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มาตรฐานการปฏิบติังานของกลุ่มบริษทัโตชิบา ไลฟ์สไตล ์โปรดคัส์ แอนดเ์ซอร์วิส   
 

กลุ่มบริษทัโตชิบา ไลฟ์สไตล ์แอนด์เซอร์วสิ ก าลงักา้วไปสู่องคก์ร ท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากสังคม เราจึงได้
สร้างปรัชญาขององคก์รวา่ “สร้างสรรคชี์วิตในบา้นทุกหลงัในโลกใบน้ีใหดี้ข้ึน”  เราด าเนินธุรกิจภายใต้
ปรัชญาองคก์ร ดว้ยการน าส่งความเช่ือถือ และชีวติท่ีสะดวกสบายใหก้บั มนุษยชาติทัว่โลก โดยการส่งมอบ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ือง  “เพราะเราใหค้วามส าคญักบัมวลมนุษยชาติ” 
 

มาตรฐานการปฏิบติังานของกลุ่มโตชิบา ไลฟ์สไตล ์โปรดคัส์ แอนดเ์ซอร์วสิ ถูกจดัตั้งข้ึนเพื่อท าใหป้รัชญา
ของบริษทัเราใหเ้ป็นจริง และหลกัปฏิบติัน้ีจะตอ้งถูกน าไปปฏิบติั ใหค้รอบคลุมถึงบุคคลระดบั บริหาร 
พนกังาน และผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบักลุ่มโตชิบา ไลฟ์สไตล ์โปรดคัส์ แอนดเ์ซอร์วสิ 
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บทน ำ 

กลุ่มบริษทัโตชิบา ไลฟ์สไตล ์โปรดคัส์ แอนดเ์ซอร์วสิก าลงัเป็นองคก์รท่ีไดรั้บความไวว้างใจ จาก
สังคม เราจึงตอ้งจดัท าปรัชญาองค์กรท่ีว่า “สร้างสรรค์ชีวิตในบา้นทุกหลงัในโลกใบน้ีให้ดีข้ึน” ดว้ยการ
น าเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ ๆ โดย “เราคิดถึงประชาชน” 

   มาตรฐานการปฏิบติังานของกลุ่มบริษทัโตชิบา ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วิส(ต่อไปน้ี
เรียกวา่ "SOC" ไดรั้บการจดัตั้งข้ึนเพื่อให้ปรัชญาของ บริษทั ของเราเป็นจริงและเป็นพื้นฐานในการแนะน า
กิจกรรมของเราเพื่อให้เรา สามารถด าเนินงานภายใตห้ลกัการของความเป็นธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริตและ
ความโปร่งใสและมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมท่ีย ัง่ยนื 

 กรรมการ บริษทัผูส้อบบญัชี และเจา้หน้าท่ีทั้งหลายแต่ละราย (ต่อไปน้ีเรียกว่า “กรรมกำร”) และ
พนกังานทั้งหลาย (ต่อไปน้ีเรียกวา่ “พนักงำน”) ของกลุ่มบริษทัโตชิบา ไลฟ์สไตล์ โปรดคัส์ แอนด์เซอร์วิส  
ควรปฏิบติัใหส้อดคลอ้งมาตรฐานการปฏิบติังาน  และควรใชค้วามพยายามอยา่งยิ่งท่ีจะด าเนินกิจกรรม และ
ธุรกิจให้ได้ผลดีมีคุณภาพสูงในลกัษณะท่ีเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรระดบัโลกซ่ึงมุ่งเน้นความส าคญัของ
ความสมดุลระหวา่งสภาพแวดลอ้ม สิทธิมนุษยชน และชุมชนทอ้งถ่ิน ภายใตห้ลกัการในการให้ความส าคญั
กบัการด าเนินชีวติและความปลอดภยั รวมถึงการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ บรรทดัฐานและจริยธรรม
ของสังคม    
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1. สิทธิมนุษยชน 

 

1) นโยบำยองค์กรของกลุ่มบริษัทโตชิบำ ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ   

บริษทัในกลุ่มโตชิบา ไลฟ์สไตล ์โปรดคัส์ แอนดเ์ซอร์วสิ  จะตอ้ง 

(1) ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีใช้บงัคบัทั้งหมดในแต่ละประเทศและภูมิภาค ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชน เขา้ใจมาตรฐานสากลและเคารพสิทธิมนุษยชน และไม่ยอมรับ
การใชแ้รงงานเด็กหรือการบงัคบัใชแ้รงงาน 

(2) ใชม้าตรการท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีกลุ่มโตชิบา ไลฟ์สไตล ์โปรดคัส์ แอนดเ์ซอร์วสิ  ทราบถึง
การละเมิดสิทธิมนุษยชน และเรียกร้องให้ผูจ้ดัหาสินคา้แกไ้ขการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น 

(3) สร้างจิตส านึกในกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียใหเ้คารพสิทธิมนุษยชน 

 

2)  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนกลุ่มบริษัทโตชิบำ ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ 
แอนด์เซอร์วสิ   

กรรมกำรและพนักงำนจะต้อง 

(1) ยอมรับและยืดหยุ่นต่อความแตกต่างของค่านิยม และเคารพลกัษณะนิสัยและบุคลิกภาพ
ของแต่ละบุคคล เคารพสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคล  

(2) หลีกเล่ียงการละเมิดสิทธิมนุษยชนใดๆอนั สืบเน่ืองจากเช้ือชาติ ศาสนา เพศ ประเทศบา้น
เกิด ความบกพร่องทางร่างกาย อายุหรือรสนิยมทางเพศ และหลีกเล่ียงการท าร้ายร่างกาย 
การคุกคามทางเพศ การคุกคามด้วยอ านาจ (การกลั่นแกล้งหรือคุกคามโดยหัวหน้าใน
ส านกังาน) หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืน 
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2. ควำมพงึพอใจของลูกค้ำ 

 

1)  นโยบำยองค์กรของกลุ่มบริษัทโตชิบำ ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ   

บริษทัทั้งหลายในกลุ่มโตชิบาไลฟ์สไตล ์ โปรดคัส์ แอนด์เซอร์วสิ  จะตอ้งจดัส่งสินคา้ ระบบ และ
บริการต่างๆ (ต่อไปในท่ีน้ีเรียกวา่ “สินค้ำและกำรบริกำร”) โดยสินคา้และการบริการเหล่าน้ีจะตอ้งข้ึนอยูก่บั
เสียงเรียกร้องจากลูกคา้ ตลอดจนความคิดเห็นทั้งหลาย โดยจะตอ้งสนองความตอ้งการและขอ้ก าหนดต่างๆ
ของลูกคา้ อนัสอดคลอ้งกบัขอ้กฎหมาย กฎระเบียบ และสัญญาต่างๆ 

 

2)  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนของกลุ่มบริษัทโตชิบำ ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ 
แอนด์เซอร์วสิ   

กรรมการและพนกังานจะตอ้ง 

(1) ส่งสินคา้และการบริการท่ีปลอดภยัและเช่ือถือได ้  

(2) ใหข้อ้มูลท่ีเช่ือถือไดเ้ก่ียวกบัสินคา้และการบริการตามวธีิอนัควร 

(3) ตอบสนองค าขอและค าปรึกษาจากลูกคา้ดว้ยความซ่ือสัตย ์รวดเร็วและอยา่งเหมาะสม 

(4) เคารพความเห็นของลูกคา้และพยายามพฒันาปรับปรุงสินคา้และการบริการเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้   
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3. กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 

 

1)  นโยบำยองค์กรของกลุ่มบริษัทโตชิบำ ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ   

บริษทัในกลุ่มบริษทัโตชิบา ไลฟ์สไตล ์โปรดคัส์ แอนดเ์ซอร์วสิ  จะตอ้ง 

(1) ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ แนวปฏิบติัของกลุ่มอุตสาหกรรมและองค์กรระหว่าง
ประเทศท่ีใชบ้งัคบัทั้งหมด 

(2) ใหโ้อกาสท่ีเท่าเทียมกนัในการท าธุรกรรมกบักลุ่มบริษทัโตชิบาไลฟ์สไตล์ โปรดคัส์ แอนด์
เซอร์วิส  แก่ผูจ้ดัหาสินคา้ทั้งหลาย (ต่อไปในท่ีน้ีให้รวมถึงผูท่ี้มีแนวโน้มจะเป็นผูจ้ดัหา
สินคา้ในอนาคต) 

(3) จดัซ้ือจดัจา้งกบัผูจ้ดัหาสินคา้ในลกัษณะท่ีมีความรับผดิชอบต่อสังคมร่วมกนั 

(4) จดัซ้ือจดัจา้งบนความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั และความเช่ือมัน่ในผูจ้ดัหาสินคา้ 

 

