นโยบายและแนวปฏิบตั ิ
เรื่อง
การให้ การรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง

เวอร์ชน:
ั ่ จัดทําครัง้ ที่ 3
วันที:่ 25 มิถุนายน 2564

1.

คํานํา

1.1

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
โปร่งใส และเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยธนาคารมุ่งเน้นให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจตรงกัน และปฏิบ ัติงานต่ างๆ โดยสุจ ริต และเป็ น ไปตามนโยบายการกํา กับ ดูแ ลกิจ การ และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของธนาคารทีไ่ ด้กาํ หนดไว้

1.2

นโยบายฉบับนี้จดั ทําเพื่อเป็ นแนวทางและแนวปฏิบตั สิ าํ หรับผูบ้ ริหารและพนักงานของธนาคารและบริษทั ลูก
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร โดยนโยบายนี้ครอบคลุมถึงสมาชิกในครอบครัวทีใ่ กล้ชดิ ได้แก่ คู่สมรส
บิดา มารดา พีน่ ้อง และบุตรธิดาของผูบ้ ริหารและพนักงานรวมถึงคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว

2.

ขอบเขตของนโยบาย

2.1

นโยบายนี้ใช้กบั ผูบ้ ริหารและพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านอยู่ในทุกระดับชัน้ ของธนาคาร (ไม่ว่าจะเป็ นการปฏิบตั งิ าน
ประจําตามสัญญาประเภทมีกําหนดเวลาหรือชัวคราว)
่
ที่ปรึกษา พนักงานฝึ กงาน พนักงานที่ถูกส่งให้ไป
ปฏิบตั งิ านชัวคราวที
่
อ่ ่นื พนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านในประเทศ พนักงานชัวคราว
่
ตัวแทน ผูส้ นับสนุ น หรือบุคคล
อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

2.2

การปฏิบตั ติ ามนโยบายนี้ถอื เป็ นเงื่อนไขการจ้างงานของพนักงานทุกคน

2.3

ให้บ ริษั ท ลูก ในกลุ่ ม ธุ รกิจ ทางการเงิน นํ า เสนอนโยบายการให้ การรับ ของขวัญ และการเลี้ย งรับ รองต่ อ
คณะกรรมการของบริษทั เพื่อนําไปบังคับใช้ต่อไป

3.

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็ นการส่งเสริมความซื่อสัตย์สจุ ริต หลักธรรมาภิบาลและหลีกเลีย่ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ เป็ น
สิง่ สําคัญ หลัก ในการประกอบธุ รกิจ ของธนาคารและบริษัท ลูก ในกลุ่ม ธุ รกิจ ทางการเงิน ธนาคารจึงได้กําหนด
หลักเกณฑ์ในเรื่องของการให้ การรับของขวัญและการเลีย้ งรับรอง ดังนี้
4.

คําจํากัดความ
ธนาคาร

หมายถึง

ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน)

ลูกค้า

หมายถึง

ผูใ้ ช้บริการ รวมถึงผูม้ าติดต่อเพื่อใช้บริการของธนาคาร

คู่คา้

หมายถึง

ผูจ้ ดั หาสินค้าและบริการให้กบั ธนาคาร

การให้เงินสนับสนุน

หมายถึง

การให้เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อสนับสนุ นกิจกรรม เพื่อ
การประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการตลาด

การบริจาค

หมายถึง

การให้เงินหรือสิง่ ของในรูปแบบใดๆ แก่องค์กรหรือบุคคลตาม
กรอบ/แนวทาง CSR ของธนาคาร รวมถึงการมอบของขวัญ
แก่องค์กรการกุศลหรือสาธารณะ
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ของขวัญ

หมายถึง

สิง่ ของทีใ่ ห้กนั ในโอกาสต่างๆ ยกเว้นปฏิทนิ และ/หรือไดอารี่
ทีใ่ ช้เป็ นสือ่ ประชาสัมพันธ์ของลูกค้า หรือคู่คา้ ของธนาคาร

การรับรอง

หมายถึง

การเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม หรือการบริการใดๆ ไม่ว่าจะเป็ น
การแสดง การกีฬา หรือสันทนาการต่างๆ รวมถึงการบริการ
ต้อนรับ อันได้แก่ การรับรองและการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้
มาติดต่อและการประชาสัมพันธ์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้าง
เครือข่ายหรือเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

5.

