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นโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปช่ัน 
 

1. หลกัการ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน

เพียงแห่งเดียวท่ีมีสถานะเป็น“รัฐวสิาหกิจ” โดยมีธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 99.99 

บริษทัด าเนินธุรกิจโดยยดึหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยยดึมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม และให้

ความส าคญักบัการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ตามแนวนโยบายต่อตา้นการให้สินบนและคอร์รัปชัน่ 

(Anti Bribery and Corruption Policy :ABC Policy) ของธนาคารกรุงไทย บริษทั มุ่งมัน่จะด าเนินธุรกิจดว้ย

ความซ่ือสัตย ์สุจริต ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น ตรงไปตรงมา ดว้ยหลกัการในการต่อตา้นการทุจริตทุปรูปแบบ  การ

รับหรือใหสิ้นบน  และการคอร์รัปชัน่ถือเป็นเร่ืองผิดกฏหมาย โดยบริษทัไม่สามารถยอมรับให้เกิดข้ึนได ้

(Zero tolerance)  

 

2. ค านิยาม 

ล าดับ 
 

ข้อความ 
 

หมายถึง 
 

1 
 

สินบน (Bribery) 
 

ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีเสนอวา่จะให ้สัญญาวา่จะให ้มอบให ้การยอมรับ
การให ้หรือร้องขอส่ิงใดส่ิงหน่ึง อนัส่งผลต่อการตดัสินอยา่งใดอยา่งหน่ึงในลกัษณะ
จูงใจใหก้ระท าการหรือไม่กระท าการ ท่ีขดัต่อกฎหมายหรือหนา้ท่ีรับผดิชอบ 

2 
 

คอร์รัปชัน่ 
(Corruption) 
 

การทุจริตโดยใชห้รืออาศยัต าแหน่งหนา้ท่ี อ านาจ และอิทธิพลท่ีตนมีอยูเ่พื่อ
ประโยชน์แก่ตน และ/หรือผูอ่ื้น รวมถึงการเลือกท่ีรักมกัท่ีชงั การเห็นแก่ญาติพี่นอ้ง 
เพื่อนฝงู กินสินบน ฉอ้ราษฏร์บงัหลวง และความไม่เป็นธรรมอ่ืนๆ ท่ีบุคคลใดใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการลิดรอนความเป็นธรรม และความถูกตอ้งตามกฎหมายของสังคม 

3 ทรัพยสิ์น ทรัพยแ์ละวตัถุไม่มีรูปร่างซ่ึงอาจมีราคาและอาจถือเอาได ้เช่น เงิน บา้น รถยนต ์
4 ประโยชน์อ่ืนใด เช่น การให้อยูบ่า้นเช่าฟรี การปลดหน้ีให ้การพาไปท่องเท่ียว การรับสมคัรเขา้ท างาน 

5 บุคลากรของบริษทั กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทัทุกประเภท 

6 เจา้หนา้ท่ีของรัฐ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ เจา้หนา้ท่ีของรัฐต่างประเทศ เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารระหวา่งประเทศ 
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3. ขอบเขตการใช้บังคบั 
3.1 นโยบายฉบบัน้ีบงัคบัใชก้บับริษทั และ บุคลากรของบริษทั 

3.2 นโยบายฉบบัน้ีใช้กบั คู่คา้ ตวัแทน ตวักลาง ท่ีปรึกษา หรือผูท่ี้มีความเก่ียวโยงทางธุรกิจอ่ืนๆของ

บริษทั หรือกระท าการในนามของบริษทั โดยจะน าไปปฏิบติักบับุคคลดงักล่าวตามนโยบายน้ีเท่าท่ีจะ

สามารถด าเนินการได ้ตามความเหมาะสม และยึดมัน่ในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกบั

บริษทั 

 

4. บุคคลทีม่หีน้าทีรั่บผดิชอบหรือเกีย่วข้อง 
4.1 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติันโยบายน้ี 

4.2 กรรมการและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีควบคุม สนับสนุน และขบัเคล่ือนการปฏิบติัตามนโยบายน้ีอย่าง

จริงจงัและต่อเน่ือง เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการรับหรือใหสิ้นบน และคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดจากกระบวนการ

ทางธุรกิจของบริษทัหรือกระบวนการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั รวมถึงใหค้วามช่วยเหลือและสนบัสนุน

การด าเนินการต่อตา้นการรับหรือให้สินบน และคอร์รัปชัน่ไปยงั คู่คา้ ตวัแทน ตวักลาง ท่ีปรึกษา หรือผู ้

ท่ีมีความเก่ียวโยงทางธุรกิจอ่ืนๆของบริษทั หรือกระท าการในนามของบริษทั 

4.3 ผูบ้ริหารทุกคนมีหนา้ท่ีรับผิดชอบท าให้มัน่ใจวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนไดต้ระหนกัถึงและมีความ

เขา้ใจนโยบายฉบบัน้ีโดยไดรั้บการอบรมอยา่งเพียงพอและสม ่าเสมอ และจะตอ้งปฏิบติัเป็นแบบอยา่งแก่

พนกังานในการต่อตา้นการรับหรือใหสิ้นบน และคอร์รัปชัน่ 

4.4 บุคลากรของบริษทัจะตอ้งศึกษาและปฏิบติัหนา้ท่ีใหส้อดคลอ้งกบันโยบายน้ี กรณีมีขอ้สงสัยหรือพบ

เห็นการฝ่าฝืนนโยบายน้ี จะตอ้งรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือผา่นช่องทางการรายงานท่ีก าหนดไว ้

4. 4.5 คู่คา้ ตวัแทน ตวักลาง ท่ีปรึกษา หรือผูท่ี้มีความเก่ียวโยงทางธุรกิจอ่ืนๆของบริษทั หรือ กระท าการ

ในนามของบริษัท บริษัทจะปฏิบัติกับบุคคลเหล่าน้ีให้สอดคล้องกับนโยบายฉบับน้ี ตั้ งแต่เร่ิมต้น

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและในภายหลงัตามความเหมาะสม รวมทั้งบุคคลเหล่าน้ีจะตอ้งให้ความร่วมมือ

ในการตรวจสอบสถานะ หรือใหค้  ามัน่ในการต่อตา้นการรับหรือใหสิ้นบน และคอร์รัปชัน่ 

 

5. แนวทางการปฏบิัติในการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปช่ัน 
5.1 บุคลากรของบริษทัตอ้งปฏิบติัตามนโยบายน้ีโดยไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการรับหรือให้สินบน 

และการคอร์รัปชัน่ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
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5.2 บุคลากรของบริษทัจะตอ้งไม่เรียกร้อง จดัหา หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตน  หรือประโยชน์

ของบริษทั หรือประโยชน์ของผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบับริษทั หรือประโยชน์ของผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบั

ตน ไม่วา่จะเป็นคนในครอบครัว เพื่อน หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในลกัษณะอ่ืนใด 

5.3 บุคลากรของบริษทั จะตอ้งไม่เสนอวา่จะให ้สัญญาวา่จะให ้มอบใหสิ้นบนแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือ

เจา้หน้าท่ีภาคเอกชนอ่ืนๆเพื่อจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอนัมิชอบด้วย

หนา้ท่ี หรือกฏหมาย 

5.4 เม่ือผูใ้ดพบเห็นการกระท าท่ีเข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน และคอร์รัปชั่น จะต้องแจ้งให้

ผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือช่องทางการแจง้เบาะแสการกระท าผดิ (Whistle Blowing) ทนัที 

5.5 บริษทัค านึงถึงความเป็นธรรมและปกป้อง ไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนกังานท่ี

ปฏิเสธการรับหรือใหสิ้นบนและคอร์รัปชัน่ แมว้า่การกระท านั้นจะท าใหบ้ริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

5.6 ส าหรับความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและการจดัซ้ือจดัจา้ง ห้ามมีการให้หรือรับสินบนในการด าเนินธุรกิจ

และการจดัซ้ือจดัจา้งทุกชนิด การด าเนินธุรกิจ และการติดต่องานของบริษทัจะตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส 

ซ่ือสัตย ์ตรวจสอบไดแ้ละอยูภ่ายใตห้มายและกฏเกณฑก์ารด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.7 การด าเนินการใดๆตามนโยบายน้ีให้ใช้แนวปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ในคู่มือ ระเบียบบริษัท  

