
 

  
 

รหสันโยบายท่ี M11 
แกไ้ขครัง้ท่ี 00 

มีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 มกราคม  2564 
  

นโยบายการต่อต้านการทจุริต และนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด   
 

 บรษิัท นอรท์อีส รบัเบอร ์จ  ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ใหค้วามส าคญัตอ่การปฏิบตัิตามหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี และด าเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปดว้ยความโปร่งใส ซ่ือสตัย ์และมีธรรมภิบาล ตลอดจนปฏิบตัิตาม
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครดั และสามารถตรวจสอบได ้ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้
ก าหนดนโยบายการตอ่ตา้นการทจุริต และนโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าผิดฉบบันีข้ึน้มาใชป้ฏิบตัิ ดงันี ้ 
 

นโยบายการต่อต้านทุจริต  
บรษิัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญัในการตอ่ตา้นกระท าการอนัใดท่ีเป็นการเก่ียวขอ้งกบัการทจุริตและคอรร์ปัชั่น   

ทกุรูปแบบ เพ่ือประโยชนท์างตรง หรือทางออ้ม ไมว่า่จะอยูใ่นฐานะเป็นผูร้บั ผูใ้ห ้หรือผูเ้สนอใหส้ินบน ทัง้ท่ีเป็น
ตวัเงินหรือไมเ่ป็นตวัเงิน แก่หนว่ยงานของรฐัหรือหนว่ยงานเอกชนท่ีบรษิัทฯ ไดด้  าเนินธุรกิจหรือติดตอ่ดว้ย โดย
มีหลกัการท่ีส าคญั ดงันี ้ 
 1. บริษัทฯ ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอ่ืน หรือ

หน่วยงานอ่ืนในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือใหมี้การตอบแทน
ปฏิบตัท่ีิเอือ้ประโยชนต์อ่กนัหรือหวงัผลประโยชนเ์ก่ียวกบังานของบรษิัท 

 2. บริษัทฯ ไม่ท าธุรกรรมโดยไม่ชอบ ซึ่งเก่ียวขอ้งกับเจา้หนา้ท่ีภาครฐั บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน โดย
ทางตรงหรือทางออ้ม 
3. บริษัทฯ ไม่บริจาคเงินหรือจ่ายเงินเพ่ืออ านวยความหรือใหเ้งินสนับสนุนใดๆ แก่บุคคลอ่ืนหรือ

หนว่ยงานอ่ืนเพ่ือเป็นชอ่งทางในการจา่ยสินบน 
4. บริษัทฯ ไม่สนบัสนนุเงินหรือประโยชนอ่ื์นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มใหแ้ก่พรรคการเมือง กลุ่ม

ทางการเมืองหรือบคุคลใดท่ีเก่ียวกบัการเมือง เพ่ือใหไ้ดร้บัประโยชนใ์นการด าเนินของธุรกิจหรือเพ่ือประโยชน์
ของตนเองและพวกพอ้ง 
 
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด   

คณะกรรมการบริษัทไดโ้ดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารบัเรื่องรอ้งเรียนจากผู้
มีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม เพ่ือเป็นการคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีแจง้ขอ้มลู หรือใหเ้บาะแส
เก่ียวกบัการกระท าผิดหรือทจุรติตอ่บริษัทฯ ดงันี ้ 



 

  
 

1. วัตถุประสงค ์
1.1 สนบัสนนุใหก้รรมการ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนของบริษัทฯ ตลอดจนผูมี้

สว่นไดส้ว่นเสียตา่งๆ สามารถรอ้งเรียนและแจง้เบาะแสการกระท าผิดและทจุริตใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ 
1.2 ก าหนดช่องทางท่ีปลอดภยัและเป็นความลบัในการรอ้งเรียนและการแจง้เบาะแสการกระท าผิด

และการทจุรติ เพ่ือปกปอ้งบคุคลใดก็ตามใหส้ามารถใหข้อ้มลูในเรื่องท่ีตนเป็นกงัวลไดอ้ยา่งมั่นใจ 
1.3 ใหค้วามคุม้ครองแก่ผูร้อ้งเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแสการกระท าผิดและการทจุริต รวมทัง้ ใหค้วาม 