2)  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนของกลุ่มบริษัทโตชิบำ ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ 
แอนด์เซอร์วสิ   

กรรมการและพนกังานจะตอ้ง 

(1) จดัล าดบัความส าคญัของผูจ้ดัหาสินคา้ซ่ึง 

- ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ และบรรทดัฐานของสังคมท่ีใชบ้งัคบัทั้งหมด และให้
ความส าคัญกับสิทธิมนุษยชน แนวปฏิบติัการใช้แรงงานท่ีดี ความปลอดภัยและ
สุขภาพในการท างาน และการรักษาส่ิงแวดลอ้ม  

- มีสถานะทางการเงินท่ีดี 

- สามารถจดัส่งสินค้าและ/หรือบริการให้กลุ่มโตชิบา ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์
เซอร์วสิ  โดยใหค้วามส าคญักบัคุณภาพท่ีเหมาะสม ราคาและระยะเวลาส่งมอบ 

- สามารถจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการท่ีแน่นอน พร้อมทั้ งสามารถยืดหยุ่นและ
เปล่ียนแปลงตามความผนัผวนของอุปสงคไ์ด ้

- มีเทคโนโลยีท่ีส่งผลบวกกับผลิตภณัฑ์ของกลุ่มโตชิบาไลฟ์สไตล์โปรดคัส์ แอนด์
เซอร์วสิ   
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- มีแผนป้องกนัการจดัส่งสินค้า และ/หรือบริการสะดุดในสถานการณ์ท่ีเหนือความ
คาดหมายท่ีส่งผลกระทบต่อบริษทัและห่วงโซ่อุปทาน 

- จดัใหผู้จ้ดัหาสินคา้ปฏิบติัตามนโยบายจดัซ้ือจดัจา้งในระดบัเดียวกบัโตชิบาไลฟ์สไตล ์
โปรดคัส์ แอนดเ์ซอร์วสิ   

 

(2) ก่อนจดัซ้ือสินคา้และการบริการทั้งหลายท่ีจ าเป็น กรรมการและพนกังานจะตอ้งประเมิน
ราคาอยา่งยติุธรรมและรอบคอบ ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวต่้อไปน้ี 

- โดยไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม  

- ดว้ยคุณภาพท่ีเหมาะสม และโดยการก าหนดราคาท่ีเหมาะควรตามสภาวะเศรษฐกิจ
และดว้ยเหตุผลอนัควร 

- ส่งมอบตามหมายก าหนดการและโดยมีการจดัส่งท่ีแน่นอน  

(3) ละเวน้การไดรั้บผลประโยชน์ส่วนตนจากผูจ้ดัหาสินคา้ในส่วนของการจดัซ้ือขององค์กร 
และปฏิบติัภาระผกูพนัตามสัญญาอนัมีต่อผูจ้ดัหาสินคา้โดยสุจริต โดยตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าธุรกรรมทั้ งหลายนั้ นสอดคล้องกันกับข้อปฏิบัติทางการค้าท่ีดีและจริยธรรมอันดี 
ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบท่ีใชบ้งัคบัทั้งหมด ทั้งน้ีเพื่อเป็นการปกป้องผูจ้ดัหาสินคา้
ทั้งหลาย 

(4) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการซ้ือทั้งหลายนั้นไดรั้บการมอบอ านาจจากฝ่ายรับเหมาช่วง ฝ่าย
จดัซ้ือ และฝ่ายซ้ือท่ีเก่ียวข้องแล้วตามกฎระเบียบภายในของกลุ่มโตชิบา ไลฟ์สไตล ์
โปรดคัส์ แอนดเ์ซอร์วสิ   
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4. กำรผลติและเทคโนโลย ีกำรรับประกนัคุณภำพ 

 

1)  นโยบำยองค์กรของกลุ่มบริษัทโตชิบำ ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ   

บริษทัในกลุ่มโตชิบา ไลฟ์สไตล ์โปรดคัส์ แอนดเ์ซอร์วสิ  จะตอ้ง 

(1) ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีใช้บงัคบัทั้งหมด ตลอดจนสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ผลิต เทคโนโลย ีและการรับประกนัคุณภาพ 

(2) ส่งเสริมการปรับปรุงดา้นเทคโนโลยีและการพฒันาสินคา้อยูต่ลอดเวลา และพยายามจดัส่ง
สินคา้และการบริการท่ีปลอดภยั เช่ือถือได ้และมีคุณภาพสูง ตลอดจนตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้และประกอบข้ึนดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัท่ีสุด 

 

2)   มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนกลุ่มบริษัทโตชิบำ ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ 
แอนด์เซอร์วสิ   

กรรมการและพนกังานจะตอ้ง 

(1) รับประกนัการด าเนินการตามขอ้ผกูพนัวา่ดว้ยการรับประกนั โดยให้ความส าคญัต่อความ
พึงพอใจของลูกคา้ และรับประกนัความปลอดภยัของสินคา้ 

(2) ส่งเสริมใหมี้การคน้ควา้วจิยัและพฒันาปรับปรุงเทคโนโลย ีสินคา้และการบริการให้ล ้าสมยั 
และใหมี้การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยอียา่งต่อเน่ือง บ ารุงรักษาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านหน้าท่ีและเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน ให้ตอบสนองได้รวดเร็วทันเวลาและ
เหมาะสม เพื่อเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยี และพฒันาสินคา้และการบริการ
ท่ีน าเทคโนโลยลี ้าสมยัมาใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(3) ในกรณีท่ีกรรมการและพนกังานไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัอุบติัเหตุอนัเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และ
บริการทั้งหลาย หรือเก่ียวกบัความปลอดภยัของสินคา้และการบริการ จะตอ้งตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของขอ้เท็จจริงของขอ้มูลดงักล่าวโดยเร็ว และด าเนินมาตรการท่ีเห็นควรตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีใช้บงัคบัทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงขอ้ก าหนดเก่ียวกบัขอ้มูล 
การเรียกเก็บผลิตภณัฑ ์และค าเตือน และฉลาก 
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5. กำรตลำดและกำรขำย 

 

1)  นโยบำยองค์กรของกลุ่มบริษัทโตชิบำ ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ   

บริษทัในกลุ่มโตชิบา ไลฟ์สไตล ์โปรดคัส์ แอนดเ์ซอร์วสิ  จะตอ้ง 

(1) ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีใช้บงัคบัทั้งหมด (รวมถึงการห้ามรับหรือให้สินบน
ทางการคา้และเงินใตโ้ต๊ะ) ด าเนินกิจกรรมดา้นการตลาดและการขายตามหลกัจริยธรรม
ขององคก์รท่ีเหมาะสม  

(2) ส่งมอบสินคา้และการบริการชั้นยอดท่ีตอบสนองความตอ้งการและขอ้ก าหนดทั้งหลายของ
ลูกคา้ 

 

2)  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนของกลุ่มบริษัทโตชิบำไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ 
แอนด์เซอร์วสิ   

กรรมการและพนกังานจะตอ้ง 

(1) ปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัทางธุรกิจท่ีดีและยติุธรรมในการจดัการกบัลูกคา้ทั้งหลาย 

(2) ส่งเสริมการตลาดและการขายท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายและกฎระเบียบท่ีใชบ้งัคบัทั้งหมด 
(รวมถึงการห้ามรับหรือให้สินบนทางการค้าและเงินใตโ้ต๊ะ  ) ปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัทาง
ธุรกิจท่ีดี และเคารพแนวคิดท่ีเป็นท่ียอมรับของสังคม 

(3) พยายามเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้จากมุมมองของลูกคา้และส่งมอบสินคา้หรือบริการท่ี
เหมาะสม 
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6. กฎหมำยว่ำด้วยกำรแข่งขันและกำรท ำธุรกรรมกบัภำครัฐ  

 

1)  นโยบำยองค์กรของกลุ่มบริษัทโตชิบำ ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ   

บริษทัในกลุ่มบริษทัโตชิบา ไลฟ์สไตล ์โปรดคัส์ แอนดเ์ซอร์วสิ  จะตอ้ง 

(1) ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีใช้บังคับทั้ งหมดท่ีได้ถูกประกาศใช้โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อการแข่งขนัอยา่งยุติธรรมและเสรี (ต่อไปในท่ีน้ีเรียกวา่ “กฎหมายวา่ดว้ย
การแข่งขนั”) ในทุกธุรกรรม รวมถึงธุรกรรมกบัภาครัฐ 

(2) เตรียมการและด าเนินโครงการการปฏิบติัตามกฎหมายการแข่งขนัและกฎบริษทัทั้งหลายท่ี
เก่ียวกบักิจกรรมด้านการตลาดต่อหน่วยงานรัฐบาลท่ีก าหนดนโยบายและขั้นตอนการ
ด าเนินการขององค์กรเพื่อการรับประกนัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขนัและ
กฎระเบียบท่ีใชบ้งัคบัทั้งหมด  

