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กฎบัตรวาดวยแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ  และหลักปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ เครือ Toyo Seikan

ถึงพนักงานในเครือ Toyo Seikan ทุกทาน

สรางคุณคาใหมและปฏิบัติตนอยางซื่อสัตยและมีความรับผิดชอบ

บริษัทของเราไดจัดทำ "กฎบัตรวาดวยแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจและหลักปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจเครือ 

Toyo Seikan" เพื่อเปนคูมือที่ใชรวมกันทั่วโลกสำหรับทุกทานที่ทำงานในเครือ Toyo Seikan สิ่งที่เปนกรอบ

แสดงสิ่งที่เครือ Toyo Seikan ควรปฏิบัติและทำตามอยางเครงครัดในฐานะบริษัท เพื่อดำเนินงานตาม "แนวความ

คิดในการบริหารของเครือบริษัท" ก็คือ "กฎบัตรวาดวยแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ" ในขณะที่ "หลักปฏิบัติใน

การดําเนินธุรกิจ" คือกฎที่กำหนดขึ้นอยางชัดเจน วาพวกเราตองปฏิบัติอยางไรภายในกรอบดังกลาว เครือ Toyo 

Seikan มีอายุครบ 100 ปในเดือนมิถุนายน 2017 นับตั้งแตกอตั้งกิจการมายาวนานถึง 100 ป ตอนนี้เครือ Toyo 

Seikan เติบโตเปนกลุมธุรกิจที่ประกอบดวยบริษัทตางๆ ราว 100 บริษัทใน 17 ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศญี่ปุน

ดวย สิ่งที่จะเปนดัชนีรวมของเครือบริษัทเพื่อการเติบโตและความกาวหนายิ่งขึ้นไปอีกนับจากนี้ไปก็คือ "แนวความ

คิดในการบริหาร" และ "กฎบัตรวาดวยแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจและหลักปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ"

ในขณะนี้ ประเทศตางๆ ทั่วโลกเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อใหทำไดตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals หรือ SDGs) ป 2030 ซึ่งจะนำไปสูสังคมที่ยั่งยืน SDGs ถูกกำหนดโดยผานความเห็นชอบ 

จากประเทศสมาชิกสหประชาชาติทั้งหมด 193 ชาติ ในสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติเมื่อเดือนกันยายน 2015 เรียก

ไดวาเปน "เปาหมายรวมกันของโลก" ที่ประเทศที่พัฒนาแลวและกำลังพัฒนาตางพยายามทำใหสำเร็จตามเปาหมายทั้ง 

17 ประเภท มุงมั่นสูการเปนสังคมยั่งยืนภายในป 2030 พวกเรามองวา SDGs คือโอกาสทางธุรกิจแบบใหม ที่เราจะ

สรางสรรคสิ่งใหมเพื่อแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกตอไป

ในขณะเดียวกัน สิ่งที่หามละเลยเด็ดขาดไมวาเมื่อใดก็ตาม คือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ 

ดังระบุในความเชื่อมั่นขอ 1 วา "ใหความสำคัญกับคุณคา ปฏิบัติตนอยางซื่อตรงในทุกดาน" นี่คือพื้นฐานของการสราง

ผลิตภัณฑและบริการอันดีเลิศเพื่อนำสูสังคม การรักษาไวซึ่งการแขงขันอยางเปนธรรมและอิสระคือสิ่งที่มีความสำคัญ

เปนอยางยิ่งในการสรางผลิตภัณฑและบริการอันดีเลิศ หามไมใหกระทำสิ่งที่ขัดตอกฎหมายปองกันการผูกขาดทางการ

คาในประเทศตางๆ เชน การฮั้วกัน การสมรูรวมคิด และหามทำสิ่งที่ขัดตอกฎหมายปองกันการใหสินบนในประเทศ

ตางๆ เชน การใหสินบนแกขาราชการทั้งในและนอกประเทศ   นอกจากการกระทำเหลานี้แลว ผมอยากใหทุกทานไมลืม

วา การฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ จะทำใหลูกคา บริษัทคูคา ผูถือหุน นักลงทุน สังคมในพื้นที่ และอื่นๆ สูญ

เสียความไววางใจในบริษัทและเครือ และอาจสงผลกระทบถึงขั้นทำใหบริษัทไมสามารถดำเนินกิจการตอไปได

ทายนี้ ผมยังมีเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่อง ผมอยากใหทุกทานนำ "กฎบัตรวาดวยแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ 

และหลักปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ" มาเทียบกับงานหรือสถานที่ทำงานของตัวเอง แลวคิดวาเราควรปฏิบัติอยางไร แลว

ใหทำตามนั้น หากมีสิ่งที่ไมเขาใจ ขอใหทุกทานสอบถามกับผูบังคับบัญชา ความกาวหนาและเติบโตของพวกเรา จะเปน

จริงไดตอเมื่อเราปฏิบัติตามสิ่งตางๆ ที่ระบุไวในนี้เสมือนเปน "เรื่องของตัวเอง" ผมจึงอยากเชิญชวนทุกทาน มารวมกัน

สรางคุณคาใหม ปฏิบัติตนอยางซื่อสัตยและมีความรับผิดชอบ เพื่อสรางอนาคตกันอุดมสมบูรณไปดวยกัน
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17 ประเภท มุงมั่นสูการเปนสังคมยั่งยืนภายในป 2030 พวกเรามองวา SDGs คือโอกาสทางธุรกิจแบบใหม ที่เราจะ
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ดังระบุในความเชื่อมั่นขอ 1 วา "ใหความสำคัญกับคุณคา ปฏิบัติตนอยางซื่อตรงในทุกดาน" นี่คือพื้นฐานของการสราง

ผลิตภัณฑและบริการอันดีเลิศเพื่อนำสูสังคม การรักษาไวซึ่งการแขงขันอยางเปนธรรมและอิสระคือสิ่งที่มีความสำคัญ

เปนอยางยิ่งในการสรางผลิตภัณฑและบริการอันดีเลิศ หามไมใหกระทำสิ่งที่ขัดตอกฎหมายปองกันการผูกขาดทางการ

คาในประเทศตางๆ เชน การฮั้วกัน การสมรูรวมคิด และหามทำสิ่งที่ขัดตอกฎหมายปองกันการใหสินบนในประเทศ

ตางๆ เชน การใหสินบนแกขาราชการทั้งในและนอกประเทศ   นอกจากการกระทำเหลานี้แลว ผมอยากใหทุกทานไมลืม

วา การฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ จะทำใหลูกคา บริษัทคูคา ผูถือหุน นักลงทุน สังคมในพื้นที่ และอื่นๆ สูญ

เสียความไววางใจในบริษัทและเครือ และอาจสงผลกระทบถึงขั้นทำใหบริษัทไมสามารถดำเนินกิจการตอไปได

ทายนี้ ผมยังมีเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่อง ผมอยากใหทุกทานนำ "กฎบัตรวาดวยแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ 

และหลักปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ" มาเทียบกับงานหรือสถานที่ทำงานของตัวเอง แลวคิดวาเราควรปฏิบัติอยางไร แลว

