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สารจาก CEO ของ Citi
ในธุุรกิิจของเรา ความไว้วางใจคือทุกิ
สิิ่�งทุกิอย่าง ไม่ว่าจะเป็น็รากิฐานของ
ทุกิความสัิ่มพัันธ์ุของเรากัิบลููกิค้า 
เพืั�อนรว่มงาน หน่วยงานท่�กิำากัิบ
ดููแลู แลูะผูู้้ม่ส่ิ่วนไดู้เส่ิ่ย หรือเป็น็สิิ่�ง
สิ่ำาคัญสิ่ำาหรบัทุกิธุุรกิรรมท่�เราบรหิาร
จัดูกิาร ทุกิเม็ดูเงินท่�เราลูงทุน แลูะทุกิ
คำาแนะนำาท่�เรามอบให้ ตลูอดูจนเป็น็
กุิญแจสิ่ำาคัญสู่ิ่กิารเป็น็ธุนาคารท่�ม่
พัรอ้มทั�งศัักิยภาพัแลูะจิตวิญญาณ

ท่ี่� Citi เราทุี่กคนม่ีหน้าท่ี่�ความีรับผิิดชอบร่วมีกันในการสร้าง
และรักษาความีไว้วางใจดังกล่าวโดยการปฏิิบัติิงานด้วยความี
ซ่ื่�อสัติย์สุจริติติลอดเวลาและที่ำาสิ�งท่ี่�ถููกต้ิองเสมีอ แม้ีไม่ีใช่เร่�อง
ง่ายแต่ิอย่างใด อันท่ี่�จริง เราต้ิองที่ำาให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ�งใน
ยามีท่ี่�มัีนไม่ีใช่เร่�องง่ายเลย แม้ีเราจะอยู่ในสภาวะท่ี่�ต้ิองปรับตัิว
ให้เข้้ากับวิธ่ีที่ำางานและให้บริการลูกค้าแบบใหม่ีนับตัิ�งแต่ิเกิด
สถูานการณ์์การแพร่ระบาดข้องโรคโควิด-19 เปน็ครั�งแรก แต่ิ
ความียึดมัี�นในมีาติรฐานจริยธีรรมีระดับสูงสุดข้องเรายังคง
แน่วแน่ไม่ีเปล่�ยนแปลง 

จรรยาบรรณ์ที่างธุีรกิจข้องเราค่อแนวที่างไปสู่การประพฤติิ
ปฏิิบัติิอย่างม่ีจริยธีรรมี ไม่ีวา่ท่ี่านจะที่ำางานท่ี่�ไหน หร่อม่ี
บที่บาที่หน้าท่ี่�ใดในองค์กร ท่ี่านม่ีหน้าท่ี่�ที่ำาความีเข้้าใจและ
ผูิกพันตินติามีจรรยาบรรณ์ที่างธุีรกิจดังกล่าว รวมีถึูงรายงาน
ให้เราที่ราบหากท่ี่านพบหร่อสงสัยว่าจะม่ีการกระที่ำาผิิด

อย่างไรก็ติามี ไม่ีม่ีเอกสารใดสามีารถูระบุสถูานการณ์์ทัี่�งหมีด
ท่ี่�เราอาจประสบในการที่ำางานท่ี่� Citi ได้ เราจึงข้อให้เพ่�อน
ร่วมีงานทุี่กคนยึดมัี�นในพันธีกิจและค่านิยมีข้องเรา และมัี�นใจ
วา่การตัิดสินใจข้องท่ี่านในทุี่ก ๆ วนัผ่ิานการที่ดสอบสามีระดับ 
นั�นค่อ เปน็ไปเพ่�อผิลประโยชน์ข้องลูกค้า สร้างมูีลค่าที่าง
เศรษฐกิจ และม่ีความีรับผิิดชอบอย่างเป็นระบบเสมีอ เม่ี�อเรา
ที่ำาสิ�งเหล่าน่�ได้ด่แล้ว เราย่อมีดำาเนินธุีรกิจโดยยึดแนวที่างท่ี่� 
Citi ควรจะเปน็อยู่เสมีอ นั�นค่อ การเปน็ธีนาคารท่ี่�ดำาเนินการสู่
ความีเปน็เลิศนั�นเอง 

ข้อบคุณ์สำาหรับทุี่กสิ�งท่ี่�ท่ี่านที่ำาให้กับองค์กรข้องเรา รวมีถึูง
ลูกค้าและชุมีชนท่ี่�เราให้บริการ 

ข้อแสดงความีนับถู่อ 
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ท่่านเห็นไอค่อน
น้�ท้่�ด้านบันของ
หน้าจอหรอืไม่
หากท่่านท่ราบัถึืงการกระท่ำาค่วามผิิด
หรอืพัฤติิกรรมท้่�ผิิดจรยิธรรม ให้ค่ลิกท้่�
ไอค่อนเพืั�อไปยังหน้าการรายงานสายด่วน
จรยิธรรมของ Citi โดยติรง



การปฏิิบััติิติามค่่านิยมของเรา
จรรยาบรรณ์ที่างธุีรกิจข้องเราอยู่บนพ่�นฐานข้องค่านิยมีและ
หลักการข้อง Citi และเป็นแหล่งข้้อมูีลสำาคัญท่ี่�จะช่วยให้ท่ี่าน
ตัิดสินใจได้อย่างถููกต้ิองและดำาเนินการติามีพันธีกิจและค่านิยมี
ข้อง Citi

จรรยาบรรณ์ธุีรกิจน่�ได้รับการยอมีรับโดยคณ์ะกรรมีการข้อง 
Citigroup Inc. (“Citi”) และม่ีผิลใช้บังคับกับกรรมีการ ผู้ิบริหาร 
และพนักงานทุี่กคนข้อง Citigroup Inc. และบริษัที่สาข้าในเคร่อ
รวมีถึูง Citibank, N.A. เราทุี่กคนม่ีภาระหน้าท่ี่�ในการอ่านและ
ปฏิิบัติิติามีจรรยาบรรณ์ที่างธุีรกิจน่� ไม่ีวา่จะอาศัยและที่ำางาน
อยู่ในประเที่ศใดก็ติามี เน่�องจากความีมุ่ีงมัี�นข้อง Citi ในการ
ดำาเนินธุีรกิจติามีมีาติรฐานสูงสุดข้องจรรยาบรรณ์ที่างธุีรกิจด้าน
จริยธีรรมีอยู่เหน่อพรมีแดนระหวา่งประเที่ศ นอกจากน่� บุคคล
อ่�น ๆ ท่ี่�ให้บริการแที่น Citi อาจอยู่ภายใต้ิจรรยาบรรณ์ที่างธุีรกิจ
น่�ติามีสัญญาหร่อข้้อติกลงอ่�น ๆ อ่กด้วย จรรยาบรรณ์ที่างธุีรกิจ
น่�จัดที่ำาเปน็หลายภาษาและสามีารถูดูได้ท่ี่�เวิบ็ัไซ้ต์นักลงทุุน
สัมพันธ์ุข้อง Citigroup

จรรยาบรรณ์ที่างธุีรกิจไม่ีใช่สัญญาจ้างงานและไม่ีระบุถึูงสิที่ธิี�การ
จ้างงานใด ๆ  โดยเฉพาะหร่อรับประกันการจ้างงานในช่วงเวลาใด ๆ
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พัันธกิจและค่่านิยมของ Citi
พันธีกิจข้อง Citi ค่อ ให้บริการในฐานะพันธีมิีติรท่ี่�ไวว้างใจได้
สำาหรับลูกค้าข้องเรา โดยจัดหาบริการที่างการเงินอย่าง 
รับผิิดชอบเพ่�อผิลักดันการเติิบโติและความีก้าวหน้าที่างเศรษฐกิจ 
กิจกรรมีหลักข้องเราค่อ การปกปอ้งรักษาที่รัพย์สิน การให้กู้ย่มี 
การชำาระเงิน และการเปน็ตัิวแที่นข้องลูกค้าในการเข้้าถึูงติลาด 
ทุี่น เราสั�งสมีประสบการณ์์ในธุีรกิจมีายาวนานกวา่ 200 ป ีใน 
การช่วยเหล่อลูกค้าข้องเราจัดการกับความีท้ี่าที่ายท่ี่�ยากลำาบาก
ในโลกธุีรกิจ และสร้างโอกาสท่ี่�ด่ท่ี่�สุดให้กับพวกเข้า เราค่อ Citi 
ธีนาคารท่ี่�ดำาเนินงานทัี่�วโลก สถูาบันการเงินท่ี่�เช่�อมีโยงผู้ิคน 
หลายล้านคนในหลายร้อยประเที่ศและเม่ีองต่ิาง ๆ

เราปกปอ้งเงินออมีข้องลูกค้าข้องเราและสนับสนุนให้ใช้จ่ายเงิน
อย่างม่ีประโยชน์ ตัิ�งแต่ิธุีรกรรมีประจำาวนัจนถึูงการซ่ื่�อท่ี่�อยู่อาศัย
ท่ี่�ยกระดับคุณ์ภาพช่วติิข้องพวกเข้า เราแนะนำาลูกค้าเก่�ยวกับวิธ่ี
การลงทุี่นเพ่�อสิ�งท่ี่�จำาเปน็ในอนาคติ เช่น การศึกษาข้องบุติรและ
การดำารงช่วติิหลังเกษ่ยณ์อายุ และแนะนำาการซ่ื่�อหลักที่รัพย์ เช่น 
หุ้นและพันธีบัติร

เราที่ำางานร่วมีกับองค์กรลูกค้าภาคธุีรกิจอ่�น ๆ เพ่�อให้ผิลการ
ปฏิิบัติิงานในแต่ิละวนัออกมีาด่ท่ี่�สุด ไม่ีวา่จะเปน็ความีต้ิองการ
เงินทุี่นหมุีนเวย่น การบริหารบัญช่เงินเด่อนพนักงาน หร่อการส่ง
ออกสินค้าไปต่ิางประเที่ศ ด้วยการให้กู้ย่มีแก่องค์กรทัี่�งรายใหญ่
และรายย่อย เราช่วยให้พวกเข้าเติิบโติ สร้างงาน และสร้างมูีลค่า
ที่างเศรษฐกิจท่ี่�แท้ี่จริงให้เกิดขึ้�นตัิ�งแต่ิระดับในครอบครัวไป
จนถึูงในชุมีชนทัี่�วโลก เราจัดหาแหล่งเงินและสนับสนุนภาครัฐใน
ทุี่กระดับเพ่�อให้พวกเข้าสามีารถูสร้างโครงสร้างพ่�นฐานท่ี่�ยั�งย่น 
เช่น ท่ี่�พักอาศัย ระบบคมีนาคมีข้นส่ง โรงเร่ยน และโครงการ
สาธีารณ์ะท่ี่�สำาคัญอ่�น ๆ

ข่้ดความีสามีารถูดังกล่าวมีานำามีาซึื่�งพันธีะท่ี่�จะต้ิองประกอบ
ธุีรกิจอย่างม่ีความีรับผิิดชอบ ที่ำาสิ�งท่ี่�ที่ำาได้เพ่�อให้ได้ผิลลัพธ์ีท่ี่�ด่
ท่ี่�สุดและจัดการความีเส่�ยงอย่างรอบคอบ หากไม่ีเปน็ไปติามีท่ี่�
คาดไว้ เราจะตัิดสินใจอย่างชัดเจนและเร่ยนรู้จากประสบการณ์์ท่ี่�
ผ่ิานมีาข้องเรา

เรามุ่ีงมัี�นสร้างและรักษาความีไว้วางใจจากสาธีารณ์ะโดย
ปฏิิบัติิติามีมีาติรฐานจริยธีรรมีสูงสุดเสมีอ เราข้อให้เพ่�อนร่วมี
งานข้องเราดำาเนินการให้มัี�นใจวา่ การตัิดสินใจข้องพวกเข้า
ผ่ิานการที่ดสอบ 3 ระดับ นั�นค่อ การตัิดสินใจเป็นไปเพ่�อผิล
ประโยชน์ข้องลูกค้าข้องเรา เพ่�อสร้างมูีลค่าที่างเศรษฐกิจ และ
ม่ีความีรับผิิดชอบอย่างเป็นระบบเสมีอ เม่ี�อเราที่ำาสิ�งเหล่าน่�ได้
ด่ เราจะสามีารถูสร้างผิลลัพธ์ีที่างการเงินและที่างสังคมีท่ี่�ด่ให้
กับชุมีชนท่ี่�เราดำาเนินธุีรกิจ และแสดงให้เห็นถึูงสิ�งท่ี่�ธีนาคาร
ระดับโลกอย่างเราสามีารถูที่ำาได้

https://www.citigroup.com/citi/investor/corporate_governance.html
https://www.citigroup.com/citi/investor/corporate_governance.html


