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นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
Anti-Corruption Policy

หัวข้ อ
1. วัตถุประสงค์ของ
นโยบายและค่านิยม
ขององค์กร

เนื้อหา
1.1. นโยบายนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจและความร่ วมมือกันของพนักงาน
ใน “บริ ษทั ฯ” และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ รวมทั้ง
ให้คาอธิ บายอย่างชัดเจนแก่พนักงานว่า “บริ ษทั ฯ” มีนโยบายในการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่
อย่างไร เพื่อให้พนักงานปฏิบตั ิตนให้เป็ นไปตามนโยบายได้อย่างถูกต้อง
ดังนั้น พนักงานควรทาความเข้าใจในเนื้ อหาของนโยบายฉบับนี้ และปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้อง
“บริ ษทั ฯ” จะพิจารณาลงโทษพนักงานที่ฝ่าฝื นนโยบายและทาให้เกิดความเสี ยหายต่อ “บริ ษทั
ฯ”
( “บริ ษทั ฯ” ในที่น้ ีได้แก่ บริ ษทั ไรมอนแลนด์ จากัด (มหาชน), บริ ษทั ย่อย, และบริ ษทั ในกลุ่ม
บริ ษทั ไรมอนแลนด์ จากัด (มหาชน))
1.2. บริ ษทั มีค่านิยมที่จะไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมกับการคอร์รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ และให้ความร่ วมมือกับ
องค์กรอื่นๆ ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน่

2. ขอบเขตการบังคับใช้

2.1. นโยบายฉบับนี้บงั คับใช้กบั พนักงานและกรรมการของ “บริ ษทั ฯ” โดยมีคานิยามดังนี้
พนักงานของ “บริ ษทั ฯ” ได้แก่พนักงานทุกตาแหน่งและทุกระดับ ซึ่ งรวมถึงผูจ้ ดั การ, ผูช้ ่วย
ผูอ้ านวยการ, รองผูอ้ านวยการ, ผูอ้ านวยการ, ผูบ้ ริ หารระดับสู ง, ที่ปรึ กษา ทั้งที่เป็ นพนักงาน
ประจาและพนักงานชัว่ คราว พนักงานสามารถสอบถามผูบ้ ังคับบัญชาหรื อฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในได้ในกรณี มีขอ้ สงสัยหรื อต้องการคาปรึ กษา
กรรมการของบริ ษทั ฯ ได้แก่ กรรมการของบริ ษทั ฯ ที่ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ ประชุมใหญ่
ประจาปี ผูถ้ ือหุน้

3. หน้าที่และความ
รับผิดชอบ

3.1. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลให้
มีการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ที่มีประสิ ทธิภาพ
3.2. คณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการสอบทานระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ในบริ ษทั ฯ ให้มีการ
ปฏิ บัติ อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและไม่ มี ก ารคอร์ รัป ชั่น รวมถึ งรายงานผลการสอบสวนการ
คอร์รัปชัน่ ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
3.3. ผูบ้ ริ หารของแต่ละหน่วยงานตามผังการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการกาหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน ให้การส่ งเสริ มและสนับสนุ นนโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชัน่ และนามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ไปปฏิบตั ิ มีการสื่ อความไปยังพนักงาน
และผูเ้ กี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและกฎหมาย
3.4. กรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริ งเมื่อ
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หัวข้ อ

เนื้อหา
พบว่ามีการกระทาที่ เข้าข่ายว่าอาจเป็ นการคอร์ รัปชัน่ คณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วย
บุคคลที่กรรมการผูม้ ีอานาจฯ เห็นชอบ ผลการพิจารณาโดยคณะกรรมการสอบสวนถือว่าเป็ น
ที่สิ้นสุด
3.5. บริ ษทั ฯ จะเผยแพร่ นโยบายฉบับนี้ ท้ งั ภายในบริ ษทั ฯ และต่อบุคคลภายนอก โดยส่ งเสริ มให้
พนักงานมี ความเข้าใจและนาไปปฏิ บัติ ปรับปรุ งนโยบายให้เหมาะสม และตอบข้อสงสัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้
3.6. ผูบ้ งั คับบัญชาของพนักงานตามลาดับชั้นและผูบ้ ริ หาร มีความรับผิดชอบในการกากับดูแล
พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาของตน ให้ปฏิบตั ิตามนโยบายนี้ อย่างเคร่ งครัด รวมทั้งเป็ น
ผูใ้ ห้คาปรึ กษากรณี ที่พนักงานมีขอ้ สงสัย

4. ความหมายของคาว่า
การคอร์รัปชัน่

4.1. การคอร์รัปชัน่ หมายถึง การแสวงหาผลประโยชน์จากตาแหน่ง บทบาท หน้าที่ โดยมิชอบ ขัด
ต่อกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ โดยครอบคลุมถึงการนาเสนอ (Offering) การให้
ค ามั่น สั ญ ญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรี ย กร้ อ ง (Demanding) การให้ ห รื อ รั บ
สิ น บน (Giving or accepting bribes) การชักจู งสู่ ก ารกระท าที่ ผิดต่ อกฎหมาย (Influencing)
หรื อทาลายความไว้วางใจ (Distrusting) หรื อการกระทาพฤติกรรมที่ส่อไปในทางคอร์ รัปชัน่
อื่นๆ

