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นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด (มหาชน) “บริษทั ” ตระหนักว่า การคอร์รปั ชั ่นส่งผลร้ายและเป็ นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ทีส่ าคัญ เป็ นการกระทาทางธุรกิจทีไ่ ม่ถูกต้อง สร้างความไม่เป็ นธรรมทางธุรกิจ ส่ง
ผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษทั ทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขันของบริษทั และทาให้บริษทั ไม่
เป็ นทีย่ อมรับได้ รวมทัง้ ลดความเชื่อมันของผู
่
ถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผูม้ สี ่วนได้เสีย ทุกฝ่ าย บริษทั จึงถือหลักการสาคัญ
ในการดาเนินธุรกิจทีจ่ ะไม่สนับสนุ นกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลทีม่ สี ่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อนั ไม่พงึ
ได้รบั ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อ ม จากการใช้อานาจหน้าทีโ่ ดยมิชอบ โดยมีแนวทางชัดเจนทีจ่ ะร่วมมือและสนับสนุ น
กับภาครัฐบาลและภาคเอกชน บริษทั จึงได้กาหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ โดยใช้แนวทางของ “โครงการแนว
ร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ” เพื่อถือเป็ นหลักปฏิบตั ิทช่ี ดั เจนในการดาเนินธุรกิจ โดยกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามนโยบาย ดังต่อไปนี้

1. คานิ ยาม
“การคอร์รปั ชัน”
่ (Corruption) หมายถึง การใช้อานาจหน้าทีโ่ ดยมิชอบเพื่อให้ได้มาซึง่ ผลประโยชน์ท่มี ิ
ควรได้ การให้หรือรับสินบน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา ให้คามัน่ เรียกร้อง ให้
หรือรับ ซึง่ เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดทีไ่ ม่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หน่ วยงานของรัฐ หน่ วยงาน
ของเอกชน หรือผูม้ หี น้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทาหรือละเว้นการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซง่ึ ผลประโยชน์ทางธุรกิจทีไ่ ม่ถูกต้อง

2. นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ต้องไม่เรียกร้อง ดาเนินการ หรือยอมรับการคอร์รปั ชั ่น ใน
ทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรูจ้ กั หรือเพื่อ
ประโยชน์ของธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องของบริษทั และให้มกี ารสอบ
ทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันนี
่ ้อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทาง
ปฏิบตั แิ ละข้อกาหนดในการดาเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ
และข้อกาหนดของกฎหมาย ทัง้ นี้ หากมีการฝ่ าฝื นกระทาการใดๆ อันเป็ นการสนับสนุ นช่วยเหลือ หรือให้
ความร่วมมือกับการคอร์รปั ชันจะได้
่
รบั การพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษทั

3. หน้ าที่ความรับผิดชอบ
3.1 คณะกรรมการบริษ ทั มีหน้ าที่แ ละรับ ผิดชอบในการกาหนดและอนุ มตั ินโยบายต่ อ ต้า นการ
คอร์รปั ชัน่ และกากับดูแลให้มรี ะบบทีส่ นับสนุ นการต่อต้านการคอร์รปั ชันที
่ ม่ ปี ระสิทธิภาพ เพื่อให้
มันใจว่
่ าฝ่ ายจัดการตระหนักถึงความสาคัญและได้นาไปปฏิบตั จิ นเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการสอบทานให้ บริษทั มีการควบคุมภายใน
อย่างเพียงพอ และสอบทานการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
3.3 ฝ่ ายจัด การมีห น้ า ที่ แ ละรับ ผิด ชอบในการก าหนดให้มีร ะบบ ให้ก ารส่ง เสริม สนั บ สนุ น และ
ควบคุมดูแลเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีการปฏิบตั ิตามระเบียบนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่ างๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย

*ฝ่ ายจัดการของบริษทั ประกอบด้วย กรรมการผูจ้ ดั การและประธานคณะกรรมการบริหาร รองกรรมการผูจ้ ดั การ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโสและ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
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3.4 ผูต้ รวจสอบภายในอิสระ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานให้
เป็ นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้
มันใจว่
่ ามีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและเพียงพอต่อ ความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชั ่นทีอ่ าจ
เกิดขึน้ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3.5 กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง ฝ่ ายจัดการ และพนักงานของบริษทั มีหน้าทีต่ ้องปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ โดยต้องไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับเรื่องคอร์รปั ชันไม่
่ ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3.6 บริษทั ลูก บริษทั ร่วม (ถ้า มี) หรือ ตัว แทนทางธุรกิจ ของบริษทั ทีบ่ ริษ ทั มีอานาจควบคุม ต้อ ง
ยอมรับที่จะปฏิบตั ติ ามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั

4. ขอบเขตและแนวทางปฏิ บตั ิ
4.1 บริษทั กาหนดให้ กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบตั อิ ย่างระมัดระวังต่อ
รูปแบบการคอร์รปั ชัน่ ดังนี้
 การให้และรับสิ นบน
ห้ามให้หรือรับสินบนในรูปแบบใดๆ ทัง้ สิน้ เพื่อตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ และ
ห้ามมอบหมายให้ผอู้ ่นื ให้หรือรับสินบนแทนตนเอง
 การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์ อื่นๆ
การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สนิ การเลี้ย งรับรอง หรือ ผลประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า คู่ค ้า
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ให้ปฏิบตั ิตาม ”จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ของ
บริษทั
 การช่วยเหลือทางการเมือง
บริษัทมีน โยบายไม่ช่ว ยเหลือ สนับ สนุ น พรรคการเมือ ง กลุ่ม การเมือ ง หรือ นัก การเมือ ง
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 การบริ จาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงิ นสนับสนุน
บริษทั กาหนดให้ทาการบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุนดังนี้
1. เป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขดั ต่อศีลธรรม รวมทัง้ ไม่เป็ นการกระทา
การใดๆ ทีจ่ ะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
2. การให้หรือรับเงินบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ หรือเงินสนับสนุ นนัน้ ไม่ได้
ถูกนาไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้างในการติดสินบน
3. ให้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการสอบทานและอนุ มตั กิ ารบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์
หรือเงินสนับสนุนตามระเบียบของบริษทั
4. ในกรณีท่มี ขี ้อสงสัยที่อาจส่งผลกระทบทางกฎหมาย ให้ขอคาปรึกษาจากฝ่ ายกฎหมาย
อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือในเรื่องที่มคี วามสาคัญประการอื่น ให้เป็ นดุลยพินิจของ
ฝ่ ายจัดการ
4.2 บริษทั มุ่งมันที
่ จ่ ะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มันว่
่ า การคอร์รปั ชันเป็
่ นสิง่ ทีย่ อมรับไม่ได้
ทัง้ การกระทาธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
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4.3 กรรมการบริษทั ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ไม่พงึ ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทา
ที่เ ข้า ข่า ยการคอร์ร ปั ชั ่นที่เกี่ย วข้อ งกับ บริษทั ต้อ งแจ้ง ผู้บ งั คับบัญ ชาหรือ บุค คลที่ร บั ผิด ชอบ
ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทัง้ จัดให้มชี ่องทางในการรับ
ข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอก ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามระเบียบที่บริษทั กาหนด
4.4 บริษทั ต้องให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานทีป่ ฏิเสธคอร์รปั ชั ่น หรือแจ้งเรื่องคอร์รปั ชั ่นที่
เกีย่ วข้องกับบริษทั โดยบริษทั จะไม่ลดตาแหน่ ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานทีป่ ฏิเสธ
การคอร์รปั ชั ่น แม้ว่าการกระทานัน้ จะทาให้บ ริษทั สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ รวมทัง้ จะชมเชย
พนักงานที่แจ้งเบาะแส
4.5 กรรมการและผู้บริหารทุกระดับของบริษทั จะต้องแสดงความซื่อสัตย์ และเป็ นแบบอย่างที่ดใี น
การปฏิบ ตั ิต ามนโยบายต่อ ต้า นการคอร์ร ปั ชั ่น โดยกาหนดให้ฝ่ ายสานัก กรรมการผู ้จ ดั การ
ส่วนงานทรัพยากรบุค คล รับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้
พนักงานทุกระดับยึดถือนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันอย่
่ างจริงจัง ต่อเนื่อง และเสริม สร้างให้
เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
4.6 นโยบายต่อ ต้า นการคอร์รปั ชั ่นนี้ให้ค รอบคลุมไปถึงกระบวนการบริห ารงานบุค คล ตัง้ แต่การ
สรรหาหรือ การคัด เลือ กบุค ลากร การเลื่อ นต าแหน่ ง การฝึ ก อบรม การป ระเมิน ผลการ
ปฏิบ ตั ิง านของพนัก งาน โดยก าหนดให้ผู ้บ งั คับ บัญ ชาทุก ระดับ สื่อ สารท าความเข้า ใจกับ
พนัก งานเพื่อ ใช้ใ นกิจ กรรมทางธุร กิจที่อยู่ใ นความรับผิด ชอบและควบคุมดูแลการปฏิบตั ิ ตาม
นโยบายให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.7 การดาเนิ น การใดๆ ตามนโยบายต่ อ ต้า นการคอร์ร ัป ชัน่ ให้ใ ช้แ นวปฏิบ ัติต ามที่ก าหนดไว้ใ น
“นโยบายการกากับ ดูแลกิจการทีด่ ”ี และ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” รวมทัง้ ระเบียบ และคู่มอื การ
ปฏิบตั งิ านของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตั อิ ่นื ใดที่บริษทั จะกาหนดขึน้ ต่อไป
4.8 บริษทั กาหนดให้บอกกล่าวประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั ่นผ่านสื่อทัง้ ภายในและ
ภายนอก เช่น Website ของบริษ ทั แบบแสดงรายการข้อ มูล ประจาปี (56-1) และรายงาน
ประจาปี (56-2) โดยนโยบายดังกล่า วของบริษทั เป็ น การปฏิบตั ิภ ายใต้ก ฎหมายของประเทศ
ไทยในการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่

