ระเบียบบริษทั ราช กรุป๊ จํ ากัด (มหาชน)
ว่าด้วย การต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
พ.ศ. 2564
___________________________
โดยที่ เป็ นการสมควรปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั่ น เพื่ อ ให้
การดําเนินงานด้ านการต่อต้ านการทุจริตและคอร์รัปชั่นเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการดําเนินงานด้ วย
ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต โปร่ ง ใสเป็ นธรรม และบรรลุ ต ามเป้ าหมายดั ง ที่ บ ริ ษั ท ได้ เข้ า ร่ ว มคํ า ประกาศ
เจตนารมณ์ แนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้ านการทุจริตกับภาคธุรกิจเอกชนชั้นนําของ
ประเทศไทย ตลอดจนสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริตและ
นโยบายการต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั่ น ของกลุ่ ม บริ ษั ท คณะกรรมการบริ ษั ท ราช กรุ๊ ป จํา กัด
(มหาชน) จึงมีมติในการประชุม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1
บททัว่ ไป
1. บทนํา
1.1 บริ ษั ท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษั ท ”) มี น โยบายในการดําเนิ น ธุ ร กิจ อย่ างมี
คุ ณ ธรรมและโปร่ ง ใส โดยยึ ด มั่ น ในความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมและผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ทุ ก กลุ่ ม ตามหลั ก
บรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
1.2 บริษัทมี ความมุ่ งมั่ นในการต่ อ ต้ านการทุจริ ตและคอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ดั งนั้น ในปี
2557 บริษัทจึงได้ ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ใน “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านการทุจริต”
2. วัตถุประสงค์
บริษัทได้ จัดทํา “ระเบียบบริษัท ว่าด้ วยการต่อต้ านการทุจริตและคอร์รัปชั่น” (“ระเบียบบริษัทฯ”)
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
2.1 แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้ านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
2.2 กําหนดหลักการและแนวทางในการปฏิบัติท่ชี ัดเจนสําหรับการดําเนินธุรกิจ เพื่อป้ องกัน
ความเสี่ยงในการทุจริตและคอร์รัปชั่น
2.3 กําหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารตรวจสอบและการกํากับ ดู แ ลเพื่ อ ให้ ม่ั น ใจว่ ามีก ารปฏิบัติ ต าม
ระเบียบฉบับนี้อย่างเหมาะสม
3. คํานิยาม
3.1 “การทุจริต” หมายถึง การกระทําโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ท่มี ิควรได้ โดยชอบด้ วย
กฎหมายสํา หรั บ ตนเองหรื อ ผู้ อ่ื น ทั้ ง นี้ การทุ จ ริ ต แบ่ ง ออกเป็ น 3 ประเภทได้ แก่ การคอร์ รั ป ชั่ น
การยักยอกทรัพย์สนิ และการทุจริตในการรายงาน
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3.2 “การคอร์รัปชั่น” หมายถึง การใช้ อาํ นาจหน้ าที่โดยมิชอบกระทําการใดๆ เพื่อให้ ได้ มาซึ่ง
ประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้อ่ืน ทั้งนี้ การคอร์รัปชั่น ครอบคลุมถึง การให้ และ/
หรื อรั บ สิน บน การขัดแย้ งทางผลประโยชน์ การข่มขู่และ/หรือ เรียกร้ อ งผลประโยชน์ และการจ่ ายเงิน
เพื่อให้ ได้ รับความสะดวก
3.3 “การติดสินบน” หมายถึง การให้ การเสนอ การสัญญาว่าจะให้ การรับ การขอ หรือการ
