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1. คาํนํา  
ธนาคารไม่ยอมรบัการคอร์รปัชั �นใดๆ ทั �งสิ�น โดยครอบคลุมถงึธุรกจิและรายการทั �งหมดในทุกประเทศและ
ทุกหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง เพื�อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดงักล่าว ธนาคารจึงได้จดัให้มีนโยบายต่อต้าน
คอรร์ปัชั �น ซึ�งกําหนดขั �นตอนเพื�อการต่อต้านคอรร์ปัชั �นอย่างละเอยีด ทั �งนี� ธนาคารจะสอบทานขั �นตอนการ
ปฏบิตัอิย่างสมํ�าเสมอ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบยีบ ธุรกจิ รวมถงึสภาพ
เศรษฐกิจ ทั �งนี�  เพื�อรกัษาชื�อเสียงและเพื�อการดําเนินธุรกิจโดยโปร่งใสของธนาคาร โดยกรรมการ และ
พนักงานทุกคนของธนาคาร รวมถงึบรษิัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงนิจะต้องปฏิบตัติามนโยบายนี�อย่าง
เครง่ครดัโดยทั �วกนั  

2. วตัถปุระสงค ์

เพื�อกําหนดความรบัผดิชอบของพนักงานธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) และบุคคลที�เกี�ยวขอ้งที�
ปฏิบตัิงานให้กบัธนาคารและในนามของธนาคาร ในการทําหน้าที�สงัเกตการณ์และยึดมั �นบทบาทในการ
ต่อต้านการให้สนิบนและการคอร์รปัชนั นอกจากนี� เพื�อให้ข้อมูลและแนวทางแก่บุคคลที�ปฏบิตัิงานให้กบั
ธนาคารและในนามของธนาคารตามที�ได้อธิบายมาข้างต้น เกี�ยวกบัวธิีในการตระหนักรบัรู้ การรายงาน
ประเดน็ขอ้กงัวล รวมทั �งการจดัการกบัปัญหาการใหส้นิบนและการคอรร์ปัชนั 
 
3. สิทธิความเป็นเจ้าของนโยบาย  
นโยบายนี�เป็นทรพัยส์นิของธนาคารและหา้มมใิหเ้ปิดเผยเนื�อหาของนโยบายไม่วา่ส่วนใดต่อบุคคลภายนอก
หรือทําสําเนาในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รบัความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของกํากับการปฏิบัติงาน 
(หน่วยงาน) ของธนาคารก่อน 
 
4. คาํจาํกดัความ 

อกัษรย่อ คาํจาํกดัความ 

ABC (Anti-Bribery and 
Corruption) 

การต่อตา้นการใหส้นิบนและการคอรร์ปัชนั 

ตวัแทน (Agent) บุคคลใดๆ ที�ถกูวา่จา้งโดยหรอืกระทาํการแทนบุคคลอื�นและรวมถงึเจา้หน้าที�
ขององคก์ารสาธารณะหรอืเจา้หน้าที�ที�ทาํงานใหก้บัหรอืภายใตอ้งคก์ารสาธารณะ 
ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูบ้รหิารจดัการหรอืผูจ้ดัการมรดกของผูเ้สยีชวีติ ผูร้บัเหมา
ช่วง และบุคคลใดๆ ที�ไดร้บัการว่าจา้งโดยหรอืกระทาํการแทนผูด้แูล
ผลประโยชน์ ผูบ้รหิารจดัการหรอืผูจ้ดัการมรดกหรอืผูร้บัเหมาช่วง 
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อกัษรย่อ คาํจาํกดัความ 

บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 
(Associated person) 

บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง หมายถงึ กรรมการ หุน้สว่นและพนกังานของธนาคาร ซไีอเอม็
บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) และบุคคลที�ใหบ้รกิารกบัธนาคารหรอืใหบ้รกิารในนาม
ของธนาคาร (เช่น ผูข้าย ผูจ้ดัหาสนิคา้หรอืบรกิาร ผูใ้หบ้รกิาร ตวัแทน ที�ปรกึษา 
คู่คา้ทางธุรกจิ) 
 
สาํหรบัคาํถามกรณีบุคคลที�ใหบ้รกิารกบัธนาคารหรอืใหบ้รกิารในนามของ
ธนาคาร จะถกูกําหนดโดยพจิารณาถงึสถานการณ์ที�เกี�ยวขอ้งทั �งหมดและ
ไมใ่ช่เพยีงพจิารณาจากลกัษณะของความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลดงักล่าวกบั
ธนาคาร 

ผูร้ว่มธุรกจิ 
(Business associate) 

ผูร้ว่มธุรกจิ โดยรวมถงึแต่ไมจ่าํกดัเพยีง ลูกคา้ คู่คา้ทางธุรกจิ คู่คา้ร่วมทนุ 
ผูข้าย ผูจ้ดัหาสนิคา้หรอืบรกิาร ผูใ้หบ้รกิาร ตวัแทน ที�ปรกึษา คูค่า้ทางธุรกจิ 

สมาชกิในครอบครวัและ
ญาตสินิทโดยตรง 
(Immediate family 
members) 

คู่สมรสของพนักงาน บดิามารดา พี�น้อง บุตร รวมทั �งคูส่มรสของบุคคลที�
เกี�ยวขอ้งดงักล่าว 

บุคคลภายนอกอื�นๆ การตดิต่อทางธุรกจิใดๆ กบัธนาคาร (การตดิต่อทางธุรกจิระหว่างธนาคารกบั
บุคคลภายนอกที�มแีนวโน้มทางธุรกจิ) 

B&C (Bribery and 
Corruption) 

การใหส้นิบนและการคอรร์ปัชนั 

ซไีอเอม็บ ีไทย ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคาร”)  

พนักงาน พนักงานประจํา พนักงานสญัญาจา้ง พนกังานฝึกงาน พนกังานที�ถูกส่งใหไ้ป
ปฏบิตังิานชั �วคราวที�อื�น พนกังานชั �วคราว พนกังานที�ทํางานไม่เตม็เวลา 
พนักงานของบรษิทัตวัแทน หรอืพนักงานชั �วคราวที�มสีญัญาการใหบ้รกิาร 

CEO (Chief Executive 
Officer) 

ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

หวัหน้าแผนก  หวัหน้าแผนก ผูบ้รหิารสงูสุดของฝ่าย รวมถงึผูบ้รหิารสงูสุดบรษิทัย่อย 
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5. ขอบเขต 
(ก)   นโยบายฉบับนี�บังคบัใช้กบัทุกธุรกิจและหน่วยงานทั �งหมดในธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด 

(มหาชน) และบรษิทัย่อย 

(ข)   นโยบายฉบบันี�บงัคบัใช้กบับุคคลที�เกี�ยวข้องทั �งหมดของธนาคาร ซึ�งรวมถึงกรรมการธนาคาร 
หุ้นส่วน พนักงาน ที�ปรึกษา ผู้ร ับเหมา พนักงานของบริษัทตัวแทน อาสาสมัคร ตัวแทน 
ผู้สนับสนุน คู่ค้าทางธุรกิจ หรือบุคคลอื�นที�เกี�ยวข้องกับธนาคาร ทั �งที�อยู่ภายในหรือภายนอก
ประเทศไทย 

(ค)   การบังค ับใช้นโยบายฉบับนี�ครอบคลุมถึงสมาชิกในครอบครวัและญาติสนิทโดยตรง ได้แก่  
คูส่มรสของพนักงาน บดิามารดา พี�น้อง บุตร รวมทั �งคูส่มรสของบุคคลที�เกี�ยวขอ้งดงักลา่ว 

(ง)   การปฏิบตัติามนโยบายฉบบันี� ถือเป็นเงื�อนไขในการจ้างงานของพนักงานแต่ละคน และถือเป็น
เงื�อนไขในการให้บริการของบุคคลที�เกี�ยวข้องกบัธนาคาร โดยบุคคลที�กล่าวมานั �น ตกลงที�จะ
ผกูพนัตามขอ้กําหนดของนโยบายฉบบันี� เมื�อไดม้กีารจดัทาํสําเนาของนโยบายฉบบัล่าสดุและได้
แจง้ไปยงับุคคลดงักล่าว 

6. หลกัการสาํคญั  

(ก)  กิจกรรมทางธุรกิจและการดําเนินธุรกจิทั �งหมดของธนาคาร จะต้องดําเนินการด้วยความซื�อสตัย ์        
ถกูตอ้งตามจรยิธรรม ดว้ยมาตรฐานของความซื�อสตัย์สจุรติในระดบัสงู 

(ข) ธนาคารไม่ยอมรบัการใหส้นิบนและการคอรร์ปัชนัทุกรูปแบบ และมุ่งมั �นในการดําเนินธุรกจิอย่าง 
มอือาชีพและเป็นธรรม ด้วยความซื�อสตัย์สุจรติ สําหรบัทุกการตดิต่อทางธุรกิจและความสมัพนัธ์
ทางธุรกจิ ภายใต้ขอบเขตอํานาจศาลที�ธนาคารดําเนินธุรกจิอยู่ ธนาคารมุ่งมั �นที�จะใช้และบงัคบัใช้
มาตรการอนัมปีระสทิธผิลในการต่อต้านการให้สนิบนและการคอร์รปัชนั ซึ�งเป็นความผดิที�มโีทษ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการต่อตา้นการใหส้นิบนและการคอรร์ปัชนั 

(ค) ธนาคาร พนักงาน และบุคคลที�เกี�ยวข้องกับธนาคาร จะปฏิบัติตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับ 
การต่อตา้นการใหส้นิบนและการคอรร์ปัชนัทั �งหมด ในขอบเขตอาํนาจศาลที�ธนาคารดาํเนินธุรกจิอยู่ 
โดยนโยบายฉบบันี�ครอบคลุมถงึการตดิต่อทางธุรกจิทั �งหมดของธนาคารภายใตข้อบเขตอํานาจศาล
ทั �งหมดที�ธนาคารดาํเนินธรุกจิอยู่ 

(ง) ธนาคารอนุญาตใหม้กีารรบัรอง การส่งเสรมิการขาย หรอืค่าใช้จ่ายทางธุรกจิอื�น ๆ ที�สมเหตุสมผล 
ในปรมิาณที�เหมาะสม และเป็นไปอย่างสุจรติ เพื�อปรบัปรุงภาพลกัษณ์ของธนาคารและนําเสนอ
ผลติภณัฑ์และบรกิารของธนาคารใหด้ขีึ�น รวมทั �งสรา้งความสมัพนัธ์ที�ด ีซึ�งเป็นส่วนสําคญัในการ
ดาํเนินธุรกจิ 
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(จ) ธนาคาร พนักงาน และบุคคลที�เกี�ยวข้อง จะต้องไม่เสนอ ให้คําสัญญา หรือให้สินบนแก่ผู้ใด  
ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม และจะไม่ร้องขอ ตกลงที�จะรบั รบั เรยีกรอ้ง หรอืรบัสินบนจากผู้ใด  
ทั �งนี� การใหส้นิบนถอืเป็นอาชญากรรมซึ�งมบีทกาํหนดโทษในการจาํคกุและคา่ปรบัเป็นจาํนวนมาก 

