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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปช่ัน  

(Anti - Corruption) 

บริษัท โรจูคสิ อนิเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) 

 
บริษัท โรจูคิส อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) ("บริษัทฯ") ตระหนักถึงควำมส ำคญัและจ ำเป็น และมี

ควำมมุ่งมั่นในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่ำจะโดยกำรน ำเสนอ กำรใหค้  ำมั่นสญัญำ กำรขอ กำร
เรียกรอ้ง กำรใหห้รือรับสินบน หรือกำรกระท ำพฤติกรรมท่ีส่อไปในทำงกำรทุจริตคอรร์ัปชั่น จึงไดพิ้จำรณำแบบ
ประเมินตนเองเก่ียวกับมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ัปชนัท่ีจัดท ำขึน้โดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัท
ไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) ในแต่ละประเด็นแลว้จึงไดก้ ำหนดนโยบำยฉบับนี ้เพ่ือใหเ้ป็นไปตำม
หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและผูม้ีส่วนไดเ้สีย และเพ่ือเป็น
แนวทำงในกำรปฏิบตัิของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษัทฯ ซึง่มีรำยละเอียดดงันี  ้

1. ค านิยาม 

บุคลากรของบริษัทฯ หมำยถงึ กรรมกำรของบริษัทฯ ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

การทุจริตคอรรั์ปช่ัน (Corruption) หมำยถึง กำรปฏิบัติหรือละเวน้กำรปฏิบัติในต ำแหน่งหนำ้ท่ี หรือใช้
อ  ำนำจในต ำแหน่งหนำ้ท่ีโดยมิชอบ ฝ่ำฝืนกฎหมำย จริยธรรม ระเบียบ นโยบำย กฎบตัร หรือจรรยำบรรณและขอ้พงึ
ปฏิบตัิในกำรท ำงำน (Code of Conduct) ของบริษัทฯ เพ่ือกำรแสวงหำประโยชนอ์นัมิควรได้ ไม่ว่ำในรูปแบบใด อำทิ 
กำรใหห้รือรบัสินบน กำรน ำเสนอ กำรใหค้  ำมั่นว่ำจะให ้กำรขอ หรือเรียกรอ้ง ซึง่เงิน ทรพัยส์ิน หรือผลประโยชนอ์ื่นใด
ซึง่ไมเ่หมำะสม เป็นกำรขดัตอ่ศีลธรรม จริยธรรม กฎหมำย กฎระเบียบ นโยบำย กบัเจำ้หนำ้ท่ีของรฐั หน่วยงำนของรฐั 
หน่วยงำนเอกชน หรือบุคคลอื่นใดท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งทำงธุรกิจ เพ่ือใหบุ้คคลดงักล่ำวกระท ำหรือละเวน้กำรปฏิบัติ
หนำ้ท่ีเพ่ือใหไ้ดม้ำ เอือ้ประโยชน ์หรือรักษำไวซ้ึ่งธุรกิจหรือประโยชนอ์ื่นใดท่ีไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ ทั้งต่อองคก์ร 
ตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึงกำรใหแ้ละจดัหำขอ้มลูอนัเป็นควำมลบั เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ 
ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินหรือจำรีตทำงกำรคำ้ใหก้ระท ำได ้

การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมำยถึง กำรช่วยเหลือไม่ว่ำจะเป็น
ทำงดำ้นกำรเงินหรือรูปแบบอื่นใดเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรเมือง พรรคกำรเมือง นักกำรเมือง หรือบุคคลท่ีมี
หนำ้ท่ีเก่ียวขอ้งทำงกำรเมือง ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม ไม่ว่ำจะเป็นกำรใหกู้เ้งิน กำรใหส้ิ่งของหรือบริกำร กำรโฆษณำ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคกำรเมือง กำรซือ้บัตรเข้ำชมงำนท่ีจัดเพ่ือระดมทุนหรือบริจำคเงินให้แก่องค์กรท่ีมี
ควำมสมัพนัธใ์กลชิ้ดกบัพรรคกำรเมือง รวมถึง กำรเปิดโอกำสใหพ้นกังำนลำหยุดโดยไม่ไดร้บัคำ่จำ้งหรือเป็นตวัแทน
บริษัทฯ เพ่ือรว่มด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรรณรงคท์ำงกำรเมือง เป็นตน้ 
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2. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