เรียกร้ องสิ่งที่เป็ น ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิ หรือผลประโยชน์อ่นื ใด ที่เป็ นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม
กฎระเบียบ นโยบาย หรือกฎหมาย กับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลอื่น
ใดที่ดาํ เนินธุรกิจกับบริษัท ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้ อม เพื่อให้ บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้ นการ
ปฏิบัติหน้ าที่ อันเป็ นการให้ ได้ มาหรือรักษาไว้ ซ่งึ ธุรกิจ หรือเพื่อให้ ได้ มาหรือรักษาไว้ ซ่ึงผลประโยชน์อ่นื ใด
ที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ
3.4 “การสนับสนุ นและช่ วยเหลือทางการเมือง” หมายถึง การสนับสนุ นทั้งที่เป็ นตัวเงินหรือ
ไม่ ใช่ ตั ว เงิน แก่ พ รรคการเมื อ ง ตั ว แทนพรรคการเมื อ ง นั ก การเมื อ ง หรื อ ผู้ล งสมั ค รรั บ เลือ กตั้ งทาง
การเมือง ทั้งนี้ การสนับสนุ นที่ไม่ ใช่ ตัวเงิน ให้ หมายรวมถึง การให้ ยืมหรือ การบริจาควัสดุอุปกรณ์ใดๆ
โดยไม่คดิ ค่าบริการ
3.5 “การจ่ายค่าอํานวยความสะดวก” หมายถึง การจ่ายค่าใช้ จ่ายให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐอย่ าง
ไม่เป็ นทางการ และเป็ นการให้ เพื่อให้ ม่ันใจว่ าเจ้ าหน้ าที่ของรัฐจะดําเนินการตามกระบวนการ หรือเป็ น
การกระตุ้นให้ ดาํ เนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ และ
เป็ นการกระทําอัน ชอบด้ วยหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐผู้น้ั น รวมทั้งเป็ นสิทธิท่ีนิ ติบุค คลพึ งจะได้ ตาม
กฎหมายอยู่แล้ ว
3.6 “การจ้ า งพนั ก งานรั ฐ ” หมายถึ ง การที่ บุ ค คลผู้ เป็ นหรื อ เคยเป็ นเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ /
นั ก การเมื อ ง/ที่ ป รึ ก ษาของหน่ ว ยงานรั ฐ เข้ า ไปทํา งานเป็ นลู ก จ้ า งในภาคเอกชน และอาจอาศั ย
ความสัม พั น ธ์ห รื อ ข้ อ มู ล ภายในไปเอื้ อ ประโยชน์ แ ก่ ภ าคเอกชนหรื อ ก่ อ ให้ เกิด ภาวะความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ของการปฏิบัติหน้ าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรกํากับดูแลธุรกิจกับบริษัทที่อยู่ภายใต้
การกํากับ ดู แ ล โดยผลของการกระทํา นั้ น มุ่ งหวังให้ เกิ ด ความได้ เปรี ยบทางธุ ร กิจ ที่ไม่ เป็ นธรรม หรื อ
การกําหนดนโยบายเอื้อประโยชน์ต่อเอกชนที่อดีตเจ้ าหน้ าที่ของรัฐนั้นทํางานให้
4. ขอบเขต
4.1 ระเบียบบริษัทฯ ฉบับนี้บังคับใช้ กับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในบริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อยซึ่งอยู่ภายใต้ อาํ นาจการควบคุม
ของบริษัท ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะจัดตั้งขึ้นในอนาคต (รวมเรียกว่า “บุคลากรของบริษัท”)
4.2 ระเบียบบริษัทฯ ฉบับนี้ครอบคลุมถึง ตัวแทน ตัวกลาง ผู้รับจ้ างอิสระ ที่ปรึกษา ที่กระทํา
การหรือดําเนินการต่างๆในนามบริษทั ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (รวมเรียกว่า “พันธมิตรทางธุรกิจ”)
5. การกําหนดวิธีปฏิบตั ิเพิ่มเติม
กรรมการผู้ จั ดการใหญ่ มีอ ํานาจ ในการออกคําสั่ง หรือ กําหนดวิธีป ฏิบั ติ เพิ่ มเติ ม เพื่ อ ให้
เป็ นไปตามระเบียบนี้
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หมวดที่ 2
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษทั มีหน้ าที่และความรั บผิดชอบในการกํากับดูแลการต่ อต้ านการทุจริ ต
