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1.   คาํนํา 

 ธนาคารไม่ยอมรบัการคอร์รปัชัน่ใดๆ ทัง้สิ้น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทัง้หมดในทุกประเทศและทุก

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดงักล่าว ธนาคารจงึได้จดัใหม้นีโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่ ซึ่ง

กาํหนดขัน้ตอนเพื่อการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่อย่างละเอยีด ทัง้น้ี ธนาคารจะสอบทานขัน้ตอนการปฏบิตัอิย่างสมํ่าเสมอ 

เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ ธุรกิจ รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ ทัง้น้ี เพื่อรกัษา

ชื่อเสยีงและเพื่อการดําเนินธุรกจิโดยโปร่งใสของธนาคาร โดยกรรมการ และพนักงานทุกคนของธนาคาร  รวมถงึ

บรษิทัลกูในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิจะตอ้งปฏบิตัติามนโยบายน้ีอย่างเคร่งครดัโดยทัว่กนั 

2. วตัถปุระสงค ์ 

 นโยบายน้ีจดัทาํขึน้เพื่อใหก้รรมการ พนกังานทุกคนของธนาคาร และบรษิทัลกูในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ ปฏบิตัติาม

 มาตรการต่อต้านคอร์รปัชัน่ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏบิตัิ โครงสรา้งการรบัผดิชอบ ระบบบรหิารความเสี่ยง 

 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ เพื่อป้องกนัการทุจรติภายในองคก์ร  

3. สิทธิความเป็นเจ้าของนโยบาย 

นโยบายน้ีเป็นทรพัยส์นิของธนาคารและหา้มมใิหเ้ปิดเผยเน้ือหาของนโยบายไม่ว่าสว่นใดต่อบคุคลภายนอกหรอืทาํ

สาํเนาในรูปแบบใดๆ โดยไม่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูบ้รหิารสงูสุดสาํนักกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของธนาคารก่อน

  

4.       คาํนิยาม 

 คอรร์ปัชัน่ หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ทีม่คิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย ไม่ว่าจะโดยการนําเสนอ (offering) 

การให้คํามัน่สญัญา (promising) การขอ (soliciting) การเรียกร้อง (demanding) การให้หรอืรบัสนิบน (giving or 

accepting bribes) การให้ของขวญั ทัง้ที่เป็นทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะเป็นเงนิสด สิง่ของแทนเงนิสด 

หรอืการบรกิารใดๆ รวมทัง้พฤติกรรมใดๆ ที่ส่อไปในทางคอร์รปัชัน่ กบัเจ้าหน้าที่ของรฐั หน่วยงานของรฐั หรอื

ระหว่างหน่วยงานเอกชน หรือกบับุคคลที่ทําธุรกิจกบัธนาคาร ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคล

ดังกล่าวใช้อํานาจไปในทางมิชอบ โดยการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่ง

ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ยกเว้นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณี

ทอ้งถิน่ หรอืจารตีทางการคา้อนุญาตใหก้ระทาํได ้

 คู่ค้า หมายถงึ ผูจ้ดัหาสนิคา้และบรกิารใหก้บัธนาคาร 

 ผูมี้ส่วนได้เสีย หมายถงึ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ผูถ้อืหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี คู่แขง่ทางการคา้ ภาครฐั 

 ตลอดจนองคก์รอื่นๆ ในสงัคม 

 ลูกค้า หมายถงึ ผูใ้ชบ้รกิารรวมถงึผูม้าตดิต่อเพื่อใชบ้รกิารของธนาคาร 

ค่าอาํนวยความสะดวก (Facilitation Payments) หมายถึง ค่าใช้จ่ายจํานวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรฐั

อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อให้มัน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะดําเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้

ดาํเนินการรวดเรว็ขึน้ โดยกระบวนการนัน้ไม่ตอ้งอาศยัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีข่องรฐั และเป็นการกระทาํอนัชอบดว้ย

หน้าที่ของเจา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้ รวมทัง้เป็นสทิธทิีนิ่ตบิุคคลพงึจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต 

การขอหนงัสอืรบัรอง และการไดร้บัการบรกิารสาธารณะ 
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การจ้างพนักงานรฐั (Revolving Door)  หมายถึง การว่าจ้างบุคคลที่เป็นหรือเคยเป็นพนักงานรัฐ ได้แก่ 

ข้าราชการ ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง เจา้หน้าท่ีรัฐ พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 

พนักงานหรอืบุคคลผูป้ฏบิตังิานในรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานของรฐั ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ และสมาชกิสภาทอ้งถิน่ทีม่ใิช ่

ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ รวมถึงกรรมการ 

อนุกรรมการ ทีป่รกึษา และลูกจา้งของส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานของรฐั และบุคคลหรอืคณะบุคคลซึง่

ใชอ้าํนาจหรอืไดร้บัมอบหมายใหใ้ชอ้ํานาจทางการปกครองของรฐัในการดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงตามกฎหมาย 

ไม่ว่าจะเป็นการจดัตัง้ขึน้ในระบบราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอื กจิการอื่นของรฐั  

สินบน หมายถึง เงนิ ทรพัย์สนิ ของขวญั หรอืประโยชน์อย่างอื่นทีใ่ห้เพื่อใหก้ระทําการหรอืละเว้นไม่กระทําการ

ตามที่ผู้จ่ายเงนิสนิบนต้องการ รวมถึงการกระทําในรูปแบบใดๆ ที่เป็นการเสนอการให้สญัญา การมอบให้ การ

ยอมรบั การเรยีกรอ้งทีก่่อใหเ้กดิผลประโยชน์ในรปูแบบต่างๆ ในลกัษณะทีเ่ป็นการจงูใจใหม้กีารปฏบิตัใิดๆ ทีข่ดัต่อ

กฎหมาย หรอืขดัต่อหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  

การบริจาค หมายถึง การให้หรอืรบั เงนิหรอืประโยชน์อื่นใดๆ โดยไม่หวงัผลตอบแทน โดยบุคคลหรอืนิตบิุคคล 

หรอืผ่านองคก์ร เพื่อการกุศลและ หรอืเพื่อสงเคราะห์เหตุอย่างใดอย่างหน่ึง การบรจิาคมไีดห้ลายรูปแบบ/รวมถงึ

การเสนอเงินสด บริการ สินค้าใหม่หรือใช้แล้ว เช่น เสื้อผ้า ของเล่น อาหารและยานพาหนะ การบริจาคอาจ

ประกอบด้วยของฉุกเฉิน บรรเทาทุกขห์รอืช่วยเหลอืทางมนุษยธรรม การสนับสนุนการช่วยเหลอืพฒันา และอาจ

สามารถหมายถงึสิง่จาํเป็นในเวชบรบิาล 

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถงึ การช่วยเหลอืทางการเงนิไม่ว่าในรปูแบบใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

เพื่อสนบัสนุนกจิกรรมทางการเมอืง เช่น การใหกู้เ้งนิ การใหส้ิง่ของหรอืบรกิาร การโฆษณาสนบัสนุนพรรคการเมอืง 

การระดมทุน หรอืการบรจิาคเงนิเพื่อร่วมกจิกรรมต่างๆ ขององคก์ร  

5. นโยบายการต่อต้านคอรร์ปัชัน่  

5 .1  ธนาคารมนีโยบายในการดาํเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ โปร่งใส และเป็นไปตามหลกัจรยิธรรม โดยมุ่งเน้นให้

กรรมการและพนักงานทุกคนมทีศันคติร่วมกนัในการต่อต้าน แกไ้ขและรบัผดิชอบต่อปัญหาการคอร์รปัชัน่ โดย

สง่เสรมิใหก้รรมการและพนักงานทุกคนมคีวามรู ้ความเขา้ใจตรงกนั และปฏบิตังิานต่างๆ โดยสจุรติและเป็นไปตาม

นโยบายหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีหลกัจรยิธรรม และหลกัจรรยาบรรณของธนาคารทีไ่ดก้าํหนดไว ้

5 .2    ธนาคารไม่ยอมรบัการคอรร์ปัชัน่โดยสิน้เชงิ และมุ่งมัน่ทีจ่ะดําเนินธุรกจิอย่างมอือาชพีดว้ยความยุตธิรรมและความ

ซื่อสตัย์ โดยห้ามผู้บริหารและพนักงานไม่ให้ทําการเรียกร้อง ดําเนินการ หรือยอมรบัการคอร์รปัชัน่ ไม่ว่าเพื่อ

ประโยชน์ต่อธนาคาร หรอืต่อตนเอง ครอบครวั เพื่อนหรอืคนรูจ้กั ทัง้น้ี ธนาคารมุ่งมัน่ทีจ่ะกาํหนดและใชม้าตรการที่

มปีระสทิธภิาพ ในการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ซึง่อาจเป็นความผดิทีม่บีทลงโทษตามกฎหมาย 

5 .3  ธนาคารจะร่วมมอืและสนบัสนุนหน่วยงานภายนอก ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ โดยการสง่เสรมิบทบาท

