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นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) “บริษัท ” ตระหนักว่า การคอร์รัปชั่น ส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ที่สาคัญ เป็นการกระทาทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง สร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ ส่ง
ผลเสีย ต่อ ชื่อ เสียงของบริษัท ทางด้า นจริย ธรรมทางธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขัน และทาให้บ ริษัท ไม่เ ป็น ที่
ยอมรับได้ รวมทั้งลดความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงถือหลักการสาคัญในการ
ดาเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับ
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อ ม จากการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ โดยมีแนวทางชัดเจนที่จะร่วมมือและสนับสนุนกับ
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน บริษัท จึง ได้กาหนดนโยบายต่อ ต้า นการคอร์รัป ชั่น เป็น ลายลัก ษณ์อัก ษรขึ้น โดยใช้
แนวทางของ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ” เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนใน
การดาเนินธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบาย ดังต่อไปนี้

1. คานิยาม
“การคอร์รัปชั่น” (Corruption) หมายถึง การใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่มิ
ควรได้ การให้หรือรับสินบน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา ให้คามั่น เรียกร้อง ให้
หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
ของเอกชน หรื อผู้ มีห น้า ที่ ไม่ ว่า จะโดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อม เพื่ อให้บุ คคลดั ง กล่ าวกระท าหรื อละเว้ น
การปฏิบัติหน้าที่ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง

2. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษัท ห้า มกรรมการ ผู้บ ริห าร และพนัก งานของบริษัท ไม่ใ ห้เ รีย กร้อ ง ดาเนิน การ หรือ ยอมรับ การ
คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง ครอบครัว เพื่อนและ
คนรู้จัก หรือเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท
และให้ มี ก ารสอบทานการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและมาตรการต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั่ น นี้ อ ย่ า งสม่ าเสมอ
ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกาหนดในการดาเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย ทั้ง นี้ หากมีการฝ่าฝืนกระทาการใดๆ อันเป็นการ
สนับสนุนช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการคอร์รัปชั่นจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท

3. หน้าที่ความรับผิดชอบ
3.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกาหนดและอนุมัตินโยบายและมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น กากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการตระหนักถึงความสาคัญและได้นาไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานให้ บริษัท มีการควบคุมภายใน
อย่ า งเพี ย งพอ และสอบทานการปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายและมาตรการต่ อ ต้ า น
การคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ
*
3.3 ฝ่ายจัดการ มีหน้ าที่แ ละรั บผิด ชอบในการส่ งเสริม สนั บสนุ น และควบคุ มดูแ ลเพื่ อให้ มั่นใจว่ า
พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รั ปชั่น
รวมทั้ ง ทบทวนความเหมาะสมของระเบี ย บและมาตรการต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย
* ฝ่ายจัดการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
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3.4 ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่า
เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจ
เกิดขึ้น และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3.5 กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบาย
และมาตรการต่ อ ต้า นการคอร์ รัป ชั่ น โดยต้ อ งไม่เ ข้ าไปเกี่ย วข้อ งกั บ เรื่ องคอร์ รัป ชั่น ไม่ว่ าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม
3.6 บริษัทลูก บริษัท ร่วม (ถ้า มี) หรือ ตัวแทนทางธุร กิจ ของบริษัท ที่บ ริษัท มีอานาจควบคุม ต้อ ง
ยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท

4. ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติ
4.1 บริษัทกาหนดให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวังต่อ
รูปแบบการคอร์รัปชั่น ดังนี้
 การให้และรับสินบน
ห้ามให้หรือรับสินบนในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ และ
ห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบนแทนตนเอง
 ค่าของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่นๆ
การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน การเลี้ย งรับรอง หรือ ผลประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า คู่ค้า
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ให้ปฏิบัติตาม ”จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ” ของบริษัท
 การช่วยเหลือทางการเมือง
บริษัทมีน โยบายไม่ช่ว ยเหลือ สนับ สนุน พรรคการเมือ ง กลุ่ม การเมือ ง หรือ นัก การเมือ ง
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุน
บริษัทกาหนดให้ทาการบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุนดังนี้
1. เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นการกระทา
การใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
2. การให้หรือรับเงินบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ หรือเงินสนับสนุนนั้นไม่ได้
ถูกนาไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
3. ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนการสอบทานและอนุ มั ติ ก ารบริ จ าคเพื่ อ การกุ ศ ล
การ
สาธารณประโยชน์ หรือเงินสนับสนุนตามระเบียบของบริษัท
4. ในกรณีที่มีข้อสงสัยที่อาจส่งผลกระทบทางกฎหมาย ให้ขอคาปรึกษาจากฝ่ายกฎหมาย
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร หรือในเรื่องที่มีความสาคัญประการอื่น ให้เป็นดุลยพินิ จของ
ฝ่ายจัดการ
4.2 บริษัท มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่า การคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
ทั้งการกระทาธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
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4.3 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทา
ที่เ ข้า ข่า ยการคอร์รัป ชั่น ที่เกี่ย วข้อ งกับ บริษัท ต้อ งแจ้ง ผู้บัง คับบัญ ชาหรือ บุค คลที่รับ ผิด ชอบ
ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการรับ
ข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ บริษัทกาหนด
4.4 บริษัทต้องให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธคอร์รัปชั่น หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยบริษัทจะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธ
การคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทานั้นจะทาให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
4.5 กรรมการและผู้บริหารทุกระดับของบริษัท จะต้องแสดงความซื่อสัตย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยกาหนดให้ฝ่ายสานักกรรมการ
ผู้จัด การ ส่ว นงานทรัพยากรบุค คล รับ ผิด ชอบในการเผยแพร่ค วามรู้ สร้า งความเข้า ใจ และ
ส่ง เสริม ให้พ นักงานทุ ก ระดับ ยึดถือ นโยบายต่อ ต้า นการคอร์รัปชั่น อย่า งจริง จัง ต่อเนื่อ ง และ
เสริมสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
4.6 นโยบายต่อ ต้า นการคอร์รัปชั่นนี้ให้ค รอบคลุมไปถึงกระบวนการบริห ารงานบุค คล ตั้ง แต่การ
สรรหาหรือ การคัด เลือ กบุค ลากร การเลื ่อ นต าแหน่ง การฝึก อบรม การป ระเมิน ผลการ
ปฏิบ ัต ิง านของพนัก งาน โดยก าหนดให้ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาทุก ระดับ สื ่อ สารท าความเข้า ใจกับ
พนัก งานเพื่อ ใช้ใ นกิจ กรรมทางธุร กิจที่อยู่ใ นความรับผิด ชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติ ตาม
นโยบายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.7 การด าเนิ น การใดๆ ตามนโยบายต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั่ น ให้ ใ ช้ แ นวปฏิ บั ติ ต ามที่ ก าหนดไว้ ใ น
“นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี” “จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ” รวมทั้งระเบียบ และ
คู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่ บริษัท จะกาหนดขึ้น
ต่อไป
4.8 บริษัทกาหนดให้บอกกล่าวประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นผ่ านสื่อทั้งภายในและ
ภายนอก เช่น Website ของบริษัท แบบแสดงรายการข้อ มูล ประจาปี (56-1) และรายงาน
ประจาปี (56-2) โดยนโยบายดังกล่าวของบริษัทเป็นการปฏิบัติ ภายใต้กฎหมายของประเทศ
ไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