ความรับผิู้ดูชอบ 
ของเรา

ควิามรบััผิิดชอบัข้องทุุกคน

ควิามรบััผิิดชอบัข้องผ้้ิบัังคับับััญชา
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5ควิามรบััผิิดชอบัข้องเรา



ค่วามรบััผิิดชอบัของผ้้ิบัังคั่บับััญชา
เราคาดูหวังให้พันักิงานทุกิคนเป็น็ผูู้้นำา 
แต่เราตระหนักิดู่ว่าผูู้้บังคับบัญชาต้อง
เป็น็แบบอย่างท่�ดู่โดูยกิารทำาตนเป็น็
แบบอย่างแลูะสิ่ร้างแรงบันดูาลูใจแก่ิท่ม
งานให้ป็ฏิิบัติตามค่านิยมของเรา

ในการเปน็แบบอย่างท่ี่�ด่ ผู้ิบังคับบัญชาต้ิอง:

•  เน้นยำ�าอยู่เสมีอถึูงความีสำาคัญข้องการเข้้าใจและปฏิิบัติิติามี
จรรยาบรรณ์ที่างธุีรกิจ พันธีกิจและค่านิยมี หลักการความี
เปน็ผู้ินำา และนโยบายและขั้�นติอนปฏิิบัติิท่ี่�ม่ีผิลใช้บังคับกับ
งานในความีรับผิิดชอบข้องสมีาชิกในท่ี่มีข้องตินในแต่ิละวัน

•  ที่ำาความีเข้้าใจความีเส่�ยงท่ี่�เกิดขึ้�นจากการที่ำางานข้อง
สมีาชิกในท่ี่มี และม่ีบที่บาที่เชิงรุกในการให้ความีมัี�นใจถึูง
คุณ์ภาพข้องงานดังกล่าว

•  สนับสนุนให้พนักงานแจ้งข้้อมูีลและข้้อวิติกกังวล โดยเฉพาะ
เร่�องท่ี่�อาจเก่�ยวกับประเด็นด้านกฎหมีายและจริยธีรรมี และ
สนับสนุนสภาพแวดล้อมีในการที่ำางานท่ี่�ที่ำาให้พนักงานรู้สึก
สบายใจในการที่ำาเช่นนั�น

•  รับฟัังพนักงานท่ี่�แจ้งข้้อวติิกกังวลและให้ความีสำาคัญกับข้้อ
วติิกกังวลดังกล่าวอย่างจริงจัง

•  ติรวจสอบวา่ปัญหาได้รับการแก้ไข้อย่างเหมีาะสมีหร่อแจ้ง
ไปยังบุคคลหร่อส่วนงานท่ี่�เก่�ยวข้้องในทัี่นท่ี่

•  ส่งเสริมีการรับรู้ถึูงแหล่งข้้อมูีลทัี่�งหมีดท่ี่�ม่ีให้สำาหรับการ
ข้อคำาแนะนำาหร่อรายงานข้้อวิติกกังวล รวมีถึูงสายด่วน
จริยธีรรมี 

•  ไม่ีม่ีส่วนเก่�ยวข้้องหร่อยอมีให้เกิดการติอบโต้ิทุี่กรูปแบบ
และส่�อสารข้้อห้ามีการติอบโต้ิในท่ี่�ที่ำางานข้อง Citi อย่าง
ชัดเจน

•  ให้ความีสำาคัญกับสมีาชิกในท่ี่มีท่ี่�ดำาเนินการสอดคล้องกับ
ค่านิยมีข้องเรา

ท่่านท่ราบัหรอืไม่

Citi ยกย่องพันักงานท้่�แสดงให้เห็นถึืงการ
ตัิดสินท้่�ด้และสามารถืบัรหิารค่วามเส้�ยงใน
การดำาเนินธุรกิจประจำาวนัของพัวกเขาในเชิง
รุก สำาหรบััข้อม้ลเก้�ยวกับัวัติถุืประสงค์่ของการ
จัดการค่วามเส้�ยงท้่�ใช้ประกอบัการพิัจารณา
ค่่าติอบัแท่นของ Citi โปรดด้ปรชัญาค่่า
ติอบัแท่นของ Citi

ท่ำาหน้าท้่�ในส่วนของท่่าน

คิ่ดก่อนท่ำา ใช้วจิารณญาณท้่�ด้ ขอค่วามช่วย
เหลือเมื�อได้รบััค่ำาติอบัท้่�ไม่ชัดเจน รายงานให้
ท่ราบัทั่นท้่หากพับัเห็นหรอืสงสัยว่าม้การ 
กระท่ำาค่วามผิิด การรายงานให้ท่ราบัเป็นสิ�งท้่�
ค่วรกระท่ำา

สารบััญ รายงานข้้อวิติกกังวิล

6

ค่วามรบััผิิดชอบัของทุ่กค่น
เราม่ความรบัผิู้ดูชอบรว่มกัินในกิาร
ดูำาเนินกิารให้มั�นใจว่า กิารตัดูสิิ่นใจของ
เราเป็น็ไป็เพืั�อผู้ลูป็ระโยชน์ของลููกิค้า 
สิ่รา้งมูลูค่าทางเศัรษฐกิิจ แลูะม่ความ
รบัผิู้ดูชอบอย่างเป็น็ระบบเสิ่มอ เราม่
ความรบัผิู้ดูชอบต่อมาตรฐานสูิ่งสุิ่ดูดู้าน
จริยธุรรมแลูะป็ฏิิบัติอย่างมืออาช่พัใน
กิารติดูต่อกัิบลููกิค้า เพืั�อนรว่มธุุรกิิจ ผูู้้
ถืือหุ้น ชุมชน แลูะเพืั�อนรว่มงาน

เพ่�อปกปอ้งช่�อเส่ยงข้อง Citi ในด้านความีซ่ื่�อสัติย์และมีอบสิ�งท่ี่�ด่
ท่ี่�สุดสำาหรับลูกค้าข้องเรา ท่ี่านต้ิอง:

•  เข้้าใจและปฏิิบัติิติามีกฎหมีาย กฎเกณ์ฑ์์ และนโยบายและ
ขั้�นติอนปฏิิบัติิข้อง Citi ท่ี่�ม่ีผิลใช้บังคับกับธุีรกิจ ภูมิีภาค 
และ/หร่อส่วนงานข้องท่ี่าน

•  ดำาเนินการอย่างสอดคล้องกับค่านิยมีและหลักการท่ี่�ระบุ
ไวใ้นจรรยาบรรณ์ที่างธุีรกิจน่� พันธีกิจและค่านิยมีข้องเรา 
ติลอดจนมีาติรฐานความีเปน็ผู้ินำาข้องเรา และนำาไปใช้กับ
ทุี่กสิ�งท่ี่�ท่ี่านที่ำาในแต่ิละวนัและในทุี่กการตัิดสินใจข้องท่ี่าน

•  ดำาเนินธุีรกิจในลักษณ์ะท่ี่�เปน็ธีรรมี ม่ีความีโปร่งใส รอบคอบ 
และไวว้างใจได้ ซึื่�งรวมีถึูงม่ีความีมุ่ีงมัี�นต่ิอความีซ่ื่�อสัติย์
สุจริติในการที่ำาธุีรกิจข้องเราและการติิดต่ิอกับลูกค้า ผู้ิให้
บริการ คู่แข่้ง และเพ่�อนพนักงานข้องเรา

•  รับผิิดชอบต่ิอการตัิดสินใจและการกระที่ำาข้องตินเองและม่ี
ความีรับผิิดชอบต่ิอบุคคลอ่�น

•  รายงานการกระที่ำาท่ี่�ยอมีรับไม่ีได้โดยทัี่นท่ี่ และรายงานการ
ละเมิีดหร่อการละเมิีดกฎหมีาย กฎเกณ์ฑ์์ กฎ หร่อการฝ่า่ฝื่น
นโยบาย มีาติรฐาน ขั้�นติอนปฏิิบัติิ หร่อจรรยาบรรณ์ที่าง
ธุีรกิจท่ี่�อาจเกิดขึ้�นทัี่นท่ี่

•  ให้ความีร่วมีม่ีออย่างเต็ิมีท่ี่�ในการสอบสวนข้้อเท็ี่จจริง
เก่�ยวกับการละเมิีดกฎหมีาย กฎเกณ์ฑ์์ กฎ หร่อการฝ่า่ฝื่น
นโยบาย มีาติรฐาน ขั้�นติอนปฏิิบัติิ หร่อจรรยาบรรณ์ที่าง
ธุีรกิจท่ี่�ถููกกล่าวหา และม่ีความีจริงใจและเต็ิมีใจท่ี่�จะให้ข้้อมูีล
ในระหวา่งการสอบสวนข้้อเท็ี่จจริงดังกล่าว

ควิามรบััผิิดชอบัข้องเรา

เรย้นร้เ้พิั�มเติิม 

พันธุกิจและค่านิยม

ห้ลักการควิามเป็ินผ้้ินำา

นโยบัายการรายงานข้้อวิติกกังวิล

นโยบัายการทุบัทุวินทุางวินัิยส่วินกลาง
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ท่ำาหน้าท้่�ในส่วนของท่่าน

ท่่านต้ิองรบััผิิดชอบัต่ิอการตัิดสินใจของตินเอง ไม่ม้บุัค่ค่ลใด ไม่วา่ในระดับัใดม้อำานาจบัอกให้ท่่านท่ำาสิ�ง
ท้่�ผิิดกฎหมายหรอืผิิดจรยิธรรม

1.  การตัิดสินใจน่�เป็นไปเพ่�อผิลประโยชน์สูงสุดข้องลูกค้าหร่อไม่ี
เราคำานึงถึูงผิลประโยชน์ข้องลูกค้าในทุี่กสิ�งท่ี่�เราที่ำา

2.  การตัิดสินใจน่�สร้างมูีลค่าที่างเศรษฐกิจหร่อไม่ี
เราสร้างมูีลค่าที่างเศรษฐกิจด้วยการจัดหาผิลิติภัณ์ฑ์์ บริการ และคำาแนะนำาที่างการเงินเพ่�อช่วยให้ลูกค้ารายบุคคล 
องค์กร และชุมีชนเติิบโติและเจริญก้าวหน้า

3.  สิ�งน่�ม่ีความีรับผิิดชอบอย่างเปน็ระบบอย่างไร
เราม่ีความีรับผิิดชอบและดำาเนินมีาติรการเพ่�อลดความีเส่�ยงท่ี่�ไม่ีเหมีาะสมีต่ิอองค์กร ลูกค้า ชุมีชนข้องเรา และต่ิอ
อุติสาหกรรมีการให้บริการที่างการเงินในวงกว้าง

4.  การตัิดสินใจนั�นเปน็ไปติามีกฎหมีาย กฎเกณ์ฑ์์ นโยบายข้อง Citi และ 
จรรยาบรรณ์ที่างธุีรกิจข้องเราหร่อไม่ี
เราพิจารณ์าทัี่�งในแง่ข้องเน่�อหาและเจตินารมีณ์์ และนำาค่านิยมีข้องเรามีาปฏิิบัติิ

5.  การตัิดสินใจนั�นจะสร้างความีเส่ยหายต่ิอช่�อเส่ยงข้อง Citi หร่อตัิวท่ี่านหร่อไม่ี
เราดำาเนินการบนพ่�นฐานข้องการที่ำาความีเข้้าใจความีเส่�ยงท่ี่�เก่�ยวข้้องอย่างรอบคอบและกระที่ำาการด้วยความี
ระมัีดระวงั พยายามี และใช้ทัี่กษะติามีสมีควร

