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บริ ษั ท ฯ ได้นา Anti–Bribery and Corruption Policy ของ Nomura, Asia ex-Japan มาปรับใช้เ ป็ นนโยบายต่ อต้า นการให้แ ละรับสิ น บนและการ
คอร์รปั ชัน่ ห้ามทาซ้าส่วนใดๆ ของเอกสารนี้ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดหรือด้วยวิธีการใดก็ตาม ทั้งทางอิเล็กทรอนิ กส์ ทางเครื่องจักรกล ทางการถ่าย
เอกสาร ทางการบันทึก หรืออื่นๆ โดยไม่ได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าจากบริษัทฯ

1. ภาพรวม (Overview)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความมุ่งมัน่ ในการดาเนิ นธุรกิจอย่างมีคุณธรรม
และโปร่งใสเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วม “แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต” (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ด้วยเจตนารมณ์
ที่จะต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่โปร่งใส บริษัทฯ คาดหวังให้พนักงานปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง และไม่กระทาการใดๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการให้และรับสินบนหรือการ
คอร์รปั ชัน่ บริษัทฯ ห้ามมิให้มีการเสนอ รับ หรือจัดเตรียมสินบนในนามของบริษัทฯ ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรือ
ทางอ้อม กับบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็ นเจ้าหน้าที่ รฐั หรือบุคคลอื่นๆ พนักงานของบริษัทฯ พึงระลึกเสมอว่าข้อเสนอหรือ
สิ่งจูงใจใดๆ (ไม่จาเป็ นต้องอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน) เพื่อให้กระทาการที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อหน้าที่ที่ได้รบั
มอบหมาย เพื่อเอื้ อประโยชน์ ให้บุคคลหรือหน่ วยงานใดเกิดความได้เปรียบทางธุรกิจ อาจถือได้ว่าเป็ นการให้และรับสินบน
สาหรับการให้หรือรับของขวัญหรือการเลี้ ยงรับรองที่ พนั กงานให้แก่ลูกค้า ลูกค้าในอนาคต ผูข้ าย/ผูใ้ ห้บริการ(vendor)
หรือที่ปรึกษานั้น ถึงแม้จะพิจารณาว่าไม่ขดั ต่อกฎหมาย ในหลายๆ เขตอานาจรัฐ แต่ก็อาจเป็ นการให้หรือรับสินบนหรือ
เป็ นการจูงใจได้หากเป็ นการให้หรือรับของขวัญหรือการเลี้ ยงรับรองทมีมูลค่ามากเกินสมควรแก่เจ้าหน้าที่ รฐั และ/หรือ
เป็ นการเสนอของขวัญหรือเลี้ ยงรับรองให้ ก่อนยื่นทาคาเสนอราคาหรือประมูลเพื่อโอกาสทางการค้า หรือประโยชน์ ทาง
ธุรกิจ ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้กาหนดให้มี “นโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รปั ชัน่ ” ขึ้ นเป็ นลายลักษณ์
อักษรเพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการดาเนิ นธุรกิจและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
นโยบายนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้แน่ ใจว่าบริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับการให้และรับสินบน รวมถึงเป็ น
การแสดงเจตนารมณ์ที่ยึดมัน่ ในการกาจัดพฤติกรรมการให้และรับสินบนทุกรูปแบบ ทั้งยังเป็ นการส่งเสริมการดาเนิ น
ธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม โปร่งใส และมี
ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร ได้มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ินโยบายต่อต้านการให้และรับสินบน
และการคอร์รปั ชัน่ ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่ งของจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระ

2. นโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รปั ชั ่น (Anti–Bribery and Corruption Policy)
ห้ามพนักงานของบริษัทฯ เรียกร้อง สร้างพันธะ รับ หรือให้การสนับสนุ นการคอร์รปั ชัน่ ทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ในสถานประกอบการของบริ ษัทฯ ทุ กพื้ นที่ เว้นแต่ เป็ นการกระทาที่ ได้รับอนุ ญาตตามกฎหมาย กฎระเบี ยบ
ข้อบังคับ วัฒนธรรมท้องถิ่น และจารีตทางการค้า
บริษัทฯ ได้กาหนด“คานิ ยาม” “หน้าที่และความรับผิดชอบ” “และแนวทางการปฏิบตั ิ ” เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงาน รวมถึงตัวแทนที่กระทาการในนามของบริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากพบการกระทาใดๆ ที่เป็ น
การละเมิดฝ่ าฝื นนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รปั ชัน่ ผูฝ้ ่ าฝื นจะได้รบั การพิจารณาโทษ ตามแนวทางที่
กาหนดในข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน (Rule of Employment) ของบริษัทฯ