(3) การปฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคบัและแนวทางปฏิบติัทางธุรกิจท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายใน
ธุรกรรมของรัฐบาลทั้งหมด และไม่ท ากิจกรรมต่าง ๆเช่นการขดัขวางการเสนอราคา (หมาย
เหตุ 1) 

2. มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนกลุ่มบริษัทโตชิบำ ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ 
แอนด์เซอร์วสิ   

กรรมการและพนกังานจะตอ้ง 

(1) ปฏิบติัตามโครงการการปฏิบติัตามกฎหมายการแข่งขนั ตลอดจนกฎของบริษทัเก่ียวกบั
กิจกรรมดา้นการตลาด และส่งเสริมการประกอบกิจกรรมดา้นธุรกิจโดยเสรีและยติุธรรม 

(2) หลีกเล่ียงการท าขอ้ตกลงหรือความเขา้ใจทั้งหลาย ไม่วา่โดยแจง้หรือโดยนยั กบัผูแ้ข่งขนั
ในส่วนของการก าหนดราคา (รวมทั้งการเสนอราคาและการประมูล) ปริมาณการผลิตและ
การขาย การจดัสรรในตลาด ลูกคา้หรือเขตการคา้ หรือขอ้จ ากดัเก่ียวกบัก าลงัการผลิตหรือ
เทคโนโลยี ขอ้ห้ามเก่ียวกบัขอ้ตกลงน้ีไม่จ  ากดัเฉพาะขอ้ตกลงท่ีไดมี้การบนัทึกไวจ้ริงเป็น
หนงัสือ โดยบนัทึกเป็นรายงานการประชุม ทั้งน้ีให้หมายรวมถึงขอ้ตกลงท่ีท าข้ึนเป็นวาจา
ดว้ย 

(3) หากลูกคา้เป็นหน่วยงานรัฐบาล จะตอ้งปฏิบติัตามกฎบริษทัเก่ียวกบักิจกรรมดา้นการตลาด
ต่อหน่วยงานรัฐบาล และจะตอ้งไม่เขา้ท ากิจกรรมใดๆ เช่น การขดัขวางการประมูล (หมาย
เหตุ 1) หรือการร่วมมือกบัผูแ้ข่งขนัเม่ือมีค าสั่งซ้ือ (หมายเหตุ 2) 
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(4) จะตอ้งไม่จดัหรือมีส่วนร่วมในการประชุม ท าขอ้ผูกมดัหรือขอ้ตกลง หรือแลกเปล่ียน
ขอ้มูลหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆอนัอาจก่อให้เกิดขอ้สงสัยว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ตามวรรค (2) และ (3) ดงักล่าวขา้งตน้ 

(5) จะตอ้งไม่ก าหนดให้ผูจ้ดัจ  าหน่ายหรือผูแ้ทนจ าหน่ายท าขอ้ตกลงยอมรับ หรือรักษาระดบั
ราคาขายต่อส าหรับสินคา้ของกลุ่มบริษทัโตชิบา ไลฟ์สไตล ์โปรดคัส์ แอนดเ์ซอร์วสิ   

(6) จะตอ้งไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก (รวมทั้งตวัแทนขาย) เขา้ท ากิจกรรมท่ีตอ้งห้ามตาม
วรรค (2) ถึง (5) ดงักล่าวขา้งตน้  

(7) ในการจา้งอดีตขา้ราชการ ให้ตรวจสอบผูส้มคัรโดยละเอียดตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ี
ใชบ้งัคบัทั้งหมด และระเบียบภายในของหน่วยงานราชการท่ีบุคคลนั้นเคยปฏิบติังาน และ
ในกรณีท่ีว่าจา้งผูส้มคัรนั้น ห้ามให้ผูน้ั้นมีส่วนเก่ียวขอ้งในงานด้านการตลาดท่ีเก่ียวกับ
หน่วยงานราชการนั้น ยกเวน้ในกรณีท่ีกฎหมายอนุญาต 

 

(หมายเหตุ 1)  ในเอกสารฉบบัน้ี “การขดัขวางการประมูล” เม่ือมีการด าเนินการกบัหน่วยงานรัฐบาล 
หมายถึงการสอบถามเก่ียวกบัเจตนารมณ์ของหน่วยงานในส่วนท่ีเก่ียวกบัสัญญาท่ีผูมี้แนวโนม้วา่จะประมูล
ไดจ้ะเขา้ท า หรือราคาประมูลท่ีเป็นไปได ้หรือการกระท าเพื่อให้หน่วยงานตระหนกัถึงเจตนารมณ์ดงักล่าว
นั้น 

(หมายเหตุ 2)  ในเอกสารน้ี “การร่วมมือกบัผูแ้ข่งขนัเม่ือมีค าสั่ง” หมายถึงการแลกเปล่ียนขอ้มูลหรือการ
ร่วมมือกบัผูเ้ขา้แข่งขนัทั้งหลายในส่วนท่ีเก่ียวกบัสัญญาท่ีผูมี้แนวโนม้วา่จะประมูลไดจ้ะเขา้ท า ราคาประมูล 
และขอ้มูลอ่ืน 
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7. กำรติดสินบน 

 

1)  นโยบำยองค์กรของกลุ่มบริษัทโตชิบำไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ   

บริษทัทั้งหลายในกลุ่มโตชิบาไลฟ์สไตล ์โปรดคัส์ แอนดเ์ซอร์วสิ  จะตอ้ง 

ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีใชบ้งัคบัทั้งหมด ซ่ึงหา้มช าระ เสนอ หรือสัญญาวา่จะช าระเงิน
หรือ ส่ิงใดๆท่ีมีค่าแก่ขา้ราชการ( เจา้พนกังาน หรือลูกจา้งของแผนก ส านกังาน หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
ขององค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลท่ีท าหน้าท่ีในฐานะของตวัแทนหรือท างานในนามของแผนก 
ส านกังาน หรือหน่วยงานของรัฐ หรือตวัแทนหรือท างานในนามขององค์การระหว่างประเทศ หรือพรรค
การเมือง เจา้หนา้ท่ีของพรรคการเมือง หรือผูส้มคัร)  

 

2)  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนกลุ่มบริษัทโตชิบำ ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ 
แอนด์เซอร์วสิ   

กรรมการและพนกังานจะตอ้ง 

(1) ไม่ท าหรือเสนอว่าจะท า ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ซ่ึงการช าระหรือการกระท าใดๆ
เก่ียวกับมูลค่า ไม่ว่าในรูปแบบของค่าตอบแทน ความบนัเทิงด้านธุรกิจ ของขวญั เงิน
ช่วยเหลือ บ าเหน็จ หรือในรูปแบบอ่ืน ท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือถูกหา้มโดยกฎหมายหรือ
กฎระเบียบใดๆ ในการด าเนินการกบัองคก์รรัฐบาลใดๆ เจา้หนา้ท่ีขององคก์รดงักล่าวหรือ
สมาชิกพรรคการเมือง (รวมทั้งผูอ้ยูใ่นต าแหน่งทางการเมืองหรือผูแ้ข่งขนัส าหรับต าแหน่ง
ดงักล่าว) (ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่ผิดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบ และ เป็นท่ียอมรับในสังคม) 
และไม่มีส่วนร่วมในการขาย กู้ยืม และธุรกรรมอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะเดียวกนั (รวมถึงการค ้ า
ประกนั) ท่ีไม่ไดก้ระท าเป็นทางคา้ปกติ 

(2) ไม่จ่ายเงินหรือเสนอผลประโยชน์แก่นกัการเมือง (รวมถึงอดีตสมาชิกสภานิติบญัญติั หรือ
อดีตเลขา หรือเลขาปัจจุบนัของนักการเมือง) หรือบริษทัท่ีนักการเมืองมีความเก่ียวขอ้ง 
โดยไม่ค  านึงถึงรูปแบบของเงินหรือผลประโยชน์ ( เช่น "ค่านายหนา้" หรือ" ค่าท่ีปรึกษา") 
ท่ีเก่ียวกบัการตลาดแก่หน่วยงานของรัฐ 

(3) ป้องกนัไม่ให้มีการเสนอเงินสดหรือผลประโยชน์อ่ืนๆให้แก่ตวัแทนรัฐบาลต่างชาติ โดย
เป็นวิธีท่ีจะท าให้ได้รับผลประโยชน์หรือก าไรอนัไม่ชอบด้วยกฎหมายเม่ือมีการด าเนิน
ธุรกรรมทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
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(4) ห้ามให้บุคคลท่ีสาม รวมถึงตัวกลาง เช่นตวัแทนจ าหน่าย หรือตวัแทน มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมใดๆตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรค (1) ถึง (3) ดงักล่าวขา้งตน้ 