การมสี่วนร่วมของกรรมการและพนักงานในการตดิตาม ตรวจสอบ พฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุม

และถ่วงดุลการใชอ้าํนาจใหเ้หมาะสม ชดัเจน และมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการต่อตา้น

การคอรร์ปัชัน่ในพืน้ทีด่าํเนินการและประกอบธุรกจิ 

5.4 ธนาคารมกีารกําหนดมาตรฐานของระบบงาน รูปแบบแนวทางการสบืสวน สอบสวน และการพจิารณาคดคีวามผดิ

 เป็นมาตรฐานเดยีวกนั เพื่อใหก้ระบวนการในการดาํเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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6.  ขอบเขตของนโยบาย 

6 .1    นโยบายน้ีใชก้บักรรมการ ทีป่รกึษา บุคคลทีป่ฏบิตังิานอยู่ในทุกระดบัชัน้ของธนาคาร )ไม่ว่าจะเป็นการปฏบิตังิาน

ประจําตามสญัญาประเภทมกีาํหนดเวลาหรอืชัว่คราว ( พนักงานฝึกงาน พนักงานทีถู่กส่งใหไ้ปปฏบิตังิานชัว่คราวที่

อื่น พนกังานทีป่ฏบิตังิานในประเทศ พนกังานชัว่คราว ตวัแทน ผูส้นบัสนุน หรอืบุคคลอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

6 .2    การปฏบิตัติามนโยบายน้ีถอืเป็นเงื่อนไขการจา้งงานของพนกังานทุกคน  

6 .3  ธนาคารปฏิบตัิตามกฎหมายการต่อต้านคอร์รปัชัน่ในทุกท้องที่ที่ธนาคารมกีารทําธุรกิจอยู่ หากมีความขดัแย้ง

 หรอืขอ้แตกต่างใดๆ ทีข่ดักบันโยบายของธนาคาร หรอืระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกใ็หถ้อืปฏบิตัติามระเบยีบ

 ขอ้บงัคบัทีเ่ขม้งวดกว่า  

6.4 นโยบายน้ีครอบคลุมถงึบรษิทัลูกในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ โดยใหบ้รษิทัลูกในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิจดัทํานโยบาย

 การต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ของตนเอง 

7. ตวัอยา่งการกระทาํท่ีถือเป็นการให้สินบน 

 การเสนอใหส้นิบน 

 พนักงานเสนอบตัรเขา้ชมการแข่งขนักฬีาครัง้สําคญัใหแ้ก่บุคคลที่อาจเป็นลูกค้า โดยมเีงื่อนไขว่าลูกค้าต้องตกลง

 ทําธุรกิจกบัธนาคาร การกระทําน้ีถือเป็นการกระทําความผิดเน่ืองจากกําลงัให้ขอ้เสนอเพื่อให้ได้นัดหมายทาง

 การค้าและทางสญัญา โดยอาจถือว่าธนาคารกระทําความผดิด้วย เน่ืองจากได้มกีารยื่นข้อเสนอเพื่อให้ได้มาซึ่ง

 ธุรกจิ  

 การรบัสนิบน 

 ผู้ผลติสนิค้าเสนองานใหแ้ก่ญาตขิองพนักงาน แต่ต้องการใหพ้นักงานใชต้ําแหน่งในหน้าที ่เพื่อให้ธนาคารดําเนิน

 ธุรกจิกบัตนต่อไป ถือว่าผู้ผลติสนิค้ากระทําความผดิในการยื่นขอ้เสนอดงักล่าว และถือว่าพนักงานทุจรติต่อหน้า

 ทีใ่นการรบัขอ้เสนอดงักล่าว เน่ืองจากเป็นการกระทาํเพื่อผลประโยชน์สว่นตน 

 การใหส้นิบนเจา้หน้าที ่

 พนักงานดําเนินการจ่ายเงินพเิศษให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเร่งการดําเนินงาน เช่น การเคลยีร์สนิค้าของธนาคารเพื่อ

 ผ่านศุลกากร การกระทําความผดิฐานให้สนิบนเจ้าหน้าที่นัน้จะเกิดขึน้ทนัททีี่ได้มกีารยื่นข้อเสนอ เน่ืองจากเป็น

 การกระทาํเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกจิของธนาคาร และธนาคารอาจถอืว่ากระทาํความผดิดว้ย 

8. บทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ  

8 .1    คณะกรรมการธนาคารมหีน้าที่และรบัผดิชอบอนุมตันิโยบายและแนวปฏบิตัิเรื่องการต่อต้านคอร์รปัชัน่ฉบบัน้ี 