2.1 คณะกรรมกำรบริษัท มีหนำ้ท่ีในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกบัดแูลใหม้ีระบบกำรสนบัสนุนกำรต่อตำ้นกำร
ทุจริตคอรร์ปัชั่นท่ีมีประสิทธิภำพ เพ่ือใหพ้นกังำนทกุคนในบริษัทฯ ไดเ้ขำ้ใจและตระหนกัถงึควำมส ำคญัของ
กำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชนัและปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร รวมทัง้ใหค้  ำปรึกษำและติดตำมใหม้ี
กำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ ตลอดจนโยบำยและมำตรกำร
ตอ่ตำ้นกำรทจุริตคอรร์ปัชั่น 

2.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ท่ีสอบทำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและบญัชี ระบบกำรควบคมุภำยใน ระบบ
กำรตรวจสอบภำยใน และระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ ตลอดจนรบัเรื่องกำร
แจง้เบำะแสกำรทจุริตคอรร์ปัชนั อนัเกิดจำกคนในองคก์รมีส่วนเก่ียวขอ้ง พิจำรณำตรวจสอบขอ้เท็จจริง และ
เสนอเรื่องตอ่คณะกรรมกำรบริษัทรว่มกนัพิจำรณำ ลงโทษ หรือแกไ้ขปัญหำดงักลำ่ว   

2.3 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีหน้ำท่ีในกำรจัดท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับกำรทุจริต
คอรร์ปัชั่น ตลอดจนจดัท ำมำตรกำรและแนวทำงป้องกนัควำมเสี่ยงจำกกำรทจุริตคอรร์ปัชนั เพ่ือน ำเสนอตอ่
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท 

2.4 คณะกรรมกำรบริหำร ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และผูบ้ริหำร มีหนำ้ท่ีในกำรน ำนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริต
คอรร์ปัชั่นไปปฏิบตัิ โดยก ำหนดใหม้ีระบบสนบัสนุนนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น และสื่อสำรไปยงั
พนักงำนและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ำย รวมถึงทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบักำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก ำหนดของกฎหมำย  

2.5 ผูต้รวจสอบภำยในมีหนำ้ท่ีและควำมรบัผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบตัิงำนว่ำเป็นไปอย่ำง
ถูกตอ้งตำมนโยบำย แนวปฏิบัติ อ  ำนำจด ำเนินกำร ระเบียบปฏิบัติและกฎหมำย เพ่ือใหม้ั่นใจว่ำระบบ
ควบคุมมีควำมเหมำะสมและรัดกุมต่อกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ัปชั่น และรำยงำนแก่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

3. แนวทางปฏบิัตเิกีย่วกับการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปช่ัน 

บริษัทฯ ไม่ยอมรบักำรทุจริตคอรร์ปัชั่นใดๆ ทัง้สิน้ โดยครอบคลมุถึงธุรกิจและรำยกำรทัง้หมดในทกุประเทศ
และทกุหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง บคุลำกรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตอ้งปฏิบตัิตำมนโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุริตคอรร์ปัชั่น 
กฎบตัร และจรรยำบรรณและขอ้พงึปฏิบตัิในกำรท ำงำน (Code of Conduct) อย่ำงเคร่งครดั หำ้มเขำ้ไปเก่ียวขอ้งกบั
เรื่องกำรทจุริตคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม รวมถงึตอ้งปฏิบตัิดงันี ้