3. คานิยาม (Definition)
การคอร์รปั ชั ่น (Corruption) หมายถึง การใช้อานาจหน้าที่ หรือตาแหน่ งโดยมิชอบ ซึ่งส่งผลให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่ งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ งได้รบั ผลประโยชน์หรือมีขอ้ ได้เปรียบเหนื อบุคคลหรือองค์กรอื่น
สินบน (Bribe) หมายถึง ข้อเสนอ คามัน่ สัญญา ค่าตอบแทน การจัดเตรียมค่าตอบแทน การให้ หรือการรับสิ่งที่มี
มูลค่าโดยเจตนา ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไปยังหรือจากหน่ วยงานเอกชน หน่ วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่รฐั รวมถึงบุคคล
หรือหน่ วยงานอื่นใด เพื่อให้ปฏิบตั ิ หรือละเว้นการปฏิบัติใดๆ อันเป็ นการฝ่ าฝื นและขัดต่อหน้าที่ ทางราชการ ตามที่ได้รบั
มอบหมาย หรือขัดต่อสัญญา หรือภาระผูกพันอื่นใด
การให้และรับสินบน (Bribery) หมายถึง การเสนอ การให้ การรับ การเรียกร้อง หรือ หรือการจัดเตรียมให้การให้
หรือการรับสิ่งที่มีมูลค่า ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไปยังหรือจากบุคคลใดๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อโน้มน้าวจูงใจให้บุคคลนั้น
ปฏิบตั ิหรือละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ทางราชการ ตามสัญญา หรือตามที่ได้รบั มอบหมายใดๆ ซึ่งเป็ นการแสวงหาผลประโยชน์
หรือก่อให้เกิดข้อได้เปรียบโดยมิชอบ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการให้คามัน่ สัญญา หรือการได้รบั มอบหมายให้เสนอ หรือให้ สิ่งที่มี
มูลค่าใดๆ ในทุกกรณี
สิ่งที่มีมูลค่า (Anything of value) หมายถึง ผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็ นตัวเงินหรือรูปแบบอื่นใด ที่เป็ นประโยชน์
แก่ ผู ้รับ ได้แก่ เงิ น เงิ น กู ้ ค่ า ธรรมเนี ยม หุ น้ สิ ท ธิ ต ามสัญ ญา ดอกเบี้ ย อสังหาริ ม ทรัพ ย์ ทรัพ ย์สิ น ส่ ว นบุ ค คล หรื อ
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่เกิดขึ้ นจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การให้ของขวัญ การเลี้ ยงอาหาร การเลี้ ยงรับรอง การช่วยเหลือ
หรือบริจาคตามคาแนะนาหรือแนวทางของเจ้าหน้าที่รฐั ลูกค้า พนักงาน หรือบุคคลต่างๆ การท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการเดินทาง การให้ส่วนลด การได้รบั การปฏิบตั ิเป็ นกรณีพิเศษหรือการได้สิทธิพิเศษในการเข้าถึงโอกาสทาง
ธุรกิจ สินค้า หรือบริการที่ไม่มีเหตุอนั ควรทางการค้า รวมถึงการจูงใจอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม สิ่งที่มีมลู ค่ายังหมายถึงข้อเสนอ
ในการจ้างงานตามคาแนะนาหรือแนวทางของเจ้าหน้าที่รฐั ลูกค้า พนักงาน หรือบุคคลอื่นๆ
พนัก งานของบริษัท ฯ ( CNS employee) หรื อ พนัก งาน (Employee) หมายถึง พนั ก งานที ่ไ ด้ร บั เงิน เดือ น
กรรมการ ผูบ้ ริหาร ตัวแทนที่กระทาการในนามของบริษัทฯ (ไม่ว่าจะได้รับ เงินเดือนหรือไม่ได้รับ เงินเดือน) บุคคลที่
ปฏิบัติงานตามสัญญาระยะสั้น หรือระยะยาวกับบริษัทฯ หรือบุคคลที่อยู่ระหว่างการยืมตัว หรือโอนย้ายมาจากบริษัท
อื่น รวมไปถึงผูเ้ ข้ารับการฝึ กงาน
เจ้าหน้าที่รฐั (Public Official) ได้แก่
▪