(ฉ) ธนาคารไดนํ้านโยบายการงดรบัของขวญัมาปฏบิตัอิย่างเขม้งวด (No Gift Policy)  โดยไม่อนุญาต
ใหพ้นักงาน รวมทั �งสมาชกิในครอบครวัและญาตสินิทโดยตรง รบั เสนอ หรอืมอบของขวญัเป็นการ
ส่วนตวั การรบัรอง การสนัทนาการ การท่องเที�ยว การจ่ายเงนิเพื�ออํานวยความสะดวก การให้
สนิบน และการสนับสนุนทางการเมอืงจากหรอืใหก้บัลูกคา้หรอืผูร้่วมธุรกจิของธนาคาร ทั �งนี� เพื�อ
เป็นการหลกีเลี�ยงการเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรอืการเกดิเหตุการณ์ในลกัษณะดงักล่าว
ในการตดิต่อธุรกจิกบัลูกคา้หรอืผูร้ว่มธุรกจิ สาํหรบัขอ้ยกเวน้ใด ๆ จกัตอ้งปฏบิตัติามนโยบายฉบบันี� 
และหลกัเกณฑท์ี�ไดร้บัอนุมตัอิย่างเครง่ครดั 

(ช) การให้การสนับสนุน และเงินสมทบเพื�อการกุศล/เงินบริจาค จะต้องไม่เป็นไปเพื�อให้ได้มาซึ�ง 
ขอ้ไดเ้ปรยีบหรอืผลประโยชน์อนัไมเ่หมาะสม และไม่เป็นไปเพื�ออํานวยความสะดวกและปกปิดการ
ใหส้นิบนและไม่ส่งผลใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ซ) พนักงาน และบุคคลที�เกี�ยวข้องกับธนาคาร ควรหลีกเลี�ยงหรือมีการจัดการอย่างเหมาะสมใน
สถานการณ์ที�ผลประโยชน์ส่วนตัวอาจขดัแย้งกับภาระและหน้าที�ของตน ซึ�งอาจส่งผลให้เกิด
เหตุการณ์หรอืความเสี�ยงในการใหส้นิบนและการคอรร์ปัชนั หรอืทําใหเ้กดิภาพลกัษณ์ในลกัษณะ
ดังกล่าว พนักงานและบุคคลที�เกี�ยวข้องกับธนาคารจะต้องไม่ใช้ตําแหน่ง ชั �วโมงการทํางาน 
ทรพัยากรและทรพัย์สนิของธนาคารเพื�อผลประโยชน์สว่นตวั 

(ฌ) ธนาคารต้องวางแผนกําหนดแนวทางการสรรหาบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลการ
ปฏิบตังิาน การจ่ายค่าตอบแทน การตระหนักถงึความสําคญัของพนักงาน และการเลื�อนตําแหน่ง 
พรอ้มทั �งมกีารปรบัปรงุอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อใหเ้ป็นไปดว้ยความซื�อสตัย์สุจรติ 

(ญ) ธนาคารดําเนินการตรวจสอบ (Due Diligence) พนักงานทุกคน รวมทั �งผู้ ร่วมธุรกิจ บุคคลที�
เกี�ยวขอ้ง การตดิต่อทางธุรกจิ โครงการ และกจิกรรมทางธุรกจิทุกรปูแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ�งกรณี
ที�มคีวามเสี�ยงสงูต่อการใหส้นิบนและการคอรร์ปัชนั 

(ฎ) ธนาคารสนบัสนุนใหพ้นกังาน ผูร้่วมธุรกจิ และบุคคลที�เกี�ยวขอ้งทุกคน รายงานเหตุการณ์อนัควร
สงสยัวา่มกีารใหส้นิบนและการคอรร์ปัชนั หรอืพยายามใหส้นิบนและการคอรร์ปัชนั รวมทั �ง
เหตุการณ์ดงักล่าวที�ไดเ้กดิขึ�นจรงิ และหา้มกลั �นแกลง้ตอบโตต่้อผูท้ี�รายงานดว้ยความสุจรติ 
นอกจากนี� ธนาคารยงัใหค้วามมั �นใจวา่พนักงาน ผูร้่วมธุรกจิ หรอืบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง จะตอ้งไม่ถูก
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ลงโทษหรอืไดร้บัผลที�ไม่พงึประสงคใ์ดๆ จากการปฏเิสธการจ่ายหรอืรบัสนิบนหรอืมสีว่นร่วมใน
พฤตกิรรมที�ผดิกฎหมายอื�น ๆ 

7. คาํจาํกดัความของการให้สินบนและการคอรร์ปัชนั 

 
(ก) การให้สินบนหมายถึงการเสนอ ให้ สัญญา ขอ ตกลง รบั ยอมรับหรือเรียกร้องสิ�งที�มีค่าหรือ

ผลประโยชน์เพื�อจูงใจหรอืโน้มน้าวให้เกิดการกระทําหรอืการตดัสนิใจ หากมิได้กระทํา ผู้รบัอาจ
ไม่ได้รบัสิ�งดงักล่าว สินบนหมายถึงสิ�งจูงใจ รางวลั หรอืวตัถุ/สิ�งของมีค่าที�เสนอให้กบับุคคลอื�น 
เพื�อใหไ้ดม้าหรอืคงไวซ้ึ�งขอ้ไดเ้ปรยีบในดา้นการคา้ ดา้นสญัญา ดา้นกฏระเบยีบ หรอืธุรกจิส่วนตวั 
ซึ� งถือเป็น "การกระทําที� ไม่เหมาะสม" การให้สินบนไม่ได้จํากัดอยู่ เพียงการเสนอสินบน  
หากบุคคลใดได้รบัผลกระทบจากการใหส้นิบนและยอมรบัในเรื�องดงักล่าว ถอืว่าบุคคลนั �นละเมดิ
กฎหมายดว้ย  

(ข) การกระทาํที�ไมเ่หมาะสม หมายถงึ การกระทาํซึ�งเป็นการละเมดิความคาดหวงัว่าบุคคลนั �นจะกระทาํ
ดว้ยความซื�อสตัยสุ์จรติ เที�ยงตรง ตามบทบาทที�ไดร้บัความเชื�อถอืและไวว้างใจ การกระทาํความผดิ
ที�จดัเป็นการใหส้นิบน ยงัเกี�ยวข้องในกรณีของภาครฐัที�ต้องมคีวามเกี�ยวพนักบัธุรกจิ ไม่ว่าจะเป็น
การวา่จา้ง หรอืการดาํเนินการในนามของบรษิทัหรอืคณะบุคคลอื�น ดงันั �นการใหส้นิบนจงึครอบคลุม
ทั �งภาครฐัและเอกชนดว้ย 

(ค) การคอร์ร ัปชันคือการใช้อํานาจหรือตําแหน่งที� ได้ร ับมอบหมายโดยมิชอบเพื�อให้ได้มาซึ� ง
ผลประโยชน์หรือประโยชน์ส่วนตน ซึ�งหมายถึงการชักชวน การให้ สัญญาว่าจะให้ การเสนอ  
การยอมรบัหรอืการรบัสิ�งตอบแทนใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม โดยมอบให้หรือรบัจากผู้มี
อํานาจ ทั �งในรปูของเงนิ การใหบ้รกิาร การใหค้วามช่วยเหลอื ส่วนลด ค่าจา้ง รางวลั การออกเสยีง
ลงคะแนน เงนิโบนัส ตําแหน่ง หรอืสิ�งของมคี่า เพื�อเป็นการจูงใจหรอืใหร้างวลั เพื�อใหก้ระทําการ
หรอืไมใ่หก้ระทาํการที�เกี�ยวกบังานหลกัหรอืหน้าที�ที�รบัผดิชอบของบุคคลนั �น 

(ง) สิ�งตอบแทน หมายถึง สิ�งที�มีค่า ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงแค่ เงิน การบริจาค ของขวญั เงนิกู ้
ค่าธรรมเนียม รางวลั หลกัทรพัย์ที�มีค่า ข้อมูล ทรพัย์สินหรือผลประโยชน์ที�เกิดจากทรพัย์สิน  
สญัญาจ้างงานหรอืใหบ้รกิาร การชําระเงนิหรอืการปลดภาระหนี�เงนิกู้หรอืภาระผูกพนัอื�นๆ หรอื 
ความรบัผดิอื�น ๆ ค่าตอบแทนที�มีค่าใด ๆ การให้บรกิารอื�น ๆ หรอืการให้ความช่วยเหลือใด ๆ  
การเสนอ การผกูมดัตนเองหรอืสญัญาวา่จะให ้การใหเ้งนิคนื การใหส้ว่นลด และขอ้ตกลงในการจา้ง
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งานหรือให้บริการในลักษณะใด ๆ การให้สินบนและการคอร์รปัชัน (รวมเรียกว่า “การได้ร บั 

สิ�งตอบแทนจากการคอรร์ปัชนั”) ถอืเป็นสิ�งผดิกฎหมาย พนักงาน และ/หรอืบุคคลที�เกี�ยวขอ้งตอ้ง 
ไม่มีส่วนร่วมในการได้รบัสิ�งตอบแทนจากการคอร์รปัชนั ไม่ว่าจะโดยตรงหรอืผ่านบุคคลที�สาม  
(เช่น ผ่านตัวแทนหรือผู้จ ัดจําหน่าย) ต้องไม่ให้สินบนแก่เจ้าพนักงานของหน่วยงานรัฐใน
ต่างประเทศทั �วโลก และตอ้งไม่รบัสนิบนในทุกกรณีไม่วา่จะมปีรมิาณมากน้อยเพยีงใดกต็าม ในกรณี
ที�ไม่แน่ใจวา่สิ�งของนั �นถอืเป็นสนิบน ของขวญั หรอืเป็นเพยีงการแสดงมติรภาพจติ ใหข้อคาํแนะนํา
เพิ�มเตมิจากผูบ้รหิารสงูสดุของฝ่ายงานที�ตนปฏบิตังิานอยู ่

