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1. คาํนํา 

1.1 ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) มนีโยบายในการดาํเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ 

โปร่งใส และเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที่ด ี โดยธนาคารมุ่งเน้นให้ผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนมคีวามรู ้

ความเข้าใจตรงกันและปฏิบัติงานต่างๆ โดยสุจริตและเป็นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และ

จรรยาบรรณทางธุรกจิของธนาคารทีไ่ดก้าํหนดไว ้

1.2 นโยบายฉบบัน้ีจดัทาํเพื่อเป็นแนวทางและแนวปฏบิตัสิาํหรบัผูบ้รหิารและพนกังานของธนาคารและบรษิทัลูก

ในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร โดยนโยบายน้ีครอบคลุมถงึสมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิ ไดแ้ก่ คู่สมรส 

บดิา มารดา พีน้่อง และบุตรธดิาของผูบ้รหิารและพนกังานรวมถงึคู่สมรสของบุคคลดงักล่าว 

2. ขอบเขตของนโยบาย 

2.1 นโยบายน้ีใชก้บัผูบ้รหิารและพนกังานทีป่ฏบิตังิานอยู่ในทุกระดบัชัน้ของธนาคาร (ไม่ว่าจะเป็นการปฏบิตังิาน

ประจําตามสญัญาประเภทมีกําหนดเวลาหรอืชัว่คราว) ที่ปรกึษา พนักงานฝึกงาน พนักงานที่ถูกส่งให้ไป

ปฏบิตังิานชัว่คราวทีอ่ื่น พนกังานทีป่ฏบิตังิานในประเทศ พนักงานชัว่คราว ตวัแทน ผูส้นับสนุน หรอืบุคคล

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.2 การปฏบิตัติามนโยบายน้ีถอืเป็นเงื่อนไขการจา้งงานของพนกังานทุกคน  

2.3 ให้บริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินนําเสนอนโยบายการให้ การรบัของขวัญและการเลี้ยงรบัรองต่อ

คณะกรรมการของบรษิทั เพื่อนําไปบงัคบัใชต่้อไป 

3. วตัถปุระสงค ์

เพื่อเป็นการสง่เสรมิความซื่อสตัยส์จุรติ หลกัธรรมาภบิาลและหลกีเลีย่งความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึง่เป็น

สิง่สําคัญหลักในการประกอบธุรกิจของธนาคารและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ธนาคารจึงได้กําหนด

หลกัเกณฑใ์นเรื่องของการให ้การรบัของขวญัและการเลีย้งรบัรอง ดงัน้ี 

4. คาํจาํกดัความ   

ธนาคาร  หมายถงึ ธนาคาร ซไีอเอม็บไีทย จาํกดั (มหาชน) 

         ลกูคา้  หมายถงึ ผูใ้ชบ้รกิาร รวมถงึผูม้าตดิต่อเพื่อใชบ้รกิารของธนาคาร 

คู่คา้  หมายถงึ ผูจ้ดัหาสนิคา้และบรกิารใหก้บัธนาคาร 

การใหเ้งนิสนบัสนุน หมายถงึ การให้เงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ เพื่อสนับสนุนกจิกรรม เพื่อ

การประชาสมัพนัธ ์หรอืเพื่อการตลาด 

การบรจิาค หมายถงึ การใหเ้งนิหรอืสิง่ของในรปูแบบใดๆ แก่องคก์รหรอืบุคคลตาม

กรอบ/แนวทาง CSR ของธนาคาร รวมถึงการมอบของขวญั

แก่องคก์รการกุศลหรอืสาธารณะ 
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ของขวญั หมายถงึ สิง่ของทีใ่ห้กนัในโอกาสต่างๆ ยกเวน้ปฏทินิ และ/หรอืไดอารี่

ทีใ่ชเ้ป็นสือ่ประชาสมัพนัธข์องลกูคา้ หรอืคู่คา้ของธนาคาร  

การรบัรอง หมายถงึ  การเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม หรอืการบรกิารใดๆ ไม่ว่าจะเป็น