และคอร์รัปชั่นของบริษัทในภาพรวม ตลอดจน กําหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ต่อต้ านการทุจริ ต และคอร์ รัปชั่ นที่มีป ระสิทธิภาพ รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อ มูลแก่ผ้ ูสอบบั ญ ชีให้ ทราบถึ ง
บทบาทของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อการบริหารความเสี่ยงด้ านการทุจริต นอกจากนี้ คณะกรรมการ
บริษัทยังมีบทบาทในการเป็ นผู้นาํ ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะต่อต้ านการทุจริตและคอร์รัปชั่นเพื่อแสดง
จุดยืนให้ แก่บุคลากรของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจ และสาธารณชน
2. คณะกรรมการธรรมาภิ บาลและความรับผิ ดชอบต่ อ สังคม มี หน้ าที่ความรับ ผิด ชอบใน
การกํากับ ดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ การต่ อต้ านการทุจริตและ
คอร์ รัป ชั่ น รวมถึ งการบริ ห ารความเสี่ยงด้ านการทุ จริ ตที่ครอบคลุ มทั้งมาตรการการป้ องกัน การทุ จริ ต
การตรวจหาการทุจริต และการตอบสนองเมื่อพบการทุจริต ตลอดจนการสอบทานและทบทวนนโยบาย
ระเบียบปฏิบัติ หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อให้ ม่ันใจว่านโยบาย ระเบียบปฏิบัติดังกล่าว
จะถูกนําไปปฏิบัติอย่างครบถ้ วนและเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการกํากับดูแลระบบการควบคุม
ภายใน ระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน ระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ ม่นั ใจว่ากระบวนการต่างๆ
มีการกําหนดการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และมีการนําไปปฏิบัติอย่างครบถ้ วนและมีประสิทธิภาพ
4. กรรมการผู จ้ ั ด การใหญ่ แ ละผู บ้ ริ ห าร มี ห น้ า ที่แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการกํา หนดให้ มี
แนวทางปฏิบั ติท่ีสนั บ สนุ น ระเบี ยบการต่ อต้ านการทุจ ริต และคอร์ รัป ชั่ น ที่มีป ระสิทธิภาพ จัด ให้ มีก าร
สื่อสารและฝึ กอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้ อง แก่บุคลากรในทุกระดับ
เพื่อให้ ม่ันใจว่ าบุคลากรของบริษัท มีความรู้ความเข้ าใจอย่างเพียงพอ และสามารถนํานโยบาย ระเบียบ
ปฏิบัติท่เี กี่ยวข้ องไปดําเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง ทบทวนความเหมาะสมของ
แนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับและข้ อกําหนด
ของกฎหมาย
5. บุ คลากรของบริษทั มีหน้ าที่ต้องปฏิบัติงานให้ สอดคล้ องกับระเบียบการต่ อต้ านการทุจริ ต
และคอร์รัปชั่นฉบับนี้ และปฏิบัติตามคําสั่งบริษัทที่เกี่ยวข้ อง กรณีมีข้อสงสัยหรือพบการฝ่ าฝื นระเบียบ
บริษัท จะต้ องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผ่านทางช่องทางการในการแจ้ งเบาะแสที่บริษัทกําหนดไว้
หมวดที่ 3
หลักการสําคัญ
1. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
(1) บริษัทจะไม่เกี่ยวข้ องกับการให้ หรือรับสินบน หรือการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไม่
ว่าจะเป็ นการดําเนินธุรกิจกับภาครัฐหรือภาคเอกชน
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(2) บุคลากรของบริ ษัทหรื อบุ คคลที่ดําเนิน การในนามของบริ ษัทต้ องไม่เรี ยกร้ อง เสนอ
จูงใจ ให้ สญ
ั ญา ให้ หรือรับสินบน เงินสินบน หรือการจ่ายเงินอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการจ่ายค่าอํานวย
ความสะดวก
(3) บุ คลากรของบริ ษัททุ ก คนต้ อ งปฏิบั ติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับ การต่ อ ต้ านการทุ จริ ต