6.  การตัิดสินใจนั�นจะส่งผิลให้ถููกมีองวา่เป็นผิลประโยชน์ทัี่บซ้ื่อนหร่อเปน็เร่�องไม่ี
เหมีาะสมีหร่อไม่ี
เราหล่กเล่�ยงสถูานการณ์์ท่ี่�ผิลประโยชน์ส่วนตัิวดูขั้ดแย้งกับผิลประโยชน์ข้อง Citi หร่อผิลประโยชน์ข้องลูกค้า

7.  ท่ี่านจะรู้สึกสบายใจหร่อไม่ีหากการตัิดสินใจนั�นได้รับการเผิยแพร่ต่ิอสาธีารณ์ะ
เราม่ีความีเป็นธีรรมี ซ่ื่�อสัติย์ โปร่งใส และม่ีความีรับผิิดชอบต่ิอการกระที่ำาข้องเรา

สารบััญ รายงานข้้อวิติกกังวิล

7การตัดสินใจข้องเรา

การตัิดสินใจของเรา
วิธุ่กิารตัดูสิิ่นใจของเราบ่งบอกิถึืงความเป็น็เราในฐานะบริษัทไดู้มากิเท่ากัิบกิาร
ตัดูสิิ่นใจนั�น ๆ 
นอกจากปฏิิบััติิติามกฎหมายและนโยบัายทั่�งหมดท้่�เก้�ยวข้องแล้ว การตัิดสินใจของเรา
ต้ิองผ่ิานการท่ดสอบั 3 ระดับัท้่�อย่้ในพัันธกิจและค่่านิยมเสมอ ได้แก่

เป็นไปเพืั�อผิล
ประโยชน์ของล้กค้่า

สรา้งม้ลค่่าท่าง
เศรษฐกิจ

ม้ค่วามรบััผิิดชอบั
อย่างเปน็ระบับัเสมอ

เมื�อท่่านเผิชิญกับัการตัิดสินใจท้่�ท้่าท่ายหรอืสถืานการณ์ท้่�ร้สึ้กวา่ไม่ถ้ืกต้ิอง ท่่านค่วรใช้ค่ำาถืาม
ต่ิอไปน้�เพืั�อกำาหนดทิ่ศท่างในการดำาเนินการ:

แม้ีวา่จรรยาบรรณ์ที่างธุีรกิจน่�จะไม่ีสามีารถูจัดการกับปัญหาได้ในทุี่กสถูานการณ์์ แต่ิเราวางใจวา่ท่ี่านจะใช้วจิารณ์ญาณ์ข้อง
ท่ี่านติามีพันธุกิจและค่านิยมข้องเราและจรรยาบรรณ์ที่างธุีรกิจน่� 

การตัิดสินใจอย่างม่ีจริยธีรรมียังหมีายความีว่าท่ี่านม่ีหน้าท่ี่�รับผิิดชอบในการข้อคำาแนะนำาเม่ี�อจำาเป็นด้วยเช่นกัน 

โดยทัี่�วไปแล้ว เม่ี�อม่ีข้้อแติกต่ิางระหว่างนโยบายต่ิาง ๆ ข้อง Citi ท่ี่�เก่�ยวข้้องกับท่ี่านกับกฎหมีายต่ิาง ๆ ในประเที่ศท่ี่�ท่ี่านดำาเนิน
ธุีรกิจอยู่ ให้ถู่อปฏิิบัติิติามีนโยบายหร่อกฎหมีายท่ี่�เข้้มีงวดกวา่ หากธุีรกิจ ภูมิีภาค หร่อสายงานข้องท่ี่านม่ีนโยบายท่ี่�เข้้มีงวด
กวา่จรรยาบรรณ์ที่างธุีรกิจน่� ให้ปฏิิบัติิติามีนโยบายท่ี่�เข้้มีงวดกวา่

หากท่ี่านม่ีคำาถูามีหร่อข้้อวติิกกังวลวา่จรรยาบรรณ์ที่างธุีรกิจน่�พันธีกิจและค่านิยมีข้อง Citi, นโยบายข้อง Citi หร่อกฎหมีาย
ท้ี่องถิู�นม่ีผิลใช้บังคับกับการกระที่ำาข้องท่ี่านหร่อผู้ิอ่�นอย่างไร โปรดดูส่วนการรายงานและการข้อควิามช่วิยเห้ล่อ

https://www.citigroup.com/citi/about/mission-and-value-proposition.html


การรายงานข้้อวิิตกกังวิลทุางธุุรกิจ

การรายงานข้้อวิิตกกังวิลด้านจรยิธุรรม

การไม่เปิิดเผิยช่�อและการรกัษาควิามลับั

ข้้อห้้ามการกระทุำาตอบัโต้ในสถานทุ่�ทุำางาน

กิารรายงานแลูะ
กิารขอความ
ช่วยเหลืูอ

สารบััญ รายงานข้้อวิติกกังวิล
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ท่่านท่ราบัหรอืไม่

ค่ณะกรรมการด้านค่วามเส้�ยงต่ิอชื�อเส้ยง
องค์่กรสำาหรบััธุรกิจและภู้มิภูาค่แต่ิละแห่งของ 
Citi ม้หน้าท้่�ค่วบัคุ่มด้แลกระบัวนการในการ
ระบุั ติรวจสอบั แจ้ง จัดการ และรายงานค่วาม
เส้�ยงเก้�ยวกับัชื�อเส้ยงท้่�ม้นัยสำาคั่ญ และดำาเนิน
การอย่างเหมาะสมและเปน็ไปติามวัติถุืประสงค์่
เชิงกลยุท่ธ์ของทั่�งองค์่กร เกณฑ์์ระดับัค่วาม
เส้�ยงโดยรวมท้่�ยอมรบััได้ และค่วามค่าดหวัง
ด้านกฎหมาย พัรอ้มกับัส่งเสรมิวฒันธรรม
ในการติระหนักถึืงค่วามเส้�ยงและมาติรฐาน
ด้านค่วามซืื่�อสัติย์สุจรติิและพัฤติิกรรมท่าง
จรยิธรรมในระดับัส้งทั่�วทั่�งองค์่กรติามพัันธกิจ
และค่่านิยมของ Citi

สารบััญ รายงานข้้อวิติกกังวิล

การรายงานข้อวติิกกังวลท่างธุรกิจ
กิลุู่มบรษัิทในเครือแลูะชื�อเส่ิ่ยงของ 
Citi ต้องพึั�งพัากิารใช้วิจารณญาณแลูะ
สิ่ามัญสิ่ำานึกิท่�เหมาะสิ่มของเราในทุกิกิาร
ดูำาเนินกิาร แลูะกิารพิัจารณาอย่างรอบ
ดู้านถึืงผู้ลูกิระทบท่�อาจเกิิดูขึ�นจากิผู้ลูของ
กิารทำาธุุรกิรรม กิิจกิรรม หรอืกิารดูำาเนิน
กิารอื�น ๆ ท่�เราม่ส่ิ่วนรว่ม

ท่ี่านม่ีหน้าท่ี่�รับผิิดชอบในการรายงานประเด็นปัญหาหร่อข้้อวิติก
กังวลท่ี่�อาจก่อให้เกิดความีเส่�ยงท่ี่�ม่ีนัยสำาคัญต่ิอกลุ่มีบริษัที่ใน
เคร่อ ช่�อเส่ยง การดำาเนินงาน ความีเปน็ธีรรมี หร่อต่ิอระบบ ไปยัง
ผู้ิบังคับบัญชาหร่อแหล่งข้้อมูีลท่ี่�ระบุไวใ้นจรรยาบรรณ์ที่างธุีรกิจ
น่� ซึื่�งบุคคลดังกล่าวอาจรายงานต่ิอไปยังคณ์ะกรรมีการด้านความี
เส่�ยงต่ิอช่�อเส่ยงองค์กรสำาหรับภูมิีภาคหร่อธุีรกิจท่ี่�เหมีาะสมีนั�น ๆ

เรย้นร้เ้พิั�มเติิม 

กฎบััตรคณ์ะกรรมการด้านควิามเส่�ยง
ต่อช่�อเส่ยงข้องกลุ่มบัรษัิทุ

นโยบัายด้านควิามเส่�ยงต่อช่�อเส่ยง

การจัดการควิามเส่�ยงด้านช่�อเส่ยงข้อง 
Citi ขั้�นตอนปิฏิิบััติด้านการรายงาน
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ตืิ�นตัิวอย่้เสมอ!

ม้ข้อสงสัย ปญัหา หรอืข้อวติิกกังวลหรอืไม่ 
ในกรณ้ส่วนใหญ่ ผ้้ิจัดการของท่่านค่วรเป็น
บุัค่ค่ลแรกท้่�ท่่านค่วรติิดต่ิอเพืั�อรายงานให้
ท่ราบั ผ้้ิจัดการของท่่านอย่้ในสถืานะท้่�ด้ท้่�สุดท้่�
จะเข้าใจข้อวติิกกังวลของท่่านและดำาเนินการ
ติามค่วามเหมาะสม หากท่่านร้สึ้กอึดอัดใจท้่�จะ
รายงานข้อวิติกกังวลต่ิอผ้้ิจัดการของท่่านไม่
วา่ด้วยเหตุิผิลใดก็ติาม หรอืหากข้อวติิกกังวล
ของท่่านเก้�ยวข้องกับัผ้้ิจัดการของท่่าน ท่่าน
สามารถืใช้ช่องท่างการรายงานอื�น ๆ ท้่�ระบุัไว้
ในค่อลัมน์ก่อนหน้าน้�ได้ติลอดเวลา

การรายงานสำานักงานจรยิธรรมของ CITI

ท่่านสามารถืรายงานข้อวิติกกังวลไปยังสำานักงานจรยิธรรมของ Citi ในสหรฐัอเมรกิาโดย:

โท่รติิดต่ิอสายด่วนจรยิธรรมของ Citi (เปิดให้บัรกิารทุ่กวนัติลอด 24 ชั�วโมง เลือกได้หลายภูาษา) โดย:

ค้่นหาตัิวเลือกการโท่รท้่�ม้ให้บัรกิารในประเท่ศของท่่านได้จากค่ำาแนะนำาการโท่รสำาหรบัั
แต่ิละประเท่ศหรอื

โท่ร 1-866-ETHIC-99 (1-866-384-4299) หรอื

โท่ร 1-212-559-5842 (หมายเลขท้่�เรย้กเก็บัเงินปลายท่างต่ิางประเท่ศ/เรย้กเก็บัเงิน
ปลายท่าง)

ผ้้ิให้้บัรกิารอาจเรย่กเก็บัค่าธุรรมเน่ยมห้ากทุ่านโทุรผ่ิานโทุรศัพท์ุม่อถ่อ ดังนั�น โปิรดตรวิจสอบักับัผ้้ิให้้บัรกิารข้องทุ่านก่อนโทุร

รายงานออนไลน์ผ่ิานท่างเว็บัไซื่ต์ิท้่�: 
https://www.citigroup.com/citi/investor/ethics_hotline.html

รายงานท้่�เก้�ยวข้องกับัฝ่า่ยบุัค่ค่ลต่ิอสำานักงานจรยิธรรมจะถ้ืกส่งต่ิอไปยังฝ่่ายท่รพััยากรบุัค่ค่ลและ
แรงงานสัมพัันธ์เพืั�อติรวจสอบัและติิดติามผิล

สารบััญ รายงานข้้อวิติกกังวิล
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การรายงานข้อวติิกกังวล
ด้านจรยิธรรม
เราเชื�อว่ากิารดูำาเนินกิารอย่างถูืกิต้อง
ตามจริยธุรรมไม่เพ่ัยงเป็น็สิิ่�งท่�ควร
กิระทำา หากิแต่ยังเป็น็วิธุ่กิารดูำาเนิน
ธุุรกิิจท่�ถูืกิต้องแลูะเป็น็วิธุ่กิารบรกิิาร
ลููกิค้า เพืั�อนรว่มธุุรกิิจ ผูู้้ถืือหุ้น แลูะ
ชุมชนของเราไดู้อย่างดู่ท่�สุิ่ดูอ่กิดู้วย

