นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

1. บทนาและวัตถุประสงค์
ธนาคารมี ค วามมุ่ ง มัน่ ที่ จะดาเนิ นกิ จการภายใต้หลัก การของกฎหมาย ความซื่ อสั ตย์สุ จริ ต มี
คุณธรรม เป็ นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และจริ ยธรรมธุ รกิจ ตามที่ได้ระบุไว้
ในค่านิ ยมขององค์กร (Proactive) และเมื่ อวันที่ 27 มี นาคม 2555 ธนาคารได้ลงนามเป็ นแนวร่ วมใน
“แนวปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุ จริ ต” (Collective Action Coalition : CAC ) เพื่อ
แสดงเจตนารมณ์ และความมุ่งมัน่ ในการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ และส่ งเสริ มให้เกิ ดการดาเนิ น
ธุ รกิจอย่างโปร่ งใส
ธนาคารมีเจตนารมณ์ที่จะดาเนิ นธุ รกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดหลักจริ ยธรรม
ทางธุ รกิ จ และการก ากับ ดู แลกิ จการที่ ดี การดาเนิ นกิ จกรรมของธนาคารมุ่ ง เน้นการมี ส่ วนร่ วมของ
พนักงานด้วยจิตอาสา เพื่อปลูกฝังจิตสานึ กในความรับผิดชอบต่อสังคมแก่พนักงานในองค์กรทุกระดับ
อย่างต่อเนื่ อง จึงได้กาหนดนโยบายการต่อต้านการคอร์ รัปชั่น ” (Collective Action Coalition : CAC )
รวมถึงการเข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต เพื่อเป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิงาน
2 คานิยาม
“การคอร์ รัปชั่น”
(Corruption)

หมายถึง

การใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ได้มาซึ่ งผลประโยชน์ที่มิ
ควรได้ การให้หรื อรับสิ นบนไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปแบบใด ๆ โดยการ
เสนอให้ สัญญา ให้คามัน่ เรี ยกร้องให้ หรื อรับ ซึ่ งเงิน ทรัพย์สิน
หรื อประโยชน์อื่นใดที่ ไม่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ ของรั ฐ หน่ วยงาน
ของรัฐ หน่ วยงานเอกชน หรื อผูม้ ีหน้าที่ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทาหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่
หรื อ เพื่ อ ให้ไ ด้ม าหรื อ รั ก ษาไว้ซ่ ึ งผลประโยชน์ ท างธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่
ถูกต้อง

กลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน

หมายถึง

กลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ นที่บริ ษทั แม่ไม่ได้เป็ นสถาบัน การเงิ น โดย
บริ ษ ทั ในกลุ่ ม ธุ รกิ จทางการเงิ น ประกอบด้วย บริ ษ ทั แม่ ที่ เ ป็ น
บริ ษทั ที่จดทะเบียนใน ประเทศไทยซึ่ งไม่ได้เป็ นสถาบันการเงิ น
และมี บ ริ ษ ทั ลู กในกลุ่ ม ธุ รกิ จทางการเงิ นที่ เป็ นสถาบัน การเงิ น
บริ ษั ท ลู ก และบริ ษั ท ร่ วมของสถาบั น การเงิ น ทั้ งในและ
ต่างประเทศ
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3. ขอบเขตการบังคับใช้
นโยบายการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้กบั ทุกหน่วยงานในธนาคาร โดยให้ยดึ ถือ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
4. บทบาทและหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
4.1 คณะกรรมการธนาคาร อนุ มตั ินโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ และรับผิดชอบให้มีการดาเนิ นกิ จการ
ของธนาคาร เป็ นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ขององค์กรโดยรวม
4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ จัดให้มีแนวทางและระบบการควบคุ มภายใน ในการต่อต้านการทุจริ ต มี
การควบคุ มและติดตามความเสี่ ยงจากการคอร์ รัปชั่นในธนาคาร มีการสื่ อสาร และอบรมทาความ
เข้าใจให้พนักงานทุกระดับปฏิบตั ิ
4.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ดูแลและส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ รวมถึงให้ มี
ระเบียบแนวทางปฏิบตั ิและมาตรการที่จาเป็ น กรณี มีความเสี่ ยงสู งและให้มีการสื่ อสารไปยังพนักงาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.4 กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หาร มี หน้า ที่ และรั บ ผิดชอบในการก าหนดให้มี ระบบการท างานที่
โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และส่ งเสริ ม สนับสนุ นนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชั่น พร้ อมทั้งให้มีก าร
สื่ อสารไปยังพนักงานและผูเ้ กี่ ยวข้อง รวมถึ งการทบทวนความเหมาะสมของระบบการทางานและ
มาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงของธุ รกิ จ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากการปฏิบตั ิให้เป็ นตัวอย่างที่ดีแล้ว
4.5 สายงานตรวจสอบ มีหน้ าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิ บตั ิงานให้เป็ นไปอย่างถู กต้อง ตรงตาม
นโยบาย แนวปฏิบตั ิ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และเพียงพอ ต่อความเสี่ ยงด้านคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
4.6 ส านัก ก ากั บ มีหน้ า ที่ ก ากั บ ดูแลและติ ดตามการปฏิ บัติของธนาคาร เกี่ ย วกั บการป้ องกั นการหา
ผลประโยชน์ ในหน้ าที่โดยมิชอบ (Anti – Corruption) ให้ เป็ นไปตามหลักการของกฎหมาย นโยบาย
และระเบียบปฏิ บัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
4.7 พนัก งานธนาคารทุ ก ระดับ ต้องปฏิ บ ตั ิ ตามนโยบายต่ อต้า นการคอร์ รัป ชั่น ตลอดจนถึ ง ประกาศ
ระเบียบ คาสั่ง ข้อกาหนด กฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับจรรยาบรรณ และจริ ยธรรมธุ รกิ จ จริ ยธรรมของ
กรรมการ และจริ ยธรรมพนักงานธนาคาร
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5. แนวทางการปฏิบัติ
5.1 ธนาคารกาหนดให้ กรรมการธนาคาร ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบตั ิอย่างระมัดระวัง
ต่อรู ปแบบการคอร์ รัปชัน่ ดังนี้
5.1.1 การให้ -รับของขวัญ ของกานัล การเลีย้ งรับรอง และผลประโยชน์ อื่น
ห้ามให้หรื อรั บของขวัญ ของกานัล รวมถึ งผลประโยชน์ อื่นใด เพื่อจู งใจให้เกิ ดการ
ปฏิบตั ิ หรื อละเว้นจากการปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบ หรื ออาจทาให้เกิดการยินยอมผ่อนปรนใน
ข้อตกลงทางธุ รกิจที่ไม่เหมาะสม
สาหรั บการให้ หรื อรั บของขวัญ ของกานัล ทรั พย์ สิน ของที่ระลึก หรื อผลประโยชน์ อื่น
ใดตามประเพณี นิ ย ม ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามประกาศ เรื่ อง จรรยาบรรณธนาคาร จริ ยธรรม
กรรมการ และจริ ยธรรมพนักงาน และ ระเบียบการพนักงานเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ การให้ - รั บ
ของขวัญ ทรั พย์ สิน ของที่ระลึก หรื อประโยชน์ อื่นใดตามจรรยาบรรณของพนักงาน
5.1.2 สิ นบนและสิ่ งจูงใจ
ห้ามให้หรื อรับสิ นบนและสิ่ งจูงใจในรู ปแบบต่างๆ ทั้งสิ้ น และห้ามมอบหมายให้ผูอ้ ื่น
ให้หรื อรับสิ นบนและสิ่ งจูงใจแทนตนเอง
5.1.3 การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้ เงินสนับสนุน
การบริ จาคเพื่อการกุศล และการให้เงิ นสนับสนุ น ต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ไม่ขดั ต่อ
กฎหมายและศีลธรรม
5.1.4 กิจกรรมและการมีส่วนร่ วมทางการเมือง
ธนาคารจะไม่นาเงินทุนหรื อทรัพยากรของธนาคารไปใช้สนับสนุ นทางการเมืองให้แก่ผู ้
ลงสมัครแข่งขันเป็ นนักการเมือง หรื อพรรคการเมืองใด เพื่อการรณรงค์ทางการเมืองหรื อการ