คอร์รัปชั่น และกฎระเบียบว่าด้ วยข้ อห้ ามการให้ และรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้ง บังคับใช้
กับ คู่ ค้ า คู่ สัญ ญา ผู้ รับ จ้ าง และพั น ธมิ ตรกิจการร่ ว มค้ าของบริ ษั ทเช่ น เดียวกัน ผู้ ท่ีฝ่ าฝื น หรื อ ละเมิ ด
ถือเป็ นการทําผิดวินัย ซึ่งต้ องถูกลงโทษทางวินัย หรือฟ้ องร้ องดําเนินคดีตามกฎหมาย
(4) พันธมิตรทางธุรกิจ หรือบุคคลที่กระทําการในนามบริษัทต้ องปฏิบัติตามกฎหมายของ
แต่ละประเทศที่บริษัทเข้ าไปประกอบกิจการ และกฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด และไม่เสนอให้ และ
รับ สิน บนและทุ จริ ตคอร์ รัปชั่ น รวมทั้ง ต้ อ งมี มาตรการที่เหมาะสมในการป้ องกัน การให้ แ ละรับ สิน บน
รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นด้ วย
(5) บริ ษัทไม่ อ นุ ญ าตให้ มีก ารจ่ ายค่ าอํานวยความสะดวก หรื อ เร่ ง หรื อลั ด ขั้น ตอนการ
ทํางาน แก่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
(6) บริษัทไม่อนุญาตให้ มีการให้ และรับสินบนหรือการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบในการ
ดําเนินธุรกิจกับภาคเอกชนเช่นกัน
(7) บริษัทไม่อนุญาตให้ จ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมผ่านบุคคลที่สาม
(8) บริ ษัทกําหนดให้ การจ้ างพนั กงานรัฐเข้ าทํางานในตําแหน่ ง ผู้บ ริ หาร พนั กงาน หรื อ
ลูกจ้ างของบริษัท ต้ องดําเนินการด้ วยความระมัดระวังและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์วิธปี ฏิบัติท่บี ริษัทกําหนด
ไว้ เพื่อไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรือความได้ เปรียบทางธุรกิจที่ไม่เป็ นธรรม
(9) บริ ษัทกําหนดให้ มีก ารตรวจสอบโดยละเอียดเมื่ อ ทําการคัด เลือกตัว แทน ที่ป รึก ษา
ผู้รับ จ้ าง คู่ ค้า พั น ธมิ ต รกิจการร่ วมค้ า พั นธมิต รทางธุรกิจหรือ ผู้ ให้ บ ริก ารอื่น ๆ โดยกําหนดเงื่อ นไขที่
เหมาะสมในข้ อตกลง เพื่อป้ องกันการให้ และรับสินบน
(10) บุคลากรของบริษัทต้ องร่วมกันสร้ างค่านิยมและสร้ างความตระหนักในการดําเนินงาน
ด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น ให้ เป็ นวัฒนธรรมขององค์กร
(11) บุ ค ลากรของบริ ษั ท ต้ อ งดํา เนิ น การอย่ า งโปร่ ง ใส ถู ก ต้ อ ง และเป็ นธรรม ภายใต้
นโยบาย ระเบียบและคําสั่งของบริษัท ในทุกกระบวนการดําเนินงานของบริษัท
(12) บริ ษั ท ไม่ อ นุ ญ าตให้ บุ ค ลากรของบริ ษั ท ละเลยหรื อ เพิ ก เฉย ในกรณี ท่ีพ บเห็ น การ
กระทําที่เข้ าข่ายการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้ องกับบริษัท ทั้งนี้ บุคลากรของบริษทั ต้ องแจ้ งการกระทํา
ที่เข้ าข่ายการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นให้ ผ้ บู ังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และต้ องให้ ความร่วมมือ
ในขั้นตอนการตรวจสอบข้ อเท็จจริงและการสอบสวนต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(13) บริษัทจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองแก่บุคลากร โดยบุคลากรของบริษัทจะไม่ถูก
ลงโทษหรือลดตําแหน่ง หากปฏิเสธการกระทําการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น แม้ ว่าการกระทํานั้นจะทําให้ บริษัท
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
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2. การสนับสนุ นและการช่วยเหลือทางการเมือง
