
 

 

 

สรุปสาระส าคัญของนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
 

 วัตถุประสงค์ 
 ธนาคารมีเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ โดยยึดถือปฏิบตัิตามจรรยาบรรณในการด าเนิน

ธุรกิจ กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร  หลกัการก ากบัดแูลกิจการ และระเบียบข้อก าหนดตามกฎหมายที่เก่ียวข้องในการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน่ของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด  ธนาคารจึงได้ก าหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานมีแนวทางในการปฏิบตัิงาน ด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส และพฒันาสูอ่งค์กรแหง่ความยัง่ยืน 

 

ธนาคารจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระท านัน้จะท าให้ธนาคารสญูเสีย
โอกาสทางธุรกิจ   

 

 หลักการ 
 

ธนาคารห้ามมิให้พนกังานติดสนิบน ตอบแทน หรือให้เงินแก่บคุคล เจ้าหน้าที่รัฐ หรือบริษัทห้างร้านใด เพื่อรับประโยชน์ในทาง
ธุรกิจที่ไมเ่หมาะสมหรือเพื่อมีอิทธิพลตอ่การด าเนินธุรกิจ นโยบายนีจ้ะครอบคลมุถึงการจา่ยเงินทกุลกัษณะไมว่า่จะถกูกฎหมาย
หรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการจ่ายเงินหรือให้ของขวญั (รวมถึงสนัทนาการ) แก่เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนกังาน หรือผู้ที่
เก่ียวข้องกบัองค์กรของรัฐหรือองค์กรที่อยู่ในความควบคมุของรัฐ  พนกังานจะต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบของธนาคาร รวมถึง 
การห้ามมิให้พนกังานเรียกร้อง ด าเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชัน่เพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จกั   
 

ธนาคารจะไมใ่ห้ความร่วมมือหรือสนบัสนนุกิจกรรมใดที่ผิดกฎหมาย เก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ หรือเป็นภยัต่อสงัคมและ
ความมัน่คงของประเทศ   
 

นอกจากนี ้กรรมการ พนกังานและสมาชิกในครอบครัวของกรรมการและพนกังานจะต้องไม่รับของขวญั การสนัทนาการที่มาก
หรือบอ่ยเกินไป รวมทัง้สิง่ตอบแทนอื่นใดที่ถือวา่มีมลูคา่มากเกินปกติจากบคุคลหรือบริษัทห้างร้านอื่นที่ธนาคารประกอบธุรกิจ
หรือจะประกอบธุรกิจด้วย เพื่อมุง่หวงัประโยชน์ทางธุรกิจกบัทางธนาคารทัง้ทางตรงและทางอ้อม    
 

 การช่วยเหลือทางการเมือง  
 

การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง ทัง้ด้านการเงิน หรือรูปแบบอื่นเพื่อสนบัสนนุทางการเมือง ทัง้โดยตรง หรือ โดยอ้อม กับ
พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ผู้ลงสมคัรรับเลอืกตัง้ องค์กรหรือบคุคลซึง่มีความเก่ียวข้องกบัการเมือง จะต้องเป็น
อยา่งโปร่งใส และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  
 

 การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงนิสนับสนุน  
 

การบริจาคเพื่อการกศุล และการให้เงินสนบัสนนุของธนาคาร จะต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใสและถกูต้องตามกฎหมาย  
 

- การบริจาคเพื่อการกุศล  ธนาคารให้การสนบัสนุนและสง่เสริมการพฒันาชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม เช่น การสง่เสริม
การศกึษา การพฒันาจริยธรรมและภมูิคุ้มกนัสงัคม รวมถึง การบรรเทาทกุข์และสาธารณกุศล ที่มุ่งเน้นสร้างประโยชน์ใน
สงัคมอยา่งชดัเจน    
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ธนาคารสนบัสนนุงบประมาณเพื่อช่วยเหลอืสงัคมและสาธารณกศุลโดยไมจ่ ากดัอยูแ่ตโ่ครงการและกิจกรรมที่เอือ้ประโยชน์
ทางภาษีเทา่นัน้ ทัง้นี ้การใช้เงินบริจาคนัน้จะต้องมีความชดัเจน การบริจาคจะต้องมีเอกสารหลกัฐาน และได้รับการบนัทึก
ไว้อยา่งถกูต้องเป็นระบบ  ตามกระบวนการที่ธนาคารก าหนด 

