จรรยาบรรณนิคอน
บทน�ำ
จรรยาบรรณนิคอน (ต่อไปจะเรียกว่า “หลักจรรยาบรรณ”) หมายถึงมาตรฐานหลักในการประพฤติ
ปฏิบัติตนส�ำหรับกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงานของนิคอน คอร์ปอเรชั่น และบริษัท ใน
เครือนิคอนทั่วโลก (ต่อไปจะเรียกว่า “บุคลากร”)
เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาธุรกิจของนิคอน คือ “ความน่าเชื่อถือและสร้างสรรค์” การประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักจรรยาบรรณของบุคลากรทุกคนจะช่วย ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและการอุทิศตนให้
กับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน บุคลากรทุกคน
ต้องมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามด้วยความสุจริต จริงใจ และความเป็นมืออาชีพ หลักจรรยาบรรณเป็นแนว
ปฏิบัติที่อาจไม่ได้บ่งบอกถึงวิธีการรับมือกับทุกสถานการณ์
หลักจรรยาบรรณนี้มีไว้เพื่อช่วยให้บุคลากรสามารถตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
ตนได้อย่างถูกต้องชอบธรรม
ขอบเขต
หลักจรรยาบรรณนี้บังคับใช้กับบุคลากรของนิคอนทุกคน “นิคอน” ในที่นี้หมายถึง นิคอน คอร์ปอเรชั่น
และบริษัทใน เครือนิคอนทั่วโลก และ “เรา” หมายถึงบุคลากรทั้งหมดของนิคอน

1. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณนิคอน
[1] เรามีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และนโยบายที่เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนในการ
ท�ำงานและการด�ำเนินธุรกิจซึ่งนิคอนก�ำหนดขึ้น รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราต้องด�ำเนิน
ธุรกิจของนิคอนอย่างมีจริยธรรม และเพื่อประโยชน์สูงสุดของนิคอน ตลอดเวลาที่เป็นพนักงาน
หรือท�ำงานให้นิคอน
[2] กรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างานของนิคอนทุกคน ต้องมีความรับผิดชอบ
ให้การท�ำงานเป็นไปอย่างถูกต้องและชอบธรรม กระตือรือร้นในการส่งเสริมการสื่อสารใน
ทุกระดับภายในองค์กร และด�ำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ชี้น�ำและส่งเสริมให้ผู้อื่นยอมรับและ
ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ นอกจากนี้ กรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างาน
ของนิคอนทุกคนยังมีหน้าที่ในการสนับสนุนให้พนักงานเข้าใจหลักจรรยาบรรณอีกด้วย

2. เคารพสิทธิมนุษยชน
[1] นิคอน ได้ร่วมลงนามในปฏิญญาความร่วมมือ UN Global Compact แห่งสหประชาชาติ และ
เราให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมดังกล่าว เราตระหนักถึงมาตรฐานระหว่างประเทศที่
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เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน และจะไม่กระท�ำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
[2] เราเคารพในความหลากหลายของมนุษยชาติและความเป็นปัจเจกชน และเราจะไม่กระท�ำการ
ใด ๆที่เป็นการบั่นทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของแต่ละบุคคล
[3] เราคัดค้านการใช้แรงงานภาคบังคับและการใช้แรงงานเด็ก และเรียกร้องให้ซัพพลายเออร์
และคู่ค้าของนิคอนปฏิบัติเฉกเช่นเดียวกัน

3. สร้างสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดีและปลอดภัย
[1] นิคอนเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคลากรทุกคนเกี่ยวกับเสรีภาพในการสมาคม ตามกฎหมาย
และข้อบังคับของแต่ละประเทศที่นิคอนด�ำเนินธุรกิจอยู่
[2] เราสนับสนุนสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่หลากหลายและเปิดกว้าง เรายึดถือร่วมกันว่าจะรับ
ฟังความคิดเห็นและค่านิยมที่แตกต่าง ตราบใดที่ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น เราจะร่วมกัน
สร้างสภาพแวดล้อมในการท�ำงานซึ่งเอื้ออ�ำนวยให้พนักงานแต่ละคนสามารถแสดงความ
สามารถของตนได้อย่างเต็มที่และปราศจากการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ
[3] เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสภาพการท�ำงานของบุคลากรเมื่อ
ท�ำงานให้นิคอน รวมถึงส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย เพื่อสร้างสุขภาวะและ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ปลอดภัยส�ำหรับบุคลากรทุกคน
[4] นิคอนมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้บุคลากรสร้างความสมดุลระหว่างการท�ำงานกับการด�ำเนินชีวิต
ส่วนตัว
[5] นิคอนสร้างโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมและเป็นธรรม เราจะไม่เลือกปฏิบัติบนความแตกต่าง
ของเชื้อชาติ สีผิว ชาติพันธุ์ เพศ สัญชาติ อายุ ศาสนา ความทุพพลภาพ หรือคุณลักษณะ
อื่นใด ตามที่กฎหมายระบุไว้

4. พิทักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
[1] นิคอนจะเสริมสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของบุคลากร เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน เราจะ
ด�ำเนินธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิ่งแวดล้อม
[2] เราจะมุ่งมั่นในการที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของการด�ำเนินธุรกิจของเรา
ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต การขนส่ง การจ�ำหน่าย การใช้
บริการ จนถึงการก�ำจัดในขั้นตอนสุดท้าย และจะรังสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
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[3] เราจะปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้อง และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะใช้
และจัดการสารเคมีและลดขยะอย่างเหมาะสม นอกจากนีเ้ ราจะพยายามลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์อย่างจริงจัง เช่นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรกั ษ์พลังงาน
[4] เราจะมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ทรัพยากร การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ซ�้ำและ
การน�ำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดอย่างยั่งยืน

5. ด�ำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องชอบธรรม
(1) การต่อต้านการให้และรับสินบนและต่อต้านการทุจริต
[1] นิคอนมีจุดยืนที่ต่อต้านการให้และรับสินบนและการทุจริตอย่างเด็ดขาด และจะพยายาม
อย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการให้และรับสินบนและการทุจริต
[2] เราจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจท�ำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้และรับสินบน
[3] เรายึดมั่นในการเป็นบรรษัทพลเมืองที่มีความรับผิดชอบในทุกประเทศและภูมิภาคที่นิคอน
ด�ำเนินธุรกิจอยู่ โดยการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและจริงใจกับหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ และหลีกเลี่ยงการทุจริต
(2) ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์และคู่ค้าทางธุรกิจ
[1] เราจะเลือกซัพพลายเออร์และคู่ค้าทางธุรกิจอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตามผลงาน ชื่อเสียง
และคุณภาพของการให้บริการ เราจะวางความสัมพันธ์ของเรากับซัพพลายเออร์และคู่ค้า
ทางธุรกิจ ไว้บนความถูกต้องตามกฎหมายและการปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นมิตร สัมฤทธิผล
และเป็นธรรม
[2] เราจะไม่ใช้ต�ำแหน่งทางธุรกิจของนิคอน บีบบังคับให้ซัพพลายเออร์และคู่ค้าทางธุรกิจตกอยู่
ในสภาพที่ต้องท�ำผิดจรรยาบรรณหรือเกิดการเสียเปรียบ โดยเข้าไปมีส่วนในการทุจริตหรือ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
[3] นิคอนคาดหวังให้ซัพพลายเออร์และคู่ค้าทางธุรกิจของเราปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไข
ของข้อตกลงตามสัญญา และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของแต่ละประเทศที่เราเข้าไป
ด�ำเนินธุรกิจ
(3) ความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน
หนึ่งในความตั้งใจจริงของเรา คือการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทานของนิคอน
เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์และคู่ค้าทางธุรกิจของเรายึดมั่นในการประพฤติตามจรรยาบรรณ