ใหทำตามนั้น หากมีสิ่งที่ไมเขาใจ ขอใหทุกทานสอบถามกับผูบังคับบัญชา ความกาวหนาและเติบโตของพวกเรา จะเปน

จริงไดตอเมื่อเราปฏิบัติตามสิ่งตางๆ ที่ระบุไวในนี้เสมือนเปน "เรื่องของตัวเอง" ผมจึงอยากเชิญชวนทุกทาน มารวมกัน

สรางคุณคาใหม ปฏิบัติตนอยางซื่อสัตยและมีความรับผิดชอบ เพื่อสรางอนาคตกันอุดมสมบูรณไปดวยกัน



ปรัชญาในการบริหาร

ความเชื่อมั่น

วิสัยทัศน

เปาหมายทางธุรกิจในระยะกลางและระยะยาว

แผนธุรกิจระยะกลาง

กลยุทธสำหรับการทำงานแตละดาน

กฎบัตรวาดวยแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ

หลักปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ

นโยบาย, กฎขอบังคับ, แนวทาง

ⅢⅡ

- วิธีคิด การดำเนินงาน และมาตรฐานคุณคาพื้นฐานในการทำงานของพวกเรา

- แนวทางและภาพอนาคตที่ชัดเจนสำหรับการปฏิบัติตามปรัชญาในการบริหาร

ปรัชญา
ในการบริหาร

ความเชื่อมั่น

วิสัยทัศน

- กฎที่นำมาใชรวมกันในเครือกฎขอบังคับ

บรรทัดฐาน
ของเครือบริษัท

กลยุทธทาง
ธุรกิจของเครือ

หัวขอใหญ หัวขอยอย รายละเอียด

กฎบัตรวาดวย
แนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ

เปาหมายทาง
ธุรกิจในระยะกลาง

และระยะยาว

แผนธุรกิจ
ระยะกลาง

กลยุทธสำหรับ
การทำงาน
แตละดาน

- เปาหมายทางธุรกิจในระยะกลางและระยะยาวของเครือบริษัท

- เปาหมายทางธุรกิจในระยะกลางของเครือบริษัท

- วิธีสำหรับการทำงานแตละดานเพื่อใหประสบความสำเร็จตามแผนธุรกิจของเครือบริษัท
   (เชน การจำหนาย การพัฒนา การผลิต การจัดหา การเงิน บุคคล ระบบขอมูล)

- กรอบที่เครือบริษัทควรปฏิบัติและรักษาอยางเครงครัด

หลักปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ
- สิ่งที่ถูกกำหนดเปนกฎอยางชัดเจนวาพวกเราตองทำตัวอยางไรภายในกรอบที่กำหนดไว 
   บรรทัดฐานที่กำหนดไววาพนักงานตองปฏิบัติอยางไร
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แนวความคิด
ในการบริหาร

บรรทัดฐาน

กลยุทธทางธุรกิจ

- คุณคาของการดำรงอยูและหนาที่ที่ไดรับมอบหมายของเครือ Toyo Seikan
- สิ่งที่ตองปกปองตลอดไป
*ปรัชญาในการบริหารของแตละบริษัทตองอยูในตำแหนงเดียวกันกับปรัชญาในการบริหารเครือบริษัท

กฎบัตรวาดวยแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ  และหลักปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ เครือ Toyo Seikan

แนวความคิด
ในการบริหาร

เครือ

เมื่อเดือนเมษายน 2016 บริษัทไดนำแนวความคิดในการบริหารของเจาหนาที่บริหารรุนกอนๆ ที่ยังคงใชไดในปจจุบัน 

มาจัดทำใหเปนระบบและเรียบเรียงเนื้อหาใหมอีกครั้ง สิ่งนี้เปนดัชนีรวม เพื่อใหพวกเราแสดงพลังทั้งหมดของเครือ

บริษัทเพื่อนำพาบริษัทสูรุนตอไป และเปนเสมือนหลักพึ่งพิง ในดานการบริหารและในการทำงานของพวกเราอีกดวย

ปรัชญาในการบริหาร
สรางคุณคาใหมอยูเสมอ ปรารถนาที่จะสรางสังคมที่ยั่งยืน อุทิศตนเพื่อความสุขของมนุษยชาติ

"การสรางคุณคา" หมายถึงการหาตลาดใหม พัฒนาเทคโนโลยีและสินคา เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พัฒนา
ความสามารถในแตละดาน เปนตน "ใหมอยูเสมอ" เปนการเนนย้ำความหมายในสวนของการปฏิรูป "สังคมที่ยั่งยืน" หมายถึง 
สังคมรีไซเคิลที่ปกปองทรัพยากรโลกที่มีจำกัดและรักษาเอาไวใหคงอยูตลอดไป โดยรวมถึงระบบนิเวศดวย เพื่อใหมนุษยชาติ
มีชีวิตที่สัมผัสไดถึงความสุข และสามารถสืบทอดชีวิตเชนนี้ไปยังคนรุนหลังได

การใชคำวา "ปรารถนา" แสดงถึงสิ่งที่ตองการใหเปน และความประสงคอยางแรงกลาที่ตองการใหสังคมที่ยั่งยืนเปน
จริง เปนการประกาศวาเครือบริษัทของเราจะเปนหนึ่งเดียว พยายามทำใหสำเร็จตามเปาหมายอันมุงมั่นที่สืบทอดมานับแต
กอตั้งกิจการ เพื่อ "ความสุขของมนุษยชาติ"

หลักความเชื่อถือ
ใหความสำคัญกับคุณคา ปฏิบัติตนอยางซื่อตรงในทุกดาน

"คุณคา" หมายถึงความสูงสงหรือความมีคาที่มีตอบุคคลหรือสิ่งของนั้นๆ ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงอยูในการใชคำพูด การ
ปฏิบัติตน และอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน ไมใชสิ่งที่จะสรางขึ้นไดในวันเดียว หากตองสั่งสมมาเปนเวลานาน "ซื่อตรง" หมายถึง
สิ่งที่มีความถูกตอง ยุติธรรม ดวยจิตใจที่ดี

แตละคนแสดงความสามารถอยางเต็มที่ เพื่อความเติบโตของตนเองและความรุงเรืองของสังคม

"ตนเอง" ไมไดหมายถึงแคตัวบุคคล แตรวมถึงที่ทำงาน บริษัท และเครือบริษัทดวย ตัวละครหลักในธุรกิจของเราคือ
คนทำงานทุกคน ถาทุกคนทำงานอยางกระตือรือรนดวยจิตสำนึกของมืออาชีพ จะทำใหองคกรโดยรวมมีชีวิตชีวา และนำไป
สูความเติบโตทั้งบริษัทและเครือ ความพยายามเพื่อความเติบโตของตนเองและความรุงเรืองของสังคมจะสงผลใหเครือ
บริษัทมีคุณคาสูงขึ้นดวย

วิสัยทัศน
มุงมั่นสูการเปนเครือบริษัทผูนำเสนอเทคโนโลยีและสินคาแปลกใหมและไมเหมือนใครซึ่งเปนที่
ตองการของผูคนทั่วโลก

