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มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน

อนุมตั เิ มือ่ วันที่ 19 มกราคม 2565
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บทนํา

การทุจริตคอร์รปั ชัน ถือว่าเป็ นอาชญากรรมประเภทหนึ่งทีส่ ่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจน
ความเชื่อมันระหว่
่
างประเทศ การทุจริตคอร์รปั ชันอาจมีมุมมองได้หลายด้านไม่ว่าจะเป็ นด้านการใช้ตําแหน่ ง
หน้าทีก่ ารงานเพื่อแสวงหาประโยชน์ การรับเงิน สิง่ ของทีม่ คี ่าเพื่อกระทําการ หรือละเว้นกระทําการบางอย่าง
หรือการใช้อาํ นาจหน้าทีเ่ พือ่ เหตุผลทีไ่ ม่เหมาะสม ทัง้ นี้ ไม่วา่ จะทําไปเพือ่ ประโยชน์สว่ นตน หรือผูเ้ กีย่ วข้อง
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริตและ โปร่งใส โดยได้อนุ มตั นิ โยบายและจรรยาบรรณในการดําเนินกิจการ เรือ่ ง การต่อต้านการทุจริต
และคอร์รปั ชัน และเพือ่ กําหนดแนวปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนให้แก่บุคลากรทุกคนทีป่ ฏิบตั งิ านให้แก่กลุ่มตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯแห่งประเทศไทยจึงได้อนุ มตั ิ “มาตรการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รปั ชัน” ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รปั ชัน ของกลุม่ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
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สารบัญ
หน้า
คํานิยาม
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นโยบายและจรรยาบรรณในการดําเนินกิจการ การต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน
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หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
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แนวปฏิบตั ใิ นการดําเนินธุรกิจ
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1. การต่อต้านสินบนและการทุจริตคอร์รปั ชัน
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2. การให้หรือรับสิง่ ของหรือประโยชน์อ่นื ใด
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3. ความเป็ นกลางทางการเมือง
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4. การบริจาคเพือ่ การกุศล และการให้เงินสนับสนุ น
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การปฏิบตั ติ าม และการกํากับดูแล
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การร้องเรียน และการดําเนินการกรณีมกี ารฝ่ าฝืน
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คํานิยาม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษทั ย่อย

บริ ษทั ย่อย

หมายถึง บริษทั ทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวนสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั นัน้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม

ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ หมายถึง กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ
พนักงาน

หมายถึง ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ และพนักงาน ตามระเบียบตลาดหลักทรัพย์ฯ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

ผูเ้ กี่ยวข้อง

หมายถึง คู่สมรส บุตร พ่อแม่ พีน่ ้อง ลุง ป้ า น้า อา ลูกพีล่ กู น้อง ทีม่ คี วามสัมพันธ์
โดยสายโลหิต รวมถึงเพือ่ นและคนรูจ้ กั

ผูเ้ กี่ยวข้องทางธุรกิ จ

หมายถึง นายหน้า ตัวแทน คูส่ ญ
ั ญา ตัวกลาง ผูท้ ท่ี าํ ธุรกิจร่วมกับกลุม่ ตลาด
หลักทรัพย์

การทุจริ ตคอร์รปั ชัน

หมายถึง การใช้อํ า นาจที่ไ ด้ม าหรือ การใช้ท รัพ ย์ส ิน ที่ม ีอ ยู่ใ นทางมิชอบ เพื่อ
ประโยชน์ ของตนเองหรือผูเ้ กี่ยวข้อง หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ประโยชน์ ของผู้อ่ืน รูปแบบของการทุจริตคอร์รปั ชันให้หมายความ
รวมถึงการรับสินบน สิง่ ของทีม่ มี ลู ค่า สิง่ ของหรือประโยชน์อ่นื ใด การมี
ผลประโยชน์ ทบั ซ้อน การฉ้อฉล การฟอกเงิน การยักยอก การปกปิ ด
ข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุตธิ รรม เป็ นต้น ทัง้ นี้ การทุจริต
คอร์ร ัป ชัน ไม่ ไ ด้ห มายความเพีย งความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งเอกชนกับ
หน่ วยงานของรัฐเท่านัน้ แต่ยงั ครอบคลุมถึงธุรกรรมระหว่างบุคคลหรือ
กิจการในระหว่างภาคเอกชนด้วยกันเองด้วย

