นโยบายต่ อต้ านการให้ สินบนและคอร์ รัปชั่น
(Anti Bribery and Corruption Policy)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
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นโยบายต่อต้ านการให้ สินบนและคอร์ รัปชั่น
1. หลักการ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
เพียงแห่งเดียวที่มีสถานะเป็ น“รัฐวิสาหกิจ” โดยมีธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ร้อยละ 99.99
บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิจโดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคม และให้
ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ตามแนวนโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์ รัปชัน่
(Anti Bribery and Corruption Policy :ABC Policy) ของธนาคารกรุ งไทย บริ ษทั มุ่งมัน่ จะดาเนิ นธุ รกิจด้วย
ความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่น ตรงไปตรงมา ด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริ ตทุปรู ปแบบ การ
รับหรื อให้สินบน และการคอร์ รัปชัน่ ถือเป็ นเรื่ องผิดกฏหมาย โดยบริ ษทั ไม่สามารถยอมรับให้เกิดขึ้นได้
(Zero tolerance)

2. คานิยาม
ลาดับ

ข้ อความ

หมายถึง

1

สิ นบน (Bribery)

ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด ที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ การยอมรับ
การให้ หรื อร้องขอสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง อันส่ งผลต่อการตัดสิ นอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะ
จูงใจให้กระทาการหรื อไม่กระทาการ ที่ขดั ต่อกฎหมายหรื อหน้าที่รับผิดชอบ
การทุจริ ตโดยใช้หรื ออาศัยตาแหน่งหน้าที่ อานาจ และอิทธิ พลที่ตนมีอยูเ่ พื่อ
ประโยชน์แก่ตน และ/หรื อผูอ้ ื่น รวมถึงการเลือกที่รักมักที่ชงั การเห็นแก่ญาติพี่นอ้ ง
เพื่อนฝูง กินสิ นบน ฉ้อราษฏร์ บงั หลวง และความไม่เป็ นธรรมอื่นๆ ที่บุคคลใดใช้เป็ น
เครื่ องมือในการลิดรอนความเป็ นธรรม และความถูกต้องตามกฎหมายของสังคม

2

คอร์ รัปชัน่
(Corruption)

3
4

ทรัพย์สิน
ประโยชน์อื่นใด

ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่ างซึ่ งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ เช่น เงิน บ้าน รถยนต์
เช่น การให้อยูบ่ า้ นเช่าฟรี การปลดหนี้ให้ การพาไปท่องเที่ยว การรับสมัครเข้าทางาน

5

บุคลากรของบริ ษทั

กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานของบริ ษทั ทุกประเภท
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เจ้าหน้าที่ของรัฐ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ
3

3. ขอบเขตการใช้ บังคับ
3.1 นโยบายฉบับนี้บงั คับใช้กบั บริ ษทั และ บุคลากรของบริ ษทั
3.2 นโยบายฉบับนี้ ใช้กบั คู่คา้ ตัวแทน ตัวกลาง ที่ปรึ กษา หรื อผูท้ ี่มีความเกี่ ยวโยงทางธุ รกิ จอื่นๆของ
บริ ษทั หรื อกระทาการในนามของบริ ษทั โดยจะนาไปปฏิ บตั ิกบั บุคคลดังกล่าวตามนโยบายนี้ เท่าที่จะ
สามารถดาเนิ นการได้ ตามความเหมาะสม และยึดมัน่ ในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคมเช่ นเดี ยวกับ
บริ ษทั