"สินคา" หมายถึงผลิตภัณฑ ระบบ และบริการทั้งหมดที่พวกเราเปนผูนำเสนอ ครอบคลุมความหมายโดยกวาง 
ตั้งแตการสงผานลูกคาของเรา จนกระทั่งไปถึงมือผูบริโภคทั่วโลก เครือ Toyo Seikan จะเปนหนึ่งเดียวกันในความ
พยายามอยางไมหยุดยั้ง เพื่อใหผูคนทั่วโลกมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยไมหยุดแคเพียงสิ่งที่คนรุนกอนไดสรางเอาไว

แนวความคิดในการบริหาร



ปรัชญาในการบริหาร

ความเชื่อมั่น

วิสัยทัศน

เปาหมายทางธุรกิจในระยะกลางและระยะยาว

แผนธุรกิจระยะกลาง

กลยุทธสำหรับการทำงานแตละดาน

กฎบัตรวาดวยแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ

หลักปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ

นโยบาย, กฎขอบังคับ, แนวทาง

ⅢⅡ

- วิธีคิด การดำเนินงาน และมาตรฐานคุณคาพื้นฐานในการทำงานของพวกเรา

- แนวทางและภาพอนาคตที่ชัดเจนสำหรับการปฏิบัติตามปรัชญาในการบริหาร

ปรัชญา
ในการบริหาร

ความเชื่อมั่น

วิสัยทัศน

- กฎที่นำมาใชรวมกันในเครือกฎขอบังคับ

บรรทัดฐาน
ของเครือบริษัท

กลยุทธทาง
ธุรกิจของเครือ

หัวขอใหญ หัวขอยอย รายละเอียด

กฎบัตรวาดวย
แนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ

เปาหมายทาง
ธุรกิจในระยะกลาง

และระยะยาว

แผนธุรกิจ
ระยะกลาง

กลยุทธสำหรับ
การทำงาน
แตละดาน

- เปาหมายทางธุรกิจในระยะกลางและระยะยาวของเครือบริษัท

- เปาหมายทางธุรกิจในระยะกลางของเครือบริษัท

- วิธีสำหรับการทำงานแตละดานเพื่อใหประสบความสำเร็จตามแผนธุรกิจของเครือบริษัท
   (เชน การจำหนาย การพัฒนา การผลิต การจัดหา การเงิน บุคคล ระบบขอมูล)

- กรอบที่เครือบริษัทควรปฏิบัติและรักษาอยางเครงครัด

หลักปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ
- สิ่งที่ถูกกำหนดเปนกฎอยางชัดเจนวาพวกเราตองทำตัวอยางไรภายในกรอบที่กำหนดไว 
   บรรทัดฐานที่กำหนดไววาพนักงานตองปฏิบัติอยางไร
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แนวความคิด
ในการบริหาร

บรรทัดฐาน

กลยุทธทางธุรกิจ

- คุณคาของการดำรงอยูและหนาที่ที่ไดรับมอบหมายของเครือ Toyo Seikan
- สิ่งที่ตองปกปองตลอดไป
*ปรัชญาในการบริหารของแตละบริษัทตองอยูในตำแหนงเดียวกันกับปรัชญาในการบริหารเครือบริษัท

กฎบัตรวาดวยแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ  และหลักปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ เครือ Toyo Seikan

แนวความคิด
ในการบริหาร

เครือ

เมื่อเดือนเมษายน 2016 บริษัทไดนำแนวความคิดในการบริหารของเจาหนาที่บริหารรุนกอนๆ ที่ยังคงใชไดในปจจุบัน 

มาจัดทำใหเปนระบบและเรียบเรียงเนื้อหาใหมอีกครั้ง สิ่งนี้เปนดัชนีรวม เพื่อใหพวกเราแสดงพลังทั้งหมดของเครือ

บริษัทเพื่อนำพาบริษัทสูรุนตอไป และเปนเสมือนหลักพึ่งพิง ในดานการบริหารและในการทำงานของพวกเราอีกดวย

ปรัชญาในการบริหาร
สรางคุณคาใหมอยูเสมอ ปรารถนาที่จะสรางสังคมที่ยั่งยืน อุทิศตนเพื่อความสุขของมนุษยชาติ

"การสรางคุณคา" หมายถึงการหาตลาดใหม พัฒนาเทคโนโลยีและสินคา เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พัฒนา
ความสามารถในแตละดาน เปนตน "ใหมอยูเสมอ" เปนการเนนย้ำความหมายในสวนของการปฏิรูป "สังคมที่ยั่งยืน" หมายถึง 
สังคมรีไซเคิลที่ปกปองทรัพยากรโลกที่มีจำกัดและรักษาเอาไวใหคงอยูตลอดไป โดยรวมถึงระบบนิเวศดวย เพื่อใหมนุษยชาติ
มีชีวิตที่สัมผัสไดถึงความสุข และสามารถสืบทอดชีวิตเชนนี้ไปยังคนรุนหลังได

การใชคำวา "ปรารถนา" แสดงถึงสิ่งที่ตองการใหเปน และความประสงคอยางแรงกลาที่ตองการใหสังคมที่ยั่งยืนเปน
จริง เปนการประกาศวาเครือบริษัทของเราจะเปนหนึ่งเดียว พยายามทำใหสำเร็จตามเปาหมายอันมุงมั่นที่สืบทอดมานับแต
กอตั้งกิจการ เพื่อ "ความสุขของมนุษยชาติ"

หลักความเชื่อถือ
ใหความสำคัญกับคุณคา ปฏิบัติตนอยางซื่อตรงในทุกดาน

"คุณคา" หมายถึงความสูงสงหรือความมีคาที่มีตอบุคคลหรือสิ่งของนั้นๆ ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงอยูในการใชคำพูด การ
ปฏิบัติตน และอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน ไมใชสิ่งที่จะสรางขึ้นไดในวันเดียว หากตองสั่งสมมาเปนเวลานาน "ซื่อตรง" หมายถึง
สิ่งที่มีความถูกตอง ยุติธรรม ดวยจิตใจที่ดี

แตละคนแสดงความสามารถอยางเต็มที่ เพื่อความเติบโตของตนเองและความรุงเรืองของสังคม

"ตนเอง" ไมไดหมายถึงแคตัวบุคคล แตรวมถึงที่ทำงาน บริษัท และเครือบริษัทดวย ตัวละครหลักในธุรกิจของเราคือ
คนทำงานทุกคน ถาทุกคนทำงานอยางกระตือรือรนดวยจิตสำนึกของมืออาชีพ จะทำใหองคกรโดยรวมมีชีวิตชีวา และนำไป
สูความเติบโตทั้งบริษัทและเครือ ความพยายามเพื่อความเติบโตของตนเองและความรุงเรืองของสังคมจะสงผลใหเครือ
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เครือ Toyo Seikan อุทิศตนเพื่อความสุขของมนุษยชาติ ดวยความรับผิดชอบในการเปนผูนำเพื่อ
สรางสังคมที่ยั่งยืน โดยสรางคุณคาใหมอยางตอเนื่องและปฏิบัติตนอยางซื่อสัตยและมีความรับผิดชอบ 
ภายใตการแขงขันอยางอิสระและเปนธรรม ในการทำสิ่งเหลานี้ เครือ Toyo Seikan จะปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบสากล รวมถึงจิตสำนึกที่เกี่ยวของอยางเครงครัด มีศีลธรรมจรรยาที่ดีและรับผิดชอบ
ตอสังคมบนหลักพื้นฐาน 10 ขอดังตอไปนี้

เราจะแขงขันอยางอิสระและยุติธรรม ดำเนินธุรกิจอยางถูกตองเหมาะสม จัดหาสินคาอยางมีความรับผิดชอบ โดยไมหวังเพียง
ผลประโยชนตรงหนาและไมลืมความผิดพลาดในอดีต และรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดีกับการเมืองและภาครัฐ 

เปดเผยขอมูลบริษัทอยางกระตือรือรน มีประสิทธิภาพ และเปนธรรม สื่อสารในเชิงสรางสรรคกับผูถือประโยชนรวมจำนวน
มากที่เกี่ยวของกับบริษัทเพื่อเพิ่มคุณคาของบริษัท 

ดำเนินธุรกิจโดยเคารพในสิทธิมนุษยชนของผูคนทั้งปวง 

จัดหาขอมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ระบบ และบริการใหแกผูบริโภคและลูกคา สื่อสารอยางซื่อสัตย เพื่อใหผูบริโภคและ
ลูกคา พึงพอใจและไววางใจบริษัท

เพิ่มความสามารถของพนักงาน เคารพในความหลากหลาย อุปนิสัย เอกลักษณของบุคคล มีการจัดการดานบุคลากรและการ
ตอบแทนที่เปนธรรม กำหนดตำแหนงหนาที่บุคลากรอยางเหมาะสม พรอมกับดำเนินงานเพื่อความสมดุลของชีวิตสวนตัวและ
การทำงาน และสรางสภาพแวดลอมในการทำงานที่ทำงานไดสะดวก ใสใจในสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน 

การดำเนินงานเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอมเปนหนาที่รวมกันของมนุษยชาติ เราเริ่มดำเนินงานในเรื่องนี้เนื่องจากเปนสิ่งที่ตอง
ทำสำหรับการดำรงอยูและการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

ใหความสำคัญตอการมีสวนรวมทางสังคมและอุทิศตนเพื่อพัฒนาสังคมในฐานะ "พลเมืองทางธุรกิจที่ดี" 

จริงจังตอการจัดการภาวะวิกฤตโดยเตรียมพรอมรับมือตอความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิตและสุขภาพการเคลื่อนไหวของกลุมตอ
ตานสังคม ผูกอการราย การจูโจมทางไซเบอร และความเสี่ยงตางๆ เชน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ผูบริหารระดับสูงของบริษัทในเครือตองบริหารกิจการ โดยสำนึกวาความมุงมั่นเพื่อทำตามกฎบัตรนี้คือหนาที่ปฏิบัติของตน
สรางระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ แลวถายทอดไปยังภายในบริษัทและบริษัทในเครือ ในดานซัพพลายเชน ก็ให
ดำเนินงานดวยจิตสำนึกในกฎบัตรนี้ดวยเชนกัน หากมีฝาฝนตอจิตสำนึกในกฎบัตรนี้ จนทำใหสูญเสียความไววางใจจากสังคม 
ผูบริหารระดับสูงจะแสดงความรับผิดชอบดวยการเปนผูนำในการแกปญหา คนหาสาเหตุ ปองกันการเกิดขึ้นอีก ฯลฯ

พัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ ระบบ และบริการที่เปนประโยชนและปลอดภัยตอสังคม เพื่อความเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
และการแกปญหาทางสังคม ผานการสรางสรรคสิ่งใหมที่ไมยึดติดกับความคิดทั่วไปหรือกรอบที่มีอยู
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หัวขอหลักปฏิบัติ

การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและการแกปญหาทางสังคม
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พวกเราจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไวของหลักปฏิบัติดังตอไปนี้

1. ตองปฏิบัติตามกฎขอบังคับตางๆ เชน กฎหมายของประเทศหรือพื้นที่นั้นๆ ระเบียบหรือนโยบายของบริษัท

2. ปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตยอยางมีสามัญสำนึก มีปญญา และมีวิจารณญาณ ดวยศีลธรรมจรรยาที่ดี

3. ยกเลิกวิธีทำงานแบบพึ่งพิงกับตัวบุคคล แลวเปลี่ยนเปนทำงานในรูปแบบองคกร เชน ดำเนินงานอยาง
ถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของสิทธิ์ตามหนาที่และสิทธิ์ในการตัดสิน อยางคอยเปนคอยไปแตมั่นคง

หลักปฏิบัตินี้เปนบรรทัดฐานสิ่งที่ควรปฏิบัติและทำตามอยางเครงครัดของพนักงานและเจาหนาที่บริหารทุกคน 
ที่ทำงานในบริษัทตางๆ ในเครือ Toyo Seikan
* เครือ Toyo Seikan หมายถึง Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. และบริษัทที่อยูในเครือ
* เจาหนาที่บริหาร หมายถึง กรรมการบริหาร ผูตรวจสอบบัญชี  เจาหนาที่บริหาร เจาหนาที่ที่ปรึกษา ฯลฯ
* พนักงาน หมายถึงทุกคนที่ทำงานในเครือบริษัท เชน  พนักงาน พนักงานและคณะกรรมาธิการพิเศษ พนักงานชั่วคราว

- การสรางสรรคสิ่งใหม
- การสรางคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ ระบบ และบริการ
- การใชประโยชนจากขอมูลและการปกปองขอมูลสวนบุคคล
- การใชประโยชนและปกปองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา

- ความสัมพันธดานการแขงขันกับบริษัทคูคาอยางเปนธรรม
- การจัดหาสินคาอยางมีความรับผิดชอบ
- การจัดการดานการสงออกอยางถูกตองเหมาะสม
- หามไมใหทำการคอรัปชั่น เชน ติดสินบน
- หามไมใหสรางความขัดแยงแหงผลประโยชนและนำมาซึ่งผลประโยชนสวนบุคคล

- การเผยแพรขอมูลธุรกิจ 
- การสื่อสารในเชิงสรางสรรค
- หามใชขอมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย

- เคารพในสิทธิมนุษยชน

- การแบงปนขอมูลและการใชขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ
- การรองรับความตองการที่หลากหลาย

- การเปดรับความหลากหลาย
- หามการแบงแยกหรือการขมขูคุกคามตางๆ
- การเติบโตอยางไมหยุดยั้งและทาทายตอสิ่งใหม
- การสงเสริมใหเกิดสมดุลระหวางชีวิตสวนตัวและการทำงาน
- การรักษาไวซึ่งสุขภาพและความปลอดภัย

