน

(2)

ตรวจสอบให้แน่ ใจว่านโยบายการจัดการได้มีการชี้ แจงให้ภายในบริ ษทั ทราบเป็ นอย่างดี
แล้ว และส่ งเสริ มให้มีการแบ่งปั นข้อมูล อันเป็ นวิธีในการสร้างขวัญกาลังใจและความรู ้สึก
ของการเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน

มำตรฐำนกำรปฏิ บัติงำนสำหรั บ กรรมกำรและพนั กงำนกลุ่ม บริ ษัทโตชิ บำ ไลฟ์ สไตล์ โปรดัค ส์
แอนด์ เซอร์ วสิ
กรรมการและพนักงานจะต้อง
(1)

ดาเนินการติดต่อสื่ อสารในองค์กรด้วยความซื่ อสัตย์บนพื้นฐานของข้อเท็จจริ งเป็ นหลัก

(2)

ดาเนินการติดต่อสื่ อสารในองค์กรด้วยวิธีที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้า ผูถ้ ือหุ ้น ผูม้ ีแนวโน้มว่า
จะร่ วมลงทุน และสมาชิกชุมชนของประเทศหรื อภูมิภาคแต่ละแห่ ง สามารถทาความเข้าใจ
ตามเหตุผลอันสมควรเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งหลายของกลุ่มบริ ษทั โตชิบา ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์
แอนด์เซอร์วสิ ได้

(3)

รับคายินยอมล่วงหน้าจากบุคคลที่รับผิดชอบต่อการติดต่อสื่ อสารขององค์กร ก่อนเปิ ดเผย
ข้ อ มู ล ทางธุ รกิ จ ให้ แ ก่ นั ก วิ เ คราะห์ และสื่ อ รวมทั้ ง หนั ง สื อพิ ม พ์ นิ ต ยสารและ
สถานีโทรทัศน์

(หมายเหตุ) ในเอกสารฉบับนี้ คาว่า “ข้อมูลธุ รกิ จ” รวมถึ งข้อมูลที่ เกี่ ยวกับการกระทา หรื อกิ จกรรม
ทั้งหลายที่ อาจยกเป็ นข้อสงสั ยเกี่ ยวกับการกระทาดังกล่ าว ซึ่ ง ต้องห้ามตามข้อกาหนดในมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงาน นี้ (ต่อไปในที่น้ ีเรี ยกว่า “ข้อกาหนดว่าด้วยความเสี่ ยง
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5. กำรโฆษณำ
1)

นโยบำยองค์ กรของกลุ่มบริษัทโตชิ บำ ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์ เซอร์ วสิ
บริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั โตชิบา ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ จะต้อง

2)

(1)

ใช้ก ารโฆษณาเพื่ อให้ป ระชาชนได้รู้จกั สิ นค้ายี่ห้อโตชิ บา ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์
เซอร์วสิ เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนให้รู้จกั และมีความเชื่อใจในกลุ่มบริ ษทั โตชิ บา ไลฟ์ สไตล์
โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ มากขึ้น

(2)

ดาเนิ นการเพื่อยกระดับกลุ่มบริ ษทั โตชิ บาไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์ วิส ให้เป็ นที่
รู้จกั ในฐานะบริ ษทั สากลและ "องค์กรที่ดีของสังคม" ในระดับที่ได้รับการยอมรับทั้งใน
ภูมิภาคและระหว่างประเทศ

มำตรฐำนกำรปฏิ บัติงำนสำหรั บ กรรมกำรและพนั กงำนกลุ่ม บริ ษัทโตชิ บำ ไลฟ์ สไตล์ โปรดัค ส์
แอนด์ เซอร์ วสิ
กรรมการและพนักงานจะต้อง
(1)

เพิ่มความไว้วางใจในยีห่ ้อโตชิบาให้แก่ประชาชนและทาให้กลุ่มบริ ษทั โตชิบามีชื่อเสี ยง
และได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในแต่ละประเทศหรื อภูมิภาคที่กลุ่มบริ ษทั
โตชิบาไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ ประกอบการอยูน่ ้ นั อันจะก่อให้เกิด
สภาพแวดล้อมที่ทาให้การพัฒนาธุ รกิจอย่างต่อเนื่ องและกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย
ได้รับความสาเร็ จ

(2)

จะต้องไม่ใช้การโฆษณาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อบุคคลอื่น เพื่อพยายามให้กลุ่มบริ ษทั โต
ชิบาไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ ดูดีข้ ึน หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ดี

(3)

จะต้องไม่ทาการอ้างอิงถึ งการเมืองหรื อศาสนาในการทาโฆษณา ก่อให้เกิ ดความผิด หรื อ
แสดงการไม่เคารพ โดยการกล่าวหรื อแสดงโดยนัยอันเป็ นการดูหมิ่นเชื้ อชาติ ศาสนา เพศ
ต้นกาเนิดของประเทศ ความบกพร่ องทางกายภาพ อายุ หรื อรสนิยมทางเพศ
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16. สถำนทีท่ ำงำน
1)

2)

นโยบำยองค์ กรของกลุ่มบริษัทโตชิ บำ ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์ เซอร์ วสิ
บริ ษทั ในกลุ่มโตชิบา ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ จะต้อง
(1)

พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทางานที่พนักงานสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างสร้างสรรค์และ
มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อว่าพนักงานจะได้สามารถรักษาสมดุลของงานและชีวติ ส่ วนตัวได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ (ได้แก่สมดุลระหว่างงานและบ้าน)

(2)

พยายามตรวจสอบให้แน่ใจถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายของสภาพแวดล้อมใน
การทางานสาหรับพนักงานทั้งหลาย

มำตรฐำนกำรปฏิ บัติงำนสำหรั บ กรรมกำรและพนั กงำนกลุ่ม บริ ษัทโตชิ บำ ไลฟ์ สไตล์ โปรดัค ส์
แอนด์ เซอร์ วสิ
กรรมการและพนักงานจะต้อง
(1)

ทางานของตนให้สุดความสามารถหลังจากที่พิจารณาถึงอานาจและความรับผิดชอบที่ตน
ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั แล้ว และพยายามเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง และพัฒนาความสามารถ
ของตนเอง

(2)

ตระหนักถึ งความสมดุลของงาน/ชี วิตส่ วนตัวของพนักงาน ด้วยวิธีต่างๆในการทางานเพื่อ
ว่าพนักงานเหล่านั้นจะได้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการทางานของตนให้ดีที่สุด

(3)

สร้ า งสรรค์ส ภาพแวดล้อมของที่ ท างานให้เป็ นสถานที่ที่ ก ระตุน้ การพัฒนาให้มี ก ารทา
กิจกรรมร่ วมกันอย่างเปิ ดใจ ร่ วมมือร่ วมใจ และอย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และ

