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นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชัน
บริ ษัท ธนชาต โบรกเกอร์ 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 นทียอมรับทังภายในประเทศและต่างประเทศได้ รวมทังลดความเชือมันของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีสว่ นได้ เสีย
ทุกฝ่ าย บริ ษัทฯ ถือเป็ นหลักการสําคัญในการดําเนินธุรกิจทีจะไม่สนับสนุนกิจการ กลุม่ บุคคล หรื อบุคคลทีมีสว่ น
ร่ วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อนั ไม่พึงได้ รับไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม จากการใช้ อํานาจหน้ าทีโดยมิชอบ โดยมี
แนวทางชัดเจนที จะร่ ว มมือและสนับ สนุน กับ ภาครัฐ และภาคเอกชน บริ ษัท ฯ จึง ได้ กํา หนดนโยบายต่อ ต้ านการ
คอร์ รัปชัน โดยใช้ แนวทางของทางการ รวมทังของ “โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต”
เพือถือเป็ นหลักปฏิบตั ิ โดยกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนต้ องปฏิบตั ิตามนโยบาย ดังต่อไปนี

. คํานิยาม
“การคอร์ รัปชัน” (Corruption) หมายถึง การใช้ อํานาจหน้ าทีโดยมิชอบเพือให้ ได้ มาซึงผลประโยชน์
ที มิ ค วรได้ การให้ ห รื อ รับ สิน บนไม่ว ่า จะอยู่ใ นรู ป แบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญ ญา ให้ คํ า มั น
เรี ยกร้ อง ให้ หรื อรับ ซึงเงิน ทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อืนใดทีไม่ถกู ต้ องแก่เจ้ าพนักงานของรัฐ หน่วยงาน
ของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรื อผู้มีหน้ าทีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เพือให้ บุคคลดังกล่าว
กระทําหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที หรื อเพือให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซงผลประโยชน์
ึ
ทางธุรกิจทีไม่ถกู ต้ อง

$. นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชัน
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ต้ องไม่เรี ยกร้ อง ดําเนินการ หรื อยอมรับการคอร์ รัปชัน
ในทุกรู ปแบบทังทางตรงหรื อทางอ้ อม เพือประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง ครอบครัว เพือน และคนรู้ จกั
หรื อเพือประโยชน์ของธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานทีเกียวข้ องของ
บริ ษัทฯ และให้ มีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชันนีอย่างสมําเสมอ ตลอดจน
ทบทวนแนวทางปฏิบตั ิ และข้ อกําหนดในการดําเนินการเพือให้ สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงของธุรกิจ
ระเบี ย บ ข้ อบัง คับ และข้ อกํ า หนดของกฎหมาย ทังนี หากมี ก ารฝ่ าฝื นกระทํ า การใดๆ อัน เป็ น
การสนับสนุนช่วยเหลือ หรื อให้ ความร่ วมมือกับการคอร์ รัปชัน จะได้ รับการพิจารณาโทษตามระเบียบ
ของบริ ษัทฯ
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%. หน้ าทีความรั บผิดชอบ
O.Q คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีหน้ าทีและความรั บผิดชอบในการกําหนดและอนุมตั ินโยบายต่อต้ าน
การคอร์ รัปชัน และกํากับดูแลให้ มีระบบทีสนับสนุนการต่อต้ านการคอร์ รัปชันทีมีประสิทธิ ภาพ
เพือให้ มนใจว่
ั าฝ่ ายจัดการตระหนักถึงความสําคัญและได้ นําไปปฏิบตั ิจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
O.R คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าทีและความรับผิดชอบในการสอบทานให้ บริ ษัทฯ มีการควบคุม
ภายในอย่างเพียงพอ และสอบทานการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน
O.O ฝ่ ายจัดการ มีหน้ าทีและความรับผิดชอบในการกําหนดให้ มีระบบ ให้ การส่งเสริ ม สนับสนุน และ
ควบคุมดูแลเพือให้ มันใจว่าพนักงานและผู้เกี ยวข้ องทุกฝ่ ายมีการปฏิบตั ิตามระเบียบนโยบาย
ต่อ ต้ า นการคอร์ รั ปชัน รวมทังทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่า งๆ เพื อให้
สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงของธุรกิจ ข้ อบังคับ และข้ อกําหนดของกฎหมาย
O.S สายงานตรวจสอบ มีหน้ าทีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานให้
เป็ นไปอย่างถูกต้ อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมายทีเกียวข้ อง เพือให้
มันใจว่ามีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสียงด้ านคอร์ รัปชันทีอาจ
เกิดขึน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
O.T กรรมการบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร และพนักงาน มีหน้ าทีต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน
โดยต้ องไม่เข้ าไปเกียวข้ องกับเรื องคอร์ รัปชันไม่วา่ โดยตรงหรื อทางอ้ อม
O.U บริ ษั ท ในเครื อ บริ ษ ัท ร่ ว ม หรื อ ตัว แทนทางธุร กิจ ของบริ ษ ัท ฯ ที บริ ษ ัท ฯ มีอํ า นาจควบคุม
ต้ องยอมรับทีจะปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชันของบริ ษัทฯ

*. ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติ
S.Q บริ ษัทฯ กําหนดให้ กรรมการบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ ต้ องปฏิบตั ิอย่างระมัดระวัง
ต่อรู ปแบบการคอร์ รัปชัน ดังนี

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

• ของขวัญ การเลีย4 งรั บรอง และผลประโยชน์ อืนๆ
การให้ ห รื อรั บของขวัญ ทรั พย์ สิน การเลียงรั บ รอง หรื อผลประโยชน์ ใดๆ จากลูกค้ า คู่ค้ า
เจ้ าพนักงานของรัฐ หรื อผู้มีสว่ นเกียวข้ 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 และเงินสนับสนุน ดังนี
Q. เป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้ องตามกฎหมาย และไม่ขดั ต่อศีลธรรม รวมทังไม่เป็ นการกระทํา
การใดๆ ทีจะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
R. การให้ หรื อรับเงินบริ จาคเพือการกุศล การสาธารณประโยชน์ หรื อเงินสนับสนุนนัน ไม่ได้
ถูกนําไปใช้ เพือเป็ นข้ ออ้ างในการติดสินบน
O . ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ต า ม ขั น ต อ น ก า ร ส อ บ ท า น แ ล ะ อ นุ มั ติ ก า ร บ ริ จ า ค เ พื อ ก า ร กุ ศ ล
การสาธารณประโยชน์ หรื อเงินสนับสนุนตามระเบียบของบริ ษัทฯ
S. ในกรณีทีมีข้อสงสัยทีอาจส่งผลกระทบทางกฎหมาย ให้ ขอคําปรึ กษาจากฝ่ ายกฎหมาย
อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อในเรื องทีมีความสําคัญประการอืน ให้ เป็ นดุลยพินิจของ
ฝ่ ายจัดการ
S.R บริ ษัทฯ มุง่ มันทีจะสร้ างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรทียึดมันว่า การคอร์ รัปชันเป็ นสิงทียอมรับไม่ได้
ทังการกระทําธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
S.O กรรมการบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร พนักงานทุกระดับ ไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมือพบเห็นการกระทํา
ทีเข้ าข่ายการคอร์ รัปชันทีเกี ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ต้ องแจ้ งผู้บงั คับบัญชาหรื อบุคคลทีรับผิดชอบ
ทราบ และให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่างๆ รวมทังจัดให้ มีช่องทางในการรับ
ข้ อร้ องเรี ยนจากบุคคลภายนอก ทังนี ให้ เป็ นไปตามระเบียบทีบริ ษัทฯ กําหนด
S.S บริ ษัท ฯ ต้ อ งให้ ค วามเป็ นธรรมและคุ้ม ครองพนัก งานที ปฏิเ สธการคอร์ รัป ชัน หรื อ แจ้ ง เรื อง
คอร์ รัปชันทีเกี ยวข้ องกับบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรื อ ให้ ผลทางลบต่อ
พนักงานทีปฏิเสธการคอร์ รัปชัน แม้ ว่าการกระทํานันจะทําให้ บริ ษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
รวมทังจะชมเชยพนักงานทีแจ้ งเบาะแส
S.T 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
S.U นโยบายต่อ ต้ า นการคอร์ รัป ชันนี ให้ ค รอบคลุม ไปถึง กระบวนการบริ ห ารงานบุค คล ตังแต่
การสรรหาหรื อ การคัด เลือ กบุค ลากร การเลื อนตํ า แหน่ง การฝึ กอบรม การประเมิน ผล
การปฏิบตั ิงานของพนักงาน โดยกําหนดให้ ผ้ ูบงั คับบัญชาทุกระดับสือสารทํา ความเข้ าใจกับ
พนักงานเพือใช้ ในกิจกรรมทางธุรกิจทีอยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบตั ิตาม
นโยบายให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ
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S.W การดํ าเนิ นการใดๆ ตามนโยบายต่อ ต้ า นการคอร์ รั ปชัน ให้ ใ ช้ แ นวปฏิบัติต ามที กํ า หนดไว้ ใ น
“นโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที ดี ” และ “คู่ มื อ จรรยาบรรณ” รวมทั งระเบี ย บ และ
คูม่ ือการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ ทีเกียวข้ อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิอืนใดทีบริ ษัทฯ จะกําหนด
ขึนต่อไป
S.X บริ ษัทฯ กําหนดให้ บอกกล่าวประชาสัมพันธ์ นโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชันผ่านสือทังภายใน
และภายนอก เช่น Intranet, Website ธนาคารทีอยู่ในฐานะบริ ษัทแม่ และรายงานประจําปี
โดยนโยบายดัง กล่า วของบริ ษัท ฯ เป็ นการปฏิบ ตั ิภ ายใต้ ก ฎหมายของประเทศไทยในการ
ต่อต้ านการคอร์ รัปชัน