การแสดง การกฬีา หรอืสนัทนาการต่างๆ รวมถงึการบรกิาร

ต้อนรบั อนัได้แก่ การรบัรองและการให้ความช่วยเหลอืแก่ผู้

มาตดิต่อและการประชาสมัพนัธ ์เพื่อวตัถุประสงคใ์นการสรา้ง

เครอืขา่ยหรอืเสรมิสรา้งความสมัพนัธท์างธุรกจิ 

5. การรบัของขวญั 

5.1 เวน้แต่ในกรณีทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 5.2 ของนโยบายน้ี หา้มมใิหม้กีารรบัของขวญั รวมถงึของกํานัลหรอืประโยชน์

ใดๆ ในทุกกรณี จากลกูคา้หรอืคู่คา้ของธนาคาร หากลกูคา้หรอืคู่คา้ใหข้องขวญั ของกาํนลัหรอืประโยชน์ใดๆ 

ใหป้ฏเิสธหรอืส่งคนืพรอ้มอธบิายเหตุผลของการปฏเิสธ โดยแจง้ใหผู้ใ้หท้ราบถงึแนวทางและวธิปีฏบิตัขิอง

ธนาคารในการงดรบัของขวญั 

5.2 ไม่อนุญาตใหร้บัของขวญั รวมถงึของกาํนลัหรอืประโยชน์ใดๆ ในทุกกรณี ยกเวน้กรณีใดๆ ต่อไปน้ี 

ก. ปฏทินิ หรอืไดอารี ่ทีใ่ชเ้ป็นสือ่ประชาสมัพนัธข์องลกูคา้ หรอืคู่คา้ของธนาคาร 

ข. ของทีร่ะลกึทีใ่หก้นัในโอกาสสาํคญัทางธุรกจิ ไดแ้ก่ ของทีม่อบใหใ้นพธิลีงนามสญัญาทางธุรกจิ การเยีย่มชม

 ธนาคาร หรอืในงานสาธารณะที่เป็นที่เปิดเผยทัว่ไป ในกรณีน้ีของที่รบัมานัน้จะต้องตกเป็นทรพัย์สนิของ

 ธนาคาร 

5.3 หน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะตอ้งแต่งตัง้พนกังานของตนเป็นผูร้บัผดิชอบเพื่อดําเนินการตามขอ้ 5.4 และขอ้ 

5.5 กรณีจาํเป็นตอ้งรบัของตามขอ้ 5.2 

5.4 สําหรบัหน่วยงานในอาคารสํานักงานใหญ่ รวมถึงสาขาสํานักงานใหญ่ ถนนหลงัสวน หากจําเป็นต้องรบั

 ของขวญัและหรอืสิง่ของ ทีไ่ดร้บั และไม่สามารถปฏเิสธหรอืสง่คนืได ้ตามขอ้ 5.2 ยกเวน้ปฏทินิ  หรอื ไดอารี ่

 ที่ใช้เป็นสื่อประชาสมัพนัธ์ของลูกค้า หรอืคู่ค้าของธนาคาร ให้ตวัแทนผู้รบัผิดชอบของหน่วยงานตามข้อ 

 5.3 บันทึกรายการสิ่งของที่ได้รับลงในแบบฟอร์มลงทะเบียนรับของ และนําส่งสิ่งของที่ได้รับให้แก่

 สื่อสารองค์กรเพื่อนําไปแจกจ่ายเพื่อการกุศล สาธารณะประโยชน์ หรอืนําไปขาย ประมูล และนํารายได้

 ทัง้หมดไปบรจิาคเพื่อการกุศลหรอืทาํประโยชน์ เพื่ อสังคม ต่อไป ตามแต่สื่อสารองค์กรจะพิจารณ า

 เหน็สมควร 

เว้นแต่กรณีเป็นของบริโภคซึ่งมีวันหมดอายุน้อยกว่า 1 เดือน ให้เป็นดุลยพินิจของผู้บริหารสูงสุดของ

หน่วยงานผูร้บั ทัง้น้ี สิง่ของดงักล่าวจะต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย เขา้ข่ายตดิสนิบน หรอืสนับสนุนกจิกรรมทาง

การเมอืง 

5.5 สําหรบัภาค /สาขา/สาขาศูนย์ธุรกิจสินเชื่อรายย่อย หากจําเป็นต้องรบัของขวญัและหรือสิง่ของ และไม่