เราทุี่กคนม่ีภาระหน้าท่ี่�ในการรายงานข้้อวติิกกังวลเก่�ยวกับ
การกระที่ำาหร่อสถูานการณ์์ท่ี่�อาจที่ำาให้บริษัที่หร่อลูกค้าข้อง
เราติกอยู่ในความีเส่�ยง การระบุและการแก้ไข้ปัญหาแต่ิเนิ�น ๆ 
ม่ีความีสำาคัญอย่างยิ�งต่ิอการรักษาความีไวว้างใจข้องลูกค้า 
เพ่�อนร่วมีธุีรกิจ พนักงาน และผู้ิถู่อผิลประโยชน์ร่วมีอ่�น ๆ

หากท่ี่านม่ีข้้อสงสัยวา่สถูานการณ์์ดังกล่าวต้ิองรายงานปัญหา
หร่อไม่ี ท่ี่านควรเล่อกท่ี่�จะรายงานปัญหาเสมีอ

หากท่ี่านม่ีเหตุิผิลท่ี่�เช่�อได้วา่พนักงานข้อง Citi หร่อผู้ิท่ี่�ที่ำางาน
ในนามีข้อง Citi อาจม่ีส่วนเก่�ยวข้้องในการกระที่ำาความีผิิดอัน
ได้แก่ การละเมิีดหร่อการกระที่ำาท่ี่�อาจเปน็การละเมิีดกฎหมีาย 
ข้้อบังคับ กฎ หร่อการฝ่า่ฝ่นืนโยบาย มีาติรฐาน ขั้�นติอนปฏิิบัติิ 
หร่อจรรยาบรรณ์ที่างธุีรกิจน่� รวมีถึูงการข่้มีขู่้วา่จะใช้หร่อการ
ใช้ความีรุนแรงที่างร่างกาย ท่ี่านต้ิองรายงานข้้อวติิกกังวลข้อง
ท่ี่านไปยังบุคคลต่ิอไปน่�ทัี่นท่ี่

•  ผู้ิจัดการข้องท่ี่านหร่อสมีาชิกฝ่า่ยบริหารจัดการที่างอ่�น

•  ฝ่า่ยที่รัพยากรบุคคล (HR) ตัิวแที่นพนักงาน หร่อ
แรงงานสัมีพันธ์ีข้องท่ี่าน

•  ท่ี่�ปรึกษากฎหมีายภายในหน่วยงานข้องท่ี่าน

•  เจ้าหน้าท่ี่�ฝ่า่ยการกำากับดูแลการปฏิิบัติิติามีกฎ 
เกณ์ฑ์์ (ICRM)

•  ฝ่่ายบริการด้านความีปลอดภัยและการสอบสวนข้้อเท็ี่จจริง
ข้อง Citi (CSIS)

•  สำานักงานจริยธีรรมีข้อง Citi

ท่ี่านจะต้ิองเปน็ผู้ิรับผิิดชอบต่ิอการกระที่ำาข้องตัิวท่ี่านเอง อ่กทัี่�ง
ยังอาจต้ิองรับผิิดชอบต่ิอการไม่ีดำาเนินการรายงานการกระที่ำา
ข้องผู้ิอ่�น หากท่ี่านที่ราบว่าบุคคลผู้ินั�นกระที่ำาสิ�งท่ี่�ละเมิีดกฎหมีาย 
ข้้อบังคับ กฎ หร่อการฝ่่าฝื่นนโยบาย มีาติรฐาน ขั้�นติอนปฏิิบัติิ 
หร่อจรรยาบรรณ์ที่างธุีรกิจน่�

ถึูงแม้ีวา่เราจะสนับสนุนให้ท่ี่านรายงานประเด็นปัญหาให้ Citi 
ที่ราบ แต่ิเราติระหนักว่าอาจไม่ีสามีารถูดำาเนินการเช่นน่�ได้เสมีอ
ไป ไม่ีม่ีข้้อมูีลใดในจรรยาบรรณ์ที่างธุีรกิจน่�ท่ี่�ห้ามีหร่อจำากัดไม่ี
ให้ท่ี่านรายงานปัญหาต่ิอหน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำากับดูแล หร่อ
หน่วยงานอิสระ หร่อให้ข้้อมูีล ย่�นข้้อร้องเร่ยน หร่อเข้้าร่วมีการ
สอบสวนข้้อเท็ี่จจริงหร่อการดำาเนินการติามีกฎหมีายกับหน่วย
งานดังกล่าว และไม่ีม่ีข้้อมูีลใดในจรรยาบรรณ์ที่างธุีรกิจน่�ท่ี่�
กำาหนดให้ท่ี่านแจ้งให้ Citi ที่ราบถึูงการรายงานดังกล่าว

https://www.citigroup.com/citi/investor/data/ethics-office-country-access-codes.pdf?ieNocache=420
https://www.citigroup.com/citi/investor/data/ethics-office-country-access-codes.pdf?ieNocache=420
https://www.citigroup.com/citi/investor/ethics_hotline.html
http://www.citigroup.com/citi/investor/ethics_hotline.html


สารบััญ รายงานข้้อวิติกกังวิล

11การรายงานและการข้อควิามช่วิยเห้ล่อ

การไม่เปิดเผิยชื�อและการรกัษา
ค่วามลับั

ข้อห้ามการกระท่ำาติอบัโต้ิใน
สถืานท้่�ท่ำางาน

Citi เชื�อว่าม่ความจำาเป็น็อย่างยิ�งท่�ท่าน
จะต้องรูสึ้ิ่กิป็ลูอดูภัยเมื�อรายงานข้อวิตกิ
กัิงวลู แลูะเราสิ่นับสิ่นุนให้ท่านรายงาน 
ข้อวิตกิกัิงวลูอย่างเปิ็ดูเผู้ย

การติิดต่ิอทัี่�งหมีดกับสำานักงานจริยธีรรมีและการสอบสวนข้้อ
เท็ี่จจริงข้องสำานักงานจริยธีรรมีจะถููกเก็บรักษาไวเ้ปน็ความีลับ
เท่ี่าท่ี่�จะที่ำาได้ ติามีความีจำาเปน็ในการสอบสวนข้้อเท็ี่จจริงและ
การจัดการกับเร่�องนั�น ๆ โดยอยู่ภายใต้ิกฎหมีายและกฎระเบ่ยบ
ท่ี่�เก่�ยวข้้อง

ท่ี่านอาจแจ้งข้้อวิติกกังวลต่ิอสำานักงานจริยธีรรมีโดยไม่ีเปิดเผิย
ช่�อได้ในข้อบเข้ติท่ี่�กฎหมีายและข้้อบังคับท่ี่�เก่�ยวข้้องกำาหนด หาก
ท่ี่านต้ิองการรายงานโดยไม่ีเปิดเผิยช่�อ กรุณ์าอย่าระบุช่�อหร่อ
ข้้อมูีลท่ี่�ระบุตัิวตินอ่�น ๆ เม่ี�อส่งข้้อวติิกกังวลข้องท่ี่าน อย่างไร
ก็ติามี ท่ี่านต้ิองเข้้าใจวา่หากท่ี่านเล่อกท่ี่�จะไม่ีเปิดเผิยช่�อและไม่ี
ระบุช่องที่างในการติิดต่ิอ Citi อาจไม่ีสามีารถูข้อข้้อมูีลเพิ�มีเติิมี
ท่ี่�จำาเปน็ต่ิอการสอบสวนข้้อเท็ี่จจริงหร่อจัดการกับข้้อวิติกกังวล
ข้องท่ี่านได้

เม่ี�อส่งข้้อวิติกกังวล โปรดระบุรายละเอ่ยดให้มีากท่ี่�สุด การให้ 
รายละเอ่ยดท่ี่�เฉพาะเจาะจง เช่น ธุีรกิจหร่อส่วนงาน สถูานท่ี่� บุคคล 
ธุีรกรรมี กิจกรรมี และวนัท่ี่�ท่ี่�เก่�ยวข้้อง จะช่วยให้เราสามีารถู
ดำาเนินการสอบสวนข้้อเท็ี่จจริงได้อย่างม่ีประสิที่ธิีภาพมีากขึ้�น

พนักงานในไม่ีก่�ประเที่ศซึื่�งที่ำางานอยู่นอกสหรัฐฯ อาจอยู่ภาย
ใต้ิข้้อจำากัดบางประการเก่�ยวกับการรายงานข้้อวติิกกังวลต่ิอ
สำานักงานจริยธีรรมีอันเน่�องมีาจากกฎหมีายคุ้มีครองข้้อมูีล  

Citi ห้ามกิารกิระทำาตอบโต้ผูู้้ท่�รายงาน
ข้อวิตกิกัิงวลูหรือข้อสิ่งสัิ่ยเก่ิ�ยวกัิบ
จรยิธุรรม กิารเลืูอกิป็ฏิิบัติ หรอืกิาร
คุกิคาม ผูู้้ท่�ขอท่�พัักิตามสิ่มควรสิ่ำาหรบั
ผูู้้ทุพัพัลูภาพั ตั�งครรภ์ หรือเนื�องจากิ
ความเชื�อทางศัาสิ่นา ผูู้้ท่�รายงานกิาร 
กิระทำาต้องสิ่งสัิ่ยท่�อาจลูะเมิดูกิฎหมาย 
กิฎเกิณฑ์์ กิฎ หรอืฝ่า่ฝ่นืนโยบาย 
มาตรฐาน ขั�นตอนป็ฏิิบัติ หรอื 
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจน่� หรอืผูู้้ท่�ม่ 
ส่ิ่วนรว่มในกิารสิ่อบสิ่วนหลัูงจากิท่� 
ไดู้รบัรายงานข้อวิตกิกัิงวลูดัูงกิลู่าว

หากท่ี่านอยู่นอกสหรัฐอเมีริกา โปรดศึกษานโยบายท้ี่องถิู�นเพ่�ออ่าน 
คำาแนะนำาเก่�ยวกับกฎเกณ์ฑ์์ท่ี่�ม่ีผิลใช้บังคับกับท่ี่านและช่องที่าง 
การรายงานท่ี่�เหมีาะสมีในท้ี่องถิู�น

หากท่ี่านรายงานประเด็นด้านจริยธีรรมีและท่ี่านเช่�อวา่ประเด็น 
ดังกล่าวไม่ีได้รับการจัดการ ท่ี่านควรรายงานเร่�องน่�ต่ิอบุคคลอ่�น 
ท่ี่�อยู่ในรายช่�อติิดต่ิอในจรรยาบรรณ์ที่างธุีรกิจน่�

การติอบโต้ิเปน็ประเด็นท่ี่�ร้ายแรงและรวมีไปถึูงการกระที่ำาอันไม่ี
พึงประสงค์ท่ี่�พนักงานม่ีส่วนร่วมีในการกระที่ำาดังกล่าว ในการ
สอบสวนข้้อเท็ี่จจริงใด ๆ เราเคารพในสิที่ธิีท่ี่�ทุี่กฝ่า่ยท่ี่�เก่�ยวข้้อง
กับเร่�องน่�ได้รับติามีกฎหมีายและกฎเกณ์ฑ์์ท่ี่�เก่�ยวข้้อง

ผู้ิบังคับบัญชาแต่ิละคนม่ีหน้าท่ี่�รับผิิดชอบในการสร้างบรรยากาศ
การที่ำางานท่ี่�ปราศจากการเล่อกปฏิิบัติิ การข่้มีขู่้คุกคามี และ 
การติอบโต้ิ ผู้ิบังคับบัญชาม่ีหน้าท่ี่�รับผิิดชอบต่ิอพฤติิกรรมีข้อง 
ผู้ิบังคับบัญชาในระดับต่ิอมีาและพนักงานคนอ่�น ๆ ท่ี่�อยู่ภายใต้ิ
สายบังคับบัญชาข้องติน พนักงานท่ี่�ม่ีส่วนร่วมีในการติอบโต้ิต่ิอ
เพ่�อนร่วมีงานท่ี่�รายงานข้้อวิติกกังวลหร่อม่ีคำาถูามี ข้อท่ี่�พักติามี
สมีควร รายงานการละเมิีด หร่อเก่�ยวข้้องในการสอบสวน จะถููก
ลงโที่ษที่างวินัยสูงสุดถึูงขั้�นถููกเลิกจ้างหร่อยุติิความีสัมีพันธ์ี 
อ่�น ๆ กับ Citi