(5) ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าค่าตอบแทนตามสมควรและขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีจ าเป็น
ทั้งหลายได้ระบุไวล่้วงหน้าเม่ือท างานกับคนกลาง เช่นผูจ้ดัจ  าหน่ายหรือตวัแทน และ
ปฏิบติัตามมาตรการทั้งหลายท่ีก าหนดโดยกฎหมายหรือกฎระเบียบทั้งหลายท่ีน ามาบงัคบั
ใชข้องประเทศและภูมิภาคแต่ละแห่งส าหรับค่าตอบแทนดงักล่าว 

(6) ไม่บริจาคเงินให้พรรคการเมืองหรือคณะกรรมการ ยกเวน้ในกรณีท่ีกฎหมาย กฎระเบียบ 
และกฎบริษทัอนุญาต 

(7) เคารพในแนวทางปฏิบติัของลูกคา้ หน่วยงานรัฐ หรือผูอ่ื้น และกฎหมายและกฎระเบียบท่ี
ใช้บงัคบัว่าด้วยการให้หรือข้อจ ากัดหรือการควบคุมการรับ การเล้ียงรับรองทางธุรกิจ 
ของขวญั หรือมารยาททางธุรกิจอ่ืนๆของลูกจา้งหรือพนกังงาน 
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8. ส่ิงแวดล้อม 

 

1)  นโยบำยองค์กรของกลุ่มบริษัทโตชิบำ ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ   

บริษทัในกลุ่มบริษทัโตชิบา ไลฟ์สไตล ์โปรดคัส์ แอนดเ์ซอร์วสิ  จะตอ้ง 

(1) กระตุน้ให้มีการส่งเสริมสภาพแวดลอ้มท่ีสามารถรักษาให้คงอยูไ่ด ้โดยให้ขอ้ตระหนกัว่า
โลกเป็นทรัพยสิ์นท่ีไม่สามารถหาส่ิงใดมาแทนท่ีได ้และถือเป็นภาระหนา้ท่ีร่วมกนัของทุก
คนท่ีจะตอ้งทิ้งโลกน้ีไวใ้นสภาพท่ีดีเพื่อมอบใหแ้ก่คนรุ่นหลงัต่อไป 

(2) ปฏิบัติตามมาตรฐานของประเทศ ภูมิภาคและสากล กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อตกลง 
แนวทางดา้น        อุตสาหกรรมและกฎบริษทัอนัเก่ียวเน่ืองกบัสภาพแวดลอ้มท่ีใช้บงัคบั
ทั้งหมด  

(3) ช่วยเหลือสังคมโดยการพฒันาและน าเสนอสินคา้ท่ีดีเยี่ยมอนัประกอบข้ึนดว้ยเทคโนโลยี
เพื่อใชใ้นการปกป้องสภาพแวดลอ้ม  

(4) พยายามลดผลกระทบอนัจะมีต่อสภาพแวดลอ้มท่ีเกิดจากกิจกรรมดา้นธุรกิจ 

 

2)   มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนในกลุ่มโตชิบำ ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์
เซอร์วสิ   

กรรมการและพนกังานจะตอ้ง 

(1) พยายามคน้ควา้วิจยั และพฒันากิจกรรมและการผลิตสินคา้ทั้งหลาย ท่ีสนบัสนุนการลด
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม นอกจากน้ีจะต้องเปล่ียนแปลงการท างานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังาน ลดการใชแ้หล่งทรัพยากรธรรมชาติ และน าของท่ีใชแ้ลว้
มาหมุนเวยีนใชใ้หม่ ตามแนวทางในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหลาย เพื่อป้องกนัการ
ท าใหโ้ลกร้อนข้ึน และเพื่อใชท้รัพยากรทั้งหลายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2) พฒันากิจกรรมดา้นสภาพแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง โดยการด าเนินแผนการเร่ิมจากระยะสั้น
และระยะยาว ไปจนถึงการด าเนินแผนการเป็นรายวนั  

(3) ด าเนินการวดัผลและตรวจสอบเป็นคร้ังคราว และเก็บรักษาบนัทึกท่ีไดจ้ากการวดัผลและ
ตรวจสอบดงักล่าว เม่ือมีเหตุการณ์ผดิปกติเกิดข้ึนใหด้ าเนินมาตรการแกไ้ขและป้องกนัโดย
พลนั 
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(4) ปฏิบัติการเพื่อประเมินผลกระทบด้านสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมและโดยเร็ว ใน
ระหวา่งท่ีมีแผนงานลงทุนสร้างโรงงานใหม่และยา้ยโรงงานในส่วนการผลิต แผนงานและ
รูปแบบสินคา้ และการซ้ือช้ินส่วน ส่วนประกอบหรือวสัดุใหม่ 

(5) พยายามหลีกเล่ียงการใชห้รือการกระจายของสารใดๆ ท่ีถึงแมจ้ะไม่ตอ้งห้ามตามกฎหมาย
หรือกฎระเบียบท่ีน ามาใช้บงัคบั แต่หน่วยงานดา้นสภาพแวดลอ้มสาธารณะหรือรัฐบาล
ของประเทศหรือภูมิภาคใดท่ีกลุ่มบริษัทโตชิบา ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วิส  
ประกอบการอยู่สามารถตระหนกัไดว้า่อาจส่งผลคุกคามต่อสภาพแวดลอ้มได ้หากบริษทั
ในกลุ่มโตชิบา ไลฟ์สไตล ์โปรดคัส์ แอนด์เซอร์วิส  ตอ้งน าสารดงักล่าวนั้นมาใชไ้ม่วา่ดว้ย
เหตุผลใดก็ตาม ใหใ้ชค้วามพยายามทุกประการเพื่อลดผลกระทบอนัจะมีต่อสภาพแวดลอ้ม 
โดยการใชค้วามรู้ความช านาญการและเทคโนโลยท่ีีมีอยูอ่ยา่งดีท่ีสุด  

(6) พยายามรักษาช่องทางติดต่อท่ีดีท่ีเปิดช่องไว ้เช่น การเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอเก่ียวกบั
กิจกรรมดา้นสภาวะแวดลอ้มของเรา 

(7) ใส่ใจในเร่ืองส่ิงแวดล้อมในชีวิตประจ าวนั รวมถึงโลกร้อน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ี
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของชุมชนทอ้งถ่ิน 
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9. กำรควบคุมกำรส่งออก 

 

1)  นโยบำยองค์กรของกลุ่มบริษัทโตชิบำ ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ   

บริษทัในกลุ่มโตชิบาไลฟ์สไตล ์โปรดคัส์ แอนดเ์ซอร์วสิ  จะตอ้ง 

(1) ป้องกนัไม่ใหมี้การด าเนินธุรกรรมใดๆอนัอาจท าใหก้ารรักษาความสงบและความปลอดภยั
ของโลกลดประสิทธิภาพลง 

(2) ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหลายเร่ืองการส่งออกท่ีน ามาบงัคบัใช้ในประเทศ
และภูมิภาคแต่ละแห่งท่ีมีการปฏิบติังาน ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบของสหรัฐฯ 
หากเราเขา้ท าธุรกรรมท่ีสินคา้และขอ้มูลดา้นเทคโนโลยขีองสหรัฐฯมีส่วนร่วมอยูด่ว้ย 

(3) จดัเตรียมและด าเนินการตามโปรแกรมเพื่อการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในการควบคุมการ
ส่งออกทั้งหลาย (ต่อไปในท่ีน้ีเรียกวา่ “โปรแกรมควบคุมการส่งออก”) ท่ีก าหนดนโยบาย
องคก์ร และขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้แน่ใจวา่มีการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีกล่าว
มาขา้งตน้   

 

2)  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนของกลุ่มบริษัทโตชิบำ ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ 
แอนด์เซอร์วสิ   

กรรมการและพนกังานจะตอ้ง 

(1) ป้องกนัไม่ใหมี้การด าเนินธุรกรรมใดๆอนัอาจท าใหก้ารรักษาความสงบและความปลอดภยั
ของโลกลดประสิทธิภาพลง หรือธุรกรรมเก่ียวกบัเทคโนโลยีหรือสินคา้ใดๆ ท่ีอาจขดัต่อ
กฎหมายและระเบียบต่อไปน้ี 

- กฎหมายและกฎระเบียบทั้งหลายว่าด้วยการควบคุมการส่งออกท่ีน ามาบงัคบัใช้ใน
ประเทศและภูมิภาคแต่ละแห่งท่ีกลุ่มบริษัทโตชิบา ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์
เซอร์วสิ  ประกอบการอยู ่

-  กฎหมายและกฎระเบียบทั้งหลายว่าด้วยการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯท่ีน ามา
บงัคบัใชก้บัธุรกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลดา้นเทคนิคและสินคา้ของสหรัฐฯ 

