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      เพื่อการพฒันาสงัคมท่ีย ัง่ยนื ดงันั้นบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบขององคก์รในปัจจุบนั จึงถูกคาดหวงัมากข้ึน 
  
       ภายใตส้ภาวการณ์เช่นน้ี เอน็เอชเค สปริง กรุ๊ป ตระหนกัอยูเ่สมอวา่การสร้างความเขา้ใจ 
และความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรือ Stakeholder (ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ประกอบดว้ย ลูกคา้ 
ซพัพลายเออร์ พนกังานบริษทั ผูถื้อหุน้ องคก์รภาครัฐและสงัคมทอ้งถ่ิน) 
รวมถึงการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR: Corporate Social Responsibility) 
คือส่ิงส าคญัเพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืขององคก์ร 
 
     นอกจากน้ี ไม่เพียงแต่ในเอน็เอชเค สปริง กรุ๊ปเท่านั้น แตเ่รามีความตั้งใจท่ีจะใหซ้พัพลายเออร์ทุกบริษทั 
เขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรม CSR ของเอน็เอชเค สปริง กรุ๊ป 
และด าเนินกิจกรรมท่ีมีความรับผดิชอบต่อสงัคมร่วมกนัทั้งห่วงโซ่อุปทาน บนความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั  
  

ส าหรับ “แนวทางปฏิบติัในการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมของ เอน็เอชเค สปริง กรุ๊ป” ฉบบัน้ี 
ก าหนดข้ึนโดยเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมเพื่อสงัคม จึงขอความกรุณาบริษทัซพัพลายเออร์ทุกท่าน 
น าแนวทางปฏิบติัน้ีไปใชอ้า้งอิง และผลกัดนักิจกรรม CSR ในองคก์รของท่าน รวมถึงห่วงโซ่อุปทานของท่านอยา่งจริงจงั 
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1. การบริหารธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งมัน่คง 
ผลกัดนัการบริหารงานเพ่ือการเติบโตอยา่งมัน่คงและรักษาผลก าไรท่ีเหมาะสม พร้อมกบัเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั 
(งบการเงิน ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ) หรือขอ้มูลความเส่ียง (เช่น ความเสียหายอนัเน่ืองมาจากภยัพิบติัรุนแรง 
การเกิดผลกระทบท่ีไม่ดีต่อสภาพแวดลอ้มและสงัคม การเปิดโปงเร่ืองละเมิดกฎหมายท่ีร้ายแรง เป็นตน้) 
ใหก้บัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มไดรั้บทราบขอ้มูลดว้ยความเป็นธรรมและเสมอภาค 
รวมทั้งสนบัสนุนการปรึกษาหารือร่วมกนั ยกระดบัความโปร่งใสขององคก์ร  
 
2. คอมไพลแอนซ์ (การปฏิบติัตามกฎหมาย) 
ปฏิบติัตามกฎหมายของแต่ละประเทศและกฎหมายของแต่ละทอ้งถ่ินอยา่งเคร่งครัด 
พร้อมทั้งประพฤติตนดว้ยจิตส านึกท่ีดีต่อสงัคม 
 
(1) การปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

ปฏิบติัตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และกฎหมายของแต่ละทอ้งถ่ินอยา่งเคร่งครัด 
รวมทั้งจดัใหมี้ระบบหรือนโยบายในระดบัองคก์ร ก าหนดแนวทางการปฏิบติั มีระบบการร้องทุกข ์การอบรมใหค้วามรู้ 
ฯลฯ และน าสู่การปฏิบติัจริง เพ่ือใหเ้กิดคอมไพลแอนซ์ท่ีทัว่ถึงและครอบคลุม 
 

 
(2) การปฏิบติัตามกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ 

ปฏิบติัตามกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ของแต่ละประเทศและของแต่ละทอ้งถ่ิน (ท่ีญ่ีปุ่น คือ 
กฎหมายป้องกนัการกีดกนัทางการคา้ กฎหมายวา่ดว้ยการรับเหมาช่วง เป็นตน้) และไม่มีพฤติกรรมดงัต่อไปน้ี เช่น  
การผกูขาดทางการคา้ การก าหนดขอ้จ ากดัทางการคา้ท่ีไม่ถูกตอ้ง (เช่น 
การรวมตวัทางธุรกิจเพ่ือผกูขาดการก าหนดราคาสินคา้และบริการ การฮั้วประมูล) วธีิการด าเนินธุรกิจท่ีไม่เป็นธรรม 
การใชต้  าแหน่งท่ีเหนือกวา่ในทางท่ีผิด เป็นตน้  