5. ข้อแนะนาเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
หากกรรมการ ผู้บ ริหาร และพนักงานมีข้อสงสัย เกี่ย วกั บ การปฏิบัติข องตนเองว่า ถูกต้อ งตามนโยบายและ
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นหรือไม่ ขอให้มีการพิจารณาก่อนการปฏิบัติหรือตัดสินใจเรื่องนั้นๆ ดังนี้
1. เป็นการกระทาที่ถูกกฎหมายหรือกฎระเบียบของทางการและของบริษัทหรือไม่
2. สังคมยอมรับการกระทานั้นหรือไม่ สามารถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่
3. เป็นการกระทาที่ขัดต่อจริยธรรม และอาจจะนาความเสื่อมเสียมาให้กับผู้กระทาหรือผู้อื่นหรือต่อ
ชื่อเสียงของบริษัทในขณะนั้นหรือในอนาคตหรือไม่
หากไม่แน่ใจในการพิจารณาด้วยตนเอง ให้แจ้งข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของเรื่องนั้นต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา
หรือสอบถามจากฝ่ายสานักกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานกากับดูแลกิจการ เพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาปัจจัยและ
ดาเนินการให้ถูกต้องต่อไป
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ภาคผนวก
1. นิยาม เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามความหมายที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจ ริต และให้ร วมถึง ข้า ราชการ เจ้า พนัก งาน พนัก งานรัฐวิสาหกิจ ลูก จ้า ง ตัว แทน หรือ
บุคคลอื่นใดที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานดังต่อไปนี้
 กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ (เช่น กรมศุลกากร สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ)
 องค์กรระหว่างประเทศ (เช่น ธนาคารโลก กองทุ นการเงินระหว่างประเทศ ฯลฯ)
 พรรคการเมือ ง ผู้ดารงตาแหน่ง ทางการเมือ ง หรือ ผู้ส มัค รรับ เลือ กตั้ง (ทั้ง ฝ่า ยรัฐบาลและฝ่า ยค้า น)
ผู้บริหารท้องถิ่น
 หน่วยงานที่มีอานาจกากับ ดูแ ล (เช่น สานัก งานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ฯลฯ)
 รัฐวิสาหกิจ หรือ บริษัท หรือ องค์กรอื่นๆ ที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของหรือมีอานาจควบคุม

2. นิยาม การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) การบริจาคเพื่อการกุศล การ
สาธารณประโยชน์ เงินสนับสนุน (Sponsorships)
 การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)
การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือในนามบริษัท ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินหรือรูปแบบ
อื่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือด้านการเงินสามารถรวมถึงการให้กู้เงินส่วนการ
ช่วยเหลือในรูปแบบอื่น (In – kind) เช่น การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรค
การเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรที่มี ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
พรรคการเมือ ง เป็น ต้น ทั้ง นี้ เว้น แต่เ ป็น การสนับ สนุน กระบวนการประชาธิป ไตยที่ ก ระทาได้ ตามที่
กฎหมายกาหนด
 การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์
การบริจาคเพื่อการกุศล คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน
การบริจาคเพื่อการสาธารณประโยชน์ คือ การใช้จ่ายเงินเพื่อโครงการ กิจกรรม เพื่อให้ เกิดประโยชน์
แก่ชุมชน สังคม กลุ่มประชาชน โดยบริษัทอาจไม่ได้รับผลตอบแทนที่มีตัวตน
 เงินสนับสนุน (Sponsorships)
เงินสนับสนุนแตกต่างจากการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการสาธารณประโยชน์ เนื่อ งจากเงิน สนับ สนุน
มีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท
เงิน สนับ สนุน มีค วามเสี่ย งเนื่อ งจากเป็น การจ่า ยเงิน สาหรับ การบริก ารหรือ ผลประโยชน์ที่ย ากต่อ
การวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุนอาจถูก เชื่อ มโยงไปเกี่ย วข้อ งกับ การให้สิน บน เช่น เงิน สนับ สนุน
อาจมีจ ุด ประสงค์แ อบแฝง โดยใช้ก ารกีฬ าเพื่อ การกุศ ลหรือ องค์ก รการกุศ ลเป็น สิ่ง บัง หน้า เพื ่อ
ก่อให้เกิดความได้เปรียบ
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3. การให้ความได้เปรียบในการพิจารณา
ตัว อย่า งของการให้ค วามได้เ ปรีย บในการพิจ ารณาของเจ้า หน้า ที่ข องรัฐ หรือ ผู้ที่เ กี่ย วข้อ ง ได้แ ก่ การให้
สัญญาโอกาสทางธุรกิจหรือ การประมูล การลดหรือยกเลิกค่าธรรมเนียม การให้ความช่วยเหลือ หรือยกเลิก
ข้อกาหนดที่จะต้องมีใบอนุ ญาตต่างๆ ที่ไม่ถูกต้องตรงตามกระบวนการตัดสินใจปกติของราชการ การยกเลิก
หรือลดข้อกาหนดทางกฎหมาย หรือการให้หรือช่วยเหลือในการเข้าถึงเจ้า หน้าที่ของรัฐ

6