(2) ตรวจสอบให้แน่ใจวา่มีการบริหารจดัการธุรกรรมการอย่างเขม้งวด เร่ิมจากการสอบสวน
ในเบ้ืองตน้จนถึงส่งมอบสินคา้และการบริการ โดยปฏิบติัตามขั้นตอนโดยละเอียดเพื่อ
ควบคุมธุรกรรมท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมควบคุมการส่งออก 
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(3) ป้องกนัไม่ให้สินคา้ของเราถูกน ามาใช้เพื่อพฒันาและผลิตอาวุธปกติทัว่ไปและอาวุธท่ีมี
อานุภาพท าลายล้างสูง โดยตรวจสอบผูใ้ช้ปลายทาง และผูใ้ช้ปลายทางของสินค้าและ
เทคโนโลย ี 
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10. กลุ่มต่อต้ำนสังคม 

 

1)  นโยบำยองค์กรของกลุ่มบริษัทโตชิบำ ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ   

บริษทัทั้งหลายในกลุ่มโตชิบา ไลฟ์สไตล์ โปรดคัส์ แอนด์เซอร์วิส  จะตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ 
รวมถึงธุรกรรม กบักลุ่มต่อตา้นสังคม (กลุ่มท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในอาชญากรรมหรือท่ีเป็นการรบกวนหรือเป็น
ภยัต่อสังคม ซ่ึงรวมถึงกลุ่มองคก์รอาชญากรรมหรือผูก่้อการร้าย)  

 

2)  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนกลุ่มบริษัทโตชิบำ ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ 
แอนด์เซอร์วสิ   

กรรมการและพนกังานจะตอ้ง 

(1) ปฏิเสธการเขา้ร่วมหรือความช่วยเหลือจากกลุ่มต่อตา้นสังคมในกิจกรรมดา้นธุรกิจของเรา 
และจะต้องไม่ให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว (เช่น การสมคัรเป็นสมาชิกหรือซ้ือ
ส่ิงพิมพ ์หนงัสือ ซ้ือสินคา้ ท าการโฆษณา เสนอให้บริการ เสนอเงินสดหรือสินคา้ และ
กิจกรรมอ่ืนใดเพื่อใหสิ้ทธิพิเศษหรือผลประโยชน์) 

(2) ปฏิเสธขอ้เรียกร้องท่ีไม่สมควร (หมายเหตุ) อยา่งเด็ดขาดและชดัเจน 
(3) ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีใช้บังคับทั้ งหมดเก่ียวกับการฟอกเงิน (ปิดบัง

แหล่งท่ีมาของเงินท่ีไดม้าโดยผดิกฎหมาย) 

 

(หมายเหตุ)  ในเอกสารฉบบัน้ี ค  าวา่ “ขอ้เรียกร้องท่ีไม่สมควร” หมายถึง ขอ้เรียกร้องหรือการกระท าท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกิจโดยสมาชิกของกลุ่มอาชญากรรมท่ีมีการขมขู่ท่ีจะใชค้วามรุนแรง 
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11. จรรยำบรรณด้ำนวศิวกรรม 

 

1)  นโยบำยองค์กรของกลุ่มบริษัทโตชิบำ ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ   

บริษทัในกลุ่มโตชิบา ไลฟ์สไตล ์โปรดคัส์ แอนดเ์ซอร์วสิ  จะตอ้ง 

(1) เขา้ร่วมกิจกรรมดา้นเทคโนโลยท่ีีมีระดบัจรรยาบรรณสูง  

(2) ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ และสัญญาท่ีใชบ้งัคบัทั้งหมด 

 

2)  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนกลุ่มบริษัทโตชิบำ ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์
เซอร์วสิ   

กรรมการและพนกังานจะตอ้ง 

(1) ใช้ความช านาญการ ฝีมือ และประสบการณ์ในการสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการมีสุขภาพดี
และความสุขใหแ้ก่มวลมนุษย ์ตลอดจนความปลอดภยัใหแ้ก่สังคม 

(2) ถือตามข้อเท็จจริงด้านวิทยาศาสตร์และตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย 
กฎระเบียบ และปรัชญาทัว่ไปท่ีใชบ้งัคบัทั้งหมด เพื่อให้เกิดการตดัสินใจท่ีเป็นอิสระและ
ยติุธรรม และการกระท าท่ีซ่ือสัตยแ์ละสุจริต 

(3) ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพื่อพัฒนาความช านาญการและความสามารถในการสร้าง
เทคโนโลยีท่ีมีการประดิษฐ์และสร้างใหม่ และเสนอสินคา้และการบริการท่ีปลอดภยัและ
ยอดเยีย่ม 

(4) พยายามส่งเสริมอบรมวศิวกรและถ่ายถอดเทคโนโลยใีหแ้ก่วศิวกรเหล่านั้น 

(5) ส่งเสริมให้มีการติดต่อส่ือสารท่ีคล่องตัวมากข้ึน กับฝ่ายท่ีเ ก่ียวข้องเพื่อก่อให้เกิด
สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีโปร่งใสและเปิดเผย  
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12. สิทธิว่ำด้วยทรัพย์สินในทำงปัญญำ 

 

1)  นโยบำยองค์กรของกลุ่มบริษัทโตชิบำ ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ   

บริษทัในกลุ่มโตชิบา ไลฟ์สไตล ์โปรดคัส์ แอนดเ์ซอร์วสิ  จะตอ้ง 

(1) ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งกับกฎหมายสิทธิบตัร กฎหมาย
ลิขสิทธ์ิ และสิทธิในทรัพยสิ์นในทางปัญญาอ่ืนใดท่ีใชบ้งัคบัทั้งหมด (หมายเหตุ)  

(2) ป้องกันไม่ให้เกิดกิจกรรมในทางปัญญากับสิทธิว่าด้วยทรัพย์สินในทางปัญญา ใช้
ประโยชน์จากสิทธิเหล่านั้น และเคารพในสิทธิในทรัพยสิ์นในทางปัญญาอนัชอบด้วย
กฎหมายของบุคคลภายนอก 

 

2) มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนกลุ่มบริษัทโตชิบำ ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ 
แอนด์เซอร์วสิ   

กรรมการและพนกังานจะตอ้ง 

(1) จดัหามาและใชซ่ึ้งสิทธิในทรัพยสิ์นในทางปัญญาเพื่อใหก้ารแข่งขนัทางธุรกิจแขง็แกร่งข้ึน 

(2) ท าความเข้าใจกับและปฏิบติัตามกฎบริษทัโดยมีเง่ือนไขว่า สิทธิโดยชอบในทรัพย์สิน
ในทางปัญญาในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประดิษฐ์ ผลิตภณัฑ์อรรถประโยชน์ แบบงานหรือตวั
งานท่ีแทจ้ริง  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือขอ้ความดิจิตอล ท่ีถือวา่ไดท้  าข้ึนโดยบุคคลใดๆ
ในระหว่างระยะเวลาท่ีบุคคลดงักล่าวท างานเป็นพนกังานในบริษทัในกลุ่มโตชิบา  ไลฟ์
สไตล์ โปรดคัส์ แอนด์เซอร์วิส  และความสามารถในการน าสิทธิดงักล่าวมาใช้นั้นให้ตก
เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัในกลุ่มโตชิบา ไลฟ์สไตล ์โปรดคัส์ แอนดเ์ซอร์วสิ   

(3) รักษาซ่ึงสิทธิวา่ดว้ยทรัพยสิ์นในทางปัญญาไวใ้ห้เพียงพอ และด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสม
กบัการละเมิดสิทธิเหล่าน้ีโดยบุคคลภายนอก 

(4) เคารพและรักษาสิทธิวา่ดว้ยทรัพยสิ์นในทางปัญญาท่ีถูกกฎหมายของบุคคลภายนอก   

 

(หมายเหตุ)  ในเอกสารฉบบัน้ี ค  าวา่ “สิทธิในทรัพยสิ์นในทางปัญญา” หมายถึงสิทธิบตัร สิทธิวา่ดว้ย
ผลิตภณัฑ์อรรถประโยชน์ สิทธิบตัรในแบบ เคร่ืองหมายการคา้ ลิขสิทธ์ิ สิทธิในแผน่บงัหรืองานหนา้กาก 
ความลบัทางการคา้ และสิทธิอ่ืนใดดงักล่าว 
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13. กำรบัญชี 

 

1)  นโยบำยองค์กรของกลุ่มบริษัทโตชิบำ ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ   

บริษัทในกลุ่มโตชิบา ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วิส   จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีท่ีใช้บงัคบัทั้งหมด และด าเนินการจดัการด้านบญัชีและจดัท ารายงาน
ทางการเงินโดยครบถว้นตามหลกัการณ์ท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป  

 

2)  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนกลุ่มบริษัทโตชิบำ ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ 
แอนด์เซอร์วสิ   

