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จรรยาบรรณทางธุรกจิสําหรับคู่ค้า 

 

บริษทั เอ็น.ดี.รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดด้าํเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ในการบริหารงานตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม มี

ความโปร่งใสในการบริหารจดัการ มีความน่าเช่ือถือ มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัองคก์รอยา่งเป็นธรรมมีระบบการตรวจสอบ

ท่ีดี ตลอดจนคาํนึงถึงสังคมรอบขา้งมาโดยตลอด 

 

เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการดาํเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม บริษทัฯ จึงเห็นสมควรท่ีจะกาํหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจสาํหรับคู่คา้

ขึ้นมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้คู่คา้ใชเ้ป็นแนวปฏิบติัในการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงจะมีความสอดคลอ้งกบัขอ้กฎหมาย จรรยาบรรณ

ของบริษทั ตลอดจนมาตรฐานสากล ซ่ึงจะช่วยผลกัดนัให้คู่คา้ของบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม คาํนึงถึงสิทธิมนุษยชน 

สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือสร้างความยัง่ยืนในการดาํเนินธุรกิจตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือยกระดบัขีดความสามารถทางการ

แข่งขนั และเสริมสร้างการเติบโตไปดว้ยกนั 

 

คํานิยาม 

บริษทัฯ หมายถึง บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 

คู่คา้ หมายถึง นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ท่ีเป็น ผูข้ายสินคา้ ผูรั้บจา้ง หรือผูใ้หบ้ริการ แก่บริษทัฯ 

 

วิสัยทัศน์ 

“NDR มุ่งยกระดบัสินคา้ บริการ และธุรกิจดว้ยกระบวนการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็นบริษทัท่ีเติบโตอยา่งย ัง่ยืน” 

 

กลยุทธ์ 

- บริษทัฯ จะสรรหา คู่คา้ทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มากขึ้น เพ่ือขยายตลาดยางนอกและยางในให้โตมากขึ้น 

ร่วมกบัการนาํนวตักรรมต่างๆ เช่น การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นระบบอตัโนมติัมากขึ้น การพฒันากระบวนการผลิต

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงมากขึ้น เป็นตน้ 

- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพ่ือพฒันาผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั้งดาํเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ในความโปร่งใสและความยติุธรรมต่อคู่คา้ตลอด

ห่วงโซ่อุปทาน 

 

พนัธกิจ 

“เราจะนาํกระบวนการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเขา้ไปใชใ้นทุกกิจกรรมขององคก์ร เพ่ือให้ไดสิ้นคา้และบริการท่ีตรงตามความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม” 
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แนวทางการปฏิบัติอย่างย่ังยืนสําหรับคู่ค้า 

1. จรรยาบรรณในการดําเนนิธุรกิจสําหรับคู่ค้า (Business Ethics) 

- การกํากับดูแลกิจการ 

คู่คา้ของบริษทัฯ จะตอ้งมีความซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่ยอมให้มีการทุจริตคอร์รัปชัน่ ยกัยอก เสนอสินบน รับหรือตกลงว่าจะ

รับของกาํนัล ผลตอบแทน เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงการไดรั้บสิทธิพิเศษจากบริษทัฯ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ นอกจากน้ี คู่คา้ตอ้ง

กาํหนดมาตรการป้องกันไม่ให้พนักงานของคู่ค้ามีส่วนเก่ียวข้องกบักิจกรรมดงักล่าวขา้งต้น รวมทั้งให้มีการส่ือสาร

มาตรการดงักล่าวให้พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียรับทราบดว้ย 

 

- การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

คู่คา้ตอ้งตั้งมัน่ในหลกัการดาํเนินธุรกิจ ทั้งการแข่งขนั และปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต เป็น

ธรรม และมีจรรยาบรรณ โดยคู่ค้าตอ้งไม่กาํหนดราคา (price fixing) ฮั้วประมูล หรือการกระทาํใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม  