ดาเนิ นกิ จกรรมทางการเมือง ยกเว้นการให้ความสนับสนุ นนั้น ได้รับอนุ ญาตตามกฎหมาย
และสนับสนุนประชาธิ ปไตยโดยรวม โดยต้องได้รับอนุมตั ิจากธนาคารก่อนการดาเนินการ
5.2 กรรมการและผูบ้ ริ หารทุกระดับของธนาคาร จะต้องแสดงความซื่ อสัตย์ และเป็ นแบบอย่างที่ดีใน
การปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจและส่ งเสริ มให้พนักงานทุก
ระดับยึดถือนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ อย่างจริ งจัง ต่อเนื่อง และเสริ มสร้างให้เป็ นส่ วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมองค์กร
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5.3 กรรมการธนาคาร ผูบ้ ริ หาร พนักงานทุกระดับ ไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้า
ข่ายการคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ต้องแจ้งให้ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ
และให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการตรวจสอบข้อ เท็ จ จริ ง ต่ า ง ๆ รวมทั้ง จัด ให้ มี ช่ อ งทางในการรั บ ข้อ
ร้ อ งเรี ย นจากบุ ค คลภายนอก ทั้ง นี้ ให้ เ ป็ นไปตามนโยบายการแจ้ง เบาะแส และการร้ อ งเรี ย น
(Whistleblower Policy) ที่ธนาคารกาหนดไว้
5.4 ธนาคารจะให้ค วามเป็ นธรรม และคุ ้ม ครองพนัก งานที่ ป ฏิ เ สธการคอร์ รั ป ชั่น หรื อ แจ้ง เรื่ อง
คอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวกับธนาคารต่อผูบ้ งั คับบัญชา รวมถึงบุคคลที่ให้ขอ้ มูลการคอร์ รัปชัน่ โดยการแจ้ง
เบาะแส (Whistleblower) แม้วา่ การกระทาเหล่านั้นจะทาให้ธนาคารเสี ยโอกาสทางธุ รกิจ โดยจะไม่
มีการลดตาแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธคอร์ รัปชัน่ รวมทั้งชมเชยพนักงาน
ที่แจ้งเบาะแส
5.5 ธนาคารจัดให้มีการกากับดู แลการดาเนิ นธุ รกิ จของธนาคารภายใต้การควบคุ ม ภายในที่ ดี มี การ
ประเมินความเสี่ ยงที่มีนยั สาคัญอย่างเป็ นระบบโดยกาหนดให้มีการประเมินความเสี่ ยงอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง มีการแบ่งแยกหน้าที่การทางานที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีระบบสารสนเทศที่เพียงพอ
และเชื่อถือได้ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ
5.6 ธนาคารให้ค วามส าคัญในการบริ หารทรั พ ยากรบุ คคลให้ส ามารถนามาใช้พ ฒ
ั นางานในความ
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล มีการสื่ อสาร ให้ความรู ้ และฝึ กอบรมเกี่ ยวกับ
การป้ องกันการหาผลประโยชน์ ใ นหน้า ที่ โ ดยมิ ช อบ และแนวทางการปฏิ บ ัติ ที่ เ กี่ ย วข้อ งอย่า ง
สม่าเสมอ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและปฏิบตั ิได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
5.7 ธนาคารจัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรื อข้อร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการธนาคาร
โดยได้มอบหมายให้หน่ วยงานซึ่ งมี ค วามเป็ นอิ ส ระในการปฏิ บตั ิ งานทาหน้าที่ ตรวจสอบความ
เพียงพอ และความเหมาะสมในการพิจารณาหาข้อเท็จจริ ง เพื่อให้มนั่ ใจว่าการพิจารณาข้อร้องเรี ยน
ของลูกค้าถูกดาเนินการอย่างโปร่ งใสและยุติธรรม และจักคุม้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรื อผูร้ ้องร้องเรี ยนธนาคาร
ด้วยความเป็ นธรรม
5.8 ธนาคารกาหนดให้บอกกล่าวประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ผ่านสื่ อทั้งภายใน และ
ภายนอก เช่ น Intranet , Website ธนาคาร และรายงานประจาปี โดยนโยบายดังกล่าวของธนาคาร
เป็ นการปฏิบตั ิภายใต้กฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
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5.9 การดาเนินการใด ๆ ตามนโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ให้ใช้แนวปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ใน
“นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี” และ “คู่มือจรรยาบรรณ” รวมทั้งนโยบาย ระเบียบ ของธนาคาร
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิอื่นใดที่ธนาคารจะกาหนดขึ้นต่อไป
5.10 กรณี พนักงานฝ่ าฝื นกฎระเบียบธนาคาร โดยกระทาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ถือเป็ นการกระทาที่ผิดต่อ
วินยั ตามจรรยาบรรณพนักงาน จะต้องถูกพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที่ธนาคารกาหนด และ
หากเป็ นการกระทาผิดต่อกฎหมาย จะต้องถูกพิจารณาและได้รับโทษตามกฎหมายด้วย
6. บทกาหนดโทษ
การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ถือว่าเป็ นการฝ่ าฝื นคาสั่ง และ / หรื อ
ระเบียบของธนาคาร ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดการลงโทษทางวินยั ตามที่ธนาคารกาหนด รวมทั้งกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
7. การทบทวนนโยบาย
นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ นี้จะมีการทบทวนนโยบายตามความจาเป็ นและเหมาะสมอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญเพื่อให้เป็ นปัจจุบนั
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