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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

 

บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) (“NDR” หรือ “บริษัทฯ”) ยึดมนัในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความซือสัตยสุ์จริต 

โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ ทงัทางตรง

และทางอ้อม และกําหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชนัอยา่งจริงจงั รวมทงับริษทัฯ มีความมุ่งมนัทีจะปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต ตาม

มาตรา 123/5 แห่งพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ของ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรือง กาํหนดความรับผิดชอบของผูที้ให้สินบน

เจา้หน้าทีของรัฐ หรือฉบบัปรับปรุงในอนาคต (ถา้มี) ทงันี บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริต

คอร์รัปชนั โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี 

 

1. นิยาม 

 

“ทุจริตคอร์รัปชัน” หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โดยการให้ การเสนอให้ ให้คาํมนั สัญญาว่าจะให้ 

การรับ การเรียกร้อง (ในรูปตวัเงิน/ทรัพยสิ์น) หรือประโยชน์อืนใด ซึงไม่เหมาะสมกบัเจา้หน้าทีของรัฐ หน่วยงานของ

รัฐ หน่วยงานเอกสาร คู่คา้ ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพือให้บุคคลดังกล่าว

กระทําหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที อันเป็นการให้ได้มาเพือรักษาไว้ซึงธุรกิจ หรือแนะนําธุรกิจให้กับบริษัทฯ 

โดยเฉพาะ  หรือเพือให้ได้มาหรือรักษาไวซึ้งประโยชน์อืนใดทีไม่เหมาะสมกับธุรกิจ เวน้แต่เป็นกรณีทีกฎหมาย 

ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนมธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน ประเพณีนิยม หรือจารีตทางการคา้ใหก้ระทาํได ้

 

“การช่วยเหลือทางการเมือง” หมายถึง การช่วยเหลือหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าเป็นการช่วยเหลือ

ด้านการเงิน เช่น การให้กูเ้งิน หรือการบริจาคเงินแก่พรรคการเมือง หรือ การช่วยเหลือในรูปแบบอืน เช่น การให้

สิงของ หรือบริการแก่พรรคการเมือง การโฆษณาส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมือง การซือบตัรเขา้ชมงานทีจดัขึน

เพือระดมทุนหรือบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้พนักงานเป็นตวัแทนบริษทัฯ ไปร่วมดาํเนินการเกียวกบัการ

รณรงคท์างการเมืองของพรรคการเมือง 

 

“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมใด ๆ ทีอาจมีผลประโยชน์ส่วนตวั หรือของบุคคลที

เกียวขอ้งเขา้มามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

 

“การให้และรับการบริจาคเพอืการกุศล” หมายถึง การให้และรับความช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอืนๆ เพือ

เป็นส่วนหนึงในกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนประชาสัมพนัธ์และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ทีดีให้แก่บริษทัฯ โดย

ไม่ไดมุ่้งหวงัผลทางธุรกิจเป็นการตอบแทน 
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“การให้และรับการสนับสนุน” หมายถึง การให้และรับความช่วยเหลือเพือเป็นส่วนหนึงในการประชาสัมพนัธ์ธุรกิจ

ของบริษทัฯ วิธีหนึง  ซึงแตกต่างจากการบริจาคเพอืการกุศล โดยอาจกระทาํไดใ้นหลายรูปแบบ เช่น การสนบัสนุน 

กิจกรรมทางวฒันธรรม ศิลปะ การศึกษา เป็นตน้ 

 

“ค่าของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอืนๆ” หมายถึง ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินกิจกรรมของบริษทัฯ 

เพือสร้างความสัมพนัธ์อนัดี หรือบางโอกาสถือเป็นการแสดงออกของมารยาทางสังคม ทีจ่ายเพือเป็นค่าสิงของใด ๆ  

ทีมีมูลค่าทางการเงิน รวมถึงสิงทีใช้แทนเงินสด และสิงทีสามารถแลกเปลียนเป็นสินคา้หรือบริการ ซึงค่าใช้จ่าย

ดงักล่าวอาจถือเป็นสินบน หากเป็นการใหเ้พอืจูงใจเจา้หนา้ทีของรัฐใหก้ระทาํการอนัมิชอบดว้ยหนา้ที 

 

“การจ่ายค่าอํานวยความสะดวก” หมายถึง ค่าใช้จ่ายจาํนวนเล็กน้อยทีจ่ายแก่เจา้หน้าทีของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ 

และเป็นการให้เพียงเพือให้มันใจว่าเจ้าหน้าทีของรัฐจะดําเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้

ดาํเนินการรวดเร็วขึน โดยกระบวนการนนัไม่ตอ้งอาศยัดุลยพินิจของเจา้หน้าทีรัฐ และเป็นการกระทาํอนัชอบดว้ย

หนา้ทีของเจา้หนา้ทีของรัฐผูน้นั รวมทงัเป็นสิทธิทีนิติบุคคลพึงจะไดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ เช่น การขอใบอนุญาต การ

ขอหนงัสือรับรอง และการไดรั้บการบริการสาธารณะ เป็นตน้ 

 

“การจ้างพนักงานรัฐ” หมายถึง การทีพนักงานรัฐเขา้ไปทาํงานในภาคเอกชนในหน้าทีต่าง ๆ  และไดรั้บค่าตอบแทน