;.

ข้ อแนะนําเกียวกับมาตรการต่ อต้ านการคอร์ รัปชัน
หากกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานมีข้อสงสัยเกียวกับการปฏิบตั ิของตนเองว่าถูกต้ องตามนโยบาย
ต่อต้ านการคอร์ รัปชันหรื อไม่ ขอให้ มีการพิจารณาก่อนการปฏิบตั ิหรื อตัดสินใจเรื องนันๆ ดังนี
(Q) เป็ นการกระทําทีถูกกฎหมายหรื อกฎระเบียบของทางการและของบริ ษัทฯ หรื อไม่
(R) สังคมยอมรับการกระทํานันหรื อไม่ สามารถเปิ ดเผยต่อสังคมได้ หรื อไม่
(O) เป็ นการกระทําทีขัดต่อจริ ยธรรม และอาจจะนําความเสือมเสียมาให้ กบั ผู้กระทําหรื อผู้อืนหรื อ
ต่อชือเสียงของบริ ษัทฯ ในขณะนันหรื อในอนาคตหรื อไม่
หากไม่แน่ใจในการพิจารณาด้ วยตนเอง ให้ แจ้ งข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริ งของเรื องนันต่อผู้บงั คับบัญชา
พิจารณา หรื อสอบถามจากฝ่ ายกํากับกฎระเบียบและข้ อบังคับ เพือจะได้ ร่วมกันพิจารณาปั จจัยและ
ดําเนินการให้ ถกู ต้ องต่อไป
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ภาคผนวก
. นิยาม เจ้ าพนักงานของรั ฐ
เจ้ าพนักงานของรัฐ หมายถึง เจ้ าหน้ าทีของรัฐ ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดํารง
ตําแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.