4. บุคคลทีม่ หี น้ าทีร่ ับผิดชอบหรือเกีย่ วข้ อง
4.1 คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ินโยบายนี้
4.2 กรรมการและผูบ้ ริ หารมี หน้าที่ ค วบคุ ม สนับสนุ น และขับเคลื่ อนการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายนี้ อย่า ง
จริ งจังและต่อเนื่ อง เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการรับหรื อให้สินบน และคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดจากกระบวนการ
ทางธุ รกิจของบริ ษทั หรื อกระบวนการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั รวมถึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุ น
การดาเนิ นการต่อต้านการรับหรื อให้สินบน และคอร์ รัปชัน่ ไปยัง คู่คา้ ตัวแทน ตัวกลาง ที่ปรึ กษา หรื อผู ้
ที่มีความเกี่ยวโยงทางธุ รกิจอื่นๆของบริ ษทั หรื อกระทาการในนามของบริ ษทั
4.3 ผูบ้ ริ หารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบทาให้มน่ั ใจว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของตนได้ตระหนักถึงและมีความ
เข้าใจนโยบายฉบับนี้โดยได้รับการอบรมอย่างเพียงพอและสม่าเสมอ และจะต้องปฏิบตั ิเป็ นแบบอย่างแก่
พนักงานในการต่อต้านการรับหรื อให้สินบน และคอร์ รัปชัน่
4.4 บุคลากรของบริ ษทั จะต้องศึกษาและปฏิบตั ิหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายนี้ กรณี มีขอ้ สงสัยหรื อพบ
เห็นการฝ่ าฝื นนโยบายนี้ จะต้องรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผ่านช่องทางการรายงานที่กาหนดไว้
4. 4.5 คู่คา้ ตัวแทน ตัวกลาง ที่ปรึ กษา หรื อผูท้ ี่มีความเกี่ยวโยงทางธุ รกิจอื่นๆของบริ ษทั หรื อ กระทาการ
ในนามของบริ ษ ัท บริ ษ ัท จะปฏิ บ ัติ ก ับ บุ ค คลเหล่ า นี้ ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ นโยบายฉบับ นี้ ตั้ง แต่ เ ริ่ ม ต้น
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจและในภายหลังตามความเหมาะสม รวมทั้งบุคคลเหล่านี้ จะต้องให้ความร่ วมมือ
ในการตรวจสอบสถานะ หรื อให้คามัน่ ในการต่อต้านการรับหรื อให้สินบน และคอร์ รัปชัน่

5. แนวทางการปฏิบัติในการต่ อต้ านการให้ สินบนและคอร์ รัปชั่น
5.1 บุคลากรของบริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิตามนโยบายนี้ โดยไม่เข้าไปเกี่ ยวข้องกับเรื่ องการรับหรื อให้สินบน
และการคอร์ รัปชัน่ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
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5.2 บุคลากรของบริ ษทั จะต้องไม่เรี ยกร้อง จัดหา หรื อรับสิ นบนเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรื อประโยชน์
ของบริ ษทั หรื อประโยชน์ของผูท้ ี่มีความเกี่ยวข้องกับบริ ษทั หรื อประโยชน์ของผูท้ ี่มีความเกี่ยวข้องกับ
ตน ไม่วา่ จะเป็ นคนในครอบครัว เพื่อน หรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด
5.3 บุคลากรของบริ ษทั จะต้องไม่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อ
เจ้าหน้าที่ภาคเอกชนอื่ นๆเพื่อจูงใจให้กระทาการ ไม่กระทาการ หรื อประวิงการกระทาอันมิชอบด้วย
หน้าที่ หรื อกฏหมาย
5.4 เมื่ อผูใ้ ดพบเห็ น การกระท าที่ เ ข้า ข่ า ยเป็ นการรั บ หรื อให้สิ นบน และคอร์ รั ป ชั่น จะต้องแจ้ง ให้
ผูบ้ งั คับบัญชาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรื อช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทาผิด (Whistle Blowing) ทันที
5.5 บริ ษทั คานึ งถึงความเป็ นธรรมและปกป้ อง ไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ผลทางลบต่อพนักงานที่
ปฏิเสธการรับหรื อให้สินบนและคอร์ รัปชัน่ แม้วา่ การกระทานั้นจะทาให้บริ ษทั สู ญเสี ยโอกาสทางธุ รกิจ
5.6 สาหรับความสัมพันธ์ทางธุ รกิจและการจัดซื้ อจัดจ้าง ห้ามมีการให้หรื อรับสิ นบนในการดาเนิ นธุ รกิจ
และการจัดซื้ อจัดจ้างทุกชนิ ด การดาเนิ นธุ รกิจ และการติดต่องานของบริ ษทั จะต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส
ซื่ อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยูภ่ ายใต้หมายและกฏเกณฑ์การดาเนินธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง
5.7 การด าเนิ น การใดๆตามนโยบายนี้ ให้ ใ ช้ แ นวปฏิ บ ัติ ต ามที่ ก าหนดไว้ใ นคู่ มื อ ระเบี ย บบริ ษ ัท
ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิอื่นใดที่บริ ษทั เห็นสมควรกาหนดเพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายนี้

