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ค าน า 

กลุ่มบริษทัIDEC มีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัในกิจกรรมCSR (ความรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ร) โดยมีเป้าหมายขององคก์รท่ีวา่ 

“พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจสงัคมผา่นการพฒันาขององคก์รในขณะท่ีเคารพมนุษยชาติ” โดยเฉพาะอยา่งยิง่เรามุ่งเนน้ 

"การส่งเสริมความปลอดภยั" และ "การปกป้องส่ิงแวดลอ้มโลก"  ผา่นการด าเนินธุรกิจ  

และมีเป้าหมายเพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนผา่นกิจกรรมทางธุรกิจภายใต ้"หลกัจรรยาบรรณของกลุ่มIDEC" และแนวทางปฏิบติั 10 

ประการในขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) โดย“กฎบตัรCSRของกลุ่มIDEC” ซ่ึงก่อตั้งข้ึนในปี2017 

ประกาศวา่ความสุขของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมดท่ีอยูร่อบๆกลุ่มIDECจะไดรั้บประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายขององคก์รนัน่คือ 

"การด าเนินธุรกิจดว้ยความเคารพต่อมนุษยชาติ" 

 

ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมาความตอ้งการCSRจากสงัคม เช่น “สิทธิมนุษยชนและแรงงาน” “ความปลอดภยัและสุขอนามยั” “การปกป้องส่ิงแวดลอ้ม” 

และ“จริยธรรม” มีการเปล่ียนแปลง ในขณะท่ีการตอบสนองต่อค าขอเหล่าน้ีเป็นเง่ือนไขส าหรับความต่อเน่ืองทางธุรกิจ นอกเหนือจากE (ส่ิงแวดลอ้ม) S 

(สงัคม) และG (การก ากบัดูแล) แลว้ กลุ่มIDECยงัไดก้  าหนด ESG+Sa+Q โดยรวม Sa (ความปลอดภยั) และQ (คุณภาพ) ซ่ึงเป็นจุดแขง็ของIDEC 

เป็นประเด็นส าคญัและส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสงัคม 

 

 

 

 

5 ประเดน็ส าคญัของCSR 

5 ประเดน็ส าคญัของCSR 

สิง่แวดลอ้ม สงัคม 

การก ากบัดแูล 

 

ความปลอดภยั คุณภาพ 
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ดว้ยความตอ้งการทางสงัคมในเวลาน้ี บริษทัฯ ไดก้  าหนด “แนวทางปฏิบติัในการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคมของกลุ่มบริษทัIDEC” 

ฉบบัน้ีข้ึน 

โดยพิจารณาเห็นวา่จ าเป็นท่ีจะตอ้งน าเสนอแนวทางของกลุ่มบริษทัIDECในการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคมให้ชดัเจนยิง่ข้ึนต่อกลุ่มบริษทัID

ECและซพัพลายเออร์ ในการเร่ิมตน้ในการด าเนินธุรกรรมกบัซพัพลายเออร์  บริษทัฯ จะแนะน า “ นโยบายพ้ืนฐานของการจดัซ้ือ” 

เพ่ือบ่งช้ีถึงจุดยนืพ้ืนฐานของกลุ่มIDEC  

โดยแนวทางปฏิบติัน้ีกล่าวถึงหวัขอ้ทัว่ไปของความรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์รและช้ีแจงถึงส่ิงท่ีตอ้งการให้ซพัพลายเออร์ถือปฏิบติัตาม 

ขอความกรุณาซพัพลายเออร์เขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องแนวทางปฏิบติัน้ีและน าไปปฏิบติัและด าเนินกิจกรรมท่ีจ าเป็นเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดแต่ละ

ขอ้ 
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นโยบายพ้ืนฐานของการจดัซ้ือ 

กลุ่มIDECอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีสามารถท าการคา้อยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรมกบัซพัพลายเออร์ทุกรายในการท าธุรกรรมใหม่  
และเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจของลูกคา้ บริษทัฯ ก าลงัด าเนินการสร้างระบบSCM (การจดัการห่วงโซ่อุปทาน) 
ในระดบัโลกและคน้หาซพัพลายเออร์จากทัว่ทุกมุมโลก  บริษทัฯ จะด าเนินการจดัหาวสัดุดว้ยQCD (คุณภาพ ตน้ทุน การจดัส่ง) 
ท่ียอดเยีย่มและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มต ่าและมุ่งมัน่ท่ีจะอยูร่่วมกนัและประสบความส าเร็จไปกบัซพัพลายเออร์ในฐานะพนัธมิตรท่ีดี ในระดบัโลก 
เพ่ือตอบสนองต่อกิจกรรมการผลิตในระดบัโลก 
บริษทัฯจะจดัหาช้ินส่วนและวตัถุดิบท่ีดีเยีย่มจากซพัพลายเออร์ทัว่โลกจากภูมิภาคท่ีเหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรม บริษทัฯ 
ด าเนินธุรกรรมอยา่งยติุธรรมโดยไม่ค  านึงถึงขนาดหรือสญัชาติขององคก์ร บริษทัฯ จะประเมินคุณภาพ ราคา การจดัส่ง 
การส่งมอบท่ีมัน่คงและมีความรับผิดชอบต่อสงัคมอยา่งยติุธรรมและครอบคลุมการท าธุรกรรมและสร้างความร่วมมือและความไวว้างใจซ่ึงกนัและนอกจ
ากน้ี 
บริษทัฯจะจดัการขอ้มูลท่ีไดรั้บอยา่งถูกตอ้งจากการท าธุรกรรมและไม่เปิดเผยหรือร่ัวไหลของขอ้มูลไปยงับุคคลท่ีสามโดยไม่ไดรั้บอนุญาตหรือใชเ้พื่อวตั
ถุประสงคอ่ื์นใดนอกเหนือจากวตัถุประสงค ์
 