ร่วมมือหรือความช่วยเหลือใดๆ แก่ผูร้อ้งเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแสไม่ใหถ้กูคุกคาม ข่มขู่ เปล่ียนแปลง ต าแหน่ง
งาน ลกัษณะงาน สถานท่ีท างาน พกังาน ไล่ออก การหยดุด าเนินธุรกรรมทางการคา้ตา่งๆ  และกระท าการอ่ืน
ใดท่ีมีลกัษณะการปฏิบตัิไม่เป็นธรรมหรือผลเสียหายแก่ผูแ้จง้เบาะแส โดยช่ือผูร้อ้งเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแสและ
ขอ้มลูท่ีแจง้จะถกูเก็บไวเ้ป็นความลบั 

2. นิยาม 
2.1 บรษิัทฯ หมายถึง บรษิัท นอรท์อีส รบัเบอร ์จ  ากดั (มหาชน) 
2.2 พนกังาน หมายถึง พนกังานของบรษิัทฯ ทกุคน ทกุต าแหนง่ ทกุประเภท และทกุระดบัการบรหิาร 

รวมถึงกรรมการบรษิัท กรรมการชดุยอ่ย ผูบ้รหิาร 
2.3 ผูมี้ส่วนไดเ้สีย หมายถึง นอกจากพนกังานและลกูคา้ท่ีกล่าวขา้งตน้ ยงัหมายถึง คูค่า้ คูแ่ข่ง องคก์รท่ี

เก่ียวขอ้ง ชมุชน ผูผ้ลิต ผูข้ายผูร้บัเหมาชว่ง สถาบนัการเงิน ผูถื้อหุน้ เจา้หนีก้ารคา้ ลกูหนีก้ารคา้ นกัลงทนุ เป็นตน้ 
2.4 ผู้รอ้งเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส หมายถึง บุคคลท่ีเปิดเผยข้อมูลของการกระท าผิดหรือการผิด

จรรยาบรรณใดๆ ท่ีตนเองไดพ้บเห็น 
2.5 คณะท างานตรวจสอบ หมายถึง คณะท างานท่ีบริษัทฯ แต่งตั้งขึน้ ประกอบด้วยประธาน

คณะท างานและคณะท างาน เพ่ือด าเนินการตรวจสอบในชัน้ตน้ 

2.6 ผูร้บัขอ้รอ้งเรียน หมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. ผู้มีสิทธิร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส 

ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย และบคุคอ่ืนๆ รวมถึงกรรมการบริษัท กรรมการชดุย่อย ผูบ้ริหาร พนกังานท่ีพบเห็น
การกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบับริษัทฯ นโยบาย ประกาศ ท่ีเป็นไปตามหลกัการก ากับดแูล
กิจการท่ีดี   มีธรรมภิบาลในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการทุจริตหรือคอรร์ปัชั่น อนัอาจจะก่อใหเ้กิด
ความเสียหายตอ่บรษิัทฯ โดยสงวนสิทธิในการพิจารณาประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

1. การสมคัรงาน 
2. แบบส ารวจ หรือการขอรบัขอ้มลูเก่ียวกบับรษิัท  
3. การขอเงินบรจิาค 
4. เรื่องท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษัทจะด าเนินการได ้
5. เรื่องท่ีไมเ่ป็นประโยชนต์อ่การด าเนินการโดยรวมของบริษัท 



 

  
 

4. วิธีการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 
บริษัทฯ ไดก้ าหนดวิธีการและช่องทางรอ้งเรียน และแจง้เบาะแส ซึ่งผูร้อ้งเรียนหรือแจง้เบาะแส 

สามารถด าเนินการได ้ดงันี ้

4.1 สง่จดหมายถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ) ดงันี ้
คณุรณชิต จินะดษิฐ์  ประธานกรรมคณะกรรมการตรวจสอบ  
บรษิัท นอรท์อีส รบัเบอร ์จ  ากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 398 หมู ่4 ต.โคกมา้ อ.ประโคนชยั จ. บรุีรมัย ์31140 
E-Mail: ronachit.ji@nerubber.com       
โทรศพัท ์089-7674222  

