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นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั�น 
 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) “บริษัทฯ” ตระหนกัว่า การคอร์รัปชั �นสง่ผลร้ายและเป็นอปุสรรคต่อ      

การพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจที�สําคญั เป็นการกระทําทางธุรกิจที�ไม่ถกูต้อง สร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ    

สง่ผลเสียต่อชื�อเสียงของบริษัทฯ ทางด้านจริยธรรมและทางธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ และทําให้
บริษัทฯ  ไม่เป็นที�ยอมรับทั $งภายในประเทศและต่างประเทศได้ รวมทั $งลดความเชื�อมั�นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และ          

ผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย  บริษัทฯ ถือเป็นหลกัการสําคญัในการดําเนินธุรกิจที�จะไม่สนบัสนนุกิจการ กลุม่บคุคล หรือ
บคุคลที�มีสว่นร่วมกบัการแสวงหาผลประโยชน์อนัไม่พึงได้รับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้อํานาจหน้าที�   
โดยมิชอบ โดยมีแนวทางชดัเจนที�จะร่วมมือและสนบัสนนุกบัภาครัฐและภาคเอกชน  บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชั �น โดยใช้แนวทางของทางการ รวมทั $งของ  “โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย               

ในการต่อต้านทจุริต” เพื�อถือเป็นหลกัปฏิบตัิ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องปฏิบตัิตามนโยบาย 

ดงัต่อไปนี $ 
 

$. คาํนิยาม 

“การคอร์รัปชั�น” (Corruption) หมายถึง การใช้อํานาจหน้าที�โดยมิชอบเพื�อให้ได้มาซึ�งผลประโยชน์    
ที�มิควรได้ การให้หรือรับสินบนไม่ว ่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สญัญา ให้คํามั �น 
เรียกร้อง ให้หรือรับ ซึ�งเงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื�นใดที�ไม่ถกูต้องแก่เจ้าพนกังานของรัฐ หน่วยงาน 
ของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที�ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื�อให้บุคคลดงักล่าว
กระทําหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าที� หรือเพื�อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ�งผลประโยชน์ทางธุรกิจที�ไมถ่กูต้อง 

 

�. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั�น 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ต้องไม่เรียกร้อง ดําเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชั�น 
ในทกุรูปแบบทั $งทางตรงหรือทางอ้อม เพื�อประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง ครอบครัว เพื�อน และคนรู้จกั 
หรือเพื�อประโยชน์ของธุรกิจ โดยครอบคลมุถึงทกุธุรกิจในทกุประเทศและทกุหน่วยงานที�เกี�ยวข้องของ
บริษัทฯ และให้มีการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชั�นนี $อย่างสมํ�าเสมอ ตลอดจน
ทบทวนแนวทางปฏิบตัิ และข้อกําหนดในการดําเนินการเพื�อให้สอดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงของธุรกิจ
ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกําหนดของกฎหมาย ทั $งนี $ หากมีการฝ่าฝืนกระทําการใดๆ อันเป็น            
การสนบัสนนุช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกบัการคอร์รัปชั�น จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบ
ของบริษัทฯ 
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#. หน้าที�ความรับผิดชอบ 

(.' คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที�และความรับผิดชอบในการกําหนดและอนุมตัินโยบายต่อต้าน   
การคอร์รัปชั�น และกํากับดูแลให้มีระบบที�สนบัสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชั�นที�มีประสิทธิภาพ 
เพื�อให้มั�นใจวา่ฝ่ายจดัการตระหนกัถึงความสาํคญัและได้นําไปปฏิบตัิจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 

(.* คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที�และความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุม
ภายในอยา่งเพียงพอ และสอบทานการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชั�น 

(.( ฝ่ายจดัการ มีหน้าที�และความรับผิดชอบในการกําหนดให้มีระบบ ให้การสง่เสริม สนบัสนนุ และ
ควบคุมดูแลเพื�อให้มั�นใจว่าพนกังานและผู้ เกี�ยวข้องทุกฝ่ายมีการปฏิบตัิตามระเบียบนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชั�น รวมทั $งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื�อให้
สอดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบงัคบั และข้อกําหนดของกฎหมาย 