$. นิยาม เจ้ าหน้ าทีของรั ฐ
เจ้ า หน้ า ที ของรัฐ หมายถึง ข้ า ราชการ หรื อ พนัก งานส่ว นท้ อ งถิ นซึ งมีตํ า แหน่ง หรื อ เงิน เดือ นประจํ า
ผู้ป ฏิบ ตั ิง านในหน่ว ยงานของรัฐ หรื อ ในรัฐ วิส าหกิจ ผู้บ ริ ห ารท้ อ งถิ น รองผู้บ ริ ห ารท้ อ งถิ น ผู้ช่ว ยผู้บ ริ ห าร
ท้ องถิน และสมาชิกสภาท้ องถิ นขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ น เจ้ าพนักงานตามกฎหมายว่าด้ วยลักษณะ
ปกครองท้ องที หรื อเจ้ าพนักงานอืนตามทีกฎหมายบัญญัติ และให้ หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ
ลูกจ้ างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจ และบุคคล หรื อคณะบุคคลบรรดาซึงมีกฎหมาย
กํา หนดให้ ใช้ อํานาจ หรื อได้ รับ มอบให้ ใ ช้ อํานาจทางปกครองทีจัดตังขึนในระบบราชการ รัฐ วิสาหกิจ หรื อ
กิจการอืนของรัฐด้ วย แต่ไม่รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดํารงตําแหน่งใน
องค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ปปช.

%. นิยาม การให้ ความช่ วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) การบริ จาค
เพือการกุศล การสาธารณประโยชน์ เงินสนับสนุน (Sponsorships)
• การให้ ความช่ วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)
การให้ ความช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือในนามบริ ษัท ไม่ว่าจะเป็ นทางด้ านการเงินหรื อ
รู ปแบบอืน เพือสนับสนุนกิ จกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือด้ านการเงิ นสามารถรวมถึงการให้ ก้ ูเงิ น
ส่วนการช่วยเหลือในรูปแบบอืน (In-kind) เช่น การให้ สิงของหรื อบริ การ การโฆษณาส่งเสริ มหรื อสนับสนุน
พรรคการเมือง การซือบัตรเข้ าชมงานทีจัดเพือระดมทุนหรื อบริ จาคเงินให้ แก่องค์กรทีมีความสัมพันธ์ ใกล้ ชิด
กับพรรคการเมือง เป็ นต้ น ทังนี 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 ษัทอาจไม่ได้ รับผลตอบแทนทีมีตัวตน
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• เงินสนับสนุน (Sponsorships)
เงิ นสนับสนุนแตกต่างจากการบริ จาคเพือการกุศลหรื อการสาธารณประโยชน์ เนืองจากเงิ นสนับ สนุน
มีวัตถุประสงค์ เพือธุรกิ จ ตราสินค้ า หรื อชื อเสียงของบริ ษัท
เงิ น สนับ สนุน มีค วามเสี ยงเนื องจากเป็ นการจ่า ยเงิ น สํา หรั บ การบริ ก ารหรื อ ผลประโยชน์ ที ยากต่อ
การวัดผลและติดตาม เงิ นสนับสนุนอาจถูก เชื อมโยงไปเกี ยวข้ อ งกับ การให้ สิน บน เช่น เงิ น สนับ สนุน
อาจมีว ัต ถุป ระสงค์ แ อบแฝง โดยใช้ ก ารกี ฬ าเพื อการกุศ ลหรื อ องค์ ก รการกุศ ลเป็ นสิ งบัง หน้ า
เพือก่อให้ เกิ ดความได้ เปรี ยบ

*. การให้ ความได้ เปรี ยบในการพิจารณา
ตัว อย่า งของการให้ ค วามได้ เ ปรี ย บในการพิจ ารณาของเจ้ า พนัก งานของรัฐ หรื อ ผู้ ที เกี ยวข้ อ ง ได้ แ ก่
การให้ ส ญ
ั ญา โอกาสทางธุร กิจ หรื อการประมูล การลดหรื อ ยกเลิก ค่า ธรรมเนียม การให้ ช่วยเหลือ หรื อ
ยกเลิก ข้ อ กํา หนดที จะต้ อ งมีใ บอนุญ าตต่า งๆ ที ไม่ถ ูก ต้ อ งตรงตามกระบวนการตัด สิน ใจปกติข องราชการ
การยกเลิกหรื อลดข้ อกําหนดทางกฎหมาย หรื อการให้ หรื อช่วยเหลือในการเข้ าถึงเจ้ าพนักงานของรัฐ
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