4.2 รอ้งเรียนหรือแจง้เบาะแสดว้ยวาจาหรือเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
4.3 ตูร้บัหนงัสือรอ้งเรียนหรือการแจง้เบาะแสท่ีบริษัทก าหนดขึน้  
4.4 ในกรณีท่ีผูร้อ้งเรียนเลือกท่ีจะไมเ่ปิดเผยช่ือตอ้งระบรุายละเอียดขอ้เท็จจรงิ หรือหลกัฐานท่ีชดัเจน

เพียงพอท่ีแสดงใหเ้ห็นว่ามีเหตอุนัควรเช่ือว่ามีการกระท าท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และการทจุรติหรือคอรร์ปัชั่น 

   ทัง้นี ้การรอ้งเรียนหรือการแจง้เบาะแสจะถือเป็นความลบัท่ีสดุ และผู้รอ้งเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแส
สามารถรอ้งเรียนไดม้ากกว่าหนึ่งช่องทาง และไมจ่  าเป็นตอ้งเปิดเผยตวัตนผูร้อ้งเรียน แตห่ากเปิดเผยตนเองจะ
ท าใหบ้รษิัทฯ สามารถแจง้ผลการด าเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเตมิในเรื่องท่ีรอ้งเรียนใหท้ราบได ้

5. ข้ันตอนการตรวจสอบข้อเทจ็จริง 
5.1 ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนและเบาะแสจะเป็นผูด้  าเนินการตรวจสอบ หรืออาจมอบหมายใหบุ้คคล หรือ

หน่วยงานท่ีไวว้างใจเป็นผูต้รวจสอบขอ้เท็จจริงและรวบรวมขอ้เท็จจริงและเบาะแสกระท าผิดหรือทุจริตตาม
ความเหมาะสมแลว้แตก่รณี โดยด าเนินการดว้ยความเป็นอิสระและเท่ียงธรรม รวมทัง้ บริษัทฯ  จะด าเนินการ
ลงโทษทางวินัยหรือด าเนินคดีทางกฎหมายกับผูก้ระท าผิดตามนโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าผิดและ
ทจุรติ 

5.2 ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาหรือผู้รับเรื่องรอ้งเรียนรับทราบเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต 
รวมทัง้พบวา่มีการกระท าผิดหรือทจุริตดงักล่าวเกิดขึน้จริง ใหแ้จง้คณะท างานตรวจสอบภายใน ภายใน 7 วนั เพ่ือ
ด าเนินการตามขัน้ตอนการสอบสวนท่ีก าหนดไว ้และใหค้ณะท างานตรวจสอบภายในจดัท าทะเบียนการรบัเรื่อง
รอ้งเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทจุริต พรอ้มทัง้จดัท ารายงานสรุปสง่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบรหิารรบัทราบอยา่งนอ้ยไตรมาสละหนึ่งครัง้  

5.3 ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนหรือผูไ้ดร้บัมอบหมายสามารถเชิญใหพ้นกังานคนหนึ่งคนใดหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งมา
ใหข้อ้มลูหรือขอใหจ้ดัส่งเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาเพ่ือตรวจสอบหาขอ้เท็จจรงิ ตามความเหมาะสมเป็นแตล่ะ
กรณีไป 



 

  
 

5.4 หากตรวจสอบแลว้พบวา่เป็นความจรงิ บรษิัทฯ มีมาตรการด าเนินการ ดงันี ้
- ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนเป็นเรื่องท่ีบริษัทกระท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
จรรยาบรรณบริษัทฯ โดยผูร้อ้งเรียนเสนอเรื่องท่ีพบการกระท าผิดพรอ้มความเห็น และก าหนด
แนวทางในการปฏิบตัิท่ีถูกตอ้งต่อผูมี้อ านาจด าเนินการพิจารณา และในกรณีท่ีเป็นเรื่องส าคัญ 
เชน่ เป็นเรื่องท่ี กระทบตอ่ช่ือเสียงภาพลกัษณ ์หรือฐานะทางการเงินของบริษัท ขดัแยง้กบันโยบาย
ในการด าเนิน  ธุรกิจของบริษัท หรือเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารระดบัสงู เป็นตน้ ใหป้ระธานคณะท างาน
ตรวจสอบภายในแจง้เรื่องดงักล่าวหรือขอ้เท็จจริงและเสนอแนวทางในการด าเนินการ เพ่ือเสนอ
เรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในเบือ้งตน้ ก่อนน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท เพ่ือ
พิจารณารบัทราบเพ่ือด าเนินการตามความเหมาะสม 
- ในกรณีท่ีขอ้รอ้งเรียนท่ีสง่ผลกระทบท าใหเ้กิดความเสียหายตอ่ผูใ้ดผูห้นึ่ง บริษัทฯ จะเสนอ
วิธีการบรรเทาความเสียหายท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมใหก้บัผูเ้สียหาย 
-   คณะท างานตรวจสอบภายในเป็นผูท่ี้แจง้ความคืบหนา้และผลการพิจารณาเรื่องรอ้งเรียน/
เบาะแสการกระท าผิดและการทจุรติใหผู้ร้อ้งเรียนไดร้บัทราบ  