การจัดซ้ือจัดจ้างสีเขียว 

บริษทัฯจะมีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัในการปฏิบติัตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกป้องส่ิงแวดลอ้มในการท าธุรกรรมการจดัซ้ือ 
พร้อมทั้งสร้างระบบการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัซพัพลายเออร์ การจดัการสารเคมีอยา่งละเอียด กิจกรรมลดภาระส่ิงแวดลอ้ม เช่น 
ส่งเสริมการรีไซเคิลทรัพยากร เป็นตน้ 
บริษทัฯจะพยายามจดัหาวสัดุท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยลงท่ีค  านึงถึงการปกป้องส่ิงแวดลอ้มและปฏิบติัตามความรับผิดชอบต่อสงัคมในฐานะบริษั
ท 
 
การจัดซ้ือจัดจ้างที่มีความรับผดิชอบต่อสังคม 

บริษทัฯจะส่งเสริมการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีค  านึงถึงการปฏิบติัตามกฎหมาย การเคารพสิทธิมนุษยชน 

ความปลอดภยัและสุขอนามยั การปกป้องส่ิงแวดลอ้ม การอยูร่่วมกนักบัสงัคมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 

เพื่อตอบสนองต่อความสนใจท่ีเพ่ิมข้ึนของลูกคา้ในกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดท่ีมีการสร้างผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

บริษทัฯจะด าเนินการอยา่งเป็นเอกภาพโดยมีความตระหนกัรู้ร่วมกนัในCSRกบัซพัพลายเออร์ท่ีมีบทบาทส าคญั 
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. 1. แรงงาน  

จ าเป็นตอ้งปกป้องสิทธิมนุษยชนของแรงงานและปฏิบติัต่อพวกเขาอยา่งมีศกัด์ิศรีและความเคารพตามหลกัประชาคมสงัคมโลก 

ส่ิงน้ีน าไปใชป้ฏิบติักบัแรงงานทุกคนรวมถึงพนกังานชัว่คราว พนกังานชาวต่างชาติ นกัเรียนนกัศึกษา พนกังานสญัญาจา้ง พนกังานประจ า เป็นตน้ 

โดยไม่ค  านึงถึงรูปแบบการท างานของพวกเขา 

 

(1) ทางเลอืกการจ้างงาน 
 ห้ามใชก้  าลงัแรงงานใดๆโดยการบงัคบัขู่เขญ็ การกกัขงัหน่วงเหน่ียว (รวมถึงการบงัคบัใชห้น้ี) แรงงานผกูมดั แรงงานผูต้อ้งขงัโดยไม่สมคัรใจ 

ทาส หรือการคา้มนุษย ์(รวมถึงการส่งต่อ การปกปิด การว่าจา้ง การถ่ายโอนหรือการรับบุคคลโดยการข่มขู่ การบีบบงัคบั การควบคุมตวั 

การลกัพาตวัหรือการตม้ตุ๋นเพื่อการใชแ้รงงานหรือการบริการ) 

 ไม่ก าหนดขอ้จ ากดัท่ีไม่สมเหตุสมผลเก่ียวกบัการเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีบริษทัฯ 

จดัไวใ้ห้หรือก าหนดขอ้จ ากดัท่ีไม่สมเหตุสมผลเก่ียวกบัเสรีภาพในการเคล่ือนยา้ยแรงงานในสถานประกอบการ 

 แรงงานทั้งหมดจะตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ ผูป้ฏิบติังานสามารถลาออกไดต้ลอดเวลา และมีอิสระในการยติุการจา้งงาน 

 ห้ามการกระท าต่างๆโดยบุคคลนั้นไม่สามารถใชห้ลกัฐานบตัรประจ าตวัหรือเอกสารการเขา้เมืองของผูป้ฏิบติังานโดยท่ีบริษทัยดึครองหรือท า

ลาย ปิดบงัซ่อนเร้น เก็บยดึ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง หรือใบอนุญาตท างาน (ยกเวน้ในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดไว)้ 

ท่ีออกโดยรัฐบาล 

 ห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับการจา้งงานหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ กบัผูป้ฏิบติังาน  หากพบวา่ผูป้ฏิบติังานจ่ายค่าธรรมเนียมดงักล่าว 

จะตอ้งช าระคืนค่าธรรมเนียมนั้นให้กบัผูป้ฏิบติังาน 

 

(2) เดก็และแรงงานผู้เยาว์ 

 ห้ามใชแ้รงงานเด็กในงานใด ๆ ค  าวา่ "เด็ก" ท่ีใชใ้นท่ีน้ีหมายถึง บุคคลท่ียงัไม่ถึงอายสูุงสุดในเง่ือนไขอนัใดอนัหน่ึง เช่น 

“บุคคลใดก็ตามท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี” หรือ "บุคคลท่ียงัไม่ถึงอายท่ีุส าเร็จการศึกษาภาคบงัคบัท่ีก าหนดโดยประเทศนั้น" หรือ 

"บุคคลท่ียงัไม่ถึงอายกุารจา้งงานขั้นต ่าท่ีก  าหนดโดยประเทศนั้น"  