(.T สายงานตรวจสอบ มีหน้าที�และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานให้
เป็นไปอย่างถกูต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ ระเบียบปฏิบตัิ และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง เพื�อให้
มั�นใจว่ามีระบบการควบคมุภายในที�เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี�ยงด้านคอร์รัปชั�นที�อาจ
เกิดขึ $น และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

(.+ กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนกังาน มีหน้าที�ต้องปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั�น 
โดยต้องไมเ่ข้าไปเกี�ยวข้องกบัเรื�องคอร์รัปชั�นไมว่า่โดยตรงหรือทางอ้อม 

(.,  บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือตวัแทนทางธุรกิจของบริษัทฯ ที �บริษัทฯ มีอํานาจควบคมุ          
ต้องยอมรับที�จะปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชั�นของบริษัทฯ 

 

+. ขอบเขตและแนวทางปฏบัิต ิ
T.' บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ต้องปฏิบตัิอย่างระมดัระวงั

ต่อรูปแบบการคอร์รัปชั�น ดงันี $ 

• การให้และรับสินบน 
ห้ามให้หรือรับสินบนในรูปแบบใดๆ ทั $งสิ $น  เพื�อตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ และ                
ห้ามมอบหมายให้ผู้ อื�นให้หรือรับสนิบนแทนตนเอง  

• ของขวัญ การเลี 4ยงรับรอง และผลประโยชน์อื�นๆ 
การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน การเลี $ยงรับรอง หรือผลประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า คู่ค้า       
เจ้าพนกังานของรัฐ หรือผู้มีสว่นเกี�ยวข้องกบับริษัทฯ ให้ปฏิบตัิตาม “คู่มือจรรยาบรรณ” ของ
บริษัทฯ  

• การช่วยเหลือทางการเมือง  
บริษัทฯ มีนโยบายไม่ช่วยเหลือ สนบัสนุนพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนกัการเมือง 
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
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• การบริจาคเพื�อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงนิสนับสนุน 
บริษัทฯ กําหนดให้ทําการบริจาคเพื�อการกศุล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนบัสนนุ ดงันี $ 
'.  เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย และไมข่ดัต่อศีลธรรม รวมทั $งไม่เป็นการกระทํา

การใดๆ ที�จะมีผลเสยีหายตอ่สงัคมสว่นรวม 
*.  การให้หรือรับเงินบริจาคเพื�อการกุศล การสาธารณประโยชน์ หรือเงินสนบัสนนุนั $น ไม่ได้

ถกูนําไปใช้เพื�อเป็นข้ออ้างในการติดสนิบน 
( .  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 มัติ ก า ร บ ริ จ า ค เ พื� อ ก า ร กุ ศ ล                             

การสาธารณประโยชน์ หรือเงินสนบัสนนุตามระเบียบของบริษัทฯ 
T.  ในกรณีที�มีข้อสงสยัที�อาจส่งผลกระทบทางกฎหมาย ให้ขอคําปรึกษาจากฝ่ายกฎหมาย

อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือในเรื�องที�มีความสําคญัประการอื�น ให้เป็นดลุยพินิจของ
ฝ่ายจดัการ 

T.* บริษัทฯ มุง่มั�นที�จะสร้างและรักษาวฒันธรรมองค์กรที�ยดึมั�นว่า การคอร์รัปชั�นเป็นสิ�งที�ยอมรับไม่ได้ 
ทั $งการกระทําธุรกรรมกบัภาครัฐและภาคเอกชน 

T.(  กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนกังานทุกระดบั ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื�อพบเห็นการกระทํา
ที�เข้าข่ายการคอร์รัปชั�นที�เกี�ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งผู้บงัคบับญัชาหรือบุคคลที�รับผิดชอบ
ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทั $งจัดให้มีช่องทางในการรับ
ข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอก ทั $งนี $ ให้เป็นไปตามระเบียบที�บริษัทฯ กําหนด 