6. การคุ้มครองปกป้องผู้ทีแ่จ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสการกระท าผิดหรือทุจริต 
   6.1 ผูร้อ้งเรียนหรือแจง้เบาะแสสามารถเลือกท่ีจะมาเปิดเผยตนเองได ้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจจะ

ท าใหเ้กิดความเสียหายกบัตนเอง แตต่อ้งระบรุายละเอียดขอ้เท็จจริง หรือหลกัฐานท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีจะแสดง
ใหเ้ห็นว่ามีเหตอุนัควรเช่ือว่ามีการกระท าท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือจรรยาบรรณใน
การด าเนินธุรกิจเกิดขึน้ รวมทัง้ การทจุริตหรือคอรร์ปัชั่น อย่างไรก็ตาม หากเลือกท่ีจะเปิดเผยตนเองก็จะท าให้
ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งรวดเรว็ยิ่งขึน้ 

 6.2 ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง บริษัทฯ ถือเป็นความลบัและจะเปิดเผยเท่าท่ีจ  าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภัย 
และความเสียหายของผูร้อ้งเรียนหรือแจง้เบาะแสแหล่งท่ีมาของขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ผูร้บัผิดชอบในทกุขัน้ตอน
จะตอ้งเก็บรกัษาขอ้มูลท่ีไดร้บัขัน้ความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง หากฝ่าฝืนถือเป็นการ
กระท าความผิดวินยั 

6.3 บริษัทฯ จะใหค้วามคุม้ครองและไม่ยินยอมใหมี้การข่มขู่ คกุคาม พนกังานหรือผูร้อ้งเรียนหรือผู้
แจง้เบาะแสท่ีไดร้อ้งเรียนหรือแจง้เบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต รวมถึงผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือหรือความ
ชว่ยเหลือในการสอบสวนดว้ยเจตนาสจุรติ 

6.4 บริษัทฯ จะใหค้วามคุม้ครองและจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบตอ่พนกังานท่ีปฏิเสธ
การกระท าผิด หรือการทจุรติ แมว้า่การกระท านัน้จะท าใหบ้รษิัทสญูเสียโอกาสทางธุรกิจ 

6.5 บริษัทฯ จะใหค้วามคุม้ครองแก่ผูร้อ้งเรียนหรือผูแ้จ้งเบาะแสท่ีมีส่วนไดเ้สียในการด าเนินธุรกรรม
ทางการคา้กบับรษิัทฯ หรือธุรกรรมในดา้นอ่ืนๆ แมว้า่การกระท านัน้จะท าใหบ้รษิัทสญูเสียโอกาสทางธุรกิจ 



 

  
 

6.6 ผูท่ี้ไดร้บัความเดือนรอ้นเสียหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสียหายดว้ยวิธีการ หรือกระบวนการท่ี
มีความเหมาะสมและเป็นธรรม 

6.7 ผูถู้กรอ้งเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแสมีสิทธิท่ีจะไดร้บัแจง้ผลการตรวจสอบหากขอ้รอ้งเรียนไม่ด  าเนิน
ตอ่ไป 
           

นโยบายฉบบันี ้ไดร้บัการอนุมตัิจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 7/2563 เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 
2563 ทัง้นี ้ใหมี้ผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป 
 
 
 
                  (นายชนิตร ชาญชยัณรงค)์ 
                                                                                        ประธานกรรมการบรษิัท 