(จ) ตวัอยา่งของการกระทาํที�เป็นการใหส้นิบน/การคอรร์ปัชนัมดีงันี� 

 1.  การใหส้นิบน 
ท่านได้เสนอตั hวเข้าชมการแข่งขนักีฬาสําคญัๆ ให้กบัลูกค้า ถ้าตกลงที�จะทําธุรกิจกบัธนาคาร  
กรณีนี�จะถือเป็นการกระทําความผดิ เนื�องจากท่านยื�นขอ้เสนอลูกค้า เพื�อใหไ้ด้มาซึ�งข้อตกลง
ทางการค้าและการทาํสญัญา โดยธนาคารอาจถูกพจิารณาว่ากระทําความผดิดว้ยเนื�องจากเป็น
ขอ้เสนอเพื�อให้ไดม้าซึ�งธุรกิจ นอกจากนี� ลูกค้าที�มแีนวโน้มความสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบัธนาคาร
อาจเขา้ขา่ยกระทาํความผดิดว้ยเชน่กนั หากลกูคา้ยอมรบัขอ้เสนอของท่าน 

2. การรบัสนิบน 
ผูจ้ดัหาสนิคา้หรอืบรกิารไดร้บัหลานชายของทา่นเขา้ทาํงาน โดยคาดหวงัวา่ทา่นจะใชอ้ทิธพิลที�มี
อยู่ในธนาคาร เพื�อโน้มน้าวให้ธนาคารยงัคงทําธุรกิจกบัผู้จดัหาสินค้าหรอืบรกิารรายดงักล่าว
ต่อไป กรณีนี�ผูจ้ดัหาสนิคา้หรอืบรกิารมกีารกระทาํความผดิที�ไดม้กีารยื�นขอ้เสนอ และทา่นจะถูก
พจิารณาวา่มกีารกระทาํความผดิดว้ยที�ยอมรบัขอ้เสนอ เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งผลประโยชน์สว่นตวั 
 

3. การใหส้นิบนกบัเจา้พนกังานของหน่วยงานรฐัในต่างประเทศ 
ท่านจดัใหม้กีารจ่ายเงนิเพิ�มเตมิกบัเจา้พนักงานของหน่วยงานรฐัในต่างประเทศเพื�อเร่งข ั �นตอน
กระบวนการดําเนินงานต่าง ๆ ใหเ้รว็ขึ�น เช่น กระบวนการออกสนิค้า (Clearing) ของธนาคาร
จากด่านศุลกากร ซึ�งการกระทําความผิดฐานให้สินบนกบัเจ้าพนักงานของหน่วยงานรฐัใน
ต่างประเทศจะเกดิขึ�นทนัททีี�มกีารยื�นขอ้เสนอ เนื�องจากเป็นไปเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งขอ้ไดเ้ปรยีบทาง
ธุรกจิของธนาคาร และธนาคารอาจถกูพจิารณาว่ากระทาํความผดิเช่นกนั 

4. ความผดิฐานใหส้นิบนขององคก์ร 
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จะเกดิขึ�นจากการที�ไม่สามารถป้องกนัการให้สนิบนที�กระทําโดยบุคคลที�เกี�ยวข้องในนามของ
บรษิทัได ้

 5. การรบัเงนิสนิบนจากคูค่า้ 
คู่คา้ตกลงที�จะใหเ้งนิสนิบนในกระบวนการจดัซื�อจดัจ้าง เพื�อใหม้ั �นใจไดว้า่คู่คา้ยงัคงไดร้บัสญัญา
จา้งงานจากธนาคาร ทั �งนี� การรบัเงนิสนิบนจากคูค่า้ถอืเป็นการกระทําความผดิ ตามที�ระบุไวใ้น 
Group Procurement Policy และคู่คา้ยงัไดล้ะเมดิจรรยาบรรณของคู่คา้ซึ�งไดร้ะบุไวอ้ย่างชดัเจน
วา่หา้มมใิหม้กีารคอรร์ปัชนั/ใหส้นิบนทุกรปูแบบ เพื�อใหม้ผีลต่อการตดัสนิใจของธนาคาร 

6. การใหส้นิบนดว้ยการรบัรอง 
    ท่านได้จดังานเลี�ยงอาหารคํ�าอย่างหรูหรา พรอ้มการรบัรองต่าง ๆ ใหก้บัคณะกรรมการบรษิัท

ของลูกค้าที�มแีนวโน้มว่าจะมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร โดยมีจุดประสงค์เพื�อให้ลูกคา้
ตกลงทําธุรกจิกบัธนาคาร กรณีนี�จะถอืเป็นการกระทาํความผดิ เนื�องจากมกีารจดังานเพื�อจูงใจ
ใหลู้กคา้ที�มแีนวโน้มว่าจะมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบัธนาคาร สรา้งความสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบั
ธนาคาร นอกจากนี� ยงัเป็นการกระทาํความผดิโดยมเีจตนาที�ต้องการใหเ้กดิขอ้ตกลงทางการคา้
และการทาํสญัญา ซึ�งถอืเป็นการกระทาํความผดิในระดบัองคก์ร 

8. นโยบายการงดรบัของขวญั (อ้างถึง นโยบายและระเบียบการปฏิบตัิงานในการให้รบัของขวญั 
และการรบัรอง)  
 

(ก) ธนาคารไดนํ้านโยบาย “การงดรบัของขวญั” มาปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั โดยหา้มมใิหพ้นกังานทกุคน
รวมทั �งสมาชิกในครอบครวัและญาติสนิทโดยตรง รบัของขวญัจากลูกค้าธนาคารหรอืผู้ร่วม
ธุรกจิเป็นการส่วนตวั เพื�อหลกีเลี�ยงการเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรอืสถานการณ์ใน
ลกัษณะดงักล่าวในการติดต่อทางธุรกิจกับลูกค้าหรือผู้ร่วมธุรกิจของธนาคาร ทั �งนี�  การให้
ของขวญัให้ยดึปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันี�ด้วย สําหรบัข้อยกเว้นใด ๆ ต้องเป็นตามนโยบาย
ฉบบันี� รวมทั �งแนวทางที�ไดร้บัการอนุมตัอิย่างเครง่ครดั 

(ข)  ธนาคารกําหนดใหพ้นักงานทุกคนต้องปฏบิตัติามนโยบายฉบบันี� เพื�อหลกีเลี�ยงความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์หรอืสถานการณ์ในลกัษณะดงักล่าวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งในการตดิต่อทางธุรกจิ
ที�กําลงัเกดิขึ�นหรอือาจเกดิขึ�นระหว่างธนาคารและบุคคลภายนอก เนื�องจากของขวญัที�มอบให้
อาจถูกมองว่าเป็นสนิบน ที�อาจทําใหธ้นาคารเสื�อมเสยีชื�อเสยีงหรอืละเมดิกฎหมายต่อตา้นการ
ใหส้นิบนและการคอรร์ปัชนั 
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(ค) พนักงานทุกคนต้องมคีวามรบัผดิชอบในการแจง้ต่อบุคคลภายนอกที�ติดต่อทางธุรกจิใดๆ กบั 
ธนาคาร ให้ทราบถงึการปฏิบตัิตาม “นโยบายการงดรบัของขวญั” พรอ้มทั �งมคีวามเขา้ใจและ
ปฏบิตัติามนโยบายฉบบันี� 

(ง) ในการพจิารณาตดัสินใจว่าควรรบัหรอืยอมรบัของขวญัหรอืไม่นั �น จะต้องคํานึงถึงหลกัการ
สาํคญัดงัต่อไปนี�เสมอ: 

1. มลูคา่ของของขวญั 
2. วตัถุประสงคใ์นการให/้รบัของขวญั 
3. ลกัษณะของของขวญั 
4. ความโปรง่ใสในการให/้รบัของขวญั 
5. ภาพลกัษณ์ที�เกดิจากการให/้รบัของขวญั 

9. การรบัของขวญั 

(ก)  ธนาคารมีระเบียบทั �วไปในการรบัของขวัญ คือ การปฏิเสธหรือส่งคืนของขวัญพร้อมให้
คําอธิบายกบัผู้ให้ของขวญัเกี�ยวกบัการไม่รบัของขวญั อย่างไรก็ดี ธนาคารตระหนักถึงการ
แลกเปลี�ยนมิตรภาพทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการให้ของขวญัเล็ก ๆ น้อย ๆ และการรบัรอง  
(เช่น การรบัประทานอาหาร การเชิญเข้าร่วมงานต่าง ๆ) โดยเฉพาะอย่างยิ�งในช่วงเทศกาล  
ซึ�งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิและชอบด้วยกฎหมายในการแสดงความปรารถนาดี และ/หรือ
กระชบัความสมัพนัธท์างธุรกจิและการคา้ การแสดงมติรภาพดงักล่าวเป็นที�ยอมรบั ดว้ยเจตนา
ที�จะไมใ่หม้อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจหรอืเพื�อแลกเปลี�ยนกบัผลตอบแทนใดๆ 

 (ข)  ธนาคารอนุญาตใหร้บัของขวญัไดใ้นกรณีต่อไปนี�: 

1. หากการปฏิเสธของขวญัอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
ของธนาคารกบัผูใ้ห ้และมลูคา่ของขวญันั �นมมีลูคา่เลก็น้อยมาก 

2.  เป็นการแลกเปลี�ยนหรอืใหข้องขวญัในงานที�เป็นทางการ พธิลีงนาม การเยี�ยมชมบรษิทั 
ในฐานะที�เป็นวทิยากรหรอืกล่าวเปิดงานที�เป็นสาธารณะ 

3. เป็นรายการสง่เสรมิการขายที�มโีลโกบ้รษิทัและของขวญันั �นมมีลูค่าเลก็น้อยมาก 
4. ของขวญัชิ�นนั �นมไิดม้กีารปิดบงัหรอืหอ่หุม้ไวแ้ละของขวญันั �นมมีลูค่าเลก็น้อยมาก 
5. เป็นงานสัมมนาหรือหลักสูตรฝึกอบรมที� ไม่มีค่าใช้ จ่าย โดยถ้ามีค่ าใช้ จ่ายอื�นๆ  

(เช่น คา่เดนิทาง คา่ที�พกั ฯลฯ) ธนาคารจะเป็นผูร้บัผดิชอบ 
6. ของขวญันั �นได้รบัการอนุมตัิโดยฝ่ายจดัการที�อยู่ในคณะกรรมการจดัการ (รวมถึงหวัหน้า

แผนกซึ�งไดร้บัเชญิอย่างถาวร ใหเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการจดัการ หรอื Country Head) 
โดยนโยบายฉบบันี�ไมไ่ดร้ะบุถงึขอ้หา้มไวโ้ดยชดัแจง้ 
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(ค) ธนาคารไมอ่นุญาตใหพ้นกังานธนาคารและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งรบัของขวญั ในกรณีดงัตอ่ไปนี� 

