
 

 

 

สรุปสาระส าคัญของนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 
ของกลุ่มธุรกิจการเงนิเกียรตินาคนิภัทร 

 
▪ วตัถุประสงค์ 

 

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (“กลุ่มธุรกิจฯ”) มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดย
ยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจฯ หลักการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มธุรกิจฯ และระเบียบ
ข้อก าหนดตามกฎหมายที่เก่ียวข้องในการต่อต้านคอร์รัปชนัอย่างเคร่งครัด กลุ่มธุรกิจฯ จึงได้ก าหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชนั
ฉบบันีข้ึน้เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของกลุ่มธุรกิจฯ มีแนวทางในการปฏิบตัิงานและการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส 
มุ่งเน้นทศันคติร่วมกนัในการต่อต้านคอร์รัปชนั และพฒันาสู่องค์กรแห่งความยัง่ยืน  

 

▪ หลักการ 
 

กลุ่มธุรกิจฯ มีนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของกลุ่มธุรกิจฯ ติดสินบน ตอบแทน หรือให้เงินแก่บคุคล เจ้าหน้าที่

ของรัฐ หรือเอกชน เพื่อรับประโยชน์ในทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสมหรือเพื่อให้มีการใช้อิทธิพลเอือ้ต่อการด าเนินธุรกิจโดยมิชอบ ซึ่ง

รวมถึงการเรียกร้อง ด าเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชนัเพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จกั ในทุกรูปแบบ

ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม และกลุ่มธุรกิจฯ จะไม่ให้ความร่วมมือหรือสนบัสนุนกิจกรรมใดที่ผิดกฎหมาย เก่ียวข้องกับการทุจริต

คอร์รัปชนั หรือเป็นภยัต่อสงัคมและความมัน่คงของประเทศ   
 

กลุ่มธุรกิจฯ จะไม่ลงโทษทางวินยัหรือให้ผลทางลบต่อผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชนั แม้ว่าการกระท านัน้จะท าให้กลุ่มธุรกิจฯ สญูเสีย
โอกาสทางธุรกิจ 
 

▪ การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)  
 

“การช่วยเหลือทางการเมือง” หมายถงึ การให้การสนบัสนนุทางการเงิน ส่ิงของ หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้
พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของกลุ่มธุรกิจฯ ทัง้นี ้ไม่รวมถึงการที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม
ธุรกิจฯ เข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบคุคล 
 

กลุ่มธุรกิจฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง พรรคการเมือง หรือนกัการเมืองที่สงักดัพรรคการเมือง
พรรคใดพรรคหนึ่ง และจะไม่น าเงินทุน หรือความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นใดไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตาม
ความหมายในวรรคแรก  
 

▪ การให้เงนิสนับสนุน (Sponsorships) 
 

“เงินสนบัสนุน” หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของกลุ่ม

ธุรกิจฯ เช่น การน าเสนอโลโก้ของกลุ่มธุรกิจฯ การได้รับการกล่าวชื่อในค ากล่าวเปิดหรือปิดงาน การได้รับบตัรเข้าชมงาน เป็นต้น 
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กลุ่มธุรกิจฯ ไม่มีนโยบายการให้เงินสนบัสนุน หรือสญัญาหรือเสนอว่าจะให้เงินสนบัสนุน แก่บุคคลภายนอก เพื่อให้กลุ่มธุรกิจฯ 
ได้เปรียบในการแข่งขันโดยมิชอบ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อนัมิชอบอื่น ๆ หรือที่อาจจะสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของกลุ่ม
ธุรกิจฯ 
 

▪ การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable contributions)  
 

กลุ่มธุรกิจฯ บริจาคหรือให้การสนบัสนุนงบประมาณ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้แก่สงัคม หรือส่งเสริมการพฒันาชุมชน 
สงัคม และส่ิงแวดล้อม อย่างชดัเจน และต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใสและไม่ขดัตามข้อก าหนดของกฎหมาย และจะต้องไม่
มีการบริจาคใดๆ ที่ท าขึน้เพื่อหลบเลี่ยงหรือปกปิดการคอร์รัปชนั 
 