ตลอดจนกาํกบัดแูลใหม้กีารทบทวนนโยบายฯ รวมทัง้มาตรการสนบัสนุนการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ และการนํามาตรการ

ทัง้หลายไปปฏบิตัภิายในองคก์ร 

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงนิและบญัช ีระบบควบคุม 

 ภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มัน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลมีความรดักุม

 เหมาะสม ทนัสมยั และมปีระสทิธภิาพ 

8.3 คณะกรรมการจดัการ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานต่างๆ มีหน้าที่และ

รบัผดิชอบในการจดัใหม้นีโยบายเกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้ทบทวน ตรวจสอบ ปรบัปรุง และ

นําเสนอนโยบายดงักล่าวต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพจิารณาอนุมตัเิป็นประจาํทุกปี ตลอดจนจดัใหม้กีารต่ออายุ 
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 สมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (Private Sector Collective Action 

Coalition Against Corruption : CAC) ตามระยะเวลาที่กําหนด ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามกีารสื่อสารให้พนักงานทุก

ระดบัชัน้ได้รบัทราบและปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ที่กําหนด และดําเนินการใดๆที่จําเป็น

เพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารมแีนวทางปฏบิตัทิี่ดใีนการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ และมกีารนํามาตรต่างๆไปปฏบิตัิ

ภายในองคก์ร 

8.4 ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัชัน้ต้องดูแลรบัผดิชอบใหม้ัน่ใจไดว้่าพนักงานในสายงานของตนมคีวามตระหนักและเขา้ใจ

ในนโยบายน้ี และไดร้บัการฝึกอบรมอย่างพอเพยีงและสมํ่าเสมอ 

8.5 พนักงานทุกคนต้องลงนามในใบลงนามรบัทราบและถือปฏบิตัิ (เอกสารแนบท้าย) และส่งให้บริหารทรพัยากร

 บุคคล เพื่อยนืยนัว่าพนกังานทุกคนรบัทราบ เขา้ใจและพรอ้มจะนํานโยบายน้ีไปปฏบิตั ิ

9.  ค่าอาํนวยความสะดวกและเงินให้สินบน 

9 .1  ธนาคารมนีโยบายทีจ่ะไม่จ่ายและรบัค่าอาํนวยความสะดวกหรอืเงนิใหส้นิบน  

9 .2  หากพนักงานได้รบัการร้องขอให้จ่ายเงนิในนามของธนาคาร พนักงานควรระมดัระวงัว่าการจ่ายเงนิดงักล่าวนัน้

 และต้องพิจารณาด้วยว่าการจ่ายเงนินัน้กระทําไปเพื่ออะไร และจํานวนเงนิที่จ่ายเหมาะสมกบัสนิคา้หรอืบรกิาร

 หรอืไม ่พนกังานควรขอใบเสรจ็ซึง่มรีายละเอยีดเหตุผลในการจ่ายเงนิ หากพนกังานมขีอ้สงสยั ขอ้กงัวล หรอืคาํถาม

 ใดๆ เกีย่วกบัการจ่ายเงนินัน้ควรแจง้ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานทราบ  

9.3   ค่าสินบนเป็นการจ่ายเงินตอบแทนการให้ความช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ พนักงานต้องหลีกเลี่ยง

 กจิกรรมใดๆ ทีอ่าจนําไปสูห่รอืสือ่ว่าธนาคารไดจ้่ายหรอืรบัค่าอาํนวยความสะดวกหรอืเงนิใหส้นิบน  

10. การจ้างพนักงานรฐั  

10.1 ในการจา้งพนักงานรฐัมาเป็นกรรมการหรอืพนักงานในตําแหน่งใดๆ ของธนาคาร หรอืของบรษิทัลูกในกลุ่มธุรกจิ

ทางการเงิน บุคคลดงักล่าวจะต้องพ้นตําแหน่งจากการเป็นพนักงานรฐัแล้ว เพื่อป้องกนัไม่ให้มีการใช้การจ้าง

พนักงานรฐัเป็นการตอบแทนการไดม้าซึง่ประโยชน์ใดๆ อนัอาจก่อใหเ้กดิความเสีย่งใหม้กีารทุจรติคอรร์ปัชัน่ การ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การกาํกบัดแูลของภาครฐัอย่างไม่เป็นกลาง หรอืการผลกัดนัใหร้ฐัเอือ้ประโยชน์แก่องคก์ร 

