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นโยบายด้านสิ ทธิ มนุษยชน
1.บทนา
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) (“บริษั ท ”) มุ่ งมั่ น ในการดาเนิน ธุรกิจ อย่ างรับ ผิด ชอบต่ อผู้มี ส่วนได้ เสี ย
ทุกฝ่ายในห่วงโซคุณค่าตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักดีว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นความรับผิดชอบ
หนึ่งที่สาคัญ โดยสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นสิทธิและเสรีภาพขัน้ พื้นฐานที่มีมาแต่กาเนิดและเป็นความเสมอภาคของบุคคลทีจ่ ะไม่
ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว ภาษา เผ่าพันธุ์ หรือสถานะอื่นใด ดังนั้น เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยง
การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียจากการดาเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงกาหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนนีข้ ึ้น
โดยพิจารณาตามความสอดคล้องกับ บทบัญญัติของกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากลที่สาคัญ อาทิ ปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ เป็นต้น เพื่อเป็นกรอบความ
ประพฤติให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
2.การปฏิ บตั ิ ด้านสิ ทธิ มนุษยชนต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษัทถือหลักการสาคัญ ที่จะเคารพสิทธิมนุษยชนและจะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคานึงถึงความเสมอภาค
เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเหมือนหรือความแตกต่างของเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ ภาษา
วัฒนธรรม ความเห็นต่าง สถานะทางสังคม หรือสถานะอื่นใด รวมทั้งจะไม่สนับสนุนและต่อต้านการกระทาที่เป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ บริษัทได้กาหนดแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ดังนี้
2.1 การปฏิ บตั ิ ต่อพนักงาน
1) บริษั ท มุ่ งมั่ น ที่ จะสร้างโอกาสให้ เกิ ดการจ้างงานอย่างเป็ น ธรรมและเท่ าเที ย ม ตั้ งแต่ ก ระบวนการ
สรรหาว่าจ้าง การจ่ายค่ าตอบแทน การจัดสวัสดิการ การพัฒ นาศั กยภาพ และการประเมิ นผลการปฏิบัติ งาน
รวมถึงการส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับพนักงาน โดยพิจารณาตามความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน
2) บริษัทกาหนดให้มีการจ้างงานและใช้แรงงานตามหลักเกณฑ์ ที่กฎหมายกาหนด โดยไม่ให้มีการจ้าง
แรงงานที่ผิดกฎหมาย แรงงานที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือแรงงานเด็กที่อายุต่ากว่าเกณฑ์ นอกจากนี้ กาหนดให้ชั่วโมง
การทางานปกติ การทางานล่วงเวลา วันหยุด และวันลาของพนักงานต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
3) บริษัทกาหนดให้การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา การจัดสวัสดิการ การเลิกจ้าง และการจ่ายค่าชดเชยแก่
พนักงานต้องมีการดาเนินการอย่างเป็นธรรมและไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
4) บริษัท กาหนดให้มีการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เพื่ อ ป้ อ งกั น และลดโอกาสในการเกิ ด อุ บั ติ เหตุ การประสบอั น ตราย และการเจ็ บ ป่ ว ยจากการท างานหรื อ
สภาพแวดล้อมในสถานที่ทางาน
5) บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การจ้างงาน สวัสดิการ และสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกับฝ่ายจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
6) บริษัทส่งเสริมให้ พนักงานยอมรับและเคารพในความแตกต่างที่หลากหลายของบุคคล โดยการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชน การป้องกันความรุนแรง การล่วงละเมิด หรือการข่มขู่คุกคามที่อาจ
เกิดขึ้นให้แก่พนักงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน
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2.2 การปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้า
1) บริษั ท ในฐานะผู้ ป ระกอบธุรกิจ ให้ บ ริก ารทางการเงินที่ มุ่ งหมายให้ ลูก ค้า ได้รับ การให้ บ ริการอย่ าง