6. การกระทาทีต่ ้ องใช้ ความระมัดระวังกรณีทมี่ คี วามเสี่ ยงสู งในการให้ สินบน
การกระทาดังต่อไปนี้ เป็ นการกระทาที่มีความเสี่ ยงสู งต่อการให้สินบน ซึ่ งจะต้องใช้ความระมัดระวัง
และปฏิบตั ิตามกฏหมาย กฎเกณฑ์หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
6.1 ค่าอานวยความสะดวก (Facilitation Payment)
ค่าอานวยความสะดวก หมายถึ ง ค่าใช้จ่ายจานวนเล็ก น้อยที่ จ่ายให้แก่ เจ้าหน้าที่ รัฐอย่างไม่ เ ป็ น
ทางการ ซึ่ งผูใ้ ห้ไม่ได้มีเจตนาให้เพื่อจูงใจให้เจ้าหน้าที่ รัฐกระทาการ ไม่กระทาการ หรื อประวิงการ
กระทาอันมิชอบด้วยหน้าที่ แต่เป็ นเพียงการให้เพียงเพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ รัฐจะดาเนิ นการตาม
กระบวนการ หรื อเป็ นการกระตุน้ ให้การดาเนิ นการรวดเร็ วขึ้น โดยกระบวนนั้นไม่ตอ้ งอาศัยดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่รัฐและเป็ นการกระทาอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐผูน้ ้ นั รวมทั้งเป็ นสิ ทธิ ที่พึงจะได้ตาม
กฎหมายอยูแ่ ล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสื อรับรอง และการได้รับบริ การสาธารณะ เป็ นต้น
บริ ษทั ไม่มีนโยบายสนับสนุ นให้จ่ายค่าอานวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม กระบวนการเร่ ง ด่ วน
พิเศษที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็ นสิ่ งที่ยอมรับได้ตราบเท่าที่กระบวนการดังกล่าวเปิ ดให้บริ การกับทุกๆ
คน หรื อทาได้ตามขอบเขตของกฎหมายในบางประเทศเท่านั้น
6.2 ค่ารับรอง (Hospitality Expenditures) และของขวัญ (Gifts)
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ค่ารับรองและของขวัญเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นกิจกรรมของนิ ติบุคคลเพี่อสร้างความสัมพันธ์อนั
ดี หรื อในบางโอกาสถื อเป็ นการแสดงออกทางมารยาทของสั งคม ซึ่ งของขวัญอาจอยู่ใ นหลากหลาย
รู ปแบบไม่วา่ จะเป็ น เงิน สิ นค้า บริ การ บัตรกานัล เป็ นต้น ส่ วนค่ารับรอง อาจรวมถึงค่าที่พกั ค่าโดยสาร
สาหรับเยีย่ มชมสถานที่ประกอบการ หรื อการศึกษาดูงาน ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม เป็ นต้น
บริ ษทั ไม่มีเจตนาให้จ่ายค่ารับรองและค่าของขวัญ เพื่อจูงใจให้เจ้าหน้าที่รัฐกระทาการอันมิ ช อบ
ด้วยหน้าที่และค่าใช้จ่ายเพื่อสิ นบน ดังนั้นมูลค่าหรื อราคาของค่ารับรองและค่าของขวัญจะต้องสะท้อน
ความสมเหตุสมผลและค่าใช้จ่ายเท่าที่จาเป็ นตาม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี วัฒนธรรม หรื อมารยาททาง
สั ง คม ทั้ง นี้ การใช้จ่า ยค่ า รั บ รองและของขวัญจะต้องได้รั บ อนุ ม ตั ิ และเป็ นไปตามระเบี ย บบริ ษ ัท ที่
เกี่ยวข้อง มีการบันทึกค่าใช้จ่ายตามจริ งและมีใบเสร็ จรับรอง
6.3 การบริ จาคเพื่อการกุศลและการบริ จาคเพื่อพรรคการเมือง
การบริ จาคเพื่อการกุศลถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมองค์กรของบริ ษทั เพื่อช่วยเหลื อสังคม แต่
การบริ จาคเพื่อการกุศลอาจเป็ นช่ องทางให้เกิ ดการให้สินบนได้ ดังนั้น การบริ จาคเพื่อการกุศลดังกล่าว
ต้องได้รับอนุมตั ิตามที่ บริ ษทั กาหนดและกระทาอย่างโปร่ งใส พร้อมกับมีวตั ถุประสงค์ในการบริ จาคที่
ชัดเจน และจะต้องไม่มีการบริ จาคใดที่ทาขึ้นเพื่อปกปิ ดการให้สินบน
ส่ วนการบริ จาคเพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นการของพรรคการเมืองอาจเป็ นการจูงใจผูด้ ารงตาแหน่ง
ทางการเมืองให้กระทาการอันมิชอบด้วยหน้าที่ ซึ่ งผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองถือเป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บริ ษทั ไม่มีนโยบายให้นาเงินทุนหรื อทรัพยากรใดๆของบริ ษทั ไปใช้เพื่อสนับสนุ นกิจกรรมทางการเมือง
แก่ผลู ้ งสมัคร