การรับของขวัญ

5.1

เว้นแต่ในกรณีทร่ี ะบุไว้ในข้อ 5.2 ของนโยบายนี้ ห้ามมิให้มกี ารรับของขวัญ รวมถึงของกํานัลหรือประโยชน์
ใดๆ ในทุกกรณี จากลูกค้าหรือคู่คา้ ของธนาคาร หากลูกค้าหรือคู่คา้ ให้ของขวัญ ของกํานัลหรือประโยชน์ใดๆ
ให้ปฏิเสธหรือส่งคืนพร้อมอธิบายเหตุผลของการปฏิเสธ โดยแจ้งให้ผใู้ ห้ทราบถึงแนวทางและวิธปี ฏิบตั ขิ อง
ธนาคารในการงดรับของขวัญ

5.2

ไม่อนุญาตให้รบั ของขวัญ รวมถึงของกํานัลหรือประโยชน์ใดๆ ในทุกกรณี ยกเว้นกรณีใดๆ ต่อไปนี้

ก.

ปฏิทนิ หรือไดอารี่ ทีใ่ ช้เป็ นสือ่ ประชาสัมพันธ์ของลูกค้า หรือคู่คา้ ของธนาคาร

ข.

ของทีร่ ะลึกทีใ่ ห้กนั ในโอกาสสําคัญทางธุรกิจ ได้แก่ ของทีม่ อบให้ในพิธลี งนามสัญญาทางธุรกิจ การเยีย่ มชม
ธนาคาร หรือในงานสาธารณะที่เป็ นที่เปิ ดเผยทัวไป
่ ในกรณี น้ีของที่รบั มานัน้ จะต้องตกเป็ นทรัพย์สนิ ของ
ธนาคาร

5.3

หน่ วยงานแต่ละหน่วยงานจะต้องแต่งตัง้ พนักงานของตนเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเพื่อดําเนินการตามข้อ 5.4 และข้อ
5.5 กรณีจาํ เป็ นต้องรับของตามข้อ 5.2

5.4

สําหรับหน่ วยงานในอาคารสํานักงานใหญ่ รวมถึงสาขาสํานักงานใหญ่ ถนนหลังสวน หากจําเป็ นต้องรับ
ของขวัญและหรือสิง่ ของ ทีไ่ ด้รบั และไม่สามารถปฏิเสธหรือส่งคืนได้ ตามข้อ 5.2 ยกเว้นปฏิทนิ หรือ ไดอารี่
ที่ใช้เป็ นสื่อประชาสัมพันธ์ของลูกค้า หรือคู่ค้าของธนาคาร ให้ตวั แทนผู้รบั ผิดชอบของหน่ วยงานตามข้อ
5.3 บัน ทึ ก รายการสิ่ง ของที่ไ ด้ร ับ ลงในแบบฟอร์ม ลงทะเบี ย นรับ ของ และนํ า ส่ ง สิ่ง ของที่ ไ ด้ ร ับ ให้ แ ก่
สื่อสารองค์กรเพื่อนํ าไปแจกจ่ายเพื่อการกุศล สาธารณะประโยชน์ หรือนํ าไปขาย ประมูล และนํ ารายได้
ทัง้ หมดไปบริจาคเพื่อการกุศลหรือทําประโยชน์ เพื่ อ สั ง คมต่ อ ไป ตามแต่ ส่ื อ สารองค์ ก รจะพิ จ ารณ า
เห็นสมควร
เว้น แต่ ก รณี เป็ น ของบริโภคซึ่งมีว ัน หมดอายุ น้ อ ยกว่า 1 เดือ น ให้เป็ น ดุล ยพินิ จ ของผู้บ ริห ารสูงสุด ของ
หน่ วยงานผูร้ บั ทัง้ นี้ สิง่ ของดังกล่าวจะต้องไม่ฝ่าฝื นกฎหมาย เข้าข่ายติดสินบน หรือสนับสนุ นกิจกรรมทาง
การเมือง

