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หน้ า 2

นโยบายต่ อต้ านการให้ สินบนและคอร์ รัปชั่น
1. หลักการ
ธนาคารมุ่งมัน่ จะดําเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ตรงไปตรงมา ด้ วยหลักการ
ในการต่อต้ านการทุจริ ตทุกรู ปแบบ การรับหรื อให้ สินบน และการคอร์ รัปชั่นถื อเป็ นเรื่ องผิดกฎหมาย ธนาคาร
ไม่สามารถยอมรับให้ เกิดขึ ้นได้ (Zero tolerance) ซึง่ มีหลักการกําหนดไว้ ในจรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร (Code of
Conduct)
นโยบายฉบับนี ้ถือเป็ นส่วนเพิ่มเติมของจรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร โดยได้ กําหนดแนวทางการปฏิบตั งิ าน
ของธนาคารในการต่อต้ านสินบนและคอร์ รัปชัน่ นอกจากนี ้ธนาคารยังถือปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการ
ต่อต้ านสินบนและคอร์ รัปชัน่ ในประเทศไทย และประเทศที่ธนาคารดําเนินธุรกิจด้ วย
2. คํานิยาม
ลําดับ
ข้ อความ
1 สินบน (Bribery)

2

3
4
5
6

7

หมายถึง
ทรั พ ย์ สิน หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด ที่ เสนอว่า จะให้ สัญ ญาว่า จะให้ มอบให้
การยอมรับการให้ หรื อร้ องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินอย่างใด
อย่างหนึง่ ในลักษณะจูงใจให้ กระทําการหรื อไม่กระทําการ ที่ขดั ต่อกฎหมาย
หรื อหน้ าที่รับผิดชอบ
คอร์ รัปชั่น (Corruption) การทุจริ ตโดยใช้ หรื ออาศัยตําแหน่งหน้ าที่ อํานาจ และอิทธิ พลที่ ตนมีอยู่
เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง และ/หรื อผู้อื่น รวมถึงการเลือกที่รักมักที่ชงั การเห็น
แก่ ญ าติพี่ น้ อง เพื่ อ นฝูง กิ น สิน บน ฉ้ อราษฎร์ บังหลวง และความไม่เป็ น
ธรรมอื่นๆ ที่ บุคคลใดใช้ เป็ นเครื่ องมือในการลิดรอนความเป็ นธรรม และ
ความถูกต้ องตามกฎหมายของสังคม
ทรั พย์ สิน
ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่างซึง่ อาจมีราคาและอาจถือเอาได้ เช่น เงิน บ้ าน รถยนต์
ประโยชน์ อ่ นื ใด
เช่น การให้ อยู่บ้านเช่าฟรี การปลดหนี ้ให้ การพาไปท่องเที่ยว การรับสมัคร
เข้ าทํางาน
บุคลากรของธนาคาร
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และลูกจ้ างของธนาคาร
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ต่ า งประเทศ เจ้ า หน้ าที่ ข ององค์ ก าร
ระหว่ า งประเทศ ตามพระราชบัญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนูญ ว่า ด้ ว ยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
บริษัทในเครือธนาคาร บริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลในเครื อ เดี ย วกัน ตามมาตรา 39 แห่ ง
ประมวลรัษฎากร
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3. ขอบเขตการใช้ บังคับ
3.1 นโยบายฉบับนี ้บังคับใช้ กบั ธนาคาร และ บุคลากรของธนาคาร
3.2 นโยบายฉบับนี ้ใช้ บงั คับกับบริ ษัทในเครื อธนาคาร โดยให้ แต่ละบริ ษัทในเครื อธนาคารนําไปพิจารณาอนุมตั ิ
และประกาศใช้ ตามขันตอนที
้
่กําหนด
3.3 นโยบายฉบับนีบ้ ังคับใช้ กับ คู่ค้า ตัวแทน ตัวกลาง ที่ ปรึ กษา หรื อผู้ที่มีความเกี่ ยวโยงทางธุรกิ จอื่นๆของ
ธนาคาร หรื อ กระทํ าการในนามของธนาคาร โดยจะนํ าไปปฏิ บัติกับ บุคคลดังกล่าวตามนโยบายนี เ้ ท่ าที่ จะ
สามารถดําเนินการได้ ตามความเหมาะสม และยึดมัน่ ในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับธนาคาร
4. บุคคลที่มีหน้ าที่รับผิดชอบหรื อเกี่ยวข้ อง
4.1 คณะกรรมการธนาคารเป็ นผู้อนุมตั นิ โยบายนี ้
4.2 กรรมการและผู้บริ ห ารมี ห น้ าที่ ค วบคุม สนับ สนุน และขับ เคลื่อนการปฏิ บัติตามนโยบายนี อ้ ย่างจริ งจัง
และต่อเนื่ อง เพื่อป้องไม่ให้ เกิ ดการรับหรื อให้ สินบน และคอร์ รัปชั่นที่ อาจเกิดจากกระบวนการทางธุรกิจของ
ธนาคารหรื อกระบวนการอื่นๆที่เกี่ ยวข้ องกับธนาคาร รวมถึงให้ ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดําเนินการ
ต่อต้ านการรับหรื อให้ สินบน และคอร์ รัปชัน่ ไปยังบริ ษัทในเครื อธนาคาร คู่ค้า ตัวแทน ตัวกลาง ที่ปรึกษา หรื อผู้ที่
มีความเกี่ยวโยงทางธุรกิจอื่นๆของธนาคาร หรื อกระทําการในนามของธนาคาร
4.3 ผู้บริ หารทุกคนมีหน้ าที่รับผิดชอบทําให้ มนั่ ใจว่าผู้ใต้ บงั คับบัญชาของตนได้ ตระหนักถึงและมีความเข้ าใจ
นโยบายฉบับนี ้โดยได้ รับการอบรมอย่างเพียงพอและสมํ่าเสมอ และจะต้ องปฏิบตั ิเป็ นแบบอย่างแก่พนักงานใน
การต่อต้ านการรับหรื อให้ สนิ บน และคอร์ รัปชัน่
4.4 บุคลากรของธนาคารจะต้ องศึกษาและปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ สอดคล้ องกับนโยบายนี ้ กรณีมีข้อสงสัยหรื อพบเห็น
การฝ่ าฝื นนโยบายนี ้ จะต้ องรายงานต่อผู้บงั คับบัญชาหรื อผ่านช่องทางการรายงานที่กําหนดไว้
4.5 กรรมการผู้แทนธนาคารที่ได้ รับแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทในเครื อธนาคารมีหน้ าที่สื่อสาร
นโยบายนี ้ ให้ บริษัทในเครื อธนาคารมีมาตรฐานในการปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับธนาคาร
4.6 คู่ค้า ตัวแทน ตัวกลาง ที่ปรึ กษา หรื อผู้ที่มีความเกี่ยวโยงทางธุรกิจอื่นๆของธนาคารหรื อ กระทําการในนาม
ของธนาคาร ธนาคารจะปฏิบัติกับบุคคลเหล่านี ใ้ ห้ สอดคล้ องกับนโยบายฉบับนี ้ ตัง้ แต่เริ่ ม ต้ นความสัม พัน ธ์
ทางธุรกิ จและในภายหลังตามความเหมาะสม รวมทัง้ บุคคลเหล่านี จ้ ะต้ องให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบ
สถานะ หรื อให้ คํามัน่ ในการต่อต้ านการรับหรื อให้ สนิ บน และคอร์ รัปชัน่
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5. แนวทางการปฏิบัตใิ นการต่ อต้ านการให้ สินบนและคอร์ รัปชั่น
5.1 บุคลากรของธนาคารและบริ ษัทในเครื อธนาคารต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายนีโ้ ดยไม่เข้ าไปเกี่ ยวข้ องกับเรื่ อง
การรับหรื อให้ สนิ บน และการคอร์ รัปชัน่ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
5.2 บุคลากรของธนาคารและบริ ษั ท ในเครื อธนาคารจะต้ องไม่เรี ยกร้ อง จัด หา หรื อรับ สิน บนเพื่ อประโยชน์
ส่วนตน หรื อประโยชน์ของธนาคาร หรื อประโยชน์ของผู้ที่มีความเกี่ยวข้ องกับธนาคาร หรื อประโยชน์ของผู้ที่มี
ความเกี่ยวข้ องกับตน ไม่วา่ จะเป็ นคนในครอบครัว เพื่อน หรื อผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในลักษณะอื่นใด
5.3 บุคลากรของธนาคารและบริ ษัทในเครื อธนาคารจะต้ องไม่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ สินบนแก่
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หรื อเจ้ าหน้ าที่ภาคเอกชนอื่นๆเพื่อจูงใจให้ กระทําการ ไม่กระทําการ หรื อประวิงการกระทําอัน
มิชอบด้ วยหน้ าที่ หรื อกฎหมาย
5.4 เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทําที่เข้ าข่ายเป็ นการรับหรื อให้ สินบน และคอร์ รัปชัน่ จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง หรื อช่องทางการแจ้ งเบาะแสการกระทําผิด (Whistle Blowing) ทันที
5.5 ธนาคารคํานึงถึงความเป็ นธรรมและปกป้อง ไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการ
รับหรื อให้ สนิ บนและ คอร์ รัปชัน่ แม้ วา่ การกระทํานันจะทํ
้ าให้ ธนาคารสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
5.6 สําหรับความสัมพันธ์ ทางธุรกิจและการจัดซื ้อจัดจ้ าง ห้ ามมีการให้ หรื อรับสินบนในการดําเนินธุรกิจและการ
จัดซื อ้ จัดจ้ างทุก ชนิ ด การดํ าเนิ น ธุ รกิ จ และการติดต่องานของธนาคารจะต้ องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ซื่อสัต ย์
ตรวจสอบได้ และอยูภ่ ายใต้ กฎหมายและกฎเกณฑ์การดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
5.7 การดําเนินการใดๆตามนโยบายนี ้ให้ ใช้ แนวปฏิบตั ิตามที่กําหนดไว้ ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการ
้
ยบ และคู่มือปฏิบตั ิงานของธนาคารที่เกี่ยวข้ องตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิอื่นใด
กํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทังระเบี
ที่ธนาคารเห็นสมควรกําหนดเพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายนี ้
6.

การกระทําที่ต้องใช้ ความระมัดระวังกรณีท่ มี ีความเสี่ยงสูงในการให้ สินบน

การกระทําดังต่อไปนี ้เป็ นการกระทําที่มีความเสี่ยงสูงต่อการให้ สนิ บน ซึง่ จะต้ องใช้ ความระมัดระวัง และ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด
6.1 ค่ าอํานวยความสะดวก (Facilitation Payment)
ค่าอํานวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้ จ่ายจํานวนเล็กน้ อยที่จ่ายแก่เจ้ าหน้ าที่รัฐอย่างไม่เป็ นทางการ ซึง่
ผู้ให้ ไม่ได้ มีเจตนาให้ เพื่อจูงใจให้ เจ้ าหน้ าที่รัฐกระทําการ ไม่กระทําการ หรื อประวิงการกระทําอันมิชอบด้ วยหน้ าที่
แต่เป็ นเพียงการให้ เพียงเพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ เจ้ าหน้ าที่รัฐจะดําเนินการตามกระบวนการ หรื อเป็ นการกระตุ้นให้ การ
ดําเนินการรวดเร็ วขึ ้น โดยกระบวนการนันไม่
้ ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้ าหน้ าที่รัฐและเป็ นการกระทําอันชอบด้ วย
ั้
งเป็
้ นสิทธิที่พงึ จะได้ ตามกฎหมายอยูแ่ ล้ ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือ
หน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่รัฐผู้นนรวมทั
รับรอง และการได้ รับบริ การสาธารณะ เป็ นต้ น
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ธนาคารไม่มีนโยบายสนับสนุนให้ จ่ายค่าอํานวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม กระบวนการเร่งด่วนพิเศษที่
ถูกต้ องตามกฎหมาย เป็ นสิง่ ที่ยอมรับได้ ตราบเท่าที่กระบวนการดังกล่าวเปิ ดให้ บริ การกับทุกๆคน หรื อทําได้ ตาม
ขอบเขตของกฎหมายในบางประเทศเท่านัน้
6.2 ค่ ารั บรอง (Hospitality Expenditures) และของขวัญ (Gifts)
ค่ารับรองและของขวัญเป็ นค่าใช้ จ่ายในการดําเนินกิจกรรมของนิติบุคคลเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดี
หรื อในบางโอกาสถือเป็ นการแสดงออกทางมารยาทของสังคม ซึง่ ของขวัญอาจอยูใ่ นหลากหลายรู ปแบบไม่วา่ จะ
เป็ น เงิน สินค้ า บริ การ บัตรกํานัล เป็ นต้ น ส่วนค่ารับรอง อาจรวมถึงค่าที่พกั ค่าโดยสารสําหรับเยี่ยมชมสถานที่
ประกอบการ หรื อการศึกษาดูงาน ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม เป็ นต้ น
ธนาคารไม่มีเจตนาให้ จ่ายค่ารับรองและค่าของขวัญเพื่อจูงใจให้ เจ้ าหน้ าที่รัฐกระทําการอันมิชอบด้ วย
หน้ าที่ แ ละใช้ จ่ า ยเพื่ อ สิ น บน ดัง นั น้ มู ล ค่ า หรื อ ราคาของค่ า รั บ รองและค่ า ของขวัญ จะต้ อ งสะท้ อนความ
สมเหตุสมผลและใช้ จ่ายเท่าที่จําเป็ นตาม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรื อมารยาททางสังคม ทังนี
้ ้ การ
ใช้ จ่ายค่า รั บรองและของขวัญ จะต้ องได้ รับ อนุมัติและเป็ นไปตามระเบี ยบธนาคารที่ เกี่ ยวข้ อง มี การบัน ทึก
ค่าใช้ จ่ายตามจริงและมีใบเสร็จรับรอง
6.3 การบริจาคเพื่อการกุศลและการบริจาคเพื่อพรรคการเมือง
การบริ จาคเพื่อการกุศลถือเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของธนาคาร เพื่อช่วยเหลือสังคม แต่การ
บริ จาคเพื่อการกุศลอาจเป็ นช่องทางให้ เกิดการให้ สินบนได้ ดังนัน้ การบริ จาคเพื่อการกุศลดังกล่าวต้ องได้ รับ
อนุมตั ิตามที่ธนาคารกําหนดและกระทําอย่างโปร่งใส พร้ อมกับมีวตั ถุประสงค์ในการบริ จาคที่ชดั เจน และจะต้ อง
ไม่มีการบริ จาคใดๆที่ทําขึ ้นเพื่อปกปิ ดการให้ สนิ บน
ส่วนการบริ จาคเพื่อสนับสนุนการดําเนินการของพรรคการเมืองอาจเป็ นการจูงใจผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองให้ กระทําการอันมิชอบด้ วยหน้ าที่ ซึง่ ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองถือเป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ธนาคารไม่มี
นโยบายให้ นําเงินทุนหรื อทรัพยากรใดๆของธนาคารไปใช้ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองแก่ผ้ ลู งสมัคร
7. การเบิกจ่ ายและการบันทึกบัญชี
7.1 การเบิกค่าใช้ จ่ายในกิจกรรมต่างๆนัน้ จะต้ องเบิกจ่ายตามจริ ง มีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ มีการบันทึก
ตามลําดับเวลาที่ ถูกต้ อง และหากมี ค่าใช้ จ่ายใดที่ ต้องได้ รับการอนุมัติ ก็จะต้ องผ่านกระบวนการตามที่ ธนาคาร
กําหนด และถูกต้ องตามระเบียบธนาคาร
7.2 ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากธุรกรรมต่างๆ ต้ องมีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้ อง ครบถ้ วน สามารถตรวจสอบได้ และ
จะต้ องมีการสอบทานอย่างสมํ่ าเสมอ เพื่ อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามระเบียบธนาคารและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
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7.3 ธนาคารไม่อนุญาตให้ มีการบันทึกข้ อมูลที่เป็ นเท็จ ผิดหลักการ ไม่สมบูรณ์ หรื อตกแต่งบัญชี รวมทัง้ ไม่มี
การบัน ทึ ก รายการนอกบัญ ชี (off-the-book record) เพราะค่า ใช้ จ่ า ยที่ ถูก บัน ทึ ก นอกบัญ ชี มัก จะถูก ใช้ เพื่ อ
วัตถุประสงค์ท่ีผิดกฎหมาย ซึง่ รวมถึงการให้ สนิ บน
8. การฝ่ าฝื นนโยบาย
8.1 ธนาคารจะดําเนินการลงโทษทางวินัยแก่บุคลากรของธนาคารผู้ฝ่าฝื นการปฏิบัติตามนโยบายนี ้ รวมถึง
ผู้บงั คับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทําความผิดหรื อรับทราบว่ามีการกระทําความผิดแต่ไม่ดําเนินการ
จัด การให้ ถูก ต้ อ ง และหากการฝ่ าฝื นนโยบายนี เ้ ป็ นการกระทํ า ทุจริ ตต่อ หน้ า ที่ หรื อ กระทํ าความผิ ด อาญา
โดยเจตนา ผู้นนจะต้
ั ้ องรับโทษไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออก ตามความร้ ายแรงแห่งกรณี
8.2 ในกรณี ที่คู่ค้า ตัวแทน ตัวกลาง ที่ปรึ กษา หรื อผู้ที่มีความเกี่ยวโยงทางธุรกิจอื่นๆของธนาคาร หรื อกระทําการ
ในนามธนาคาร ไม่มีนโยบายต่อต้ านการรับหรื อให้ สินบน หรื อคอร์ รัปชั่น ธนาคารจะจัดให้ บุคคลเหล่านีเ้ ป็ นกลุ่ม
บุคคลที่มีความเสี่ยงสูง และจะต้ องมีการ Customer Due Diligence อย่างเข้ มข้ นก่อนเข้ าร่วมธุรกิจ
9. การกํากับ ติดตาม และสอบทาน
9.1 ธนาคารจะจัดให้ มีการตรวจสอบและประเมินมาตรการควบคุมภายในที่ เหมาะสมในการต่อต้ านการให้
สินบนและคอร์ รัปชัน่
9.2 ธนาคารจะจัดให้ มีการทบทวนและปรับปรุ งนโยบายฉบับนี ้ตามความเหมาะสม หรื ออย่างน้ อยทุกปี หากมี
การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยต่างๆที่มีนยั สําคัญ เช่น มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรื อมาตรฐานการประกอบธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้ อง
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