7. การเบิกจ่ ายและการบันทึกบัญชี
7.1 การเบิกค่าใช้จ่ายในกิ จกรรมต่างๆนั้น จะต้องเบิกจ่ายตามจริ ง มีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ มี
การบัน ทึ ก ตามล าดับ เวลาที่ ถู ก ต้อ ง และหากมี ค่ า ใช้ จ่ า ยใดที่ ต้อ งได้ รั บ การอนุ ม ัติ ก็ จ ะต้อ งผ่ า น
กระบวนการตามที่บริ ษทั กาหนด และถูกต้องตามระเบียบบริ ษทั
7.2 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากธุ รกรรมต่างๆ ต้องมีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้
และจะต้องมีการสอบทานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องและเป็ นไปตามระเบียบบริ ษทั และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
7.3 บริ ษทั ไม่อนุ ญาตให้มีการบันทึกข้อมูลที่เป็ นเท็จ ผิดหลักการ ไม่สมบูรณ์ หรื อตกแต่งบัญชี รวมทั้ง
ไม่มีการบันทึกรายการนอกบัญชี (off-the-book record) เพราะค่าใช้จ่ายที่ถูกบันทึกนอกบัญชี มกั จะถูกใช้
เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผดิ กฎหมาย ซึ่งรวมถึงการให้สินบน
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8. การฝ่ าฝื นนโยบาย
8.1 บริ ษทั จะดาเนินการลงโทษทางวินยั แก่บุคลากรของบริ ษทั ผูฝ้ ่ าฝื นการปฏิบตั ิตามนโยบายนี้ รวมถึง
ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทาความผิดหรื อรับทราบว่ามีการกระทาความผิดแต่ไม่ดาเนิ นการ
จัดการให้ถูกต้อง และหากการฝ่ าฝื นนโยบายนี้ เป็ นการกระทาทุจริ ตต่อหน้าที่ หรื อกระทาความผิดอาญาโดย
เจตนา ผูน้ ้ นั จะต้องรับโทษตามระเบียบและข้อบังคับการทางานของบริ ษ ัท หรื อตามสัญญาจ้าง หรื อตาม
กฎหมาย หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางวินยั (แล้วแต่กรณี )
8.2 ในกรณี ที่คู่คา้ ตัวแทน ตัวกลาง ที่ ปรึ กษา หรื อผูท้ ี่ มีความเกี่ ยวโยงทางธุ รกิ จอื่ นๆของบริ ษทั หรื อ
กระทาการในนามบริ ษทั ไม่มีนโยบายต่อต้านการรั บหรื อการให้สินบน หรื อคอร์ รัปชั่น บริ ษทั จะจัดให้
บุคคลเหล่านี้ เป็ นกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ ยงสู ง และจะต้องมีการ Customer Due Diligence อย่างเข้มข้นก่ อน
เข้าร่ วมธุ รกิจ
9. การกากับ ติดตาม และสอบทาน
9.1 บริ ษทั จะจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมในการต่อต้านการให้
สิ นบนและคอร์ รัปชัน่
9.2 บริ ษทั จะจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุ งนโยบายฉบับนี้ ตามความเหมาะสม หรื ออย่างน้อยทุกปี
หากมี การเปลี่ ยนแปลงของปั จจัยต่างๆที่ มีนัยสาคัญ เช่ น มี การเปลี่ ยนแปลงกฎหมาย หรื อมาตรฐานการ
ประกอบธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง
10. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ วันที่ 24 มีนาคม 2560 เป็ นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
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