ธุรกิจเช่นเดียวกับที่นิคอนปฏิบัติ ตามที่ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณ
นอกจากนี้ เรายังคาดหวังให้ซัพพลายเออร์และคู่ค้าของเรารักษามาตรฐานหลักที่ก�ำหนดไว้ใน
จรรยาบรรณฉบับนี้ รวมถึงนโยบายของนิคอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพใน
สิทธิมนุษยชน สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการท�ำงาน พิทักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ รวมถึง
การรังสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความปลอดภัย
(4) การเลี้ยงรับรองและของก�ำนัล
[1] ในการด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจให้กับนิคอน เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับตลอดจน
นโยบายของนิคอนที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงรับรอง และการให้และรับของก�ำนัลจากลูกค้า
ซัพพลายเออร์ คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้ที่ท�ำธุรกิจร่วมกับเรา เราจะมีส่วนในการเลี้ยงรับรองทาง
ธุรกิจ การให้และรับของก�ำนัล เท่าที่จ�ำเป็นและสมเหตุสมผล ภายใต้บรรทัดฐานทางธุรกิจ
และจะปรึกษาผู้บังคับบัญชาทันทีหากมีข้อสงสัยว่าพฤติกรรมดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่
[2] เราจะไม่เสนอการเลี้ยงรับรองหรือของก�ำนัลให้กับลูกค้าหรือผู้อื่นที่ก�ำลังท�ำธุรกิจหรือพยายาม
เข้ามาเริ่มท�ำธุรกิจกับนิคอน เพื่อแลกกับความช่วยเหลือหรืออ�ำนาจในการตัดสินใจหรือเมื่อ
เข้าใจว่าความช่วยเหลือหรืออ�ำนาจดังกล่าวจะช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงกับธุรกรรมใดที่ส่งผล
ต่อนิคอน เราจะไม่ยอมรับการเลี้ยงรับรองและของก�ำนัลจากซัพพลายเออร์ คู่ค้าทางธุรกิจ
หรือผู้อื่นที่ก�ำลังท�ำธุรกิจ หรือพยายามเข้ามาเริ่มท�ำธุรกิจกับนิคอน ภายใต้สถานการณ์ที่
อาจถูกตีความได้ว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนิคอน
[3] เราจะรายงานการเลี้ยงรับรอง และการให้และรับของก�ำนัล ต่อผู้บังคับบัญชา และจะปฏิบัติ
ตามนโยบายที่เกี่ยวข้องที่บริษัทก�ำหนดไว้
(5) การล็อบบี้และการบริจาคสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง
นิคอนจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการล็อบบี้และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในประเทศ
ที่นิคอนด�ำเนินธุรกิจอยู่
(6) การแข่งขันและด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
[1] เราจะแข่งขันอย่างจริงจังในตลาด บนหลักการของการแข่งขันที่เป็นธรรมและเสรี และ
ปฏิบัติตามกฎหมายการต่อต้านการผูกขาดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทาง
การค้าอื่น ๆ ในทุกแห่งที่เราด�ำเนินธุรกิจ

จรรยาบรรณนิคอน
[2] เราจะไม่เข้าสู่ข้อตกลงใด ๆ ไม่ว่าจะแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เป็นลายลักษณ์
อักษรหรือด้วยวาจา กับคู่แข่งที่ก�ำหนดราคาสินค้าหรือบริการอย่างไม่เป็นธรรม คู่แข่งที่
ก�ำหนดการแบ่งส่วนตลาดหรือการแบ่งส่วนลูกค้า คู่แข่งที่แทรกแซงการแข่งขันเสรีหรือ
ขัดขวางการซื้อขายโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
[3] เราเคารพในสัญญาที่นิคอนท�ำกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และคู่ค้าทางธุรกิจ ด้วยการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของสัญญาเหล่านี้
[4] เราจะหลีกเลี่ยงการปฏิบัติใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิด หรือ ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เราจะ
ไม่เข้าร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือผลประโยชน์ของนิคอน เพื่อ
สร้างประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลที่สาม เราจะพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของนิคอนกับผลประโยชน์ของบุคคลากรหรือครอบครัว
(7) การควบคุมการน�ำเข้าและส่งออก
ในการท�ำธุรกรรมระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จับต้องได้ หรือจับต้อง
ไม่ได้ เช่น ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบ หรือข้อมูลทางเทคนิค เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการส่งออก การส่งกลับ และการควบคุมการน�ำเข้า และแจ้ง
ข้อมูลที่เป็นจริงในการเดินพิธีการเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(8) ภาษีอากร
นิคอนเป็นบรรษัทพลเมืองของโลกที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบด้าน
ภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เราสนับสนุนการเจรจาที่เปิดกว้างและจริงใจระหว่างเจ้าหน้าที่ด้านภาษี
อากรของรัฐและธุรกิจ และจะพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะแก้ปัญหาหรือข้อขัดแย้ง หากมีความเห็น
ที่แตกต่างกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(9) การป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
เราจะไม่ท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในที่เป็นความลับ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะ

(10) การใช้และการจัดการทรัพย์สินของนิคอนอย่างเหมาะสม
เราจะรับผิดชอบต่อการใช้และการจัดการทรัพย์สินของนิคอนอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึงสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก อุปกรณ์ เงิน สินค้าคงคลัง ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญาและ
ซอฟต์แวร์ และจะด�ำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทรัพย์สินของนิคอนจะ
ได้รับการปกป้องจากการสูญหาย การถูกท�ำลาย การโจรกรรม การช�ำรุดหรือถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์
เราจะไม่ใช้ทรัพย์สินของนิคอนเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวหรือจุดประสงค์ที่ทุจริต
(11) การปกป้องสิทธิแห่งทรัพย์สินทางปัญญา
[1] เราตระหนักดีว่าทรัพย์สินทางปัญญาของนิคอน เช่น สิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบ
เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์และความลับทางการค้าเป็นสินทรัพย์ล�้ำค่าของนิคอนที่ต้อง
ได้รับการปกป้องในทุกขณะ เราจะร่วมกันสร้าง ปกป้องและใช้ประโยชน์จากสิทธิแห่ง
ทรัพย์สินทางปัญญาของนิคอน เราไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของ
นิคอน โดยปราศจากค�ำยินยอมและการอนุมัติจากนิคอน
[2] เราเคารพในสิทธิแห่งทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและจะไม่ละเมิดหรือใช้สิทธิแห่งทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้อื่น เช่นสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ฯลฯ
เราจะปฏิบัติอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายหากต้องการใช้ข้อมูลจากทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น
(12) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและจริงใจ
[1] เราจะท�ำให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าการสื่อสารจากนิคอน ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ การโฆษณา
การประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย และรายงานต่างๆ ได้ถูกจัดท�ำขึ้น
อย่างถูกต้องเที่ยงตรง ให้ข้อมูลที่ไม่ท�ำให้เกิดการเข้าใจผิดและปราศจากการชี้น�ำในทางที่ผิด
และจะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
[2] เราจะหลีกเลี่ยงการใช้สื่อโฆษณา ซึ่งอาจมีเนื้อหาที่เป็นการบ่อนท�ำลายความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันดีของส่วนรวม หรือส่งผลกระทบในทางลบต่อสังคม
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(13) การจัดการสารสนเทศอย่างเหมาะสม
[1] เราจะด�ำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อรักษาข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ความลับ ภาระผูกพันในการรักษาความลับเหล่านั้นจะด�ำรงอยู่ถึงแม้จะสิ้นสภาพการเป็น
บุคลากรของนิคอนไปแล้วก็ตาม เราจะไม่น�ำข้อมูลสารสนเทศที่เป็นความลับเหล่านั้น ไปใช้
ประโยชน์เพื่อจุดประสงค์ส่วนตัว
[2] เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความเที่ยงธรรมและถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
และตามกฎหมายที่บังคับใช้
[3] เราจะจัดการข้อมูลสารสนเทศทางธุรกิจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมตามระดับ
ความลับของข้อมูล เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหายและการรั่วไหลของข้อมูล

6. เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใส
[1] เราจะเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม
[2] นิคอนจะยึดมั่นในการรายงานข้อมูลทางธุรกิจอย่างถูกต้อง เราจะปฏิบัติตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องทันเวลา และเพื่อให้
สอดคล้องกับหน้าที่ตามกฏหมาย เช่น การจ่ายภาษี เราจะไม่ปฏิบัติการด้านบัญชีที่ไม่
เหมาะสม ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ในการสร้างผลก�ำไร สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
ลดรายจ่าย หรือเหตุผลอื่นใดก็ตาม

7. รังสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่า
[1] นิคอนจะมุ่งมั่นรังสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นประโยชน์สู่สังคม เพื่อตอบสนองความ
คาดหวังและความต้องการของลูกค้า
[2] เราจะพยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ ซึ่งสามารถเข้าใจได้โดยง่ายต่อลูกค้า
เพื่อให้ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจอย่างเหมาะสม พร้อมกันนั้นเราจะตอบสนองต่อค�ำถามหรือ
ข้อร้องขอของลูกค้าอย่างรวดเร็วและซื่อตรง
[3] เรายึดมั่นในการให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของ
นิคอนอย่างยิ่งยวด
[4] เราจะน�ำเสนอคู่มือการใช้งานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้โดยง่าย
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราสามารถถูกน�ำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