เป็นธรรม จริงใจ และไม่เอาเปรียบ บริษัทจึงกาหนดนโยบายการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่าง
เป็นธรรม ซึ่งครอบคลุมกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ (End-to-End Process)
เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และได้รับการบริการอย่างเป็นธรรม
2) บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพการดาเนินงานอย่างยั่งยืน
โดยคานึงถึงการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ บริษัทจึงกาหนดให้ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเป็นปัจจัยหนึ่งในการ
พิจารณาให้สินเชื่อ โดยบริษัทจะไม่รับพิจารณาสินเชื่อ ให้แก่บุคคลที่กระทาการหรือเกี่ยวข้องกั บการกระทาผิด
กฎหมายและศีลธรรม ซึ่งรวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การบังคับใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ เป็นต้น
3) บริษัทกาหนดให้กระบวนการติดตามทวงถามหนี้จากการให้สินเชื่อต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
โดยจะต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งการใช้วาจาหรือภาษาที่เป็นการข่มขู่ดูหมิ่น
คุกคามขู่เข็ญ หรือการใช้ความรุนแรงให้เกิดความเสียหายแก่ลูกหนี้หรือบุคคลอื่น
4) บริษัทกาหนดให้มีการดาเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามหลักเกณฑ์ทกี่ ฎหมายกาหนด และ
ให้ความสาคัญต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทาลาย
ใช้ เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันอาจเป็นการละเมิด
สิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทได้ให้สิทธิแก่ลูกค้าในการดาเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน
ภายใต้ข้อกาหนดของกฎหมาย
2.3 การปฏิ บตั ิ ต่อคู่ค้า
1) บริษัทมุ่งหวังให้คู่ค้าดาเนินธุรกิจตามข้อกาหนดของกฎหมายและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่า
คู่ค้ามีการดาเนินงานที่เหมาะสมและคานึงถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน
และการปฏิบั ติต่ อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยบริษั ทได้กาหนดให้ การปฏิบัติด้านสิท ธิมนุ ษยชนตามกฎหมาย
กฎระเบียบ หรือข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าของบริษัท
2) บริษัทสนับสนุนให้คู่ค้า มีการจ้างงานและใช้แรงงานตามหลักเกณฑ์ ที่กฎหมายกาหนด โดยต้องไม่มี
การจ้ างแรงงานที่ ผิ ด กฎหมาย แรงงานที่ ไม่ ได้ รับ อนุ ญ าตให้ เข้ าท างาน หรือ แรงงานเด็ ก ที่ อ ายุต่ ากว่าเกณฑ์
นอกจากนี้ ยังควรกาหนดให้ชั่วโมงการทางานปกติ การทางานล่วงเวลา วันหยุด และวันลาของลูกจ้างต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
3) บริษัทสนับสนุนให้คู่ค้ามีการจ่ายจ้างและจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
รวมถึ ง จัดให้ สถานประกอบการมี ค วามปลอดภั ย อาชี วอนามั ย และสภาพแวดล้อ มในการท างานที่ เหมาะสม
เพื่อป้องกันและลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยจากการทางาน
4) บริษั ท ส่ งเสริม ให้ คู่ ค้ าเคารพในความแตกต่ างที่ ห ลากหลายของบุ ค คล และต้ อ งไม่ สนั บ สนุ น หรื อ
เพิกเฉยต่อการใช้ความรุนแรง การล่วงละเมิด หรือการข่มขู่คุกคามใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในสถานประกอบการ และใน
กรณี ที่ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน บริ ษั ท คาดหวั งว่ าคู่ ค้ า จะด าเนิ น การแก้ ไ ขและเยี ย วยาผู้ ที่ ได้ รั บ
ผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวอย่างเหมาะสม
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2.4 การปฏิ บตั ิ ต่อสังคม
1) บริษัทมุ่งดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกาหนดให้มีการวิเคราะห์ความคาดหวังและ
จัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า พร้อมทั้งกาหนดแนวปฏิบัติ ด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
2) บริษั ท กาหนดให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางการเงินและกิจกรรมเพื่ อสังคมอย่างต่อเนื่อง
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒ นาชีวิตความเป็นอยู่ ของคนในสังคม ส่งเสริมให้คนทุกกลุ่ม
