สรุ ปสาระสาคัญของนโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
 วัตถุประสงค์
ธนาคารมีเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ ในการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ โดยยึดถือปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการดาเนิน
ธุรกิจ กลุม่ ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร หลักการกากับดูแลกิจการ และระเบียบข้ อกาหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในการ
ต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ของประเทศไทยอย่างเคร่ งครัด ธนาคารจึงได้ กาหนดนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานมีแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และพัฒนาสูอ่ งค์กรแห่งความยัง่ ยืน
ธนาคารจะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษหรื อให้ ผลทางลบต่อผู้ที่ปฏิเสธการคอร์ รัปชั่น แม้ ว่าการกระทานันจะท
้
าให้ ธนาคารสูญเสีย
โอกาสทางธุรกิจ
 หลักการ
ธนาคารห้ ามมิให้ พนักงานติดสินบน ตอบแทน หรื อให้ เงินแก่บคุ คล เจ้ าหน้ าที่รัฐ หรื อบริ ษัทห้ างร้ านใด เพื่อรับประโยชน์ในทาง
ธุรกิจที่ไม่เหมาะสมหรื อเพื่อมีอิทธิพลต่อการดาเนินธุรกิจ นโยบายนี ้จะครอบคลุมถึงการจ่ายเงินทุกลักษณะไม่วา่ จะถูกกฎหมาย
หรื อไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ถ้ ามีการจ่ายเงินหรื อให้ ของขวัญ (รวมถึงสันทนาการ) แก่เจ้ าหน้ าที่ กรรมการ พนักงาน หรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับองค์กรของรัฐหรื อองค์กรที่อยู่ในความควบคุมของรัฐ พนักงานจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของธนาคาร รวมถึง
การห้ ามมิให้ พนักงานเรี ยกร้ อง ดาเนินการ หรื อยอมรับการคอร์ รัปชัน่ เพื่อประโยชน์ ของตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จกั
ธนาคารจะไม่ให้ ความร่วมมือหรื อสนับสนุนกิจกรรมใดที่ผิดกฎหมาย เกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อเป็ นภัยต่อสังคมและ
ความมัน่ คงของประเทศ
นอกจากนี ้ กรรมการ พนักงานและสมาชิกในครอบครัวของกรรมการและพนักงานจะต้ องไม่รับของขวัญ การสันทนาการที่มาก
หรื อบ่อยเกินไป รวมทังสิ
้ ง่ ตอบแทนอื่นใดที่ถือว่ามีมลู ค่ามากเกินปกติจากบุคคลหรื อบริ ษัทห้ างร้ านอื่นที่ธนาคารประกอบธุรกิจ
หรื อจะประกอบธุรกิจด้ วย เพื่อมุง่ หวังประโยชน์ทางธุรกิจกับทางธนาคารทังทางตรงและทางอ้
้
อม
 การช่ วยเหลือทางการเมือง
การให้ ความช่วยเหลือทางการเมือง ทังด้
้ านการเงิน หรื อรู ปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนทางการเมือง ทังโดยตรง
้
หรื อ โดยอ้ อม กับ
พรรคการเมือง เจ้ าหน้ าที่ของพรรคการเมือง ผู้ลงสมัครรับเลือกตัง้ องค์กรหรื อบุคคลซึง่ มีความเกี่ยวข้ องกับการเมือง จะต้ องเป็ น
อย่างโปร่งใส และเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
 การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้ เงินสนับสนุน
การบริ จาคเพื่อการกุศล และการให้ เงินสนับสนุนของธนาคาร จะต้ องดาเนินการด้ วยความโปร่งใสและถูกต้ องตามกฎหมาย
-

การบริ จาคเพื่อการกุศล ธนาคารให้ การสนับสนุนและส่งเสริ มการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม เช่น การส่งเสริ ม
การศึกษา การพัฒนาจริ ยธรรมและภูมิค้ มุ กันสังคม รวมถึง การบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล ที่ม่งุ เน้ นสร้ างประโยชน์ใน
สังคมอย่างชัดเจน

-

ธนาคารสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือสังคมและสาธารณกุศลโดยไม่จากัดอยูแ่ ต่โครงการและกิจกรรมที่เอื ้อประโยชน์
ทางภาษี เท่านัน้ ทังนี
้ ้ การใช้ เงินบริ จาคนันจะต้
้ องมีความชัดเจน การบริ จาคจะต้ องมีเอกสารหลักฐาน และได้ รับการบันทึก
ไว้ อย่างถูกต้ องเป็ นระบบ ตามกระบวนการที่ธนาคารกาหนด
การให้ เงินสนับสนุ น เป็ นการให้ เงินหรื อสิ่งของจากธนาคารตามสัญญาที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อวัตถุประสงค์ทาง
ธุรกิจ ตราสินค้ า หรื อชื่อเสียงของธนาคารที่ชอบด้ วยกฎหมาย มีความสมเหตุสมผลกับสิ่งตอบแทนที่เจ้ าภาพจัดให้
ธนาคารห้ ามมิให้ มีการสัญญา หรื อเสนอว่าจะให้ หรื อทาการใดเพื่อให้ ธนาคารได้ เปรี ยบในการแข่งขันโดยมิชอบ หรื อเพื่อ