(4)

รั ก ษาความปลอดภัย ความสะอาด และความเรี ย บร้ อ ยในสถานที่ ท างานและพยายาม
ป้ องกันไม่ให้เกิดอุบตั ิเหตุในที่ทางานหรื อเกี่ยวกับงาน และพยายามรักษาให้คงไว้ซ่ ึ งการมี
สุ ขภาพที่ดี
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17. ข้ อมูลองค์ กรและกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้ อมูลและระบบสำรสนเทศ
1)

นโยบำยองค์ กรของกลุ่มบริษัทโตชิ บำ ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์ เซอร์ วสิ
บริ ษทั ในกลุ่มโตชิบา จะต้อง

2)

(1)

จัดการและป้ องกันข้อมูลขององค์กร (หมายเหตุ ) อย่างเหมาะสม (ต่อไปในที่น้ ี ให้รวมถึ ง
ยีห่ อ้ โตชิบาและสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นๆ)

(2)

เคารพข้อมูลอันเป็ นทรัพยสิ ทธิและรักษาข้อมูลขององค์กรไว้เป็ นความลับ และห้ามทาการ
เปิ ดเผยหรื อใช้ขอ้ มูลขององค์กรไปในทางที่ไม่เหมาะสม

(3)

พยายามป้ องกันเหตุการณ์เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และถ้าเกิดเหตุการณ์
นั้นต้องใช้มาตรการกอบกูแ้ ละแก้ไขในทันที

มำตรฐำนกำรปฏิบั ติงำนสำหรั บ กรรมกำรและพนั กงำนกลุ่ มบริ ษัทโตชิ บ ำ ไลฟ์ สไตล์ โปรดัค ส์
แอนด์ เซอร์ วสิ
กรรมการและพนักงานจะต้อง
(1)

ไม่ เ ปิ ดเผยหรื อ ประกาศให้ ท ราบถึ ง ข้อ มู ล ขององค์ก ร ไม่ ว่ า ในระหว่ า งที่ รั บ จ้า งเป็ น
พนักงานอยูห่ รื อภายหลังจากนั้น โดยไม่ปฏิบตั ิตามขั้นตอนภายในที่เหมาะสม

(2)

ไม่ใช้ขอ้ มูลขององค์กรหรื อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั เพื่อประโยชน์ของตนหรื อบุคคลภายนอก
หรื อเป็ นภัยแก่ผลประโยชน์ของกลุ่มบริ ษทั โตชิ บา หรื อเพื่อการใช้อื่นใดที่ไม่เหมาะสม ไม่
ว่าในระหว่างที่รับจ้างเป็ นพนักงานอยูห่ รื อภายหลังจากนั้น

(3)

ไม่เปิ ดเผยหรื อประกาศแก่บริ ษทั ซึ่ งความลับหรื อข้อมูลอันเป็ นทรัพยสิ ทธิ ใดๆอันเป็ นของ
บุคคลอื่น ที่ได้รับมาก่อนรับจ้างทางานให้แก่บริ ษทั อันเป็ นการละเมิดต่อภาระผูกพันของ
ตนที่มีต่อบุคคลอื่นดังกล่าว รวมทั้งแต่ไม่จากัดเพียงพนักงานและลูกค้าทั้งหลายในอดีต

(4)

ปกป้ องข้อมู ล ส่ ว นบุ ค คล ตามกฎหมาย กฎระเบี ย บ และกฎบริ ษ ทั ที่ ใ ช้บ ัง คับ ทั้ง หมด
รวมทั้งปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่างๆ ที่เหมาะสมและชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้ได้มาและรักษาไว้
ซึ่ งข้อมูลส่ วนบุคคล และใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลนั้นเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น

(5)

ปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบี ยบเกี่ ยวกับการรั ก ษาความปลอดภัย ของข้อมูล และพยายามปกป้ อง
ข้อมูลขององค์กร และใช้ประโยชน์จากข้อมูลขององค์กรอย่างเหมาะสม
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(6)

ไม่ใช้ขอ้ มูล เทคโนโลยี อุปกรณ์ หรื อบริ การขององค์กรเพื่อส่ วนตัว

(7)

ไม่ละเมิ ดสิ ทธิ ในข้อมูลของบุ คคลที่ สาม เช่ นเข้าถึ งข้อมูลของบุ คคลที่สามโดยไม่ได้รับ
อนุญาต

(8)

ไม่เป็ นส่ วนหนึ่ งของการซื้ อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลวงในที่ผิดกฎหมาย (ใช้ขอ้ มูล
องค์กรที่ ไม่ได้เผยแพร่ ต่อสาธารณะในการซื้ อขายหุ ้น หรื ออื่ น ๆ ในทานองเดี ยวกันของ
บริ ษทั )

(หมายเหตุ) ในเอกสารฉบับนี้ คาว่า "ข้อมูลขององค์กร" หมายถึ งข้อมูลทั้งหมด รวมถึ งข้อมูลส่ วน
บุคคล ข้อมูลของบุ คคลที่ สาม เช่ น ลู กค้า และข้อมู ลของผูจ้ ดั หาสิ นค้า และข้อมูลองค์กร (ต่ อไปในที่ น้ ี
รวมถึ งข้อมูลที่ เกี่ ยวกับบุ คคลภายนอก) ที่ อยู่ภายใต้การจัดการของกรรมการและพนักงานในการดาเนิ น
กิจการตามปกติวสิ ัย ยกเว้นข้อมูลที่เปิ ดกว้างให้ประชาชนได้รับทราบ

26

18. ทรัพย์สินของบริษัทและผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน
1)

นโยบำยองค์ กรของกลุ่มบริษัทโตชิ บำ
บริ ษทั ในกลุ่มโตชิบาจะต้อง

2)

(1)

จัด การทรั พ ย์สิ น ของบริ ษ ัท อย่ า งเหมาะสม (ต่ อ ไปในที่ น้ ี ให้ ร วมถึ ง ยี่ ห้ อ โตชิ บ าและ
สิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นๆ)

(2)

กระทาการใดๆเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั

มำตรฐำนกำรปฏิบั ติงำนสำหรั บ กรรมกำรและพนั กงำนกลุ่ มบริ ษัทโตชิ บ ำ ไลฟ์ สไตล์ โปรดัค ส์
แอนด์ เซอร์ วสิ
กรรมการและพนักงานจะต้อง
(1)

หลีกเลี่ยงการเบียดบังหรื อกันส่ วนทรัพย์สินของบริ ษทั ไปเพื่อใช้ส่วนตัวและพยายามที่จะ
รักษาทรัพย์สินของบริ ษทั

(2)

หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์และเครื่ องอานวยความสะดวกของบริ ษทั โดยไม่เหมาะสม

(3)