ตลอดจนแนวทางปฏิบติัอ่ืนใดท่ีบริษทัเห็นสมควรก าหนดเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายน้ี 

 

6. การกระท าทีต้่องใช้ความระมดัระวงักรณทีีม่คีวามเส่ียงสูงในการให้สินบน 
การกระท าดงัต่อไปน้ีเป็นการกระท าท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการให้สินบน ซ่ึงจะตอ้งใช้ความระมดัระวงั 

และปฏิบติัตามกฏหมาย กฎเกณฑห์รือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

6.1 ค่าอ านวยความสะดวก (Facilitation Payment) 

 ค่าอ านวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายจ านวนเล็กน้อยท่ีจ่ายให้แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐอย่างไม่เป็น

ทางการ ซ่ึงผูใ้ห้ไม่ได้มีเจตนาให้เพื่อจูงใจให้เจา้หน้าท่ีรัฐกระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการ

กระท าอนัมิชอบดว้ยหน้าท่ี แต่เป็นเพียงการให้เพียงเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าเจา้หน้าท่ีรัฐจะด าเนินการตาม

กระบวนการ หรือเป็นการกระตุน้ให้การด าเนินการรวดเร็วข้ึน โดยกระบวนนั้นไม่ตอ้งอาศยัดุลพินิจของ

เจา้หนา้ท่ีรัฐและเป็นการกระท าอนัชอบดว้ยหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีรัฐผูน้ั้นรวมทั้งเป็นสิทธิท่ีพึงจะไดต้าม

กฎหมายอยูแ่ลว้ เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนงัสือรับรอง  และการไดรั้บบริการสาธารณะ เป็นตน้ 

 บริษทัไม่มีนโยบายสนบัสนุนให้จ่ายค่าอ านวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม กระบวนการเร่งด่วน

พิเศษท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย เป็นส่ิงท่ียอมรับไดต้ราบเท่าท่ีกระบวนการดงักล่าวเปิดให้บริการกบัทุกๆ

คน หรือท าไดต้ามขอบเขตของกฎหมายในบางประเทศเท่านั้น 

6.2 ค่ารับรอง (Hospitality Expenditures) และของขวญั (Gifts) 
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 ค่ารับรองและของขวญัเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินกิจกรรมของนิติบุคคลเพี่อสร้างความสัมพนัธ์อนั

ดีหรือในบางโอกาสถือเป็นการแสดงออกทางมารยาทของสังคม ซ่ึงของขวญัอาจอยู่ในหลากหลาย

รูปแบบไม่วา่จะเป็น เงิน สินคา้ บริการ บตัรก านลั เป็นตน้ ส่วนค่ารับรอง อาจรวมถึงค่าท่ีพกั ค่าโดยสาร

ส าหรับเยีย่มชมสถานท่ีประกอบการ หรือการศึกษาดูงาน ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม เป็นตน้ 

 บริษทัไม่มีเจตนาให้จ่ายค่ารับรองและค่าของขวญั เพื่อจูงใจให้เจา้หน้าท่ีรัฐกระท าการอนัมิชอบ

ดว้ยหนา้ท่ีและค่าใชจ่้ายเพื่อสินบน ดงันั้นมูลค่าหรือราคาของค่ารับรองและค่าของขวญัจะตอ้งสะทอ้น

ความสมเหตุสมผลและค่าใชจ่้ายเท่าท่ีจ  าเป็นตาม ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม หรือมารยาททาง

สังคม ทั้งน้ี การใช้จ่ายค่ารับรองและของขวญัจะต้องได้รับอนุมติัและเป็นไปตามระเบียบบริษัทท่ี

เก่ียวขอ้ง มีการบนัทึกค่าใชจ่้ายตามจริงและมีใบเสร็จรับรอง 

6.3 การบริจาคเพื่อการกุศลและการบริจาคเพื่อพรรคการเมือง 

 การบริจาคเพื่อการกุศลถือเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองค์กรของบริษทั เพื่อช่วยเหลือสังคม แต่

การบริจาคเพื่อการกุศลอาจเป็นช่องทางให้เกิดการให้สินบนได ้ดงันั้น การบริจาคเพื่อการกุศลดงักล่าว