 ตอ้งสนบัสนุนการใชโ้ปรแกรมการฝึกอบรมทางกฎหมายในสถานท่ีท างานตราบเท่าท่ีมีการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทั้งหมด 
 ห้ามให้ผูป้ฏิบติังานท่ีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี (แรงงานผูเ้ยาว)์ ท  างานในสถานท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อสุขภาพและความปลอดภยั เช่น 

การท างานกะกลางคืน การท างานล่วงเวลา เป็นตน้ 

 เก็บรักษาบนัทึกการจา้งงานของผูป้ฏิบติังานนกัเรียนนกัศึกษาอยา่งเหมาะสมตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั 

ตรวจสอบอยา่งเคร่งครัดว่าผูท่ี้ท  าการอบรมสอนงานในสถานท่ีท างานให้ค  าแนะน าท่ีเหมาะสมแก่ผูป้ฏิบติังานนกัเรียนนกัศึกษาหรือไม่ 

และตอ้งมีการจดัการเพ่ือให้สิทธิของพนกังานนกัเรียนไดรั้บการคุม้ครองอยา่งเตม็ท่ี 
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 หากไม่มีกฎหมายเฉพาะท่ีจะใชใ้นทอ้งถ่ิน ค่าจา้งส าหรับพนกังานนกัเรียนนกัศึกษา นกัศึกษาฝึกงาน  

และพนกังานท่ีอยูใ่นช่วงฝึกงานท่ีคลา้ยกนั จะตอ้งมีจ านวนเงินเท่ากบัพนกังานเขา้ใหม่ท่ีท  างานในระดบัเดียวกนัหรือท างานท่ีคลา้ยกนั 

 

 (3) เวลาท างาน 
 จ านวนชัว่โมงท างานทั้งหมดต่อสปัดาห์ จะตอ้งไม่เกินขีดจ ากดัท่ีกฎหมายทอ้งถ่ินก าหนด 

 พนกังานจะตอ้งไดรั้บวนัหยดุอยา่งนอ้ย 1 วนัต่อสปัดาห์        

 

(4) ค่าจ้างและสวสัดกิาร 
 ค่าแรงขั้นต ่า ค่าล่วงเวลา และเบ้ียเล้ียงอ่ืน ๆ จะตอ้งจ่ายตามกฎหมายท่ีบงัคบัใช ้

 ส าหรับการท างานล่วงเวลา จะตอ้งจ่ายตามจ านวนเงินค่าจา้งรายชัว่โมงปกติเพ่ิมเติมตามกฎหมายทอ้งถ่ิน 
 หากเกิดกรณีท่ีมีการลงโทษ จะไม่อนุญาตให้ด าเนินการในการหกัออกจากค่าจา้ง 

 เม่ือมีการจ่ายค่าจา้ง จะมีการให้ใบสลิปเงินเดือนท่ีลงรายละเอียดขอ้มูลท่ีสามารถยนืยนัเงินค่าจา้งท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการท างานท่ีไดท้  าไป 

 จะตอ้งถูกน าไปใชใ้นทางปฏิบติักบัแรงงานชัว่คราว 

แรงงานท่ีถูกส่งตวัมาจากบริษทัอ่ืนและแรงงานสญัญาจา้งภายในขอบเขตของกฎหมายทอ้งถ่ิน 

 

(5) การปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม 

 ห้ามปฏิบติัโดยไร้มนุษยธรรม เช่น การล่วงละเมิดทางเพศ การทารุณกรรมทางเพศ การลงโทษทางกาย 

การกดข่ีทางร่างกายและจิตใจหรือการใส่ร้ายโดยค าพดูหรือพฤติกรรม เป็นตน้ และจดัให้มีสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปราศจากความกลวันั้น 

 หลงัจากก าหนดนโยบายและกระบวนการทางวินยัอยา่งชดัเจนส าหรับผูท่ี้ก่อให้เกิดปัญหาเหล่าน้ี ให้ส่ือสารให้พนกังานทราบ  

 

(6) ขจัดการเลอืกปฏิบัติ 

 เราตอ้งพยายามสุดความสามารถเพ่ือสร้างสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปราศจากการล่วงละเมิดและการเลือกปฏิบติัท่ีผิดกฎหมาย 

 ห้ามปฏิบติัอยา่งไม่เท่าเทียมกนัต่อค่าจา้ง การเล่ือนต าแหน่ง ส่ิงจูงใจต่างๆ และโอกาสในการเขา้รับการฝึกอบรมเน่ืองจากเช้ือชาติ สีผิว อาย ุ

เพศ รสนิยมทางเพศ อตัลกัษณ์ทางเพศ ชาติก าเนิด ประเทศตน้ก าเนิด ความพิการ การตั้งครรภ ์ศาสนา พรรคการเมือง 

การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือไม่ สถานะการรับราชการทหารหรือไม่ ขอ้มูลทางพนัธุกรรม ประวติัการสมรส เป็นตน้ 

 ให้จดัเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกภายในขอบเขตท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ประกอบพิธีทางศาสนาไดต้ามความจ าเป็น 

 ห้ามท าการตรวจสอบทางการแพทยห์รือการตรวจร่างกายท่ีอาจน าไปสู่การปฏิบติัอยา่งไม่เท่าเทียมกนัต่อแรงงานหรือแรงงานท่ีคาดว่าจะไดรั้บ

การวา่จา้ง 

 

(7) เสรีภาพในการสมาคม 

 ตอ้งเคารพตามกฎหมายทอ้งถ่ินในสิทธิการจดัตั้งสหภาพแรงงานและการมีส่วนร่วมในสหภาพแรงงานตามความประสงคข์องพนกังานแต่ละค