การติ ดสิ นบน

หมายถึง การเสนอ การสัญ ญา หรือ การมอบ รวมทัง้ การเรีย กร้อ ง หรือ รับ
ผลประโยชน์ ท่เี กี่ยวข้องกับสิง่ ของที่มมี ูลค่า ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดย
อ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อรักษาหรือแนะนํ าธุรกิจให้กบั บริษทั
ใดโดยเฉพาะ หรือเพือ่ รักษาผลประโยชน์อ่นื ใดอันไม่เหมาะสมตามหลัก
จรรยาบรรณธุรกิจ
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สิ่ งของหรือ
ประโยชน์ อื่นใด

หมายถึง เงิน หรือสิง่ ของทีม่ มี ูลค่า เช่น การลดราคาสินค้า สิทธิพเิ ศษในการรับ
ความบันเทิง การรับบริการ การสนับสนุ นค่าใช้จ่ายต่ าง ๆ เช่น ค่า
เดินทาง ค่าที่พกั ค่าอาหาร หรือสิง่ อื่นใดในลักษณะเดียวกัน การให้
สิทธิพเิ ศษทีม่ ใิ ช่เป็ นสิทธิทจ่ี ดั ไว้สําหรับบุคคลทัวไป
่ รวมถึงประโยชน์
อื่นใดทีใ่ ห้แก่กนั ในโอกาสต่าง ๆ ตามประเพณีนิยม เป็ นต้น

ประเพณี นิยม

หมายถึง ประเพณีของสังคมทีถ่ อื ปฏิบตั สิ บื ทอดกันมา และให้หมายความรวมถึง
เทศกาลหรือวันสําคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน โอกาสในการแสดง
ความยินดี และมารยาททีถ่ อื ปฏิบตั กิ นั ในสังคมด้วย

เจ้าหน้ าที่ของรัฐ

หมายถึง ผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมือง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ ซึ่งมี
ตํ า แหน่ ง หรือ เงิน เดือ นประจํ า พนั ก งานหรือ บุ ค คลผู้ป ฏิบ ัติง านใน
รัฐวิสาหกิจหรือหน่ วยงานของรัฐ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิน่ ซึง่ มิใช่ผดู้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และให้หมายความรวมถึงกรรมการ
อนุ กรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
และบุคคล หรือคณะบุคคล ซึ่งใช้อํานาจหรือได้รบั มอบให้ใช้อํานาจ
ทางการปกครองของรัฐ ในการดํ า เนิ น การอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ตาม
กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็ นการจัดตัง้ ขึน้ ในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
กิจการอื่นของรัฐ

เจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมี
อํานาจกํากับดูแลกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยตรง

หมายถึง เจ้าพนักงานของรัฐทีม่ อี ํานาจกํากับดูแลตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษทั
ย่อยในกลุม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตรง ซึง่ ได้แก่ตาํ แหน่งดังต่อไปนี้
(1) เลขาธิการคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) ผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย
(3) เลขาธิการคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(4) ปลัดกระทรวงการคลัง และอธิบดีหรือตําแหน่ งที่เทียบเท่า ใน
หน่วยงานทีส่ งั กัดกระทรวงการคลัง
ทัง้ นี้ ให้หมายความรวมถึงคู่สมรสหรือผูซ้ ง่ึ อยูก่ นิ กันฉันสามีภริยาโดย
มิได้จดทะเบียนสมรสของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนอดีตเจ้าพนักงาน
ของรัฐทีพ่ น้ จากตําแหน่งทีก่ าํ หนดดังกล่าวยังไม่ครบ 2 ปี ดว้ ย
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การช่วยเหลือทาง
การเมือง