10.2  ในกรณีว่าจ้างบุคคลที่เคยเป็นพนักงานรฐั มาเป็นกรรมการหรือพนักงานในตําแหน่งใดๆของธนาคาร หรือของ

บรษิทัลูกในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ จะต้องมกีารตรวจสอบประวตั ิเพื่อตรวจสอบสิง่ทีอ่าจเป็นประเดน็ความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ก่อนแต่งตัง้  

10.3 ในกรณีที่พนักงานธนาคารหรือพนักงานบรษิัทลูกในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิประสงค์จะไปทํางานด้านนโยบายใน

ภาครฐั พนักงานดงักล่าวจะต้องพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของธนาคารหรอืของบรษิัทลูกในกลุ่มธุรกิจทาง

การเงนิก่อน เพื่อป้องกนัประเดน็การเอือ้ประโยชน์โดยมชิอบแก่องคก์ร 

11. การช่วยเหลือทางการเมือง 

11.1 ธนาคารไม่มนีโยบายใหก้ารช่วยเหลอืทางการเมอืง รวมถงึการมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัพรรคการเมอืงในลกัษณะที่

ก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ต่างตอบแทนในทางมชิอบ 
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11.2 ธนาคารไม่สนับสนุนใหพ้นักงานเขา้ร่วมในกจิกรรมทางการเมอืงโดยการอนุญาตใหล้าหยุดโดยได้รบัค่าจา้ง หรอื

เป็นตวัแทนของธนาคารในการเขา้ร่วมกจิกรรมดงักล่าว อย่างไรกต็าม ธนาคารเคารพสทิธขิองพนักงานในการเขา้

ร่วมกจิกรรมทางการเมอืงภายใตก้ฎหมายทีบ่งัคบัใช ้โดยการเขา้ร่วมกจิกรรมทางการเมอืงดงักล่าวตอ้งไม่มคีวาม

เกีย่วโยงกบัตําแหน่งของพนกังานในธนาคาร รวมทัง้ตอ้งไม่มกีารใชเ้วลาหรอืทรพัยากรต่างๆของธนาคารดว้ย 

12 . เงินบริจาค 

12 .1   การให้หรอืรบัเงนิบรจิาคต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายและจรยิธรรม ภายใต้ธรรม

เนียมปฏบิตัแิละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งเท่านัน้ โดยตอ้งมัน่ใจว่าเงนิบรจิาคไมไ่ดถู้กใชเ้พื่อการตดิสนิบน 

12.2   พนักงานจะไม่มกีารเสนอหรอืใหเ้งนิบรจิาคใดๆ ก่อนได้รบัอนุมตัิจากผู้บงัคบับญัชาตามสายงานหรอืเป็นไปตาม

 ไปตามอาํนาจอนุมตัขิองธนาคาร 

13. มาตรการดาํเนินการ 

13.1 กรรมการและพนักงานทุกคน มหีน้าที่ปฏบิตัิตามนโยบายและแนวปฏบิตัิ เรื่อง การต่อต้านคอร์รปัชัน่ นโยบาย

หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีหลกัจรยิธรรมและหลกัจรรยาบรรณ และคู่มอืขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการทาํงาน โดยตอ้งไม่

เขา้ไปมสีว่นร่วมหรอืยอมรบัการคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

13.2 ธนาคารมรีะบบควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมด้านการเงนิ การบญัช ีการเกบ็บนัทกึขอ้มูล รวมถึงกระบวนการอื่น

 ภายในธนาคาร ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่ รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบระบบงานภายใน 

 ครอบคลุมธุรกจิของธนาคาร 

13.3 ธนาคารมกีารกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่และวงเงนิอํานาจอนุมตัิของฝ่ายบรหิารในแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจน

 และเป็นลายลกัษณ์อกัษร ขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ละวงเงนิอํานาจอนุมตัขิองฝ่ายบรหิารในแต่ละระดบัได้รบัอนุมตัิ

 จากคณะกรรมการธนาคาร และกําหนดระเบยีบปฏบิตัเิรื่องขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ละวงเงนิอํานาจอนุมตัขิองฝ่าย

 บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนมีการทบทวนเป็นระยะๆ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ

 โครงสรา้งองคก์รและการบรหิารงานของธนาคาร 

14.  การเกบ็รกัษาบนัทึก 

14.1 ต้องมกีารจดัเกบ็บนัทกึทางการเงนิ )พรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง (และมวีธิคีวบคุมภายในอย่าง เหมาะสม

 ทีส่ามารถใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงเหตุผลทางธุรกจิในการรบัหรอืจ่ายเงนิหรอืของขวญัแก่บุคคลทีส่าม 