นส าหรับการด าเนินการเจรจาต่อรองร่วมและการมีส่วนร่วมในการชุมนุมอยา่งสงบ 

ในขณะเดียวกนัตอ้งเคารพสิทธิของพนกังานท่ีไม่เห็นดว้ยกบักิจกรรมเช่นกนั 

 ให้แรงงานหรือตวัแทนของพวกเขาสามารถส่ือสารความเขา้ใจร่วมกนัและแชร์ขอ้มูลกบัทีมผูบ้ริหารในขอ้คิดเห็นและขอ้กงัวลเก่ียวกบัเง่ือนไ

ขในการท างานและการบริหารจดัการโดยไม่หวัน่เกรงการเลือกปฏิบติั การตอบโต ้การข่มขู่หรือการคุกคาม 
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 2. ความปลอดภัยและอาชีวอนามยั  

นอกเหนือจากการลดการบาดเจบ็และการเจบ็ป่วยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานให้นอ้ยท่ีสุดแลว้ 

จะตอ้งค านึงว่าสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ความสม ่าเสมอของการผลิต 

ตลอดจนอตัราการท างานต่อโดยไม่ลาออกและความกระตือรือร้นในการท างาน 

ในขณะเดียวกนัการสร้างการตระหนกัรู้และการอบรมแก่พนกังานเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการรู้สาเหตุและการแกไ้ขประเด็นปัญหาในดา้นความปลอดภยัและอา

ชีวอนามยัในสถานท่ีท างาน 

 
(1) ความปลอดภยัในการท างาน 

 อนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัแรงงาน (เช่น สารเคมี ไฟฟ้า แหล่งพลงังานอ่ืน ๆ ไฟ ยานพาหนะและอนัตรายจากการตกใส่) 

จะตอ้งถูกระบุและจดัการผา่นขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นความปลอดภยัและการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง เช่น 

การปฏิบติัการป้องกนัล่วงหนา้ มาตรการดา้นความปลอดภยั (※1 ระบบล็อคเอาท ์(Lock Out) ระบบแทก็เอาท ์(Tag Out) เป็นตน้) 

※1 : ระบบล็อคเอาทแ์ละระบบแทก็เอาท ์เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัในการปกป้องพนกังานจากอนัตรายในการปฏิบติังาน การบริการ การตรวจสอบ 

หรือการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ "ล็อคเอาท"์ คือ การล็อคอุปกรณ์หลงัจากปลด/ปิดแหล่งจ่ายพลงังาน เช่น เบรกเกอร์ 

สวิตช์หรือวาลว์ในขณะท่ีท าการตรวจสอบหรือบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์"แทก็เอาท ์" 

เป็นป้ายแจง้เตือนประเภทหน่ึงท่ีแขวนอยูใ่นจุดปลอดภยัท่ีถูกล็อคโดยอุปกรณ์ล็อคเอาท ์

โดยเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์จะไม่สามารถใชง้านไดจ้นกวา่จะปลดป้ายออกไป 

 ถา้หากมีความเส่ียงท่ีไม่สามารถรับมือกบัอนัตรายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ตอ้งจดัให้มีอุปกรณ์ป้องกนัท่ีเหมาะสมและถูกตอ้งและส่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพให้กบัแรงงาน  

 ลดความเส่ียงดา้นความปลอดภยัและสุขภาพของหญิงตั้งครรภใ์นสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีมีความเส่ียงสูง 

 

(2) การเตรียมความพร้อมในกรณฉุีกเฉิน 

 จะตอ้งตรวจสอบให้แน่ชดัถึงเหตุฉุกเฉินและผลกระทบหรือความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนพร้อมกนัวา่เป็นเช่นใด พร้อมทั้งทวนสอบในเน้ือหานั้นไว ้

 จะตอ้งควบคุมความเสียหายนั้นให้นอ้ยท่ีสุดโดยการเตรียมความพร้อมกนัเป็นประจ า เช่น วิธีการแจง้เหตุฉุกเฉิน ขั้นตอนการอพยพ 

การฝึกซอ้มการอพยพ อุปกรณ์ตรวจจบัไฟไหมท่ี้เหมาะสม ถงัดบัเพลิง เส้นทางทางออก แผนการกูคื้น เป็นตน้ 

 แผนการและขั้นตอน ตอ้งมุ่งเนน้ไปท่ีการลดความเสียหายต่อชีวิต ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยสิ์นให้นอ้ยท่ีสุด 

 

(3) อุบัติเหตุจากการท างานและโรคภยัไข้เจ็บ 

 จะตอ้งก าหนดและจดัการวิธีการและระบบท่ีรวมถึงการจ าแนกกรณีของการบาดเจบ็และการเจบ็ป่วย การบนัทึก การจดัให้มีการรักษาท่ีจ าเป็น 

การตรวจสอบหาอาการป่วย และการด าเนินการแกไ้ขเพ่ือขจดัสาเหตุ ตลอดจนการก าหนดเพื่อส่งเสริมการกลบัเขา้มาท างานของแรงงาน  

 

(4) สุขอนามัยในอุตสาหกรรม 

 จะตอ้งรู้สาเหตุให้แน่ชดัถึงความเส่ียงทางเคมี ทางชีวภาพ 

ทางกายภาพท่ีสมัผสัในสถานท่ีท างานท่ีพนกังานปฏิบติังานและตอ้งควบคุมการขจดัความเส่ียงดว้ยวิธีการจดัการตามความจ าเป็น 
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 หากมีการพิจารณาแลว้วา่มาตรการน้ีไม่สามารถควบคุมและจดัการอนัตรายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

จะตอ้งไดรั้บการปกป้องดว้ยอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลและส่ือการสอนท่ีเหมาะสม 

 

(5) การท างานที่รุนแรงทางร่างกาย 

 จะตอ้งมีการจดัการอยา่งเหมาะสมในการช้ีบ่งและประเมินความเส่ียงท่ีแรงงานสมัผสักบัอนัตราย เช่น การหยบิจบัวตัถุดิบดว้ยมือ 

การปฏิบติังานท่ีตอ้งใชแ้รงมากซ ้าไปซ ้ ามา การยนืปฏิบติังานเป็นเวลานาน การปฏิบติังานซ ้าๆมาก หรืองานประกอบท่ีเขม้งวด เป็นตน้  

 

(6) มาตรการด้านความปลอดภยัของเคร่ืองจักร 

 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับการผลิตและวตัถุประสงคอ่ื์น ๆ 

จะตอ้งไดรั้บการบ ารุงรักษาและการจดัการเพ่ือไม่ให้แรงงานไดรั้บบาดเจบ็โดยการใชม้าตรการต่าง ๆ เช่น การติดตั้งร้ัวป้องกนั ※2อินเตอร์ล็อค 

หรือผนงัป้องกนัตามความจ าเป็น 
     ※2 : ระบบอินเตอร์ล็อค เป็นหน่ึงในแนวคิดของอุปกรณ์ความปลอดภยัและกลไกความปลอดภยั โดยกลไกจะไม่สามารถท าการ   

            ด าเนินการอ่ืน ๆ ไดห้ากไม่ตรงตามเง่ือนไขบางประการ 

 

(7) สุขาภบิาล อาหาร และที่พกัอาศัย 

 จะตอ้งจดัให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกให้กบัพนกังาน เช่น ห้องน ้าท่ีสะอาด น ้าด่ืม การท าอาหารและการเก็บรักษาอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ 

และสถานท่ีท่ีสามารถรับประทานอาหารได้ 

 ในกรณีท่ีมีการจดัให้มีหอพกั จะตอ้งมีทั้งสะอาดและความปลอดภยั ทางออกฉุกเฉินเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน น ้าอุ่นส าหรับอาบน ้า 

แสงสวา่งและเคร่ืองปรับอากาศท่ีเหมาะสม และพ้ืนท่ีส่วนตวัท่ีสามารถเขา้ออกไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
(8) การส่ือสารด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามัย 

 จะตอ้งจดัให้มีการศึกษาและการฝึกอบรมให้กบัแรงงานเก่ียวกบัความปลอดภยัและอาชีวอนามยัและการบ ารุงรักษาในสถานท่ีท างานในภาษาแม่ข

องพวกเขาหรือในภาษาท่ีพวกเขาเขา้ใจ 

นอกจากน้ีขอ้มูลเก่ียวกบัความปลอดภยัและอาชีวอนามยัจะตอ้งถูกติดในสถานท่ีท่ีเขา้ถึงไดง่้ายในสถานท่ีท างาน 

 

 

 3. ส่ิงแวดล้อม  

การตระหนกัถึงการส านึกต่อความรับผิดชอบในการปกป้องส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงส าคญัต่อการผลิตผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการยอมรับทัว่โลก 

ในการปฏิบติังานการผลิตจะตอ้งควบคุมผลกระทบเชิงลบต่อภูมิภาค ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติให้นอ้ยท่ีสุด 

ในขณะเดียวกนัก็ปกป้องความปลอดภยัและอาชีวอนามยัโดยทัว่ไป 

 

(1) การอนุญาตและการรายงานด้านส่ิงแวดล้อม 

 การอนุญาต (เช่น การตรวจตราการปล่อยมลพิษ) การอนุมติัและการขอรับการลงทะเบียนท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมท่ีจ าเป็นทั้งหมด 

จะตอ้งไดรั้บการดูแลรักษาและการปรับปรุงให้ทนัสมยัและปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานนั้นและการรายงาน 
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 (2) การป้องกนัมลพษิและการลดทรัพยากร 

 จะตอ้งมุ่งมัน่ในการลดหรือก าจดัการใชท้รัพยากรรวมถึงน ้ าและพลงังานและการสร้างของเสียดว้ยการปฏิบติัจริง เช่น แหล่งท่ีมาและการผลิต 

วิธีการบ ารุงรักษา การเปล่ียนอุปกรณ์การผลิต การทดแทนส่วนประกอบท่ีจดัหา การบ ารุงรักษา การรีไซเคิล และการน ากลบัมาใชใ้หม ่

เป็นตน้ 

  

(3) วตัถุที่เป็นอนัตราย 

 จะตอ้งระบุสารเคมีและสารอ่ืนๆท่ีก่อให้เกิดอนัตรายต่อร่างกายมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มและใชม้าตรการบ ารุงรักษา เช่น 

การจดัการอยา่งปลอดภยั การเคล่ือนยา้ย การเก็บรักษา ฯลฯ หรือด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสม เช่น การน ากลบัมาใชใ้หม ่เป็นตน้ 

 

(4) น า้เสียและของเสียที่เป็นของแข็ง 

 ของเสียท่ีเป็นของแขง็ (นอกเหนือจากวตัถุท่ีเป็นอนัตราย) 