ไม่ใช้ตาแหน่ งหรื ออานาจภายในบริ ษทั ของตนโดยไม่ได้รับอนุ ญาตเพื่อประโยชน์ของตน
หรื อบุคคลภายนอกใดๆ หรื อทาให้เกิ ดความเสื่ อมเสี ยต่อความน่ าเชื่ อถื อหรื อชื่ อยี่ห้อของ
บริ ษทั

(4)

หลี ก เลี่ ย งความสั ม พันธ์ ท างธุ รกิ จกับ ลู ก ค้า ผูจ้ ดั หาสิ นค้า และคู่ แข่ ง ของบริ ษ ทั ที่ อาจมี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
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19. ควำมสั มพันธ์ ในชุ มชน
1)

นโยบำยองค์ กรของกลุ่มบริษัทโตชิ บำ ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์ เซอร์ วสิ
บริ ษทั ในกลุ่มโตชิบา ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ จะต้อง

2)

(1)

ช่ วยเหลื อและให้ความร่ วมมื อแก่ชุมชนท้องถิ่ นทั้งหลายที่ กลุ่ มบริ ษทั โตชิ บา ไลฟ์ สไตล์
โปรดัคส์ แอนด์เซอร์ วิส ประกอบกิ จการอยู่ เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ของตนในฐานะสมาชิ กราย
หนึ่ ง ในชุ มชนดัง กล่ าวนั้นและมี ส่วนร่ วมและร่ วมมื อกับผูม้ ี ส่วนได้เสี ยในวงกว้าง เช่ น
องค์กรที่ไม่แสวงหากาไร (NPO)

(2)

ให้การสนับสนุ นกรรมการและพนักงานในการดาเนิ นกิ จกรรมอาสาสมัคร และให้ความ
สนใจอย่างเต็มที่ต่อความปรารถนาของแต่ละคนในการใช้สิทธิ ในฐานะที่เป็ นพลเมืองของ
ประเทศ

(3)

บริ จาคเงิ นเพื่อช่ วยเหลื อประเทศและภูมิภาคแต่ละแห่ งที่ กลุ่ มบริ ษทั โตชิ บา ไลฟ์ สไตล์
โปรดัค ส์ แอนด์เ ซอร์ วิส ประกอบกิ จ การอยู่ ภายหลัง จากที่ พิ จ ารณาถึ ง การให้ ค วาม
ช่วยเหลือแก่ชุมชน ลักษณะของสาธารณชน และสาเหตุในการบริ จาคเงินเพื่อการช่วยเหลือ
ดังกล่าว

(4)
ต่างๆ

พยายามพัฒนาภาพลักษณ์ ของยี่ห้อในทุกประการในส่ วนของความสัมพันธ์ที่มีกบั ชุ มชน

มำตรฐำนกำรปฏิบั ติงำนสำหรั บ กรรมกำรและพนั กงำนกลุ่ มบริ ษัทโตชิ บ ำ ไลฟ์ สไตล์ โปรดัค ส์
แอนด์ เซอร์ วสิ
กรรมการและพนักงานจะต้อง
(1)

ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าบริ ษทั ในกลุ่มโตชิ บา ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์ วิส กระทา
กิ จกรรมต่างๆ สอดคล้องกับ ชุ มชน โดยให้ความเคารพต่ อวัฒนธรรมและประเพณี ของ
ชุมชน และลูกค้าทั้งหลาย

(2)

มีส่วนร่ วมอย่างกระตือรื อร้ นในการพัฒนาการติดต่อสื่ อสารกับชุ มชนท้องถิ่ น สนับสนุ น
ให้มีและรักษาไว้ซ่ ึ งความเคารพและความเข้าใจอันพึงมีร่วมกัน

(3)

มีส่วนร่ วมอย่างกระตือรื อร้นในกิจกรรมสังคมของชุมชุมและกิจกรรมอาสาสมัคร
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(4)

ปฏิบตั ิตนเป็ นสมาชิกของสังคมที่มีความรับผิดชอบและเกียรติ

(5)

ปรารถนาที่จะแสดงความจริ งใจและเกียรติท้ งั ในคาพูดและการกระทาโดยมีสานึ กในการ
เป็ นสมาชิ กของกลุ่มโตชิ บา ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์ วิส ไม่ว่าจะเป็ นที่ทางาน ที่
สาธารณะหรื อออนไลน์
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ขอบข่ ำยและกำรดำเนินงำน
1.

2.

ขอบข่ ำยมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
(1)

มาตรฐานการปฏิ บตั ิ งาน ฉบับ นี้ เมื่ อบริ ษทั ในกลุ่ ม โตชิ บ า ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์
เซอร์วสิ แต่ละบริ ษทั ได้นามาใช้โดยมติของคณะกรรมการหรื อการกระทาอันเหมาะสมอื่น
ใดขององค์กรแล้ว ย่อมจะต้องนามาบังคับใช้กบั กรรมการและพนักงานทั้งหลาย รวมทั้งที่
ปรึ กษาและพนักงานตามสัญญาทั้งหลาย

(2)

มาตรฐานการปฏิบตั ิงานไม่กล่าวถึงหรื อทาให้เกิดหน้าที่ตามกฎหมายของกลุ่มโตชิ บา ไลฟ์
สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์ วิส และไม่ก่อให้เกิ ดสิ ทธิ หรื อข้อเรี ยกร้ องของบุคคลใดๆ
มาตรฐานการปฏิ บ ตั ิ งานนี้ ก าหนดค่า นิ ยมของกลุ่ ม โตชิ บา ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์
เซอร์ วิส และความคาดหวังของกลุ่มโตชิ บาที่มีต่อกรรมการและพนักงาน ในหลายๆกรณี
ความคาดหวังนี้สูงกว่าหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ

กำรดำเนินมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
(1)

บริ ษ ทั ในกลุ่ ม โตชิ บ า ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์ วิส แต่ ล ะบริ ษทั จะต้องแต่ ง ตั้ง
“ผูบ้ ริ หารการดาเนินการ” เพื่อรับผิดชอบการดาเนินมาตรฐานการปฏิบตั ิงานโดยรวม

(2)

ภายในโตชิ บาไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์ วิส ประธานบริ ษทั จะต้องได้รับหน้าที่ใน
การเป็ นผูบ้ ริ หารการดาเนิ นการ (Implementation Administrator) ด้วยตาแหน่งดังกล่าวนี้
ประธานบริ ษทั จะต้องรับผิดชอบในการดาเนิ นการตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ในบริ ษทั
นอกจากนี้ จะต้องรั บผิดชอบในการดาเนิ นการภายในบริ ษทั ทั้งหลายในกลุ่ มบริ ษทั โตชิ
บาไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ ที่ตนรับผิดชอบอยูจ่ ะต้องจัดหน้าที่บทบาทของฝ่ าย
บริ หารในเรื่ อ งความรั บ ผิดชอบระเบี ย บการปฏิ บตั ิ งาน และ เป็ น ไปตามแนวทางการ
ปฏิบตั ิงานของกลุ่มบริ ษทั โตชิบา ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ

(3)

แผนกเจ้า หน้า ที่ อ งค์ก รของบริ ษ ัท ในกลุ่ ม บริ ษ ัท โตชิ บ า ไลฟ์ สไตล์ โปรดัค ส์ แอนด์
เซอร์ วิส แต่ละบริ ษทั ที่ ควบคุ มดู แลข้อกาหนดแต่ละข้อในมาตรฐานปฏิ บตั ิ งาน ฉบับนี้
จะต้องกาหนดกฎหรื อโปรแกรมที่สอดคล้อง และจะต้องให้การสนับสนุ นแก่ผบู ้ ริ หารการ
ดาเนินการ (Implementation Administrator) ของบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั สาขานั้นและบริ ษทั ที่
เกี่ ยวข้องทั้งหลาย โดยให้ขอ้ มูลและคาแนะนาเกี่ ยวกับการกาหนดกฎการดาเนิ นการและ
การพัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับการศึกษาทั้งหลาย
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(4)

ฝ่ ายดูแลระบบและฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของ บริ ษทั โตชิ บา ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์ วิ คอ
ปอร์ เรชัน่ จะเป็ นหน่วยงานรับผิดชอบในการบารุ งรักษา SOC และการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการ
ยอมรับและการใช้ SOC โดย กลุ่มบริ ษทั โตชิบา ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ

3.

ระบบกำรรำยงำนข้ อมูลภำยในและกำรป้องกันของผู้ให้ ข้อมูล

4.

(1)

บริ ษทั ในกลุ่ มโตชิ บา ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์ วิส ทั้งหลายจะต้องจัดทาระบบ
รายงานข้อมูลภายในเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการและพนักงาน ทั้งหลายของบริ ษทั ในกลุ่มโตชิ
บา ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ จะสามารถรายงานข้อมูลการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
ว่า ด้วยความเสี่ ยง (หมายเหตุ โดยตรงต่อผูบ้ ริ หารการดาเนิ นการ ( Implementation
Administrator) หรื อแผนกที่รับผิดชอบเรื่ องทั้งหลายเกี่ ยวกับการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดว่า
ด้วยความเสี่ ยงได้

(2)

กรรมการและพนักงานทั้งหลายของบริ ษทั กลุ่มโตชิ บา ไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์ วิส
แต่ ล ะบริ ษ ัท ต้อ งรายงานข้อ มู ล การปฏิ บ ัติ ตามข้อ ก าหนดว่า ด้ว ยความเสี่ ย งที่ ต นมี ต่ อ
หัวหน้าของตนโดยทันที หรื อให้ขอ้ มูลในการใช้ระบบการรายงานข้อมูลภายในดังกล่าว

(3)

หัวหน้าผูบ้ ริ หารการดาเนินการ ( Implementation Administrator) แผนกที่รับผิดชอบเรื่ อง
การปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดว่าด้วยความเสี่ ยงและหัวหน้าที่รับข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิ บตั ิตาม
ข้อกาหนดว่าด้วยความเสี่ ยงทั้งหลาย จะต้องตอบสนองและกระทาการอย่างรวดเร็ วและ
เหมาะสม

(4)

กรรมการและพนักงานทั้งหลายที่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดว่าด้วยความ
เสี่ ย งที่ มี เหตุ ผ ลประกอบที่ ดีแ ละกระท าการโดยสุ จริ ต จะต้อ งไม่ ไ ด้รับ การปฏิ บ ตั ิ โดย
เสี ยเปรี ยบ สื บเนื่องจากการที่ตนเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลดังกล่าว

กำรกระทำตำมระเบียบวินัย

การปฏิบตั ิการใดที่ขดั ต่อ มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ฉบับนี้ ยอ่ มอยูภ่ ายใต้มาตรการด้านระเบียบวินยั
ซึ่ งลงโทษสู งสุ ดจนถึ งการถอดถอน เพื่อให้สอดคล้องกับและตามที่ระบุไว้ในระเบียบวินยั / คู่มือเจ้าหน้าที่
ของบริ ษทั ในกลุ่มโตชิบาไลฟ์ สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ
(หมายเหตุ) “ข้อกาหนดว่าด้วยความเสี่ ยง ” หมายถึ งข้อมูลใดๆ ที่เกี่ ยวกับการกระทา หรื อกิ จกรรม
ทั้งหลายที่อาจยกขึ้นเป็ นข้อสงสัยซึ่ งการกระทาดังกล่าวต้องห้ามตามข้อกาหนดในมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ฉบับนี้
31

Toshiba Lifestyle Products & Services Group Standards of Conduct
These Toshiba Lifestyle Products & Services Group Standards of Conduct have been
established in order to make our corporate philosophy a reality and as a basis to guide
our activities so that we can operate under the principles of fairness, integrity and
transparency and contribute to the formation of a sustainable society.
Toshiba Lifestyle Products & Services Group Standard shall, on their adoption by each
Toshiba Lifestyle Products & Services Group company by resolution of the board of
directors or other appropriate corporate actions, apply to all directors and employees,
including advisors and contract employees.

Introduction
1.Human Rights
2.Customer Satisfaction
3.Procurement
4.Production and Technology, Quality Assurance
5.Marketing and Sales
6.Competition Law and Government Transactions
7.Bribery
8.Environment
9.Export Control
10.Antisocial Groups
11.Engineering Ethics
12.Intellectual Property Rights
13.Accounting
14.Corporate Communications
15.Advertising
16.Workplace
17.Information Security
18.Company Assets and Conflict of Interest
19.Community Relations
Scope and Implementation

Introduction
As the Toshiba Lifestyle Products & Services Group looks to become an enterprise
trusted by society, we have set up corporate philosophy” Creating A Better Life In
Homes Around The World”. At the same time, we operate our business under a
corporate philosophy in which we deliver more reliable and comfortable lifestyles to
people around the world by continuing offering innovative products and services that
“we thought about people”.
These Toshiba Lifestyle Products & Services Group Standards of Conduct (hereinafter
called the “SOC”) have thus been established in order to make our corporate philosophy
a reality and as a basis to guide our activities so that we can operate under the
principles of fairness, integrity and transparency and contribute to the formation of a
sustainable society.
Each of the directors, corporate auditors, and officers (hereinafter called the “Directors”)
and employees (hereinafter called the “Employees”) of Toshiba Lifestyle Products &
Services Group should comply with the SOC and strive to operate a sound and high
quality business as a part of a global enterprise which emphasizes a balance between
the environment, human rights and local communities under the principle of giving the
highest priority to life, safety and compliance with laws, regulations, social standards
and ethics.
To Top
1. Human Rights