1. เป็นเงนิสดหรอืสิ�งที�เทยีบเท่าเงนิสดจํานวน (เช่น อั �งเปา รวมถึงอั �งเปาอเิล็กทรอนิกส์
ผา่นการโอนเงนิออนไลน์ เชค็เดนิทาง คปูอง บตัรของขวญั หรอืบตัรกาํนัลเงนิสด) 

2. เป็นกรณีที�มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ�นหรอืที�อาจเกดิขึ�น เช่น ในขณะที�อยู่
ระหว่างการประมูลงาน การรบัของขวญัที�เป็นการต่างตอบแทนกัน หรอืการละเมิด
กฎหมายใด ๆ ของขวญัรปูแบบใด ๆ เพื�อแลกกบัการกระทาํเพื�อประโยชน์ของธนาคาร 

3. เป็นการเรยีกของขวญัจากลูกคา้หรอืผู้ร่วมธุรกจิหรอืคู่คา้ เพื�องานของธนาคาร รวมทั �ง
ผา่นบุคคลที�สาม 

4. เป็นการเดนิทางท่องเที�ยวที�ไดร้บัการสนับสนุนทางการเงนิ รวมถงึการเยี�ยมชมสถานที� 
ซึ�งจดัโดยคู่ค้าหรอืผู้ร่วมธุรกจิอื�น ๆ ไม่ว่าอยู่ระหว่างมกีารนําเสนอผลติภณัฑ์และ/หรอื
บริการแก่กลุ่มซีไอเอ็มบี หรอืมีการประมูล หรอืดําเนินกิจกรรมอย่างอื�น อย่างไรก็ด ี
ธนาคารอนุญาตใหด้าํเนินการไดส้าํหรบัวตัถุประสงคใ์นการรวบรวมขอ้มลู โดยที�ธนาคาร
เป็นผู้รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายทั �งหมด ทั �งนี�  ข้อนี�จะไม่นํามาใช้กบักรณีที�เป็นการเดนิทาง
ท่องเที�ยวเพื�อการจูงใจ (Incentive Trips) ซึ�งจดัโดยพนัธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร 
และไดม้กีารกําหนดหลกัเกณฑค์ณุสมบตัติามที�ไดต้กลงร่วมกนัไวก้บัธนาคาร 

5. เป็นการให้บรกิารหรอืผลประโยชน์ใดๆ โดยไม่คํานึงถึงมูลค่าที�เสนอ ซึ�งเกี�ยวข้องกบั
ธุรกจิของธนาคาร เช่น การใชบ้รกิารของผูจ้ดัหาสนิคา้หรอืบรกิาร/คู่คา้ เพื�อการอุปโภค
บรโิภคส่วนตวั ซึ�งไมเ่ป็นไปตามเกณฑข์องราคายุตธิรรม หรอืมกีารใหส้่วนลดที�มากกว่า
ที�ไดเ้สนอใหก้บัพนักงานธนาคารทกุคน 

(ง) ในกรณีที�ไมส่ามารถปฏเิสธหรอืคนืของขวญัได ้ใหป้ฏบิตัติามขั �นตอนต่อไปนี�: 

1. รายงานต่อหวัหน้าแผนก หรอื Country Head โดยกรอกและสง่แบบฟอรม์ลงทะเบยีนรบัของ 
2. ในกรณีที�ของขวัญที�ได้รบัมาควรบริจาคเพื�อการกุศล (เช่น สถานสงเคราะห์) จะต้อง 

“ประมลู” ของขวญัดงักล่าว และมอบรายไดใ้หก้ารกุศลหรอืมอบใหฝ่้ายสื�อสารองคก์รและ
ปฏิบัติตาม Corporate Social Responsibility Framework/Guidelines ของกลุ่มซีไอเอ็มบี
สาํหรบัรายชื�อขององคก์รการกุศล ใหป้ระสานงานกบัฝ่ายสื�อสารองคก์ร  

3. สาํหรบัสิ�งของที�สามารถเน่าเสยีไดง้า่ย เช่น เคก้และดอกไม ้ธนาคารอนุญาตใหเ้กบ็ไวใ้น
สาขา/แผนก แต่ไม่อนุญาตให้พนักงานนํากลับบ้าน โดยต้องแจ้งผู้ให้ถึงการงดการ
กระทาํดงักล่าวดว้ย 

4. สําหรบัของขวญัใด ๆ ที�ไม่อยู่ในหวัขอ้ 9 (ง) (2) และ (3) หวัหน้าแผนกหรอื Country Head 
จะเป็นผูพ้จิารณาการดาํเนินการกบัของขวญัที�ไดร้บัมา 



11 

 

5. แบบฟอร์มลงทะเบียนรบัของจะถูกเก็บไว้ที�ฝ่ายที�เกี�ยวข้องและเก็บไว้ในแฟ้มงานที�
เหมาะสม เพื�อใหฝ่้ายตรวจสอบภายในทาํการตรวจสอบในชว่งการเขา้ตรวจสอบ 

6. แบบฟอร์มลงทะเบยีนรบัของจะถูกพจิารณาเป็นส่วนหนึ�งในการประเมนิความเสี�ยงด้วย
ตนเองของแผนก 

7. ตอ้งมกีารจดัเกบ็แบบฟอร์มลงทะเบยีนรบัของเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 7 ปี 
 

(จ)  ขอ้ยกเวน้ใดๆ จากการปฏบิตัติามขา้งตน้ จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากประธานเจา้หน้าที�บรหิาร โดย
ผา่นความเหน็จากฝ่ายกํากบัการปฏบิตังิาน   

(ฉ) หากมีข้อสงสยั ขอให้หารอืกบัหวัหน้าแผนกหรือ Country Head เพื�อประสานขอความเห็น
เกี�ยวกบัแนวทางปฏบิตัจิากฝ่ายกาํกบัการปฏบิตังิาน 

10. การให้ของขวญั 

(ก) ตามระเบยีบทั �วไป หา้มมใิหม้กีารใหข้องขวญัใด ๆ เวน้แต่จะไดร้บัอนุมตัจิากประธานเจา้หน้าที�
บรหิารหรอืฝ่ายจดัการที�อยู่ในคณะกรรมการจดัการ (รวมถงึหวัหน้าแผนกที�ได้รบัเชิญอย่าง
ถาวรใหเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการจดัการ) หรอื Country Head แลว้แต่กรณี 

(ข) ขอ้ยกเวน้ มดีงันี� 
1. ของขวญัในช่วงเทศกาลที�มอบให้กบัลูกคา้ผู้มอุีปการะคุณที�ไดร้บัการคดัเลือก โดยได้รบั 

การอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที�บริหารหรือฝ่ายจัดการที�อยู่ในคณะกรรมการจัดการ 
(รวมถึงหวัหน้าแผนกที�ไดร้บัเชญิอย่างถาวรให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจดัการ) หรอื 
Country Head 

2. เป็นการแลกเปลี�ยนหรอืให้ของขวญัในงานที�เป็นทางการ พธิีลงนาม การเยี�ยมชมบรษิัท  
ในฐานะที�เป็นวทิยากรหรอืกล่าวเปิดงานที�เป็นสาธารณะ 

3. เป็นรายการส่งเสริมการขายที�มีโลโก้บริษัทและของขวญันั �นมีมูลค่าเล็กน้อย (ไม่เกิน  
1,000 บาทต่อคน ต่อครั �ง) 

4. การให้การสนับสนุนทางการเงิน/เงินสมทบที�กลุ่มซีไอเอ็มบี มอบให้สําหรบัโปรแกรม  
งานกิจกรรม หรอืกจิกรรมที�กลุ่มซีไอเอ็มบี สามารถโฆษณาหรอืประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์
และ/บรกิาร ผ่านงานสื�อสิ�งพมิพ ์เอกสารทางการตลาด หรอืกจิกรรมที�จดัโดยผูจ้ดังานและมี
สิทธิ }ได้รบัการลดหย่อนภาษี โดยได้รบัความเห็นร่วมจากหวัหน้าแผนกที�เกี�ยวข้องและ 
ฝ่ายสื�อสารองคก์ร 
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5. การให้การสนับสนุนทางการเงนิ/เงนิสมทบที�มอบให้กบัองค์กรหรอืบุคคลโดยเป็นไปตาม 
Corporate Social Responsibility Framework/Guidelines ของกลุ่มซีไอเอ็มบี รวมถึงการ
มอบของขวญัให้กับองค์กรการกุศลหรือองค์กรสาธารณะ โดยได้รบัความเห็นร่วมจาก
หวัหน้าแผนกที�เกี�ยวขอ้งและฝ่ายสื�อสารองคก์ร  

6. หากกฎหมายหรอืนโยบายขององคก์รผูร้บัมไิดก้าํหนดขอ้หา้มไว ้ธนาคารอาจรบัผดิชอบค่า
เดนิทาง ที�พกั หรอืคา่ฝึกอบรม/ค่าเขา้ชมของลูกคา้ คูค่า้ทางธุรกจิ หรอือื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั
การเยี�ยมชมสถานที�หรอืงานที�จดัขึ�นโดยธนาคาร โดยการเยี�ยมชม/การจดังานดงักล่าว
จะต้องเป็นไปเพื�อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที�ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การตรวจสอบ ณ 
สถานที�ทําการในดา้นสถานที�ให้บรกิาร ผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร การฝึกอบรม โดยที�อกีฝ่าย
หนึ�งสามารถเบกิค่าใช้จ่ายดงักล่าวได้หากมคีวามประสงค์และเป็นไปอย่างสอดคล้องตาม
นโยบายภายในของตน 

 (ค) หา้มมใิหม้อบสิ�งของดงัต่อไปนี�: 
1. เงนิสดหรอืสิ�งที�เทยีบเท่าเงนิสดจํานวน (เช่น อั �งเปา รวมถึงอั �งเปาอเิล็กทรอนิกส์ผ่านการ

โอนเงนิออนไลน์ เชค็เดนิทาง คูปอง บตัรของขวญั หรอืบตัรกํานัลเงนิสด) หากมไิดจ้ดัอยู่
ในหวัขอ้ 10 (ข) (4) และ (ข) (5) ขา้งตน้ 

2. การซื�อของขวญัหรอืการใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิ/เงนิสมทบใหก้บับรษิทั องค์กร หรอื
บุคคลเพื�อวตัถุประสงคใ์นการสรา้งเครอืข่ายทางธุรกจิ ส่งเสรมิความสมัพนัธ์ หรอืแสดงการ
ต้อนรบั โดยที�กลุ่มซีไอเอ็มบีจะไม่สามารถโฆษณาหรอืทําการตลาดผลติภัณฑ์และ/หรอื
บรกิารของกลุ่มซไีอเอม็บไีด ้เวน้แตจ่ะเขา้ข่ายตามหวัขอ้ 10 (ข) (5) ขา้งตน้ 

