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จรรยาบรรณทางธุรกิจสํ าหรับคู่ค้า
บริ ษทั เอ็น.ดี.รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ดาํ เนิ นธุรกิจโดยยึดมัน่ ในการบริ หารงานตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม มี
ความโปร่ งใสในการบริ หารจัดการ มีความน่าเชื่อถือ มีการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับองค์กรอย่างเป็ นธรรมมีระบบการตรวจสอบ
ที่ดี ตลอดจนคํานึงถึงสังคมรอบข้างมาโดยตลอด
เพื่อให้เป็ นมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นรู ปธรรม บริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควรที่จะกําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจสําหรับคู่คา้
ขึ้นมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้คู่คา้ ใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับข้อกฎหมาย จรรยาบรรณ
ของบริ ษทั ตลอดจนมาตรฐานสากล ซึ่ งจะช่วยผลักดันให้คู่คา้ ของบริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม คํานึ งถึงสิ ทธิ มนุษยชน
สังคม และสิ่ งแวดล้อม เพื่อสร้างความยัง่ ยืนในการดําเนิ นธุ รกิจตลอดจนห่ วงโซ่ อุปทาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการ
แข่งขัน และเสริ มสร้างการเติบโตไปด้วยกัน
คํานิยาม
บริ ษทั ฯ
คู่คา้

หมายถึง
หมายถึง

บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ที่เป็ น ผูข้ ายสิ นค้า ผูร้ ับจ้าง หรื อผูใ้ ห้บริ การ แก่บริ ษทั ฯ

วิสัยทัศน์
“NDR มุ่งยกระดับสิ นค้า บริ การ และธุรกิจด้วยกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นบริ ษทั ที่เติบโตอย่างยัง่ ยืน”
กลยุทธ์
- บริ ษท
ั ฯ จะสรรหา คู่คา้ ทางธุ รกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มากขึ้น เพื่อขยายตลาดยางนอกและยางในให้โตมากขึ้น
ร่ วมกับการนํานวัตกรรมต่างๆ เช่น การปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้เป็ นระบบอัตโนมัติมากขึ้น การพัฒนากระบวนการผลิต
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพสู งมากขึ้น เป็ นต้น
- ส่ งเสริ มให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูม้ ีส่วนได้เสี ย รวมทั้งดําเนินธุ รกิจโดยยึดมัน
่ ในความโปร่ งใสและความยุติธรรมต่อคู่คา้ ตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน
พันธกิจ
“เราจะนํากระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเข้าไปใช้ในทุกกิจกรรมขององค์กร เพื่อให้ได้สินค้าและบริ การที่ตรงตามความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม”
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แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนสําหรับคู่ค้า
1. จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจสําหรับคู่ค้า (Business Ethics)
- การกํากับดูแลกิจการ
คู่คา้ ของบริ ษทั ฯ จะต้องมีความซื่ อสัตย์สุจริ ต ไม่ยอมให้มีการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ยักยอก เสนอสิ นบน รับหรื อตกลงว่าจะ
รับของกํานัล ผลตอบแทน เพื่อให้ได้มาซึ่ งการได้รับสิ ทธิ พิเศษจากบริ ษทั ฯ หรื อหน่ วยงานอื่นๆ นอกจากนี้ คู่คา้ ต้อง
กําหนดมาตรการป้ องกันไม่ให้พนักงานของคู่ค้ามี ส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งให้มีการสื่ อสาร
มาตรการดังกล่าวให้พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยรับทราบด้วย
-

การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
คู่คา้ ต้องตั้งมัน่ ในหลักการดําเนินธุรกิจ ทั้งการแข่งขัน และปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต เป็ น
ธรรม และมี จรรยาบรรณ โดยคู่ค้าต้องไม่กาํ หนดราคา (price fixing) ฮั้วประมูล หรื อการกระทําใดๆ ที่ ไม่เป็ นธรรม
ตามที่ระบุในกฎหมายการป้องกันการผูกขาด รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่ขดั ขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
นอกจากนี้ คู่คา้ จะต้องสื่ อสารข้อกําหนดในจรรยาบรรณให้กบั บริ ษทั คู่คา้ ของตนเองในลําดับถัดไปทราบ และเฝ้าติดตาม
ให้มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้วย