สามารถปฏิเสธหรือส่งคืนได้ ตามข้อ 5.2 ยกเว้นปฏิทิน หรือ ไดอารี่ ที่ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของ

ลกูคา้  หรอืคู่คา้ของธนาคาร ใหต้วัแทนผูร้บัผดิชอบของหน่วยงานตามขอ้ 5.3 บนัทกึรายการสิง่ของทีไ่ดร้บั
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ลงในแบบฟอรม์ลงทะเบยีนรบัของ และใหผู้้อํานวยการภาค / ผู้จดัการสาขา /ผู้จดัการสาขาศูนย์ธุรกจิราย

ย่อย นําส่งสิง่ของทีไ่ดร้บัไปแจกจ่ายเพื่อการกุศลหรอืสาธารณะประโยชน์ พรอ้มกบันําส่งสาํเนาแบบฟอรม์

ลงทะเบยีนรบัของ และหนังสอืขอบคุณหรอืเอกสารแสดงการรบัของบรจิาค ใหแ้ก่สื่อสารองค์กรเพื่อเกบ็ไว้

เป็นหลกัฐาน (สามารถนําสง่เอกสารดงักล่าวไดท้างอเีมล) 

6. การให้ของขวญั 

6.1 หา้มมใิหม้กีารใหข้องขวญั รวมถงึของกาํนลั หรอืประโยชน์ใดๆ แก่ลกูคา้หรอืคู่คา้ของธนาคาร 

6.2 การใหข้องขวญัสามารถกระทาํได ้หากเขา้เงื่อนไขดงัต่อไปน้ี 

ก.     เป็นการใหข้องขวญัแก่ลกูคา้หรอืคู่คา้ของธนาคาร ตามประเพณีนิยม รวมถงึโอกาสในการแสดงความ

ยนิด ีแสดงความขอบคุณ แสดงการต้อนรบั แสดงความเสยีใจ หรอืใหค้วามช่วยเหลอืตามมารยาทที่

ถือปฏบิตัิในสงัคม หรือ เป็นการให้ของขวญัแก่ลูกค้าหรอืคู่ค้าของธนาคารเพื่อการแลกเปลี่ยนใน

โอกาสสําคญัทางธุรกจิ เช่นพธิลีงนามในสญัญา การเยีย่มชมกจิการ งานสาธารณะที่เป็นที่เปิดเผย

ทัว่ไป เป็นตน้ 

ทัง้น้ี การให้ของขวญัในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ตรุษจนีและไหว้พระจนัทร ์ใหห้น่วยงานที่มี

ความประสงคจ์ะให ้เลอืกใหใ้นเทศกาลใดเทศกาลหน่ึงเท่านัน้ ไดแ้ก่ปีใหม่หรอืสงกรานต ์ตรุษจนีหรอื

ไหวพ้ระจนัทร ์           

ข. ของขวัญที่ให้ในข้อ ก.จะต้องไม่ข ัดต่อกฎหมาย เข้าข่ายติดสินบน หรือสนับสนุนกิจกรรมทาง

การเมอืง และจะต้องมมีูลค่าไม่เกนิ 1,000 บาทต่อคนต่อโอกาส ทัง้น้ี หากเป็นไปไดค้วรเป็นสนิคา้ที่

สง่เสรมิการขายหรอืทีม่โีลโกข้องธนาคาร 

ค.   การใหข้องขวญัในโอกาสสาํคญัทางธุรกจิในขอ้ ข. หากมมีูลค่าเกนิกว่า 1,000 บาท ต่อคนต่อโอกาส 

จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาอนุมตัจิากผูบ้รหิารสงูสดุของหน่วยงานทีป่ระสงคจ์ะให ้หรอืจาก กรรม การ

ผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีผู่บ้รหิาร (รวมถงึตําแหน่งรกัษาการ)  

6.3     การใหข้องขวญัตามขอ้ 6.2 จะตอ้งเป็นการใหข้องขวญัเฉพาะแก่ลกูคา้หรอืคู่คา้ของธนาคารเท่านัน้ หา้มให ้       

         ของขวญัแก่คู่สมรส บตุร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของลกูคา้หรอืคู่คา้ เน่ืองจากถอืเป็นการรบัแทน 

7. การรบัรอง 

7.1 การใช้จ่ายสําหรบัการรบัรองทางธุรกิจ ให้แก่ลูกค้าหรือคู่ค้าธนาคารจะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท       

ต่อโอกาส และมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งเครอืขา่ยทางธุรกจิ และเสรมิสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้หรอืคู่คา้ของ

ธนาคาร ทัง้น้ี ผูใ้หก้ารรบัรองตอ้งระบุรายชื่อลกูคา้หรอืคู่คา้ทีธ่นาคารใหก้ารเลีย้งรบัรอง พรอ้มทัง้จดัทาํ Call 

report เพื่อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานในการอา้งองิ   

7.2 การใชจ้่ายสาํหรบัการรบัรองทางธุรกจิทีม่มีูลค่าเกนิ 3,000 บาท ต่อโอกาส จะต้องไดร้บัการพจิารณาอนุมตัิ

จากผู้บรหิารสูงสุดของหน่วยงานผู้เลี้ยงรบัรองหรอืกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 

(รวมถงึตําแหน่งรกัษาการ)  
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7.3 หา้มมใิหม้กีารรบัรองในกรณีดงัต่อไปน้ี 

ก. กรณีที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น การให้การรบัรองในระหว่างที่การประมูลงาน       

ยงัดาํเนินอยู่ การรบัรองทีใ่หเ้ป็นการต่างตอบแทนกนั 

ข. เป็นการละเมดิกฎเกณฑห์รอืกฎหมาย 

8. การให้เงินสนับสนุน 

8.1 หา้มมใิหม้กีารใหก้ารสนบัสนุนใดๆ รวมถงึหา้มไม่ใหม้กีารรบัการสนับสนุนใดๆ อนัอาจเป็นช่องทางเพื่อหลบ

เลีย่งการจ่ายสนิบนทางตรงเพื่อประโยชน์เฉพาะของธนาคาร  

8.2 การใหเ้งนิสนบัสนุนหรอืเงนิสมทบเป็นค่าใชจ้่ายสามารถกระทาํได ้หากเขา้เงื่อนไขทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี 

ก. เป็นการจ่ายเงนิสนับสนุนหรอืเงนิสมทบสาํหรบัโครงการ งานอเีวนท ์หรอืกจิกรรมทีธ่นาคารสามารถ

โฆษณาหรอืแสดงผลิตภัณฑ์ และ/หรอื บรกิารของธนาคารผ่านสิง่พิมพ์ งานอเีวนท/์กจิกรรมทาง

การตลาด 

ข. การจ่ายเงินสนับสนุนหรือเงินสมทบได้รบัการพิจารณาอนุมตัิจากผู้บรหิารสูงสุดของหน่วยงานที่

จ่ายเงินสนับสนุน หรือกรรมการผู้จ ัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รวมถึงตําแหน่ง

รกัษาการ)  

ค. หน่วยงานผู้จ่ายเงนิสนับสนุนหรอืเงนิสมทบสามารถพสิูจน์ได้ว่าได้นําเงนิสนับสนุนไปทําโครงการ

หรอืกจิกรรมตามทีข่อจรงิ  

ง. ธนาคารนําไปหักลดหย่อนภาษีได้ (สามารถตรวจสอบรายชื่อองค์กร/บรษิัท/หน่วยงานที่ธนาคาร

สามารถนําไปหกัลดหย่อนภาษไีดก้บัการเงนิ) 

8.3 สาํหรบักรณีการจ่ายเงนิสนบัสนุนทีไ่ม่เขา้ขา่ยลดหย่อนภาษไีดจ้ะต้องไดร้บัอนุมตัจิากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (รวมถงึตําแหน่งรกัษาการ) 

9. การบริจาค 

9.1 หา้มมใิหม้กีารบรจิาคใดๆ   

9.2 การบรจิาคสามารถกระทาํได ้หากเขา้เงื่อนไขทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี 

ก. เป็นการใหเ้งนิสนับสนุนแก่องคก์รหรอืบุคคลตามกรอบ/แนวทาง CSR ของธนาคาร รวมถงึการมอบ

ของขวญัใหแ้ก่องคก์รการกุศลหรอืสาธารณะ  

ข. ไดร้บัการพจิารณาอนุมตัจิากผูบ้รหิารสงูสดุของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (รวมถงึตําแหน่งรกัษาการ)  

9.3 ใหส้ง่คาํขอเกีย่วกบัการบรจิาคทัง้หมดผ่านสือ่สารองคก์ร ตามทีไ่ดร้บัการพจิารณาอนุมตัติามขอ้ 9.2 ข. 
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10. การเดินทางโดย ลูกค้าหรือคู่ค้าของธนาคารเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย (Sponsored trips by customers 

or business associates)  

10.1 หา้มมใิหม้กีารเดนิทางโดยลกูคา้หรอืคู่คา้ของธนาคารเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่าย (Sponsored trips by  customers 

or business associates)  พรอ้มใหอ้ธบิายเหตุผลของการปฏเิสธดงักล่าว โดยแจง้ใหล้กูคา้หรอืคู่คา้ทราบถงึ

แนวทางและวธิปีฏบิตัขิองธนาคารในการปฏเิสธนัน้ 

10.2 ธนาคารอนุญาตให้มีการเดนิทางตามที่ลูกค้าหรอืคู่ค้าของธนาคารเชิญได้ หากธนาคารเป็นผู้รบัผิดชอบ

ค่าใชจ้่ายต่างๆทัง้หมด เช่น ค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่าทีพ่กั เป็นตน้ และไดร้บัการอนุมตัจิากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (รวมถงึตําแหน่งรกัษาการ) ก่อนการเดนิทาง   

11.   รางวลัการเดินทางจากการขาย (Incentive Trips) 

11.1 ธนาคารอนุญาตให้มกีารรบัรางวลัการเดนิทางจากการขาย (Incentive Trips) หากผูจ้ดัให้มรีางวลันัน้เป็น

หุน้ส่วนทางธุรกจิของธนาคารซึ่งสทิธใินการเดนิทางเป็นไปตามขอ้กําหนดทีม่กีารตกลงร่วมกนักบัธนาคาร

อยู่แลว้  

 

 

หมายเหตุ  นโยบายน้ีอยูภ่ายใตก้ฎหมายพระราชบญัญตัคุิม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 โปรดดคูวบคู่กบั      

               นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของธนาคาร 
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แบบฟอรม์ลงทะเบียนรบัของ 

ตามนโยบายและการปฏิบติั เร่ือง การให้ การรบัของขวญัและการเล้ียงรบัรอง 

 

ชื่อพนกังาน(ผูร้บั)       รหสัพนกังาน            

สงักดั         วนัทีไ่ดร้บั   

ชื่อและตําแหน่งของผูใ้ห ้           

ชื่อบรษิทั/องคก์ร            

ลกัษณะความสมัพนัธก์บัผูใ้ห/้บรษิทั/องคก์ร         

รายละเอยีดของทีร่บั           

มลูค่าโดยประมาณของของทีร่บั      

 

ลงนามผูร้บั ลงนามรบัทราบโดยผูบ้งัคบับญัชา 
ลงนามรบัทราบโดยผูบ้รหิารสงูสดุ

สือ่สารองคก์ร 

 

 

 

  

 
วนัที ่ วนัที ่

 

สาํหรบัส่ือสารองคก์รเท่านัน้ 

 สือ่สารองคก์รไดร้บัของตามทีไ่ดร้บัรายงานดงักล่าวขา้งตน้แลว้ และไดด้าํเนินการกบัของดงักล่าวโดย 

◻ แบ่งกบัพนกังานอื่น 

◻ เกบ็ไวท้ีฝ่่ายงานบรจิาคเพื่อการกุศล (ระบุชื่อผูร้บับรจิาค) 

◻ ประมลู (รวมถงึขายใหก้บัพนกังาน) (โปรดระบุจาํนวนเงนิทีไ่ดร้บัและผ่านมาทางช่องทางใด) 

◻ อื่นๆ (โปรดระบุ):          

กรณุานําส่งต้นฉบบัแก่ส่ือสารองคก์ร พรอ้มส่งสาํเนาให้แก่ทรพัยากรบุคคลเพื่อเป็นหลกัฐาน                                     

สาํหรบัฝ่ายงานท่ีนําส่ิงของบริจาค กรณุาเกบ็สาํเนาเพื่ออ้างอิงและตรวจสอบ 
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