 
(3) การป้องกนัการคอรัปชัน่ 

เก่ียวกบัเงินบริจาคการเมือง หรือการบริจาคอ่ืนๆ 
จะด าเนินการตามกฎหมายของแต่ละประเทศและกฎหมายของแตล่ะทอ้งถ่ิน 
เพื่อสร้างความสมัพนัธ์อนัมัน่คงเป็นปกติกบัภาครัฐและการเมือง นอกจากน้ี จะไม่เรียกรับ รวมทั้งไม่ให ้เงิน 
ส่ิงของตอบแทน หรือการเล้ียงรับรองใดๆกบัลูกคา้หรือซพัพลายเออร์ 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งสิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์อนัมิชอบ 
 

  
(4) การจดัการธุรกิจส่งออกและน าเขา้ 

การส่งออกและน าเขา้ 
สินคา้หรือเทคโนโลยท่ีีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมตามกฎหมายของแต่ละประเทศและกฎหมายของแต่ละทอ้งถ่ิน 
จะด าเนินการตามขั้นตอนและบริหารจดัการอยา่งเหมาะสม  
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(5) การปกป้องสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 
ปกป้องคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีบริษทัถือครอง หรืออยูใ่นขอบเขตความครอบครองของบริษทั (เช่น 
สิทธิบตัร สิทธิในผลิตภณัฑอ์รรถประโยชน์ สิทธิในแบบผลิตภณัฑ ์สิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ ลิขสิทธ์ิ เป็นตน้) 
และจะไม่ใชห้รือใหไ้ดม้าโดยไม่ถูกตอ้งซ่ึงสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลท่ีสาม รวมทั้งไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น  
 
 

3. การจดัการขอ้มูล 
   จดัวางระบบและประยกุตใ์ชง้าน เพื่อการบริหารจดัการและรักษาขอ้มูลอยา่งเหมาะสม 
(1) การบริหารจดัการและการรักษาขอ้มูลความลบัของบริษทั 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ ซพัพลายเออร์ ของบุคคลท่ีสาม หรือของพนกังาน 
และขอ้มูลความลบัของบริษทัจะตอ้งไดม้าดว้ยวธีิการท่ีถูกตอ้ง ใชง้านในขอบเขตท่ีเหมาะสม 
เก็บรักษาอยา่งดีและควบคุมดูแลอยา่งเขม้งวด 
และไม่ท าอินไซเดอร์เทรดด้ิงซ้ือขายหุน้โดยใชข้อ้มูลส าคญัท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
 

 
(2) การเพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล 

วางมาตรการป้องกนัภยัคุกคามทางคอมพิวเตอร์เน็ตเวร์ิค และควบคุมดูแลไม่ใหเ้กิดความเสียหายตอ่บริษทัของตนเอง 
ต่อลูกคา้ ซพัพลายเออร์และ บุคคลท่ีสาม 

 
 
4. การบริหารจดัการความเส่ียง 
    ป้องกนัความเส่ียงล่วงหนา้ และสามารถจดัการแกไ้ขไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็วหากเกิดปัญหา 
 
(1) ระบบบริหารจดัการความเส่ียง 

ก าหนดหวัขอ้ควบคุม จดัวางและประยกุตใ์ชร้ะบบการบริหารจดัการในระดบัองคก์ร 
รวมถึงการจดัเตรียมมาตรการแกไ้ขต่างๆใหพ้ร้อม และแจง้ใหพ้นกังานทุกคนในองคก์รทราบอยา่งทัว่ถึง 
รวมทั้งวเิคราะห์ความเส่ียงขององคก์รเก่ียวกบัพฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ เพื่อป้องกนัความเส่ียงล่วงหนา้ 
หรือใหเ้กิดความเสียหายนอ้ยท่ีสุด  

 
(2) การก าหนดและบงัคบัใชแ้ผนรองรับการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง (BCP: Business Continuity Plan) 

จดัท าแผน BCP เพื่อใหส้ามารถฟ้ืนกลบัสู่สภาพปกติไดใ้นเวลาอนัรวดเร็วหากเกิดกรณีเหตฉุุกเฉิน เช่น ภยัพิบติั 
อุบติัเหตุ การจลาจล เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อรักษาเสถียรภาพในการจดัหาจดัเตรียม นอกจากน้ีตอ้งวางแผนกลยทุธ์, 
ฝึกปฏิบติัจริง, และทบทวนการด าเนินงาน ท าพร้อมกนัทั้งสามส่ิงเพื่อใหแ้ผน BCP เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 
5. ความปลอดภยัและคุณภาพของสินคา้ 
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    ผลิตสินคา้และน าเสนอบริการท่ีมีคุณภาพสูงและปลอดภยั ดว้ยวธีิการท่ีปลอดภยั 
 
(1) การประกนัความปลอดภยั 

ผลิตและน าเสนอสินคา้ท่ีตรงตามกฎหมายของแต่ละประเทศและของแต่ละทอ้งถ่ินท่ีวา่ดว้ยเร่ืองความปลอดภยั 
รวมทั้งค  านึงถึงความปลอดภยัท่ีพึงปฏิบติัโดยปกติ 