(1) บริษัทจะวางตัวเป็ นกลางทางการเมืองโดยไม่กระทําการอันเป็ นการฝักใฝ่ หรือสนับสนุน
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอาํ นาจทางการเมือง รวมถึงไม่เข้ าร่วมในกิจกรรม
ของพรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือนักการเมืองคนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้ อม และไม่อนุญาต
ให้ ฝ่ายการเมืองเข้ ามาใช้ ทรัพยากรและสถานที่ของบริษัทในกิจกรรมทางการเมือง
(2) บริษัทจะไม่บริจาคแก่พรรคการเมือง ไม่ว่าจะเป็ นเงินสดหรือรูปแบบอื่น
(3) บริ ษัทเคารพสิทธิเสรีภาพในการใช้ สิทธิทางการเมืองของบุคลากรของบริ ษัทในการ
แสดงความคิดเห็นและเข้ าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ภายใต้ บทบัญญัติตามรัฐธรรมนู ญ กฎหมาย และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เช่ น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการเป็ นสมาชิกพรรคการเมือง รวมถึงสิทธิ
ส่วนบุคคลของบุคลากรของบริษัทในการมีส่วนร่วมทางการเมืองนอกเวลาทํางานตามความเหมาะสมโดย
ไม่ได้ เป็ นตัวแทนหรือกระทําการในนามของบริษัท และเป็ นการใช้ ทรัพยากรส่วนบุคคล
(4) บุ ค ลากรของบริ ษั ท ทุ ก คนต้ อ งไม่ เสนอให้ บ ริ ษั ท นํา เงิ น ไปสนั บ สนุ น ทางการเมื อ ง
ทั้งทางตรงและทางอ้ อม
(5) บุคลากรของบริษัททุกคนพึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานที่
ทํางานหรือในเวลางานอันอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางความคิด
3. การบริจาคเพือ่ การกุศลและการให้เงินสนับสนุ น
(1) การบริ จ าคเพื่ อ การกุ ศ ลและการให้ เงิน สนั บ สนุ น แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ วยงาน ทั้งของ
ภาครั ฐและเอกชนต้ องเป็ นไปอย่ างโปร่ งใส และมีเป้ าหมายเพื่ อการกุศล โดยไม่ได้ เป็ นไปเพื่อคาดหวัง
ผลประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดเป็ นการตอบแทน ที่อาจพิจารณาได้ ว่าเป็ นการทุจริตและคอร์รัปชั่น
(2) การขออนุ มัติและหลักเกณฑ์ในการพิ จารณาการบริจาคเพื่ อการกุศลและการให้ เงิน
สนับสนุนให้ เป็ นไปตามแนวทางของระเบียบปฏิบัติท่บี ริษัทกําหนดไว้
4. การให้/รับของขวัญและของที่ระลึก
(1) บริ ษั ทถื อ ว่ า การรั บ หรือ ให้ ท รัพ ย์สิน หรื อ สิ่งของเพื่ อ เป็ นของขวัญ /ของที่ร ะลึ ก ตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้ องถิ่นเป็ นเรื่องที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ประสงค์ให้ บุคลากร
ของบริษัทรับของขวัญ/ของที่ระลึกที่มีค่าเกินปกติวิสยั จากพันธมิตรทางธุรกิจ
(2) การให้ และรั บ ของขวั ญ และของที่ ร ะลึ ก ต้ อ งเป็ นไปเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ท างธุ ร กิ จ ที่
เหมาะสม และต้ องไม่ ส่งผลกระทบต่ อการตัดสินใจอย่ างมีนัยสําคัญ ของคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร
พนักงานหรือบุคคลภายนอก
(3) ห้ ามให้ หรือรั บของขวัญและของที่ระลึก รวมทั้ง ผลประโยชน์อ่ืนใด เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้ อตกลงพิเศษในทางธุรกิจ
(4) ต้ องหลีกเลี่ยงการให้ หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือผลประโยชน์อ่นื ใด ที่มีลักษณะ
เป็ นสินบนและก่อให้ เกิดข้ อสงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และผลประโยชน์ทับซ้ อนของบุคลากรของบริษัท
และส่งผลต่อชื่อเสียงของบริษัท