[5] ในกรณีที่เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย นิคอนจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเช่นการเรียกคืน
ผลิตภัณฑ์อย่างทันท่วงที และจะพยายามป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ�้ำอีก

8. สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
[1] เราเคารพและเข้าใจวัฒนธรรม ค่านิยม ธรรมเนียมประเพณีของชุมชนในแต่ละพื้นที่ที่นิคอน
เข้าไปประกอบธุรกิจ
[2] นิคอนพร้อมเสมอที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน และกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ นิคอนจะปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศที่เราเข้าไป
ประกอบธุรกิจ อันเกี่ยวเนื่องกับการบริจาคและการกุศล
[3] เราจะให้ความร่วมมือเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม และจะไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับการกระท�ำที่ก่อให้เกิดการต่อต้านสังคม
ระบบการรายงานและการปรึกษาหารือ และผลของการฝ่าฝืน
เรามีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดการฝ่าฝืน
หลักจรรยาบรรณ
[1] ระบบการรายงานและการปรึกษาหารือ
		 หากพบว่ามีการฝ่าฝืนต่อหลักจรรยาบรรณหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดการฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณ
บุคลากรจะต้องรายงานหรือปรึกษากับหัวหน้างาน และ/ หรือ รายงานผ่านหน่วยงานที่รับ
รายงานและการปรึกษาหารือ (หรือ รายงานผ่านระบบการรับรายงานและการปรึกษาหารือ
ที่ใช้อยู่ในแต่ละบริษัท) หรือ รายงานไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้
หากมีข้อสงสัยหรือค�ำถาม บุคลากรต้องปรึกษาหัวหน้างาน หรือผู้รับผิดชอบด้านการก�ำกับ
ดูแลธรรมาภิบาลองค์กรของบริษัทที่ตนสังกัดอยู่
[2] การไม่กระท�ำการตอบโต้
		 บุคลากรที่เป็นผู้รายงานการฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณ หรือการมีแนวโน้มว่าอาจเกิดการฝ่าฝืน
หลักจรรยาบรรณ จะไม่ได้รับการตอบโต้หรือผลกระทบใดๆ จากการรายงานเรื่องดังกล่าว
[3] กรณีที่นิคอนได้รับการแจ้งเบาะแสการฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณ หรือการมีแนวโน้มว่าอาจเกิด
การฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณ นิคอนจะรีบด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หาวิธีการแก้ไข
และหามาตรการป้องกันการเกิดซ�้ำอย่างเร่งด่วน
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[4] ผลของการฝ่าฝืน
		 การฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณ จะได้รับการลงโทษทางวินัยจากนิคอน ซึ่งอาจถึงขั้นการเลิกจ้าง
และหากเป็นกรณีที่ผิดกฎหมาย นิคอนอาจด�ำเนินการเพื่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือ
อาญาอีกด้วย
การบริหารจัดการหลักจรรยาบรรณ
[1] การกำำ�หนด แก้้ และยกเลิิก
		 การกำำ�หนด แก้้ไข และยกเลิิก “จรรยาบรรณนิิคอน” ทำำ�ได้้ทุุกเมื่่�อ โดยนิิคอน คอร์์ปอเรชััน
จากการนำำ�เสนอของประธานคณะกรรมการ ด้้านจริิยธรรมองค์์กร และนำำ�ร่่างข้้อเสนอเข้้าสู่่�
คณะกรรมการบริิหาร ของนิิคอน คอร์์ปอเรชััน ซึ่่�งจะเป็็นผู้้�ตััดสิินใจในขั้้�นตอนสุุดท้้าย
หากเป็็นการเปลี่่�ยนแปลงเพีียงเล็็กน้้อยสามารถตััดสิินใจได้้โดย ประธานกรรมการ
ด้้านจริิยธรรมองค์์กร
[2] หากพบว่่าบริิบทในหลัักจรรยาบรรณขััดต่่อหลัักกฏหมายท้้องถิ่่�น นิิคอนจะยึึดถืือมาตรฐาน
ที่่�สููงกว่่าเป็็นหลัักเสมอ
		 หากมีข้อสงสัยประการใด ขอให้บุคลากรปรึกษาพูดคุยกับหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบด้านการ
ก�ำกับดูแลขององค์กรนั้นๆ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม

