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นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชัน
บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ ที เอส จํากัด “บริ ษัทฯ” ตระหนักว่า การคอร์ รัปชันส่งผลร้ ายและเป็ นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจทีสําคัญ เป็ นการกระทําทางธุรกิจทีไม่ถกู ต้ อง สร้ างความไม่เป็ นธรรมทางธุรกิจ ส่งผลเสีย
ต่อชือเสียงของบริ ษัทฯ ทางด้ านจริ ยธรรมและทางธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และทําให้ บริ ษัทฯ
ไม่เป็ นทียอมรับทังภายในประเทศและต่
#
างประเทศได้ รวมทังลดความเชื
#
อมันของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีสว่ นได้ เสีย
ทุกฝ่ ายบริ ษัทฯ ถือเป็ นหลักการสําคัญในการดําเนินธุรกิจทีจะไม่สนับสนุนกิจการ กลุม่ บุคคล หรื อบุคคลทีมีสว่ น
ร่ วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อนั ไม่พึงได้ รับไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม จากการใช้ อํานาจหน้ าทีโดยมิชอบ โดยมี
แนวทางชัด เจนที จะร่ ว มมือ และสนับ สนุน กับ ภาครัฐ และภาคเอกชน บริ ษัท ฯ จึง ได้ กํา หนดนโยบายต่อ ต้ า นการ
คอร์ รัปชัน โดยใช้ แนวทางของทางการ รวมทังของ
# “โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต”
เพือถือเป็ นหลักปฏิบตั ิ โดยกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนต้ องปฏิบตั ิตามนโยบาย ดังต่อไปนี #

1. คํานิยาม
“การคอร์ รัปชัน” (Corruption) หมายถึง การใช้ อํานาจหน้ าทีโดยมิชอบเพือให้ ได้ มาซึงผลประโยชน์
ทีมิควรได้ การให้ หรื อรับสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรู ปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา ให้ คํามัน เรี ยกร้ อง
ให้ หรื อ รั บ ซึงเงิ น ทรั พย์ สิน หรื อประโยชน์ อื นใดที ไม่ถูก ต้ องแก่ เจ้ าหน้ าที ของรั ฐ หน่ วยงานของรั ฐ
หน่วยงานของเอกชน หรื อผู้มีหน้ าทีไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เพือให้ บคุ คลดังกล่าวกระทําหรื อ
ละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที หรื อเพือให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซงผลประโยชน์
ึ
ทางธุรกิจทีไม่ถกู ต้ อง

2. นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชัน
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ต้ องไม่เรี ยกร้ อง ดําเนินการ หรื อยอมรับการคอร์ รัปชัน
ในทุกรู ปแบบทั #งทางตรงหรื อทางอ้ อม เพือประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง ครอบครัว เพือน และคนรู้ จกั
หรื อเพือประโยชน์ของธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานทีเกียวข้ องของ
บริ ษัทฯ และให้ มีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชันนี #อย่างสมําเสมอ ตลอดจน
ทบทวนแนวทางปฏิบตั ิ และข้ อกําหนดในการดําเนินการเพือให้ สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงของธุรกิจ
ระเบีย บ ข้ อ บัง คับ และข้ อกํ าหนดของกฎหมาย ทัง# นี # หากมีก ารฝ่ าฝื นกระทํา การใดๆ อันเป็ นการ
สนับสนุนช่วยเหลือ หรื อให้ ความร่ วมมือกับการคอร์ รัปชัน จะได้ รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของ
บริ ษัทฯ
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3. หน้ าทีความรั บผิดชอบ
3.1 คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีหน้ าทีและความรับผิดชอบในการกําหนดและอนุมตั ินโยบายต่อต้ านการ
คอร์ รัปชัน และกํากับดูแลให้ มีระบบทีสนับสนุนการต่อต้ านการคอร์ รัปชันทีมีประสิทธิภาพ เพือให้
มันใจว่าฝ่ ายจัดการตระหนักถึงความสําคัญและได้ นําไปปฏิบตั ิจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าทีและความรับผิดชอบในการสอบทานให้ บริ ษัทฯ มีการควบคุม
ภายในอย่างเพียงพอ และสอบทานการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน

3.3 ฝ่ ายจัดการ มีหน้ าทีและความรับผิดชอบในการกําหนดให้ มีระบบ ให้ การส่งเสริ ม สนับสนุน และ
ควบคุมดูแลเพือให้ มันใจว่าพนักงานและผู้เกี ยวข้ องทุกฝ่ ายมีการปฏิบตั ิตามระเบียบนโยบาย
ต่อ ต้ า นการคอร์ รั ปชัน รวมทัง# ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่า งๆ เพื อให้
สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงของธุรกิจ ข้ อบังคับ และข้ อกําหนดของกฎหมาย

3.4 สายงานตรวจสอบ มีหน้ าทีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานให้
เป็ นไปอย่างถูกต้ อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมายทีเกียวข้ อง เพือให้
มันใจว่ามีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสียงด้ านคอร์ รัปชันทีอาจ
เกิดขึ #น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3.5 กรรมการบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร และพนักงาน มีหน้ าทีต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน
โดยต้ องไม่เข้ าไปเกียวข้ องกับเรื องคอร์ รัปชันไม่วา่ โดยตรงหรื อทางอ้ อม

3.6 บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วม หรื อตัวแทนทางธุรกิจของบริ ษัทฯ ทีบริ ษัทฯ มีอํานาจควบคุม ต้ องยอมรับ
ทีจะปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชันของบริ ษัทฯ

4. ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติ
4.1 บริ ษัทฯ กําหนดให้ กรรมการบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ ต้ องปฏิบตั ิอย่าง
ระมัดระวังต่อรู ปแบบการคอร์ รัปชัน ดังนี #

• การให้ และรั บสินบน
ห้ ามให้ หรื อรับสินบนในรู ปแบบใดๆ ทังสิ
# #น เพือตอบแทนการให้ ผลประโยชน์ทางธุรกิจ และ
ห้ ามมอบหมายให้ ผ้ อู ืนให้ หรื อรับสินบนแทนตนเอง

• ของขวัญ การเลีย2 งรั บรอง และผลประโยชน์ อืนๆ
การให้ ห รื อรั บของขวัญ ทรั พย์ สิน การเลี #ยงรั บ รอง หรื อผลประโยชน์ ใดๆ จากลูกค้ า คู่ค้ า
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ หรื อผู้มีส่วนเกียวข้ องกับบริ ษัทฯ ให้ ปฏิบตั ิตาม “คู่มือจรรยาบรรณ” ของ
บริ ษัทฯ

• การช่ วยเหลือทางการเมือง
บริ ษัทฯ มีนโยบายไม่ช่วยเหลือ สนับสนุนพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรื อนักการเมือ ง
ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม
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• การบริจาคเพือการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุน
บริ ษัทฯ กําหนดให้ ทําการบริ จาคเพือการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุนดังนี #
1. เป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้ องตามกฎหมาย และไม่ขดั ต่อศีลธรรม รวมทังไม่
# เป็ นการกระทํา
การใดๆ ทีจะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
2. การให้ หรื อรับเงินบริ จาคเพือการกุศล การสาธารณประโยชน์ หรื อเงินสนับสนุนนัน# ไม่ได้
ถูกนําไปใช้ เพือเป็ นข้ ออ้ างในการติดสินบน
3. ให้ ปฏิบตั ิตามขันตอนการสอบทานและอนุ
#
มตั ิการบริ จาคเพือการกุศล การสาธารณประโยชน์
หรื อเงินสนับสนุนตามระเบียบของบริ ษัทฯ
4. ในกรณีทีมีข้อสงสัยทีอาจส่งผลกระทบทางกฎหมาย ให้ ขอคําปรึ กษาจากฝ่ ายกฎหมาย
อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อในเรื องทีมีความสําคัญประการอืน ให้ เป็ นดุลยพินิจของ
ฝ่ ายจัดการ

4.2 บริ ษัทฯ มุง่ มันทีจะสร้ างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรทียึดมันว่า การคอร์ รัปชันเป็ นสิงทียอมรับไม่ได้
ทังการกระทํ
#
าธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

4.3 กรรมการบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร พนักงานทุกระดับ ไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมือพบเห็นการกระทํา
ทีเข้ าข่ายการคอร์ รัปชันทีเกียวข้ องกับบริ ษัทฯ ต้ องแจ้ งผู้บงั คับบัญชาหรื อบุคคลทีรับผิดชอบทราบ
และให้ ค วามร่ ว มมือ ในการตรวจสอบข้ อ เท็จ จริ ง ต่า งๆ รวมทั #งจัด ให้ มีช่อ งทางในการรับ ข้ อ
ร้ องเรี ยนจากบุคคลภายนอก ทังนี
# # ให้ เป็ นไปตามระเบียบทีบริ ษัทฯ กําหนด

4.4 บริ ษัทฯ ต้ องให้ ค วามเป็ นธรรมและคุ้ม ครองพนัก งานที ปฏิเ สธการคอร์ รัป ชัน หรื อ แจ้ ง เรื อง
คอร์ รัป ชันทีเกี ยวข้ อ งกับ บริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯจะไม่ล ดตํา แหน่ง ลงโทษ หรื อ ให้ ผลทางลบต่อ
พนักงานทีปฏิเสธการคอร์ รัปชัน แม้ ว่าการกระทํานันจะทํ
#
าให้ บริ ษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
รวมทังจะชมเชยพนั
#
กงานทีแจ้ งเบาะแส

4.5 กรรมการและผู้บริ หารทุกระดับของบริ ษัทฯ จะต้ องแสดงความซือสัตย์ และเป็ นแบบอย่างทีดี
ในการปฏิบ ตั ิต ามนโยบายต่อ ต้ า นการคอร์ รัป ชัน โดยกํา หนดให้ ฝ่ ายกํ า กับ กฎระเบีย บและ
ข้ อบังคับ และฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบในการเผยแพร่ ความรู้ สร้ างความเข้ าใจ
และส่ง เสริ ม ให้ พ นัก งานทุกระดับยึด ถือ นโยบายต่อต้ า นการคอร์ รัป ชันอย่างจริ ง จัง ต่อเนื อง
และเสริ มสร้ างให้ เป็ นส่วนหนึงของวัฒนธรรมองค์กร

4.6 นโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชันนี #ให้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุค คล ตั #งแต่การ
สรรหาหรื อ การคัด เลือ กบุค ลากร การเลื อนตํ า แหน่ง การฝึ กอบรม การประเมิน ผลการ
ปฏิบ ตั ิง านของพนัก งาน โดยกํ า หนดให้ ผ้ ูบ งั คับ บัญ ชาทุก ระดับ สื อสารทํ า ความเข้ า ใจกับ
พนักงานเพือใช้ ในกิจกรรมทางธุรกิจทีอยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบตั ิตาม
นโยบายให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ

4.7 การดํ าเนิ นการใดๆ ตามนโยบายต่อต้ า นการคอร์ รัปชัน ให้ ใ ช้ แ นวปฏิบัติต ามที กํ า หนดไว้ ใ น
“นโยบายการกํ ากับดูแลกิจการทีดี” และ “คู่มือจรรยาบรรณ” รวมทัง# ระเบียบ และคู่มือการ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ ทีเกียวข้ อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิอืนใดทีบริ ษัทฯ จะกําหนดขึ #นต่อไป
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4.8 บริ ษัทฯ กําหนดให้ บอกกล่าวประชาสัมพันธ์ นโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชันผ่านสือทั #งภายใน
และภายนอก เช่น Intranet, Website ธนาคาร และรายงานประจําปี โดยนโยบายดังกล่าว
ของบริ ษัทฯ เป็ นการปฏิบตั ิภายใต้ กฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน

5. ข้ อแนะนําเกียวกับมาตรการต่ อต้ านการคอร์ รัปชัน
หากกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานมีข้อสงสัยเกียวกับการปฏิบตั ิของตนเองว่าถูกต้ องตามนโยบายต่อต้ าน
การคอร์ รัปชันหรื อไม่ ขอให้ มีการพิจารณาก่อนการปฏิบตั ิหรื อตัดสินใจเรื องนันๆ
# ดังนี #
1. เป็ นการกระทําทีถูกกฎหมายหรื อกฎระเบียบของทางการและของบริ ษัทฯหรื อไม่
2. สังคมยอมรับการกระทํานันหรื
# อไม่ สามารถเปิ ดเผยต่อสังคมได้ หรื อไม่
3. เป็ นการกระทําทีขัดต่อจริ ยธรรม และอาจจะนําความเสือมเสียมาให้ กบั ผู้กระทําหรื อผู้อืนหรื อต่อชื อเสียง
ของบริ ษัทฯ ในขณะนันหรื
# อในอนาคตหรื อไม่
หากไม่แน่ใจในการพิจารณาด้ วยตนเอง ให้ แจ้ งข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริ งของเรื องนั #นต่อผู้บงั คับบัญชาพิจารณา
หรื อสอบถามจากฝ่ ายกํากับกฎระเบียบและข้ อบังคับ เพือจะได้ ร่วมกันพิจารณาปั จจัยและดําเนินการให้ ถกู ต้ อง
ต่อไป
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ภาคผนวก
1. นิยาม เจ้ าหน้ าทีของรั ฐ
เจ้ าหน้ าทีของรัฐ หมายถึง “เจ้ าหน้ าทีของรัฐ” ตามความหมายทีกําหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต และให้ รวมถึงข้ าราชการ เจ้ าพนักงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้ าง ตัวแทน หรื อบุคคล
อืนใดทีเป็ นตัวแทนของหน่วยงานดังต่อไปนี #
•
•
•
•
•

กระทรวง ทบวง กรม หรื อหน่วยงานของรั ฐ (เช่น กรมศุลกากร สํานักงานตรวจคนเข้ าเมือง ฯลฯ)
องค์ กรระหว่างประเทศ (เช่น ธนาคารโลก กองทุนการเงิ นระหว่างประเทศ ฯลฯ)
พรรคการเมือ ง ผู้ดํา รงตํา แหน่ง ทางการเมือ ง หรื อ ผู้ส มัค รรั บ เลือ กตัง# (ทัง# ฝ่ ายรั ฐ บาลและฝ่ ายค้ า น)
ผู้บริ หารท้ องถิ น
หน่วยงานทีมีอํานาจกํา กับ ดูแ ล (เช่น คณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย ฯลฯ)
รั ฐวิสาหกิ จ บริ ษัท หรื อองค์ กรอืนๆ ทีรั ฐหรื อหน่วยงานของรั ฐเป็ นเจ้ าของหรื อมีอํานาจควบคุม

2. นิยาม การให้ ความช่ วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) การบริ จาค
เพือการกุศล การสาธารณประโยชน์ เงินสนับสนุน (Sponsorships)
• การให้ ความช่ วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)
การให้ ความช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือในนามบริ ษัทฯ ไม่ว่าจะเป็ นทางด้ านการเงิน
หรื อรู ปแบบอืน เพือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือด้ านการเงินสามารถรวมถึงการให้ ก้ ูเงิน
ส่วนการช่วยเหลือในรูปแบบอืน (In-kind) เช่น การให้ สิงของหรื อบริ การ การโฆษณาส่งเสริ มหรื อสนับสนุน
พรรคการเมือง การซื #อบัตรเข้ าชมงานทีจัดเพือระดมทุนหรื อบริ จาคเงินให้ แก่องค์กรทีมีความสัมพันธ์ ใกล้ ชิด
กับพรรคการเมือง เป็ นต้ น ทั #งนี # เว้ นแต่เป็ นการสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยที กระทําได้ ตามที
กฎหมายกําหนด

• การบริจาคเพือการกุศล การสาธารณประโยชน์
การบริ จาคเพือการกุศล คือ กิจกรรมทีเกียวข้ องกับการใช้ จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนทีมีตวั ตน
การบริ จ าคเพื อการสาธารณประโยชน์ คือ การใช้ จ่า ยเงิ น เพื อโครงการหรื อ กิ จ กรรม เพื อให้ เ กิ ด
ประโยชน์ แก่ชุมชน สังคม กลุ่มประชาชน โดยบริ ษัทฯ อาจไม่ได้ รับผลตอบแทนทีมีตัวตน
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• เงินสนับสนุน (Sponsorships)
เงิ นสนับสนุนแตกต่างจากการบริ จาคเพือการกุศลหรื อการสาธารณประโยชน์ เนืองจากเงิ นสนับ สนุน
มีวัตถุประสงค์ เพือธุรกิ จ ตราสินค้ า หรื อชื อเสียงของบริ ษัทฯ
เงิ นสนับสนุน มีความเสียงเนืองจากเป็ นการจ่ายเงิ นสําหรั บการบริ การหรื อผลประโยชน์ ที ยากต่อ การ
วัดผลและติดตาม เงิ นสนับสนุนอาจถูกเชื อมโยงไปเกี ยวข้ องกับการให้ สินบน เช่น เงิ นสนับสนุนอาจมี
วัตถุประสงค์ แอบแฝง โดยใช้ ก ารกี ฬ าเพื อการกุศ ลหรื อ องค์ ก รการกุศ ลเป็ นสิงบัง หน้ า เพื อก่อ ให้ เ กิ ด
ความได้ เปรี ยบ

3. การให้ ความได้ เปรี ยบในการพิจารณา
ตัว อย่า งของการให้ ค วามได้ เ ปรี ย บในการพิจ ารณาของเจ้ า หน้ า ที ของรัฐ หรื อ ผู้ที เกี ยวข้ อ ง ได้ แ ก่ การให้
สัญ ญาโอกาสทางธุรกิจ หรื อ การประมูล การลดหรื อ ยกเลิก ค่า ธรรมเนีย ม การให้ ช่วยเหลือ หรื อ ยกเลิก
ข้ อกําหนดทีจะต้ องมีใบอนุญาตต่างๆ ทีไม่ถูกต้ องตรงตามกระบวนการตัดสินใจปกติของราชการ การยกเลิก
หรื อลดข้ อกําหนดทางกฎหมาย หรื อการให้ หรื อช่วยเหลือในการเข้ าถึงเจ้ าหน้ าทีของรัฐ
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