▪ การรับและให้ของขวัญ ค่ารับรอง และผลประโยชน์อื่นๆ   
 

การรับของขวญั ค่ารับรอง และผลประโยชน์อื่นๆ ต้องไม่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจหรือการท าหน้าที่ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ที่ท าให้ไม่สามารถใช้วิจารณญาณที่เป็นกลางในการตดัสินใจ หรือได้มาซึง่ประโยชน์อนัไม่สมควร หรือน าไปสู่การขดักนัระหว่าง
ผลประโยชน์ 
 

การให้ของขวญั ค่ารับรอง และผลประโยชน์อื่นๆ  ต้องด าเนินการด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ และไม่มีลกัษณะที่จะน าไปสู่
การคอร์รัปชันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือน าไปสู่การใช้ดุลยพินิจในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่อาจเกิดความเอน
เอียงไปในทางลกัษณะที่เอือ้ประโยชน์ 
 

การรับและให้ของขวัญ ค่ารับรอง และผลประโยชน์อื่นๆ ต้องมีมูลค่าที่เหมาะสมและไม่ขัดตามข้อก าหนดของกฎหมาย ไม่
แตกต่างหรือมีความถ่ีเกินปกติวิสัยที่บุคคลทั่วไปปฏิบัติหรือไม่ถูกต้องตามธรรมเนียมประเพณีที่ให้กันในสังคมรวมถึงต้อง
สอดคล้องกบัหลกัการด าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจฯ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของกลุ่มธุรกิจฯ 

 

▪ ค่าอ านวยความสะดวก (Facilitation Payments) 
 

“ค่าอ านวยความสะดวก” หมายถึง เงิน ส่ิงของ หรือ สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

เพื่อลดขัน้ตอน เร่งรัด ให้ด าเนินการตามกระบวนการท างานท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐนัน้ๆ มีหน้าที่ต้องปฏิบตัิอยู่แล้ว 
 

กลุ่มธุรกิจฯ ไม่มีนโยบายที่จะจ่ายค่าอ านวยความสะดวก ไม่ว่าในกรณีใดๆ 
 

▪ ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
 

กลุ่มธุรกิจฯ มีนโยบายเร่ือง การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งกลุ่มธุรกิจฯ ให้ความส าคญัเนื่องจากความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์อาจน าไปสู่การคอร์รัปชนัได้ 
 

▪ การจ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Revolving Door) 
 

กลุ่มธุรกิจฯ อาจพิจารณาจ้างหรือแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรืออดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาท างานหรือด ารงต าแหน่งในกลุ่มธุรกิจ

ฯ โดยต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง และการจ้างหรือแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรืออดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐดงักล่าว ต้องไม่
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ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจฯ ต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ ท าให้กลุ่มธุรกิจฯ ได้

ประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม หรือมีผลกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นัน้ โดยกลุ่มธุรกิจฯ จะมี

การเปิดเผยข้อมลูการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวให้สาธารณชนรับทราบ 
 

▪ การจัดซือ้จัดจ้าง 
 

การจดัซือ้จดัจ้างของกลุ่มธุรกิจฯ ต้องอยู่บนพืน้ฐานของหลกัการว่ากลุ่มธุรกิจฯ ต้องได้รับประโยชน์สงูสดุภายใต้กระบวนการ
คดัเลือกผู้ขาย คู่สญัญา หรือที่ปรึกษาที่โปร่งใส ซื่อสตัย์ ปราศจากอคติ สามารถตรวจสอบได้ และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร 
พนกังานรับผลประโยชน์ต่างๆ จากผู้ที่เข้ารับการคดัเลือกโดยเด็ดขาด โดยกลุ่มธุรกิจฯ จะแจ้งให้ผู้ขาย คู่สญัญา หรือที่ปรึกษาที่
กลุ่มธุรกิจฯ จดัซือ้จดัจ้างรับทราบนโยบายต่อต้านคอร์รัปชนัของกลุ่มธุรกิจฯ และจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนั
การคอร์รัปชนัของประเทศไทย รวมทัง้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชนัของกลุ่มธุรกิจฯ และระเบียบปฏิบตัิว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างที่
แต่ละบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ก าหนด  