ในสังคมมีองค์ความรู้และโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคมอันจะนาไปสู่ปัญหา
ด้านสิทธิมนุษยชน
3) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนผ่านช่อง
ทางการร้องเรียนของบริษัท หากมีเหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร
พนั ก งานของบริษั ท และบริ ษั ท ในเครือ โดยบริษั ท จะด าเนิ น การแก้ ไขข้ อ ร้อ งเรีย นดั งกล่ า วพร้อ มทั้ ง ก าหนด
มาตรการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ขึ้นซ้าในอนาคต
3.กระบวนการตรวจสอบด้านสิ ทธิ มนุษยชนอย่างรอบด้าน
บริษัทมุ่งพัฒนากระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน เพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินงานของบริษัท
จะไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด การละเมิ ด สิ ท ธิม นุ ษ ยชนตลอดห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า โดยท าการวิเคราะห์ ป ระเด็ น ความเสี่ ย ง ประเมิ น โอกาส
และผลกระทบ รวมทั้งกาหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยง การแก้ไขปัญหา การบรรเทาและเยียวยาผลกระทบในกรณีที่
เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น นอกจากนี้ บริษัทจะดาเนินการให้มีการติดตามและรายงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง
โดยเปิดเผยการดาเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี
4.การแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน และการเยียวยา
บริษั ท จะไม่ กระทาหรือสนั บ สนุ นการกระท าใดๆ อัน อาจก่ อให้ เกิด การละเมิ ดสิ ท ธิมนุ ษ ยชน จึงเปิ ดโอกาสให้
พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน และการเยียวยามีรายละเอียดดังนี้
4.1 เมื่อพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือพบเห็นเหตุการณ์ หรือได้รับผลกระทบจากการ
กระทาทีเ่ ป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้
1) แจ้งโดยตรงที่ ประธานกรรมการ
2) แจ้งโดยตรงที่ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3) แจ้งโดยตรงที่ กรรมการผูจ้ ัดการ
4) แจ้งโดยตรงที่ ผู้บังคับบัญชา
5) แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.ratchthani.com
4.2 เมื่อผู้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนพิ จารณาพยานหลักฐานและข้อเท็ จจริง แล้วพบเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นจริง จะต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาหรือระงับเหตุที่เกิดขึ้นเป็นการเร่งด่วน ในกรณีที่เหตุ
ดังกล่าวเกินกว่าขอบเขตอานาจที่จะกระทาได้ จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาลาดับถัดไปเพื่อพิจารณาสั่งการ
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ทั้ งนี้ ในกรณี ที่ เหตุ ก ารณ์ ก ารละเมิ ด สิ ท ธิม นุ ษ ยชนมี ค วามซั บ ซ้ อ นหรือ ร้ ายแรง ก าหนดให้ ต้ อ งมี ก ารแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อให้การพิจารณาเกิดความเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
4.3 บริษัทกาหนดให้มีการเยียวยาผู้เสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างสมเหตุสมผล
และจะดาเนินการลงโทษทางวินัยกับ ผู้กระทาผิดตามที่กาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับการทางานของบริษัท นอกจากนี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันพิจารณากาหนดมาตรการป้องกัน และบรรเทาความเสี่ยงที่อาจทาให้เกิด เหตุการณ์
การละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นซ้าในอนาคต
4.4 บริษั ท จะให้ ความคุ้ม ครองแก่ ผู้เสี ยหาย ผู้ที่ ได้รับ ผลกระทบ หรือผู้ ให้ ข้ อมู ล เบาะแส มิ ให้ ต้ องได้รับ ความ
เดือดร้อน อันตราย ความเสียหาย หรือได้รับความไม่เป็นธรรมอันเกิดจากการให้ ความร่วมมือกับบริษัท ในการพิจารณา
เหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าว และจะปกปิดข้อมูลผู้เสียหาย ผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรือผู้ให้ข้อมูลเบาะแสไว้เป็น
ความลับ โดยจากัดการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้น
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