ตอ้งไดรั้บอนุมติัตามท่ีบริษทัก าหนดและกระท าอยา่งโปร่งใส พร้อมกบัมีวตัถุประสงคใ์นการบริจาคท่ี

ชดัเจน และจะตอ้งไม่มีการบริจาคใดท่ีท าข้ึนเพื่อปกปิดการใหสิ้นบน 

 ส่วนการบริจาคเพื่อสนบัสนุนการด าเนินการของพรรคการเมืองอาจเป็นการจูงใจผูด้  ารงต าแหน่ง

ทางการเมืองให้กระท าการอนัมิชอบดว้ยหนา้ท่ี ซ่ึงผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองถือเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

บริษทัไม่มีนโยบายให้น าเงินทุนหรือทรัพยากรใดๆของบริษทัไปใชเ้พื่อสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง

แก่ผูล้งสมคัร 

 

7. การเบิกจ่ายและการบันทกึบัญชี 
7.1 การเบิกค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆนั้น จะตอ้งเบิกจ่ายตามจริง มีหลกัฐานท่ีสามารถตรวจสอบได ้มี

การบันทึกตามล าดับเวลาท่ีถูกต้อง และหากมีค่าใช้จ่ายใดท่ีต้องได้รับการอนุมัติ ก็จะต้องผ่าน

กระบวนการตามท่ีบริษทัก าหนด และถูกตอ้งตามระเบียบบริษทั 

7.2 ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากธุรกรรมต่างๆ ตอ้งมีการบนัทึกบญัชีท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น สามารถตรวจสอบได ้

และจะตอ้งมีการสอบทานอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามระเบียบบริษทัและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 

7.3 บริษทัไม่อนุญาตให้มีการบนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นเท็จ ผิดหลกัการ ไม่สมบูรณ์ หรือตกแต่งบญัชี รวมทั้ง

ไม่มีการบนัทึกรายการนอกบญัชี (off-the-book record) เพราะค่าใชจ่้ายท่ีถูกบนัทึกนอกบญัชีมกัจะถูกใช้

เพื่อวตัถุประสงคท่ี์ผดิกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงการใหสิ้นบน 
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8. การฝ่าฝืนนโยบาย 

 8.1 บริษทัจะด าเนินการลงโทษทางวินยัแก่บุคลากรของบริษทั ผูฝ่้าฝืนการปฏิบติัตามนโยบายน้ี รวมถึง

ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงท่ีเพิกเฉยต่อการกระท าความผดิหรือรับทราบวา่มีการกระท าความผดิแต่ไม่ด าเนินการ

จดัการใหถู้กตอ้ง และหากการฝ่าฝืนนโยบายน้ีเป็นการกระท าทุจริตต่อหนา้ท่ี หรือกระท าความผิดอาญาโดย

เจตนา ผูน้ั้นจะตอ้งรับโทษตามระเบียบและขอ้บงัคบัการท างานของบริษัท หรือตามสัญญาจา้ง หรือตาม

กฎหมาย หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผดิทางวนิยั (แลว้แต่กรณี) 

 8.2 ในกรณีท่ีคู่คา้ ตวัแทน ตวักลาง ท่ีปรึกษา หรือผูท่ี้มีความเก่ียวโยงทางธุรกิจอ่ืนๆของบริษทั หรือ

กระท าการในนามบริษทั ไม่มีนโยบายต่อตา้นการรับหรือการให้สินบน หรือคอร์รัปชั่น บริษทัจะจดัให้

บุคคลเหล่าน้ีเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความเส่ียงสูง และจะตอ้งมีการ Customer Due Diligence อยา่งเขม้ขน้ก่อน

เขา้ร่วมธุรกิจ 

 

9.  การก ากบั ติดตาม และสอบทาน 

 9.1 บริษทัจะจดัใหมี้การตรวจสอบและประเมินมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมในการต่อตา้นการให้

สินบนและคอร์รัปชัน่ 

 9.2 บริษทัจะจดัให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบบัน้ีตามความเหมาะสม หรืออย่างน้อยทุกปี 

หากมีการเปล่ียนแปลงของปัจจยัต่างๆท่ีมีนัยส าคญั เช่น มีการเปล่ียนแปลงกฎหมาย หรือมาตรฐานการ

ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

10.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่ วนัท่ี 24 มีนาคม 2560 เป็นตน้ไป จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง 

 


