หลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อนิ ดัสตรี จํากัด (มหาชน)

หลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จํากัด (“บริษัท”) มีหลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจซึงผูบ้ ริหาร
และพนักงานของบริษัทจะต้องยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานในฐานะตัวแทนของบริษัท ดังนี
1. ผู้ถอื หุน้

บริ ษั ท จะดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ว ยความโปร่ ง ใสและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมุ่ ง มั นที จะสร้า งผล
การดํา เนิ นงานที ดี และการเจริญ เติบ โตที มันคง เพื อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถื อหุ้น ใน
ระยะยาว รวมทังดําเนินการเปิ ดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชือถือได้ต่อผูถ้ ือหุน้

2. พนักงาน

บริษัทจะปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม และให้ผลตอบแทนทีเหมาะสม
ตามความรู ค้ วามสามารถของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานโดยคํานึงถึงคุณ ภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทํา งาน และยึดมันปฎิบตั ิตาม
กฎหมายว่ าด้วยแรงงานอย่า งเคร่งครัด นอกจากนี บริษัทยังให้ความสําคัญต่อการพัฒนา
ทักษะ ความรู ค้ วามสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่ างสมําเสมอ เช่น การจัดอบรม
การสัมมนา และการฝึ กอบรม โดยให้โอกาสอย่างทัวถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้าง
แรงจูงใจให้พนักงานทีมีความรู ค้ วามสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทเพื อพัฒนาองค์กรต่อไป
อีกทังยังได้กาํ หนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน รวมทังปลูกฝั งให้พนักงานทุกคน
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที เกียวข้อง เช่น การห้ามใช้ขอ้ มูลภายในอย่า ง
เคร่งครัด เป็ นต้น
บริษัทเคารพในความเป็ นส่ วนตัวของพนักงาน โดยจะไม่ นาํ ข้อมู ลส่ว นตัว เช่น เงิน เดื อน
ประวัติรกั ษาพยาบาล และประวัติครอบครัว เป็ นต้น ไปเปิ ดเผยให้บุคคลภายนอกหรื อผู้ที
ไม่เกียวข้อง เว้นแต่เป็ นข้อมูลทีต้องเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกที เกียวข้องตามข้อบังคับของ
กฎหมาย หรือได้รบั ความยินยอมจากพนักงานทีเกียวข้องแล้ว

3. คู่ค้า

บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่คา้ โดยการให้ค่คู า้ แข่งขันบนข้อมูลทีเท่าเที ยมกัน และ
คัดเลือกคู่คา้ ด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่คา้ ของบริษัท
นอกจากนี บริษัทยังได้จดั ทํารูปแบบสัญญาทีเหมาะสมและเป็ นธรรมแก่คู่สญ
ั ญาทุกฝ่ าย และ
จัดให้มีระบบติดตามเพื อให้มันใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน
และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขันตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทซือ
สินค้าจากคูค่ า้ ตามเงือนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบตั ิตามสัญญาต่อคู่คา้ อย่างเคร่งครัด
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4. ลูกค้า

บริ ษั ท รับ ผิด ชอบต่ อ ลูก ค้า โดยการรัก ษาคุณ ภาพและมาตรฐานของสิ น ค้า รวมถึ งการ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที สุด เพือมุ่งเน้นการ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้าในระยะยาว นอกจากนี บริษทั คํานึงถึงสุขลักษณะและอนามัย
ของลูก ค้าในการบริโ ภคสิ น ค้า ของบริษัท และการให้ข้อมู ล เกี ยวกับ สิ น ค้า ที ถู ก ต้อ งและ
ครบถ้วนแก่ลูกค้า โดยไม่โฆษณาเกินความเป็ นจริงทีเป็ นเหตุให้ลกู ค้าเข้าใจผิด รวมทังยังจัด
ให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทสามารถแจ้งปั ญหาสิน ค้า ทีไม่ เหมาะสมเพื อที บริษั ทจะได้
ป้องกัน และแก้ไขปั ญหาเกียวกับสินค้าของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนรักษาความลับ
ของลูกค้า และไม่นาํ ไปใช้เพือประโยชน์ของตนเอง หรือผูท้ ีเกียวข้องโดยมิชอบ

5. เจ้าหนี

บริษัทจะปฏิบตั ิตามเงือนไขต่าง ๆ ตามสัญญาทีมีต่อเจ้าหนี เป็ นสําคัญ รวมทัง การชําระคืน
เงินต้น ดอกเบียและการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้สญ
ั ญาทีเกียวข้อง

6. คู่แข่ง

บริษัทประพฤติตามกรอบการแข่งขันทีดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทัง
สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็ นธรรม โดยไม่ละเมิดความลับหรือ
ล่วงรูค้ วามลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉอ้ ฉล

7. สังคมและส่วนรวม

บริษัทใส่ใจและให้ความสําคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
ผูค้ นที มีส่ว นเกี ยวข้อ งกับ การดํา เนิน งานของบริษัท และส่ง เสริม ให้พนัก งานของบริษั ทมี
จิ ตสํา นึก และความรับ ผิ ด ชอบต่ อสิ งแวดล้อ มและสังคม รวมทังจัด ให้มี ก ารปฏิ บ ัติ ต าม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ทีเกียวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี บริษัทพยายาม
เข้าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทีเป็ นการสร้างและรักษาไว้ซงสิ
ึ งแวดล้อมและสังคม

บริษัทฯ ให้ความสําคัญในเรืองการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชันเพือผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยทีประชุม
คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ เข้าลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รบั ปชัน
หลัก จรรยาบรรณในการดํา เนิน ธุร กิจ นี ให้มี ผ ลใช้บ ัง คับ ตังแต่วัน ที 11 มี น าคม 2559 เป็ น ต้น ไป และ
ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้พิจารณารับทราบแล้ว เมือวันที 28 มิถนุ ายน 2559

3