-

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คู่คา้ ของบริ ษทั ฯ ต้องไม่กระทําการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรื อเอื้อประโยชน์แก่ บุคคลใกล้ชิด จาก
ตําแหน่ งหน้าที่ และโอกาสต่างๆ ที่ อาจจะก่ อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อมีส่วนได้เสี ยระหว่างคู่ค้ากับ
บุคลากรของบริ ษทั ฯ

-

การรักษาข้ อมูลอันเป็ นความลับ
คู่คา้ ของบริ ษทั ฯ ต้องไม่เผยแพร่ หรื อไม่นาํ ข้อมูลที่เป็ นความลับ และ/หรื อ ข้อมูลภายในของกลุ่มบริ ษทั และ/หรื อ ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องทางธุ รกิ จ ไปแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรื อเพื่อประโยชน์แก่ บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรง หรื อ
ทางอ้อม โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ยกเว้นในกรณี ที่เป็ นคําร้องขอตามข้อกําหนดตามกฎหมาย

-

การใช้ และการดูแลทรัพย์สินทางปัญญา
คู่คา้ จะต้องเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของบริ ษทั ฯ และผูอ้ ื่น รวมถึงเครื่ องหมายการค้า สิ ทธิ บตั ร และไม่ปลอมแปลง
หรื อใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

-

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
คู่ค้าของบริ ษทั ฯ ต้องไม่กระทําการใดๆ หรื อสนับสนุ นการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นทุกรู ปแบบทั้งในทางตรงและทางอ้อม
รวมถึงจัดให้มีนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อป้องกัน และต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่ นอกจากนี้ การเข้า
ร่ วมประกาศประกาศเจตนารมณ์ และขอรับการรับรองการเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริ ต (CAC) เป็ นแนวทางหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าคู่คา้ มีความมุ่งมัน่ ในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
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2. ด้ านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน (Labor Practice and Human Right)
- การไม่ เลือกปฏิบัติ
คู่คา้ ของบริ ษทั ฯ ต้องเคารพในศักดิ์ศรี ของลูกจ้าง ให้เกียรติซ่ ึ งกันและกัน และปฏิบตั ิต่อกันอย่างเท่าเทียม โดยไม่มีการ
เลือกปฏิบตั ิใดๆ ในเรื่ องเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ การศึกษา ภาษา อายุ สถานะทางสังคม ความทุพพลภาพ สถานการณ์
สมรส อุดมการณ์ทางการเมือง การเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน และอื่นๆ ที่กาํ หนดโดยกฎหมาย
- การไม่ บังคับใช้ แรงงาน
คู่คา้ จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงานหรื อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การไม่ใช้แรงงานบังคับ การไม่ใช้
แรงงานเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกําหนด รวมถึงการลงโทษ ที่เป็ นการทารุ ณร่ างกาย หรื อจิตใจพนักงาน ไม่ว่า
ด้วยวิธีการขู่เข็ญ การกักขัง หน่วงเหนี่ยว การคุกคาม การข่มขู่ การล่วงละเมิด หรื อการใช้ความรุ นแรงไม่ว่าในรู ปแบบใด
- ค่ าจ้ าง สิ ทธิประโยชน์ และระยะเวลาการทํางาน
คู่คา้ จะต้องไม่ให้พนักงานทํางานต่อเนื่องเป็ นเวลานานเกินกว่าจํานวนชัว่ โมงที่กฎหมายกําหนด หากมีความจําเป็ นต้องให้
ทํางานล่วงเวลา จะต้องเป็ นไปตามสมัครใจ รวมทั้งพนักงานต้องได้รับอนุญาตให้หยุดงานตามที่กาํ หนด นอกจากนี้ คู่คา้
ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมตามความสามารถ และศักยภาพของพนักงาน รวมถึงให้สิทธิ ประโยชน์ที่ลูกจ้างพึง
ได้รับตามกฎหมาย
3. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety and Occupational Health)
- ความปลอดภัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
คู่ค้าของบริ ษ ัท ฯ ต้องจัดสภาพแวดล้อ มในการทํางานให้ มี ค วามปลอดภัย ดี ต่ อ สุ ขภาพ และถู กหลัก อนามัย ให้ กับ
พนักงาน รวมถึงมีการควบคุมและป้องกันให้เป็ นไปตามกฎหมาย เพื่อลดการเกิดอุบตั ิเหตุ เหตุฉุกเฉิ น การเจ็บป่ วย และ
การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงาน และจัดให้มีการอบรมให้แก่พนักงาน เพื่อลดความสู ญเสี ยที่อาจจะเกิดขึ้นและให้
ปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด
-

อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
คู่คา้ ของบริ ษทั ฯ ต้องให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับอันตรายที่มีในสถานที่ทาํ งานแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ มีการ
ประเมินความเสี่ ยง พร้อมทั้งจัดเตรี ยมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานและเหมาะสม

-

การเตรียมความพร้ อมในสถานการณ์ ฉุกเฉิน
คู่คา้ ของบริ ษทั ฯ ต้องมีการกําหนดแผนเตรี ยมความพร้อมรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น การติดตั้งระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภยั การรายงานเหตุฉุกเฉิ น การฝึ กอบรมและฝึ กซ้อมให้กบั พนักงานอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงมีการสื่ อสารให้พนักงานมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง และทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติ
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4. สิ่งแวดล้อม (Environment)
- ปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานด้ านสิ่งแวดล้อม
คู่คา้ ของบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิตาม กฎระเบียบข้อบังคับ ด้านสิ่ งแวดล้อม รวมถึงให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามข้อตกลง
ระดับสากลในเรื่ องต่างๆ เพื่อช่วยป้องกัน หรื อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
-

ใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้อม
คู่คา้ ของบริ ษทั ฯ ต้องให้ความสําคัญต่อการประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างรู ้คุณค่าและมีประสิ ทธิภาพ เช่น การ
ลดการใช้น้ าํ ไฟฟ้า นํ้ามัน เป็ นต้น รวมทั้งส่ งเสริ มการทําธุรกิจที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม ซึ่งจะส่ งผลดีต่อการ
ดําเนินธุรกิจในระยะยาว

5. ความรับผิดชอบต่ อสังคม (Corporate Social Responsibility)
คู่คา้ ของบริ ษทั ฯ ต้องดําเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ยึดมัน่ ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดี ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งมุ่งมัน่ ที่จะดําเนินการยกระดับคุณภาพของชุมชนและสังคม รวมถึงส่ งเสริ ม
การปลูกฝังจิตสํานึกของพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง เพื่อให้เป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
อย่างยัง่ ยืนต่อไป
6. ช่ องทางการแจ้ งเบาะแส และข้ อร้ องเรียน (Whistleblowing Channels)
กรณี ท่ี คู่คา้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มมี ขอ้ สงสัย หรื อพบเห็นการกระทําที่สงสัยว่าเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย ข้อบังคับ หรื อ
จรรยาบรรณ ท่านสามารถแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ในช่องทางการติดต่อ ดังนี้
ติดต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
ส่งจดหมายทางไปรษณี ย ์

ติดต่อเลขานุการบริ ษทั
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
ส่งจดหมายทางไปรษณี ย ์

จรรยาบรรณทางธุรกิจสําหรับคู่คา้

auditcom@ndrubber.co.th

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
129 หมู่ที่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม ตําบลหนองอิรุณ
อําเภอบ้านบึง ชลบุรี 20220

nopparat.c@ndrubber.co.th

เลขานุการบริษัท
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
129 หมู่ที่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม ตําบลหนองอิรุณ
อําเภอบ้านบึง ชลบุรี 20220

แก้ไขครั้งที่ 0
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