เรย้นร้เ้พิั�มเติิม 
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การสอบัสวนข้อเท็่จจรงิ การลงโท่ษท่างวินัย
เมื�อม่กิารรายงานข้อวิตกิกัิงวลูเก่ิ�ยวกัิบ
กิารกิระทำาโดูยมิชอบหรอืพัฤติกิรรมผิู้ดู
จริยธุรรมท่�อาจเกิิดูขึ�น Citi จะดูำาเนิน
กิารสิ่อบสิ่วนหาข้อเท็จจรงิอย่างถ่ื�ถ้ืวน 
เป็น็ธุรรม โดูยใช้ดุูลูยพิันิจ แลูะในเวลูาท่�
เหมาะสิ่ม

หากท่ี่านได้รับการร้องข้อให้เข้้าร่วมีการสอบสวนข้้อเท็ี่จจริง
ภายในหร่อภายนอกท่ี่�ได้รับอนุญาติอย่างถููกต้ิอง ท่ี่านต้ิอง:

•  ให้ความีร่วมีม่ีออย่างเต็ิมีท่ี่�

•  ให้ข้้อมูีลท่ี่�ถููกต้ิองโดยละเอ่ยด ไม่ีปิดบัง แที่รกแซื่ง หร่อ
ละเลยไม่ีรายงานข้้อมูีลท่ี่�เก่�ยวข้้อง หร่อขั้ดข้วางการ
สอบสวนข้้อเท็ี่จจริง เช่น การพยายามีชักชวนให้พนักงาน
คนอ่�นติอบโต้ิในที่างใดที่างหนึ�ง

•  ไม่ีแจ้งข้้อมูีลเท็ี่จแก่ผู้ิติรวจสอบภายในหร่อภายนอก  
ผู้ิสอบสวน ท่ี่�ปรึกษากฎหมีาย ตัิวแที่นข้อง Citi หน่วยงาน
กำากับดูแล หร่อหน่วยงานรัฐอ่�น ๆ

•  ปอ้งกันและเก็บรักษาความีลับข้องการสอบสวนในข้อบเข้ติ
ท่ี่�สามีารถูที่ำาได้เว้นแต่ิวา่ม่ีข้้อกำาหนดโดยกฎหมีายท่ี่�ม่ีผิลใช้
บังคับ

Citi ห้ามีกระที่ำาการติอบโต้ิต่ิอผู้ิท่ี่�รายงานข้้อวิติกกังวลติามีท่ี่�
กำาหนดไวใ้นส่วินข้้อห้้ามกระทุำาการตอบัโต้ในสถานทุ่�ทุำางาน

ท่านต้องรบัผิู้ดูชอบต่อกิารกิระทำาผิู้ดู
ใดู ๆ รวมถึืงกิารกิระทำาโดูยมิชอบหรอื
ผิู้ดูกิฎหมายท่�ไดู้ดูำาเนินกิารในระหว่างท่�
ทำางานกัิบ Citi

การปฏิิบัติิติามีมีาติรฐานท่ี่�ระบุไว้ในจรรยาบรรณ์ที่างธุีรกิจน่�และ
นโยบายท่ี่�เก่�ยวข้้องข้อง Citi เปน็เง่�อนไข้หนึ�งข้องการจ้างงาน
อย่างต่ิอเน่�องกับ Citi การละเมิีดกฎหมีาย กฎเกณ์ฑ์์ กฎ หร่อ
การฝ่า่ฝื่นนโยบาย มีาติรฐาน ขั้�นติอนปฏิิบัติิ หร่อจรรยาบรรณ์
ที่างธุีรกิจน่�อาจส่งผิลให้ถููกลงโที่ษที่างวินัยสูงสุดจนถึูงขั้�นเลิก
จ้างหร่อยุติิความีสัมีพันธ์ีอ่�น ๆ กับ Citi การดำาเนินการข้องท่ี่าน
อาจถููกรายงานไปยังหน่วยงานกำากับดูแล ซึื่�งอาจส่งผิลให้ม่ีการ
ลงโที่ษที่างแพ่งหร่ออาญา การยกเลิกหร่อเร่ยกค่นรางวัลท่ี่�รอตัิด
บัญช่ ตัิดสิที่ธิี�คุณ์สมีบัติิในการปฏิิบัติิงานในหน้าท่ี่�บางอย่าง และ
การห้ามีการจ้างงานถูาวรในอุติสาหกรรมีบริการที่างการเงิน

นอกจากน่� นโยบายการที่บที่วนที่างวินัยส่วนกลางและกรอบงาน
ความีรับผิิดชอบข้อง Citi ยังส่งเสริมีให้ปฏิิบัติิต่ิอพนักงานอย่าง
สอดคล้องกันเม่ี�อพนักงานได้รับการลงโที่ษที่างวินัยอันเน่�องมีา
จากการกระที่ำาความีผิิดหร่อม่ีผิลการปฏิิบัติิงานด้านการจัดการ
ความีเส่�ยงท่ี่�ไม่ีด่ในระหวา่งการประเมิีนผิลการปฏิิบัติิงานสิ�นปี
และกระบวนการพิจารณ์าค่าติอบแที่น หากท่ี่านถููกลงโที่ษที่าง
วนัิยอันเน่�องมีาจากการกระที่ำาผิิดหร่อม่ีผิลการปฏิิบัติิงานด้าน
การจัดการความีเส่�ยงท่ี่�ไม่ีด่ในระหวา่งการประเมิีนผิลการปฏิิบัติิ
งานประจำาปโีดยไม่ีส่งผิลให้ถึูงขั้�นถููกเลิกจ้าง การลงโที่ษดังกล่าว
จะแสดงอยู่ในการประเมิีนผิลการปฏิิบัติิงานสิ�นปแีละส่งผิลในที่าง
ลบต่ิอค่าติอบแที่นดังท่ี่�ระบุไว้ในกรอบงานความีรับผิิดชอบ

การกระที่ำาความีผิิดท่ี่�อาจส่งผิลให้ม่ีการลงโที่ษที่างวนัิย ได้แก่

• �การละเมิีดกฎหมีาย กฎเกณ์ฑ์์ หร่อข้้อบังคับท่ี่�ม่ีผิลใช้บังคับ

•  การฝ่า่ฝื่นนโยบาย มีาติรฐาน หร่อขั้�นติอนปฏิิบัติิข้อง Citi 
ท่ี่�ม่ีผิลใช้บังคับ

• �การฝ่า่ฝื่นจรรยาบรรณ์ที่างธุีรกิจน่�หร่อมีาติรฐานด้าน
จริยธีรรมีอ่�น ๆ

•  พฤติิกรรมีท่ี่�ฝ่า่ฝ่นืมีาติรฐานอุติสาหกรรมีหร่อจรรยาบรรณ์ 
ที่างธุีรกิจอ่�นท่ี่�ม่ีผิลใช้บังคับ (ไม่ีวา่จะเปน็มีาติรฐาน 
ภายในหร่อภายนอกองค์กรก็ติามี)

•  การหล่กเล่�ยงหร่อการบงการการควบคุมีโดยเจตินา

•  การติอบโต้ิพนักงานอ่�นท่ี่�รายงานข้้อวิติกกังวลหร่อม่ี 
ส่วนร่วมีในการสอบสวนข้้อเท็ี่จจริง
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นโยบัายการทุบัทุวินทุางวินัิยส่วินกลาง

ขั้�นตอนปิฏิิบััติเก่�ยวิกับักรอบังานควิามรบััผิิดชอบั

โปิรดด้ค่้ม่อพนักงานทุ่�เก่�ยวิข้้องกับัภ้มิภาคห้รอ่
ปิระเทุศข้องทุ่าน
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การชำาระคื่นค่่ารายจ่ายท่างกฎหมาย การขอยกเว้น
ถ้ืาท่านคาดูว่าจะต้องชำาระรายจ่ายทาง
กิฎหมายเพืั�อแก้ิต่างให้ตนเองในกิาร 
กิระทำาความผิู้ดูทางแพ่ัง ทางอาญา กิาร 
ฟ้้องรอ้ง หรอืกิารดูำาเนินคดู่ทางกิฎหมาย  
ซึึ่�งเกิิดูขึ�นมาจากิกิารให้บรกิิารของท่าน 
ในฐานะท่�เป็น็เจ้าหน้าท่� คณะกิรรมกิาร 
หรือพันักิงานของ Citi แลู้ว ท่านอาจจะขอ 
ให้ Citi จัดูหาทนายความเป็น็ตัวแทนให้ 
แก่ิท่านไดู้

กิารขอยกิเว้นจะม่รายลูะเอ่ยดูแสิ่ดูงไว้ใน
นโยบายนั�น ๆ พัรอ้มกัิบขั�นตอนในกิาร
ขอยกิเว้นในขอบเขตท่�สิ่ามารถืขอยกิเว้น
ไดู้ตามนโยบายของ Citi

หากฝ่่ายบริหารติกลงว่าท่ี่านม่ีสิที่ธิีท่ี่�จะม่ีตัิวแที่น และหากด้วย
เหตุิผิลใดก็ติามี ที่นายความีท่ี่�ได้รับมีอบหมีายจาก Citi ไม่ี
สามีารถูปฏิิบัติิหน้าท่ี่�เปน็ตัิวแที่นให้ท่ี่านได้ (ตัิวอย่างเช่น ใน
กรณ่์ท่ี่�เปน็ผิลประโยชน์ทัี่บซ้ื่อน) Citi อาจชำาระค่าธีรรมีเน่ยมี
และรายจ่ายต่ิาง ๆ ล่วงหน้าสำาหรับการว่าจ้างที่นายความีนอก
องค์กรเพ่�อที่ำาหน้าท่ี่�เปน็ตัิวแที่นให้ท่ี่าน โดยการย่�นคำาร้องน่� 
ให้ถู่อว่าท่ี่านติกลงท่ี่�จะชำาระรายจ่ายทัี่�งหมีดค่นให้ Citi ถู้าม่ี
การตัิดสินเป็นท่ี่�สุดแล้ววา่ท่ี่านไม่ีม่ีสิที่ธิีได้รับชดใช้ค่าสินไหมี
ที่ดแที่น การตัิดสินใจว่าท่ี่านจะม่ีสิที่ธิีได้รับการชดใช้ค่าสินไหมี
ที่ดแที่นหร่อไม่ีขึ้�นอยู่กับการพิจารณ์าข้องคณ์ะกรรมีการข้อง 
Citi ท่ี่�รับผิิดชอบชำาระรายจ่ายล่วงหน้า

สำาหรับบที่บัญญัติิอ่�น ๆ ข้องจรรยาบรรณ์ที่างธุีรกิจน่� การข้อ
ยกเว้นไม่ีปฏิิบัติิติามีจรรยาบรรณ์ที่างธุีรกิจจะต้ิองได้รับอนุญาติ
จากประธีานท่ี่�ปรึกษากฎหมีายใหญ่ (General Counsel) 
หร่อประธีานเจ้าหน้าท่ี่�กำากับดูแลการปฏิิบัติิติามีกฎเกณ์ฑ์์ 
(Chief Compliance Officer) เท่ี่านั�น การข้อยกเวน้ไม่ีปฏิิบัติิ
ติามีจรรยาบรรณ์ที่างธุีรกิจน่�โดยเจ้าหน้าท่ี่�บริหารหร่อกรรมีการ
ใด ๆ ในคณ์ะกรรมีการสามีารถูที่ำาได้โดยได้รับการพิจารณ์า
เปน็ลายลักษณ์์อักษรจากคณ์ะกรรมีการบริษัที่ หร่อสมีาชิก
คณ์ะกรรมีการบริษัที่ Citigroup Inc. และต้ิองเปิดเผิยผิลการ
พิจารณ์านั�นในทัี่นท่ี่ภายในส่�วนัที่ำาการนับจากการพิจารณ์า