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(5) ห้ ามรับของขวัญและของที่ระลึกจากผู้จัดจําหน่ าย ลูกค้ า หรือคู่แข่งที่มีมูลค่าเกินกว่ า
บริษัทกําหนด
(6) ห้ ามรับส่วนลด หรือผลประโยชน์ใดๆ เป็ นการส่วนตัวจากผู้จัดจําหน่ายหรือลูกค้ า
(7) ห้ ามเสนอ หรื อรับเงิน ให้ บริการ ของขวัญ หรือสิ่งที่มีมูลค่ า ทั้งกับ เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ
หรือ เอกชน เพื่อความได้ เปรียบในการทําธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม
(8) การขออนุ มั ติ เ พื่ อ ให้ หรื อ รั บ ของขวั ญ และของที่ ร ะลึ ก จากเจ้ า หน้ าที่ ข องรั ฐ และ
บุคคลภายนอกให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์วิธปี ฏิบัติท่บี ริษัทกําหนดไว้
5. การเลี้ ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่นใด
(1) การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อ่ืนใด แก่บุคคลหรือหน่ วยงาน ทั้งของภาครัฐและ
เอกชนต้ องเป็ นไปอย่างโปร่งใส และไม่ได้ เป็ นไปเพื่อคาดหวังผลประโยชน์ หรือสิง่ อื่นใดเป็ นการตอบแทน
ที่อาจพิจารณาได้ ว่าเป็ นการทุจริตและคอร์รัปชั่น
(2) การเลี้ ยงรั บ รองเพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ทางธุ รกิจ ที่เหมาะสมต้ อ งไม่ ส่งผลกระทบต่ อ การ
ตัดสินใจอย่างมีนัยสําคัญของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือบุคคลภายนอก
(3) ห้ ามให้ หรือรับ การเลี้ยงรับรอง รวมทั้งผลประโยชน์อ่ืนใด เพื่อแลกเปลี่ยนข้ อตกลง
พิเศษในทางธุรกิจ
(4) หลีกเลี่ยงการให้ หรือรับการเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อ่นื ใด ที่มีลักษณะเป็ นสินบน
และก่อให้ เกิดข้ อสงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และผลประโยชน์ทบั ซ้ อนของบุคลากรของบริษัทและส่งผลเสีย
ต่อชื่อเสียงของบริษัท
(5) ห้ า มเสนอหรื อ รั บ การเลี้ ยงรั บ รอง และผลประโยชน์ อ่ืน ใด ทั้งกับ เจ้ าหน้ าที่รั ฐและ
เอกชน เพื่อความได้ เปรียบในการทําธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม
(6) การขออนุ มัติก ารให้ หรือ รับ การเลี้ ยงรั บ รอง และผลประโยชน์ อ่ืน ใดให้ เป็ นไปตาม
แนวทางคําสั่งบริษัทที่กาํ หนดไว้
ทั้งนี้ การกระทําใดๆ ที่เป็ นการฝ่ าฝื นระเบียบการต่อต้ านการทุจริตและคอร์รัปชั่นฉบับนี้ จะต้ อง
ได้ รั บ โทษทางวิ นั ยตามระเบี ยบที่ บ ริ ษั ท กําหนดไว้ ซึ่ งรวมถึ งการเลิ ก จ้ างในกรณี บ ริ ษั ท เห็ น ว่ า จํา เป็ น
นอกจากนี้ ผู้ท่ฝี ่ าฝื นระเบียบฉบับนี้อาจได้ รับโทษทางกฎหมาย หากพิสูจน์ได้ ว่าการกระทําดังกล่าวนั้นผิด
กฎหมาย
หมวดที่ 4
การบริหารความเสีย่ ง และการควบคุมภายใน
บริษัทกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้ านการทุจริตและระบบการควบคุมภายใน
ไว้ ดังต่อไปนี้
1. จัดให้ มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติสาํ หรับการบริหารความเสี่ยงด้ านการทุจริตที่ครอบคลุม
ทั้งมาตรการการป้ องกันการทุจริต การตรวจหาการทุจริต และการตอบสนองเมื่อพบการทุจริต
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2. จั ด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ เหมาะสมและเพี ยงพอในการป้ องกั น การทุ จ ริ ต และ
คอร์รัปชั่น และจัดให้ มีการตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานภายใน เพื่อให้ ความมั่นใจในประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