3.1 ไม่กระท ำพฤติกรรมใดๆ ท่ีเป็นกำรแสดงถึงเจตนำว่ำเป็นกำรทุจริตคอรร์ัปชั่น กำรให้หรือรับสินบน แก่
เจำ้หนำ้ท่ีของรฐัและเอกชน หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ เพ่ือใหไ้ดม้ำหรือคงไวซ้ึ่งธุรกิจหรือขอ้
ไดเ้ปรียบทำงกำรแข่งขนั หรือเพ่ือประโยชนข์องตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึงไม่เรียกรบัและจ่ำยสินบนกบั
บคุคลอื่นใดท่ีตนไดเ้ขำ้ไปติดตอ่งำน รวมถงึหน่วยงำนรำชกำร เพ่ือใหไ้ดม้ำซื่งประโยชนใ์นทำงมิชอบ 
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3.2 ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำท่ีเขำ้ข่ำยกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ โดยถือเป็น
หน้ำท่ีท่ีตอ้งแจ้งให้ผู ้บังคับบัญชำหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริงตำ่งๆ  

3.3 บริษัทฯ จะใหค้วำมเป็นธรรมและคุม้ครองบุคคลท่ีปฏิเสธกำรทจุริตคอรร์ปัชนั หรือแจง้เบำะแสเรื่องกำรทจุริต
คอรร์ัปชั่นใหก้ับบริษัทฯ ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรกำรคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วำมร่วมมือในกำร
รำยงำนกำรทจุริตคอรร์ปัชั่น ตำมนโยบำยกำรรบัเรื่องรอ้งเรียนกำรทจุริตและกำรกระท ำผิด 

3.4 ผูท่ี้กระท ำกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น เป็นกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณ ซึ่งจะตอ้งไดร้บักำรพิจำรณำบทลงโทษตำม
ระเบียบว่ำดว้ยวินยัพนกังำนของบริษัทฯ ท่ีก ำหนดไว ้และอำจไดร้บัโทษตำมกฎหมำยหำกกำรกระท ำนัน้ผิด
กฎหมำย  

3.5 บริษัทฯ ตระหนกัถงึควำมส ำคญัในกำรเผยแพร ่ใหค้วำมรู ้และท ำควำมเขำ้ใจกบับคุคลที่ตอ้งปฏิบตัิหนำ้ท่ี ท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ หรืออำจเกิดผลกระทบตอ่บริษัทฯ ในเรื่องท่ีตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยตอ่ตำ้นกำร
ทจุริตคอรร์ปัชั่นนี ้ 

3.6 บริษัทฯ จดัใหม้ีกระบวนกำรตรวจสอบและระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพอย่ำงสม ่ำ
เสมอ ทัง้ดำ้นกำรเงินและกำรบญัชี กำรเก็บบนัทกึขอ้มลู และอื่นๆ รวมทัง้จดัใหม้ีระบบบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ือ
ป้องกนัมิใหม้ีกำรทจุริตคอรร์ปัชั่น  

3.7 บริษัทฯ จดัใหม้ีกระบวนกำรบริหำรทรพัยำกรบคุคลท่ีสะทอ้นถงึควำมมุง่มั่นของบริษัทฯ ตอ่มำตรกำรตอ่ตำ้น
กำรทุจริตคอรร์ปัชั่น ตัง้แต่กำรคดัเลือก กำรอบรม กำรประเมินผลงำน กำรใหผ้ลตอบแทนและกำรเลื่อน
ต ำแหน่ง  

3.8 บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยและมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นใน
ประเทศไทย และในทกุประเทศท่ีตวัแทนของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจในนำมของบริษัทฯ 

3.9 นโยบำยฉบบันีข้ยำยไปถงึตวัแทน คูส่ญัญำหรือบคุคลใดท่ีกระท ำกำรในนำมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ 