- การให้เงินสนับสนุน   เป็นการให้เงินหรือสิ่งของจากธนาคารตามสญัญาที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพื่อวตัถปุระสงค์ทาง
ธุรกิจ ตราสินค้า หรือช่ือเสียงของธนาคารที่ชอบด้วยกฎหมาย มีความสมเหตุสมผลกับสิ่งตอบแทนที่เจ้าภาพจัดให้  
ธนาคารห้ามมิให้ มีการสญัญา หรือเสนอวา่จะให้ หรือท าการใดเพื่อให้ธนาคารได้เปรียบในการแขง่ขนัโดยมิชอบ  หรือเพื่อ
วตัถปุระสงค์อนัมิชอบอื่นๆ และห้ามสนบัสนนุกิจกรรมที่จดัขึน้โดยบคุคลหรือหน่วยงานที่มีวตัถุประสงค์ไม่สอดคล้องกับ
หลกัการด าเนินธุรกิจของธนาคาร หรือที่อาจจะสร้างความเสยีหายตอ่ช่ือเสยีงของธนาคาร ทัง้นี ้การขออนมุตัิเงินสนบัสนนุ
จะด าเนินการตามขัน้ตอนการขออนมุตัิ  และผู้มีอ านาจอนมุตัิเป็นไปตามที่ธนาคารก าหนด 
 

 การรับและให้ของขวัญ ค่ารับรอง และผลประโยชน์อื่นๆ   
 

การให้ของขวญั การรับรองทางธุรกิจ หรือคา่ใช้จ่ายเพื่อธรุกิจที่ถกูต้องตามกฎหมายเพื่อช่วยเสริมสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า หรือ
ผู้ เก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจของธนาคาร ต้องด าเนินการด้วยความระมดัระวงั รอบคอบเพื่อให้มัน่ใจว่า การด าเนินการดงักลา่ว
ทัง้ในด้านการรับและการให้ต้องเป็นไปอยา่งสมเหตสุมผล มีมลูคา่เหมาะสม ไมม่ีลกัษณะที่จะน าไปสูก่ารคอร์รัปชัน่ 
 

ธนาคารห้ามมิให้พนกังาน เสนอให้ สญัญา การมอบ ให้ค ามัน่ เรียกร้อง หรือ การรับผลประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่มีมลูค่า ไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อม จากหรือให้แก่ลกูค้า เจ้าหน้าที่รัฐ หรือบคุคลที่สาม เพื่อก่อให้เกิดอิทธิพลตอ่ผู้อื่นตอ่การกระท าในหน้าที่ หรือ
เพื่อให้ได้มาซึง่ประโยชน์อนัไมส่มควร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งท าให้ผู้ รับไมส่ามารถใช้วิจารณญาณที่เป็นกลางในการตดัสนิใจได้ 
 

ผลประโยชน์ที่ให้หรือรับนัน้ ไม่จ ากัดเพียงของขวญั การเลีย้งอาหาร กิจกรรมเพื่อความบนัเทิง แต่รวมถึง การช าระเงินให้  การบริการ             
การอ านวยความสะดวกตา่งๆ การให้โอกาสเพื่อการจ้างงาน หรือการให้โอกาสทางธุรกิจ  

 

 การจัดซือ้จัดจ้าง 
 

ธนาคารได้จดัให้มีระเบียบปฏิบตัิว่าด้วยการจดัซือ้ / จดัจ้าง โดยการคดัเลือกผู้ขาย คู่สญัญา หรือที่ปรึกษา ต้องอยู่บนพืน้ฐานว่า
ธนาคารต้องได้รับประโยชน์สงูสดุ ภายใต้กระบวนการคดัเลือกที่โปร่งใส ซื่อสตัย์ ปราศจากอคติ สามารถตรวจสอบได้ และห้าม        
มิให้พนกังานรับผลประโยชน์ตา่งๆ จากผู้ที่เข้ารับการคดัเลอืกโดยเด็ดขาด หากปรากฏวา่มีข้อมลูการเรียก หรือการรับ หรือการจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุริตเกิดขึน้ ให้พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและร่วมกนัแก้ไขปัญหาโดยยตุิธรรมและรวดเร็ว  ธนาคาร
จะแจ้งให้ผู้ขาย คู่สญัญา หรือที่ปรึกษาที่ธนาคารจัดซือ้ / จัดจ้างรับทราบนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ของธนาคาร คู่สญัญาต้อง
ปฏิบตัิตามกฎหมายเก่ียวกบัการปอ้งกนัการคอร์รัปชัน่ของประเทศไทย รวมทัง้นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ท่ีธนาคารก าหนด  

 

 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ธนาคารจดัให้มีกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบคุคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมัน่ของธนาคารต่อการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ตัง้แต่ การ
ก าหนดโครงสร้างองค์กรมีความโปร่งใส มีประสทิธิภาพ มีการแบง่แยกหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการท างาน สายการบงัคบั
บญัชาที่ชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างกนัอย่างเหมาะสม  การสรรหาหรือการคดัเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง 
การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตัิงานพนกังาน และการให้ผลตอบแทน   และก าหนดกระบวนการอย่างเหมาะสมในการ
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ลงโทษพนกังานที่ไม่ปฏิบตัิตามนโยบาย รวมถึงการสื่อสารภายในให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานรับทราบ  และส่งเสริมให้
ผู้บริหารสือ่สารท าความเข้าใจกบัพนกังาน 
  