 

▪ การบริหารทรัพยากรบคุคล 
 

กลุ่มธุรกิจฯ จดัให้มีกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมัน่ของกลุ่มธุรกิจฯ ต่อการต่อต้านคอร์รัปชัน 
ตัง้แต่การก าหนดโครงสร้างองค์กรที่เสริมสร้างให้กลุ่มธุรกิจฯ มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความ
รับผิดชอบ กระบวนการท างาน สายการบงัคบับญัชาที่ชดัเจนในแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างกันอย่าง
เหมาะสม  การสรรหาหรือการคดัเลือกบคุลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตัิงานพนกังาน การให้
ผลตอบแทน และก าหนดกระบวนการอย่างเหมาะสมในการลงโทษพนกังานที่ไม่ปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชนั  รวมถึง
การส่ือสารภายในให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ รับทราบ เข้าใจและมีความตระหนกัใน
การปฏิบตัิตามโยบายต่อต้านคอร์รัปชนัดงักล่าว และส่งเสริมให้ผู้บริหารส่ือสารท าความเข้าใจกบัพนกังานในการด าเนินธุรกิจ 
และควบคมุดแูลการปฏิบตัิงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กลุ่มธุรกิจฯ ก าหนด 

  
▪ การสื่อสาร ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) 

 

การสื่อสาร 
 

กลุ่มธุรกิจฯ ได้จดัให้มีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านคอร์รัปชนั ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลกัการส าคญัในจรรยาบรรณในการด าเนิน

ธุรกิจของกลุ่มธุรกิจฯ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของกลุ่มธุรกิจฯ ทราบโดยทัว่กนั เพื่อให้ถือเป็นแนวทางปฏิบตัิควบคู่ไป

กบัข้อบงัคบัและระเบียบการปฏิบตัิงาน 
 

นอกจากนี ้กลุ่มธุรกิจฯ ยังได้จัดให้มีการส่ือสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปยังคู่ค้าของกลุ่มธุรกิจฯ บริษัทที่กลุ่มธุรกิจฯ มี
อ านาจควบคุม ตัวแทนทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ของกลุ่มธุรกิจฯ รายงานประจ าปี  
รายงานความยัง่ยืน รวมถึง ส่ือประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจฯ ด้วย 
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ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) 
   

 กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานของกลุ่มธุรกิจฯ จะต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสยัเก่ียวกบัการกระท าที่อาจเข้า
ข่ายคอร์รัปชัน โดยจะต้องแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางที่กลุ่มธุรกิจฯ ก าหนดไว้ รวมถึงต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ มิเช่นนัน้อาจถกูสนันิษฐานว่ามีส่วนร่วมในการกระท าดงักล่าว 
 
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสส าหรับบุคคลภายในกลุ่มธุรกิจฯ  และบุคคลภายนอก กลุ่ม
ธุรกิจฯ ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสตามช่องทางดงัต่อไปนี  ้รวมถึงช่องทางอื่นใดที่กลุ่มธุรกิจฯ จะก าหนด
เพิ่มเติม 

 

ผู้ร้องเรียน หรือ ผู้แจ้งเบาะแส ช่องทาง 

กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานของกลุม่
ธุรกิจฯ   

1. กรรมการอิสระ หรือ 
2. ประธานกรรมการธนาคาร หรือ 
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ 
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ  
5. หวัหน้าหน่วยงาน หรือ 
6. ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน (KKP Contact Center) หรือ 
7. แบบฟอร์มออนไลน์ในเว็บไซต์ หรือ 