▪
▪
▪

บุคคลที่ดารงตาแหน่ งและมีอานาจหน้าที่ในฝ่ ายนิ ติบญ
ั ญัติ ฝ่ ายบริหาร หรือฝ่ ายตุลาการ ไม่ว่าจะได้รบั ตาแหน่ งมา
จากการแต่งตั้งหรือการเลือกตั้ง จะปฏิบตั ิหน้าที่ถาวรหรือชัว่ คราว จะได้รบั ค่าจ้างหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ มิได้คานึ งถึง
ความอาวุโสของบุคคล
บุคคลที่ปฏิบตั ิงานราชการให้กบั ประเทศ ทั้งที่เป็ นหน่ วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนขององค์กรภาครัฐระหว่างประเทศ หรือ
สมาชิกของราชวงศ์ (ทั้งที่มีและไม่มีอานาจปกครอง) รวมถึงสุลต่านหรือราชอาณาจักร

องค์กรภาครัฐระหว่างประเทศ (Public international organization) หมายถึง องค์ก รที่มีส มาชิก ใดสมาชิก หนึ่ ง
ดังต่อไปนี้ :
▪ ประเทศหรือเขตการปกครอง
▪ รัฐบาลของประเทศหรือเขตการปกครอง
▪ องค์กรภาครัฐระหว่างประเทศอื่นๆ หรือ
▪ สมาชิกที่กล่าวข้างต้นรวมเข้าด้วยกัน
นโยบายนี้ ได้กาหนดนิ ยามของคาว่า “ภาครัฐ” ไว้ดงั ต่อไปนี้ โดยพนักงานของภาครัฐจะถือเป็ น “เจ้าหน้าที่รฐั ”
▪ หน่ วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่รฐั บาลเป็ นเจ้าของ 100%
▪ กระทรวง คณะกรรมการที่จดั ตั้งตามกฎหมาย ตัวแทนหรือหน่ วยงานในสังกัด
▪ องค์ก รเหนื อ รัฐ (เช่ น ธนาคารกลาง หน่ ว ยงานก ากับ ดู แ ล ตลาดหลัก ทรัพ ย์ กองทุ น การเงิ น ระหว่ า งประเทศ
สหประชาชาติ ธนาคารโลก) และ
▪ หน่ วยงานหรือองค์กรอื่นๆ ที่ทาหน้าที่ในนามของประเทศหรือเขตการปกครองต่างๆ
ถึงแม้ว่าบุคคลใดจะเกษี ยณอายุ ลาออก หรือถูกปลดจากตาแหน่ งหน้าที่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด หากบุคคลดังกล่าวยังคงมี
อิทธิ พลจากตาแหน่ งนั้ นๆ ก็จะถื อว่าเป็ นเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งนี้ ให้พิจารณาด้วยว่า บุคคลดังกล่าวหรือสมาชิกในครอบครัวยังมี
อิทธิพลหรือความเกี่ยวโยงทางการเมืองหรือไม่

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Duties and Responsibilities)
1. คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการอนุ มตั ินโยบายต่อต้านการให้
และรับ สิน บนและการคอร์ร ปั ชัน่ และมอบหมายอานาจหน้า ที่และความรับ ผิด ชอบที่เกี่ยวข้อ งให้แก่ก รรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน รวมถึงตัวแทนที่กระทาการในนามของ บริษัทฯ เพื่อให้ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการให้
และรับสินบนและการคอร์รปั ชัน่ อย่างเคร่งครัด
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิ ดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษั ทฯ ให้มีความ
ถูกต้องและครบถ้วน คณะกรรมการตรวจสอบจะช่วยให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม การกากับดูแลกิจการ
ที่ดี (บรรษัทภิบาล) และการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รปั ชัน่
3. ฝ่ ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ และความรับผิ ดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้แน่ ใจว่ามีการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ และปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รปั ชัน่ อย่างถูกต้อง ฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในจะรับผิ ดชอบในการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบอย่างต่ อเนื่ อง และทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
แนวทางปฏิบัติ เป็ นระยะ รวมทั้งเสนอให้ค ณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาผลการตรวจสอบ เพื่ อ รายงานต่ อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