14การย่ดถ่อค่านิยมข้องเรา



บุคลูากิร
ของเรา

การส่งเสรมิสภาพแวิดล้อมข้องการให้้ควิามเคารพต่อกัน

การยอมรบััควิามแตกต่างแต่เป็ินห้น่�งเด่ยวิกัน

การรกัษาทัุกษะควิามเป็ินม่ออาช่พ

การรกัษาสถานทุ่�ทุำางานข้อง Citi ให้้ปิลอดภัย มั�นคง และถ้กสุข้อนามัย
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ท่่านท่ราบัหรอืไม่

การล่วงละเมิด อาจได้แก่:

·  สิ�งท้่�เราพ้ัดหรอืเข้ยน ถึืงเพืั�อนรว่มงานค่น
อื�นโดยใช้ระบับัของ Citi หรอืในสื�อสังค่ม
ออนไลน์ ได้แก่ เรื�องติลกท้่�ไม่พึังประสงค์่  
ค่ำาวิจารณ์ในท่างเสื�อมเส้ยหรอืหยาบัค่าย  
การล้อเล้ยน การกลั�นแกล้ง หรอืการใช้ภูาษา 
ท้่�ข่มข่้คุ่กค่ามหรอืด้ถ้ืกเหย้ยดหยาม

·  สิ�งท้่�เราท่ำา ไม่วา่จะชัดเจนหรอืโดยนัย รวม
ถึืงการสัมผัิสหรอืการคุ่กค่ามท่างเพัศท้่�ไม่
พึังประสงค์่ การขอให้มอบัผิลประโยชน์ท่าง
เพัศหรอืพัฤติิกรรมท่างวาจาหรอืโดยการ
แสดงอากัปกิรยิา หรอืการสัมผัิสรา่งกาย
ท้่�รบักวนประสิท่ธิภูาพัการท่ำางานอย่างไม่
สมเหตุิสมผิล หรอืสรา้งสภูาพัแวดล้อมการ
ท่ำางานท้่�ข่มข่้คุ่กค่าม ไม่เปน็มิติร หรอืสรา้ง
ค่วามไม่พัอใจ

·  สิ�งท้่�เราแสดงให้เห็น อาทิ่ การวางภูาพัถ่ืาย
หรอืสื�อในสถืานท้่�ท่ำางานท้่�ผ้้ิอื�นอาจถืือวา่
เป็นการเลือกปฏิิบััติิ สรา้งค่วามไม่พัอใจ  
สบัประมาท่ ลามกอนาจาร หรอืสื�อถึืงเรื�อง 
ท่างเพัศในสภูาพัแวดล้อมการท่ำางาน

การล่วงละเมิดอาจเกิดขึ�นระหว่างบุัค่ค่ลเพัศ
เด้ยวกันหรอืต่ิางเพัศกัน ในส่วนของการล่วง
ละเมิด ค่วรถืามตินเองวา่ผ้้ิอื�นจะเข้าใจหรอื
ม้ปฏิิกิรยิาต่ิอค่ำาพ้ัดหรอืการกระท่ำาของท่่าน
อย่างไรบ้ัาง

สารบััญ รายงานข้้อวิติกกังวิล
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การส่งเสรมิสภูาพัแวดล้อมของการให้ค่วามเค่ารพัต่ิอกัน
•  ห้ามีเล่อกปฏิิบัติิต่ิอบุคคลใดบนพ่�นฐานข้องเช่�อชาติิข้อง
บุคคลนั�น (รวมีถึูงลักษณ์ะและส่ผิมีข้องแต่ิละบุคคล) 
เพศ อัติลักษณ์์ที่างเพศ การตัิ�งครรภ์ เอกลักษณ์์หร่อ
การแสดงออกที่างเพศ ส่ผิิว ความีเช่�อ ศาสนา ถิู�นกำาเนิด 
ชนชาติิ สถูานภาพพลเม่ีอง อายุ ความีทุี่พพลภาพที่างกาย
หร่อจิติใจหร่อสภาพที่างการแพที่ย์ท่ี่�กำาหนดไว้ในกฎหมีาย
ท่ี่�ม่ีผิลใช้บังคับ ข้้อมูีลที่างกรรมีพันธ์ุี สถูานภาพการสมีรส 
(รวมีทัี่�งการครองคู่และการจดที่ะเบ่ยนสมีรสข้องบุคคล
เพศเด่ยวกัน ติามีข้้อกำาหนดและการยอมีรับข้องกฎหมีายท่ี่�
เก่�ยวข้้อง) รสนิยมีที่างเพศ วฒันธีรรมี บรรพบุรุษ สถูานะ
ที่างครอบครัวหร่อผู้ิดูแล สถูานะการพยาบาล สถูานภาพ
ที่างที่หาร สถูานภาพการเปน็ที่หารผ่ิานศึก สถูานะที่าง
สังคมีและเศรษฐกิจ สถูานะการวา่งงาน สถูานะในฐานะ
เหย่�อความีรุนแรงในครอบครัว หร่อพ่�นฐานอ่�น ๆ ท่ี่�ต้ิอง
ห้ามีติามีกฎหมีาย

•  ที่ำาความีคุ้นเคยกับแนวคิดเร่�องความีม่ีอคติิโดยไม่ีรู้ตัิวและ
พึงระมัีดระวงัในการปฏิิบัติิตินและดำาเนินการใด ๆ

•  หล่กเล่�ยงและปอ้งกันการล่วงละเมิีดที่างเพศ การล่วงละเมิีด
ที่างเพศ ได้แก่ การย่�นข้้อเสนอที่างเพศแก่เพ่�อนร่วมีงาน 
การแสดงความีคิดเห็นเก่�ยวกับช่วิติที่างด้านเพศข้องเพ่�อน
ร่วมีงาน การคุกคามีที่างเพศอันไม่ีพึงประสงค์หร่อการข้อ
ให้มีอบผิลประโยชน์ที่างเพศ หร่อการพูดคุยเก่�ยวกับเร่�อง
ที่างเพศท่ี่�ไม่ีเหมีาะสมีกับเพ่�อนร่วมีงานทัี่�งในท่ี่�ที่ำางานหร่อ
สถูานท่ี่�อ่�น ๆ

•  ห้ามีติอบโต้ิต่ิอบุคคลท่ี่�รายงานการล่วงละเมิีด การเล่อก
ปฏิิบัติิ หร่อข้้อวติิกกังวลอ่�น ๆ

•  แจ้งให้ผู้ิบังคับบัญชาหร่อสมีาชิกในสายบังคับบัญชาข้อง
ท่ี่าน เจ้าหน้าท่ี่�ฝ่า่ย HR หร่อสำานักงานจริยธีรรมีข้อง Citi 
ที่ราบโดยทัี่นท่ี่หากท่ี่านรู้สึกว่าถููกล่วงละเมิีด เล่อกปฏิิบัติิ 
หร่อถููกติอบโต้ิ หร่อหากท่ี่านสังเกติเห็นหร่อได้รับรายงาน
เก่�ยวกับพฤติิกรรมีท่ี่�เปน็การล่วงละเมิีด เล่อกปฏิิบัติิ หร่อ
ติอบโต้ิ ท่ี่านไม่ีจำาเปน็ต้ิองบอกกล่าวแก่ผู้ิถููกร้องเร่ยนนั�น

เราบรรลุูผู้ลูลัูพัธ์ุท่�ดู่ท่�สุิ่ดูในสิ่ภาพั
แวดูลู้อมของกิารให้ความเคารพัซึึ่�งกัิน
แลูะกัิน ความเป็น็มืออาช่พั แลูะความ
เป็น็หนึ�งเดู่ยวกัิน เราจะไม่ยินยอมให้
ม่กิารเลืูอกิป็ฏิิบัติ กิารลู่วงลูะเมิดู กิาร
ตอบโต้ หรือกิารข่มขู่ทุกิรูป็แบบท่�ฝ่า่ฝื่น
นโยบายของเราหรอืผิู้ดูกิฎหมาย ไม่ว่า 
จะกิระทำาโดูยหรอืต่อผูู้้บังคับบัญชา 
เพืั�อนรว่มงาน ลููกิค้า ผูู้้ให้บรกิิาร หรอื
บุคคลูภายนอกิ แลูะไม่ว่าจะเกิิดูขึ�นในท่�
ทำางาน กิิจกิรรมท่�เก่ิ�ยวข้องกัิบงาน หรือ
นอกิท่�ทำางานก็ิตาม

ทุี่กคนม่ีหน้าท่ี่�รับผิิดชอบในการสร้างบรรยากาศการที่ำางานท่ี่�
ปราศจากการเล่อกปฏิิบัติิ การข่้มีขู่้คุกคามี และการติอบโต้ิท่ี่�ผิิด
กฎหมีาย และ Citi สนับสนุนให้พนักงานท่ี่�พบเห็นพฤติิกรรมีท่ี่�ไม่ี
เหมีาะสมีแจ้งข้้อมูีลให้ที่ราบ 

เพ่�อส่งเสริมีสภาพแวดล้อมีการที่ำางานท่ี่�ให้ความีเคารพต่ิอกัน 
ท่ี่านต้ิอง:

•  ติระหนักวา่ทุี่กบที่บาที่หน้าท่ี่�ภายใน Citi ล้วนม่ีความีสำาคัญ
เช่นเด่ยวกับบุคลากรท่ี่�รับหน้าท่ี่�ดังกล่าว

•  พึงใช้ความีระมัีดระวงัในการปฏิิสัมีพันธ์ีกับบุคคลอ่�น และ
ห้ามีใช้พฤติิกรรมีท่ี่�เปน็การล่วงละเมิีด การข่้มีขู่้คุกคามี 
การกลั�นแกล้ง ติอบโต้ิ หร่อดูถููกเหย่ยดหยามีโดยเด็ดข้าด

•  เคารพความีเช่�อส่วนบุคคล วฒันธีรรมี ตัิวติน และค่านิยมี
ข้องแต่ิละบุคคล รับฟัังและให้ความีเคารพต่ิอพ่�นเพและ
ความีคิดเห็นท่ี่�แติกต่ิางกัน

เรย้นร้เ้พิั�มเติิม 

โปิรดด้ค่้ม่อพนักงานทุ่�เก่�ยวิข้้องกับัภ้มิภาคห้รอ่
ปิระเทุศข้องทุ่าน 

ทุบัทุวินการฝ่กึอบัรมการสรา้งวิฒันธุรรมทุ่�ส่งเสรมิ
ควิามห้ลากห้ลาย

ท่ำาหน้าท้่�ในส่วนของท่่าน

จงปฏิิบััติิต่ิอผ้้ิอื�นอย่างท้่�เราอยากให้ผ้้ิอื�น
ปฏิิบััติิต่ิอเรา ด้วยค่วามเค่ารพัและให้เก้ยรติิ
ซึื่�งกันและกัน
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การยอมรบััค่วามแติกต่ิางแต่ิเปน็
หนึ�งเด้ยวกัน

การรกัษาทั่กษะค่วาม
เปน็มืออาช้พั

เราว่าจ้างแลูะเลืู�อนตำาแหน่งตามความ
สิ่ามารถืในกิารทำางานแลูะเป็ดิูโอกิาสิ่ให้
บุคลูากิรทุกิคนของเราพััฒนาตนเองทาง
วิชาช่พัอย่างเต็มศัักิยภาพั

เพ่�อช่วยให้เรารักษาความีมุ่ีงมัี�นท่ี่�ม่ีต่ิอวธ่ิีปฏิิบัติิในการจ้างงาน
อย่างเปน็ธีรรมี ยอมีรับความีแติกต่ิางแต่ิเปน็หนึ�งเด่ยวกัน  
ท่ี่านต้ิอง:

•  สร้างสภาพแวดล้อมีการที่ำางานท่ี่�เปน็หนึ�งเด่ยวกัน ซึื่�ง
สามีารถูแสดงความีคิดเห็นท่ี่�หลากหลายและเคารพในมุีมี
มีองท่ี่�แติกต่ิาง และสมีาชิกในท่ี่มีได้รับการสนับสนุนให้ม่ี
ส่วนร่วมีในการที่ำาประโยชน์ พัฒนา และใช้ความีสามีารถู
และสิที่ธิีในการแสดงความีคิดเห็นอย่างเต็ิมีท่ี่�

•  ปฏิิบัติิติามีหลักการโอกาสการจ้างงานท่ี่�เท่ี่าเท่ี่ยมี และ
ปฏิิบัติิติามีเน่�อหาและเจตินารมีณ์์ข้องกฎหมีายทัี่�งหมีดท่ี่�
เก่�ยวข้้องกับการจ้างงานท่ี่�เปน็ธีรรมีและการไม่ีเล่อกปฏิิบัติิ

เราให้บรกิิารลููกิค้าของเราอย่างดู่ท่�สุิ่ดู
ดู้วยกิารรกัิษาทักิษะแลูะความรูท่้�จำาเป็น็
ในกิารป็ฏิิบัติงานตามหน้าท่�ของเรา

เพ่�อรักษาและปรับปรุงทัี่กษะความีเป็นม่ีออาช่พ ท่ี่านต้ิอง:

•  เข้้ารับการฝ่กึอบรมีท่ี่�คาดหวังหร่อกำาหนดไว้ให้เสร็จสิ�นใน
เวลาท่ี่�เหมีาะสมี

•  ห้ามีมิีให้สั�งการหร่อให้ผู้ิอ่�นเข้้ารับการฝ่กึอบรมีแที่นท่ี่าน

•  เข้้าร่วมีหร่อผ่ิานการรับรอง ม่ีใบอนุญาติ หร่อเลข้ที่ะเบ่ยน
ติามีท่ี่�กำาหนดไว้โดย Citi หน่วยงานกำากับดูแล หร่อ 
กฎหมีายท่ี่�เก่�ยวข้้อง

•  เปิดเผิยข้้อมูีลด้านอาชญากรรมี การเงิน หร่อกฎข้้อบังคับ 
ท่ี่�จำาเปน็ต่ิอการคงใบอนุญาติหร่อเลข้ที่ะเบ่ยนไว้ให้เจ้าหน้าท่ี่�  
ICRM ที่ราบทัี่นท่ี่ หร่อติามีท่ี่�กำาหนดไว้ในขั้�นติอน 
การเปิดเผิยข้้อมูีลในท้ี่องถิู�นท่ี่�ม่ีผิลใช้บังคับ
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ท่่านท่ราบัหรอืไม่

บุัค่ลากรท้่�ม้ค่วามหลากหลายซึื่�งแสดงถึืงภู้มิ
หลัง วฒันธรรม มุมมอง และประสบัการณ์ท้่�
แติกต่ิางกันคื่อส่วนสำาคั่ญของพัันธกิจของ 
Citi และยังเก้�ยวข้องโดยติรงกับัค่วามสามารถื
ของเราในการพััฒนาและเปน็องค์่กรท้่�ด้ท้่�สุด
สำาหรบััล้กค้่า

เรย้นร้เ้พิั�มเติิม 

โปิรดด้ค่้ม่อพนักงานทุ่�เก่�ยวิข้้อง 
กับัภ้มิภาคห้รอ่ปิระเทุศข้องทุ่าน



การรกัษาสถืานท้่�ท่ำางานของ Citi ให้ปลอดภัูย มั�นค่ง และถ้ืกสุขอนามัย
เรายึดูมั�นในความป็ลูอดูภัยแลูะกิาร
รกัิษาความป็ลูอดูภัยของเพืั�อนรว่มงาน
แลูะสิ่ถืานท่�ท่�เราทำางาน

เพ่�อปกปอ้งตัิวท่ี่านเองและผู้ิอ่�น ท่ี่านต้ิอง:

•  ไม่ีกระที่ำา ดำาเนินการ หร่อไม่ียินยอมีให้ม่ีการข่้มีขู่้ที่างวาจา
หร่อร่างกายหร่อการกระที่ำาการท่ี่�รุนแรงซึื่�งส่งผิลกระที่บต่ิอ
สภาพแวดล้อมีการที่ำางาน

•  รายงานโดยทัี่นท่ี่เก่�ยวกับการข่้มีขู่้ที่างวาจาหร่อร่างกาย
หร่อการกระที่ำาท่ี่�รุนแรง ซึื่�งส่งผิลกระที่บต่ิอสภาพแวดล้อมี
การที่ำางาน ไม่ีวา่จะกระที่ำาต่ิอบุคคลอ่�นหร่อต่ิอที่รัพย์สิน
ข้อง Citi และไม่ีวา่จะกระที่ำาโดยหร่อกระที่ำาต่ิอผู้ิบังคับ
บัญชา เพ่�อนร่วมีงาน ลูกค้า ผู้ิข้าย ผู้ิมีาติิดต่ิอ หร่อบุคคล
อ่�นในสถูานท่ี่�ที่ำางาน

•  ต่ิ�นตัิวและไม่ียอมีให้ผู้ิท่ี่�ไม่ีได้รับอนุญาติเข้้ามีาในพ่�นท่ี่�ท่ี่�ม่ี
การรักษาความีปลอดภัย

•  ห้ามีมิีให้จำาหน่าย ผิลิติ แจกจ่าย หร่อครอบครองสารเสพ
ติิดผิิดกฎหมีาย อาวธุีหร่ออาวธุีปนื ไม่ีวา่จะม่ีใบอนุญาติ
หร่อไม่ีก็ติามีในสถูานท่ี่�ที่ำางานหร่อข้ณ์ะปฏิิบัติิหน้าท่ี่�ท่ี่�
เก่�ยวข้้องกับงาน เวน้แต่ิท่ี่านเปน็พนักงาน CSIS ท่ี่�ได้รับ
อนุญาติ

•  ข้ณ์ะปฏิิบัติิหน้าท่ี่�ท่ี่�เก่�ยวข้้องกับงาน ห้ามีอยู่ภายใต้ิฤที่ธิี�
ข้องสาร (รวมีถึูงยาเสพติิด แอลกอฮอล์ หร่อสารควบคุมีผิิด
กฎหมีาย) ท่ี่�ที่ำาให้ความีสามีารถูในการปฏิิบัติิงานบกพร่องลง

เรย้นร้เ้พิั�มเติิม 

นโยบัายด้านควิามปิลอดภัยและควิามปิลอดภัยด้าน
อัคค่ภัย

ศ้นย์ข้้อม้ลด้านควิามปิลอดภัยและควิามปิลอดภัยด้าน
อัคค่ภัย

การตระห้นักถ่งควิามปิลอดภัย – การควิบัคุมการเข้้าถ่ง

เวิบ็ัไซ้ต์ CSIS

ตืิ�นตัิวอย่้เสมอ!

หากท่่านม้ข้อวติิกกังวลเก้�ยวกับัการคุ่กค่าม
หรอืการกระท่ำาท้่�รุนแรง รวมถึืงค่วามรุนแรง
ในค่รอบัค่รวั ซึื่�งส่งผิลกระท่บัต่ิอสถืานท้่�
ท่ำางาน โปรดติิดต่ิอศ้นย์ค่วบัคุ่มบัรกิารด้าน
ค่วามปลอดภัูยและการสอบัสวนข้อเท็่จจรงิ
ระดับัภู้มิภูาค่ของ Citi (CSIS) ในภู้มิภูาค่
ของท่่านโดยทั่นท้่ ท่่านสามารถืด้รายการ
หมายเลขโท่รศัพัท์่ของศ้นย์ค่วบัคุ่มระดับั
ภู้มิภูาค่ทั่�งหมดได้จากศ้นย์ข้อม้ลด้านค่วาม
ปลอดภัูยและค่วามปลอดภัูยด้านอัค่ค้่ภัูย 
ห้ามกระท่ำาการอันเปน็การคุ่กค่ามหรอืการ 
กระท่ำาท้่�รุนแรง พันักงานค่นใดท้่�ข่มข่้หรอื
กระท่ำาการท้่�รุนแรงจะถ้ืกลงโท่ษท่างวินัย
ส้งสุดจนถึืงขั�นเลิกจ้าง การดำาเนินค่ด้ท่าง
แพ่ัง หรอืการดำาเนินค่ด้อาญา

หากท่่านม้ข้อสงสัยเก้�ยวกับัวธ้ิการปฏิิบััติิ
ติามกฎหมายในประเท่ศและกฎหมาย
ระหวา่งประเท่ศ นโยบัายด้านสุขภูาพัและ
ค่วามปลอดภัูยในประเท่ศหรอืภู้มิภูาค่ หรอื
แนวท่างปฏิิบััติิภูายในองค์่กรท้่�กำาหนดขึ�น
เพืั�อช่วยรกัษาสภูาพัแวดล้อมการท่ำางานท้่�
ปลอดภัูยและถ้ืกสุขอนามัยในท้่�ท่ำางาน โปรด
ติิดต่ิอผ้้ิบัังคั่บับััญชาของท่่าน เจ้าหน้าท้่�ฝ่า่ย 
HR (ท้่�เก้�ยวข้อง) บัรกิาร Corporate Realty 
Services หรอื CSIS

ท่ำาหน้าท้่�ในส่วนของท่่าน

การรายงานของพันักงานท้่�กำาหนด: ท่่านต้ิอง
แจ้งผ้้ิบัังคั่บับััญชาของท่่าน เจ้าหน้าท้่� ICRM 
และเจ้าหน้าท้่�ฝ่า่ย HR ของท่่าน หากท่่านเป็น
หรอืเค่ยเปน็บุัค่ค่ลท้่�ถ้ืกสอบัสวน จับักุม ถ้ืก
เรย้กตัิว ถ้ืกหมายศาลเรย้กตัิว ถ้ืกนำาตัิวมาขึ�น
ศาล ถ้ืกฟ้อ้งรอ้ง หรอืตัิดสินวา่กระท่ำาค่วาม
ผิิดท่างอาญาใด ๆ รวมทั่�งการสารภูาพัต่ิอศาล
วา่ตินเองกระท่ำาผิิด (Plea of Guilty) หรอืการ
ขอไม่ยอมส้้ค่ด้ (Plea of No Contest) และเข้า
รว่มมาติรการอื�นใดเพืั�อผัินค่ด้จากกระบัวนการ
ยุติิธรรมท่างอาญา (Pretrial Diversion 
Program) หรอืมาติรการท้่�ค่ล้ายค่ลึงกัน เว้น
แต่ิจะม้ข้อห้ามติามกฎหมายท้่องถิื�น ข้อ
กำาหนดการรายงานเพิั�มเติิมอาจม้ผิลใช้บัังคั่บั
กับัธุรกิจ ภู้มิภูาค่ และ/หรอืส่วนงานของท่่าน 
ข้อกำาหนดเหล่าน้�ม้ผิลใช้บัังคั่บัติลอดเวลา
ท้่�ท่่านเป็นพันักงานของ Citi ไม่วา่จะอย่้ใน
ติำาแหน่งหรอืระดับังานใด

สารบััญ รายงานข้้อวิติกกังวิล

18บุัคลากรข้องเรา



การปิกป้ิองทุรพัย์สินข้อง Citi และอ่�น ๆ

การปิกป้ิองข้้อม้ลและควิามเป็ินส่วินตัวิ

อุปิกรณ์์ ระบับั และบัรกิารการส่�อสาร

การใช้ช่�อ เคร่�องม่อเคร่�องใช้ ห้รอ่เครอ่ข่้ายควิามสัมพันธ์ุข้อง Citi

การปิกป้ิองช่�อเส่ยงข้องเรา

การจัดการบัันทุ่กและบััญช่

การห้ล่กเล่�ยงผิลปิระโยชน์ทัุบัซ้้อน

องค์กิรของเรา

สารบััญ รายงานข้้อวิติกกังวิล

19องค์กรข้องเรา



การปกปอ้งท่รพััย์สินของ Citi และอื�น ๆ
เราป็กิป็อ้งทรัพัย์สิิ่นแลูะใช้ทรพััย์สิิ่นของ
เราเพืั�อวัตถุืป็ระสิ่งค์ทางธุุรกิิจท่�ถูืกิต้อง
ตามกิฎหมายเท่านั�น

เพ่�อปกปอ้งคุณ์ค่าข้องที่รัพย์สินข้อง Citi ท่ี่านต้ิอง:

• �หล่กเล่�ยงการใช้ที่รัพย์สินด้วยความีประมีาที่เลินเล่อ  
สิ�นเปล่อง หร่อใช้โดยไม่ีได้รับอนุญาติ

•  ไม่ียักยอกที่รัพย์ ปลอมีแปลง หร่อเปิดเผิยข้้อมูีลที่รัพย์สิน
ข้อง Citi โดยไม่ีได้รับอนุญาติ การกระที่ำาดังกล่าวอาจถู่อ
เปน็อาชญากรรมี

•  ใช้ที่รัพย์สินข้อง Citi ลูกค้า ผู้ิให้บริการ และสินที่รัพย์ข้อง
บุคคลท่ี่�สามีอ่�น ๆ เฉพาะในวตัิถุูประสงค์ท่ี่�ได้รับการอนุมัีติิ
และสอดคล้องกับใบอนุญาติ ข้้อกำาหนดและเง่�อนไข้ท่ี่�
เก่�ยวข้้องเท่ี่านั�น

เรย้นร้เ้พิั�มเติิม 

นโยบัายการจัดการควิามเส่�ยงเก่�ยวิกับัการฉ้้อโกง

ตืิ�นตัิวอย่้เสมอ!