5. แนวทางปฏิบตั ิในการ
ต่อต้านการคอร์รัปชัน่

5.1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานทุกระดับ รวมไปถึงที่ปรึ กษา และพนักงานชัว่ คราว กระทา
การคอร์รัปชัน่ หรื อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม
โดยครอบคลุ ม ถึ ง ทุ ก หน่ วยงาน ทุ กธุ ร กิ จในทุ ก ประเทศของบริ ษ ัท ฯ และทุ ก หน่ วยงาน
ภายนอกทั้งหน่ วยงานราชการ รั ฐวิสาหกิ จ และหน่ วยงานเอกชนต่างๆ ที่ บริ ษทั ฯ เข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้อง
5.2. การกระทาดังต่อไปนี้ อาจเป็ นการคอร์ รัปชัน่ โดยตรง, เข้าข่ายว่าเป็ นการคอร์ รัปชัน่ , หรื อไม่
เป็ นการคอร์ รัปชัน่ แต่มีความเสี่ ยงที่ อาจนามาซึ่ งการคอร์ รัปชัน่ ดังนั้น “พนักงานของบริ ษทั
ฯ” จะต้องให้ความระมัดระวังอย่างสูงในการดาเนินการหรื อปฏิบตั ิ ได้แก่
5.2.1 การให้และรับของขวัญ, บริ การ, การเลี้ยงรับรอง หรื อสันทนาการต่างๆ
5.2.2 การให้และรับเงินสดหรื อสิ่ งของแทนเงินสด
5.2.3 การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
5.2.4 การให้หรื อรับสิ นบนในการดาเนินธุรกิจทุกชนิด
5.2.5 การคอร์รัปชัน่ ระหว่างบริ ษทั ฯ กับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ
5.2.6 การให้บริ จาคเพื่อการกุศลหรื อการสนับสนุ น ในการดาเนิ นการดังกล่าวต้องกระทา
อย่างโปร่ งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่มีเหตุผลอื่นแอบแฝง
5.3. เมื่อพบเห็นการกระทาที่ อาจเข้าข่ายว่าเป็ นการคอร์ รัปชัน่ ให้แจ้งผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูบ้ ริ หาร
หรื อฝ่ ายตรวจสอบภายในทราบ รวมทั้งให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่างๆ
5.4. บริ ษทั ฯ จะสอบทานการปฏิ บัติตามนโยบายนี้ อย่างสม่ าเสมอ และทบทวนนโยบายนี้ ให้มี
ความเหมาะสม เป็ นประจาทุกปี
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เนื้อหา
5.5. บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน่

6. การแจ้งเบาะแสการ
คอร์รัปชัน่ (WhistleBlowing)

6.1. บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการคอร์ รัปชัน่ นอกเหนื อไปจากช่องทางภาย
บริ ษทั ฯ โดยพนักงานของบริ ษทั ฯ, คู่คา้ , หรื อสาธารณชนทัว่ ไปสามารถใช้ช่องทางนี้ ในการ
แจ้งเบาะแสการคอร์ รัป ชั่น ได้อี กทางหนึ่ ง และได้เปิ ดเผยช่ อ งทางการแจ้งเบาะแสไว้ใน
รายงานประจาปี แล้ว
6.2. ผูท้ ี่ ต ้อ งการแจ้ง เบาะแสการคอร์ รั ป ชั่น สามารถแจ้ง โดยตรงได้ที่ นายระเฑี ย ร ศรี ม งคล
ประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ อีเมล์ rathians@gmail.com หรื อที่ คุณกฤษณ์ ธี รเกาศัลย์
กรรมการตรวจสอบ ที่อีเมล์ Kris.thirakaosal@gmail.com
6.3. บริ ษทั ฯ ให้ความมัน่ ใจว่า ชื่อผูท้ ี่แจ้งเบาะแสจะได้รับการปกปิ ดเป็ นความลับ และบริ ษทั ฯ จะ
ปกป้ องคุม้ ครองและให้ความเป็ นธรรมแก่ผแู ้ จ้งเบาะแส ผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือ
ในการให้ขอ้ มูลดังกล่าว
6.4. บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสเท่าที่จาเป็ น โดยคานึงถึงความปลอดภัย และ
ความเสี ยหายของผูแ้ จ้งแหล่งที่มาของข้อมูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.5. บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่ จะไม่ลดตาแหน่ ง ลงโทษ หรื อให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ ปฏิ เสธการ
คอร์ รัปชัน่ หรื อเป็ นผูแ้ จ้งเบาะแส แม้ว่าการกระทานั้นจะทาให้บริ ษทั ฯ สู ญเสี ยโอกาสทาง
ธุรกิจ

7. การพิจารณาโทษกรณี
มีการฝ่ าฝื นหรื อไม่
ปฏิบตั ิตามนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชัน่

7.1. กรรมการถ้าไม่ ป ฏิ บัติ ต ามนโยบายต่ อ ต้านการคอร์ รัป ชั่น คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ จะตั้ง
กรรมการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริ ง กรรมการสอบสวนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย
สามท่านโดยมีอย่างน้อยหนึ่ งท่านเป็ นกรรมการอิสระ กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณี จะ
ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวนจะรายงานผลการสอบสวน
และการพิจารณาโทษให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณา (ยกเว้นกรรมการผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกรณี )
7.2. หากผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายนี้ จะต้องได้รับโทษ
ทางวินยั โดยบริ ษทั ฯ จะแต่งตั้งกรรมการสอบสวนตามสมควรแก่กรณี
7.3. ผูท้ ี่กระทาการคอร์รัปชัน่ จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามที่บริ ษทั ฯ กาหนด
7.4. กรณี การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่ เป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมาย
ให้พิจารณาดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายด้วย
นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เป็ นต้นไป
อนุมตั ิโดย คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ไรมอนแลนด์ จากัด (มหาชน)
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