T.T  บริษัทฯ ต้องให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังานที�ปฏิเสธการคอร์รัปชั �น หรือแจ้งเรื�อง
คอร์รัปชั �นที�เกี�ยวข้องกบับริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อ
พนกังานที�ปฏิเสธการคอร์รัปชั�น แม้ว่าการกระทํานั $นจะทําให้บริษัทฯ สญูเสียโอกาสทางธุรกิจ 
รวมทั $งจะชมเชยพนกังานที�แจ้งเบาะแส  

T.+ กรรมการและผู้บริหารทุกระดบัของบริษัทฯ จะต้องแสดงความซื�อสตัย์ และเป็นแบบอย่างที�ดี
ในการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั�น โดยกําหนดให้ฝ่ายกํากับกฎระเบียบและ
ข้อบงัคบั และฝ่ายพฒันาทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ 
และส่งเสริมให้พนกังานทุกระดบัยึดถือนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั�นอย่างจริงจัง ต่อเนื�อง 
และเสริมสร้างให้เป็นส่วนหนึ�งของวฒันธรรมองค์กร 

T., นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั �นนี $ให้ครอบคลมุไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั $งแต่     
การสรรหาหรือการคดัเลือกบุคลากร การเลื �อนตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล        
การปฏิบตัิงานของพนกังาน โดยกําหนดให้ผู้บงัคบับญัชาทุกระดบัสื�อสารทําความเข้าใจกับ
พนกังานเพื�อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที�อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบตัิตาม
นโยบายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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T./  การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั�น ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที�กําหนดไว้ใน 
“นโยบายการกํากับดูแลกิจการที�ดี” และ “คู่มือจรรยาบรรณ” รวมทั $งระเบียบ และ                  
คูม่ือการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตัิอื�นใดที�บริษัทฯ จะกําหนด
ขึ $นต่อไป 

T.X  บริษัทฯ กําหนดให้บอกกล่าวประชาสมัพนัธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั�นผ่านสื�อทั $งภายใน
และภายนอก เช่น Intranet, Website บริษัทฯ และรายงานประจําปี โดยนโยบายดงักล่าวของ
บริษัทฯ เป็นการปฏิบตัิภายใต้กฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชั�น 

 

!. ข้อแนะนําเกี�ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั�น 

 หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานมีข้อสงสยัเกี�ยวกบัการปฏิบตัิของตนเองว่าถกูต้องตามนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชั�นหรือไม่ ขอให้มีการพิจารณาก่อนการปฏิบตัิหรือตดัสินใจเรื�องนั $นๆ ดงันี $ 

(') เป็นการกระทําที�ถกูกฎหมายหรือกฎระเบียบของทางการและของบริษัทฯ หรือไม ่

(*) สงัคมยอมรับการกระทํานั $นหรือไม ่สามารถเปิดเผยตอ่สงัคมได้หรือไม ่

(() เป็นการกระทําที�ขดัต่อจริยธรรม และอาจจะนําความเสื�อมเสียมาให้กบัผู้กระทําหรือผู้ อื�นหรือ 
ต่อชื�อเสียงของบริษัทฯ ในขณะนั $นหรือในอนาคตหรือไม่ 

หากไม่แน่ใจในการพิจารณาด้วยตนเอง ให้แจ้งข้อมลูหรือข้อเท็จจริงของเรื�องนั $นต่อผู้บงัคบับญัชา
พิจารณา หรือสอบถามจากฝ่ายกํากบักฎระเบียบและข้อบงัคบั เพื�อจะได้ร่วมกนัพิจารณาปัจจยัและ
ดําเนินการให้ถกูต้องต่อไป 
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ภาคผนวก 

$. นิยาม เจ้าหน้าที�ของรัฐ 
 เจ้าหน้าที�ของรัฐ หมายถึง ข้าราชการ หรือพนกังานส่วนท้องถิ�นซึ �งมีตําแหน่ง หรือเงินเดือนประจํา 

ผู้ปฏิบตัิงานในหน่วยงานของรัฐ หรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ�น รองผู้บริหารท้องถิ�น ผู้ช่วยผู้บริหาร