วัตถุประสงค์อนั มิชอบอื่นๆ และห้ ามสนับสนุนกิจกรรมที่จดั ขึ ้นโดยบุคคลหรื อหน่วยงานที่มีวตั ถุประสงค์ไม่สอดคล้ องกับ
หลักการดาเนินธุรกิจของธนาคาร หรื อที่อาจจะสร้ างความเสียหายต่อชื่อเสียงของธนาคาร ทังนี
้ ้ การขออนุมตั ิเงินสนับสนุน
จะดาเนินการตามขันตอนการขออนุ
้
มตั ิ และผู้มีอานาจอนุมตั ิเป็ นไปตามที่ธนาคารกาหนด

 การรับและให้ ของขวัญ ค่ ารับรอง และผลประโยชน์ อ่ ืนๆ
การให้ ของขวัญ การรับรองทางธุรกิจ หรื อค่าใช้ จ่ายเพื่อธุรกิจที่ถกู ต้ องตามกฎหมายเพื่อช่วยเสริ มสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า หรื อ
ผู้เกี่ยวข้ องในการดาเนินธุรกิจของธนาคาร ต้ องดาเนินการด้ วยความระมัดระวัง รอบคอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่า การดาเนินการดังกล่าว
ทังในด้
้ านการรับและการให้ ต้องเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล มีมลู ค่าเหมาะสม ไม่มีลกั ษณะที่จะนาไปสูก่ ารคอร์ รัปชัน่
ธนาคารห้ ามมิให้ พนักงาน เสนอให้ สัญญา การมอบ ให้ คามัน่ เรี ยกร้ อง หรื อ การรับผลประโยชน์ หรื อสิ่ งอื่นใดที่มีมลู ค่า ไม่ว่า
โดยตรงหรื อโดยอ้ อม จากหรื อให้ แก่ลกู ค้ า เจ้ าหน้ าที่รัฐ หรื อบุคคลที่สาม เพื่อก่อให้ เกิดอิทธิพลต่อผู้อื่นต่อการกระทาในหน้ าที่ หรื อ
เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ประโยชน์อนั ไม่สมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาให้ ผ้ รู ับไม่สามารถใช้ วิจารณญาณที่เป็ นกลางในการตัดสินใจได้
ผลประโยชน์ที่ให้ หรื อรั บนัน้ ไม่จากัดเพียงของขวัญ การเลี ้ยงอาหาร กิ จกรรมเพื่อความบันเทิง แต่รวมถึง การชาระเงิ นให้ การบริ การ
การอานวยความสะดวกต่างๆ การให้ โอกาสเพื่อการจ้ างงาน หรื อการให้ โอกาสทางธุรกิจ
 การจัดซือ้ จัดจ้ าง
ธนาคารได้ จดั ให้ มีระเบียบปฏิบตั ิว่าด้ วยการจัดซื ้อ / จัดจ้ าง โดยการคัดเลือกผู้ขาย คู่สญ
ั ญา หรื อที่ปรึ กษา ต้ องอยู่บนพื ้นฐานว่า
ธนาคารต้ องได้ รับประโยชน์สงู สุด ภายใต้ กระบวนการคัดเลือกที่โปร่ งใส ซื่อสัตย์ ปราศจากอคติ สามารถตรวจสอบได้ และห้ าม
มิให้ พนักงานรับผลประโยชน์ตา่ งๆ จากผู้ที่เข้ ารับการคัดเลือกโดยเด็ดขาด หากปรากฏว่ามีข้อมูลการเรี ยก หรื อการรับ หรื อการจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ตเกิดขึ ้น ให้ พึงเปิ ดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและร่ วมกันแก้ ไขปั ญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ ว ธนาคาร
จะแจ้ งให้ ผ้ ขู าย คู่สญ
ั ญา หรื อที่ปรึ กษาที่ธนาคารจัดซื ้อ / จัดจ้ างรับทราบนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ของธนาคาร คู่สญ
ั ญาต้ อง
ปฏิบตั ิตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการคอร์ รัปชัน่ ของประเทศไทย รวมทังนโยบายต่
้
อต้ านคอร์ รัปชัน่ ที่ธนาคารกาหนด
 การบริหารทรัพยากรบุคคล
ธนาคารจัดให้ มีกระบวนการบริ หารงานทรัพยากรบุคคลที่สะท้ อนถึงความมุ่งมัน่ ของธนาคารต่อการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ตังแต่
้ การ
กาหนดโครงสร้ างองค์กรมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีการแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทางาน สายการบังคับ
บัญชาที่ชัดเจน เพื่อให้ มีการถ่วงดุลอานาจระหว่างกันอย่างเหมาะสม การสรรหาหรื อการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง
การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิ งานพนักงาน และการให้ ผลตอบแทน และกาหนดกระบวนการอย่างเหมาะสมในการ
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ลงโทษพนักงานที่ไม่ปฏิบตั ิตามนโยบาย รวมถึงการสื่อสารภายในให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานรับทราบ และส่งเสริ มให้
ผู้บริ หารสือ่ สารทาความเข้ าใจกับพนักงาน
 การสื่อสารและช่ องทางการร้ องเรียน
การสื่อสาร
ธนาคารได้ จดั ให้ มีการเผยแพร่ นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของหลักการสาคัญในจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
ให้ พนักงานทราบโดยทัว่ กัน เพื่อให้ ถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิควบคูไ่ ปกับข้ อบังคับและระเบียบพนักงานของธนาคาร
ธนาคารสือ่ สารนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ผ่านหลายช่องทาง เช่น การเผยแพร่ข้อมูลในอินทราเน็ต การอบรมปฐมนิเทศพนักงาน การอบรม
ทบทวนความรู้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน เป็ นประจาทุกปี ผ่าน E-Learning พร้ อมจัดทาแบบทดสอบประเมินความเข้ าใจของ
พนักงาน นอกจากนี ้ ธนาคารมีการสื่อสารนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ไปยังบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจฯ รวมถึง บริ ษัทอื่นที่มีอานาจควบคุม
ตัวแทนทางธุรกิจ และสือ่ สารไปยังสาธารณชน คูค่ ้ าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง และผู้มีสว่ นได้ เสียอื่นๆ ผ่านหลายช่องทาง เช่น อีเมล์ เว็บไซต์
ธนาคาร รายงานประจาปี รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึง สือ่ สิง่ พิมพ์ประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ ของธนาคาร
ช่ องทางการร้ องเรียน
ธนาคารจัดให้ มีช่องทางการร้ องเรี ยนหรื อแจ้ งเบาะแสสาหรับผู้มีสว่ นได้ เสีย ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า พนักงาน คู่ค้า เพื่อเป็ นการสร้ าง
ความมัน่ ใจว่า ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ จะได้ รับการดูแลตามสิทธิและข้ อตกลงที่มีอยู่กบั ธนาคารอย่างเป็ นธรรม ธนาคารได้ กาหนด
แนวปฏิบตั ิเรื่ องการร้ องเรี ยน โดยธนาคารจัดให้ มีระเบียบปฏิบตั ิและกระบวนการในการดาเนินการกับเรื่ องที่พนักงานร้ องเรี ยน
พนักงานและผู้มีส่วนได้ เสียอื่นๆ สามารถติดต่อสื่อสารกับธนาคารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ติดต่อผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
มายังกรรมการอิสระ ตามที่เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ธนาคาร หรื อติดต่อผ่านศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยน ผ่านโทรศัพท์หรื อแบบฟอร์ มออนไลน์
ที่ปรากฏในเว็บไซต์ธนาคาร รวมถึง การส่งโทรสาร จดหมายทางไปรษณีย์ การพบโดยตรง นอกจากนี ้ พนักงานสามารถติดต่อ
มายังประธานกรรมการธนาคาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้จดั การใหญ่ หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่กากับดูแลกิจการได้
โดยตรง เพื่อแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนการกระทาผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรื อพฤติกรรมที่สอ่ ถึงการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ หรื อ
ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร โดยธนาคารมีกลไกคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส และให้ ความสาคัญกับการเก็บข้ อมูล ผู้ร้องเรี ยน
การร้ องเรี ยน และเอกสารหลักฐานไว้ เป็ นความลับ นอกจากนี ้ ผู้ร้องเรี ยนสามารถยื่นข้ อร้ องเรี ยนเป็ นความลับและไม่เปิ ดเผยชื่อ
เพื่อสร้ างความมั่นใจแก่ผ้ ูร้องเรี ยน ทัง้ นี ้ ธนาคารจะดาเนินการตามกระบวนการรับเรื่ องร้ องเรี ยน และระเบียบการสอบสวน
ข้ อเท็จจริ งและพิจารณาโทษทางวินยั ที่ธนาคารกาหนด
 การควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
ธนาคารจัดให้ มีการควบคุมภายในครอบคลุมทังด้
้ านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้ อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในธนาคาร
ที่เกี่ยวข้ องกับแนวปฏิบตั ิเพื่อต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ สอบทานให้ ธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล
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การประเมินความเสี่ยง
ธนาคารมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้ านการบริ หารความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ ทีอ่ อกแบบและพัฒนาเครื่ องมือเพื่อประเมินความเสี่ยง เพื่อใช้ ใน
หน่วยงานของธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจฯ เพื่อให้ สามารถติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึง การทบทวนและนาเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบวิธีปฏิบตั ิการบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ เพื่อบริ หารจัดการ
ความเสีย่ งด้ านคอร์ รัปชัน่ ของธนาคาร
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