1

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
N.D. Rubber Public Company Limited

(นายชัยสิ ทธิ์ สั มฤทธิวณิชชา)
กรรมการผู้จัดการ
ผู้อนุมัติ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

แก้ไขครั้งที่ 3

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

2

คํานํา
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) (“NDR”) ได้ดาํ เนิ นธุ รกิจโดยยึดมัน่ ในการบริ หารงานตามหลัก
คุณธรรม จริ ยธรรม มีความโปร่ งใสในการบริ หารจัดการ มีความน่ าเชื่ อถื อ มีการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับ
องค์กร (Stakeholders) อย่างเป็ นธรรมมีระบบการตรวจสอบที่ดี ตลอดจนคํานึงถึงสังคมรอบข้างมาโดยตลอด
เพื่ อ ให้ เ ป็ นมาตรฐานในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งเป็ นรู ป ธรรม บริ ษ ัท ฯ จึ ง เห็ น สมควรที่ จ ะกํา หนด
จรรยาบรรณทางธุ รกิจขึ้นมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยได้รวบรวมกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ิต่างๆ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยมาปรับ
เข้ากับหลักปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ
คู่ มื อ จรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ ฉบับ นี้ จั ด ทํา ขึ้ นสํ า หรั บ เป็ นแนวทางและข้ อ พึ ง ปฏิ บ ั ติ ที่ ดี เพื่ อ ให้
คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ตลอดจนพนักงานของบริ ษทั ฯ ใช้เป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครั ด เพื่อสร้าง
ความเติบโตอย่างยัง่ ยืนทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ต่อไป
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คํานิยาม

จรรยาบรรณทางธุ รกิจ (Business Code of Conduct) หมายถึง มาตรฐานทางจริ ยธรรม ซึ่ งเป็ นกฎเกณฑ์
มาตรฐานของพฤติกรรม และความประพฤติ ซึ่ งสามารถอ้างอิงเป็ นเอกสารสําหรับองค์กรหรื อบุคคลทัว่ ไปที่มี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมาตรฐานทางพฤติกรรม และกรอบทางกฎหมาย และขนบธรรมเนี ยมเพื่อนํามา
เป็ นแนวทางในการดําเนินงานในองค์กร
วิสัยทัศน์
NDR มุ่งยกระดับสิ นค้า บริ การ และธุ รกิจด้วยกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเป็ นบริ ษทั ที่เติ บโต
อย่างยัง่ ยืน
พันธกิจ

เราจะนํากระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเข้าไปใช้ในทุกกิจกรรมขององค์กร เพื่อให้ได้สินค้าและบริ การ
ที่ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
ค่ านิยมองค์ กร
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นที่จะสะท้อนและเสริ มสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในองค์กร เพื่อให้พนักงานใช้เป็ น
หลัก การและพฤติ ก รรมชี้ นํา ให้ ป ฏิ บ ัติ ต าม เพื่ อ ผลัก ดัน ให้อ งค์ก รบรรลุ วิ สั ย ทัศ น์ แ ละพัน ธกิ จ ด้ว ยวิ ธี ก ารที่
เหมาะสม บริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดค่านิยมองค์กร ดังต่อไปนี้