ตามท่ีระบุในกฎหมายการป้องกนัการผกูขาด รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใดๆ ก็ตามท่ีขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม 

 

นอกจากน้ี คู่คา้จะตอ้งส่ือสารขอ้กาํหนดในจรรยาบรรณให้กบับริษทัคู่คา้ของตนเองในลาํดบัถดัไปทราบ และเฝ้าติดตาม

ให้มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ ตลอดจนกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

 

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คู่คา้ของบริษทัฯ ตอ้งไม่กระทาํการใดๆ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือเอ้ือประโยชน์แก่บุคคลใกลชิ้ด จาก

ตาํแหน่งหน้าท่ีและโอกาสต่างๆ ท่ีอาจจะก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนไดเ้สียระหว่างคู่ค้ากับ

บุคลากรของบริษทัฯ 

 

- การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ 

คู่คา้ของบริษทัฯ ตอ้งไม่เผยแพร่ หรือไม่นาํขอ้มูลท่ีเป็นความลบั และ/หรือ ขอ้มูลภายในของกลุ่มบริษทั และ/หรือ ขอ้มูล

ท่ีเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ ไปแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใด ไม่ว่าโดยทางตรง หรือ

ทางออ้ม โดยไม่ไดรั้บการยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นคาํร้องขอตามขอ้กาํหนดตามกฎหมาย 

 

- การใช้และการดูแลทรัพย์สินทางปัญญา 

คู่คา้จะตอ้งเคารพในทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ และผูอ่ื้น รวมถึงเคร่ืองหมายการคา้ สิทธิบตัร และไม่ปลอมแปลง

หรือใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

 

- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

คู่ค้าของบริษทัฯ ตอ้งไม่กระทาํการใดๆ หรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งในทางตรงและทางอ้อม 

รวมถึงจดัให้มีนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือป้องกนั และต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ นอกจากน้ี การเขา้

ร่วมประกาศประกาศเจตนารมณ์ และขอรับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

การทุจริต (CAC) เป็นแนวทางหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นว่าคู่คา้มีความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
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2. ด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน (Labor Practice and Human Right) 

- การไม่เลือกปฏิบัติ 

คู่คา้ของบริษทัฯ ตอ้งเคารพในศกัด์ิศรีของลูกจา้ง ให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั และปฏิบติัต่อกนัอย่างเท่าเทียม โดยไม่มีการ

เลือกปฏิบติัใดๆ ในเร่ืองเช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ การศึกษา ภาษา อาย ุสถานะทางสังคม ความทุพพลภาพ สถานการณ์

สมรส อุดมการณ์ทางการเมือง การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน และอ่ืนๆ ท่ีกาํหนดโดยกฎหมาย 

- การไม่บังคับใช้แรงงาน 

คู่คา้จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานหรือกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การไม่ใช้แรงงานบงัคบั การไม่ใช้

แรงงานเด็กท่ีอายุไม่ถึงเกณฑต์ามท่ีกฎหมายกาํหนด รวมถึงการลงโทษ ท่ีเป็นการทารุณร่างกาย หรือจิตใจพนกังาน ไม่ว่า

ดว้ยวิธีการขู่เขญ็ การกกัขงั หน่วงเหน่ียว การคุกคาม การข่มขู่ การล่วงละเมิด หรือการใชค้วามรุนแรงไม่ว่าในรูปแบบใด 

- ค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ และระยะเวลาการทํางาน 

คู่คา้จะตอ้งไม่ให้พนกังานทาํงานต่อเน่ืองเป็นเวลานานเกินกว่าจาํนวนชัว่โมงท่ีกฎหมายกาํหนด หากมีความจาํเป็นตอ้งให้

ทาํงานล่วงเวลา จะตอ้งเป็นไปตามสมคัรใจ รวมทั้งพนกังานตอ้งไดรั้บอนุญาตให้หยุดงานตามท่ีกาํหนด นอกจากน้ี คู่คา้

ตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมตามความสามารถ และศกัยภาพของพนักงาน รวมถึงให้สิทธิประโยชน์ท่ีลูกจา้งพึง

ไดรั้บตามกฎหมาย 

 

3. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety and Occupational Health) 

- ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

คู่ค้าของบริษัทฯ ต้องจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ และถูกหลกัอนามัยให้กับ

พนกังาน รวมถึงมีการควบคุมและป้องกนัให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือลดการเกิดอุบติัเหตุ เหตุฉุกเฉิน การเจ็บป่วย และ

การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบติังาน และจดัให้มีการอบรมให้แก่พนกังาน เพ่ือลดความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้นและให้

ปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

 

- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

คู่คา้ของบริษทัฯ ตอ้งให้ขอ้มูลเก่ียวกบัอนัตรายท่ีมีในสถานท่ีทาํงานแก่ผูป้ฏิบติังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอ มีการ

ประเมินความเส่ียง พร้อมทั้งจดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ีไดม้าตรฐานและเหมาะสม 

 

- การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

คู่คา้ของบริษทัฯ ตอ้งมีการกาํหนดแผนเตรียมความพร้อมรับมือเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น การติดตั้งระบบป้องกนัและระงบั

อคัคีภยั การรายงานเหตุฉุกเฉิน การฝึกอบรมและฝึกซ้อมให้กบัพนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ รวมถึงมีการส่ือสารให้พนกังานมี

ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรการรักษาความปลอดภยั เพ่ือให้ปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และทนัท่วงทีเม่ือเกิดสถานการณ์ท่ีไม่ปกติ 
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4. ส่ิงแวดล้อม (Environment) 

- ปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม  

คู่คา้ของบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตาม กฎระเบียบขอ้บงัคบั ดา้นส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงให้ความร่วมมือในการปฏิบติัตามขอ้ตกลง

ระดบัสากลในเร่ืองต่างๆ เพ่ือช่วยป้องกนั หรือลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 

- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

คู่คา้ของบริษทัฯ ตอ้งให้ความสําคญัต่อการประหยดัพลงังานและใชท้รัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ เช่น การ

ลดการใชน้ํ้า ไฟฟ้า นํ้ ามนั เป็นตน้ รวมทั้งส่งเสริมการทาํธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการ

ดาํเนินธุรกิจในระยะยาว 

 

5. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 

คู่คา้ของบริษทัฯ ตอ้งดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ยึดมัน่ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี ปฏิบติัตามกฎหมาย

และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอย่างครบถว้น พร้อมทั้งมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินการยกระดบัคุณภาพของชุมชนและสังคม รวมถึงส่งเสริม

การปลูกฝังจิตสํานึกของพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง เพ่ือให้เป็นวฒันธรรมองคก์รท่ีดี

อยา่งย ัง่ยืนต่อไป 

 

6. ช่องทางการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน (Whistleblowing Channels) 

กรณีท่ีคู่คา้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มมีขอ้สงสัย หรือพบเห็นการกระทาํท่ีสงสัยว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบงัคบั หรือ

จรรยาบรรณ ท่านสามารถแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลกัฐานตา่งๆ ในช่องทางการติดต่อ ดงัน้ี 

 

ติดต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) auditcom@ndrubber.co.th  

ส่งจดหมายทางไปรษณีย ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 129 หมู่ท่ี 3 ถนนหนองชาก-พนสันิคม ตาํบลหนองอิรุณ  

 อาํเภอบา้นบึง ชลบุรี 20220 

 

ติดต่อเลขานุการบริษทั 

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) nopparat.c@ndrubber.co.th  

ส่งจดหมายทางไปรษณีย ์ เลขานุการบริษัท 

 บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 129 หมู่ท่ี 3 ถนนหนองชาก-พนสันิคม ตาํบลหนองอิรุณ  

 อาํเภอบา้นบึง ชลบุรี 20220 
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