3.10 เพ่ือใหเ้กิดควำมชดัเจนในกำรด ำเนินกำรในเรื่องท่ีมีควำมเสี่ยงสงูกบักำรเกิดกำรทุจริตคอรร์ปัชั่ น กรรมกำร 
ผูบ้ริหำรและพนกังำน ทกุระดบัของบริษัทฯ ตอ้งปฏิบตัิหนำ้ท่ีดว้ยควำมระมดัระวงัในเรื่องดงัตอ่ไปนี ้

3.10.1. กำรใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเมือง 

(1) บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นกลำงทำงกำรเมือง โดยจะไมใ่หก้ำรสนบัสนนุหรือกระท ำกำร
อนัเป็นกำรฝักใฝ่พรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึ่ง  
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(2) บริษัทฯ จะไม่ใหก้ำรสนบัสนุนทำงกำรเงินหรือสิ่งของแก่พรรคกำรเมือง นกักำรเมือง หรือ
ผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ทำงกำรเมืองใดๆ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเอือ้ประโยชนท์ำงธุรกิจใหก้บั
บริษัทฯ  

(3) บุคลำกรของบริษัทฯ ตอ้งด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจอย่ำงเป็นกลำง ไม่ฝักใฝ่ทำงกำรเมือง 
นกักำรเมือง หรือพรรคกำรเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง และไมใ่หก้ำรสนบัสนนุทำงกำรเงินหรือ
สิ่งของแก่พรรคกำรเมือง นักกำรเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกทำงกำรเมืองใดๆ โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พ่ือเอือ้ประโยชนท์ำงธุรกิจใหก้บับริษัทฯ 

(4) บุคลำกรของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภำพในกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองภำยใตบ้ทบญัญตัิ
แห่งรฐัธรรมนูญ แต่จะตอ้งไม่แอบอำ้งควำมเป็นพนักงำน หรือน ำทรพัยส์ิน อุปกรณห์รือ
เครื่องมือใดๆ ของบริษัทฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชนใ์นกำรด ำเนินกำรใดๆ ในทำงกำรเมือง หำก
เขำ้รว่มจะตอ้งพงึระมดัระวงัไมใ่หก้ำรด ำเนินกำรใดๆ ท ำใหเ้กิดควำมเขำ้ใจวำ่บริษัทฯ ไดใ้ห้
กำรสนบัสนนุหรือฝักใฝ่ในพรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึ่ง  

3.10.2. กำรบริจำคเพ่ือกำรกศุล (Donation) และเงินสนบัสนนุ (Sponsorships) 

(1) บริษัทฯ สำมำรถบริจำคเพ่ือกำรกุศลทัง้ในรูปแบบของกำรใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
หรือรูปแบบอื่นๆ เช่น กำรใหค้วำมรู ้หรือสละเวลำ เป็นตน้ โดยอำจเป็นสว่นหนึ่งในกิจกรรม
ตอบแทนสงัคม ตลอดจนกำรประชำสมัพันธแ์ละเสริมสรำ้งภำพลกัษณท่ี์ดีใหแ้ก่บริษัทฯ 
โดยไม่มีกำรเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจำกผู้รับบริจำค และโดยมิได้มุ่งหวัง
ผลตอบแทนทำงธุรกิจ  

(2) ในกำรใหก้ำรสนบัสนุนไม่ว่ำจะเป็นเงินหรือทรพัยส์ิน แก่กิจกรรมหรือโครงกำรใด บริษัทฯ 
จะตอ้งด ำเนินกำรดว้ยควำมโปร่งใสและถูกตอ้งตำมกฎหมำย ตอ้งระบุช่ือผูใ้หใ้นนำม
บริษัทฯ เท่ำนัน้ โดยผ่ำนขัน้ตอนกำรอนมุตัิตำมระเบียบของบริษัทฯ ท่ีก ำหนดไว ้และมั่นใจ
ว่ำกำรใหเ้งินสนบัสนนุดงักล่ำวจะไม่ถกูน ำไปใชเ้ป็นวิธีกำรหลีกเลี่ยงในกำรใหส้ินบน ทัง้นี ้
กำรใหเ้งินสนบัสนุนนัน้ตอ้งมีวตัถุประสงค ์เพ่ือเป็นกำรประชำสมัพนัธ ์ส่งเสริมธุรกิจ และ
ภำพลกัษณท่ี์ดีของบริษัทฯ โดยอำจกระท ำไดห้ลำยรูปแบบ เช่น กำรสนบัสนนุกิจกรรมทำง
วฒันธรรม กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ สิ่งแวดลอ้ม กิจกรรมเพ่ือกำรศกึษำและกีฬำ เป็นตน้  