หมายถึง การใช้เงินทุน สินทรัพย์ ทรัพยากร เวลาในการปฏิบตั งิ านขององค์กร
รวมถึงสนับสนุ นเครื่องมือ อุปกรณ์ ช่องทางสื่อสาร หรือบริการของ
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการช่วยเหลือหรือให้การ
สนั บ สนุ น ใดๆ ทางการเมือ ง หรื อ การช่ ว ยเหลื อ พรรคการเมือ ง
นักการเมือง หรือผูส้ มัครทางการเมืองรายใดๆ

การบริ จาคเพื่อการกุศล หมายถึง การให้ทรัพยากร เช่น เวลา เงิน ทรัพย์สนิ หรือบุคคลากร โดยสมัครใจ
แก่องค์กรหรือบุคคลเพือ่ สนับสนุ นกิจกรรมการกุศล โดยไม่ได้คาดหวัง
ผลประโยชน์ตอบแทนในเชิงพาณิชย์
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นโยบายและจรรยาบรรณในการดําเนินกิจการ
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน
“กลุม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุง่ เน้นการดําเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต โปร่งใส ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง และมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่าง
เคร่งครัด ไม่ให้คาํ มันสั
่ ญญาหรือมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการติดสินบนหรือการทุจริตและคอร์รปั ชันในทุกรูปแบบ ไม่
เรียกร้อง ไม่รบั หรือไม่ให้ผลประโยชน์อ่นื ใดกับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกกลุม่ อาทิ เจ้าหน้าที่
ของรัฐ คู่ค้า ลูกค้า ฯลฯ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รปั ชัน หรืออาจมีผลทําให้ภาพลักษณ์ และ
ชื่อเสียงของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เสียหาย รวมถึงรักษาความเป็ นกลางทางการเมือง โดยไม่ให้การช่วยเหลือ
หรือสนับสนุ นทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมใด ๆ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าองค์กรมีสว่ นเกีย่ วข้องหรือให้การสนับสนุ นพรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองหนึ่งหรือกลุม่ พลังใดกลุม่ พลังหนึ่ง
นอกจากนี้ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่ว่าจ้าง เสนอแต่งตัง้ หรือแต่งตัง้ เจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมี
อํานาจกํากับดูแลกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตรง เป็ นกรรมการ อนุ กรรมการ ผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือทีป่ รึกษาของ
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อป้ องกันประเด็นด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้อํานาจที่กระทบต่อ
ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่
ทัง้ นี้ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ จะให้การสนับสนุ นต่อหน่ วยงาน องค์กร หรือกิจกรรมทีเ่ ป็ นการต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รปั ชัน โดยมีกระบวนการพิจารณาที่โปร่งใสและมีขนั ้ ตอนในการติดตามตรวจสอบเพื่อให้
มันใจว่
่ าการสนับสนุ นนัน้ ไม่ได้ถูกนําไปใช้เพือ่ เป็ นข้ออ้างในการติดสินบนหรือการทุจริตและคอร์รปั ชัน”
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หน้ าที่และความรับผิดชอบ
กรรมการ อนุ กรรมการ ผูเ้ ชีย่ วชาญ และพนักงานทุกคนในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ยึดมันและปฏิ
่
บตั ิ
ตามนโยบายและจรรยาบรรณในการดํา เนิ น กิจ การ เรื่อ ง การต่ อ ต้า นการทุ จ ริต และคอร์ร ปั ชัน ตลอดจน
จรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รปั ชันอย่างเคร่งครัด เพือ่ สร้างความเชื่อมันต่
่ อผูม้ ี
ส่วนได้เสียและมันใจว่
่ าการดําเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นไปด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส จึงได้
กําหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน ดังนี้
1. คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
• กํ า หนดนโยบายและจรรยาบรรณในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริต และคอร์ ร ัป ชัน สํ า หรับ กรรมการ