3. เป็นกรณีที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ�นจรงิหรอืที�อาจเกิดขึ�น เช่น ขณะที�
กาํลงัดาํเนินการประมลูงาน การใหเ้ป็นการต่างตอบแทนกนั หรอืการละเมดิกฎหมายใด ๆ 

 (ง) หากมขี้อสงสยั ขอให้หารอืกบัหวัหน้าแผนก หรอื Country Head เพื�อประสานขอความเห็น
เกี�ยวกบัแนวทางปฏบิตัจิากฝ่ายกาํกบัการปฏบิตังิาน 

 (จ) ห้ามมิให้พนักงานมอบของขวัญด้วยเงินหรือทรพัยากรของธนาคาร เว้นแต่จะอยู่ภายใต้
นโยบายสวสัดกิารพนักงาน 

11. การรบัรอง 

(ก)      ตามระเบียบทั �วไป ธนาคารอนุญาตให้จัดการรับรองในระดับที�มีความสมเหตุสมผล  
เพื�อวตัถุประสงค์ในการสร้างเครอืข่ายทางธุรกิจ ส่งเสริมความสมัพันธ์กับบุคคลภายนอก  



13 

 

หรอืแสดงการตอ้นรบัและจดัขึ�นตามความจําเป็น ซึ�งกรณีนี�ครอบคลุมทั �งการรบัและการใหก้าร
รบัรอง 

(ข)      การรบัรองอาจถูกพจิารณาว่าเป็นการใหส้นิบน หากการจดัหรอืเขา้รว่มการรบัรองมเีจตนาที�จะ
โน้มน้าวให้บุคคลอื�นกระทําการที�ไม่เหมาะสม หรอืมอบให้เป็นรางวลัสําหรบัการกระทําที� 
ไม่เหมาะสม ดังนั �น จึงควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี� เพื�อให้ม ั �นใจได้ว่าการจัดหรือเข้าร่วม 
การรบัรองจะเป็นไปอย่างเหมาะสม 
1. มเีจตนาโดยสุจรติ 
2. กจิกรรมนั �นจะไม่สรา้งภาระผกูพนัหรอืความคาดหวงัต่อผูร้บั 
3. การใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัธุรกรรมทางธุรกิจจะไม่ถูกพิจารณาว่ามีจุดประสงค์เพื�อการใช้

อทิธพิลโน้มน้าวในทางที�ไม่เหมาะสม 
4. มลูคา่และลกัษณะของคา่ใชจ่้ายไมเ่หมาะสมกบัโอกาสในการรบัรอง  
5. ไมใ่หก้ารรบัรองที�ถี�มากจนเกนิไป 
6. มกีารบนัทกึค่าใชจ่้ายไวอ้ย่างครบถว้น รวมถงึวตัถุประสงค ์การอนุมตั ิผูเ้ขา้ร่วม 

(ค)      หวัหน้าแผนกที�เกี�ยวข้องต้องตรวจสอบให้มั �นใจได้ว่าการใช้จ่ายด้านการรบัรองทั �งหมดได้รบั 
การดแูลตรวจสอบและอนุมตัติาม DA Policy and Budget 

(ง)      การจดังานรบัรองให้แก่บุคคลที�สาม ต้องจดัขึ�นดว้ยความระมดัระวงัและใช้วจิารณญาณอย่าง
เหมาะสม โดยเฉพาะเจา้หน้าที�ของหน่วยงานภาครฐั หรอืการเขา้ร่วมการรบัรอง เพื�อใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการใหส้นิบนและการคอรร์ปัชนั 

(จ)      อนุญาตให้มีการจดังานสําหรบัองค์กรหรือเข้าร่วมงานที�จดัขึ�นโดยองค์กร ในฐานะที�เป็น 
สว่นหนึ�งของการสรา้งเครอืข่ายทางธุรกจิ ทั �งนี� ขึ�นอยูก่บัปัจจยัที�ระบุไวข้า้งตน้ แลว้แต่กรณ ี

(ฉ)      อยา่งไรกต็าม ธนาคารจะไมอ่นุญาตในกรณีตอ่ไปนี�: 
1. ในกรณีที�อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์เกดิขึ�นจรงิหรอืที�อาจเกดิขึ�น เช่น การจดังาน

เลี�ยงรบัรองใหใ้นขณะที�อยู่ระหว่างการประมลูงาน การรบัรองที�ใหเ้ป็นการต่างตอบแทนกนั 
หรอืการละเมดิกฎหมายใด ๆ 

(ช) หากมีข้อสงสยั ขอให้หารือกบัหวัหน้าแผนก หรือ Country Head เพื�อประสานขอความเห็น
เกี�ยวกบัแนวทางปฏบิตัจิากฝ่ายกาํกบัการปฏบิตังิาน 

(ซ) ตามนโยบายและระเบยีบปฏบิตักิารให ้รบัของขวญัและการรบัรอง: 
1. การใช้จ่ายสําหรบัการรบัรองทางธุรกิจ ให้แก่ลูกค้าหรอืผู้ร่วมธุรกิจของธนาคารจะต้องมี

มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาทต่อโอกาส และมีว ัตถุประสงค์เพื�อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ  
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และเสรมิสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้หรอืผูร้่วมธุรกจิของธนาคาร ทั �งนี� ผูใ้หก้ารรบัรองตอ้ง

ระบุรายชื�อลูกคา้หรอืผูร่้วมธุรกจิที�ธนาคารใหก้ารเลี�ยงรบัรอง พรอ้มทั �งจดัทํา Call Report 

เพื�อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานในการอา้งองิ   

2. การใช้จ่ายสําหรบัการรบัรองทางธุรกิจที�มมีูลค่าเกิน 3,000 บาท ต่อโอกาส จะต้องได้รบั 

การพจิารณาอนุมตัิจากผูบ้รหิารสูงสุดของหน่วยงานผู้เลี�ยงรบัรองหรอืกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร (รวมถงึตาํแหน่งรกัษาการ)  

3. หา้มมใิหม้กีารรบัรองในกรณีดงัต่อไปนี� 

ก. ในกรณีที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จริงหรือที�อาจเกิดขึ�น เช่น การให ้

การรบัรองในขณะที�อยูร่ะหว่างการประมลูงาน การรบัรองที�ใหเ้ป็นการตา่งตอบแทนกนั 

ข. เป็นการละเมดิกฎเกณฑห์รอืกฎหมาย 

12.  ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ก)     ความขดัแย้งทางผลประโยชน์เกดิขึ�นในสถานการณ์ที�ผลประโยชน์ส่วนตวัอาจเขา้มาแทรกแซง
ความเที�ยงตรงหรอืหน้าที�ของบุคคลเมื�อปฏิบตัิหน้าที�หรอืพจิารณาตัดสนิในนามของธนาคาร  
ไม่ว่าจะเพื�อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี�ยวข้องที�ใกล้ชิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
อาจก่อให้เกิดการคอร์รปัชนั โดยบุคคลนั �นใช้ตําแหน่งของตนในทางที�ผิดเพื�อผลประโยชน์
สว่นตวั 

(ข)     พนักงานของธนาคารและบุคคลที�เกี�ยวข้อง ควรหลีกเลี�ยงหรือรับมือกับสถานการณ์ที�
ผลประโยชน์ส่วนตวัอาจขดัแย้งกบัภาระหน้าที�อย่างเหมาะสม ซึ�งอาจเกดิความเสี�ยงในการให้
สินบนและการคอร์รปัชันที�เกิดขึ�นจริงหรืออาจเกิดขึ�น หรือทําให้เข้าใจไปในทางดังกล่าว 
พนักงานธนาคารและบุคคลที�เกี�ยวข้องจะต้องไม่ใช้ตําแหน่ง ชั �วโมงการทํางาน ทรพัยากรและ
ทรพัยส์นิของธนาคารเพื�อผลประโยชน์ส่วนตวั 

(ค)     พนักงานของธนาคารและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งทุกคน ต้องเปิดเผยถงึสถานการณ์ใด ๆ ที�ก่อใหเ้กิด 
อาจก่อให้เกิด หรอืทําใหเ้หน็ว่าเป็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยทนัท ีและต้องไดร้บัการ
อนุมตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูบ้รหิารสงูสุดของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ก่อนจะดาํเนินกจิกรรม
ที�อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ง)     พนักงานของธนาคารและบคุคลที�เกี�ยวขอ้งทุกคน ตอ้งเปิดเผยความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของ
ตนที�เกดิขึ�น ทั �งตามระยะเวลาที�กาํหนดไวแ้ละตามแตล่ะกรณี (Ad Hoc Basis) โดยเรว็ที�สดุ 
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13.  การจ่ายเงินเพื�ออาํนวยความสะดวกและเงินสินบน 

(ก)     ธนาคารไมช่ําระเงนิและจะไมร่บัเงนิเพื�ออํานวยความสะดวกหรอื “เงนิสนิบน” ใดๆ จากพนกังาน
และบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง โดยทั �วไปแล้ว เงนิที�จ่ายเพื�ออํานวยความสะดวกจะเป็นเงนิจํานวนน้อยที�
จ่ายอยา่งไมเ่ป็นทางการ เพื�อประกนัหรอืเรง่การดาํเนินการของเจา้หน้าที�รฐับาล 

(ข)     ในการยื�นซองประกวดราคาสําหรับสัญญาที�มีหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ชําระเงิน ร ัฐบาล 
บางประเทศอาจอนุญาตหรอืกําหนดให้ผู้เสนอราคา เสนอเมด็เงนิลงทุนทางเศรษฐกิจเพิ�มเติม 
ในประเทศนั �น ๆ ดงันั �น เพื�อหลกีเลี�ยงขอ้สงสยั และไม่ใหก้ารกระทําดงักล่าวถูกพจิารณาว่าเป็น
ส่วนหนึ�งของการให้สินบนกบัเจ้าพนักงานของหน่วยงานรฐัในต่างประเทศ จะต้องได้รบัการ
อนุมตัล่ิวงหน้าจากหวัหน้าแผนกที�เกี�ยวขอ้งก่อน 