(3) บุคลำกรของบริษัทฯ จะตอ้งใชค้วำมระมดัระวังไม่ใหก้ำรบริจำคเพ่ือกำรกุศลและกำรให้
เงินสนับสนุนเป็นกำรปิดบังกำรติดสินบน โดยกำรบริจำคเพ่ือกำรกุศลและกำรให้กำร
สนบัสนนุจะตอ้งผ่ำนกระบวนกำรพิจำรณำท่ีโปร่งใสและเป็นไปตำมกฎหมำยหรือระเบียบ
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีกำรรอ้งขอเป็นหนงัสือแจง้ถงึวตัถปุระสงคใ์นกำรบริจำคเพ่ือกำรกศุลและ
กำรใหก้ำรสนบัสนนุ พรอ้มทัง้เอกสำรประกอบอื่นๆ แก่ผูม้ีอ  ำนำจอนมุตัิในแตล่ะระดบั 
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(4) ในกำรใหก้ำรสนับสนุนและกำรบริจำคเพ่ือสำธำรณกุศล บริษัทฯ ตอ้งมีหลักฐำนกำร
บริจำคท่ีชดัเจนและเช่ือถือได ้เพ่ือใหม้ั่นใจว่ำกำรใหเ้งินสนบัสนุน และกำรบริจำคเพ่ือสำ
ธำรณกศุลนัน้ไมไ่ดใ้ชเ้ป็นขอ้อำ้งส ำหรบักำรทจุริตคอรร์ปัชั่น 

3.10.3. ของขวญั (Gift) และคำ่ใชจ้่ำยเลีย้งรบัรอง (Entertainment)  

บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำกำรสรำ้งควำมสมัพันธท่ี์ดีกับพันธมิตรทำงธุรกิจเป็นสิ่งส  ำคญัท่ีจะน ำมำซึ่ง
ควำมส ำเรจ็อย่ำงตอ่เน่ืองของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จงึไดก้ ำหนดแนวปฏิบตัิดงันี ้ 

(1) บุคลำกรของบริษัทฯ สำมำรถใหข้องขวญัและเลีย้งรบัรองพนัธมิตรทำงธุรกิจได ้หำกเขำ้
เง่ือนไขทกุขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ไมเ่ป็นกำรกระท ำเพ่ือครอบง ำ ชกัน ำหรือ ตอบแทนบคุคลใดๆ เพ่ือใหไ้ดม้ำซึง่ควำม
ไดเ้ปรียบผ่ำนกำรกระท ำท่ีไม่เหมำะสม หรือแอบแฝงเพ่ือใหไ้ดม้ำซึ่งกำรช่วยเหลือ
หรือผลประโยชน ์ 

(ข) เป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ระเบียบ และหลกัเกณฑข์องบริษัทฯ ตำมท่ีก ำหนด
ไว ้ 

(ค) เป็นกำรใหใ้นนำมบริษัทฯ ไม่ใช่ในนำมของพนกังำน และกระท ำอย่ำงเปิดเผย ไม่
ปกปิด  

(ง) ประเภทและมลูค่ำมีควำมเหมำะสม ถูกตอ้งตำมกำลเทศะ เช่น กรณีท่ีอยู่ระหว่ำง
กำรประกวดรำคำ จะตอ้งงดกำรใหข้องขวญัหรือจัดเลีย้งรบัรองใหแ้ก่เจำ้หนำ้ท่ีรฐั 
พนกังำนของบริษัทฯ หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