4. พนั กงานของบริ ษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามนโยบายต่ อต้านการให้และรับสิ นบนและการคอร์รัปชัน่ และนโยบายที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการกระทาใด ๆ ที่ถือได้ว่าเป็ นการละเมิดฝ่ าฝื นนโยบายต่อต้านการให้
และรับสินบนและการคอร์รปั ชัน่ ผูฝ้ ่ าฝื นจะได้รบั พิจารณาโทษตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
5. พนั กงานจะต้องไม่ละเลยเพิก เฉยที่ จะแจ้งให้บริ ษัทฯ ทราบเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน่ หรื อการกระทาที่ เข้าข่า ยการ
คอร์รปั ชัน่ ผ่านช่องทางที่กาหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy)

5. การใช้บริการบุคคลภายนอก: ตัวกลางและตัวแทน (Use of Third Parties: Intermediaries and
Agents)
บริษัทฯ จะต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการคัดเลือกและติดต่อตัวกลางหรือตัวแทน ไม่ว่าจะเป็ นการริเริ่ม
ธุ รกิจใหม่ หรื อเพื่อส่ งเสริ มสนั บสนุ นการประกอบธุ รกิจปั จจุบัน ทั้งนี้ บริ ษัทฯ ต้องดาเนิ นการตรวจสอบเพื่ อ ทราบ
ข้อ เท็ จ จริ ง ( due diligence) เกี่ ยวกับ บุ ค คลภายนอกที่ เป็ นตัว กลางหรื อ ตัว แทนอย่า งเหมาะสม ก่ อ นขออนุ มัติ จ าก
ผูบ้ ริหารระดับสูงและก่อนทาสัญญาหรือข้อตกลงกับบุคคลภายนอก
5.1 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน (Procedures)
ฝ่ ายงานที่รบั ผิดชอบต้องดาเนิ นการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับบุคคลภายนอกอย่างเหมาะสมในกรณี
ดังกล่าวข้างต้น ระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบอาจขึ้ นอยูก่ บั ตัวบุคคล หน่ วยงาน และประเทศที่เกี่ยวข้อง ฝ่ ายกฎหมาย
จะทาการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงให้เสร็จสิ้ นก่อนการทาสัญญาหรือเข้าร่วมทาข้อตกลงกับบุคคลภายนอกนั้น เพื่อให้
บริษัทฯ ไว้วางใจได้ว่าบุคคลดังกล่าวมีความน่ าเชื่อถือและปราศจากข้อสงสัยว่ามีความเกี่ยวข้องการให้และรับสินบนและ
การคอร์รปั ชัน่
5.2 การยอมรับข้อตกลงของบุคคลภายนอก (Agreement by the Third Party)
การดาเนิ นการใดๆ กับบุคคลภายนอกดังกล่าว จะต้องมีการทาข้อตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าบุคคลภายนอกจะ
ไม่มีส่วนร่วมในการให้และรับสินบนไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งโดยปกติจะมีการระบุขอ้ ความไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลภายนอก

6. ค่าอานวยความสะดวก (Facilitation payments)
การจ่ายค่าอานวยความสะดวก หมายถึง การจ่ายเงินจานวนเล็กน้อย (ซึ่งในบางเขตอานาจรัฐ มักให้แก่เจ้าหน้าที่
รัฐ) เพื่อให้ดาเนิ นงานธุรการ/กิจวัตรบางประเภทให้สาเร็จลุล่วง เช่น การอนุ ญาตการตรวจลงตรา (visa)
บริ ษัทฯ ห้ามการจ่ายค่าอานวยความสะดวกในรูปแบบต่ างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการกระทาโดยตรงโดยพนั กงานหรือ
ทางอ้อมโดยบุคคลภายนอกที่กระทาการแทนบริษัทฯ หรือพนั กงาน อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่มีการจ่ายค่าอานวยความ
สะดวกโดยมิได้มีเจตนาอันเนื่ องมาจากการปฏิบตั ิหน้าที่โดยปกติ หรือในกรณีที่พนักงานอยูใ่ นสภาวะถูกคุกคามหรือมีความ
จาเป็ นต้องจ่ายค่าอานวยความสะดวก เพื่อความปลอดภัยของตนเองนั้ น พนั กงานควรรายงานเหตุ การณ์ดังกล่ าวให้
ผูบ้ งั คับบัญชาและฝ่ ายกากับดูแลทราบโดยไม่ชกั ช้า เพื่อรับคาแนะนาและแนวทางในการปฏิบตั ิต่อไป