กรรมการและพนกังานจะตอ้ง 

(1) เก็บรักษาบญัชีไวอ้ยา่งเหมาะสมและตรงตามเวลา ตามหลกัการณ์ทางบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับ
โดยทัว่ไป 

(2) ส่งเสริมใหมี้การส่งมอบบญัชีท่ีถูกตอ้งโดยทนัที โดยรักษาและพฒันาระบบจดัการดา้นการ
บญัชี  

(3) พยายามดูแลและปรับปรุงระบบการจดัการดา้นบญัชี และจดัตั้งและใช้มาตรการความคุม
ภายในส าหรับการจดัท ารายงานทางการเงิน 
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14. กำรติดต่อส่ือสำรขององค์กร 

1)  นโยบำยองค์กรของกลุ่มบริษัทโตชิบำ ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ   

บริษทักลุ่มโตชิบา ไลฟ์สไตล ์โปรดคัส์ แอนดเ์ซอร์วสิ  จะตอ้ง 

(1) พยายามตอบรับความเขา้ใจของเจา้ของหุ้นในบริษทั รวมทั้งลูกคา้ ผูถื้อหุ้น และชุมชน
ทอ้งถ่ิน ในส่วนของกิจกรรมขององคก์ร สินคา้และการบริการ และพฒันาช่ือเสียงของกลุ่ม
บริษทัโตชิบา ไลฟ์สไตล์ โปรดคัส์ แอนด์เซอร์วิส  ให้ดีข้ึน ตลอดจนภาพลกัษณ์องค์กร
ของบริษทัโตชิบา  ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วิส   โดยด าเนินกิจกรรมด้านการ
ติดต่อส่ือสารขององค์กรเก่ียวกับข้อมูลธุรกิจท่ีรวดเร็วทนัเวลาและเป็นไปในเชิงบวก 
(หมายเหตุ) เช่นกลยทุธ์ขององคก์รและขอ้มูลทางการเงิน 

(2) ตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบายการจดัการไดมี้การช้ีแจงให้ภายในบริษทัทราบเป็นอย่างดี
แลว้ และส่งเสริมใหมี้การแบ่งปันขอ้มูล อนัเป็นวิธีในการสร้างขวญัก าลงัใจและความรู้สึก
ของการเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

2)  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนกลุ่มบริษัทโตชิบำ ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ 
แอนด์เซอร์วสิ   

กรรมการและพนกังานจะตอ้ง 

(1) ด าเนินการติดต่อส่ือสารในองคก์รดว้ยความซ่ือสัตยบ์นพื้นฐานของขอ้เท็จจริงเป็นหลกั 

(2) ด าเนินการติดต่อส่ือสารในองคก์รดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม เพื่อให้ลูกคา้ ผูถื้อหุ้น ผูมี้แนวโนม้วา่
จะร่วมลงทุน และสมาชิกชุมชนของประเทศหรือภูมิภาคแต่ละแห่ง สามารถท าความเขา้ใจ
ตามเหตุผลอนัสมควรเก่ียวกบักิจกรรมทั้งหลายของกลุ่มบริษทัโตชิบา ไลฟ์สไตล์ โปรดคัส์ 
แอนดเ์ซอร์วสิ  ได ้

(3) รับค ายินยอมล่วงหนา้จากบุคคลท่ีรับผิดชอบต่อการติดต่อส่ือสารขององค์กร ก่อนเปิดเผย
ข้อมูลทางธุรกิจให้แก่นักวิ เคราะห์ และ ส่ือ รวมทั้ งหนังสือพิมพ์ นิตยสารและ
สถานีโทรทศัน์ 

 

 

(หมายเหตุ)  ในเอกสารฉบบัน้ี ค  าว่า “ขอ้มูลธุรกิจ” รวมถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการกระท า หรือกิจกรรม
ทั้งหลายท่ีอาจยกเป็นขอ้สงสัยเก่ียวกบัการกระท าดังกล่าว ซ่ึงตอ้งห้ามตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการ
ปฏิบติังาน น้ี (ต่อไปในท่ีน้ีเรียกวา่ “ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยความเส่ียง 
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5. กำรโฆษณำ 

 

1)  นโยบำยองค์กรของกลุ่มบริษัทโตชิบำ ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ   

บริษทัในกลุ่มบริษทัโตชิบา ไลฟ์สไตล ์โปรดคัส์ แอนดเ์ซอร์วสิ  จะตอ้ง 

(1) ใช้การโฆษณาเพื่อให้ประชาชนได้รู้จกัสินค้ายี่ห้อโตชิบา ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์
เซอร์วสิ      เพิ่มมากข้ึน ตลอดจนใหรู้้จกัและมีความเช่ือใจในกลุ่มบริษทัโตชิบา ไลฟ์สไตล ์
โปรดคัส์ แอนดเ์ซอร์วสิ  มากข้ึน 

(2) ด าเนินการเพื่อยกระดบักลุ่มบริษทัโตชิบาไลฟ์สไตล์ โปรดคัส์ แอนด์เซอร์วิส  ให้เป็นท่ี
รู้จกัในฐานะบริษทัสากลและ "องคก์รท่ีดีของสังคม" ในระดบัท่ีไดรั้บการยอมรับทั้งใน
ภูมิภาคและระหวา่งประเทศ 

 

2)  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนกลุ่มบริษัทโตชิบำ ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ 
แอนด์เซอร์วสิ   

กรรมการและพนกังานจะตอ้ง 

(1) เพิ่มความไวว้างใจในยีห่้อโตชิบาใหแ้ก่ประชาชนและท าใหก้ลุ่มบริษทัโตชิบามีช่ือเสียง
และไดรั้บความไวว้างใจจากประชาชนในแต่ละประเทศหรือภูมิภาคท่ีกลุ่มบริษทั 

โตชิบาไลฟ์สไตล ์โปรดคัส์ แอนด์เซอร์วสิ   ประกอบการอยูน่ั้น อนัจะก่อใหเ้กิด
สภาพแวดลอ้มท่ีท าใหก้ารพฒันาธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองและกิจกรรมส่งเสริมการขาย 

ไดรั้บความส าเร็จ 

(2) จะตอ้งไม่ใชก้ารโฆษณาใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีต่อบุคคลอ่ืน เพื่อพยายามให้กลุ่มบริษทัโต
ชิบาไลฟ์สไตล ์โปรดคัส์ แอนดเ์ซอร์วสิ  ดูดีข้ึน หรือเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นใดท่ีไม่ดี 

(3) จะตอ้งไม่ท าการอา้งอิงถึงการเมืองหรือศาสนาในการท าโฆษณา ก่อให้เกิดความผิด หรือ
แสดงการไม่เคารพ โดยการกล่าวหรือแสดงโดยนยัอนัเป็นการดูหม่ินเช้ือชาติ ศาสนา เพศ 
ตน้ก าเนิดของประเทศ ความบกพร่องทางกายภาพ อาย ุหรือรสนิยมทางเพศ 
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16. สถำนทีท่ ำงำน 

 

1)  นโยบำยองค์กรของกลุ่มบริษัทโตชิบำ ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ   

บริษทัในกลุ่มโตชิบา ไลฟ์สไตล ์โปรดคัส์ แอนดเ์ซอร์วสิ  จะตอ้ง 

(1) พฒันาสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีพนกังานสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละ
มีประสิทธิภาพเพื่อวา่พนกังานจะไดส้ามารถรักษาสมดุลของงานและชีวติส่วนตวัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ (ไดแ้ก่สมดุลระหวา่งงานและบา้น) 

(2) พยายามตรวจสอบใหแ้น่ใจถึงความปลอดภยัและความสะดวกสบายของสภาพแวดลอ้มใน
การท างานส าหรับพนกังานทั้งหลาย  

 

2)  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนกลุ่มบริษัทโตชิบำ ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ 
แอนด์เซอร์วสิ   

กรรมการและพนกังานจะตอ้ง 

(1) ท างานของตนให้สุดความสามารถหลงัจากท่ีพิจารณาถึงอ านาจและความรับผิดชอบท่ีตน
ไดรั้บมอบหมายจากบริษทัแลว้ และพยายามเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง และพฒันาความสามารถ
ของตนเอง 

(2) ตระหนกัถึงความสมดุลของงาน/ชีวิตส่วนตวัของพนกังาน ดว้ยวิธีต่างๆในการท างานเพื่อ
วา่พนกังานเหล่านั้นจะไดส้ามารถเพิ่มขีดความสามารถในการท างานของตนใหดี้ท่ีสุด 

(3) สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมของท่ีท างานให้เป็นสถานท่ีท่ีกระตุน้การพฒันาให้มีการท า
กิจกรรมร่วมกนัอยา่งเปิดใจ ร่วมมือร่วมใจ และอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย และ 