1. Toshiba Lifestyle Products & Services Group Corporate Policy
Toshiba Lifestyle Products & Services Group Companies shall:
1.comply with all applicable laws and regulations concerning human rights in each
country and region, understand international standards, and respect human rights, and
shall not condone use of either child labor or forced labor;
2.take appropriate measures in the event that Toshiba Lifestyle Products & Services

Group becomes aware of violation of human rights and demand that suppliers redress
any violations of human rights; and
3.seek to raise awareness among related stakeholders with respect for human rights.
2. SOC for Toshiba Lifestyle Products & Services Group Directors and Employees
Directors and Employees shall:
1.accept and accommodate different values, and respect the character and personality of
each individual, observe the right to privacy and human rights of each individual; and
2.avoid any violation of human rights based on race, religion, sex, national origin,
physical disability, age or sexual orientation, and avoid physical abuse, sexual
harassment, power harassment (i.e., bullying or harassment by superiors in the office)
or violation of the human rights of others;
To Top
2. Customer Satisfaction

1. Toshiba Lifestyle Products & Services Group Corporate Policy
Toshiba Lifestyle Products & Services Group Companies shall supply products, systems
and services (hereinafter called “products and services”) that are based on voice of
customer comments that satisfy customer needs and requirements, and that comply
with laws, regulations and contracts.
2. SOC for Toshiba Lifestyle Products & Services Group Directors and Employees
Directors and Employees shall:
1.supply safe and reliable products and services;
2.provide reliable information regarding products and services in an appropriate
manner;
3.respond to requests and consultations from customers in an honest, prompt and
appropriate manner; and
4.respect voice of customer and endeavor to develop and improve products and services
that satisfy customer needs.

To Top
3. Procurement

1. Toshiba Lifestyle Products & Services Group Corporate Policy
Toshiba Lifestyle Products & Services Group Companies shall:
1.comply with all applicable laws, regulations and practices established by industry and
international organizations;
2.provide

suppliers

(hereinafter

including

prospective

suppliers)

with

equal

opportunities for transactions with Toshiba Lifestyle Products & Services Group;
3.conduct procurement in such a manner as to fulfill corporate social responsibilities
together with the suppliers; and
4.conduct procurement based on mutual understanding and trust with suppliers.
2. SOC for Toshiba Lifestyle Products & Services Group Directors and Employees
Directors and Employees shall:
1.prioritize suppliers that: ・ abide by all applicable laws, regulations and social
standards, and take seriously human rights, good labor practices, occupational safety
and health, and environmental protection;
・have sound finances;
・can supply goods and/or services to Toshiba Lifestyle Products & Services Group with
emphasis on appropriate quality, price and delivery lead-time;
・can provide a stable supply of goods and/or services as well as flexibly and quickly
respond to demand fluctuations;
・possess technology that contributes positively to Toshiba Lifestyle Products & Services
Group products;
・have a plan to prevent interruptions in the supply of goods and/or services in times of
unexpected circumstances that may affect the company and its supply chain; and
・require their suppliers to observe a procurement policy equivalent to that of Toshiba
Lifestyle Products & Services Group.
2.prior to procurement of necessary goods and services, undertake a comprehensive and

fair evaluation in accordance with the standards set forth below:
・environmentally friendly;
・appropriate quality and reasonable and economically rational pricing; and
・deliver on schedule and with a stable supply;
3.refrain from receiving any personal benefits from suppliers with regard to corporate
procurement, and fulfill contractual obligations to suppliers in good faith, ensuring that
all transactions fully comply with ethically sound commercial practices and with all
applicable laws and regulations to protect suppliers; and
4.ensure that all purchases are authorized by the relevant purchasing, procurement or
subcontractor departments in accordance with Toshiba Lifestyle Products & Services
Group internal regulations.
To Top
4. Production and Technology, Quality Assurance

1. Toshiba Lifestyle Products & Services Group Corporate Policy
Toshiba Lifestyle Products & Services Group Companies shall:
1.observe all applicable laws and regulations, as well as contracts related to production,
technology and quality assurance; and
2.promote constant technological innovation and product improvement and strive to
supply safe, reliable and high quality products and services that meet customers’ needs
and incorporate the most advanced technologies.
2. SOC for Toshiba Lifestyle Products & Services Group Directors and Employees
Directors and Employees shall:
1.assure the fulfillment of warranty commitments giving priority to customer
satisfaction, and ensuring the safety of products;
2.promote the research and development of advanced technologies, products and
services, and the continuous improvement of technology infrastructure; maintain basic
technological and functional infrastructure so as to respond in a timely and appropriate
manner to changes in the technological environment and to develop products and

services that effectively utilize advanced technologies; and
3.in case Directors or Employees obtain information regarding an accidents involving
any product or service, or the safety of any product or service, verify such information
instantly and take appropriate measures in accordance with all applicable laws and
internal regulations, including information provision, product recalls, and warning
notices and labeling.
To Top
5. Marketing and Sales

1. Toshiba Lifestyle Products & Services Group Corporate Policy
Toshiba Lifestyle Products & Services Group Companies shall:
1.comply with all applicable laws and regulations (including prohibitions on commercial
bribery and kickbacks) and conduct fair marketing and sales activities in accordance
with proper corporate ethics; and
2.deliver superior products and services that satisfy customer needs and requirements.
2. SOC for Toshiba Lifestyle Products & Services Group Directors and Employees
Directors and Employees shall:
1.follow sound and fair business practices in all dealings with customers;
2.promote marketing and sales that comply with all applicable laws and regulations
(including prohibitions on commercial bribery and kickbacks), observe sound business
practices and respect socially accepted ideas; and
3.endeavor to understand customer needs from their perspective and deliver optimal
products and services
To Top
6. Competition Law and Government Transactions