7. การให้และรับของขวัญและการเลี้ ยงรับรอง (Gifts and Entertainment)
นโยบายการให้และรับ ของขวัญ และการเลี้ ยงรับ รอง ( Gifts and Entertainment Policy) ของบริ ษั ท ฯ ได้ร ะบุ
ข้อกาหนดในการให้และรับของขวัญหรือการเลี้ ยงรับรองลูกค้า รวมถึงแนวทางในกรณี ที่เกินจากวงเงินที่กาหนดต้องขอ
อนุ มตั ิและปฏิบตั ิตามนโยบายการอนุ มตั ิค่าใช้จ่าย (Expense Payment Authorization Policy) ของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้
หากเป็ นการให้ห รื อ รับ ของขวัญหรื อ การเลี้ ยงรับ รองเจ้าหน้าที่ รัฐ หรื ออดี ต เจ้าหน้าที่ รัฐ จะต้อ งได้รับ อนุ มัติ จากคณะ
กรรมการบริหารก่อนในทุกกรณี

8. การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable and Philanthropic Donations)
การบริจาคเพื่อการกุศลสามารถกระทาได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ห้ามมิให้มีการบริจาคเพื่อการกุศลหรือลักษณะ
อื่นใดไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมโดยมีวตั ถุประสงค์แอบแฝงในการให้และรับสินบน หรือเป็ นการโอนสิ่งที่มีมูลค่าให้หรือ
เพื่อเอื้ อประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่รฐั หรือบุคคลอื่นใด

9. การบริจาคทางการเมือง (Political Donations)
พนั กงานสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทางการเมืองได้ในนามส่วนบุ คคล ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านทางองค์กร
สนับสนุ นพรรคการเมืองหรือคณะทางานทางการเมืองอื่นๆ ที่ได้รบั อนุ ญาตตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ห้ามการ
บริจาคเพื่อพรรคการเมืองที่มีวตั ถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้รบั หรือรักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือข้อได้เปรียบ
ที่ไม่เหมาะสม เพื่อเอื้ อประโยชน์ให้กบั บริษัทฯ พนักงาน หรือบุคคลอื่นใดรวมทั้งเจ้าหน้าที่รฐั ในทุกกรณี

10. การจัดซื้ อจัดหา (Procurement)
ห้ามบริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ เชิญชวน เสนอ จ่ายหรือรับ หรือจัดเตรียมการจ่ายสินบนในรูปแบบต่างๆ ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการทาธุรกรรมหรือการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทฯ เป็ นคู่สญ
ั ญา หากบริษัทฯ จัดให้มี
การเสนอราคาสาหรับสินค้าและ/หรือบริการจากผูจ้ ดั ซื้ อจัดหา (Supplier) ภายนอก (ทั้งที่มีการแข่งขันและไม่ได้แข่งขัน)
บริษัทฯ ไม่ยนิ ยอมให้มีการให้และรับสินบน การสมรูร้ ่วมคิด หรือการคอร์รปั ชัน่ ไม่ว่ารูปแบบใดเพื่อให้ได้มาหรือรักษาธุรกิจ
จากการเสนอราคานั้น บริษัทฯ ไม่รับพิจารณาผูจ้ ดั ซื้ อจัดหา (Supplier) ผลิตภัณฑ์หรือบริการรายที่กรรโขกสินบนจาก
บริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

11. ความเสี่ยงของลูกค้า (Client Risk)
ลูกค้าบางรายอาจได้รับการพิจารณาจัดกลุ่ มในระดับ ความเสี่ยงที่สูงขึ้ น จากการที่บริษัทฯ มีการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อ เท็ จ จริ ง ( due diligence) หรื อ ขยายการตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้อ เท็ จ จริ ง อย่ า งเข้ม ข้น ( enhanced due
diligence) (ไม่ ว่ า จะเป็ นการเริ่ ม ความสัม พัน ธ์ ห รื อ เป็ นการทบทวนข้อ มูล อย่า งต่ อ เนื่ อ ง) การตรวจสอบเพื่ อ ทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าดังกล่าว อาจรวมถึงการสืบค้นข้อมูลส่วนบุคคลในแง่ลบของลูกค้าจากแหล่งข้อมูล สาธารณะที่
เชื่ อถื อได้ โดยอาจเป็ นข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับ การกระทาที่เข้าข่ายการคอร์รัปชัน่ หรื อชี้ ให้เห็นว่ามี การฟ้ องร้องหรื อการ
ดาเนิ นการจากองค์กรที่ใช้บงั คับกฎหมายหรือหน่ วยงานทางการในเรื่องดังกล่าว

หากมีการตรวจพบข้อมูลดังกล่าวในขณะที่อยู่ระหว่างดาเนิ นการเปิ ดบัญชี บริษัทฯ จะปฏิเสธการทาธุ รกรรมหรือ
สร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับลูกค้านั้ น อย่างไรก็ตาม หากมีการตรวจพบข้อมูล ในระหว่างการทบทวนข้อ มูล อย่า ง
ต่อเนื่ อง ประเด็นดังกล่าวควรนาเสนอต่อที่ประชุ ม คณะกรรมการพิจารณาธุ รกรรมที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering Committee: AMLC) เพื่อพิจารณาดาเนิ นการที่เหมาะสมต่อไป
11.1 ความเสี่ยงจากบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (Politically Exposed Person Risk : PEP Risk)
บริษัทฯ มีข้นั ตอนการจัดให้ลูกค้าแสดงตน (Know Your Customer : KYC) โดยให้ลูกค้าระบุว่าลูกค้าหรือตัวการที่
เกี่ยวข้องกับลูกค้า เป็ นหรื อเคยเป็ น “บุ คคลที่ มีสถานภาพทางการเมือง (PEPs)” หรื อไม่ ความสัมพันธ์กับ บุ คคลที่ มี
สถานภาพทางการเมืองทาให้มีความเสี่ยงทเพิ่มขึ้ นอันเนื่ องจากมีความเป็ นไปได้ที่บุคคลที่ดารงตาแหน่ งดังกล่าวอาจใช้
อานาจและอิทธิพลของตนในทางมิชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือครอบครัว และ/หรือผูร้ ่วมงานที่ใกล้ชิด บุคคลดังกล่าวยัง
อาจใช้ครอบครัวหรือผูร้ ่วมงานที่ใกล้ชิดในการปกปิ ดเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาอย่างผิดปกติจากการใช้ตาแหน่ งหน้าที่ โดยมิ
ชอบ หรือจากการให้และรับสินบนและการคอร์รปั ชัน่
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองถือเป็ นลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งกรรมการบริหารอย่างน้อยหนึ่ งท่านต้องพิจารณา
อนุ มตั ิในการทาธุรกรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องให้ความสนใจกับลูกค้ากลุ่มนี้ เป็ นพิเศษเพือ่ ให้การเคลื่อนไหวทางบัญชีใดๆ
สอดคล้องกับการทาธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือธุรกรรมที่สามารถคาดการณ์ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จดั ให้มี
ขั้นตอนการคัดกรองข้อมูล ลูกค้าและตัวการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์กบั บุคคลที่มีสถานภาพทาง
การเมืองที่เกิดขึ้ นใหม่
11.2 ความเสี่ยงจากการทาธุรกรรม (Transaction Risk)
บริษัทฯ ในฐานะที่เป็ นสถาบันการเงิน มีความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าอาจใช้บริษัทฯ เป็ นช่องทางในการกระทาผิดหรือ
การคอร์รัปชัน่ ตัวอย่างเช่น (1) ลูกค้าสัง่ การหรือสะสมเงินทุนผ่านบริษัทฯ เพื่อใช้ในการจ่ายสินบน (2) ลูกค้าอาจรับ
สินบนมาและนามาฝากไว้กบั บริษัทฯ (3) การฟอกเงินสินบนผ่านบัญชีบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่ บริษัทฯ ไม่มีขอ้ มูลเพิ่มเติม
ในเรื่องเหล่านี้ จึงอาจเป็ นไปได้ที่บริษัทฯ ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างบัญชีและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รปั ชัน่
กับบัญชีและธุรกรรมที่ที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ มีกระบวนการและขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานเพื่อตรวจสอบและระบุธุรกรรมหรือกิจกรรมต้องสงสัย และสามารถ
รายงานทันทีที่ตรวจพบเรื่องดังกล่าว ผูต้ รวจพบมีหน้าที่ตอ้ งส่งรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยนั้นให้ AMLC พิจารณา
ทบทวนและตรวจสอบ ในกรณีที่ AMLC มีขอ้ สรุปให้แจ้งรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย บริษัทฯ จะแจ้งรายงานไปยัง
สานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ภายใน 7 วัน