5.5

สําหรับภาค /สาขา/สาขาศูน ย์ธุ รกิจสิน เชื่อรายย่อ ย หากจําเป็ น ต้องรับ ของขวัญ และหรือ สิง่ ของ และไม่
สามารถปฏิเสธหรือ ส่ ง คืน ได้ ตามข้อ 5.2 ยกเว้น ปฏิทิน หรือ ไดอารี่ ที่ใ ช้เป็ นสื่อ ประชาสัม พัน ธ์ข อง
ลูกค้า หรือคู่คา้ ของธนาคาร ให้ตวั แทนผูร้ บั ผิดชอบของหน่ วยงานตามข้อ 5.3 บันทึกรายการสิง่ ของทีไ่ ด้รบั
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ลงในแบบฟอร์มลงทะเบียนรับของ และให้ผู้อํานวยการภาค / ผู้จดั การสาขา /ผู้จดั การสาขาศูนย์ธุรกิจราย
ย่อย นําส่งสิง่ ของทีไ่ ด้รบั ไปแจกจ่ายเพื่อการกุศลหรือสาธารณะประโยชน์ พร้อมกับนํ าส่งสําเนาแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนรับของ และหนังสือขอบคุณหรือเอกสารแสดงการรับของบริจาค ให้แก่ส่อื สารองค์กรเพื่อเก็บไว้
เป็ นหลักฐาน (สามารถนําส่งเอกสารดังกล่าวได้ทางอีเมล)
6.

การให้ของขวัญ

6.1

ห้ามมิให้มกี ารให้ของขวัญ รวมถึงของกํานัล หรือประโยชน์ใดๆ แก่ลกู ค้าหรือคู่คา้ ของธนาคาร

6.2

การให้ของขวัญสามารถกระทําได้ หากเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ก.

เป็ นการให้ของขวัญแก่ลกู ค้าหรือคู่คา้ ของธนาคาร ตามประเพณีนิยม รวมถึงโอกาสในการแสดงความ
ยินดี แสดงความขอบคุณ แสดงการต้อนรับ แสดงความเสียใจ หรือให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่
ถือปฏิบตั ิในสังคม หรือ เป็ นการให้ของขวัญแก่ลูกค้าหรือคู่ค้าของธนาคารเพื่อการแลกเปลี่ยนใน
โอกาสสําคัญทางธุรกิจ เช่นพิธลี งนามในสัญญา การเยีย่ มชมกิจการ งานสาธารณะที่เป็ นที่เปิ ดเผย
ทัวไป
่ เป็ นต้น
ทัง้ นี้ การให้ของขวัญในช่วงเทศกาลปี ใหม่ สงกรานต์ ตรุษจีนและไหว้พระจันทร์ ให้หน่ วยงานที่มี
ความประสงค์จะให้ เลือกให้ในเทศกาลใดเทศกาลหนึ่งเท่านัน้ ได้แก่ปีใหม่หรือสงกรานต์ ตรุษจีนหรือ
ไหว้พระจันทร์

ข.

ของขวัญ ที่ให้ในข้อ ก.จะต้ อ งไม่ ข ัด ต่ อ กฎหมาย เข้าข่ า ยติด สิน บน หรือ สนั บ สนุ น กิจ กรรมทาง
การเมือง และจะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อโอกาส ทัง้ นี้ หากเป็ นไปได้ควรเป็ นสินค้าที่
ส่งเสริมการขายหรือทีม่ โี ลโก้ของธนาคาร

ค.

การให้ของขวัญในโอกาสสําคัญทางธุรกิจในข้อ ข. หากมีมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท ต่อคนต่อโอกาส
จะต้องได้รบั การพิจารณาอนุมตั จิ ากผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงานทีป่ ระสงค์จะให้ หรือจาก ก รรม ก าร
ผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีผ่ บู้ ริหาร (รวมถึงตําแหน่งรักษาการ)

6.3

การให้ของขวัญตามข้อ 6.2 จะต้องเป็ นการให้ของขวัญเฉพาะแก่ลกู ค้าหรือคู่คา้ ของธนาคารเท่านัน้ ห้ามให้
ของขวัญแก่ค่สู มรส บุตร หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของลูกค้าหรือคู่คา้ เนื่องจากถือเป็ นการรับแทน

7.

