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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) (“NDR” หรื อ “บริ ษัทฯ”) ยึดมันในการดําเนิ นธุรกิจด้วยความซื อสัตย์สุ จริ ต
โปร่ งใส เป็ นธรรม และเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ไม่ยอมรับการทุจริ ตคอร์ รัปชันทุกรู ปแบบ ทังทางตรง
และทางอ้อ ม และกํา หนดให้ก รรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งานของบริ ษ ัท ฯ ปฏิ บ ัติตามนโยบายต่ อต้า นการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชันอย่างจริ งจัง รวมทังบริ ษทั ฯ มีความมุ่งมันทีจะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริ ต ตาม
มาตรา 123/5 แห่ งพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2542 ของ
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ต แห่ งชาติ (ป.ป.ช.) เรื อง กําหนดความรับผิดชอบของผูท้ ี ให้ สิ น บน
เจ้าหน้าทีของรัฐ หรื อฉบับปรับปรุ งในอนาคต (ถ้ามี) ทังนี บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชัน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี
1. นิยาม
“ทุจริตคอร์ รัปชัน” หมายถึง การติดสิ นบนไม่ว่าจะอยู่ในรู ปแบบใด โดยการให้ การเสนอให้ ให้คาํ มัน สัญญาว่าจะให้
การรับ การเรี ยกร้อง (ในรู ปตัวเงิน/ทรัพย์สิน) หรื อประโยชน์อืนใด ซึ งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าทีของรัฐ หน่ วยงานของ
รัฐ หน่ วยงานเอกสาร คู่คา้ ลูกค้า และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม เพือให้บุคคลดังกล่าว
กระทําหรื อละเว้นการปฏิ บ ัติ หน้ าที อันเป็ นการให้ ได้มาเพื อรั กษาไว้ซึ งธุ รกิ จ หรื อแนะนําธุ รกิ จให้ กับบริ ษ ัทฯ
โดยเฉพาะ หรื อเพือให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซึงประโยชน์อืนใดทีไม่เหมาะสมกับธุ รกิจ เว้นแต่เป็ นกรณี ทีกฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนมธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิน ประเพณี นิยม หรื อจารี ตทางการค้าให้กระทําได้
“การช่ วยเหลือทางการเมื อง” หมายถึ ง การช่วยเหลือหรื อสนับสนุ นกิ จกรรมทางการเมื อง ไม่ว่าเป็ นการช่วยเหลือ
ด้านการเงิ น เช่น การให้กูเ้ งิน หรื อการบริ จาคเงินแก่พรรคการเมือง หรื อ การช่ วยเหลื อในรู ปแบบอืน เช่น การให้
สิ งของ หรื อบริ การแก่พรรคการเมือง การโฆษณาส่ งเสริ มสนับสนุ นพรรคการเมือง การซือบัตรเข้าชมงานทีจัดขึน
เพือระดมทุนหรื อบริ จาคให้แก่พรรคการเมือง การให้พนักงานเป็ นตัวแทนบริ ษทั ฯ ไปร่ วมดําเนิ นการเกียวกับการ
รณรงค์ทางการเมืองของพรรคการเมือง
“ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ” หมายถึง การดําเนิ นกิจกรรมใด ๆ ทีอาจมีผลประโยชน์ส่วนตัว หรื อของบุคคลที
เกียวข้องเข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
“การให้ และรับการบริจาคเพือการกุศล” หมายถึง การให้และรับความช่วยเหลือทางการเงินหรื อในรู ปแบบอืนๆ เพือ
เป็ นส่ วนหนึ งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนประชาสัมพันธ์และเสริ มสร้างภาพลักษณ์ทีดีให้แก่บริ ษทั ฯ โดย
ไม่ได้มุ่งหวังผลทางธุรกิจเป็ นการตอบแทน