12. พนัก งานที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ เจ้า หน้า ที่ รัฐ ลูก ค้า หรื อ พนัก งานของบริ ษัท ฯ (Employees
Connected to Public Officials, Clients or CNS Employees)

บริษัทฯ ไม่มีขอ้ ห้ามหรือข้อจากัดในการว่าจ้างสมาชิกในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ รฐั ลูกค้า หรือ
พนั กงาน เป็ นพนั กงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ควรให้ความสนใจกลุ่ มบุ คคลดังกล่ าวอย่างรอบคอบ (เพื่อ
ประโยชน์ บุคคลนั้นและประโยชน์ ของบริษัทฯ) เพื่อป้ องกันการชักนาให้เกิดการคอร์รปั ชัน่ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือความไม่เหมาะสมอื่นๆ ในการจ้างงาน ทั้งนี้ ให้รวมถึงการว่าจ้างพนักงานประจา โครงการเกี่ยวกับการศึกษา การ
ฝึ กงาน การจ้างงานชัว่ คราว หรือกรณีอื่นๆ

13. การจัดทาบัญชีและการบันทึกบัญชี (Books and Records)
พนั กงานต้องมัน่ ใจว่าการจัดทาบัญชีและการบันทึกบัญชีของบริษัทฯ (รวมถึงการจัดเก็บเอกสารทางธุ รกิจ ในทุก
รูปแบบ) มีความถูกต้องและสะท้อนความเป็ นจริงโดยมีรายละเอียดประกอบอย่างสมเหตุสมผลทุกรายการ รวมถึงการ
จาหน่ ายทรัพย์สิน บริษัทฯ เปิ ดเผยและบันทึก การลงทุน หรือทรัพย์สินทุกกรณี

14. แนวทางปฏิบตั ิ (Guidelines)
1. การดาเนิ นการใดๆ ภายใต้นโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รปั ชัน่ ต้องเป็ นไปตามแนวทางที่ระบุไว้ใน
คู่มือการปฏิบัติงานสาหรับพนั กงาน (Compliance Manual For Employees) จรรยาบรรณธุ รกิจของกลุ่ มโนมูระ
(Code of Ethics of Nomura Group) ข้อ บัง คับ เกี่ ย วกับ การท างาน หลัก การก ากับ กิ จ การที่ ดี (Good Corporate
Governance Policy) นโยบายการให้และรับของขวัญ และการเลี้ ยงรับรอง และนโยบายการอนุ มต
ั ิค่าใช้จ่าย รวมถึง
ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่ างๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่ บริษัทฯ อาจกาหนดขึ้ นในอนาคต ทั้งนี้
บริ ษัทฯ ได้มีการสื่ อสารให้พนั กงานทุ กคนปฏิบัติตามนโยบายต่ อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชัน่ และ
แนวทางปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯ มีการแจ้งนโยบายเรื่องการให้และรับของขวัญและการเลี้ ยงรับรอง และนโยบายการอนุ มตั ิค่าใช้จ่ายให้ผมู ้ ีส่วน
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รับทราบ โดยพนักงานต้องไม่สร้างความสัมพันธ์พิเศษกับลูกค้า อันจะทาให้การปฏิบตั ิงานของ
พนักงานไม่เป็ นกลางหรือการบริการแก่ลูกค้าเกิดความไม่เสมอภาค พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการรับของขวัญที่มีมลู ค่า
มากหรื อ รับ ค่ า ตอบแทนหรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ใด จากลู ก ค้า หรื อ จากบุ ค คลภายนอกที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ลู ก ค้า หรื อ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ พนักงานต้องปฏิบตั ิตามนโยบายการให้และรับของขวัญและ
การเลี้ ยงรับรอง
3. บริ ษัทฯ มีกระบวนการบริ หารงานบุ คคลที่ ชัดเจนและสอดคล้องกับ นโยบายต่ อต้านการให้และรับสิ นบนและการ
คอร์รปั ชัน่ ซึ่งรวมถึงการสรรหาบุคคล การอบรมพนักงาน การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้ผลตอบแทน และงการ
เลื่อนตาแหน่ งพนักงาน
4. บริษัทฯ จะไม่ลดตาแหน่ ง ลงโทษ หรือก่อให้เกิดผลทางลบต่อกรรมการบริษัทฯ ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกคน รวมไปถึงตัว
แทนที่กระทาการแทนบริษัทฯ ที่ปฏิเสธการคอร์รปั ชัน่ แม้ว่าการกระทานั้นจะทาให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
โดยบริษัทฯ จะปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมและให้ความคุม้ ครองบุคคลที่ปฏิเสธการคอร์รปั ชัน่