จะตอ้งไดรั้บการระบุและมุ่งมัน่ในการควบบคุมและลดดว้ยวิธีการท่ีเป็นระบบและตอ้งมีการก าจดัหรือรีไซเคิลอยา่งรับผิดชอบ 

นอกจากน้ีน ้าเสียท่ีปล่อยออกจากกระบวนการผลิต 

จะตอ้งพยายามวิเคราะห์และตรวจตราในรายละเอียดและตอ้งท าการปล่อยหรือก าจดัหลงัจากด าเนินการจดัการและการบ าบดัท่ีจ  าเป็นตามผลท่ี

ได ้นอกจากน้ีตอ้งมีมาตรการเพ่ือลดการสร้างน ้ าเสีย พร้อมทั้งตอ้งเฝ้าระวงัการจดัการน ้าเสียและประสิทธิภาพของระบบบ าบดัเป็นประจ า 

 

(5) การปล่อยสู่บรรยากาศ 

 ส าหรับสารประกอบอินทรียร์ะเหยง่าย ละออง สารกดักร่อน อนุภาค สารเคมีท่ีช่วยลดโอโซน 

และผลพลอยไดจ้ากการเผาไหมท่ี้เกิดจากการท างาน 

จะตอ้งพยายามตรวจสอบและตรวจตราในรายละเอียดและตอ้งท าการปล่อยหลงัจากด าเนินการจดัการและการบ าบดัท่ีจ  าเป็นตามผลท่ีได้ก่อนท่ี

จะปล่อยออกมา พร้อมทั้งตอ้งเฝ้าระวงัการจดัการการปล่อยมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศและประสิทธิภาพของระบบบ าบดัเป็นประจ า 

 

(6) ข้อจ ากดัของวสัดุ 

 ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 

และขอ้ก าหนดของลูกคา้ท่ีใชบ้งัคบัทั้งหมดเก่ียวกบัขอ้ห้ามหรือขอ้จ ากดัในการใชข้องสารท่ีเฉพาะเจาะจงในผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการผลิต 

(รวมถึงงานการรีไซเคิลและการคดัแยกขยะ) 

 

(7) การจัดการน า้ฝน 

 จะตอ้งป้องกนัส่ิงปนเป้ือนจากการร่ัวไหลของน ้าฝนดว้ยการด าเนินการอยา่งเป็นระบบ 

นอกจากน้ีจะตอ้งด าเนินมาตรการเพ่ือป้องกนัการปล่อยและการร่ัวไหลเขา้ไปในท่อน ้าฝนอยา่งผิดกฎหมาย 

 

(8) การใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 จะตอ้งสามารถสืบยอ้นกลบัการใชพ้ลงังานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดด้ว้ยเอกสารในสถานประกอบการหรือในระดบัทัว่ทั้งบริษทั 

นอกจากน้ีจะตอ้งปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานและหาวิธีท่ีประหยดัตน้ทุนท่ีสามารถลดการใชพ้ลงังานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ให้นอ้ยท่ีสุด 
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 4. จริยธรรม  

เราตอ้งปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจในระดบัสูงสุดท่ีระบุไวด้า้นล่างเพื่อบรรลุถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและบรรลุความส าเร็จในตลาด 

 

 (1) ความซ่ือสัตย์ทางธุรกจิ 

 ตอ้งรักษามาตรฐานความซ่ือสตัยสู์งสุดในการติดต่อทางธุรกิจ 
 นโยบายตอ้งไดรั้บการรักษาไวใ้ห้คงอยูซ่ึ่งห้ามมิให้มีการติดสินบน การคอรัปชัน่ การกรรโชก และการยกัยอกทุกประเภทใดๆทั้งส้ิน 
 การท าธุรกรรมทางธุรกิจทั้งหมดจะตอ้งด าเนินการดว้ยความโปร่งใสและจะตอ้งสะทอ้นให้เห็นอยา่งถูกตอ้งในสมุดบญัชี 
 การก ากบัดูแลและขั้นตอนการปฏิบติั  จะตอ้งด าเนินการเพ่ือให้สอดคลอ้งกบักฎหมายต่อตา้นการคอรัปชัน่ 

 

(2) ก าจัดผลประโยชน์อนัไม่เหมาะสม 

 ห้ามเสนอหรือยอมรับสญัญาหรือขอ้เสนอหรือการอนุมติัดว้ยวิธีการรับสินบนหรือผลประโยชน์อ่ืนๆท่ีไม่เป็นธรรมหรือไม่เหมาะสม 

โดยเน้ือหาของขอ้ห้ามน้ี รวมถึงการเสนอหรือการยอมรับสญัญาหรือขอ้เสนอหรือการอนุมติัเพ่ือการรับธุรกิจใหม่ เพ่ือรักษาธุรกิจปัจจุบนั 

เพ่ือเปล่ียนธุรกิจให้กบัผูอ่ื้น หรือการให้หรือรับของมีค่าไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มผ่านบุคคลท่ีสามเพื่อรับผลประโยชน์อนัไม่เหมาะสม  

 

(3) การเปิดเผยข้อมูล 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัแรงงาน ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั การด าเนินการในการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมทางธุรกิจและโครงสร้าง 

สถานการณ์ทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั จะตอ้งมีการเปิดเผยตามขอ้บงัคบัและแนวปฏิบติัอุตสาหกรรม 

 เราไม่ยอมให้มีการปลอมแปลงบนัทึกในห่วงโซ่อุปทานของบริษทัคุณหรือการแสดงสถานการณ์หรือการปฏิบติัอนัเป็นเทจ็ 