หรือผลประโยชน์อืนใด ทงัทางตรงและทางออ้ม โดยอาจจา้งให้เป็นพนักงานประจาํ หรือเป็นพนักงานสัญญาจา้ง

พิเศษอันมีลักษณะชัวคราว โดยมีกําหนดระยะเวลาจ้างไวแ้น่นอน ซึงอาจก่อให้เกิดมีความเสียงต่อการทุจริต

คอร์รัปชนั ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 

“พนักงานรัฐ” หมายถึง ขา้ราชการ ลูกจ้างในหน่วยงานรัฐ พนักงานองค์การมหาชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผูด้าํรง

ตาํแหน่งทางการเมือง ทีมีผลต่อการเอือประโยชน์ต่อบริษทัฯ บริษทัย่อย หรือบริษทัร่วมทุนของบริษทัฯ โดยไม่

ครอบคลุมถึงพนกังานทีเกษียณอายรุาชการ ครอบครัว หรือเครือญาติของพนกังานรัฐ 

 

2. รูปแบบการทุจริตคอร์รัปชัน 

 

การกระทาํทีสามารถนาํมาซึงความเสียงต่อการทุจริตคอร์รัปชนั เช่น การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพือการ

กุศล การให้การสนบัสนุน การจา้งพนกังานรัฐ ค่าอาํนวยความสะดวก ค่าของขวญั ค่าบริการตอ้นรับ และค่าใชจ่้าย

อืนๆ 
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3. แนวปฏิบัต ิ

 

3.1 บริษทัฯ สนบัสนุนการไม่เรียก ไม่รับ ไม่จา่ย และไม่ทาํธุรกิจกบับุคคลหรือนิติบุคคลทีเกียวขอ้งกบัคอร์รัปชนั 

3.2 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ตอ้งไม่ดาํเนินการ หรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชนั 

การให/้รับสินบนทุกรูปแบบทงัทางตรงและทางออ้ม เพือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพอืน และคนรู้จกั 

โดยมีหน้าทีปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการทีดี และจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจ รวมทงัระเบียบและขอ้กาํหนดอืนๆ ทีเกียวขอ้ง 

3.3 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัเกียวกบัการรับ การให้ของขวญั 

ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อืนใด รวมถึงค่าอาํนวยความสะดวก ค่าบริการตอ้นรับ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทงันี 

การให้หรือรับของขวญัและการเลียงรับรอง ตอ้งเป็นไปเพือวตัถุประสงคท์างธุรกิจหรือตามประเพณีนิยม

เท่านัน โดยมีมูลค่าทีเหมาะสม และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหน้าทีหรือการ

ดาํเนินการของบริษทัฯ 

3.4 สําหรับการบริจาคเพอืการกุศล และการให้เงินสนบัสนุนของบริษทัฯ ตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกตอ้ง

ตามกฎหมาย โดยบริษมัฯ มีขนัตอนการตรวจสอบ อนุมติั และสอบทาน โดยตอ้งมีเอกสารหลกัฐานชดัเจน 

และสอดคลอ้งกบัระเบียบของบริษทัฯ เพือให้มนัใจว่าการบริจาคเพือการกุศลและเงินสนบัสนุนไม่ไดใ้ช้

เป็นขอ้อา้งสาํหรับการทุจริตคอร์รัปชนั 

3.5 สําหรับการช่วยเหลือทางการเมือง บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่เขา้ไปมี

ส่วนร่วมและฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง หรือผูมี้อาํนาจทางการเมืองคนหนึงคนใด ไม่นาํ

เงินทุนหรือทรัพยากรของบริษทัฯ ไปใช้สนับสนุนไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มแก่พรรคการเมือง หรือ

นกัการเมืองใดๆ 

3.6 สําหรับการจา้งพนกังานรัฐ เพือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ ตอ้งมี

กระบวนการคดัเลือก การอนุมตัิการจา้ง การกาํหนดค่าตอบแทน และกระบวนการควมคุม เพือให้มนัใจว่า 

การจา้งพนักงานรัฐจะไม่ไดเ้ป็นการตอบแทนการไดม้าซึงประโยชน์ใด ๆ การเพือประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

บริษทัย่อย และบริษทัร่วมทุนของบริษทัฯ ทาํลายภาพลกัษณ์ดา้นความน่าเชือถือ และความซือตรงของการ

ปฏิบติัหนา้ที ซึงมีความเสียงต่อการทุจริตคอร์รัปชนั 

3.7 กรรมการ ผูบ้ริหาร และ พนกังานของบริษทัฯ ตอ้งไม่ให้สินบน หรือรับสินบนในการดาํเนินธุรกิจทุกชนิด

กับคู่คา้ คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานทีดาํเนินธุรกิจกับบริษัทฯ โดยการจัดซือจัดจ้างต้อง

ดาํเนินการให้เป็นไปอยา่งโปร่งใส และเป็นไปตามทีกฎหมายทีเกียวขอ้งไดก้าํหนดไว ้

3.8 บริษทัฯ มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ทีสะท้อนถึงความมุ่งมนัต่อนโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชนั และมีนโยบายทีจะไม่ลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคคลทีปฏิเสธการคอร์รัปชนั 

แมว้า่การกระทาํนนัจะทาํให้บริษทัฯ สูยเสียโอกาสทางธุรกิจ 