(จ) เหมำะสมกบัสถำนกำรณ ์เช่น กำรใหข้องขวญัเลก็ๆ นอ้ยๆ ในช่วงเทศกำลส ำคญัซึง่
เป็นธรรมเนียมปฏิบตัิปกติ 

(ฉ) กำรแลกเปลี่ยนของขวญัไดก้ระท ำอย่ำงเปิดเผย 

(2) บุคลำกรของบริษัทฯ สำมำรถรบัของขวญัหรือผลประโยชนใ์ดๆ ตำมเทศกำล หรือธรรม
เนียมปฏิบตัิปกติโดยจะตอ้งมีมลูคำ่ไมเ่กิน 3,000 บำท ทัง้นี ้ของขวญัท่ีรบัไดจ้ะตอ้งไมเ่ป็น
เงินสด หรือเทียบเท่ำเงินสด เช่น บตัรก ำนลั บตัรของขวญั เป็นตน้ หำกอยู่ในสถำนกำรณท่ี์
ไม่อำจปฏิเสธกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่ำวได้ในขณะนั้น ผู้รับต้องแจ้ง 
ผูบ้ังคบับัญชำทันที และจัดท ำรำยงำนกำรรบัของขวญั และส่งของขวญัดงักล่ำวใหฝ่้ำย
บุคคล (Human Resource) เพ่ือน ำไปเป็นของรำงวัลให้กับพนักงำนในเทศกำลส ำคัญ 
หรือขออนมุตัิใหน้  ำไปบริจำคเพ่ือสำธำรณกศุลตอ่ไปตำมควำมเหมำะสม 
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(3) บริษัทฯ จะจัดใหม้ีระเบียบกำรเบิกจ่ำยโดยก ำหนดวงเงิน ตำรำงอ ำนำจอนุมัติรำยกำร
วตัถุประสงค ์และผูร้บั ซึ่งตอ้งมีเอกสำรหลกัฐำนท่ีชดัเจนประกอบ เพ่ือป้องกนัไม่ใหม้ีกำร
ช่วยเหลือทำงกำรเมืองหรือกำรทจุริตคอรร์ปัชั่น 

4. การสื่อสารและการอบรม 

4.1. บริษัทฯ จะจัดใหม้ีกำรสื่อสำรและเผยแพร่นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่ นใหบุ้คลำกรของบริษัทฯ และ
บุคคลภำยในบริษัทฯ ไปยังหน่วยงำนทุกระดับในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำร
ปฐมนิเทศกรรมกำรและพนกังำนใหม ่งำนอบรมหรือสมัมนำประจ ำปี กำรติดประกำศในบอรด์ประชำสมัพนัธ ์
ระบบอินทรำเน็ต อีเมล เวบ็ไซตข์องบริษัทฯ รวมถงึกำรอบรมบคุลำกรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นระยะให้
ทรำบถึงรูปแบบกำรทุจริตคอรร์ปัชันต่ำงๆ ควำมเสี่ยงจำกกำรมีส่วนเก่ียวขอ้งในกำรทุจริตคอรร์ปัชั่ น และ
วิธีกำรแจง้เบำะแส เพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทรำบและน ำนโยบำยไปปฏิบตัิโดยกำรอบรมดงักล่ำวจะเป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรอบรมพนกังำนเขำ้ใหมข่องบริษัทฯ 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ส่งเสริมใหม้ีกำรอบรมแก่บคุคลำกรของบริษัทฯ เพ่ือส่งเสริมใหม้ีควำมซื่อสตัย ์สจุริต และ
รบัผิดชอบในกำรปฏิบตัิตำมหนำ้ท่ีและควำมรบัผิดชอบ และเพ่ือสรำ้งควำมเขำ้ใจท่ีถูกตอ้งร่วมกนั เก่ียวกับ
กำรใหแ้ละรบัของขวญั ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใด กำรเลีย้งรบัรองท่ีเป็นไปเพ่ือวตัถุประสงคท์ำงธุรกิจหรือ
ตำมประเพณีนิยม กำรใหเ้งินสนบัสนนุ กำรบริจำคเพ่ือสำธำรณกศุล กำรช่วยเหลือและสนบัสนนุทำงกำรเมือง
ดว้ย 