- ทำใหเปนสังคมปลอดคารบอน สังคมรีไซเคิลทรัพยากร สังคมที่อยูรวมกันกับธรรมชาติ

- การมีสวนรวมทางสังคมอยางกระตือรือรน

- เตรียมความพรอมเพื่อรับมือตอความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
- ไมยุงเกี่ยวกับกลุมตอตานสังคม
- เตรียมความพรอมเพื่อรับมือการกอการราย
- จัดเตรียมความปลอดภัยทางไซเบอร

ในกรณีที่มีการฝาฝนหลักปฏิบัตินี้ บริษัทจะลงโทษอยางเขมงวดตามรายละเอียดการฝาฝน โดยอางอิงระเบียบการ
ทำงานของบริษัทตางๆ ในเครือ Toyo Seikan
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การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและการแกปญหาทางสังคม

การสรางสรรคสิ่งใหม
- มุงมั่นเพื่อสรางสรรคสิ่งใหมในการทำงานทั้งหมด เชน เทคโนโลยี วิธีผลิตและจำหนาย การปฏิรูปเสนทางกระจายสินคา และซัพพลายเชน

- มุงมั่นในนวัตกรรมแบบเปด โดยรวมมือกับบริษัทอื่นๆ อุตสาหกรรมอื่นๆ มหาวิทยาลัย หนวยงานคนควาวิจัยตางๆ ฯลฯ และการทำงาน

รวมกับผูถือผลประโยชนรวมที่หลากหลาย เชน ภาครัฐ ผูบริโภค ลูกคา สังคมในพื้นที่ NPO NGO ฯลฯ

การสรางคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ ระบบ และบริการ

กฎบัตรวาดวยแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ  และหลักปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ เครือ Toyo Seikan

เราจะพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ ระบบ และบริการที่เปนประโยชนและปลอดภัยตอสังคม เพื่อความเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และการแกปญหาทางสังคม ผานการสรางสรรคสิ่งใหมที่ไมยึดติดกับความคิดทั่วไปหรือ
กรอบที่มีอยู  

- การสรางคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ ระบบ และบริการ (เรียกรวมวา "สินคา") เพื่อใหสังคมพึงพอใจและไววางใจในบริษัท 

อันเปนสิ่งที่ตองปฏิบัติเพื่อนำไปสูความเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

- ในขั้นตอนทั้งหมดตั้งแตการพัฒนาสินคาไปจนถึงการจัดจำหนาย ใหกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนอยางชัดเจน ปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

ตรวจสอบประสิทธิภาพ และแกไขหากจำเปน

- เมื่อพบวาสินคามีปญหา บริษัทสนับสนุนใหรวบรวม ถายทอด และเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของอยางรวดเร็วและเหมาะสม

- มีการจัดการและจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปใชปองกันไมใหเกิดขึ้นอีกในอนาคต

- ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของและมาตรฐานความปลอดภัยของประเทศนั้นๆ อยางเครงครัด แลวนำเสนอสินคาที่ถูกตอง ตามกฎหมาย

และมาตรฐานเหลานั้น

การใชประโยชนจากขอมูลและการปกปองขอมูลสวนบุคคล
- มุงมั่นอุทิศตนเพื่อแกปญหาทางสังคม และยกระดับคุณภาพความเปนอยูของผูคนทั้งหลายโดยนำขอมูลที่มีความหลากหลายมาใช 

ระโยชนในการสรางคุณคาใหม เชน ผลิตสินคาที่เปนนวัตกรรมใหม

- ในการใชประโยชนจากขอมูล จะรักษาและจัดการขอมูลสวนบุคคลอยางเหมาะสมตามกฎระเบียบ เชน ระเบียบของบริษัท 

การใชประโยชนและปกปองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
- สรางทรัพยสินทางปญญา มีการจัดการและใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาที่สรางขึ้นอยางเหมาะสม เพื่อพัฒนาและนำเสนอ สินคา

ที่เปนประโยชนและเปนนวัตกรรมใหมใหกับสังคม

- ระมัดระวังเปนอยางยิ่งที่จะไมละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น เชน สิทธิบัตร ผลิตภัณฑอรรถประโยชน การออกแบบ 

เครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์

- ในดานขอมูลความลับทางเทคโนโลยีและความลับทางธุรกิจ เชน ความลับในการดำเนินธุรกิจ จะจัดการอยางเหมาะสมตามกฎระเบียบ 

เชน ระเบียบของบริษัท เพื่อไมใหเทคโนโลยีรั่วไหลหรือขอมูลความลับแพรงพราย
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การสรางคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ ระบบ และบริการ

กฎบัตรวาดวยแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ  และหลักปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ เครือ Toyo Seikan

เราจะพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ ระบบ และบริการที่เปนประโยชนและปลอดภัยตอสังคม เพื่อความเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และการแกปญหาทางสังคม ผานการสรางสรรคสิ่งใหมที่ไมยึดติดกับความคิดทั่วไปหรือ
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- การสรางคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ ระบบ และบริการ (เรียกรวมวา "สินคา") เพื่อใหสังคมพึงพอใจและไววางใจในบริษัท 

อันเปนสิ่งที่ตองปฏิบัติเพื่อนำไปสูความเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

- ในขั้นตอนทั้งหมดตั้งแตการพัฒนาสินคาไปจนถึงการจัดจำหนาย ใหกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนอยางชัดเจน ปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

ตรวจสอบประสิทธิภาพ และแกไขหากจำเปน

- เมื่อพบวาสินคามีปญหา บริษัทสนับสนุนใหรวบรวม ถายทอด และเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของอยางรวดเร็วและเหมาะสม
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- ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของและมาตรฐานความปลอดภัยของประเทศนั้นๆ อยางเครงครัด แลวนำเสนอสินคาที่ถูกตอง ตามกฎหมาย

และมาตรฐานเหลานั้น

การใชประโยชนจากขอมูลและการปกปองขอมูลสวนบุคคล
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ระโยชนในการสรางคุณคาใหม เชน ผลิตสินคาที่เปนนวัตกรรมใหม
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- ในดานขอมูลความลับทางเทคโนโลยีและความลับทางธุรกิจ เชน ความลับในการดำเนินธุรกิจ จะจัดการอยางเหมาะสมตามกฎระเบียบ 
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- ในการจัดหาสินคาจะตองพิจารณาวาบริษัทคูคาใสใจและดำเนินงานอยางเหมาะสมในดานตางๆ หรือไม เชน การปฏิบัติตามกฎหมาย

อยางเครงครัด คุณภาพและความปลอดภัย การรักษาสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยดานขอมูล การดำเนินธุรกิจอยางยุติธรรมและมี

ศีลธรรมจรรยา ความปลอดภัยและสุขอนามัย สิทธิมนุษยชนและแรงงาน

หามไมใหสรางความขัดแยงแหงผลประโยชนและการนำมาซึ่งผลประโยชนสวนบุคคล

การทำธุรกิจอยางเปนธรรม
เราจะแขงขันอยางอิสระและยุติธรรม ดำเนินธุรกิจอยางถูกตองเหมาะสม จัดหาสินคาอยางมีความรับผิดชอบ 
โดยไมหวังเพียงผลประโยชนตรงหนาและไมลืมความผิดพลาดในอดีต และรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดีกับ
การเมืองและภาครัฐ