ท้องถิ�น และสมาชิกสภาท้องถิ�นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น เจ้าพนกังานตามกฎหมายว่าด้วยลกัษณะ

ปกครองท้องที� หรือเจ้าพนกังานอื�นตามที�กฎหมายบญัญัติ และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ 

ลกูจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคล หรือคณะบุคคลบรรดาซึ�งมีกฎหมาย

กําหนดให้ใช้อํานาจ หรือได้รับมอบให้ใช้อํานาจทางปกครองที�จัดตั $งขึ $นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

กิจการอื�นของรัฐด้วย  แต่ไม่รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดํารงตําแหน่งใน

องค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ปปช.  

*.   นิยาม เจ้าพนักงานของรัฐ  
      เจ้าพนกังานของรัฐ หมายถึง เจ้าหน้าที�ของรัฐ ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ตลุาการศาลรัฐธรรมนญู ผู้ดํารง

ตําแหนง่ในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 

#. นิยาม การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) การบริจาค
เพื�อการกุศล การสาธารณประโยชน์ เงนิสนับสนุน (Sponsorships)  

•  การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) 

 การให้ความช่วยเหลอืทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลอืในนามบริษัท ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินหรือ
รูปแบบอื�น เพื�อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือด้านการเงินสามารถรวมถึงการให้กู้ เงิน     
สว่นการช่วยเหลอืในรูปแบบอื�น (In-kind) เช่น การให้สิ�งของหรือบริการ การโฆษณาสง่เสริมหรือสนบัสนนุ
พรรคการเมือง การซื $อบตัรเข้าชมงานที�จดัเพื�อระดมทนุหรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรที�มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิด
กบัพรรคการเมือง เป็นต้น ทั $งนี $ เว้นแต่เป็นการสนบัสนนุกระบวนการประชาธิปไตยที�กระทําได้ตามที�
กฎหมายกําหนด 

 

• การบริจาคเพื�อการกุศล การสาธารณประโยชน์ 
 การบริจาคเพื�อการกุศล คือ กิจกรรมที�เกี�ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที�มีตวัตน  
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 การบริจาคเพื�อการสาธารณประโยชน์ คือ การใช้จ่ายเงินเพื�อโครงการหรือกิจกรรม เพื�อให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชน สงัคม กลุ่มประชาชน โดยบริษัทอาจไม่ได้รับผลตอบแทนที�มีตัวตน 

 

• เงนิสนับสนุน (Sponsorships) 

เงินสนับสนุนแตกต่างจากการบริจาคเพื�อการกุศลหรือการสาธารณประโยชน์ เนื�องจากเงินสนับสนุน
มีวัตถุประสงค์เพื�อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื�อเสียงของบริษัท 

เงินสนับสนุน มีความเสี�ยงเนื�องจากเป็นการจ่ายเงินสําหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที�ยากต่อ   
การวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุนอาจถูกเชื�อมโยงไปเกี�ยวข้องกับการให้สินบน เช่น เงินสนับสนุน
อาจมีว ัตถ ุประสงค์แอบแฝง โดยใ ช้การกีฬาเพื �อการกุศลหรือองค์กรการกุศลเป็นสิ �งบ ังหน้า           
เพื�อก่อให้เกิดความได้เปรียบ 

 

+. การให้ความได้เปรียบในการพจิารณา 

ตวัอย่างของการให้ความได้เปรียบในการพิจารณาของเจ้าพนกังานของรัฐ หรือผู้ ที �เ กี �ยวข้อง  ได้แก่               
การให้สญัญา โอกาสทางธุรกิจหรือการประมูล การลดหรือยกเลิกค่าธรรมเนียม การให้ ช่วยเหลือ หรือ
ยกเลิกข้อกําหนดที�จะต้องมีใบอนุญาตต่างๆ ที�ไม่ถูกต้องตรงตามกระบวนการตดัสินใจปกติของราชการ    
การยกเลิกหรือลดข้อกําหนดทางกฎหมาย หรือการให้หรือช่วยเหลือในการเข้าถึงเจ้าพนกังานของรัฐ 

 