การรับรอง

7.1

การใช้จ่า ยสํา หรับ การรับ รองทางธุร กิจ ให้แก่ ลูก ค้า หรือ คู่ค้าธนาคารจะต้อ งมีมู ลค่ า ไม่ เกิน 3,000 บาท
ต่อโอกาส และมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าหรือคู่คา้ ของ
ธนาคาร ทัง้ นี้ ผูใ้ ห้การรับรองต้องระบุรายชื่อลูกค้าหรือคู่คา้ ทีธ่ นาคารให้การเลีย้ งรับรอง พร้อมทัง้ จัดทํา Call
report เพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐานในการอ้างอิง

7.2

การใช้จ่ายสําหรับการรับรองทางธุรกิจทีม่ มี ูลค่าเกิน 3,000 บาท ต่อโอกาส จะต้องได้รบั การพิจารณาอนุ มตั ิ
จากผู้บ ริหารสูงสุดของหน่ วยงานผู้เลี้ยงรับรองหรือกรรมการผู้จดั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้ าที่บ ริหาร
(รวมถึงตําแหน่งรักษาการ)
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7.3

ห้ามมิให้มกี ารรับรองในกรณีดงั ต่อไปนี้
ก.

กรณี ท่อี าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น การให้การรับรองในระหว่างที่ก ารประมูลงาน
ยังดําเนินอยู่ การรับรองทีใ่ ห้เป็ นการต่างตอบแทนกัน

ข.

เป็ นการละเมิดกฎเกณฑ์หรือกฎหมาย

8.

การให้เงิ นสนับสนุน

8.1

ห้ามมิให้มกี ารให้การสนับสนุนใดๆ รวมถึงห้ามไม่ให้มกี ารรับการสนับสนุนใดๆ อันอาจเป็ นช่องทางเพื่อหลบ
เลีย่ งการจ่ายสินบนทางตรงเพื่อประโยชน์เฉพาะของธนาคาร

8.2

การให้เงินสนับสนุนหรือเงินสมทบเป็ นค่าใช้จ่ายสามารถกระทําได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้
ก.

เป็ นการจ่ายเงินสนับสนุนหรือเงินสมทบสําหรับโครงการ งานอีเวนท์ หรือกิจกรรมทีธ่ นาคารสามารถ
โฆษณาหรือแสดงผลิตภัณ ฑ์ และ/หรือ บริการของธนาคารผ่านสิง่ พิมพ์ งานอีเวนท์/กิจกรรมทาง
การตลาด

ข.

การจ่ายเงินสนับสนุ นหรือเงินสมทบได้รบั การพิจารณาอนุ มตั ิจากผู้บริห ารสูงสุดของหน่ วยงานที่
จ่ า ยเงิน สนั บ สนุ น หรือ กรรมการผู้ จ ัด การใหญ่ แ ละประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห าร (รวมถึง ตํ า แหน่ ง
รักษาการ)

ค.

หน่ วยงานผู้จ่ายเงินสนับสนุ นหรือเงินสมทบสามารถพิสูจน์ ได้ว่าได้นําเงินสนับสนุ นไปทําโครงการ
หรือกิจกรรมตามทีข่ อจริง

ง.

ธนาคารนํ าไปหักลดหย่อนภาษีได้ (สามารถตรวจสอบรายชื่อองค์กร/บริษัท/หน่ วยงานที่ธนาคาร
สามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีได้กบั การเงิน)

8.3

สําหรับกรณีการจ่ายเงินสนับสนุนทีไ่ ม่เข้าข่ายลดหย่อนภาษีได้จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (รวมถึงตําแหน่งรักษาการ)

9.

การบริจาค

9.1

ห้ามมิให้มกี ารบริจาคใดๆ

9.2

การบริจาคสามารถกระทําได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้

9.3

ก.