5. เมื่ อ พบเห็ น พฤติ ก รรมที่ เ ข้า ข่ า ยการคอร์รัป ชัน่ ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ บริ ษั ท ฯ ผู ้พ บเห็ น สามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงกับ
ผูบ้ ังคับบัญชาและแจ้งตามช่องทางที่ บริ ษัทฯ กาหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแส หากผูบ้ ังคับบัญชาได้รับการ
กล่าวหา ให้แจ้งโดยตรงตามช่องทางที่บริษัทฯ กาหนดในนโยบายการแจ้งเบาะแสเช่นเดียวกัน
6. บริษัทฯ มีการเปิ ดเผยและสื่อสารนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชัน่ ไปยังกรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนั กงาน รวมไปถึงตัวแทนที่กระทาการในนามบริษัทฯ ลูกค้าของบริษัทฯ และสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

15. การทบทวน (Review)
การฝ่ าฝื นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางกฎหมายและภาพลักษณ์ชื่อเสียงของบริษัท
ฯ และพนักงาน กรณีที่พบการเสนอหรือเชิญชวนที่เกี่ยวข้องกับสินบน การกระทาที่ตอ้ งสงสัยว่าเป็ นการให้และรับสินบน
หรือการกระทาที่มีแนวโน้มเป็ นการฝ่ าฝื นนโยบายนี้ พนั กงานควรแจ้งต่อ ฝ่ ายกฎหมายในทันที เพื่อให้มีการพิจารณาว่า
เหตุการณ์ดงั กล่าวมีองค์ประกอบความผิด หรือ ต้องแจ้งรายงานต่อหน่ วยงานทางการหรือองค์กรที่ใช้บงั คับกฎหมายหรือไม่
นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถแจ้งรายงานผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสทางโทรศัพท์ (รายละเอียดตามที่กาหนดในนโยบาย
การแจ้งเบาะแส)
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงต้องทบทวนและแก้ไขนโยบายนี้ ตามความจาเป็ นเหมาะสม อย่างน้อยทุกๆ 12 เดือน เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดทางกฎหมาย

16. การปรับปรุงและการยกเลิก (Alteration and Abolition)
การปรับปรุงและการยกเลิกนโยบายนี้ ให้เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการบริหาร

17. การฝึ กอบรม (Training)
ฝ่ ายบริ หารความเสี่ยงและฝ่ ายทรัพยากรบุคคลต้องจัดฝึ กอบรมเรื่องการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชัน่ แก่
พนักงานอย่างสมา่ เสมอ บริษัทฯ ต้องเก็บการบันทึกการเข้าร่วมอบรมตามข้อกาหนดใน “การเก็บและรักษาข้อมูลทางบัญชี”
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การให้และรับสินบนและการคอร์รปั ชัน่ เป็ นเนื้ อหาส่วนหนึ่ งของการฝึ กอบรมพนักงานใหม่และการจัดการ
อบรมต่อเนื่ อง

18. วันที่ใช้บงั คับ (Effective Date)
นโยบายนี้ มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 12 ธันวาคม 2560

ประวัติการทบทวน
ฉบับที่

วันที่

1.0

กุมภาพันธ์ 2558

คาอธิบาย
ประกาศใช้ โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2558

2.0

ธันวาคม 2558

ทบทวนและปรับปรุง

3.0

มีนาาคม 2559

ทบทวนและปรับปรุง

4.0

ธันวาคม 2560

ทบทวนและปรับปรุง

APPROVAL
OWNER
Name

Jaruwan Yosprapan / Noramon Yoschana

Position
Date

Manager / Officer of RMD
December 12, 2017

Signature
(

REVIEWER
Name
Position
Date

Prakob
Taraprasert
Legal Department Head
December 12, 2017

REVIEWER
Name

Compliance Department

Position

Signature
(

)

Signature

Date

December 12, 2017

REVIEWER
Name

Wipaporn Chaichanaboonmee

Position Assistant Internal Audit Department Head
Date

)

December 12, 2017

(

)

Signature
(

นโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รปั ชัน่ ฉบับปรับปรุงเดือนธันวาคม 2560

)
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