(4) รักษาความปลอดภัย ความสะอาด และความเรียบร้อยในสถานท่ีท าง านและพยายาม
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุในท่ีท างานหรือเก่ียวกบังาน และพยายามรักษาให้คงไวซ่ึ้งการมี
สุขภาพท่ีดี 
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17. ข้อมูลองค์กรและกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลและระบบสำรสนเทศ 

 

1)  นโยบำยองค์กรของกลุ่มบริษัทโตชิบำ ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ   

บริษทัในกลุ่มโตชิบา จะตอ้ง 

(1) จดัการและป้องกนัขอ้มูลขององคก์ร (หมายเหตุ) อยา่งเหมาะสม (ต่อไปในท่ีน้ีให้รวมถึง
ยีห่อ้โตชิบาและสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนๆ) 

(2) เคารพขอ้มูลอนัเป็นทรัพยสิทธิและรักษาขอ้มูลขององคก์รไวเ้ป็นความลบั และห้ามท าการ
เปิดเผยหรือใชข้อ้มูลขององคก์รไปในทางท่ีไม่เหมาะสม 

(3) พยายามป้องกนัเหตุการณ์เก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล และถา้เกิดเหตุการณ์
นั้นตอ้งใชม้าตรการกอบกูแ้ละแกไ้ขในทนัที 

 

2)  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนกลุ่มบริษัทโตชิบำ ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ 
แอนด์เซอร์วสิ   

กรรมการและพนกังานจะตอ้ง 

(1) ไม่เปิดเผยหรือประกาศให้ทราบถึงข้อมูลขององค์กร ไม่ว่าในระหว่างท่ีรับจ้างเป็น
พนกังานอยูห่รือภายหลงัจากนั้น โดยไม่ปฏิบติัตามขั้นตอนภายในท่ีเหมาะสม 

(2) ไม่ใชข้อ้มูลขององคก์รหรือสินทรัพยข์องบริษทัเพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลภายนอก 
หรือเป็นภยัแก่ผลประโยชน์ของกลุ่มบริษทัโตชิบา หรือเพื่อการใชอ่ื้นใดท่ีไม่เหมาะสม ไม่
วา่ในระหวา่งท่ีรับจา้งเป็นพนกังานอยูห่รือภายหลงัจากนั้น 

(3) ไม่เปิดเผยหรือประกาศแก่บริษทัซ่ึงความลบัหรือขอ้มูลอนัเป็นทรัพยสิทธิใดๆอนัเป็นของ
บุคคลอ่ืน ท่ีไดรั้บมาก่อนรับจา้งท างานให้แก่บริษทั อนัเป็นการละเมิดต่อภาระผกูพนัของ
ตนท่ีมีต่อบุคคลอ่ืนดงักล่าว รวมทั้งแต่ไม่จ  ากดัเพียงพนกังานและลูกคา้ทั้งหลายในอดีต 

(4) ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และกฎบริษทัท่ีใช้บังคับทั้งหมด 
รวมทั้งปฏิบติัตามขั้นตอนต่างๆ ท่ีเหมาะสมและชอบดว้ยกฎหมายเพื่อใหไ้ดม้าและรักษาไว้
ซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคล และใชข้อ้มูลส่วนบุคคลนั้นเพียงเพื่อวตัถุประสงคท่ี์เหมาะสมเท่านั้น 

(5) ปฏิบติัตามกฎระเบียบเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล และพยายามปกป้อง
ขอ้มูลขององคก์ร และใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลขององคก์รอยา่งเหมาะสม 
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(6) ไม่ใชข้อ้มูล เทคโนโลย ี อุปกรณ์ หรือบริการขององคก์รเพื่อส่วนตวั   

(7) ไม่ละเมิดสิทธิในขอ้มูลของบุคคลท่ีสาม เช่นเขา้ถึงขอ้มูลของบุคคลท่ีสามโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

(8) ไม่เป็นส่วนหน่ึงของการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยอาศยัขอ้มูลวงในท่ีผิดกฎหมาย (ใช้ขอ้มูล
องค์กรท่ีไม่ไดเ้ผยแพร่ต่อสาธารณะในการซ้ือขายหุ้น หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกนัของ
บริษทั) 

 

 

 

(หมายเหตุ)  ในเอกสารฉบบัน้ี ค  าว่า "ขอ้มูลขององค์กร"  หมายถึงขอ้มูลทั้งหมด รวมถึงขอ้มูลส่วน
บุคคล ขอ้มูลของบุคคลท่ีสาม เช่น ลูกคา้ และขอ้มูลของผูจ้ดัหาสินคา้ และขอ้มูลองค์กร (ต่อไปในท่ีน้ี
รวมถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวกบับุคคลภายนอก) ท่ีอยู่ภายใตก้ารจดัการของกรรมการและพนักงานในการด าเนิน
กิจการตามปกติวสิัย ยกเวน้ขอ้มูลท่ีเปิดกวา้งใหป้ระชาชนไดรั้บทราบ 
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18. ทรัพย์สินของบริษัทและผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 

1)  นโยบำยองค์กรของกลุ่มบริษัทโตชิบำ 

บริษทัในกลุ่มโตชิบาจะตอ้ง 

(1) จัดการทรัพย์สินของบริษัทอย่างเหมาะสม (ต่อไปในท่ีน้ีให้รวมถึงยี่ห้อโตชิบาและ
สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนๆ) 

(2) กระท าการใดๆเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

 

2)  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนกลุ่มบริษัทโตชิบำ ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ 
แอนด์เซอร์วสิ   

กรรมการและพนกังานจะตอ้ง 

(1) หลีกเล่ียงการเบียดบงัหรือกนัส่วนทรัพยสิ์นของบริษทัไปเพื่อใชส่้วนตวัและพยายามท่ีจะ
รักษาทรัพยสิ์นของบริษทั 

(2) หลีกเล่ียงการใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองอ านวยความสะดวกของบริษทัโดยไม่เหมาะสม 

(3) ไม่ใชต้  าแหน่งหรืออ านาจภายในบริษทัของตนโดยไม่ไดรั้บอนุญาตเพื่อประโยชน์ของตน 
หรือบุคคลภายนอกใดๆ หรือท าให้เกิดความเส่ือมเสียต่อความน่าเช่ือถือหรือช่ือยี่ห้อของ
บริษทั 

(4) หลีกเล่ียงความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ผูจ้ดัหาสินค้า และคู่แข่งของบริษทัท่ีอาจมี
ผลประโยชน์ทบัซอ้น 
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19. ควำมสัมพนัธ์ในชุมชน 

 

1)  นโยบำยองค์กรของกลุ่มบริษัทโตชิบำ ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วสิ   

บริษทัในกลุ่มโตชิบา ไลฟ์สไตล ์โปรดคัส์ แอนดเ์ซอร์วสิ  จะตอ้ง 

(1) ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือแก่ชุมชนทอ้งถ่ินทั้งหลายท่ีกลุ่มบริษทัโตชิบา ไลฟ์สไตล ์
โปรดคัส์ แอนด์เซอร์วิส  ประกอบกิจการอยู ่เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีของตนในฐานะสมาชิกราย
หน่ึงในชุมชนดงักล่าวนั้นและมีส่วนร่วมและร่วมมือกับผูมี้ส่วนได้เสียในวงกวา้ง เช่น
องคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไร (NPO) 

(2) ให้การสนบัสนุนกรรมการและพนกังานในการด าเนินกิจกรรมอาสาสมคัร และให้ความ
สนใจอยา่งเตม็ท่ีต่อความปรารถนาของแต่ละคนในการใชสิ้ทธิในฐานะท่ีเป็นพลเมืองของ
ประเทศ   

(3) บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือประเทศและภูมิภาคแต่ละแห่งท่ีกลุ่มบริษทัโตชิบา ไลฟ์สไตล ์
โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วิส   ประกอบกิจการอยู่ ภายหลังจากท่ีพิจารณาถึงการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ชุมชน ลกัษณะของสาธารณชน และสาเหตุในการบริจาคเงินเพื่อการช่วยเหลือ
ดงักล่าว  

(4) พยายามพฒันาภาพลกัษณ์ของยี่ห้อในทุกประการในส่วนของความสัมพนัธ์ท่ีมีกบัชุมชน
ต่างๆ 

 

2)   มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนกลุ่มบริษัทโตชิบำ ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ 
แอนด์เซอร์วสิ   

กรรมการและพนกังานจะตอ้ง 

(1) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษทัในกลุ่มโตชิบา ไลฟ์สไตล์ โปรดคัส์ แอนด์เซอร์วิส   กระท า
กิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกบัชุมชน โดยให้ความเคารพต่อวฒันธรรมและประเพณีของ
ชุมชน และลูกคา้ทั้งหลาย 