14.2  พนกังานตอ้งมัน่ใจว่าการเบกิค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลทีส่าม เป็นไปตามอาํนาจการจ่ายเงนิทีก่าํหนดไว้

ในอาํนาจอนุมตัขิองธนาคารโดยเฉพาะอย่างยิง่การลงบนัทกึชีแ้จงเหตุผลของค่าใชจ้่ายนัน้ๆ 

14.3  ต้องมีการจัดเตรียมและเก็บรักษาบัญชี ใบแจ้งหน้ี บันทึก เอกสารอื่นๆ และหลักฐานการจดบันทึกทัง้หมดที่

 เกีย่วขอ้งกบัการตดิต่อกบับุคคลทีส่ามและผูท้ีม่กีารตดิต่อทางธุรกจิ อย่างถูกตอ้งและครบถว้น 

14.4  ต้องไม่มีรายการใดที่ถูกจดัเก็บไว้นอกบญัชี หรือไม่ลงบัญชี เพื่ออํานวยความสะดวก หรือปกปิดการจ่ายเงิน

 ทีไ่ม่เหมาะสม  
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15.   ทรพัยากรบุคคล 

15.1  ธนาคารจะนํานโยบายน้ีมาใชเ้ป็นสว่นหน่ึงในการบรหิารงานบุคคล ตัง้แต่กระบวนการสรรหา การฝึกอบรม การ 

   ประเมนิผลงาน การใหผ้ลตอบแทน การเลื่อนตําแหน่ง รวมถงึการแจง้ใหพ้นักงานใหม่รบัทราบและลงนามรบัทราบ

   ถงึนโยบายดงักล่าว เพื่อใหแ้น่ใจว่าพนกังานมคีวามเขา้ใจถงึความสาํคญัของการปฏบิตัติามนโยบายน้ี  

15.2 ธนาคารมกีารจดัโครงสรา้งองคก์ร โดยใหม้กีารแบ่งแยกหน้าทีท่ีอ่าจเอือ้ใหเ้กดิการกระทําทีทุ่จรติออกจากกนั มกีาร

กําหนดอํานาจและระดบัการอนุมตัิรายการเป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกดิการตรวจสอบถ่วงดุล ตลอดจนการ

ดาํเนินการเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่ามทีรพัยากรและบุคลากรทีม่ทีกัษะเพยีงพอและเหมาะสมต่อการนํานโยบายไป

ปฏบิตั ิ

16. การส่ือสาร 

16.1 ธนาคารมกีารสือ่สารนโยบาย รวมถงึช่องทางการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน หรอืขอ้เสนอแนะภายในธนาคารผ่าน

หลากหลายช่องทาง เช่น Sync-Up หลกัสูตรปฐมนิเทศ และให้พนักงานลงนามรบัทราบและถือปฏบิตัินโยบาย 

เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่าพนกังานมคีวามรูค้วามเขา้ใจเพยีงพอต่อการนํามาตรการมาปฏบิตั ิ 

16.2 ธนาคารมกีารสื่อสารนโยบาย รวมถงึช่องทางการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน หรอืขอ้เสนอแนะไปยงัสาธารณชน 

และผูม้สีว่นไดเ้สยี ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น เวบ็ไซตธ์นาคาร รายงานประจาํปี เป็นตน้ เพื่อใหบุ้คคลทีเ่กีย่วขอ้ง

รบัทราบตัง้แต่การเริม่ตน้ความสมัพนัธท์างธุรกจิและในภายหลงัตามความเหมาะสม 

16.3 ธนาคารมกีารสือ่สารใหผู้ข้าย/ผูจ้ดัหาสนิคา้และผูใ้หบ้รกิารผ่านระบบ CIMB eProcurement Portal ของกลุ่มซไีอเอม็

บ ีทราบถงึความมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกจิโดยยดึหลกัจรรยาบรรณทีด่ ีโดยจะไม่ยอมรบัการปฏบิตัใิดๆทีเ่ขา้ขา่ยเป็น

การใหส้นิบนและการทุจรติคอรร์ปัชัน่โดยเดด็ขาด  

17.   การแจ้งเบาะแสการกระทาํผิดหรอืข้อรอ้งเรียน  

 คณะกรรมการธนาคารจดัให้มชี่องทางและสนับสนุนให้พนักงาน รวมถึงผู้มสี่วนได้เสยีแจ้งเบาะแสของเรื่องราว

 หรอืพฤตกิรรมทีน่่าสงสยัเกีย่วกบัการกระทําผดิโดยเรว็ทีสุ่ด หรอืเมื่อพนักงาน ผูม้สี่วนไดเ้สยีเชื่อหรอืสงสยัว่าการ

 กระทาํนัน้ขดัแยง้กบันโยบายน้ี หรอือาจมกีารกระทาํผดิเกดิขึน้ไดใ้นอนาคต สามารถแจง้ผ่านชอ่งทางดงัต่อไปน้ี  

•   หากพนกังานพบเหน็การคอรร์ปัชัน่ภายในธนาคาร หรอืพนกังานไม่แน่ใจว่าการกระทาํนัน้ๆ เขา้ขา่ยการ 

 คอรร์ปัชัน่ สามารถแจง้เบาะแส ขอคาํแนะนําหรอืหารอืก่อนการรอ้งเรยีนไดท้ี ่e-mail 

 internalfraud@cimbthai.com หรอื งานป้องกนัและตรวจสอบการทุจรติ กาํกบัการปฏบิตังิาน    

• ผูม้สีว่นไดเ้สยีพบเหน็การกระทาํทีผ่ดิกฎหมาย ทุจรติ หรอืการกระทาํทีข่ดักบันโยบายน้ี สามารถแจง้เบาะแส 

 ขอ้รอ้งเรยีนไดท้ี ่ ประธานกรรมการ หรอื ประธานกรรมการตรวจสอบ หรอื กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน

 เจา้หน้าทีบ่รหิาร  

 ทีอ่ยู่   ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน)  

   เลขที ่44 ชัน้ 21 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

e-mail  chairman@cimbthai.com หรอื ac_chairman@cimbthai.com หรอื ceo@cimbthai.com  

 โทรศพัท ์ 02 626 7000 หรอื 02 638 8000  

  โทรสาร 02 657 3399  
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• ผูแ้จง้เบาะแสตอ้งระบุชื่อและนามสกุลจรงิ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อได ้หรอื e-mail  รวมถงึชื่อบุคคล

หรอืเหตุการณ์ทีร่อ้งเรยีน เพื่อแสดงความบรสิทุธิใ์จ โดยไม่มเีจตนาใหร้า้ยหรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูอ้ืน่ 

หรอืธนาคาร   

• ธนาคารจะดาํเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผูแ้จง้เบาะแสหรอืผูแ้จง้ขอ้รอ้งเรยีน เพื่อคุม้ครองผลกระทบที่

อาจเกดิขึน้กบัผูแ้จง้ขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าว ทัง้น้ี ธนาคารจะดาํเนินการตามขัน้ตอน กระบวนการสอบสวนสบืสวน

ตามระเบยีบทีธ่นาคารกาํหนดไว ้ และบนัทกึไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยจะจดัเกบ็ขอ้มลูการแจง้เบาะแสขอ้

รอ้งเรยีนเป็นความลบั โดยผูท้ีจ่ะเขา้ถงึขอ้มลูจะมเีพยีงผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเท่านัน้   

• ในกรณีทีเ่ป็นคาํถามทัว่ไป เช่น เวลาเปิด-ปิดธนาคาร อตัราดอกเบีย้ หรอืขอ้มลูทัว่ไปของธนาคาร ไม่ถอืเป็นการ

รอ้งเรยีน แต่จะสง่เรื่องใหก้บัหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ เพื่อตอบกลบัยงัผูส้อบถาม 

 18. การปกป้อง    

18.1 ธนาคารมเีป้าหมายทีจ่ะใหก้ารสนับสนุนและเปิดกวา้งแก่พนักงาน ในการแจง้เบาะแสการกระทําผดิตามความเป็น

จรงิ ตามนโยบายน้ี แมจ้ะปรากฏในภายหลงัว่าเบาะแสดงักล่าวเป็นการเขา้ใจผดิกต็าม ในขณะเดยีวกนั ธนาคารไม่

มนีโยบายลดตําแหน่ง ลงโทษ หรอืให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏเิสธการคอร์รปัชัน่แมว้่าการกระทํานัน้จะทําให้

ธนาคารสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิกต็าม 

18.2   ธนาคารใหค้ํามัน่ว่าจะไม่มพีนักงานคนใดได้รบัผลเสยีจากการปฏเิสธการมสี่วนร่วมในการคอร์รปัชัน่รวมถึงการ

  รายงานด้วยเจตนาอนัดเีกี่ยวกบัพฤติกรรมที่น่าสงสยัในการรบัสนิบนหรอืการทุจรติอื่นๆ ทีไ่ด้เกดิขึน้หรอืที่อาจ