 

(4) ทรัพย์สินทางปัญญา 

 จะตอ้งเคารพและค านึงถึงการคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 

และการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละโนวฮ์าวจะตอ้งปฏิบติัท่ีจะไม่ละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาและขอ้มูลของลูกคา้จะตอ้งไดรั้บการคุม้ครอง 

 

(5) การด าเนินธุรกจิ การโฆษณา และการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

 จะตอ้งธ ารงรักษาการด าเนินธุรกิจ การโฆษณา และการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม นอกจากน้ีตอ้งมีมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือปกป้องขอ้มูลลูกคา้ 

 

(6) การปกป้องข้อมูลส่วนตัวและการก าจัดการตอบโต้ 

 ตอ้งมีการจดัตั้งกลไกเพ่ือรักษาความลบัและไม่เปิดเผยตวัของผูแ้จง้เบาะแสเวน้แต่กฎหมายห้ามไว ้

            ตอ้งมีการรับประกนัวิธีการท่ีสามารถน าเสนอขอ้กงัวลดา้นการท างานไดโ้ดยไม่ตอ้งกลวัการตอบโต ้

 

(7) การจัดซ้ือจัดหาแร่ที่มีความรับผดิชอบ 
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 ตอ้งมีนโยบายท่ีรับประกนัไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่แทนทาลมั ดีบุก ทงัสเตน 

และทองค าท่ีบรรจุอยูใ่นผลิตภณัฑไ์ม่ไดเ้ป็นแหล่งเงินทุนโดยตรงหรือโดยออ้มของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือกลุ่มติดอาวธุท่ีมีส่วน

ร่วมในการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศเพ่ือนบา้น  

 

(8) ความเป็นส่วนตัว 

 เราตอ้งปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจของเรา เช่น ซพัพลายเออร์ ลูกคา้ ผูบ้ริโภค และพนกังาน เป็นตน้ 

 เม่ือท าการรวบรวม จดัเก็บ ประมวลผล ถ่ายโอน และแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคล 

จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยัของขอ้มูล 

 

 (9) ข้อห้ามในการใช้ต าแหน่งที่เหนือกว่าในทางที่ผดิ 

 ด าเนินธุรกรรมการจดัซ้ือจดัหาโดยสุจริตและเป็นธรรมตามสญัญา ฯลฯ 

ห้ามก าหนดหรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของการท าธุรกรรมกบัซพัพลายเออร์ ฯลฯ เพียงฝ่ายเดียว 

หรือก าหนดความตอ้งการหรือขอ้ผกูมดัท่ีไม่สมเหตุสมผลโดยใชป้ระโยชน์จากต าแหน่งท่ีเหนือกวา่ในการท าธุรกรรม 
 ในประเทศท่ีมีกฎหมายและขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการใชส้ถานภาพท่ีไม่เหมาะสม จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายเหล่านั้น 

 5. ความปลอดภัยของสินค้า  

(1) ความมั่นใจในความปลอดภยัของผลติภณัฑ์  
  หากท าการออกแบบผลิตภณัฑภ์ายใตค้วามรับผิดชอบของบริษทัตนเอง 

จะตอ้งท าการออกแบบเพ่ือให้มัน่ใจไดถึ้งความปลอดภยัของผลิตภณัฑผ์่านการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การปฏิบติัตามมาตรฐาน 

และการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ค  านึงถึงปลอดภยั 

 เพ่ือให้มัน่ใจในความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์จะตอ้งสร้างการจดัการ เช่น การตรวจสอบยอ้นกลบั (ประวติัของวสัดุ ช้ินส่วน กระบวนการ ฯลฯ ) 

รวมถึงกระบวนการตอบสนองท่ีรวดเร็วส าหรับการแกปั้ญหา 

 

(2) การให้ข้อมูลที่เหมาะสมเกีย่วกบัผลิตภณัฑ์  
 จะตอ้งแสดงสเปค คุณภาพ วิธีการจดัการเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการอยา่งเหมาะสม 

  6. ระบบการจดัการ  

(1) แนวทางของบริษทั 

 ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสงัคมและความรับผิดชอบต่อการปกป้องส่ิงแวดลอ้มขององคก์รเพื่อยนืยนัการปฏิบติัตามกฏหมาย

และการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองท่ีไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร 

 

(2) ความรับผดิชอบในการบริหารจัดการ 

 ระบุเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบให้ชดัเจนเพ่ือให้แน่ใจวา่มีการใชร้ะบบการจดัการและโปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบด าเนินการทบทวนเก่ียวกบัระบบการจดัการอยา่งสม ่าเสมอ 

 

(3) ข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อก าหนดของลูกค้า 

 สร้างกระบวนการในการระบุ การตรวจตรา และการท าความเขา้ใจกบักฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของลูกคา้ท่ีใชบ้งัคบั 

 

(4) การประเมินความเส่ียงและการจัดการความเส่ียง 

 สร้างกระบวนการในการระบุการปฏิบติัตามกฎหมาย ส่ิงแวดลอ้ม/ความปลอดภยั/อาชีวอนามยั 

การปฏิบติัดา้นแรงงานและความเส่ียงดา้นจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางธุรกิจ 

 ประเมินความส าคญัเชิงสมัพทัธ์ของแต่ละความเส่ียงและจดัการตามขั้นตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือให้มัน่ใจวา่มีการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

 