(2) มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการพฒันาการติดต่อส่ือสารกบัชุมชนทอ้งถ่ิน สนบัสนุน
ใหมี้และรักษาไวซ่ึ้งความเคารพและความเขา้ใจอนัพึงมีร่วมกนั 

(3) มีส่วนร่วมอยา่งกระตือรือร้นในกิจกรรมสังคมของชุมชุมและกิจกรรมอาสาสมคัร 
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(4) ปฏิบติัตนเป็นสมาชิกของสังคมท่ีมีความรับผดิชอบและเกียรติ   

(5) ปรารถนาท่ีจะแสดงความจริงใจและเกียรติทั้งในค าพูดและการกระท าโดยมีส านึกในการ
เป็นสมาชิกของกลุ่มโตชิบา ไลฟ์สไตล์ โปรดคัส์ แอนด์เซอร์วิส  ไม่ว่าจะเป็นท่ีท างาน ท่ี
สาธารณะหรือออนไลน์ 
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 ขอบข่ำยและกำรด ำเนินงำน 

 

1.  ขอบข่ำยมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

(1) มาตรฐานการปฏิบติังาน ฉบบัน้ี เม่ือบริษทัในกลุ่มโตชิบา ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์
เซอร์วสิ  แต่ละบริษทัไดน้ ามาใชโ้ดยมติของคณะกรรมการหรือการกระท าอนัเหมาะสมอ่ืน
ใดขององคก์รแลว้ ยอ่มจะตอ้งน ามาบงัคบัใชก้บักรรมการและพนกังานทั้งหลาย รวมทั้งท่ี
ปรึกษาและพนกังานตามสัญญาทั้งหลาย 

(2) มาตรฐานการปฏิบติังานไม่กล่าวถึงหรือท าใหเ้กิดหนา้ท่ีตามกฎหมายของกลุ่มโตชิบา ไลฟ์
สไตล์ โปรดคัส์ แอนด์เซอร์วิส    และไม่ก่อให้เกิดสิทธิหรือขอ้เรียกร้องของบุคคลใดๆ 
มาตรฐานการปฏิบติังานน้ีก าหนดค่านิยมของกลุ่มโตชิบา ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์
เซอร์วิส  และความคาดหวงัของกลุ่มโตชิบาท่ีมีต่อกรรมการและพนกังาน ในหลายๆกรณี 
ความคาดหวงัน้ีสูงกวา่หนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 

 

2.  กำรด ำเนินมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน  

(1) บริษทัในกลุ่มโตชิบา ไลฟ์สไตล์ โปรดคัส์ แอนด์เซอร์วิส   แต่ละบริษทัจะต้องแต่งตั้ง 
“ผูบ้ริหารการด าเนินการ” เพื่อรับผดิชอบการด าเนินมาตรฐานการปฏิบติังานโดยรวม  

(2) ภายในโตชิบาไลฟ์สไตล์ โปรดคัส์ แอนด์เซอร์วิส  ประธานบริษทั จะตอ้งไดรั้บหนา้ท่ีใน
การเป็นผูบ้ริหารการด าเนินการ (Implementation Administrator) ดว้ยต าแหน่งดงักล่าวน้ี 
ประธานบริษทัจะตอ้งรับผิดชอบในการด าเนินการตามมาตรฐานการปฏิบติังาน ในบริษทั 
นอกจากน้ีจะตอ้งรับผิดชอบในการด าเนินการภายในบริษทัทั้งหลายในกลุ่มบริษทัโตชิ
บาไลฟ์สไตล ์โปรดคัส์ แอนดเ์ซอร์วสิ  ท่ีตนรับผดิชอบอยูจ่ะตอ้งจดัหนา้ท่ีบทบาทของฝ่าย
บริหารในเร่ืองความรับผิดชอบระเบียบการปฏิบติังาน และ เป็น ไปตามแนวทางการ
ปฏิบติังานของกลุ่มบริษทั โตชิบา ไลฟ์สไตล ์โปรดคัส์ แอนดเ์ซอร์วสิ   

(3) แผนกเจ้าหน้าท่ีองค์กรของบริษัทในกลุ่มบริษัทโตชิบา  ไลฟ์สไตล์ โปรดัคส์ แอนด์
เซอร์วิส  แต่ละบริษทัท่ีควบคุมดูแลขอ้ก าหนดแต่ละขอ้ในมาตรฐานปฏิบติังาน ฉบบัน้ี 
จะตอ้งก าหนดกฎหรือโปรแกรมท่ีสอดคลอ้ง และจะตอ้งให้การสนบัสนุนแก่ผูบ้ริหารการ
ด าเนินการ (Implementation Administrator) ของบริษทัในกลุ่มบริษทัสาขานั้นและบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหลาย โดยให้ขอ้มูลและค าแนะน าเก่ียวกบัการก าหนดกฎการด าเนินการและ
การพฒันาโปรแกรมเก่ียวกบัการศึกษาทั้งหลาย 
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(4) ฝ่ายดูแลระบบและฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ บริษทัโตชิบา ไลฟ์สไตล์ โปรดคัส์ แอนด์เซอร์วิคอ
ปอร์เรชัน่ จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการบ ารุงรักษา SOC และการส่งเสริมและสนบัสนุนการ
ยอมรับและการใช ้SOC โดย กลุ่มบริษทัโตชิบา ไลฟ์สไตล ์โปรดคัส์ แอนดเ์ซอร์วสิ  

 

3.  ระบบกำรรำยงำนข้อมูลภำยในและกำรป้องกนัของผู้ให้ข้อมูล 

(1) บริษทัในกลุ่มโตชิบา ไลฟ์สไตล์ โปรดคัส์ แอนด์เซอร์วิส   ทั้งหลายจะตอ้งจดัท าระบบ
รายงานขอ้มูลภายในเพื่อใหแ้น่ใจวา่กรรมการและพนกังาน ทั้งหลายของบริษทัในกลุ่มโตชิ
บา ไลฟ์สไตล ์โปรดคัส์ แอนดเ์ซอร์วสิ  จะสามารถรายงานขอ้มูลการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ว่าด้วยความเส่ียง (หมายเหตุ โดยตรงต่อผูบ้ริหารการด าเนินการ ( Implementation 
Administrator) หรือแผนกท่ีรับผิดชอบเร่ืองทั้งหลายเก่ียวกบัการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดว่า
ดว้ยความเส่ียงได ้

(2) กรรมการและพนกังานทั้งหลายของบริษทักลุ่มโตชิบา ไลฟ์สไตล์ โปรดคัส์ แอนด์เซอร์วิส  
แต่ละบริษัทต้องรายงานข้อมูลการปฏิบัติตามข้อ ก าหนดว่าด้วยความเส่ียงท่ีตนมีต่อ
หวัหนา้ของตนโดยทนัที หรือใหข้อ้มูลในการใชร้ะบบการรายงานขอ้มูลภายในดงักล่าว 

(3) หวัหนา้ผูบ้ริหารการด าเนินการ ( Implementation Administrator) แผนกท่ีรับผิดชอบเร่ือง
การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยความเส่ียงและหวัหนา้ท่ีรับขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดว่าดว้ยความเส่ียงทั้งหลาย จะตอ้งตอบสนองและกระท าการอย่างรวดเร็วและ
เหมาะสม 

(4) กรรมการและพนกังานทั้งหลายท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยความ
เส่ียงท่ีมีเหตุผลประกอบท่ีดีและกระท าการโดยสุจริต จะต้องไม่ได้รับการปฏิบติัโดย
เสียเปรียบ สืบเน่ืองจากการท่ีตนเป็นผูใ้หข้อ้มูลดงักล่าว 

4.  กำรกระท ำตำมระเบียบวนัิย 

การปฏิบติัการใดท่ีขดัต่อ มาตรฐานการปฏิบติังาน ฉบบัน้ียอ่มอยูภ่ายใตม้าตรการดา้นระเบียบวินยั 
ซ่ึงลงโทษสูงสุดจนถึงการถอดถอน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัและตามท่ีระบุไวใ้นระเบียบวินยั/ คู่มือเจา้หน้าท่ี
ของบริษทัในกลุ่มโตชิบาไลฟ์สไตล ์โปรดคัส์ แอนดเ์ซอร์วสิ   

 

(หมายเหตุ)  “ขอ้ก าหนดว่าดว้ยความเส่ียง ” หมายถึงขอ้มูลใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการกระท า หรือกิจกรรม
ทั้งหลายท่ีอาจยกข้ึนเป็นขอ้สงสัยซ่ึงการกระท าดงักล่าวตอ้งห้ามตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการปฏิบติังาน 
ฉบบัน้ี 



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. 
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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. 
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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 
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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.  
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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. 
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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. 
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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.  
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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. 
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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.  
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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. 
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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.   
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