  เกดิขึน้ไดใ้นอนาคต 

18.3   การปฏบิตัทิีก่่อใหเ้กดิผลเสยี เช่น การไล่ออก การลงโทษทางวนิยั การขม่ขู ่การยกเลกิสญัญาหรอืการปฏบิตัทิี ่

 ไม่น่าพงึพอใจอื่นๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบัการแจง้เบาะแส หากพนกังานรูส้กึว่าไดร้บัการปฏบิตัทิีก่่อใหเ้กดิผลเสยี 

 ดงักล่าว ตอ้งรายงานใหผู้บ้รหิารสงูสดุ หรอืผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานรบัทราบโดยด่วน  

19. การฝ่าฝืนและบทลงโทษ 

กรรมการและพนักงานทุกคนต้องปฏบิตัติามนโยบายฯ ฉบบัน้ี โดยต้องไม่เขา้ไปมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการคอรร์ปัชัน่ 

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือกระทําความผิดเกี่ยวกบัคอร์รปัชัน่ ไม่ว่ากรรมการหรอื

พนกังานธนาคาร จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาโทษทางวนิยัตามระเบยีบทีธ่นาคารกาํหนดไว ้ซึง่อาจมผีลใหถู้กเลกิจา้ง

ได ้นอกจากน้ี หากการกระทาํนัน้ผดิกฎหมายอาจจะไดร้บัโทษตามกฎหมายดว้ย  

  ธนาคารขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะทบทวนสญัญาหรอืยกเลกิความสมัพนัธต์ามสญัญากบัลกูคา้ คู่คา้ หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี ใน 

 กรณีทีพ่บว่ามสีว่นเกีย่วขอ้งหรอืกระทาํความผดิทีข่ดักบันโยบายน้ี  

20 . นโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง   

      กรรมการและพนกังานควรอ่านและทาํความเขา้ใจนโยบายน้ี ร่วมกบันโยบายและคูม่อือื่นๆ ของธนาคาร ดงัน้ี 

• นโยบายหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

• นโยบาย การให ้การรบัของขวญัและการเลีย้งรบัรอง  

• หลกัจรยิธรรมและหลกัจรรยาบรรณ 

• ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการทาํงาน 
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21 . การติดตามและตรวจสอบ 

21 .1   ธนาคารใหถ้อืเป็นภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ และพนกังานทุกคนทีจ่ะตอ้งรบัทราบ ทาํความ 

 เขา้ใจ และปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัน้ีิอย่างเคร่งครดั หากพบว่ามกีารฝ่าฝืนหรอืกระทาํใดๆ ทีข่ดัต่อ 

 นโยบายน้ี ธนาคารจะพจิารณาและดาํเนินการตามความเหมาะสม  

21.2 ผู้บรหิารทุกระดบัมหีน้าที่สอดส่องดูแลและรบัผิดชอบที่จะดําเนินการให้พนักงานภายใต้บงัคบับญัชาของตนเอง

 ปฏบิตัติามนโยบายน้ีอย่างจรงิจงั  

21.3 เมื่อมีข้อสงสยัเกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามนโยบายน้ี สามารถสอบถามผู้บงัคบับญัชา หรือขอคําปรึกษาจากสํานัก

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

21.4 นโยบายฉบบัน้ีตอ้งไดร้บัการทบทวน ตรวจสอบ และปรบัปรุง และรายงานต่อคณะกรรมการเป็นประจาํทุกปี เพื่อให้

มัน่ใจว่านโยบายดังกล่าว ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกบัเงื่อนไขทางธุรกิจและการดําเนินงานต่างๆ ที่อาจ

เปลีย่นแปลงและก่อใหเ้กดิความความเสีย่งในการก่อใหเ้กดิการทุจรติและคอรร์ปัชัน่  

 

 หมายเหต ุ      นโยบายน้ีอยู่ภายใตก้ฎหมายพระราชบญัญตัคุิม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 โปรดดคูวบคู่กบั

  นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของธนาคาร 
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ใบลงนามรบัทราบและถือปฏิบติั 
 

ขา้พเจา้ไดร้บัทราบ เขา้ใจ และถอืปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตั ิเรื่อง การต่อตา้นคอรร์ปัชัน่อย่างเคร่งครดั  
 

 

 

 ลงชื่อ :            

                (     )                                  

   ตําแหน่ง:       

         วนัที ่:         /         /               

 

 

 

 

 

 

 

ใบปรุฉีก : นําสง่ทรพัยากรบุคคล 
 