อนุ กรรมการ ผูเ้ ชีย่ วชาญ และพนักงานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกําหนดมาตรการทีเ่ กี่ยวข้อง
เพือ่ การนํานโยบายและจรรยาบรรณไปปฏิบตั ิ
• จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสีย่ งทีส่ นับสนุ นต่อนโยบายและจรรยาบรรณ
ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน เพื่อช่วยชี้เตือนให้เห็นถึงการปฏิบตั ทิ ่อี าจก่อให้เกิดความ
บกพร่องของกระบวนการบริหารจัดการและนํามาซึง่ ความเสีย่ งต่อการทุจริตและคอร์รปั ชัน
• มอบหมายหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีช่ ดั เจนให้กบั คณะอนุ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน เพื่อ
การสอบทานมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และการนํามาตรการไปปฏิบตั ิ โดยคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับทราบรายงานผลการดําเนินงานเป็ นระยะๆ
• กรณี ก รรมการฝ่ าฝื น หรือ ไม่ ป ฏิบ ัติต ามมาตรการต่ อ ต้า นการทุ จ ริต คอร์ ร ัป ชัน ให้ร ายงานต่ อ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
• สอบทานร่วมกับฝ่ ายจัดการเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในทีส่ นับสนุ นต่อการ
นํามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันไปปฏิบตั ิ รวมถึงพิจารณาให้ขอ้ เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในดังกล่าว
• ดูแลให้มขี นั ้ ตอนเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าผูบ้ ริหารและพนักงานมีการปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน
• เมื่อปรากฏข้อสงสัยว่ากรรมการ อนุ กรรมการ และผูเ้ ชี่ยวชาญ อาจมีการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ าม
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน คณะอนุ กรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการตรวจสอบเรื่อง
ดังกล่าว และหากปรากฏว่าเป็ นการฝ่ าฝืนมาตรการฯ ให้รายงานต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
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3. คณะอนุกรรมการบรรษัทภิ บาลและความยังยื
่ น
• พิจ ารณาความเหมาะสมและความเพีย งพอของมาตรการต่ อ ต้า นการทุ จ ริต คอร์ร ัป ชัน เพื่อ ให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ดิ า้ นการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
• สอบทานร่วมกับฝ่ ายจัดการเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
• ให้คําปรึกษา คําแนะนํ าแก่กรรมการ อนุ กรรมการ และผูเ้ ชีย่ วชาญของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อ
การปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
4. คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ยง
• ดูแลและสนับสนุ นให้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายการบริหารความเสีย่ งที่ครอบคลุมประเด็น
ความเสีย่ งด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
• กํากับดูแลให้ม ีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุ จริตคอร์ร ปั ชันอย่ า ง
สมํ่าเสมอ และพิจารณาสอบทานผลการประเมินความเสีย่ งด้านการทุจริตคอร์รปั ชันร่วมกับฝ่ ายจัดการ
รวมถึงกํากับดูแลเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ามีการบริหารจัดการความเสีย่ งดังกล่าวอย่างเพียงพอ เหมาะสม
5. ผูบ้ ริ หาร
• มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รปั ชันในกระบวนการปฏิบตั ิงานอย่างสมํ่าเสมอ และ
สนับสนุ นการบริหารจัดการความเสีย่ งดังกล่าว
• ติดตามดูแลให้มกี ระบวนการปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน รวมถึง
กํากับดูแลผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของตนเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าได้ตระหนักถึงความสําคัญ และมีความเข้าใจในการ
ปฏิบตั ติ าม