 การสื่อสารและช่องทางการร้องเรียน 
 

การสื่อสาร 
 

 ธนาคารได้จดัให้มีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของหลกัการส าคญัในจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
ให้พนกังานทราบโดยทัว่กนั เพื่อให้ถือเป็นแนวทางปฏิบตัิควบคูไ่ปกบัข้อบงัคบัและระเบียบพนกังานของธนาคาร  

 

ธนาคารสือ่สารนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ ผา่นหลายช่องทาง เช่น การเผยแพร่ข้อมลูในอินทราเน็ต การอบรมปฐมนิเทศพนกังาน การอบรม
ทบทวนความรู้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน เป็นประจ าทกุปี ผ่าน E-Learning  พร้อมจดัท าแบบทดสอบประเมินความเข้าใจของ
พนกังาน  นอกจากนี ้ธนาคารมีการสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ไปยงับริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ  รวมถึง บริษัทอื่นที่มีอ านาจควบคุม 
ตวัแทนทางธุรกิจ และสือ่สารไปยงัสาธารณชน คูค้่าทางธุรกิจที่เก่ียวข้อง และผู้มีสว่นได้เสียอื่นๆ ผ่านหลายช่องทาง เช่น  อีเมล์  เว็บไซต์
ธนาคาร รายงานประจ าปี รายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคม รวมถึง สือ่สิง่พิมพ์ประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ ของธนาคาร   
 

ช่องทางการร้องเรียน 
   

 ธนาคารจดัให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสส าหรับผู้มีสว่นได้เสยี ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนกังาน คู่ค้า เพื่อเป็นการสร้าง
ความมัน่ใจวา่ ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่จะได้รับการดแูลตามสิทธิและข้อตกลงที่มีอยู่กบัธนาคารอย่างเป็นธรรม ธนาคารได้ก าหนด
แนวปฏิบตัิเร่ืองการร้องเรียน โดยธนาคารจดัให้มีระเบียบปฏิบตัิและกระบวนการในการด าเนินการกบัเร่ืองที่พนกังานร้องเรียน  

 

พนกังานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถติดต่อสื่อสารกับธนาคารผ่านช่องทางต่างๆ  เช่น ติดต่อผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
มายงักรรมการอิสระ ตามที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ธนาคาร หรือติดตอ่ผา่นศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน ผา่นโทรศพัท์หรือแบบฟอร์มออนไลน์ 
ที่ปรากฏในเว็บไซต์ธนาคาร  รวมถึง การสง่โทรสาร จดหมายทางไปรษณีย์ การพบโดยตรง นอกจากนี ้พนกังานสามารถติดต่อ
มายงัประธานกรรมการธนาคาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ หรือประธานเจ้าหน้าที่ก ากบัดูแลกิจการได้
โดยตรง เพื่อแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่สอ่ถึงการทจุริตคอร์รัปชัน่ หรือ
ประพฤติมิชอบของบคุคลในองค์กร  โดยธนาคารมีกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และให้ความส าคญักบัการเก็บข้อมลูผู้ ร้องเรียน 
การร้องเรียน และเอกสารหลกัฐานไว้เป็นความลบั นอกจากนี ้ผู้ ร้องเรียนสามารถยื่นข้อร้องเรียนเป็นความลบัและไม่เปิดเผยช่ือ 
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ ร้องเรียน ทัง้นี ้ธนาคารจะด าเนินการตามกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน และระเบียบการสอบสวน
ข้อเท็จจริงและพิจารณาโทษทางวินยัที่ธนาคารก าหนด 
 

 การควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
 

ธนาคารจดัให้มีการควบคมุภายในครอบคลมุทัง้ด้านการเงิน การบญัชี การเก็บบนัทกึข้อมลู รวมถึงกระบวนการอื่นภายในธนาคาร
ที่เก่ียวข้องกบัแนวปฏิบตัิเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน่ สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน  ที่
เหมาะสมและมีประสทิธิผล 
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การประเมินความเสี่ยง 
ธนาคารมีหนว่ยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ ทีอ่อกแบบและพฒันาเคร่ืองมือเพื่อประเมินความเสี่ยง เพื่อใช้ใน
หนว่ยงานของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ เพื่อให้สามารถติดตามและควบคมุความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึง การทบทวนและน าเสนอนโยบาย หลกัเกณฑ์ ระเบียบวิธีปฏิบตัิการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ   เพื่อบริหารจดัการ
ความเสีย่งด้านคอร์รัปชัน่ของธนาคาร 