8. ฝ่ายก ากับการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบธุรกิจ
ธน าค า ร  (Compliance) ผ่ า นทา ง  Group mail: 
GroupCompliance-Advisory@kkpfg.com 

บุคคลภายนอก หรือผู้มีส่วนได้เสีย 
(เช่น ผู้ ถือหุ้ น ลูกค้า คู่ ค้า  รวมถึง
พนกังานของคู่ค้า)  

1. กรรมการอิสระ หรือ 
2. ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน (KKP Contact Center) หรือ 
3. แบบฟอร์มออนไลน์ในเว็บไซต์ 

 

ทัง้นี ้กลุ่มธุรกิจฯ จะคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และผู้ ให้ข้อมลูที่กระท าโดยเจตนาสจุริต (เช่น กระท าโดยเป็นธรรม ไม่มีเจตนากลัน่
แกล้ง เป็นต้น) โดยจะเก็บรักษาข้อมลูและเอกสารหลกัฐานไว้เป็นความลบั และจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
และเก่ียวข้องเท่านัน้  รวมทัง้จะไม่ลงโทษทางวินยัหรือให้ผลทางลบต่อผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชนั โดยกลุ่มธุรกิจฯ จะด าเนินการ
ตามกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน สอบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาโทษทางวินยัตามที่กลุ่มธุรกิจฯ ก าหนด 

 

▪ การควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
 

กลุ่มธุรกิจฯ จดัให้มีการควบคุมภายในครอบคลมุทัง้ด้านการเงิน การบญัชี การเก็บบนัทึกข้อมลู รวมถึงกระบวนการอื่นภายใน
กลุ่มธุรกิจฯ ที่เก่ียวข้องกับแนวปฏิบตัิเพื่อต่อต้านคอร์รัปชนั สอบทานให้กลุ่มธุรกิจฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการ
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม เช่น โครงสร้างองค์กรที่มีการแบ่งแยก
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หน้าที่ มีการสอบทานและถ่วงดลุ การจดัท านโยบาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ความพร้อมของบคุลากร  2) การประเมินความ
เส่ียง 3) กิจกรรมควบคุม เช่น ความครบถ้วน ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ตลอดจนการจดัเก็บข้อมลูและเอกสารประกอบ
ต่างๆ  4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร และ 5) การติดตามและประเมินผล 
 

การประเมินความเสี่ยง 
 

กลุ่มธุรกิจฯ จดัให้มีการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบตัิการ ที่ออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือเพื่อประเมินความเส่ียงเพื่อใช้ในหน่วยงาน
ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ  โดยก าหนดให้ทุกหน่วยงานของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ  ระบุความเส่ียงและประเมิน
ความเส่ียงด้านปฏิบตัิการของตนเอง (Risk Control Self Assessment – RCSA)  รวมถึง ประเมินความเส่ียงที่อาจก่อให้เกิดคอร์รัปชนั
ตามนโยบาย หลกัเกณฑ์ ระเบียบ เคร่ืองมือที่หน่วยงานบริหารความเส่ียงก าหนด เพื่อให้หน่วยงานรายงานผลการประเมินความเส่ียง
ของหน่วยงาน ให้ฝ่ายบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการของธนาคารเป็นประจ าสม ่าเสมอ เพื่อสอบทาน วิเคราะห์และจดัท ารายงาน
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและผู้ บริหารระดับสูงของธนาคาร เพื่อให้สามารถติดตามและควบคุมความเส่ียงด้าน
ปฏิบตัิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ระดบัความเส่ียงที่ยอมรับได้ และเตรียมพร้อมในการรองรับความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต  
รวมถึง การทบทวนและน าเสนอนโยบาย หลกัเกณฑ์ ระเบียบวิธีปฏิบตัิการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบตัิการของธนาคารและบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจฯ เพื่อบริหารจดัการความเส่ียงด้านคอร์รัปชนัโดยด าเนินการผ่านสายบริหารความเส่ียง 