เป็ นการให้เงินสนับสนุ นแก่องค์กรหรือบุคคลตามกรอบ/แนวทาง CSR ของธนาคาร รวมถึงการมอบ
ของขวัญให้แก่องค์กรการกุศลหรือสาธารณะ

ข.

ได้รบั การพิจารณาอนุมตั จิ ากผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง หรือกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (รวมถึงตําแหน่งรักษาการ)

ให้สง่ คําขอเกีย่ วกับการบริจาคทัง้ หมดผ่านสือ่ สารองค์กร ตามทีไ่ ด้รบั การพิจารณาอนุมตั ติ ามข้อ 9.2 ข.
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10.

การเดิ นทางโดย ลูกค้าหรือคู่ค้าของธนาคารเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่าย (Sponsored trips by customers
or business associates)

10.1 ห้ามมิให้มกี ารเดินทางโดยลูกค้าหรือคู่คา้ ของธนาคารเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่าย (Sponsored trips by customers
or business associates) พร้อมให้อธิบายเหตุผลของการปฏิเสธดังกล่าว โดยแจ้งให้ลกู ค้าหรือคู่คา้ ทราบถึง
แนวทางและวิธปี ฏิบตั ขิ องธนาคารในการปฏิเสธนัน้
10.2 ธนาคารอนุ ญ าตให้มีการเดินทางตามที่ลูกค้าหรือคู่ค้าของธนาคารเชิญ ได้ หากธนาคารเป็ นผู้รบั ผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายต่างๆทัง้ หมด เช่น ค่าตั ๋วเครื่องบิน ค่าทีพ่ กั เป็ นต้น และได้รบั การอนุมตั จิ ากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (รวมถึงตําแหน่งรักษาการ) ก่อนการเดินทาง
11.

รางวัลการเดิ นทางจากการขาย (Incentive Trips)

11.1 ธนาคารอนุ ญ าตให้มกี ารรับรางวัลการเดินทางจากการขาย (Incentive Trips) หากผูจ้ ดั ให้มรี างวัลนัน้ เป็ น
หุน้ ส่วนทางธุรกิจของธนาคารซึ่งสิทธิในการเดินทางเป็ นไปตามข้อกําหนดทีม่ กี ารตกลงร่วมกันกับธนาคาร
อยู่แล้ว

หมายเหตุ นโยบายนี้อยูภ่ ายใต้กฎหมายพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โปรดดูควบคู่กบั
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคาร
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แบบฟอร์มลงทะเบียนรับของ
ตามนโยบายและการปฏิ บตั ิ เรื่อง การให้ การรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
ชื่อพนักงาน(ผูร้ บั )

รหัสพนักงาน

สังกัด

วันทีไ่ ด้รบั

ชื่อและตําแหน่งของผูใ้ ห้
ชื่อบริษทั /องค์กร
ลักษณะความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ห้/บริษทั /องค์กร
รายละเอียดของทีร่ บั
มูลค่าโดยประมาณของของทีร่ บั

ลงนามผูร้ บั

ลงนามรับทราบโดยผูบ้ งั คับบัญชา

วันที่

ลงนามรับทราบโดยผูบ้ ริหารสูงสุด
สือ่ สารองค์กร

วันที่

สําหรับสื่อสารองค์กรเท่านัน้
สือ่ สารองค์กรได้รบั ของตามทีไ่ ด้รบั รายงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว และได้ดาํ เนินการกับของดังกล่าวโดย
◻ แบ่งกับพนักงานอื่น
◻ เก็บไว้ทฝ่ี ่ ายงานบริจาคเพื่อการกุศล (ระบุช่อื ผูร้ บั บริจาค)
◻ ประมูล (รวมถึงขายให้กบั พนักงาน) (โปรดระบุจาํ นวนเงินทีไ่ ด้รบั และผ่านมาทางช่องทางใด)
◻ อื่นๆ (โปรดระบุ):
กรุณานําส่งต้นฉบับแก่สื่อสารองค์กร พร้อมส่งสําเนาให้แก่ทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็ นหลักฐาน
สําหรับฝ่ ายงานที่นําสิ่ งของบริจาค กรุณาเก็บสําเนาเพื่ออ้างอิ งและตรวจสอบ
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