• กรณีท่มี ปี ระเด็นสําคัญ เร่งด่วน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงของการทุจริตคอร์รปั ชัน ผูบ้ ริหารมี
หน้าทีร่ ายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา และผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามลําดับ
6. พนักงานทุกระดับ
• ทบทวนกระบวนการปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้มกี ารควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางการ
บริหารความเสีย่ งองค์กรอยูเ่ สมอ เพือ่ ลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการทุจริตคอร์รปั ชัน
• มีความรับผิดชอบในการแจ้ง และรายงานการกระทําใด ๆ ที่พบเห็น หรือมีขอ้ สงสัยว่าอาจมีการ
ละเมิด ฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันฉบับนี้ โดยพนักงานสามารถ
แจ้ง ข้อ มูล ผ่า นช่อ งทางการรับ แจ้ง เบาะแสหรือ ข้อ ร้อ งเรีย นของกลุ่ ม ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ รวมถึง
ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ ายกํากับองค์กร และ
ผูบ้ งั คับบัญชาทีต่ นเองไว้วางใจในทุกระดับ
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แนวปฏิบตั ิ ในการดําเนินธุรกิจ
1. การต่อต้านสินบนและการทุจริตคอร์รปั ชัน
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และมาตรฐานเกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชันในประเทศ รวมถึงกฎหมายของประเทศอื่นที่กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการดําเนินธุรกิจที่
เกีย่ วข้องด้วย นอกจากนี้ กลุม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังสนับสนุ นการดําเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
มาตรการหลักในเรือ่ งนี้ คือ
(1) ไม่ใ ห้คํา มันสั
่ ญ ญา หรือ มีส่ว นเกี่ย วข้อ งกับ การติด สิน บนหรือ การทุ จ ริต คอร์ร ปั ชัน ทัง้ นี้ ไม่ว่า จะ
ดําเนินการไปเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผูเ้ กีย่ วข้อง เพื่อให้รบั ประโยชน์ทางธุรกิจทีไ่ ม่เหมาะสม
หรือมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจทีไ่ ม่เป็ นธรรม มาตรการนี้ให้ใช้กบั ทัง้ การติดต่อกับภาครัฐ
ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ
(2) ไม่เสนอ หรือให้สงิ่ ของหรือประโยชน์ อ่นื ใดแก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ แม้จะเป็ นจํานวนมากหรือน้อยก็ตาม
เพื่อให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐช่วยอํานวยความสะดวก หรือเพื่อให้เร่งดําเนินการหรือให้บริการทีร่ วดเร็วขึน้
ซึง่ ถือเป็ นการใช้อาํ นาจหน้าทีท่ ไ่ี ม่เหมาะสม
(3) หลีกเลีย่ ง และไม่ให้การสนับสนุ นการทําธุรกิจ / ธุรกรรมกับบุคคลหรือหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
ทุจริตคอร์รปั ชันหรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายทุจริตคอร์รปั ชัน เช่น ถูกกล่าวโทษ หรือถูกชีม้ ลู ความผิดโดย
หน่วยงานทางการทีม่ อี าํ นาจกํากับดูแล
(4) ไม่ว่าจ้าง เสนอแต่งตัง้ หรือแต่งตัง้ เจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับดูแลกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยตรง เป็ นกรรมการ อนุ กรรมการ ผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือทีป่ รึกษาของกลุม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
(5) ในบางเหตุการณ์กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจมีการว่าจ้างเจ้าหน้าทีข่ องรัฐให้ทาํ งานหรือให้บริการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งได้ ตราบเท่าทีเ่ ป็ นการกระทําเพื่อผลประโยชน์ ทางธุรกิจทีถ่ ูกต้องตามกฎหมาย และไม่
ขัดแย้งกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั ้ อาทิ การว่าจ้างเพือ่ อาศัยความเชีย่ วชาญเฉพาะ
ด้านในการให้บริการหรือให้คาํ แนะนําเป็ นรายกรณี
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2. การให้หรือรับสิ่งของหรือประโยชน์ อื่นใด