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“การให้ และรับการสนับสนุน” หมายถึง การให้และรับความช่วยเหลือเพือเป็ นส่ วนหนึ งในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ วิธีหนึ ง ซึ งแตกต่างจากการบริ จาคเพือการกุศล โดยอาจกระทําได้ในหลายรู ปแบบ เช่น การสนับสนุน
กิจกรรมทางวัฒนธรรม ศิลปะ การศึกษา เป็ นต้น
“ค่ าของขวัญ ค่ ารับรอง ค่ าบริการต้ อนรับ และค่ าใช้ จ่ายอืนๆ” หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมของบริ ษทั ฯ
เพือสร้างความสัมพันธ์อนั ดี หรื อบางโอกาสถือเป็ นการแสดงออกของมารยาทางสังคม ทีจ่ายเพือเป็ นค่าสิ งของใด ๆ
ทีมีมูลค่าทางการเงิ น รวมถึงสิ งทีใช้แทนเงินสด และสิ งทีสามารถแลกเปลียนเป็ นสิ นค้าหรื อบริ การ ซึ งค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวอาจถือเป็ นสิ นบน หากเป็ นการให้เพือจูงใจเจ้าหน้าทีของรัฐให้กระทําการอันมิชอบด้วยหน้าที
“การจ่ ายค่ าอํานวยความสะดวก” หมายถึ ง ค่าใช้จ่ายจํานวนเล็กน้อยทีจ่ายแก่ เจ้าหน้าทีของรัฐอย่างไม่เป็ นทางการ
และเป็ นการให้เ พี ย งเพื อให้ ม ันใจว่ า เจ้า หน้า ที ของรั ฐ จะดํา เนิ น การตามกระบวนการ หรื อเป็ นการกระตุ้น ให้
ดําเนินการรวดเร็ วขึน โดยกระบวนการนันไม่ตอ้ งอาศัยดุลยพินิจของเจ้าหน้าทีรัฐ และเป็ นการกระทําอันชอบด้วย
หน้าทีของเจ้าหน้าทีของรัฐผูน้ นั รวมทังเป็ นสิทธิ ทีนิ ติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยูแ่ ล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การ
ขอหนังสื อรับรอง และการได้รับการบริ การสาธารณะ เป็ นต้น
“การจ้ างพนักงานรัฐ” หมายถึง การทีพนักงานรัฐเข้าไปทํางานในภาคเอกชนในหน้าทีต่าง ๆ และได้รับค่าตอบแทน
หรื อผลประโยชน์อืนใด ทังทางตรงและทางอ้อม โดยอาจจ้างให้เป็ นพนักงานประจํา หรื อเป็ นพนักงานสัญญาจ้าง
พิเ ศษอัน มี ลัก ษณะชัวคราว โดยมี กํา หนดระยะเวลาจ้า งไว้แ น่ น อน ซึ งอาจก่ อให้เ กิ ด มี ค วามเสี ยงต่ อ การทุ จริ ต
คอร์รัปชัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
“พนักงานรั ฐ” หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างในหน่วยงานรัฐ พนักงานองค์การมหาชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผูด้ าํ รง
ตําแหน่ งทางการเมือง ทีมีผลต่อการเอือประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ร่ วมทุนของบริ ษทั ฯ โดยไม่
ครอบคลุมถึงพนักงานทีเกษียณอายุราชการ ครอบครัว หรื อเครื อญาติของพนักงานรัฐ
2. รูปแบบการทุจริตคอร์ รัปชัน
การกระทําทีสามารถนํามาซึ งความเสี ยงต่อการทุจริ ตคอร์ รัปชัน เช่น การช่วยเหลือทางการเมือง การบริ จาคเพือการ
กุศล การให้การสนับสนุน การจ้างพนักงานรัฐ ค่าอํานวยความสะดวก ค่าของขวัญ ค่าบริ การต้อนรับ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ
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3. แนวปฏิบัติ
3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

บริ ษทั ฯ สนับสนุนการไม่เรี ยก ไม่รับ ไม่จา่ ย และไม่ทาํ ธุรกิจกับบุคคลหรื อนิติบุคคลทีเกียวข้องกับคอร์รัปชัน
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ต้องไม่ดาํ เนิ นการ หรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมในการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