(ค)     หากมีการร้องขอให้พนักงานธนาคารหรือบุคคลที� เกี�ยวข้อง จ่ายชําระเงินตามข้อ 13  
ในนามของ ธนาคาร พนักงานควรพิจารณาถึงจุดประสงค์ในการชําระเงินและจํานวนเงิน 
มคีวามเหมาะสมกบัสินค้าหรอืหรอืบรกิารที�ได้รบัหรอืไม่ ควรขอใบเสร็จรบัเงนิเสมอซึ�งระบุ
เหตุผลในการชํ าระเงินและดําเนินการให้ม ั �น ใจว่าได้ทํ าการบันทึกการชําระเงินแล้ว  
หากมขีอ้สงสยั ประเดน็ขอ้กงัวล หรอืคาํถามเกี�ยวกบัการชําระเงนิ ใหร้ายงานเรื�องนี�กบัหวัหน้า
แผนกของหน่วยงานตนและฝ่ายกาํกบัการปฏบิตังิานโดยเรว็ที�สุด 

(ง)     โดยทั �วไป เงนิสนิบน คอืการจ่ายเงนิเพื�อเป็นการตอบแทนผลประโยชน์หรอืข้อได้เปรยีบทาง
ธุรกจิ พนักงานธนาคารและบุคคลที�เกี�ยวข้องทุกคน ต้องหลกีเลี�ยงกิจกรรมใดๆ ที�อาจนําไปสู่
หรอืแสดงวา่ธนาคารจ่ายเงนิหรอืยอมรบัเงนิเพื�ออํานวยความสะดวก หรอื เงนิสนิบน 

14. การให้การสนับสนุน 

(ก)     จากขอ้ 10 ฝ่ายสื�อสารองค์กรจะเป็นผูดู้แลการอนุมตัสิําหรบัคําขอเกี�ยวกบัการใหก้ารสนับสนุน
ทั �งหมด พร้อมทั �งได้รบัความเห็นร่วมจากหัวหน้าแผนกที�เกี�ยวข้อง ตามที�ระบุใน Group 
Marketing Communications Policy 

(ข)     หวัหน้าแผนกที�ขอเงนิสนับสนุนจะต้องดําเนินการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) รวมถึง
วตัถุประสงค์ ตวัตนของผูร้บั ก่อนที�จะใหข้อ้เสนอแนะใดๆ ต่อการขอรบัการสนับสนุนไปยงัฝ่าย
สื�อสารองคก์ร และถงึแมห้วัหน้าแผนกจะใหค้วามเหน็ไปยงัฝ่ายสื�อสารองคก์รแลว้ หวัหน้าแผนก
จะยงัคงตอ้งรบัผดิชอบต่อคาํขอดงักลา่ว 

(ค)     การให้การสนับสนุนทั �งหมดจะต้องมคีวามสมเหตุสมผล ทั �งในแง่จํานวนและความถี� และไม่ใช่
เพื�อการแลกเปลี�ยนใหไ้ดม้าซึ�งความไดเ้ปรยีบหรอืผลประโยชน์ที�ไม่เหมาะสม และจะไม่ส่งผลให้
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เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และตอ้งไม่เป็นไปเพื�อการอํานวยความสะดวกและปิดบงัการ
ใหส้นิบน 

(ง)     การใหก้ารสนับสนุนทั �งหมด จะตอ้งถูกบนัทกึและแสดงในรายงาน/รายงานทางบญัชขีองธนาคาร
อยา่งถกูตอ้ง 

(จ)     การให้การสนับสนุนใด ๆ ที�ไม่สามารถนําไปหกัลดหย่อนภาษีได้ จะต้องได้รบัการอนุมตัิจาก
ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

15. เงินสบทบเพื�อการกศุล/เงินบริจาค 

(ก)     จากขอ้ 10 ธนาคารยอมรบัและสนับสนุนการบรจิาคเพื�อการกุศลซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของโครงการ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ไม่วา่จะผา่นการใหบ้รกิาร การใหค้วามรู ้การอุทศิเวลา หรอืการใหเ้งนิ
บรจิาคโดยตรง (เงนิสดหรอืสิ�งอื�น) 

(ข)     การตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) จะต้องดําเนินการโดยหวัหน้าแผนก เพื�อใหม้ ั �นใจได้ว่า
การบริจาคนั �นจะไม่ถูกนํามาใช้เพื�ออํานวยความสะดวกและปิดบังการให้สินบน  รวมทั �ง
ตรวจสอบวา่การบรจิาคนั �นมคีวามเหมาะสม ถกูตอ้งตามกฎหมายและจรยิธรรมของประเทศ และ
ไมก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ค)     คําขอบริจาคทั �งหมดจะต้องถูกส่งไปฝ่ายสื�อสารองค์กร พร้อมทั �งได้รบัความเห็นร่วมของ 
หวัหน้าแผนกที�เกี�ยวข้อง และถงึแม้หวัหน้าแผนกจะให้ความเหน็ไปยงัฝ่ายสื�อสารองค์กรแล้ว 
หวัหน้าแผนกจะยงัคงตอ้งรบัผดิชอบต่อคาํขอดงักลา่ว 

16. ความช่วยเหลือทางการเมือง  

(ก)     ธนาคารไมม่นีโยบายใหค้วามช่วยเหลอืทางการเมอืงแก่พรรคการเมอืง เจา้หน้าที� ผูส้มคัร หรอืผู้
ดาํรงตาํแหน่งทางการเมอืง ไม่ว่าจะเป็นรปูแบบตวัเงนิหรอืรปูแบบอื�นๆ  

(ข)     อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ที�จําเป็น ธนาคารจะให้ความช่วยเหลือทางการเมืองในบาง
ประเทศ หากภายใตก้ฎหมายที�บงัคบัใชอ้นุญาตใหส้ามารถดาํเนินการได ้

(ค)     การใหค้วามช่วยเหลอืทางการเมอืงที�ธนาคารจะกระทาํ ต้องไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการ
ธนาคาร และตอ้งถกูบนัทกึและแสดงในรายงาน/รายการทางบญัชขีองธนาคารอยา่งถกูตอ้ง 

(ง)     ความช่วยเหลอืทางการเมอืงที�ธนาคารได้กระทํา หรอืจะกระทํา ต้องไม่กระทําโดยเจตนาที�จะ
แสวงหาหรอืรกัษาผลประโยชน์หรอืขอ้ไดเ้ปรยีบทางธุรกจิของธนาคาร 
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17. การสรรหาบุคลากร การเล ื�อนตาํแหน่ง และการให้การสนับสนุนพนักงาน 

(ก)     ธนาคารต้องวางแผนกําหนดแนวทางการสรรหาบุคลากร การฝึกอบรม การประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทน การตระหนักถึงความสําคัญของพนักงาน และการเลื�อน
ตําแหน่ง พรอ้มทั �งมกีารปรบัปรงุอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใหเ้ป็นไปดว้ยความซื�อสตัย์สจุรติ 

(ข)     ธนาคารต้องไม่เสนอการจ้างงานเป็นการตอบแทนเพื�อแลกเปลี�ยนกับการให้ผู้ที�จะมาเป็น
พนกังานเอื�อผลประโยชน์ต่อธนาคารอย่างไมเ่หมาะสมขณะที�ดาํรงอยู่ในตําแหน่งเดมิ 

18. การจดัเกบ็บนัทึก 

(ก) ธนาคารตอ้งมกีารจดัเกบ็บนัทกึทางการเงนิ (พรอ้มทั �งเอกสารอื�น ๆ ที�ไดบ้นัทกึหลกัฐานธุรกรรม
ทางการเงนิทั �งหมด การประเมนิความเสี�ยง และการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะ) และมวีธิคีวบคุม
ภายในอย่างเหมาะสมที�สามารถใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงเหตุผลทางธุรกจิในการรบัหรอืจ่ายเงนิหรอื
ของขวญัแก่บุคคลที�สาม 

(ข) พนักงานต้องมั �นใจไดว้่าการเบิกค่าใช้จ่ายทั �งหมด รวมทั �งค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัการใหก้ารต้อนรบั  
ค่าของขวญั ค่าเดนิทาง ค่ารบัรอง หรอืค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกบับุคคลที�สาม เป็นไปตาม
อํานาจการจ่ายเงนิที�กําหนดไวใ้นอํานาจอนุมตัขิองธนาคาร และมกีารลงบนัทกึชี�แจงเหตุผลของ
ค่าใชจ่้ายนั �นๆ 

(ค) ต้องมกีารจดัเตรยีมและเก็บรกัษาบัญชี ใบแจ้งหนี� บนัทึก เอกสารอื�นๆ และหลกัฐานการจด
บนัทกึทั �งหมดที�เกี�ยวขอ้งกบัการตดิต่อกบับุคคลที�สาม เช่น ลูกคา้ ผูจ้ดัหาสนิคา้หรอืบรกิาร และ
ผูท้ี�มกีารตดิต่อทางธุรกจิ อย่างถกูตอ้งครบถว้น 

(ง) ตอ้งไมม่รีายการใดที�ถูกบนัทกึจดัเกบ็ไวน้อกบญัช ีหรอืไม่ลงบญัช ีเพื�ออํานวยความสะดวก หรอื
ปกปิดการจ่ายเงนิที�ไม่เหมาะสม 

(จ) หา้มใชเ้อกสารและใบแจ้งหนี�ที�ไม่ถูกต้อง เนื�องจากจะส่งผลให้ขอ้มลูที�นํามาบนัทกึรายการทาง
บญัชไีม่ครบถ้วนเพยีงพอ ไม่ชดัเจน หรอืเป็นขอ้มูลลวง รวมทั �งห้ามดําเนินการใด ๆ เกี�ยวกบั
ขั �นตอน วธิกีาร และเครื�องมอืทางบญัชทีี�เป็นการซ่อนหรอืปิดบงัการจ่ายเงนิที�ผดิกฎหมาย 

 
19. ความรบัผิดชอบของพนักงาน  

(ก)     ในฐานะที�เป็นพนักงานและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัธนาคาร จะตอ้งดาํเนินการใหม้ ั �นใจไดว้่าไดอ่้าน 
ทําความเข้าใจ และปฏบิตัติามนโยบายฉบบันี� รวมถงึหลกัสูตรการฝึกอบรมและการแจง้ข้อมูล
ตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการต่อตา้นการรบัสนิบนและคอรร์ปัชนั  
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(ข)     พนักงานและบุคคลที�เกี�ยวข้องกับธนาคารทุกคนต้องมีความรบัผิดชอบอย่างเสมอกันใน 
การป้องกนั ตรวจสอบ และรายงานการรบัสนิบนและการคอร์รปัชนัในรูปแบบอื�น ๆ รวมทั �งตอ้ง
หลกีเลี�ยงกจิกรรมต่างๆ ที�นําไปสูห่รอืบ่งชี�ถงึการละเมดินโยบายฉบบันี�  