FUTURE
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F-FAST

รวดเร็ วด้วยคุณภาพ

U-UNITY

สามัคคีเป็ นหนึ่งเดียวกัน

T-TRANSFORM

พร้อมเปลี่ยนแปลงไปสู่ สิ่งที่ดีกว่า

U-UNIQUE

สร้างสรรค์ความเป็ นเอกลักษณ์

R-RESPECT

เคารพและให้เกียรติซ่ ึงกันและกัน

E-EASY

ทําเรื่ องยากให้เป็ นเรื่ องง่ายด้วยความสนุก
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ ในแนวทางการดําเนิ นธุ รกิจที่ดี ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบความโปร่ งใส และ
ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนิ นงานขององค์กรดําเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้ าหมายที่วางไว้ บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดจรรยาบรรณทางธุ รกิจ ซึ่ งกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน จะยึดถือ
เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิในการทํางาน ดังนี้
1. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกีย่ วข้อง
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญในเรื่ องการเคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการ
ดํา เนิ นธุ รกิ จ รวมทั้ง ศึ ก ษาและทําความเข้า ใจกฎหมายที่ จะประกาศใช้ใ นอนาคตซึ่ งมี ผ ลกระทบต่ อการ
บริ หารงานและการทํางานของบริ ษทั ฯโดยกําหนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเคารพจารี ตประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
2) ปฏิ บ ัติ ต ามข้อ กํา หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และสํ า นัก งานคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3) ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับในการทํางานของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด
4) ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
2. การปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์ สุจริต ความขยันหมั่นเพียร และความมีระเบียบวินัย
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ พึงปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริ ต ขยันหมัน่ เพียร
มีวินยั และยึดมัน่ ในชื่อเสี ยง ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1) ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยความขยันหมัน่ เพียรตั้งใจและเอาใจใส่ อุทิศตนให้กบั งานของบริ ษทั ฯ
อย่างเต็มกําลังความสามารถและมุ่งมัน่ สู่ ความสําเร็ จของงาน เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และเคร่ งครัดต่อ
กิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริ มสร้างคุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพ และพัฒนาองค์กรสู่ ความเป็ นเลิศ โดยปราศจากอคติ
ในการปฏิบตั ิงาน และไม่ใช้อาํ นาจหน้าที่ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนแก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
2) ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรู ้ ความสามารถอย่างเต็มที่ อีกทั้งมีความสํานึ กในหน้าที่ และมี
ความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบตั ิหน้าที่
3) ใช้เวลาในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มประสิ ทธิภาพ และมีประสิ ทธิ ผลตามที่กาํ หนด รวมทั้งไม่กระทํา หรื อ
ชักจูงผูอ้ ่ืนให้ใช้เวลาปฏิบตั ิงานเพื่อกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
4) พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม หมัน่ ฝึ กฝน ศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถ
นํามาช่วยพัฒนาการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ ให้เจริ ญก้าวหน้ายิง่ ขึ้น
5) พนักงานที่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา ปฏิบตั ิกบั ผูร้ ่ วมงานและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความสุ ภาพ มีน้ าํ ใจ และมี
มนุ ษยสัมพันธ์อนั ดี เป็ นผูน้ าํ และแบบอย่างที่ดี เอาใจใส่ ต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ทั้งในด้านการปฏิบตั ิงาน
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
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สร้างขวัญกําลังใจ และยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ตลอดจนปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ด้วยหลักการ และเหตุผลที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรม
6) พนักงานที่เป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ไม่แสดงความก้าวร้าวกระด้างกระเดื่อง หรื อกระทําตนเป็ นปรปั กษ์ต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชา ให้เกียรติ และรู ้จกั กาลเทศะ ไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการไม่เคารพนับถือผูบ้ งั คับบัญชา
7) ปฏิบตั ิงานด้วยการรู ้รักสามัคคี ไม่ยุยง ใส่ ร้ายป้ ายสี หรื อล้อเลียน อันเป็ นการก่อให้เกิดการแตกสามัคคี
และละเว้นการนําผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน รวมทั้งจะไม่ประพฤติตนให้เป็ นที่รังเกียจแก่ผอู ้ ื่น หรื อ
กระทําการใด ๆ อันส่ อให้เห็นว่าเสื่ อมเสี ยในด้านศีลธรรม
8) ร่ วมใจกันเสริ มสร้าง ปกป้ อง และรักษาชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ ด้วยการมีทศั นคติ และเป็ นพนักงานที่ดีของ
บริ ษทั ฯ แสดงออกด้วยความชื่นชม และภูมิใจรวมทั้งเสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริ ษทั ฯ ต่อสาธารณชน
3. การป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิที่ดีเพื่อแสดงเจตนานมร์ ในการดําเนิ นธุ รกิจอย่างโปร่ งใส ตรวจสอบได้
และให้ยึดถือเป็ นหน้าที่ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องจะต้องหลีกเลี่ยงเข้าไปเป็ น
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื อเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ บริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ ดังนี้
1) ห้ามมิให้กระทําการใดๆ อันเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ครอบครัว
และผูอ้ ยู่อาศัยภายใต้ชายคาเดียวกันต้องไม่ดาํ เนิ นธุ รกิจ / กิจกรรมใด ๆ ที่อาจทําให้บุคคลทัว่ ไปเห็นว่า
เป็ นธุรกิจ/กิจกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
2) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในกิจการส่ วนตัวกับบริ ษทั ฯ เช่ น กระทําการใดๆ เพื่อขายสิ นค้าและบริ การ
ให้กบั บริ ษทั ฯ
3) ดูแลให้บริ ษทั ฯ มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่
กฎหมายหรื อหน่วยงานกํากับดูแลกําหนดไว้อย่างเคร่ งครัด และเป็ นไปตามระเบียบของบริ ษทั ฯ
4) หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองหรื อบุคคล/นิ ติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ
5) ในกรณี ร ายการที่ เ ป็ นรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ซึ่ ง ไม่ เ ป็ นไปตามเงื่ อ นไขการค้า ทั่ว ไปตามหลัก การที่
คณะกรรมการบริ ษทั อนุ มตั ิ หรื อมีลกั ษณะและขนาดของรายการไม่อยู่ในอํานาจการพิจารณาของฝ่ าย
จัดการ ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนําเสนอขออนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุน้
6) ผูท้ ่ีมีส่วนได้เสี ยจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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4. การรักษาข้ อมูลอันเป็ นความลับของบริษัทฯ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นความลับของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่า
เพื่อประโยชน์ใดๆ ก็ตาม ซึ่งอาจส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ได้กาํ หนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1) ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่นโดยใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั ฯ พึงใช้ขอ้ มูลเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
เท่านั้น
2) ไม่เปิ ดเผยข้อมูลจําเพาะของบริ ษทั ฯ ต่อผูท้ ี่ไม่มีสิทธิ รับรู ้ตามระเบียบข้อบังคับหรื อข้อตกลงทางธุ รกิจ
โดยเฉพาะความลับของลูกค้า เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูม้ ีอาํ นาจดําเนิ นการ
และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
3) ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ ที่ยงั ไม่ควรเปิ ดเผย เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่ผมู ้ ีอาํ นาจอนุมตั ิให้เปิ ดเผยได้ หรื อ
เป็ นข้อมูลที่เผยแพร่ ต่อสาธารณชนแล้ว
4) ไม่เปิ ดเผยข้อมูลเชิ งธุ รกิจต่อคู่แข่งขัน แม้หลังพ้นสภาพการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของ
บริ ษทั ฯ เพื่อประโยชน์แก่ ผูใ้ ดทั้งสิ้ น ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ ข้อมูลการเงิ น การปฏิ บตั ิ งาน
ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น
5) ผูบ้ ริ หารและพนักงานที่มีหน้าที่นาํ ข้อมูลจําเพาะไปใช้ ต้องระมัดระวังไม่ให้ผูอ้ ื่นได้ยิน ลอบฟั ง ดักฟั ง
หรื อบันทึกเสี ยง ไม่ควรสนทนาในที่สาธารณะผ่านเครื่ องมือสื่ อสาร หรื อสนทนากับสมาชิกในครอบครัว
และบุคคลใกล้ชิดอันนําไปสู่ การเปิ ดเผยต่อผูอ้ ื่นได้
6) ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องจัดการ จัดเก็บ และแยกแยะรายละเอียดข้อมูลจําเพาะให้เป็ นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด
7) ผูบ้ ริ หารและพนักงานไม่นาํ ข้อมูลจําเพาะไปใช้เพื่อการซื้ อขายหลักทรัพย์หรื อส่ งข้อมูลดังกล่าวให้ผูอ้ ื่น
เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
5. การรักษาทรัพย์ สินของบริษัทฯ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้ทรัพยากร และทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ให้เกิด
ประสิ ทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ได้กาํ หนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1) ใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ อย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
2) ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ให้อยู่ในสภาพดี มิให้ชาํ รุ ด สู ญหาย เพื่อประโยชน์ในการใช้งานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและยัง่ ยืน
3) ไม่นาํ ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลอื่น
4) ไม่นาํ ทรัพย์สินไป ใช้ ขาย ให้ ขอยืม ให้ยืม หรื อจําหน่ ายจ่ายโอนทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ โดยไม่ได้รับ
อนุญาต ไม่วา่ ทรัพย์สินนั้นจะมีมูลค่าหรื ออยูใ่ นสภาพใด
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6. การรับของขวัญ ของกํานัล และการเลีย้ งรับรองทางธุรกิจ
เพื่อให้กระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและเหมาะสม บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิ ดังนี้
1) หลี กเลี่ ยงการรั บของขวัญ และ/หรื อ ของกํานัลซึ่ งมี มูลค่าเกิ นปกติ วิสัยจากผูท้ ี่เกี่ ยวข้องทางธุ รกิ จกับ
บริ ษทั ฯ หรื อจากผูอ้ ื่นซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบตั ิงานของพนักงานของบริ ษทั ฯ
2) หลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงจากผูท้ ี่ เกี่ยวข้องทางธุ รกิ จกับบริ ษทั ฯ หรื อจากผูอ้ ื่นซึ่ งอาจได้ประโยชน์จากการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานของบริ ษทั ฯ
และเพื่อความโปร่ งใส ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูใ้ กล้ชิดไม่พึงรับเงิน ผลประโยชน์ หรื อสิ่ งของจากผูเ้ กี่ยวข้อง
ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ หากการรับนั้นอาจทําให้เข้าใจได้ว่าผูร้ ับมีใจเอนเอียงหรื อมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจเป็ น
พิเศษกับผูใ้ ห้ ซึ่งอาจทําให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั ฯ
7. การใช้ สิทธิทางสั งคมและการเมือง
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน มีสิทธิ และเสรี ภาพที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ในสังคมได้ โดยหลีกเลี่ยง
การกระทําใด ๆ อันเป็ นการไม่ถูกต้อง ขัดกับกฎหมายหรื อศีลธรรม ทําให้สังคมไม่สงบสุ ข และรักษาไว้ซ่ ึ ง
เกี ยรติ และศักดิ์ ศรี แห่ งตนให้เป็ นที่ยอมรั บตามควรแก่สถานะในสังคมและชุ มชนที่ บริ ษทั ฯ ตั้งอยู่ท้ งั นี้ ได้
กําหนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิดงั นี้
1) ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริ มให้ใช้สิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) ไม่กระทําการใดๆ อันอาจจะทําให้เข้าใจได้วา่ บริ ษทั ฯ มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อให้การสนับสนุนพรรคการเมือง
หนึ่งพรรคการเมืองใด
8. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดีของสังคม ดําเนิ นธุ รกิจด้วยการเคารพสิ ทธิและปฏิบตั ิต่อผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยอย่างเป็ นธรรม รั บฟั งความคิดเห็ นหรื อความกังวล รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับผูม้ ี ส่วนได้เสี ย
ส่ งเสริ มความร่ วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเรื่ องที่ผูม้ ีส่วนได้เสี ยให้ความสนใจ รวมทั้งร่ วมพัฒนาสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างยัง่ ยืน จึงได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ในนโยบายการ
ปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยมีหลักการตอบสนองเพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของแต่ละกลุ่ม ดังนี้
8.1