 
(2) การประกนัคุณภาพของสินคา้ 

จดัวางระบบและประยกุตใ์ชร้ะบบการประกนัคุณภาพในระดบัองคก์ร (เช่น ISO 9000 เป็นตน้) 
 
 
6. เพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนั 
    เพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนั เพ่ิมมูลค่าใหก้บัสินคา้และเทคโนโลย ีพฒันาการใหบ้ริการ เพื่อน าเสนอสินคา้และบริการท่ีมี  
    คุณภาพสูงและปลอดภยั  
 
7. สิทธิมนุษยชนและแรงงาน 
    เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนกังาน และใหค้วามส าคญักบัพนกังานแต่ละคนอยูเ่สมอ 
 
(1) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

ไม่เลือกปฏิบติัเน่ืองจากความแตกต่างดา้น สญัชาติ เช้ือชาติ ความเช่ือ เพศ สถานภาพทางสงัคม ศาสนา อาย ุ
ความพิการทางร่างกายและจิตใจ เป็นตน้ นอกจากน้ีจะค านึงถึงสิทธิมนุษยชนของพนกังานอยา่งเพียงพอ 
โดยจดัใหมี้สภาพแวดลอ้มในสถานท่ีปฏิบติังานท่ีมีความเหมาะสมและปลอดภยั 
พร้อมทั้งจะไม่ใหเ้กิดการคุกคามประเภทต่างๆ (ปัญหาการข่มเหงรังแก ก่อความร าคาญใจ)  

 
(2) ค่าจา้ง อายแุรงงาน เวลาท างาน 

ปฏิบติัตามกฎหมายของแต่ละประเทศและกฎหมายของแต่ละทอ้งถ่ิน เก่ียวกบั ค่าจา้ง อายแุรงงาน เวลาท างาน 
(รวมถึงการท างานล่วงเวลา) รวมถึงการจดัวนัหยดุและวนัลาของพนกังาน  

 
(3) การหา้มบงัคบัใชแ้รงงาน 

รับประกนัไดว้า่แรงงานทั้งหมดเป็นไปโดยสมคัรใจ และพนกังานสามารถออกจากงานไดอ้ยา่งอิสระ 
ไม่มีการบงัคบัใชแ้รงงาน 
 

(4) การพดูคุยและประชุมหารือร่วมกบัพนกังาน 
พดูคุยและประชุมหารือร่วมกบัพนกังานโดยตรง หรือกบัตวัแทนของพนกังานอยา่งจริงใจ 
และยอมรับสิทธิของพนกังานในการจดัตั้งหรือสิทธิท่ีจะไม่จดัตั้งสหภาพไดโ้ดยอิสระตามกฎหมายของแต่ละประเทศแ
ละกฎหมายของแต่ละทอ้งถ่ิน 
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(5) การฝึกอบรมบุคลากร 
สนบัสนุนความกา้วหนา้ทางอาชีพและการพฒันาความสามารถของพนกังาน ดว้ยการอบรมใหค้วามรู้บุคลากร 

 
 
8. ส่ิงแวดลอ้ม 
    จดัใหมี้กิจกรรมท่ีใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้มโลกอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือการเติบโตอยา่งกลมกลืนกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 
(1) ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

จดัวางระบบและประยกุตใ์ชร้ะบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มในระดบัองคก์ร ( เช่น ISO 14001) 
รวมทั้งปฏิบติัตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และกฎหมายของแต่ละทอ้งถ่ิน 

 
(2) การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เพื่อลดภาระและผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้มโลก ดว้ยการลดการปล่อยก๊าซ CO2   
ลดปริมาณขยะ   พฒันาระบบรีไซเคิล   การจดัซ้ือจดัหาท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
(การจดัหาช้ินส่วนท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด หรือ Green Procurement) เป็นตน้  

 
 
9. กิจกรรมเพื่อสงัคม 
    จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อสงัคมอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือการอยูร่่วมกนัในสงัคม 
 
 
10. CSR ของบริษทัตนเอง และขยายผลสู่ซพัพลายเออร์ 
      เขา้ใจความส าคญัของ CSR อยา่งถูกตอ้ง จดัวางนโยบายหรือระบบงาน แนวทางปฏิบติั รวมถึงการอบรมใหค้วามรู้ ฯลฯ   
      และน าสู่การปฏิบติั นอกจากน้ีตอ้งเขา้ใจสภาพความเป็นจริงเก่ียวกบักิจกรรม CSR ของซพัพลายเออร์ โดยตอ้งให ้
      ความรู้และการสนบัสนุนหากจ าเป็น 

 