(ค)     พนักงานและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัธนาคารทุกคนตอ้งบนัทกึธุรกรรมทางการเงนิและการจ่ายเงนิ
ทั �งหมดโดยทนัทอียา่งถกูตอ้ง พรอ้มทั �งมกีารระบุรายละเอยีดอยา่งเหมาะสม 

(ง)     พนักงานและบุคคลที�มคีวามเกี�ยวข้องกบัธนาคารทุกคนต้องปฏิบตัิงานดว้ยความรอบคอบและ
ระมดัระวงัเมื�อต้องติดต่อกบับุคคลที�สามหรอืผู้ร่วมธุรกิจและจะต้องดําเนินการให้ม ั �นใจได้ว่า
ธุรกรรมดงักล่าวปราศจากการคอรร์ปัชนัในทกุรปูแบบ ไมว่่าจะเป็นโดยการรบัรูห้รอืเกดิขึ�นจรงิ 

(จ)     ธนาคารสนับสนุนใหพ้นักงานและบุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้งกบัธนาคารทุกคน รายงานประเดน็
หรอืข้อสงสยัเกี�ยวกบัการปฏิบตัิหน้าที�โดยมิชอบโดยทนัที หากมีเหตุให้เชื�อหรือสงสยัได้ว่า 
มกีรณีการให้สนิบนหรอืการคอร์รปัชนัเกิดขึ�น หรอืกําลังจะเกิดขึ�นซึ�งเป็นการละเมิดนโยบาย
ฉบบันี� หรอืหากไดร้บัการเสนอการใหส้นิบนจากผูห้นึ�งผูใ้ด หรอืไดร้บัการรอ้งขอในการใหส้นิบน 
หรอืสงสยัว่าอาจจะไดร้บัการเสนอการใหส้นิบนหรอืไดร้บัการรอ้งขอในการใหส้นิบนในอนาคต 
หรอืมเีหตุให้เชื�อว่าตกเป็นเหยื�อของการคอร์รปัชนัในรูปแบบใดก็ตาม พนักงานและบุคคลที�มี
ความเกี�ยวขอ้งกบัธนาคารดงักล่าว มหีน้าที�รายงานต่อหวัหน้าแผนกโดยทนัท ีหรอืใหป้ฏบิตัติาม
ระเบยีบขั �นตอนในนโยบายการแจง้เบาะแสภายในองคก์ร 

(ฉ)     พนักงานจะตอ้งไดร้บัโทษทางวนิัยหากมกีารละเมดินโยบายฉบบันี�หรอืการไล่ออกจากตําแหน่ง
เนื�องจากประพฤติผดิอย่างร้ายแรง โดยธนาคารมสีิทธิที�จะยกเลิกสญัญากบับุคคลที�เกี�ยวข้อง 
หากพบว่ามกีารละเมดินโยบายฉบบันี� 

20. สมาชิกในครอบครวัและญาติสนิทโดยตรง 

(ก) นโยบายนโยบายและระเบยีบการปฏิบตังิานในการให ้รบัของขวญั และการรบัรอง บงัคบัใช้ถงึ
สมาชกิในครอบครวัและญาตสินิทโดยตรงของพนกังานดว้ย ไดแ้ก่ คู่สมรสของพนักงาน บดิามารดา 
พี�น้อง บุตร และคูส่มรสของของบุคคลดงักล่าว 

(ข) พนักงานทุกคนมีความรบัผิดชอบในการดําเนินการให้มั �นใจได้ว่า สมาชิกในครอบครวัและ 
ญาตสินิทโดยตรงของพนักงาน รบัทราบถงึนโยบายการงดรบัของขวญั 

(ค) หากสมาชกิในครอบครวัและญาตสินิทโดยตรงของพนักงานไดร้บัของขวญัอนัเนื�องมาจากการที�
พนกังานมตีาํแหน่งอยู่ในธนาคาร ตอ้งรายงานทนัททีี�พนกังานทราบเรื�อง 
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(ง) ตอ้งมกีารแถลงและรายงานถงึของขวญัที�สมาชกิในครอบครวัและญาตสินิทโดยตรงของพนกังาน
ไดร้บัตามนโยบายนโยบายและระเบยีบการปฏบิตังิานในการให ้รบัของขวญั และการรบัรอง และ
ดาํเนินการตามขั �นตอนการรบัของขวญัเช่นเดยีวกบักรณีของพนกังาน 

21. ช่องทางการแจ้งเบาะแส 

(ก)     ธนาคารจดัสรรพื�นที�ใหแ้ก่พนักงาน ผูร้่วมธุรกจิ บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง สาธารณชน หรอืผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 
แจ้งเบาะแสการรบัสินบน คอร์รปัชนั หรือพฤติกรรมที�ไม่เหมาะสมในรูปแบบอื�นๆ ที�เกิดขึ�น
ภายในธนาคาร รวมถงึการละเมดินโยบายฉบบันี�ดว้ย 

(ข)     หากท่านมขีอ้สงสยัหรอืข้อกงัวลที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิภายใต้นโยบายฉบบันี� หรอืทราบถึง
การกระทาํที�ขดัแยง้กบันโยบายฉบบันี� พนักงานตอ้งรายงานขอ้กงัวลหรอืการกระทาํดงักล่าวต่อ
หวัหน้าแผนก หรอืสามารถรายงานโดยไม่เปิดเผยตวัตนผ่านกระบวนการที�กําหนดในนโยบาย
การแจง้เบาะแสภายในองคก์ร ซึ�งสามารถดรูายละเอยีดนโยบายไดท้ี�  https://syncup.cimb.com 
ทั �งนี� ธนาคารหา้มมใิห้พนักงานเพกิเฉย หรอืไม่รายงานการรบัสนิบน โดยสามารถแจง้เบาะแส
ผา่นชอ่งทางต่างๆ ภายใตน้โยบายการแจง้เบาะแสภายในองคก์ร ดงัต่อไปนี� 
1. ช่องทางภายในองคก์ร: email (whistleblow@cimbthai.com) โดยเบาะแสที�แจ้งจะรายงาน

ตรงไปยงัประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. ช่องทางภายนอกองค์กร: ผู้แจ้งเบาะแสสามารถรายงานตรงไปยังหน่วยงานของรัฐ 

หน่วยงานกาํกบัดแูลทางการ และหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายที�เกี�ยวขอ้งในประเทศไทย 
(ค) หากพนักงานไม่มั �นใจว่าการกระทํานั �นๆ เข้าข่ายการรบัสนิบนหรอืการคอร์รปัชนัหรอืไม่ หรอืม ี

ข้อสงสัยอื�นใด สามารถแจ้งหรือขอคําแนะนําจากหัวหน้าแผนก หรือหน่วยงานกํากับการ
ปฏบิตังิานได ้

(ง) บุคคลที�เกี�ยวขอ้งตอ้งแจง้พนกังานของธนาคารที�ประสานงานดว้ยโดยทนัทหีากเชื�อหรอืสงสยัวา่มี
การละเมดินโยบายฉบบันี� หรอือาจเกดิการละเมดิขึ�นในอนาคต พนักงานที�ไดร้บัแจง้ดงักล่าวต้อง
รายงานต่อหวัหน้าแผนก หรอืปฏิบตัิตามกระบวนการที�กําหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแส
ภายในองคก์ร 
ที�อยู่ ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน)  
เลขที� 44 ชั �น 18 (กํากบัการปฏบิตังิาน) ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์02 626 7000 หรอื 02 638 8000  
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22. การให้ความค ุ้มครองปกป้องพนักงาน 

(ก)   พนักงานของธนาคารและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งซึ�งปฏิเสธที�จะรบัหรอืเสนอการใหส้นิบน หรอืผู้ที�แจ้ง
เบาะแส หรอืรายงานการกระทําความผดิของผู้หนึ�งผู้ใดอาจมคีวามวติกกงัวลเกี�ยวกบัผลที�อาจ
ตามมา 

(ข)   ธนาคารมเีป้าหมายที�จะสนับสนุนใหม้กีารเปิดกวา้ง และสนับสนุนผู้ที�รายงานเบาะแสดว้ยเจตนา
อนัดภีายใตน้โยบายฉบบันี� แมเ้บาะแสดงักล่าวจะผดิพลาดกต็าม 

(ค)   ธนาคารยดึหลกัปฏบิตัติามนโยบายฉบบันี� และยนืยนัว่าจะไม่มผีูท้ี�ไดร้บัการปฏบิตัทิี�ไม่เป็นธรรม
หรอืได้รบัความเสยีหายเนื�องมาจากการไม่ยินยอมที�จะร่วมในการให้สินบน หรอืการคอร์รปัชนั 
หรอืรายงานเบาะแสดว้ยเจตนาอนัดวี่าอาจมเีหตุการณ์การใหส้นิบนที�เกดิขึ�นจรงิหรอือาจจะเกดิขึ�น
ในอนาคต การใหค้วามคุม้ครองปกป้องพนักงานดงักล่าวรวมถงึกรณีเมื�อสบืสวนตามขอ้เทจ็จรงิ 
กฎเกณฑ์ และกระบวนการที�เกี�ยวข้องแล้วพบว่าเป็นการแจ้งเบาะแสที�ผิดพลาดก็ตาม  
ธนาคารหา้มไมใ่หม้กีารดาํเนินการตอบโตผู้แ้จง้เบาะแสดว้ยเจตนาอนัด ี

(ง)   การปฏิบัติที� ไม่ เป็นธรรมหรือได้ร ับความ เสียหายให้รวมถึง การไล่ออกจากตําแหน่ง  
การลดตําแหน่ง การพกังาน การคุกคาม การลงโทษทางวนิัย การข่มขู่ การยุติสญัญา หรอืการ
ปฏบิตัอินัไมเ่ป็นธรรมต่างๆ ที�มเีหตุมาจากการแจง้เบาะแส 

(จ)   หากมผีูใ้ดเชื�อว่าไดร้บัการปฏบิตัทิี�ไมเ่ป็นธรรมหรอืไดร้บัความเสยีหายดงักล่าว ใหแ้จง้ต่อหวัหน้า
แผนก ผูบ้รหิารสงูสดุของฝ่าย หรอืผูบ้รหิารสงูสุดของบรษิทัย่อย 

(ฉ)   หากประเดน็ขอ้ร้องเรยีนไม่ได้รบัการแก้ไข ให้พนักงานรายงานอย่างเป็นทางการต่อฝ่ายกํากบั
การปฏบิตังิาน 

23. การฝึกอบรมและการสื�อสาร 

(ก) การอบรมเกี�ยวกบันโยบายฉบบันี� บรรจุเป็นส่วนหนึ�งของหลกัสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ
ธนาคาร 