(5) เป้าหมายการปรับปรุง  

 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินงานเพื่อน าการปรับปรุงความรับผิดชอบต่อสงัคมและต่อส่ิงแวดลอ้มไปสู่การปฏิบติัจริง  

 

(6) การอบรม 

 ด าเนินโปรแกรมการฝึกอบรมส าหรับต าแหน่งบริหารและพนกังานเพ่ือน านโยบาย ขั้นตอน เป้าหมายการปรับปรุงไปสู่การปฏิบติัจริง 

 

(7) การส่ือสาร 

 ก าหนดกระบวนการในการส่ือสารขอ้มูลท่ีชดัเจนและถูกตอ้งเก่ียวกบันโยบาย การปฏิบติั ความคาดหวงั และผลการปฏิบติังานให้กบัพนกังาน 

ซพัพลายเออร์และกลุ่มIDEC 

 

(8) ผลตอบรับและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน  

 ประเมินระดบัความเขา้ใจของผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการปฏิบติัและเง่ือนไขท่ีอธิบายไวใ้นแนวทางปฏิบติัน้ี 

รับผลตอบรับจากผูป้ฏิบติังานและรักษากระบวนการอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้บรรลุการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

 

(9) การตรวจสอบและการประเมิน  

 ด าเนินการประเมินตนเองเป็นประจ าเพ่ือให้แน่ใจวา่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบั เน้ือหาของแนวทางปฏิบติัน้ี 

และขอ้ก าหนดของลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

(10) กระบวนการด าเนินการแก้ไข 

 รักษากระบวนการแกไ้ขท่ีสามารถด าเนินการไดส้ าหรับการไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีระบุไวด้ว้ยการประเมิน การตรวจสอบ การส ารวจ 

และการทบทวนภายในและภายนอก 

 

(11) การปฏิบัติการป้องกนั 

 รักษากระบวนการของการด าเนินการเพ่ือป้องกนัการเกิดขอ้บกพร่องและการไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีคลา้ยคลึงกนัไวล่้วงหนา้ 

 

(12) การจัดท าเอกสารและการบันทึก 
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 ด า เ นินการสร้ างและ ดูแล รักษา เอกสารและบัน ทึก เ พ่ือให้ แ น่ใจว่ า เ ป็นความลับ ท่ี เหมาะสม เ พ่ือปฏิบัติต ามกฎข้อบังคับ 

ปฏิบติัตามขอ้มูลท่ีอธิบายไวใ้นแนวทางปฏิบติัน้ี ตลอดจนปกป้องความเป็นส่วนตวั 
 

(13) ความรับผดิชอบของซัพพลายเออร์ 

 ส่ือสารขอ้ก าหนดของแนวทางปฏิบติัน้ีกบัซพัพลายเออร์ในบริษทัของตนและรักษากระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบติัตามแนวทาง 

ปฏิบติั 

 
(14) แนวทางสู่BCP (Business Continuity Plan)  

 ในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุหรือภยัพิบติัท่ีไม่คาดคิด ฯลฯ 

เราจะจดัหาวสัดุและบริการอยา่งต่อเน่ืองตามขอบเขตของกลุ่มIDECรวมถึงบริษทัคู่คา้ในการจดัซ้ือจดัจา้งของซพัพลายเออร์ 

และก าหนดแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจส าหรับกิจกรรมการบริหารจดัการความเส่ียงของกลุ่มIDEC 
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ข้อมูลอ้างองิ 

แนวทางปฏิบติัน้ี ไดร้วบรวมเก่ียวกบัมาตรฐานในการปฏิบติัและกิจกรรมท่ีตอ้งการให้ซพัพลายเออร์ปฏิบติัจริงและปฏิบติัตามอยา่งเป็นรูปธรรม 

ซ่ึงตั้งอยูบ่น “หลกัจรรยาบรรณของกลุ่มIDEC” ในกลุ่มIDEC โดยมีการอา้งอิงมาตรฐานดงัต่อไปน้ีในการจดัท า 

 หลกัจรรยาบรรณของIDEC 

         http://www.idec.com/csr/governance/compliance.html 
 แนวทางปฏิบติั 10 ประการในขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact)   
       www.unglobalcompact.org 

 ILO (องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ) มาตรฐานแรงงานสากล 

       www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm 

 หลกัจรรยาบรรณแห่งพนัธมิตรธุรกิจผูมี้ความรับผิดชอบ (RBA)  

       http://www.responsiblebusiness.org/standards/code-of-conduct/ 

 
 
 

ประวตักิารออกเอกสาร 

ฉบบัพิมพค์ร้ังแรก - 1 สิงหาคม 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

1. เนื้อหาทีน่ าเสนอจากซพัพลายเออร ์จะไมม่กีารแจง้ใหส้าธารณชนทราบ 

2. เนื้อหาของแนวทางปฏบิตันิี้ อาจมกีารเปลีย่นแปลงเนื่องจากมกีารปรบัปรุงกฎหมายและขอ้บงัคบั กฎระเบยีบภายในและอื่น ๆ   

   กรุณาตรวจสอบในเวบ็ไซต์ของIDEC Corporationไดต้ลอดเวลา 

3. หากมคี าถามใด ๆ เกีย่วกบัแนวทางปฏบิตันิี้ กรุณาตดิต่อ 

Purchasing Department TEL : +81-6-7668-7580 

CSR Office TEL : +81-6-6398-2581 

 

http://www.idec.com/csr/governance/compliance.html
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm
http://www.responsiblebusiness.org/standards/code-of-conduct/
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