สิง่ ของหรือประโยชน์ อ่นื ใด สามารถนํ ามาซึ่งความเสีย่ งต่อการทุจริตคอร์รปั ชันได้ เนื่องด้วยอาจมีการกระทํา
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการติดสินบนและสร้างความสนิทสนมเพื่อนํ าไปสู่การเป็ นผูร้ ่วมธุรกิจ หรือการแสวงหา
ผลประโยชน์ทางธุรกิจในอนาคต
มาตรการหลักในเรือ่ งนี้ คือ
(1) ไม่เรียกร้อง หรือร้องขอสิง่ ของหรือประโยชน์อ่นื ใดกับบุคคลอื่นทีม่ หี น้าทีห่ รือธุรกิจเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ ไม่ว่าจะดําเนินการไปเพื่อผลประโยชน์ ต่อตนเองหรือผูเ้ กี่ยวข้อง ซึ่งการ
กระทําดังกล่าวกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือว่าเป็ นการใช้อํานาจหน้ าที่ท่ไี ม่เหมาะสม และมีผลทําให้
ภาพลักษณ์และชือ่ เสียงของกลุม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสียหาย
(2) ไม่รบั ไม่ให้สงิ่ ของหรือประโยชน์อ่นื ใดอันเนื่องมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ อัน
เป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ต่อกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ว่าจะกระทําเพื่อตนเองหรือผูเ้ กี่ยวข้อง และ
ต้องปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ใิ นการงดรับของขวัญ (No Gift Policy) และจรรยาบรรณของ
กลุม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย โดยมีขอ้ พึงพิจารณา ดังนี้
(ก) ไม่รบั หรือให้สงิ่ ของหรือประโยชน์อ่นื ใดกับบุคคลอื่นทีม่ หี น้าทีห่ รือธุรกิจเกีย่ วข้องกับกลุ่มตลาด
หลักทรัพย์ฯ เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็ นประเพณีนิยมทีค่ นทั ่วไปพึงปฏิบตั ติ ่อกันโดย
สิง่ ของหรือประโยชน์อ่นื ใดนัน้ ต้องมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่
เกิน 3,000 บาท ในกรณีทีส่ ิง่ ของหรือ ประโยชน์อื่น ใดมีม ลู ค่า เกิน กว่า 3,000 บาท ให้ร บั ได้
เฉพาะกรณีมคี วามจําเป็ นอย่างยิง่ เพื่อรักษาความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล ให้ผูร้ บั รายงาน
ผู บ้ งั คับ บัญ ชาของตนทราบ และส่ง มอบให้ห น่ ว ยงานทีด่ ูแ ลงานบริห ารพัส ดุอ งค์ก ร หรือ
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อใช้ในกิจการขององค์กรภายใน 7 วัน ทัง้ นี้ การรับดังกล่าวต้องไม่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่เป็ นธรรมต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
(ข) การรับสิง่ ของหรือประโยชน์อ่นื ใดทีใ่ ห้แก่กนั ในกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างองค์กร หรือเป็ นการเชื่อม
สัม พัน ธไมตรีร ะหว่า งองค์ก ร ให้ผู ร้ บั รายงานผู บ้ งั คับ บัญ ชาของตนทราบ และส่ง มอบให้
หน่ วยงานทีด่ ูแลงานบริหารพัสดุองค์กร หรือหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ใช้ในกิจการขององค์กร
ภายใน 7 วัน
(ค) ไม่รบั หรือให้สงิ่ ของทีม่ มี ูลค่าในลักษณะเงินสด หรือสิง่ เทียบเท่าเงินสด โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
กระทําต่อเจ้าหน้าทีร่ ฐั เพราะอาจเกิดความเสีย่ งต่อการถูกเข้าใจว่าเป็ นการติดสินบนได้
(ง) การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจให้กระทําได้ตามจําเป็ น และพิจารณาการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล
กล่าวคือ ต้องไม่มากเกินความจําเป็ น หรือฟุ่มเฟื อย หรือมีความถีเ่ ป็ นประจํา
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3. ความเป็ นกลางทางการเมือง
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ดําเนินงานโดยยึดมันในความยุ
่
ตธิ รรม โปร่งใส และเป็ นกลางทางการเมือง ซึ่งในการ
ดําเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ย่อมมีโอกาสทีจ่ ะติดต่อกับเจ้าหน้าทีร่ ฐั นักการเมือง หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ดังนัน้ การดําเนินกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องทางการเมืองของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องเป็ นไปด้วยความโปร่งใส