4.2. บริษัทฯ จะสื่อสำรและเผยแพร่นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น รวมถึงช่องทำงกำรแจง้เบำะแสหรือขอ้
รอ้งเรียนไปยงัสำธำรณชน บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ตลอดจน ตวัแทนทำงธุรกิจ คูค่ำ้ทำงธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง และผู้
มีส่วนไดเ้สียผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น เว็บไซตข์องบริษัทฯ รำยงำนประจ ำปี แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 
เป็นตน้ เพ่ือสรำ้งควำมเขำ้ใจและสนบัสนุนใหย้ึดมั่นในมำตรฐำนกำรรบัผิดชอบต่อสงัคมในเรื่องกำรต่อตำ้น
กำรทจุริตคอรร์ปัชั่นเช่นเดียวกบับริษัทฯ 

4.3. บุคลำกรของบริษัทฯ ท่ีมีข้อสงสัยใดๆ เก่ียวกับนโยบำยนีห้รือมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ัปชันใดๆ 
สำมำรถสอบถำมไดท่ี้เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

5. บทลงโทษ 

ผูใ้ดกระท ำกำรใดโดยจงใจไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยนี ้รวมทัง้มีพฤติกรรมท่ีกลั่นแกลง้ ข่มขู่ หรือเลือกปฏิบตัิ 
ดว้ยวิธีกำรอนัไมช่อบธรรมตอ่ผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียน หรือเบำะแส หรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรียนหรือเบำะแสตำม
นโยบำยนีอ้นัเน่ืองมำจำกกำรรอ้งเรียน หรือกำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำควำมผิด ใหถื้อว่ำผูน้ัน้กระท ำผิดวินยัและตอ้ง
รบัผิดชอบชดใชค้วำมเสียหำยแก่บริษัทฯ หรือผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบจำกกำรกระท ำดงักล่ำว ตลอดจนรบัผิดในทำงแพ่ง
และทำงอำญำหรือตำมกฎหมำยอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งตอ่ไป 
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6. มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blower) 

บริษัทฯ ก ำหนดกลไกในกำรรบัเรื่องรอ้งเรียนและกำรด ำเนินกำรกรณีมีกำรชีเ้บำะแสเก่ียวกบักำรกระท ำผิด
กฎหมำย กฎบัตร และจรรยำบรรณและขอ้พึงปฏิบตัิในกำรท ำงำน (Code of Conduct) หรือพฤติกรรมท่ีอำจส่อถึง
กำรทจุริต คอรร์ปัชั่นของบคุลำกรของบริษัทฯ ซึง่รวมถงึมำตรกำรคุม้ครองท่ีเหมำะสมแก่ผูแ้จง้เบำะแส ตำมนโยบำยนี้
เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบัติท่ีชัดเจน และเพ่ือให้กำรรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและกำรกระท ำผิดเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ทัง้นี ้รำยละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งปรำกฏตำมนโยบำยกำรรบัเรื่องรอ้งเรียนกำรทุจริตและกำรกระท ำผิดของ
บริษัทฯ 

 

นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นฉบับนี ้ไดร้บักำรอนุมตัิจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัท     
โรจคูิส อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 22 มิถนุำยน 2563 

 

นโยบำยฉบบันีม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 20 กรกฎำคม 2563 เป็นตน้ไป 

 

 

 

 

 