3. จัดให้ มีการประเมินความเสี่ยงองค์กรด้ านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อให้ ม่ันใจได้ ว่าบริษัท
มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อจัดการกับความเสี่ยงด้ านการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบ
ต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสม
4. จั ด ให้ มี ม าตรการและแนวทางปฏิ บั ติ สํ า หรั บ การจ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยบางประเภท ได้ แก่
เงินช่ วยเหลือทางการเมือง เงินบริ จาคเพื่ อการกุศล เงินสนับสนุ น ของขวัญ ของกํานัล ค่ าอํานวยความ
สะดวก การเลี้ยงรั บ รอง ค่ าเดิ น ทาง ค่ าอาหาร หรื อการจ่ ายค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ เพื่ อป้ องกัน การทุจริต และ
คอร์รัปชั่นอย่างเป็ นรูปธรรม
5. จัดให้ มีมาตรการป้ องกันการมอบหรือรับของกํานัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใด การเลี้ยง
รั บ รอง หรื อ ค่ าใช้ จ่ า ยที่เกิ น ขอบเขตจํากั ด ซึ่ งไม่ เป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ ของบริ ษั ท หรื อ เป็ นการฝ่ าฝื น
กฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้ อง
6. จัดให้ มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้ องแม่นยํา ภายใต้ มาตรฐาน
การบัญชีท่ไี ด้ รับการยอมรับระดับสากล
7. จัดให้ มีกระบวนการการจัดทําและเก็บ รั กษาเอกสารประกอบการรายการ และข้ อ มูลทาง
การเงิน เพื่อให้ ม่ันใจว่ าการบันทึกรายการและข้ อมูลทางการเงินเป็ นไปตามความเป็ นจริง ถูกต้ อง และ
ครบถ้ วน อีกทั้งเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะเอกสารประกอบการจ่ายค่าใช้ จ่าย
ต่ างๆ ต้ องจัดให้ มีเอกสารประกอบที่ชัดเจน โปร่ งใส ถูกต้ อง และได้ รับการอนุ มัติจากผู้มีอาํ นาจอย่ าง
เหมาะสม เพื่อให้ ม่ันใจว่ าค่าใช้ จ่ายดังกล่ าวเป็ นค่ าใช้ จ่ายที่เหมาะสมและไม่ได้ เป็ นไปเพื่อการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น
8. จั ดให้ มี ช่ อ งทางในการแจ้ งเบาะแส ข้ อ เสนอแนะ หรื อ ร้ อ งเรี ยนกรณี เกิ ดการทุ จ ริ ต หรื อ
คอร์ รั ป ชั่ น รวมทั้ ง กํ า หนดขั้ น ตอนในการสอบสวน การกํ า หนดบทลงโทษ และการรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ในกรณีท่เี กิดการทุจริตและ/หรือคอร์รัปชั่น
9. จัดให้ มีการสื่อสารและฝึ กอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและคําสั่งในการต่อต้ านการทุจริต
แก่บุคลากรของบริษัทในทุกระดับ รวมไปถึงตัวแทนและตัวกลางทางธุรกิจที่กระทําการหรือดําเนินการใน
นามบริษัท
หมวดที่ 5
การแจ้งเบาะแสการกระทําผิด
1. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บุคลากรของบริษัทที่พบเห็นการกระทําผิด หรือการกระทําที่อาจทําให้ เกิดความสงสัยได้ ว่า
เป็ นการทุ จ ริ ต คอร์ รัป ชั่ น ที่เกิด ขึ้ น กั บ บริ ษั ท ทั้งทางตรง หรื อ ทางอ้ อ ม ต้ อ งไม่ ล ะเลย หรื อ เพิ ก เฉยต่ อ
พฤติ ก รรมดั งกล่ า ว ควรแจ้ งให้ ผ้ ู บั งคั บ บั ญ ชาหรื อ คณะกรรมการบริ ษัท ทราบทัน ที หรื อ แจ้ งผ่ านช่ อ ง
ทางการแจ้ งเบาะแสที่บริษัทกําหนดไว้
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2. การให้ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
เพื่อเป็ นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ ข้อมูลที่กระทําโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะ
ให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองแก่บุคลากรเก็บรักษาข้ อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ ข้อมูลเป็ นความลับ
โดยจํากัดเฉพาะผู้ท่ีมีหน้ าที่รับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบข้ อร้ องเรี ยนเท่านั้น ที่สามารถเข้ าถึ ง
ข้ อ มูล ดังกล่ าวได้ ทั้งนี้ ผู้ ท่ีป ฏิบั ติ ห น้ าที่ต้ อ งเก็บ รั ก ษาข้ อ มู ล ข้ อ ร้ อ งเรี ยน และเอกสารหลัก ฐานของ
ผู้ร้องเรียนและผู้ให้ ข้อมูลไว้ เป็ นความลับ โดยห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลแก่บุคลคลที่ไม่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่เป็ นการ
เปิ ดเผยตามหน้ าที่ท่กี ฎหมายกําหนด นอกจากนี้บริษัทจะไม่ดาํ เนินการใดๆ ที่ให้ ผลทางลบต่อพนักงานที่
ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ ว่าการกระทํานั้นจะทําให้ บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
3. การให้ความร่วมมือในการสอบสวน
ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานของบริ ษั ท จะต้ อ งให้ ความร่ ว มมื อ แก่ ค ณะกรรมการสอบสวนใน
กระบวนการสอบสวนเมื่อได้ รับการร้ องขอ
หมวดที่ 6
การสือ่ สารและการอบรม

1. การสือ่ สาร
เพื่อให้ บุคลากรของบริษัทได้ รับทราบนโยบาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวข้ องในการต่อต้ าน
การทุจริตและคอร์รัปชั่น บริษัทได้ จัดให้ มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว
ดังต่อไปนี้
(1) ผ่านช่ องทางการสื่อสารของบริษัท เช่ น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เว็บไซด์
ของบริษัท
(2) ผ่านการรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1
One Report)
2. การอบรม
บริษัทกําหนดให้ มีการจัดอบรมเรื่องการต่อต้ านการทุจริตและคอร์รัปชั่นให้ แก่บุคลากรของ
บริษัทในทุกระดับ ชั้น อย่ างสมํ่าเสมอ ตลอดจน การอบรมในการปฐมนิเทศสําหรับพนักงานใหม่ เพื่ อ
เสริมสร้ างความรู้และความข้ าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการต่ อต้ านการทุจริต อีกทั้งเพื่อให้ ตระหนัก
หนักถึงนโยบาย ระเบี ยบ และคําสั่งต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการต่ อต้ านการทุจริตและคอร์รัป ชั่น รูปแบบ
ต่างๆ ของการทุจริต โดยเฉพาะการให้ สินบน ความเสี่ยงจากการเข้ าไปมีส่วนร่วมในการกระทําที่ไม่ถูกต้ อง
และการรายงานเมื่อพบเห็นกระทําที่ไม่ ถูกต้ องหรือสงสัยว่ าจะมีการกระทําที่ไม่ถูกต้ อง ตลอดจนความ
คาดหวังของบริ ษัทในการต่ อ ต้ านการทุ จ ริต และคอร์รั ป ชั่น และบทลงโทษหากไม่ ป ฏิบั ติต ามนโยบาย
ระเบียบ ปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
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หมวดที่ 7
การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย
ระเบียบบริษัทว่ าด้ วยการต่ อต้ านการทุ จริ ตและคอร์ รัป ชั่น ฉบั บนี้อยู่ ภายใต้ การกํากับดู แลของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะมีการทบทวนและปรับปรุงระเบียบบริษัท
ฉบับนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญ ทั้งนี้ เพื่อให้ ม่ันใจว่าระเบียบปฏิบัติดังกล่ าวสอดคล้ องกับนโยบาย
ของบริษัทรวมทั้งเป็ นไปตามข้ อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564

(นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร)
ประธานกรรมการบริษทั ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน )