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับผูถ้ ือหุน้ จึงกําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ
มีหน้าที่ตอ้ งดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและอุดมการณ์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
และเพิ่มมูลค่าให้กบั ผูถ้ ือหุน้ อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
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8.2

พนักงาน
บริ ษทั ฯ เชื่ อมัน่ ว่า พนักงานเป็ นทรั พยากรที่ มีคุณค่า และเป็ นปั จจัยแห่ งความสําเร็ จ จึ งปฏิ บตั ิต่อ
พนักงานอย่างเป็ นธรรมบนหลักสิ ทธิ มนุษยชน คํานึ งถึงความต้องการของพนักงาน เพื่อมุ่งหวังให้
เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานและองค์กร ส่ งเสริ มการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมให้ความมัน่ คงและความก้าวหน้าในอาชีพ อีกทั้ง จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ที่ดี และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

8.3

ลูกค้ า
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะให้ผใู ้ ช้สินค้าและบริ การได้รับประโยชน์และความพึงพอใจอย่างสุ งสุ ด ทั้ง
ด้านคุณภาพและราคาที่เป็ นธรรม ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยง่ั ยืน

8.4

คู่ค้า
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริ ต โดยยึดถือการปฏิบตั ิตามสัญญา จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ และคํามัน่ ที่ให้ไว้กบั คู่คา้ อย่างเคร่ งครัด

8.5

ผู้รับจ้ าง
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการดูแลผูร้ ับจ้างทั้งในเรื่ องมาตรฐานสิ ทธิ มนุษยชน สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย
ในการทํางาน และผลตอบแทนที่จะได้รับ นอกจากนี้ยงั ส่ งเสริ มการพัฒนาขีดความสามารถ และพัฒนา
ความรู ้ท้งั ในงานและนอกงานของผูร้ ับจ้างให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

8.6

ชุมชนและสั งคม
บริ ษทั ฯ เคารพต่อสิ ทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน ดําเนิ นธุ รกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผูม้ ี
ส่ วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายและถือมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชี วิต และเสริ มสร้ างประโยชน์สุขของชุ มชนและสังคมที่บริ ษทั ฯ เข้าไปดําเนิ นธุ รกิ จตาม
ความเหมาะสม รวมถึงให้พนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดีที่ทาํ
ประโยชน์ให้กบั ชุมชนและสังคม

8.7

หน่ วยงานภาครัฐ
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับหน่วยงานภาครัฐในฐานะผูม้ ีส่วนได้เสี ย เพื่อให้พนักงานดําเนิ นการอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงการให้ความร่ วมมือกับหน่ วยงานภาครัฐ ทั้งทางด้านวิชาการและการ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ
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8.8

คู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบการแข่งขันทาง
การค้า ที่ สุ จ ริ ต โดยยึ ด มั่น การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ว ยความเป็ นธรรมภายใต้ก รอบของกฎหมาย และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ คํานึงถึงจริ ยธรรมในการประกอบการค้าและกฎหมายแข่งขันทางการค้า

9. การจัดการและการรักษาจรรยาบรรณ
- กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณฉบับนี้อย่างเคร่ งครัด หากพบว่ามีการ
ฝ่ าฝื นหรื อกระทําการใดๆ ที่ขดั ต่อจรรยาบรรณ บริ ษทั ฯ จะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่ งความผิด
ตามควรแก่ กรณี และหากพบว่ามีการฝ่ าฝื นหรื อกระทําการใดๆ ที่ ขดั ต่อจรรยาบรรณที่มีผลทําให้เกิด
ความเสี ยหายต่อชื่อเสี ยง และสถานะทางการเงินของบริ ษทั ฯ จนกลายเป็ นความผิดทางอาญา บริ ษทั ฯ จะ
ดําเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายต่อผูก้ ระทําความผิด
- กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ลงนามรับทราบจรรยาบรรณนี้เมื่อเข้าเป็ นพนักงาน และมี
หน้าที่รับทราบ ทําความความเข้าใจในจรรยาบรรณ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามที่บริ ษทั ฯ จะประชาสัมพันธ์
ให้ทราบต่อไป
- ผูบ้ ริ หารและผูบ้ งั คับบัญชาต้องเป็ นแบบอย่างที่ ดีในการปฏิบตั ิ ตามจรรยาบรรณ และมี หน้าที่ ในการ
สอดส่ องดูแล และส่ งเสริ มผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณที่กาํ หนด
10. การแจ้ งเบาะแสและการร้ องเรียน
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งภายในและภายนอกบริ ษทั ฯ ได้มีส่วนร่ วมในการกํากับดูแลกิ จการ
บริ ษทั ฯ จึ งเปิ ดช่ องทางให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม สามารถสอบถามข้อสงสัย และรายงานการพบเห็นการ
กระทําที่สงสัยว่ามีการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรื อนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการ การทุจริ ตคอรัปชัน่ สามารถแจ้งเบาะแส หรื อร้องเรี ยนพร้อมส่ งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ
ถึงบริ ษทั ฯ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
- ติดต่ อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
auditcom@ndrubber.co.th
ส่ งจดหมายทางไปรษณี ย ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
129 หมู่ที่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม ตําบลหนองอิรุณ
อําเภอบ้านบึง ชลบุรี 20220
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- ติดต่ อเลขานุการบริษัท
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
ส่ งจดหมายทางไปรษณี ย ์

- ติดต่ อฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
ส่ งจดหมายทางไปรษณี ย ์

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

nopparat.c@ndrubber.co.th
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
129 หมู่ที่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม ตําบลหนองอิรุณ
อําเภอบ้านบึง ชลบุรี 20220

thitikarn@ndrubber.co.th
ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
129 หมู่ที่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม ตําบลหนองอิรุณ
อําเภอบ้านบึง ชลบุรี 20220
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