1. Toshiba Lifestyle Products & Services Group Corporate Policy

Toshiba Lifestyle Products & Services Group Companies shall:
1.comply with all applicable laws and regulations enacted for the purpose of
maintaining free and fair competition (hereinafter called “Competition Laws”) in all
business activities, including in all transactions with any government;
2.prepare and properly implement Competition Laws compliance programs and
company rules on marketing activities that set out corporate policies and procedures for
assuring compliance with applicable Competition Laws and related regulations; and
3.observe all applicable laws, regulations and lawful business practices in all
government transactions, and not engage in activities such as bid obstruction (Note 1) .
2. SOC for Toshiba Lifestyle Products & Services Group Directors and Employees
Directors and Employees shall:
1.observe the Competition Laws compliance programs as well as company rules on
marketing activities and promote free and fair business activities;
2.avoid, whether express or implied, agreements or understandings with competitors
relating to pricing (including quotations and bids), the volume of production and sales,
allocation of markets, customers or territories, or restrictions on production capacities
or technology. The prohibition of such agreements is not limited to those actually
recorded in writing by way of memoranda or minutes, but also extends to oral
agreements;
3.if the customer is a government agency, observe the company rules on marketing
activities toward government agencies and not engage in activities such as bid
obstruction or competitor coordination on orders (Note 2), and not provide false
information, such as false estimates of contract prices, to any governmental agency or
its officials (hereinafter including past officials);
4.not organize or participate in meetings, make pledges or arrangements, or exchange
information or engage in any other activities which may result in suspicion of engaging
in the activities set forth in paragraph 2 and 3 above;
5.not require distributors or dealers to agree to or maintain resale prices for any
Toshiba Lifestyle Products & Services Group Company product;
6.not allow third parties (including sales representatives) to engage in activities
prohibited under paragraphs (2) to (5) above; and
7.when hiring former government officials, strictly examine the candidate in accordance
with all applicable laws and regulations and the internal regulations of the

governmental agency in which he or she worked, and, if such candidate is hired, not
allow him or her to engage in marketing activities aimed at such governmental agency,
except to the extent permitted by law.
Note1:Herein, "bid obstruction" means, when dealing with a government agency,
inquiring about the agency's intentions regarding which prospective bidder will be
contracted or the possible bid price, or acting in order for the agency to realize its such
intentions.Note2:Herein, “competitor coordination on orders” means exchanging
information or coordinating with competitors regarding which prospective bidder will be
contracted, bid prices and other information.
To Top
7. Bribery

1. Toshiba Lifestyle Products & Services Group Corporate Policy
Toshiba Lifestyle Products & Services Group Companies shall:
1.observe all applicable laws and regulations, and lawful business practices, prohibit
illegal or improper payments against lawful business practices; and
2.not provide any illegitimate benefits or favors to any politicians or political
organizations.
2. SOC for Toshiba Lifestyle Products & Services Group Directors and Employees
Directors and Employees shall:
1.neither make nor offer, either directly or indirectly, any payment or anything of value,
whether in the form of compensation, business entertainment, gift, contribution,
gratuity, or other form, that is illegal or prohibited by any applicable law or regulation,
in any dealings with any government agencies, their officials, or members of any
political party (including holders of a political office or candidates for such office) (except
for cases that do not violate applicable laws or regulations and are considered socially
acceptable), and shall not engage in sales transactions, loan transactions and the like
(including guarantee transactions) that are not at arm’s length;
2.not pay monies or offer benefits to any politicians (including former members of any
legislative body, or current or former secretaries of any such politicians) or any company
a politician may be involved with, regardless of the form such monies or benefits take

(for example “commissions” or “consulting fees”), in connection with marketing toward
governmental agencies;
3.refrain from offering cash or other benefits to representatives of foreign governments
as a means to gain unlawful benefits or profits when conducting international business
transactions;
4.not allow third parties including intermediaries, such as distributors or agents, to
engage in any activities described in paragraphs 1 to 3 above;
5.ensure that reasonable compensation and all necessary terms and conditions are
specified in advance when working with intermediaries, such as distributors or agents,
and observe all measures required by all applicable laws and regulations of each
country or region for such compensation;
6.not make contributions to political parties or committees, unless permitted to do so by
applicable laws, regulations, and company rules; and
7.respect the established practices of any customer, government entity or other party, as
well as all applicable laws and regulations, regarding the provision of or the restrictions
or controls over the acceptance of business entertainment, gifts or other business
courtesies by its employees or officials.
To Top
8. Environment

1. Toshiba Lifestyle Products & Services Group Corporate Policy
Toshiba Lifestyle Products & Services Group Companies shall:
1.strive to promote a sustainable environment with the recognition that the Earth is an
irreplaceable asset and that there is a collective obligation to leave it to future
generations in a sound state;
2. comply with all applicable international, regional and national standards, laws,
regulations, agreements, industry guidelines and company rules related to the
environment;
3.contribute to society by developing and offering excellent products that incorporate
technologies for environmental protection; and
4. strive to reduce the environmental impact of business activities.

2. SOC for Toshiba Lifestyle Products & Services Group Directors and Employees
Directors and Employees shall:
1.endeavor to do research and development activities and product manufacturing that
reduce the impact on the environment, and also work proactively to maximize the
efficient use of energy, reduce the use of natural resources and recycle in the course of
all business activities in order to prevent global warming and efficiently use resources;
2.continually improve environmental activities by implementing action plans from both
short-term and long-term perspectives through daily operations;
3.conduct periodic measurements and inspections and maintain records accordingly.
When there is an irregularity, promptly take corrective and preventive measures;
4.perform timely and appropriate environmental impact assessments during the
planning of new plants and plant relocations, investment in production facilities,
product planning and design and the purchase of new parts, components or materials;
5.try to avoid the use or emission of any substance that, although not prohibited by
applicable laws or regulations, is recognized as a threat to the environment by the
government or public environmental authority of any country or region in which
Toshiba Lifestyle Products & Services Group operates. If such a substance should be
used by Toshiba Lifestyle Products & Services Group Companies, for whatever reason,
every effort shall be made to minimize its environmental impact through application of
the best available technology and know-how;
6.try to maintain good and open communication channels for disclosure of sufficient
information regarding our environmental activities; and
7.pay due consideration to environmental issues in every-day life, including global
warming, and actively participating in environmental activities of local communities.
To Top
9. Export Control

1. Toshiba Lifestyle Products & Services Group Corporate Policy
Toshiba Lifestyle Products & Services Group Companies shall:
1.refrain from any transactions that may undermine the maintenance of global peace
and security;

2.comply with all applicable export laws and regulations in each country and region of
operation, and with those of the Unites States if we are engaged in transactions
involving U.S. products and technological information; and
3.prepare and implement export control compliance programs (hereinafter called the
“Export Control Programs”) that stipulate corporate policies and procedures for
assuring compliance with the foregoing laws and regulations.
2. SOC for Toshiba Lifestyle Products & Services Group Directors and Employees
Directors and Employees shall:
1.refrain from any transactions that may undermine the maintenance of global peace
and security or any product or technology transactions that may violate the following
laws and regulations:
・all applicable export control laws and regulations in each of the countries and regions
where Toshiba Lifestyle Products & Services Group operates
・the export control laws and regulations of the United States applicable to transactions
involving U.S. products and technological information;
2.assure strict management of transactions from the initial inquiry through the delivery
of products and services by observing detailed procedures for control of transactions
stipulated in the Export Control Program; and
3.prevent our products from being used for development and manufacturing of
conventional weapons and weapons of mass destruction by verifying the end use and
the end user of products and technology.
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10. Antisocial Groups

1. Toshiba Lifestyle Products & Services Group Corporate Policy
Toshiba Lifestyle Products & Services Group Companies shall not have any
relationships, including business transactions, with antisocial groups (Note1).
2. SOC for Toshiba Lifestyle Products & Services Group Directors and Employees