และไม่ขดั ต่อกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
มาตรการหลักในเรือ่ งนี้ คือ
(1) พึงรักษาความเป็ นกลางทางการเมือง โดยไม่ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุ นทางการเมืองแก่พรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ งในนามของกลุ่มตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ
รวมถึงไม่เข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้การ
สนับสนุ นพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือกลุม่ พลังใดกลุม่ พลังหนึ่ง
(2) ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับกิจกรรมทางการเมืองทีเ่ ป็ นความสนใจส่วนตัวโดยใช้ทรัพย์สนิ ทรัพยากร หรือ
เวลาในการปฏิบตั งิ านให้กบั กลุม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กลุม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจถือว่าการกระทําเช่นนี้
เป็ นการสนับสนุ นทางการเมืองทีไ่ ม่เหมาะสม
(3) กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุ นการใช้สทิ ธิทางการเมืองของตนเอง ในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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4. การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน
กลุม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และได้ดาํ เนินกิจกรรม
เพือ่ สังคมในหลากหลายรูปแบบทัง้ ด้านการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวติ
ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ซึง่ การบริจาคเพือ่ การกุศลถือเป็ นวิธที างหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม
เช่นกัน
การให้เงินสนับสนุ นแตกต่างจากการบริจาคเพือ่ การกุศล เนื่องจากการให้เงินสนับสนุ นมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ธุรกิจ
ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษทั ซึ่งมีความเสีย่ งเนื่องจากเป็ นการจ่ายเงิน หรือทรัพย์สนิ อื่น ๆ สําหรับการ
บริการหรือผลประโยชน์ทย่ี ากต่อการวัดผลและติดตาม
อย่างไรก็ตาม การบริจาคเพือ่ การกุศล หรือการให้เงินสนับสนุ นอาจจะใช้เป็ นข้ออ้างสําหรับการติดสินบน หรือ
การทุจริตคอร์รปั ชัน เช่น การบริจาคให้ลกู ค้าหรือผูท้ ม่ี อี ํานาจในการตัดสินใจ ดังนัน้ จึงกําหนดมาตรการนี้ขน้ึ
เพือ่ ลดความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน
มาตรการหลักในเรือ่ งนี้ คือ
(1) การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุ นของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องมีกระบวนการ
พิจารณาอย่างโปร่งใส และมีขนั ้ ตอนในการติดตามตรวจสอบเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการบริจาคเพื่อการกุศล
และการให้เงินสนับสนุ นไม่ได้ถูกนํ าไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้างในการติดสินบนและคอร์รปั ชัน รวมถึงไม่ม ี
ความเชือ่ มโยงกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง กลุม่ พลังใดกลุม่ พลังหนึ่ง หรือนักการเมืองราย
ใดรายหนึ่ง
(2) การบริจาคเพื่อการกุศลจะต้องมีการพิจารณาอย่างระมัดระวังว่าองค์กร หรือหน่ วยงานใด ๆ ที่จะ
บริจาคนัน้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์ ต่อสังคมอย่างแท้จริง และไม่เป็ นองค์กรหรือหน่ วยงานที่ผดิ
กฎหมาย รวมถึงพิจารณาถึงความสอดคล้องกับนโยบายการดําเนินกิจกรรมเพือ่ สังคมของกลุ่มตลาด
หลักทรัพย์ฯ
(3) การให้เ งิน สนับ สนุ น ไม่ว่า จะเป็ น เงิน สิ่ง ของ หรือ ทรัพ ย์ส ิน แก่ กิจ กรรมหรือ โครงการใด จะต้อ ง
พิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หรือนโยบายในการดําเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย
มีกระบวนการพิจารณาทีโ่ ปร่งใส ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์