5. ข้อแนะนาเกี่ยวกับมาตรการต่ อต้านการคอร์รปั ชัน่
หากกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับการปฏิบตั ขิ องตนเองว่าถูกต้องตามนโยบายต่อต้าน
การคอร์รปั ชันหรื
่ อไม่ ขอให้มกี ารพิจารณาก่อนการปฏิบตั หิ รือตัดสินใจเรื่องนัน้ ๆ ดังนี้
1. เป็ นการกระทาทีถ่ ูกกฎหมายหรือกฎระเบียบของทางการและของบริษทั หรือไม่
2. สังคมยอมรับการกระทานัน้ หรือไม่ สามารถเปิ ดเผยต่อสังคมได้หรือไม่
3. เป็ นการกระทาทีข่ ดั ต่อจริยธรรม และอาจจะนาความเสื่อมเสียมาให้กบั ผูก้ ระทาหรือผูอ้ ่นื หรือต่อชื่อเสียงของ
บริษทั ในขณะนัน้ หรือในอนาคตหรือไม่
หากไม่แน่ ใจในการพิจารณาด้วยตนเอง ให้แจ้งข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของเรื่องนัน้ ต่อผูบ้ งั คับบัญชาพิจารณา
หรือสอบถามจากฝ่ ายสานักกรรมการผู้จดั การ ส่วนงานกากับดูแลกิจการ เพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาปั จจัยและ
ดาเนินการให้ถูกต้องต่อไป
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ภาคผนวก
1. นิ ยาม เจ้าหน้ าที่ของรัฐ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หมายถึง “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามความหมายที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจ ริต และให้ร วมถึง ข้า ราชการ เจ้า พนัก งาน พนัก งานรัฐวิสาหกิจ ลูก จ้า ง ตัว แทน หรือ
บุคคลอื่นใดที่เป็ นตัวแทนของหน่ วยงานดังต่อไปนี้
 กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่ วยงานของรัฐ (เช่น กรมศุลกากร สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ)
 องค์กรระหว่างประเทศ (เช่น ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ฯลฯ)
 พรรคการเมือ ง ผู้ดารงตาแหน่ ง ทางการเมือ ง หรือ ผู้ส มัค รรับ เลือ กตัง้ (ทัง้ ฝ่ ายรัฐบาลและฝ่ ายค้า น)
ผู้บริหารท้องถิ่น
 หน่ วยงานที่มีอานาจกากับ ดูแ ล (เช่น สานัก งานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ)
 รัฐวิสาหกิจ หรือ บริษัท หรือ องค์กรอื่นๆ ที่รฐั หรือหน่ วยงานของรั ฐเป็ นเจ้าของหรือมีอานาจควบคุม