(ข) พนักงานตอ้งผ่านการเรยีนหลกัสูตร e-learning ที�เกี�ยวขอ้งกบันโยบายฉบบันี�อย่างน้อย 1 ครั �งใน
ทกุๆ 2 ปี เริ�มตั �งแต่ปี 2564  ตามแนวทางที�กําหนดโดยฝ่ายทรพัยากรบุคคล  

(ค) ธนาคารยึดมั �นในแนวทางของการไม่ยอมรบัการให้สินบนและการคอร์รปัชันในทุกรูปแบบ  
(Zero-tolerance Approach) และต้องทําการสื�อสารไปยงัผู้ร่วมธุรกิจและบุคคลที�เกี�ยวข้องตั �งแต่
เริ�มสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและสื�อสารตามสมควรหลงัจากนั �น โดยอาจเพิ�มเงื�อนไขของ
นโยบายฉบบันี�ในข้อตกลงที�มีระหว่างกนัหากจําเป็น และต้องสื�อสารกบัลูกค้าว่า โดยปกติแล้ว 
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ธนาคารไม่ลงนามในประกาศเจตนารมณ์ที�เกี�ยวกบัการให้สินบนและการคอร์รปัชนัของลูกค้า  
และแจง้ว่าธนาคารมนีโยบายการต่อตา้นการใหส้นิบนและการคอรร์ปัชนัที�พนักงานของธนาคาร
ทกุคน รวมถงึบุคคลที�เกี�ยวขอ้งตอ้งปฏบิตัติามเช่นเดยีวกนั   

(ง) หากไม่มนีโยบายการต่อตา้นการใหส้นิบนและการคอร์รปัชนัที�เป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบักลุ่ม 
ซไีอเอม็บ ี(อ้างถงึ Group Anti-Bribery and Corruption Policy รวมทั �งขอ้กําหนดหรอืกระบวนการ
ต่อต้านการให้สนิบนและการคอร์รปัชนัตามที�ซีไอเอม็บกีําหนด) บุคคลที�เกี�ยวขอ้งต้องมกีารจดัทํา
ประกาศเจตนารมณ์ ทั �งนี�  อาจยกเวน้การจดัทําประกาศเจตนารมณ์ได้ หากบุคคลที�เกี�ยวข้องมี
นโยบายการต่อต้านการใหส้นิบนและการคอร์รปัชนัที�ฝ่ายกํากบัการปฏบิตังิานของธนาคารยอมรบั 
สําหรบัรูปแบบของการประกาศเจตนารมณ์ จะเป็นไปตามที�ฝ่ายกํากบัการปฏิบตัิงานของธนาคาร
กาํหนด นอกจากนี� จะตอ้งจดัใหม้กีารสื�อสารแนวทางของการไมย่อมรบัการใหส้นิบนและการคอรร์ปั
ชันในทุกรูปแบบ (Zero-tolerance Approach) รวมถึงลิงค์ที�เผยแพร่นโยบายการต่อต้านการให้
สินบนและการคอร์รปัชนั และนโยบายการแจ้งเบาะแสภายในองค์กรของธนาคารต่อสาธารณะ 
ใหแ้ก่ผูท้ี�ไดร้บัการยกเวน้การจดัทาํประกาศเจตนารมณ์ดงักล่าวดว้ย   

(จ) นอกจากประกาศเจตนารมณ์ต่อตา้นการใหส้นิบนและการคอรร์ปัชนัตามที�กาํหนดในขอ้ 23 (ง) แลว้ ตอ้ง
ระบุขอ้กําหนดเกี�ยวกบัการต่อตา้นการใหส้นิบนและการคอรร์ปัชนัในสญัญาที�ทาํระหว่างธนาคารกบั
ผูร่้วมธุรกจิและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งดว้ย นอกเสยีจากจะไดร้บัการยกเวน้จากฝ่ายกํากบัการปฏบิตังิาน
ของธนาคาร ขอ้กาํหนดการต่อตา้นการใหส้นิบนและการคอรร์ปัชนัตอ้งระบุรายละเอยีดต่อไปนี�เป็น
อยา่งน้อย:  

1. คู่คา้ตอ้งรบัรองหรอืแสดงใหเ้หน็ว่า บุคลากร เจา้หน้าที� กรรมการ ตวัแทนของคู่คา้จะไม่เขา้ไป
มสี่วนร่วมในการคอร์รปัชนัและการใหส้นิบนในทุกรปูแบบ หรอื คู่คา้ต้องรบัรองและรบัประกนั
วา่ ไดป้ฏบิตั ิและจะปฏบิตัติามกฎหมายการต่อตา้นการใหส้นิบนและการคอรร์ปัชนัที�กําหนด 

2. หากมกีารละเมดิขอ้รบัรองดงักล่าว หรอืสญัญาระหว่างกนั รวมทั �งประกาศเจตนารมณ์ต่อตา้น
การใหส้นิบนและการคอร์รปัชนั (ถา้ม)ี ธนาคารอาจพจิารณาว่าเป็นการละเมดิสญัญา และอาจ
พจิารณาระงบัหรอืยุตสิญัญาหรอืความสมัพนัธ์ทางธุรกจิ และ 

3. ลิงค์ที� เผยแพร่น โยบายการต่ อต้านการให้สินบนและการคอร์ร ัปชัน  และนโยบาย 
การแจง้เบาะแสภายในองคก์รของธนาคารต่อสาธารณะ 

สาํหรบัสญัญาที�ไดจ้ดัทาํก่อนที�หลกัเกณฑต์ามขา้งตน้จะมผีลบงัคบัใช ้ขอใหร้ะบุขอ้ตกลงเกี�ยวกบัการ
ต่อต้านการใหส้นิบนและการคอร์รปัชนัเมื�อมกีารต่อสญัญา แกไ้ขสญัญา หรอืเพิ�มเตมิสญัญา โดยใน
ระหว่างนี� ขอใหม้กีารสื�อสารแนวทางของการไม่ยอมรบัการใหส้นิบนและการคอรร์ปัชนัในทุกรปูแบบ 
(Zero-tolerance Approach) ของธนาคาร และลิงค์ที�เผยแพร่นโยบายการต่อต้านการให้สินบนและ
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การคอร์รปัชนั และนโยบายการแจง้เบาะแสภายในองค์กรของธนาคารต่อสาธารณะไปยงัผูท้ี�ไม่ต้อง
จดัทาํประกาศเจตนารมณ์ตามขอ้ 23 (ง) ดว้ย 

24. การติดตาม การทบทวน และการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (Due Diligence) 

(ก)   หวัหน้าแผนกต้องติดตามความมปีระสิทธิผลของนโยบาย และทบทวนการปฏิบตัิตามนโยบาย
อยา่งสมํ�าเสมอ โดยพจิารณาดา้นความเหมาะสม ความเพยีงพอ และความมปีระสทิธผิล 

(ข)   หน่วยงานที�มหีน้าที�เฉพาะ เช่น ฝ่ายกาํกบัการปฏบิตังิาน ตอ้งดาํเนินการใหม้ ั �นใจว่าไดป้ฏบิตัติาม
นโยบายการต่อต้านการใหส้นิบนและการคอร์รปัชนัอย่างทั �วทั �งองคก์ร นอกจากนี� ยงัตอ้งมหีน้าที�
และบทบาทในการเป็นทีปรึกษาภายในองค์กรให้กับหน่วยงานผู้ปฏิบัติงาน (First Line of 
Defence) และหน่วยงานกาํกบัภายใน (Second Line of Defence)  

(ค)   ระบบและกระบวนการควบคุมภายในต้องได้รบัการทบทวนจากฝ่ายตรวจสอบภายในอย่าง
สมํ�าเสมอ เพื�อใหม้ ั �นใจไดว้่าระบบควบคมุภายในที�ใชใ้นแผนก/ฝ่ายต่าง ๆ จะยงัคงมปีระสทิธผิลใน
การต่อตา้นการใหส้นิบทและการคอรร์ปัชนั 

(ง)   ต้องจัดให้มีการประเมินความเสี�ยงด้านการคอร์รปัชันเป็นประจําทุกปี หรือประเมินเป็นระยะ
ระหว่างปีหากจาํเป็น โดยใหร้ายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการธนาคาร หรอืคณะกรรมการ
ที�เกี�ยวขอ้ง 

(จ)   หวัหน้าแผนกต้องจดัทําการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (Due Diligence) ของฝ่ายที�เกี�ยวข้อง
ก่อนที�จะเริ�มสร้างสมัพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั �งตรวจสอบประวตัิบุคคลที�เกี�ยวข้องก่อนที�จะเริ�ม
ความสมัพนัธ์ใดๆ อยา่งเป็นทางการ 

25. การไม่ปฏิบตัิตามนโยบาย 

(ก) ธนาคารถือว่าการให้สินบนและการคอร์ร ัปชันเป็นเรื�องร้ายแรง และต้องมีบทลงโทษหาก 
มีการละเมิดนโยบายฉบับนี�  สําหรบัพนักงานของธนาคาร การไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี�  
อาจนําไปสูก่ารลงโทษทางวนิยั หรอืถงึขั �นการเลกิจา้งงานได ้

(ข) สําหรบับุคคลที�เกี�ยวข้องกบัธนาคารและบุคคลภายนอกอื�นๆ การไม่ปฏิบัติตามนโยบายอาจ
นําไปสู่บทลงโทษ เช่น การยกเลิกสญัญา ทั �งนี�  ธนาคารอาจดําเนินการทางกฎหมาย หากการ
ละเมดินโยบายดงักล่าวโดยบุคคลหรอืองคก์รใดๆ สง่ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของธนาคาร  
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ใบลงนามรบัทราบและถือปฏิบตัิ 
 

ข้าพเจ้าได้อ่าน รบัทราบ เข้าใจ และถือปฏิบตัิตามนโยบาย เรื�อง นโยบายและระเบียบปฏิบตัิเรื�อง การ
ต่อตา้นการใหส้นิบนและการคอรร์ปัชนั และเมื�อมฉีบบัปรบัปรงุที�ประกาศโดยธนาคาร อย่างเครง่ครดั  

 

ขา้พเจ้าเขา้ใจดว่ีาการปฏบิตัติามนโยบาย เรื�อง การต่อตา้นการใหส้นิบนและการคอร์รปัชนัอย่างเคร่งครดั 
เป็นส่วนหนึ�งของเงื�อนไขในการจา้งงาน การฝ่าฝืนใดๆ จะทาํใหข้า้พเจา้มคีวามผดิทางวนิยั ซึ�งอาจส่งผลไป
ถงึการเลกิจา้งงาน 
 
 

 ลงชื�อ :            

                (     )                                  
    ตําแหน่ง :       
         วนัที� :     /  /                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณุานําสง่ทรพัยากรบุคคล 

 

 