ความสัมพันธดานการแขงขันกับบริษัทคูคาอยางเปนธรรม
 - ปฏิบัติตามกฎหมายการแขงขันทางการคาในประเทศหรือภูมิภาคที่ทำธุรกิจอยางเครงครัด เชน กฎหมายปองกันการผูกขาดทางการคา 

และรักษาความสัมพันธดานการแขงขันอยางเปนธรรมกับบริษัทคูแขง

- จำกัดใหมีการติดตอกับบริษัทคูแขงเมื่อมีเหตุผลดานการดำเนินงานที่เหมาะสมและถูกตองตามกฎหมายเทานั้น ตองไดรับการอนุมัติ 

ลวงหนากอนติดตอกับบริษัทคูแขง

- หามไมใหแลกเปลี่ยนขอมูลหรือกำหนดตกลงกับบริษัทคูแขงเกี่ยวกับการแขงขัน เชน ราคา ราคาเสนอ สถานการณการขึ้นราคาและลด

ราคา พื้นที่จำหนาย ปริมาณการจำหนาย ปริมาณการผลิต ตนทุน สวนแบง การแบงสวนลูกคา การคาดการณความตองการ ของตลาด 

ความตองการที่จะไดงาน 

- ถาไปรวมการหารือ งานเลี้ยงสังสรรค การเลนกอลฟ หรืออื่นๆ ที่บริษัทคูแขงเขารวม แลวพบเหตุชวนสงสัยวาจะมีการฮั้วกัน ขอใหคัดคาน

แลวออกมาจากที่นั้น จากนั้นใหรายงานรายละเอียดตอบริษัทแลวบันทึกไวเปนหลักฐาน

การจัดหาสินคาอยางมีความรับผิดชอบ

การจัดการดานการสงออกอยางถูกตองเหมาะสม
- เพื่อเปนการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการสงออกอยางเครงครัด กอนสงออกสินคาหรือเทคโนโลยีไปนอกประเทศ จะตองตรวจสอบ 

ลวงหนาวาเปนสิ่งนั้นถูกจำกัดการสงออกหรือไม แมจะไมถูกจำกัด ก็ตองตรวจสอบวาสิ่งเหลานั้นจะถูกนำไปใชเพื่อพัฒนา ผลิต หรือใช

เปนอาวุธหรือไม

หามไมใหทำการคอรัปชั่น เชน ติดสินบน
- ไมใหหรือรับเงินทอง ของขวัญ การดูแลตอนรับ หรืออื่นๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อรับหรือรักษาไวซึ่งผลประโยชน หรือการปฏิบัติพิเศษที่ไมถูก

ตอง กับลูกคา บริษัทคูคา และคูคาทางธุรกิจอื่นๆ

- ไมใหเงินทอง ของขวัญ การดูแลตอนรับ หรืออื่นๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อผลประโยชนหรือการปฏิบัติพิเศษที่ไมถูกตอง หรือดูเหมือนเปน

เชนนั้น กับนักการเมือง ขาราชการทั้งในและนอกประเทศญี่ปุน รวมถึงผูมีสวนเกี่ยวของกับรัฐที่ไมใชขาราชการ (บุคคลที่ทำงานใน

หนวยงานภายใตภาครัฐหรืออื่นๆ)

- การนำอำนาจและสิทธิ์ที่ไดรับไปใชเพื่อผลประโยชนเปนการสวนตัวไมวาจะเปนเงินทองหรือไมใชเงินทองก็ตามถือเปนการคอรัปชั่น เราจะ

ปองกันการกระทำคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการติดสินบนขาราชการทั้งในประเทศของตนและในตางประเทศ การติดสินบน

บริษัทคูคา การยักยอก การฟอกเงิน และอื่นๆ

- ไมรับตำแหนงผูบริหารของบริษัทอื่นควบคูกับการทำงานที่บริษัท เขารวมในการดำเนินงานที่เปนคูแขงกับกิจการของบริษัท หรืออื่นๆ อัน

ขัดตอผลประโยชนของบริษัท แตสรางผลประโยชนใหกับตนเองหรือบุคคลอื่น (เชน ญาติ เพื่อน คนรูจัก) โดยไมไดรับความเห็นชอบจาก

บริษัท

- แยกสถานะที่บริษัทและสถานะสวนตัวออกจากกันอยางชัดเจน ไมนำผลประโยชนสวนตัวมายุงเกี่ยวกับบริษัท และไมนำสถานะที่บริษัทไป

ใชประโยชนสวนตัว

- จัดการดูแลสินทรัพยของบริษัทอยางเหมาะสม (ทั้งสินทรัพยที่จับตองไดและจับตองไมได เชน สินคา เครื่องมือเครื่องใช อุปกรณ สิ่งของ

ที่บริษัทใหยืม เงิน ขอมูล ความรูความชำนาญ) ไมนำไปใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นนอกเหนือจากการทำงาน เชน นำไปใชสวนตัว

- ในการใชโซเชียลมีเดีย ตองแยกการเผยแพรขอมูลในฐานะบริษัทและสวนตัวออกจากกันอยางชัดเจน

- ไมทำกิจกรรมสวนตัวในเชิงการเมือง ความเชื่อ หรืออื่นๆ ในสถานที่ทำงาน
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3. การเปดเผยขอมูลอยางเปนธรรม การสื่อสารในเชิงสรางสรรค 
กับผูถือผลประโยชนรวม

4.

กฎบัตรวาดวยแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ  และหลักปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ เครือ Toyo Seikan

การเผยแพรขอมูลธุรกิจ

การสื่อสารในเชิงสรางสรรค

หามใชขอมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย

เคารพในสิทธิมนุษยชน
เราเคารพในสิทธิมนุษยชนของผูคนทั้งปวง

เคารพในสิทธิมนุษยชน

เราจะเปดเผยขอมูลบริษัทอยางกระตือรือรน มีประสิทธิภาพ และเปนธรรม 
สื่อสารในเชิงสรางสรรคกับผูถือประโยชนรวมจำนวนมากที่เกี่ยวของกับบริษัทเพื่อเพิ่มคุณคาบริษัท

- ในการเผยแพรขอมูลธุรกิจ ใหปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของและระเบียบของบริษัท และกระตือรือรนในการเผยแพรขอมูลธุรกิจอยาง

เหมาะสมและรวดเร็ว ใหแกผูถือผลประโยชนรวม เชน ผูถือหุน นักลงทุน

- พยายามสื่อสารแบบสองทางกับผูถือผลประโยชนรวม เชน ผูถือหุน นักลงทุน

- เมื่อผูถือผลประโยชนรวมมีคำติชม คำถาม หรือความคิดเห็นตอขอมูลที่เปดเผย ใหตอบอยางซื่อตรง

- พยายามทำใหพลเมืองในพื้นที่มีความเขาใจตอกิจกรรมของบริษัทในเชิงกวาง โดยเปดใหเยี่ยมชมสถานที่ ใหเขาชมโรงงานผลิต