2. นิ ยาม การช่ วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) การบริ จาคเพื่อการกุศล การ
สาธารณประโยชน์ เงิ นสนับสนุน (Sponsorships)
 การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)
การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือในนามบริษทั ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านการเงินหรือรูปแบบ
อื่น เพื่อสนับสนุ นกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือด้านการเงินสามารถรวมถึงการให้กู้เงินส่วนการ
ช่วยเหลือในรูปแบบอื่น (In - kind) เช่น การให้สงิ่ ของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุ นพรรค
การเมือง การซือ้ บัตรเข้าชมงานทีจ่ ดั เพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรทีม่ ีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับ
พรรคการเมือ ง เป็ น ต้น ทัง้ นี้ เว้น แต่เ ป็ น การสนับ สนุ น กระบวนการประชาธิป ไตยที่ ก ระทาได้ตามที่
กฎหมายกาหนด
 การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์
การบริจาคเพื่อการกุศล คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มผี ลตอบแทนที่มตี วั ตน
การบริจาคเพื่อการสาธารณประโยชน์ คือ การใช้จ่ายเงินเพื่อโครงการ กิจกรรม เพื่อให้ เกิดประโยชน์
แก่ชุมชน สังคม กลุ่มประชาชน โดยบริษทั อาจไม่ได้รบั ผลตอบแทนที่มีตัวตน
 เงิ นสนับสนุน (Sponsorships)
เงินสนับสนุ นแตกต่ างจากการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการสาธารณประโยชน์ เนื่ อ งจากเงิน สนับ สนุ น
มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษทั
เงิน สนับ สนุ น มีค วามเสี่ย งเนื่ อ งจากเป็ น การจ่า ยเงิน สาหรับ การบริก ารหรือ ผลประโยชน์ ที่ย ากต่ อ
การวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุ นอาจถูก เชื่อ มโยงไปเกี่ย วข้อ งกับ การให้สนิ บน เช่น เงิน สนับ สนุ น
อาจมีว ตั ถุ ป ระสงค์แ อบแฝง โดยใช้ก ารกีฬ าเพื่อ การกุศ ลหรือ องค์ก รการกุศ ลเป็ น สิง่ บัง หน้ า เพื่อ
ก่อให้เกิดความได้เปรียบ
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3. การให้ความได้เปรียบในการพิ จารณา
ตัว อย่า งของการให้ค วามได้เ ปรีย บในการพิจ ารณาของเจ้า หน้า ที่ข องรัฐ หรือ ผู ้ที่เ กี่ย วข้อ ง ได้แ ก่ การให้
สัญญาโอกาสทางธุรกิจหรือ การประมูล การลดหรือยกเลิกค่าธรรมเนียม การให้ความช่วยเหลือ หรือยกเลิก
ข้อกาหนดที่จะต้องมีใบอนุ ญาตต่างๆ ที่ไม่ถูกต้องตรงตามกระบวนการตัดสินใจปกติของราชการ การยกเลิก
หรือลดข้อกาหนดทางกฎหมาย หรือการให้หรือช่วยเหลือในการเข้าถึงเจ้า หน้าที่ของรัฐ
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บันทึ กการแก้ไขเอกสาร
ครังที
้ ่

วันที่จดั ทา

1
2

สิงหาคม 2557
พฤษภาคม 2560

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโดยย่อ

ผูจ้ ดั ทา

ผูอ้ นุมตั ิ

จัดทานโยบายครัง้ แรก
สานักกรรมการ คณะกรรมการบริษทั
เพิม่ เติมคาว่า “เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ” และ “การ สานักกรรมการ คณะกรรมการบริษทั
ชมเชยพนักงานทีแ่ จ้งเบาะแสการทุจริตและ
การคอร์ ร ัป ชัน่ แก่ อ งค์ก ร” สอดคล้ อ งกับ
มาตรา 123/5 แห่ง พ.ร.บ. การป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไข
เพิม่ เติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558) ซึง่ ได้กาหนด
เรื่อ งความผิด ฐานการให้สิน บนเจ้าหน้ า ที่
ของรัฐ เจ้าหน้ าที่ของรัฐต่ างประเทศ และ
เจ้าหน้าทีข่ ององค์การระหว่างประเทศ
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