14

การปฏิบตั ิ ตาม และการกํากับดูแล
1. มาตรการต่ อ ต้า นการทุ จ ริต คอร์ร ัป ชัน ถือ เป็นส่ ว นหนึ่ ง ของนโยบายการกํ า กับ ดู แ ลกิจ การและ
จรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนดให้กรรมการ อนุ กรรมการ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ และพนักงานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
อย่างเคร่งครัด โดยจะไม่มบี ุคคลใดทีไ่ ด้รบั การลงโทษ หรือได้รบั ผลในเชิงลบต่อการปฏิเสธการทุจริต
คอร์รปั ชันแล้วส่งผลให้กลุม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
2. มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันไม่สามารถครอบคลุมการปฏิบตั ไิ ด้ทุกเรื่อง ดังนัน้ เมื่อมีขอ้
สงสัย ไม่แน่ใจเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามมาตรการฉบับนี้ ให้ปรึกษากับฝ่ ายกํากับองค์กรหรือหน่วยงานที่
ทําหน้าทีอ่ ย่างเดียวกันแต่เรียกชือ่ อย่างอื่น
3. ให้คณะอนุ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยังยื
่ นพิจารณาความ เหมาะสมและความเพียงพอของ
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน สําหรับกรรมการ อนุ กรรมการ ผูเ้ ชีย่ วชาญ และพนักงาน เพือ่ ให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยหากมีการปรับปรุงแก้ไขให้นําเสนอต่อ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
4. ให้ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ มีอํานาจในการกําหนดเพิม่ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารแนบท้าย
เกีย่ วกับตัวอย่างพฤติกรรมและตัวอย่างสถานการณ์ทอ่ี าจขึน้ ในการปฏิบตั งิ าน พร้อมคําแนะนําในการ
ปฏิบตั ิ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวะการณ์และความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้
จากการดําเนินงานของกลุม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
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การร้องเรียน และการดําเนินการกรณี มีการฝ่ าฝื น
1. พนักงานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความรับผิดชอบในการรายงานหากพบเห็นการกระทําที่สงสัยว่า
ฝ่ าฝื น หรือการไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรการฉบับนี้ โดยสามารถสอบถามข้อสงสัยหรือนํ าส่งข้อร้องตาม
ช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
• ฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานทีท่ าํ หน้าทีอ่ ย่างเดียวกันแต่เรียกชือ่ อย่างอื่น
• ฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือหน่วยงานทีท่ าํ หน้าทีอ่ ย่างเดียวกันแต่เรียกชือ่ อย่างอื่น
• ฝ่ ายกํากับองค์กร หรือหน่วยงานทีท่ าํ หน้าทีอ่ ย่างเดียวกันแต่เรียกชือ่ อย่างอื่น
• ผูบ้ งั คับบัญชาทีต่ นเองไว้วางใจในทุกระดับ
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ จะให้ความเป็ นธรรมแก่ผรู้ อ้ งเรียน และผูถ้ ูกร้องเรียน ด้วยกระบวนการ
พิจารณาหาข้อเท็จจริง และการตรวจสอบอย่างเป็ นระบบ และโปร่งใส รวมถึงมีมาตรการคุม้ ครองผูท้ ่ี
แจ้ง เบาะแสหรือ ข้อร้องเรีย นและผู้ท่ใี ห้ค วามร่ว มมือ ในการตรวจสอบข้อเท็จ จริง เพื่อ ไม่ใ ห้ไ ด้ร บั
ผลกระทบหรือความเสียหายดังรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ของกลุม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. กรณีดาํ เนินการพิจารณาตามกระบวนการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนแล้วพบว่าอาจมีการกระทําที่
เป็ นการฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรการฉบับนี้
• กรณีการดําเนินการต่อกรรมการ อนุ กรรมการ ผูเ้ ชีย่ วชาญ และผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ :
ให้รายงานไปยังคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือ่ พิจารณา โดยหากปรากฏว่ากรรมการมีการฝ่ า
ฝื นมาตรการฉบับนี้ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
• กรณีการดําเนินการต่อหัวหน้าสายงานทีด่ แู ลงานบริหารทรัพยากรบุคคล : ให้รายงานไปยัง
ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือ่ พิจารณา
• กรณีการดําเนินการต่อผูบ้ ริหารและพนักงาน : ให้สง่ เรื่องไปยังฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล
หรือหน่ วยงานทีท่ าํ หน้าทีอ่ ย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่น เพือ่ ดําเนินการตามกระบวนการสอบสวน
และการดําเนินการทางวินยั ทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
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