- ไมนำขอมูลของเครือบริษัท ลูกคา บริษัทคูคา หรืออื่นๆ ที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณะไปใชในการซื้อขายหุนหรืออื่นๆ

- ในการซื้อขายหุนที่ออกโดยบริษัทในเครือที่จดทะเบียนในตลาดหุนหรืออื่นๆ ใหทำตามกฎระเบียบ เชน ระเบียบของบริษัท

- เขาใจและเคารพในสิทธิมนุษยชนที่ไดรับการยอมรับในทางสากล (รวมถึงอิสระในการสมาคม สิทธิการเจรจาตอรองเปนกลุมคณะ และ

ปฏิบัติตามอัตราคาจางขั้นต่ำ) และกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของประเทศที่ตนดำเนินธุรกิจอยูในทุกกรณี

- ระมัดระวังอยูเสมอวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นในการทำงานหรือไม ทั้งที่บริษัทตัวเองและซัพพลายเชน ปฏิบัติตามมาตรฐาน หรือ

ขั้นตอนการทำงานที่กำหนด เพื่อไมใหมีการใชแรงงานที่เกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน การบังคับ การควบคุมตัว การคามนุษย 

การใชแรงงานเด็ก

- หากพบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาหรือฝายงานที่เกี่ยวของทันที

- เพิ่มความเขาใจในปญหาของคนที่มีสถานะทางสังคมดอยกวา

- ในกรณีที่มีความขัดแยงระหวางกฎหมายในประเทศนั้นๆ กับบรรทัดฐานสากล เราจะดำเนินการโดยเคารพในหลักการดานสิทธิมนุษยชน

ที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล
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5. ความไววางใจจากผูบริโภคและลูกคา

กฎบัตรวาดวยแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ  และหลักปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ เครือ Toyo Seikan

การแบงปนขอมูลและการใชขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ

การรองรับความตองการที่หลากหลาย

เราจะจัดหาขอมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับสินคาและสื่อสารอยางซื่อสัตย เพื่อใหผูบริโภคและลูกคาพึงพอใจและไววางใจ

บริษัท

- อธิบายขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดสินคา วิธีใชงาน หรืออื่นๆ อยางเหมาะสมและเขาใจงาย นอกจากนั้นยังเปนฝายจัดหาขอมูล 

เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และอื่นๆ ดวยเชนกัน

- เมื่อพบวาสินคามีปญหา ซึ่งรวมถึงสิ่งที่อาจเปนอันตรายตอชีวิตหรือรางกายของผูบริโภคหรือลูกคา ตองรายงานขอมูลนั้น ตอผูบังคับ

บัญชาหรือฝายงานที่เกี่ยวของทันที

- เมื่อไดรับการสอบถามหรือรับทราบความตองการจากผูบริโภค ลูกคา หรืออื่นๆ ใหแบงปนขอมูลไปยังฝายงานที่เกี่ยวของอยาง

กระตือรือรน และนำขอมูลมาใชอยางมีประสิทธิภาพ

- แสดงพลังโดยรวมในฐานะเครือบริษัท เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความคาดหวังของสังคมไดหลากหลาย รวมมือกันโดยไมมีกำแพง

กั้น ระหวางบริษัทในเครือ ไมวาจะเปนในดานการพัฒนา การผลิต การจัดเสริม การใช การเก็บรวบรวม และการนำกลับมาใชใหม

- ออกแบบสินคาที่ผูคนจำนวนมากสามารถใชงานได แมวาจะมีความแตกตางกันในเรื่องตางๆ เชน อายุ เพศ ความพิการ วัฒนธรรม หรือ

ภาษา
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บัญชาหรือฝายงานที่เกี่ยวของทันที
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6.

กฎบัตรวาดวยแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ  และหลักปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ เครือ Toyo Seikan

การเปดรับความหลากหลาย

การเติบโตอยางไมหยุดยั้งและทาทายตอสิ่งใหม

การสงเสริมใหเกิดสมดุลระหวางชีวิตสวนตัวและการทำงาน

การรักษาไวซึ่งสุขภาพและความปลอดภัย

หามการแบงแยกหรือการขมขูคุกคามตางๆ

การปฏิรูปวิธีทำงาน ความสมบูรณของสภาพแวดลอมในการทำงาน
เราจะเพิ่มความสามารถของพนักงาน เคารพในความหลากหลาบ อุปนิสัย เอกลักษณของบุคคล มีการจัดการ
ดานบุคลากรและการตอบแทนที่เปนธรรม กำหนดตำแหนงหนาที่บุคลากรอยางเหมาะสม พรอมกับดำเนินงาน
เพื่อความสมดุลของชีวิตสวนตัวและการทำงาน สงเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย

- ทุกคนเคารพในเอกลักษณและความสามารถของกันและกัน แลวนำคานิยมและการแสดงออกทางความคิดที่หลากหลาย 

ไปใชประโยชนในฐานะจุดแข็งของทุกคน

- ทำหนาที่ตามความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายอยางสมบูรณดวยตนเอง เพื่อใหไดรับความไววางใจจากทุกคน

- ไมแบงแยกดวยเหตุผลดานสัญชาติ ชาติพันธุ เผาพันธุ ศาสนา ความเชื่อ เพศ อายุ ความพิการ เพศวิถี

- ไมขมขูคุกคามผูอื่น เชน คุกคามทางเพศ ขมเหงรังแกในที่ทำงาน

- มุงมั่นเพื่อการเติบโตของเครือดวยการเพิ่มพูนความรูเฉพาะดานเพื่อความกาวหนาของตน โดยไมยืดติดกับกรอบของสถานที่ทำงาน 

สำนักงาน หรือบริษัท ใหสามารถรับมือตอการเปลี่ยนแปลงของโลกหรือสภาพแวดลอมในการทำงานได 

- คิดอยูเสมอวาการคงไวซึ่งสภาพในปจจุบันคือการกาวถอยหลัง มีความคิดที่จะปฏิรูปและมีมุมมองสากลเพื่อทาทายตอการทำธุรกิจใหม

- ผูอยูในตำแหนงบริหารทราบความสามารถ เอกลักษณ ฯลฯ ของผูใตบังคับบัญชา เพื่อจะไดเสริมสรางความสามารถหรือประเมินผล ได

อยางเหมาะสม รวมถึงมอบหมายใหทำงานในตำแหนงที่เหมาะสมกับความสามารถ

- ใหความรวมมือในการจัดเตรียมและปรับเพิ่มสภาพแวดลอมในการทำงานใหทุกคนทำงานไดอยางยืดหยุน เพื่อสมดุลระหวางการทำงาน 

กับชีวิตสวนตัว เชน การดูแลบุตร การดูแลผูปวย การรักษาโรค การเรียน งานอดิเรก

- ผูบริหารเปนผูนำในการลดเวลาทำงานแตเพิ่มผลงานใหไดมากที่สุดไปในเวลาเดียวกัน นอกจากนั้นยังใหความรวมมือในการดำเนินงาน 

เพื่อแกไขธรรมเนียมปฏิบัติที่นำไปสูการทำงานเปนเวลานาน

- กระตือรือรนในกิจกรรมดานความปลอดภัยและสุขอนามัยในชีวิตประจำวัน เชน กิจกรรมการหยั่งรูอันตราย (KYT), กิจกรรม 5 ส 

(สะสาง สะดวก สะอาด สรางมาตรฐาน สรางวินัย)

- ผูบริหารเปนแกนนำในการใหความสำคัญตอกิจกรรมปองกันการทำงานมากเกินไป และสงเสริมนโยบายเพื่อสุขภาพจิต

- ใหความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อรักษาและพัฒนาสุขภาพ เริ่มจากการปองกันโรคตางๆ เชน โรคที่เกิดจากการใชชีวิตประจำวัน
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7. 8. การมีสวนรวมทางสังคมและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาสังคม

การมีสวนรวมทางสังคมอยางกระตือรือรน

การดำเนินงานเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม
เราสำนึกอยูเสมอวาการดำเนินงานเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอมเปนหนาที่รวมกันของมนุษยชาติ และไดเริ่ม
ดำเนินงานในเรื่องนี้เนื่องจากเปนสิ่งที่ตองทำสำหรับการดำรงอยูและการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทำใหเปนสังคมปลอดคารบอน สังคมรีไซเคิลทรัพยากร สังคมที่อยูรวมกันกับธรรมชาติ
- อุทิศตนเพื่อทำใหสังคมที่ยั่งยืนเปนจริงขึ้นมาไดจาก 3 ดานในหวงโซคุณคาของผลิตภัณฑ บริการ และระบบที่พวกเราสรางขึ้นมา

- มุงมั่นเพื่อการประหยัดพลังงานพรอมไปกับพัฒนาอัตราการใชพลังงานทดแทน และลดการปลอยสารคารบอนไดออกไซดลงเปนจำนวน

มาก

- ออกแบบผลิตภัณฑที่สามารถพัฒนาการใชวัสดุรีไซเคิลและวัสดุที่สามารถนำกลับมาใชซ้ำ รวมถึงความสามารถในการนำผลิตภัณฑกลับ

มาใชซ้ำ และอื่นๆ เพื่อสรางผลิตภัณฑ บริการ และระบบที่ลดภาระใหกับสิ่งแวดลอมผานวงจรขีวิต

- ลดปริมาณวัสดุที่นำมาใช ลดปริมาณการเกิดขยะ และทำใหสามารถนำกลับมาใชซ้ำไดเพื่อการนำทรัพยากรมาใชอยางมีประสิทธิภาพ

- ลดการใชงานและการปลอยสารที่อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและเปลี่ยนไปใชสิ่งอื่นทดแทน

- ดำเนินการเพื่อปองกันการสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมและพยายามแกไขปญหาขยะพลาสติกในทองทะเลในระดับโลกไปในเวลา

เดียวกัน 

- ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินธุรกิจที่มีตอระบบนิเวศและสงเสริมกิจกรรมที่คำนึงถึงความหลากหลายทางชีวิภาพ

- มุงเนนความเขาใจซึ่งกันและกันโดยมีการสื่อสารดานสิ่งแวดลอมกับผูมีสวนไดสวนเสียอยูเสมอ

เราจะมีสวนรวมทางสังคมและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาสังคมในฐานะ "พลเมืองทางธุรกิจที่ดี"

- ทำความเขาใจตอวิธีคิดเกี่ยวกับมีสวนรวมทางสังคมของบริษัท แลวเขาไปมีสวนรวมทางสังคมอยางกระตือรือรน ในฐานะหนึ่งในสมาชิก

ของเครือบริษัท อุทิศตนเพื่อการพัฒนาสังคม

- เขารวมในกิจกรรมที่เปนประโยชนตอการสรางเยาวชนที่สมบูรณแข็งแรงซึ่งจะเปนผูรับชวงสังคมในรุนตอไป

- ทำความเขาใจสภาพสังคมในประเทศหรือพื้นที่ที่ขยายธุรกิจ แลวทำกิจกรรมโดยใสใจในวัฒนธรรมประเพณี และศาสนาอยางเพียงพอ 

เพื่อสรางความไววางใจกับสังคมนานาชาติและสังคมในพื้นที่
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7. 8. การมีสวนรวมทางสังคมและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาสังคม
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9. ใหความสำคัญตอการจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

เตรียมความพรอมเพื่อรับมือความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

เราจะจริงจังตอการจัดการภาวะวิกฤตโดยเตรียมพรอมรับมือตอความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิตและสุขภาพ การ
เคลื่อนไหวของกลุมตอตานสังคม ผูกอการราย การจูโจมทางไซเบอร และความเสี่ยงตางๆ เชน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

- เพิ่มการรับรูตอความเสี่ยงในดานการทำงานในทุกๆ วัน เมื่อรูสึกไดถึงความเสี่ยงใหรายงาน แจงใหทราบ หรือปรึกษากับผูบังคับบัญชา

หรือฝายงานที่เกี่ยวของเพื่อแกปญหาและปรับปรุง

- ในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤต เชน เกิดภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุ ใหทำตามคำสั่งของผูบังคับบัญชาหรือฝายงานที่เกี่ยวของ และปฏิบัติตนอยาง

เปนธรรม ถูกตอง และโปรงใส

ไมยุงเกี่ยวกับกลุมตอตานสังคม
- ไมเกี่ยวของกับกลุมตอตานสังคมที่คุกคามตอความเปนระเบียบหรือความปลอดภัยของประชาสังคม ไมเอยชื่อบริษัทในเวลาที่เปนสวน

ตัวโดยไมยั้งคิดเพื่อเพิ่มโอกาสในการติดตอกับกลุมตอตานสังคม

- หามไมใหติดตอกับกลุมตอตานสังคมดวยตนเองตามลำพัง ทำธุรกิจรวมกันอยางลับๆ หรือปกปดเรื่องเหลานั้น แตใหรับมือกลุม ตอตาน

สังคมรวมกับคนอื่นโดยปรึกษากับผูบังคับบัญชาหรือฝายงานที่รับผิดชอบ 

- ระมัดระวังอยูเสมอวาบริษัทคูคาและอื่นๆ ที่รวมทำกิจกรรมดวยเปนกลุมตอตานสังคมหรือไม

เตรียมความพรอมเพื่อรับมือการกอการราย
- ตระหนักวา "เราตองปกปองตัวเอง" รวบรวมขอมูลและวางแผนเพื่อความปลอดภัยดวยตนเอง เพื่อเลี่ยงการเผชิญหนากับเหตุการณ หรือ

อุบัติเหตุตางๆ เชน การกอการราย ทั้งในและนอกประเทศ นอกจากนั้นยังนำขอมูลที่เก็บรวบรวมไปแบงปนกับผูบังคับบัญชา และฝาย

งานที่เกี่ยวของดวย

จัดเตรียมความปลอดภัยทางไซเบอร
- ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยทางไซเบอร ไมทำสิ่งตองหามที่ระบุในกฎดานความปลอดภัยในบริษัท 

ถาไดรับเมลหรือไฟลตองสงสัยก็จะลบโดยไมเปดอาน
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