การให้/รับสิ นบนทุกรู ปแบบทังทางตรงและทางอ้อม เพือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพือน และคนรู ้จกั
โดยมีหน้าทีปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน คู่มือการกํากับดูแลกิจการทีดี และจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ รวมทังระเบียบและข้อกําหนดอืนๆ ทีเกียวข้อง
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิดว้ ยความระมัดระวังเกียวกับการรับ การให้ของขวัญ
ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อืนใด รวมถึงค่าอํานวยความสะดวก ค่าบริ การต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทังนี
การให้หรื อรับของขวัญและการเลียงรับรอง ต้องเป็ นไปเพือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรื อตามประเพณี นิยม
เท่า นัน โดยมีมูลค่าที เหมาะสม และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการตัด สิ นใจในการปฏิ บตั ิ ห น้าที หรื อ การ
ดําเนินการของบริ ษทั ฯ
สําหรับการบริ จาคเพือการกุศล และการให้เงินสนับสนุนของบริ ษทั ฯ ต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยบริ ษมั ฯ มีขนตอนการตรวจสอบ
ั
อนุมตั ิ และสอบทาน โดยต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจน
และสอดคล้องกับระเบียบของบริ ษทั ฯ เพือให้มนใจว่
ั าการบริ จาคเพือการกุศลและเงินสนับสนุนไม่ได้ใช้
เป็ นข้ออ้างสําหรับการทุจริ ตคอร์รัปชัน
สําหรับการช่วยเหลือทางการเมือง บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิ จด้วยความเป็ นกลางทางการเมือง โดยไม่เข้าไปมี
ส่ วนร่ วมและฝักใฝ่ พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ ง หรื อผูม้ ีอาํ นาจทางการเมืองคนหนึ งคนใด ไม่นาํ
เงินทุ นหรื อทรั พยากรของบริ ษทั ฯ ไปใช้สนับสนุ นไม่ว่า ทางตรงหรื อทางอ้อ มแก่ พรรคการเมื อ ง หรื อ
นักการเมืองใดๆ
สําหรับการจ้างพนักงานรัฐ เพือดํารงตําแหน่งกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ฯ ต้องมี
กระบวนการคัดเลือก การอนุมตั ิการจ้าง การกําหนดค่าตอบแทน และกระบวนการควมคุม เพือให้มนใจว่
ั า
การจ้างพนักงานรัฐจะไม่ได้เป็ นการตอบแทนการได้มาซึ งประโยชน์ใด ๆ การเพือประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมทุนของบริ ษทั ฯ ทําลายภาพลักษณ์ดา้ นความน่าเชือถือ และความซื อตรงของการ
ปฏิบตั ิหน้าที ซึงมีความเสี ยงต่อการทุจริ ตคอร์รัปชัน
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ พนักงานของบริ ษทั ฯ ต้องไม่ให้สินบน หรื อรับสิ นบนในการดําเนิ นธุ รกิจทุกชนิด
กับคู่ค า้ คู่ สัญญา หน่ วยงานภาครั ฐ หรื อหน่ วยงานทีดํา เนิ นธุ รกิ จกับบริ ษัทฯ โดยการจัดซื อจัด จ้างต้อง
ดําเนินการให้เป็ นไปอย่างโปร่ งใส และเป็ นไปตามทีกฎหมายทีเกียวข้องได้กาํ หนดไว้
บริ ษทั ฯ มี กระบวนการบริ หารทรั พยากรบุค คล ทีสะท้อนถึ งความมุ่ งมันต่ อ นโยบายต่อ ต้า นการทุ จริ ต
คอร์ รัปชัน และมีนโยบายทีจะไม่ลดตําแหน่ ง ลงโทษ หรื อให้ผลทางลบต่อบุคคลทีปฏิเสธการคอร์ รัปชัน
แม้วา่ การกระทํานันจะทําให้บริ ษทั ฯ สูยเสียโอกาสทางธุรกิจ

นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน

แก้ไขครังที 3

วันที 11 พฤศจิกายน 2564