Directors and Employees shall:
1.refuse participation or contributions by antisocial groups in our business activities,
and not promote their activities(Note2) ;
2.refuse any unjustifiable demand (Note3) decisively and unequivocally; and
3.comply with all applicable laws and regulations governing money laundering
(concealing the origins of money obtained illegally).
Note1:Herein, “Antisocial Groups” means any groups or individuals pursuing illicit
financial gain by violence, power and fraudulence.Note2:Herein, “promote their
activities” means subscription to or purchase of publications or books, purchase of goods,
endorsement by advertisement, offering of services, offering of cash or goods, and any
other activities providing benefits or favors.Note3:Herein,“Unjustifiable demand”
means a demand or other action related to business activities made by a member of
criminal organization with the threat of violence.
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11. Engineering Ethics

1. Toshiba Lifestyle Products & Services Group Corporate Policy
Toshiba Lifestyle Products & Services Group Companies shall:
1.engage in technology activities with a high level of ethics; and
2.comply with all applicable laws, regulations and contracts.
2. SOC for Toshiba Lifestyle Products & Services Group Directors and Employees
Directors and Employees shall:
1.utilize their expertise, skills and experience to contribute to the health and happiness
of humans and the safety of society;
2.rely on scientific facts and recognize changes in all applicable laws, regulations, and
conventional wisdom to make fair and independent judgments and act honestly and
with good faith;
3.continuously seek to improve their expertise and capabilities to create new and
innovative technology and offer safe and excellent products and services;
4.endeavor to foster future engineers and bestow technology to them; ; and

5.promote more active communication with relevant parties to create an open-minded
and transparent working environment.
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12. Intellectual Property Rights

1. Toshiba Lifestyle Products & Services Group Corporate Policy
Toshiba Lifestyle Products & Services Group Companies shall:
1.comply with all applicable laws and regulations associated with patent law, copyright
law and other intellectual property rights (Note) laws; and
2.protect the results of intellectual activities with intellectual property rights, make
extensive use of those rights, and respect the legitimate intellectual property rights of
third parties.
2. SOC for Toshiba Lifestyle Products & Services Group Directors and Employees
Directors and Employees shall:
1.proactively acquire and utilize intellectual property rights in order to strengthen
business competitiveness;
2.understand and observe company rules providing that intellectual property rights in
any invention, utility model, design for or actual work, computer program or digital
content, that is determined to have been made by anyone during the period of his or her
services for or employment by a Toshiba Lifestyle Products & Services Group Company,
and the ability to apply for such rights, belong to the Toshiba Lifestyle Products &
Services Group Company;
3.adequately maintain intellectual property rights and take appropriate measures
against infringement of these rights by a third party; and
4.respect and take due care of the legitimate intellectual property rights of third
parties.
Note:Herein, “intellectual property rights” means patent rights, utility model rights,
design patent rights, trademarks, copyrights, mask work rights, trade secrets, and any
other such rights.
To Top

13. Accounting

1. Toshiba Lifestyle Products & Services Group Corporate Policy
Toshiba Lifestyle Products & Services Group Companies shall comply with all
applicable laws and regulations regarding accounting and conduct proper accounts
management and financial reporting in accordance with generally accepted principles.
2. SOC for Toshiba Lifestyle Products & Services Group Directors and Employees
Directors and Employees shall:
1.maintain proper and timely accounts in accordance with generally accepted
accounting principles;
2.promote the prompt release of accurate accounts; and
3.endeavor to maintain and improve the accounting management system, and establish
and implement internal control procedures for financial reporting.
To Top
14. Corporate Communications

1. Toshiba Lifestyle Products & Services Group Corporate Policy
Toshiba Lifestyle Products & Services Group Companies shall:
1.endeavor to obtain the understanding of stakeholders, including customers,
shareholders and the local community, with respect to corporate activities, products and
services, and further improve public recognition of Toshiba Lifestyle Products &
Services Group and its corporate image by means of positive and timely corporate
communications activities on business information (Note), such as corporate strategy
and financial data; and
2.ensure that management policies are well communicated within the company, and
promote information sharing as a means of raising morale and creating a sense of unity.

2. SOC for Toshiba Lifestyle Products & Services Group Directors and Employees
Directors and Employees shall:
1.conduct corporate communications with integrity on the basis of objective facts;
2. conduct corporate communications by appropriate means, to enable customers,
shareholders, potential investors and the members of the community of each country or
region to obtain a reasonable understanding of Toshiba Lifestyle Products & Services
Group’s activities; and
3. obtain prior consent from the persons responsible for corporate communications
before disclosing business information to analysts and to the media, including
newspapers, magazines and television stations.
Note:Herein, “business information” includes but is not limited to information
regarding actions or activities which may raise the suspicion of such actions prohibited
by these SOC (hereinafter called “Risk Compliance Information”).
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15. Advertising

1. Toshiba Lifestyle Products & Services Group Corporate Policy
Toshiba Lifestyle Products & Services Group Companies shall:
1.use advertising activities to increase public awareness of the Toshiba brand and public
awareness of, and trust in, Toshiba Lifestyle Products & Services Group; and
2.seek heightened awareness of Toshiba Lifestyle Products & Services Group as a global
company and a “good corporate citizen” at national and regional levels.
2. SOC for Toshiba Lifestyle Products & Services Group Directors and Employees
Directors and Employees shall:
1.increase public trust in the Toshiba brand and acquire the good will and trust of the
people in each of the countries or regions in which Toshiba Lifestyle Products & Services
Group operates, thereby creating an environment whereby sustained business
development and sales promotion activities may be achieved;
2.not use advertising to cast third parties in a negative light in an attempt to make
Toshiba Lifestyle Products & Services Group appear more favorable, or for any other

negative purpose; and
3.not make reference to politics or religion in advertising, cause offense or show
disrespect by implying discrimination based on race, religion, sex, national origin,
physical disability, age or sexual orientation.
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16. Workplace

1. Toshiba Lifestyle Products & Services Group Corporate Policy
Toshiba Lifestyle Products & Services Group Companies shall:
1.develop a working environment where Employees may perform their duties creatively
and efficiently so that they may achieve a work/life balance (i.e., balance between work
and home); and
2.endeavor to ensure a safe and comfortable working environment for Employees.
2. SOC for Toshiba Lifestyle Products & Services Group Directors and Employees
Directors and Employees shall:
1.accomplish their tasks to the utmost of their abilities, in light of their authority and
the responsibilities assigned to them by the company, and endeavor to learn
continuously and to improve their own abilities;
2.realize employees’ work/life balance through various ways of working so that they can
maximize their capabilities to the fullest extent;
3.cultivate a workplace environment that encourages the development of open-minded,
cooperative and orderly work activities; and
4.maintain safety, cleanliness and good order in the workplace and endeavor to prevent
industrial accidents, and try to maintain good health.
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17. Information Security

1. Toshiba Lifestyle Products & Services Group Corporate Policy
Toshiba Group Companies shall:
1.properly manage and protect corporate information (Note)(hereinafter including the
Toshiba brand and other intangible assets);
2.respect proprietary information and maintain corporate information as confidential,
and prohibit disclosure or improper use of corporate information; and
3.strive to prevent information security incidents, and take recovery and corrective
measures immediately in the event of an incident.
2. SOC for Toshiba Lifestyle Products & Services Group Directors and Employees
Directors and Employees shall:
1.not disclose or divulge corporate information, either during or after employment,
without following appropriate internal procedures;
2. not use corporate information or company assets to benefit themselves or any third
party, to harm the interests of Toshiba Group, or for any other improper use, either
during or after employment;
3. not disclose or divulge to the company any confidential or proprietary information
belonging to any third party acquired prior to their employment in violation of their
obligations to such third parties, including inter alia, former employees and clients;
4. protect any personal data, in accordance with all applicable laws, regulations and
company rules, including observance of lawful and appropriate procedures for obtaining
and maintaining personal data, and use personal data only for appropriate purposes;
5.observe information security regulations, and endeavor to protect corporate
information and use corporate information only in a proper manner;
6.not to use any company-owned information technology equipment or services for any
personal purposes;
7. not hurt the informational interests of third parties, such as accessing third party
information without authorizations; and
8. not be party to any illegal insider trading (i.e., using nonpublic corporate information
in trading the shares or the like of a company)
Note:Herein, “corporate information” means all information, including personal
information, third party information such as customer and supplier information and
company information (hereinafter including information relating to third parties) that
is handled by the Directors and Employees in the course of conducting business, except

information open to the public.
To Top
18. Company Assets and Conflicts of Interest

Toshiba Group Corporate Policy
Toshiba Group Companies shall:
1.properly manage company assets (hereinafter including the Toshiba brand and other
intangible assets); and
2.always act in the best interest of the company.
2. SOC for Toshiba Lifestyle Products & Services Group Directors and Employees
Directors and Employees shall:
1.refrain from diverting or appropriating company assets for personal use and endeavor
to maintain company assets;
2.refrain from making improper use of company equipment and facilities;
3.not make unauthorized use of their position or authority within the company to
benefit themselves or any third party or to impair the credibility or brand name of the
company; and
4.avoid business relationships with customers, suppliers, and competitors of the
company that would pose a conflict of interest.
To Top
19. Community Relations

Toshiba Lifestyle Products & Services Group Corporate Policy
Toshiba Lifestyle Products & Services Group Companies shall:
1.contribute to and cooperate with all local communities in which Toshiba Lifestyle
Products & Services Group operates in order to perform its duties as a member of these
communities and engage and collaborate with a wide range of stakeholders such as

nonprofit organization, nongovernmental organization, administrative organization and
international body;
2.support Directors and Employees in undertaking voluntary activities and give full
consideration to each individual’s desire to exercise his or her civil rights;
3.make appropriate donations in each country and region where Toshiba Lifestyle
Products & Services Group operates, after considering the contribution to the
community, the public nature and the reasons for making donations; and
4.try to improve the brand image in all aspects of their relationships with the
communities.
2. SOC for Toshiba Lifestyle Products & Services Group Directors and Employees
Directors and Employees shall:
1.assure that Toshiba Lifestyle Products & Services Group Companies undertake all
activities in harmony with the community, by respecting the local culture and
community traditions and customs;
2.actively participate in developing communication with the local community, to
encourage and maintain mutual respect and understanding;
3.actively participate in community social and voluntary activities;
4.act responsibly and with integrity as a member of society; and
5.aspire to exhibit honestly and integrity in words and actions with an awareness of
being member of Toshiba Lifestyle Products & Services Group, whether at the
workplace, in public places, or online.
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Scope and Implementation

1. Scope of the SOC
1.These SOC shall, on their adoption by each Toshiba Lifestyle Products & Services
Group Company by resolution of the board of directors or other appropriate corporate
actions, apply to all Directors and Employees, including advisors and contract
employees;
2.The SOC does not state or establish legal obligations on the part of the Toshiba
Lifestyle Products & Services Group and does not create any legal rights or claims on

the part of any person. Instead, the SOC sets forth the values of the Toshiba Lifestyle
Products & Services Group and the expectations that the Toshiba Lifestyle Products &
Services Group has for its Directors and Employees. In many instances, these values
and expectations exceed applicable legal obligations.
2. Implementation of the SOC
1.Each Toshiba Lifestyle Products & Services Group Company shall appoint a
“Implementation Administrator” to assume overall responsibility for implementation of
the SOC.
2. Within Toshiba Lifestyle Products & Services Corporation, the President shall
assume the role of Implementation Administrator. The President is responsible for
implementation of the SOC and also for guiding implementation in Toshiba Lifestyle
Products & Services Group Companies;
3.The corporate staff division of each Toshiba Lifestyle Products & Services Group
Company in charge of any of the items of these SOC shall formulate relevant rules or
compliance programs and shall support that Subsidiary Company’s Implementation
Administrators and any related companies by providing information and advice on
formulating implementation rules and on developing educational programs;
4. Toshiba Lifestyle Products & Services Corporation’s Administration & HR Dept.
shall be the bodies responsible for the maintenance of the SOC and the promotion and
support for the adoption and implementation of the SOC by the Toshiba Lifestyle
Products & Services Group Companies.
3. In-house Information Reporting System and Protection of Information Providers
1.Toshiba Lifestyle Products & Services Group Companies shall establish an in-house
information reporting system to ensure that Toshiba Lifestyle Products & Services
Group Directors and Employees are able to report Risk Compliance Information (Note)
directly

to

Implementation

Administrators

or

the

division

responsible

for

risk-compliance matters;
2.Directors and Employees of each Toshiba Lifestyle Products & Services Group
Company are to report any Risk Compliance Information they have to their supervisors
immediately or provide such information using the in-house information reporting
system;
3.The Implementation Administrators, the divisions responsible for risk-compliance
matters and supervisors who receive Risk Compliance Information must respond and
act promptly and appropriately; and

4.Directors and Employees who provide Risk Compliance Information for good reason
and in good faith must not be treated disadvantageously on the grounds that they
provided such information.
4. Disciplinary Action
Any conduct in violation of these SOC shall be subject to disciplinary measures up to
and including dismissal, according to and as set forth in each Toshiba Lifestyle Products
& Services Group Company’s Disciplinary Rules/Staff Handbook.
Note:“Risk Compliance Information” means any information regarding actions, or
activities which may raise the suspicion of actions prohibited by these SOC.
To Top