เราต้ิองปกปอ้งท่รพััย์สินท่างปญัญาของ Citi 
และเค่ารพัท่รพััย์สินท่างปญัญาของผ้้ิอื�น ซึื่�ง
หมายค่วามวา่ท่่านต้ิอง:

·  ก่อนท้่�จะรว่มงานกับั Citi ท่่านค่วรรายงาน
ให้ผ้้ิจัดการท้่�วา่จ้างท่่านท่ราบัถึืงสิท่ธิหรอื
ผิลประโยชน์ในท่รพััย์สินท่างปญัญาใด ๆ ท้่�
ท่่านม้ ซึื่�งอาจเก้�ยวข้องกับัการท้่� Citi จ้าง
งานท่่าน และโอนสิท่ธิดังกล่าวให้แก่ Citi 
ติามค่วามเหมาะสม

·  เปิดเผิยและโอนท่รพััย์สินท่างปญัญา
ทั่�งหมดท้่�เปน็ผิลมาจากหรอืเก้�ยวข้องกับั
หรอืสัมพัันธ์กับัการจ้างงานหรอืการโอน
สิท่ธิของท่่านกับั Citi ให้แก่ Citi

·  ยอมรบััวา่หากม้การยุติิค่วามสัมพัันธ์
ระหวา่งท่่านกับั Citi ไม่วา่ด้วยเหตุิผิลใด
ก็ติาม สิท่ธิทั่�งหมดในท่รพััย์สินท่างปัญญา
ท้่�สรา้งขึ�นหรอืได้มาซึื่�งถืือเป็นส่วนหนึ�ง
ของค่วามสัมพัันธ์ของท่่านกับั Citi จะยัง
ค่งเปน็ท่รพััย์สินของ Citi แต่ิเพ้ัยงผ้้ิเด้ยว

สารบััญ รายงานข้้อวิติกกังวิล

20องค์กรข้องเรา

ทุรพัย์สินครอบัคลุมถ่ง: เงินสด ห้ลักทุรพัย์ 
ทุรพัย์สินทุ่�ม่ร้ปิรา่งจับัต้องได้ อุปิกรณ์์ บัรกิาร 
แผินธุุรกิจ ข้้อม้ลล้กค้าและพนักงาน ข้้อม้ลข้องผ้้ิ
ให้้บัรกิาร ทุรพัย์สินทุางปัิญญา (ช่�อและโลโก้ข้อง 
Citi, ซ้อฟต์แวิร,์ เคร่�องม่อการทุำางานรว่ิมกัน, การ
เข้้าถ่งพอรทั์ุลอินเทุอรเ์น็ต, การสมัครสมาชิกทุาง
อิเล็กทุรอนิกส์ และสิ�งอ่�น ๆ) และข้้อม้ลอ่�น ๆ ทัุ�งห้มด
ข้อง Citi นอกจากน่� ทุรพัย์สินยังห้มายรวิมถ่งเวิลา
และเวิลาข้องบุัคคลอ่�นทุ่�ทุ่านทุำางานด้วิย ทุ่านจ่ง
จำาเป็ินต้องใช้เวิลาในทุ่�ทุำางานอย่างรบััผิิดชอบั



การปกปอ้งข้อม้ลและค่วามเป็นส่วนตัิว
ในข้ณ์ะท่ี่�ที่ำางานกับ Citi และหลังจากท่ี่�ท่ี่านสิ�นสุดการที่ำางานกับ 
Citi แล้ว ท่ี่านม่ีหน้าท่ี่�รับผิิดชอบในการปกป้องข้้อมูีลท่ี่�ท่ี่านเข้้า
ถึูง ได้รับ หร่อสร้างขึ้�นในข้ณ์ะท่ี่�ปฏิิบัติิงานให้กับ Citi ในการที่ำา
เช่นนั�น ท่ี่านต้ิอง:

•  ปฏิิบัติิติามีนโยบายและขั้�นติอนปฏิิบัติิทัี่�งหมีดข้อง Citi ท่ี่�
เก่�ยวข้้องกับความีปลอดภัยและการรักษาความีลับข้อง
ข้้อมูีลไม่ีวา่ภายในหร่อภายนอกสถูานท่ี่�ที่ำางาน 

•  เข้้าใจและปฏิิบัติิติามีขั้�นติอนปฏิิบัติิในการจัดประเภที่และ
การจัดการข้้อมูีลข้อง�Citi�และกฎหมีายท้ี่องถิู�นท่ี่�ม่ีผิลใช้
บังคับเม่ี�อรวบรวมี ใช้ รับส่ง และจัดเก็บข้้อมูีล

•  เคารพการรักษาความีลับข้องข้้อมูีลจากอด่ตินายจ้าง ไม่ี
แบ่งปันข้้อมูีลท่ี่�ไม่ีพึงเปิดเผิยต่ิอสาธีารณ์ะหร่อที่รัพย์สิน
ที่างปัญญาจากอด่ตินายจ้างข้องท่ี่านหร่อข้อให้บุคคลอ่�น
กระที่ำาการดังกล่าวโดยไม่ีได้รับความียินยอมีล่วงหน้าจาก
อด่ตินายจ้าง เวน้แต่ิกฎหมีายหร่อกฎเกณ์ฑ์์ท่ี่�เก่�ยวข้้องได้
อนุญาติไวเ้ท่ี่านั�น หากท่ี่านลาออกจาก Citi แล้ว ห้ามีเปิด
เผิยข้้อมูีลท่ี่�ไม่ีพึงเปิดเผิยต่ิอสาธีารณ์ะหร่อที่รัพย์สินที่าง
ปัญญาข้องเราให้ผู้ิอ่�นที่ราบ

•  รายงานการเปิดเผิยหร่อการได้รับข้้อมูีลอย่างไม่ีเหมีาะสมี
ต่ิอผู้ิบังคับบัญชาข้องท่ี่าน เจ้าหน้าท่ี่�ด้านความีปลอดภัย
สารสนเที่ศที่างธุีรกิจ (BISO) เจ้าหน้าท่ี่�ด้านความีเป็นส่วน
ตัิวในธุีรกิจ (IBPO) หร่อฝ่า่ยกฎหมีายโดยทัี่นท่ี่ติามีความี
เหมีาะสมี

•  ติิดต่ิอสำานักงานข้องประธีานเจ้าหน้าท่ี่�ด้านความีเป็นส่วน
ตัิว, IBPO, เจ้าหน้าท่ี่� ICRM ข้องท่ี่าน หร่อฝ่า่ยกฎหมีาย 
หากม่ีคำาถูามีเก่�ยวกับการใช้ข้้อมูีลส่วนบุคคลข้องลูกค้าหร่อ
เพ่�อนร่วมีงานอย่างเหมีาะสมี ในหลายประเที่ศม่ีกฎหมีาย
คุ้มีครองข้้อมูีล กฎหมีายธีนาคาร และกฎหมีายรักษาความี
ลับหร่อรักษาความีเป็นส่วนตัิวในการที่ำางานท่ี่�พัฒนาไป
อย่างต่ิอเน่�อง ซึื่�งส่งผิลกระที่บต่ิอการรวบรวมี นำาไปใช้ จัด
เก็บ เข้้าถึูง โอนย้าย ประมีวลผิล และลบข้้อมูีลส่วนบุคคล
และข้้อมูีลท่ี่�เปน็ความีลับข้องลูกค้าหร่อพนักงาน

เราตระหนักิถึืงคุณค่าของข้อมูลูของ
ลููกิค้า เพืั�อนรว่มงาน ผูู้้ขาย พัันธุมิตร
ทางธุุรกิิจ แลูะกิลุู่มบรษัิทในเครือของเรา 
แลูะจะป็กิป้็องข้อมูลูดัูงกิลู่าวจากิกิารเปิ็ดู
เผู้ยหรือใช้งานโดูยไม่ไดู้รบัอนุญาต

หน้าท่ี่�ความีรับผิิดชอบหนึ�งท่ี่�สำาคัญท่ี่�สุดข้องเราค่อการปกปอ้ง
ข้้อมูีลท่ี่�เราพบเจอในทุี่ก ๆ วนั ไม่ีวา่จะเปน็ข้้อมูีลภายในข้อง
เราเองหร่อข้้อมูีลท่ี่�ลูกค้า ผู้ิข้าย หร่อเพ่�อนร่วมีงานแบ่งปันกับ
เราก็ติามี เราม่ีกระบวนการและระบบควบคุมีการใช้งานข้้อมูีล
สาธีารณ์ะ ข้้อมูีลข้องลูกค้า เพ่�อนร่วมีงาน และผู้ิข้ายทัี่�งภายใน
และภายนอกองค์กร เม่ี�อเราใช้บริการข้ององค์กรอ่�น ๆ เรา
กำาหนดให้องค์กรเหล่านั�นต้ิองปกปอ้งข้้อมูีลท่ี่�อาจได้รับเก่�ยวกับ 
Citi ลูกค้า เพ่�อนร่วมีงาน และผู้ิข้ายข้องเรา

ในการดำาเนินการกับัข้อม้ลท้่�เปน็ค่วามลับัหรอืท่รพััย์สินท่างปญัญา
ของ Citi ถืามตัิวท่่านเองว่า:

ท่ำาหน้าท้่�ในส่วนของท่่าน

เข้าถึืง ใช้ หรอืแบ่ังปันข้อม้ลเพืั�อวตัิถุืประสงค์่
ในการเก็บัรวบัรวมในขอบัเขติท้่�จำาเป็นต่ิอการ
ดำาเนินการติามค่วามรบััผิิดชอบัของงานท้่�ได้
รบััมอบัหมาย ติลอดจนแบ่ังปันข้อม้ลกับับุัค่ค่ล
ท้่�ได้รบััอนุญาติเท่่านั�น

ห้ามเข้าถึืงหรอืใช้ข้อม้ลของ Citi หรอืข้อม้ล
ของล้กค้่า ผ้้ิขาย พัันธมิติรท่างธุรกิจ หรอืเพืั�อน
รว่มงาน เวน้แต่ิจำาเปน็สำาหรบััวตัิถุืประสงค์่ท่าง
ธุรกิจท้่�เหมาะสม ข้อม้ลของ Citi ได้แก่ ข้อม้ล
ส่วนบุัค่ค่ลท้่�สามารถืระบุัตัิวตินได้ (PII) ซึื่�งไม่
ได้เปน็ของผ้้ิส่ง ข้อม้ลของ Citi หรอืล้กค้่าท้่�จัด
ประเภูท่เปน็ข้อม้ลภูายในของ Citi หรอืข้อม้ล
ระดับัส้งกวา่นั�น รวมถึืงท่รพััย์สินท่างปัญญา
ของ Citi

ท่ำาหน้าท้่�ในส่วนของท่่าน

ท่ำางานอย่างปลอดภัูยเมื�อปฏิิบััติิงานจากระยะ
ไกลโดย:

·  ใช้เฉพัาะโซื่ล้ชันการเข้าถึืงจากระยะไกลท้่�ได้
รบััการอนุมัติิจาก Citi ในการเข้าถึืงระบับั
ของ Citi และดำาเนินธุรกิจของ Citi เท่่านั�น

·  ใช้ค่วามระมัดระวังเมื�อเชื�อมต่ิอกับัระบับัของ 
Citi ผ่ิาน WiFi สาธารณะ

·  ติรวจสอบัให้แน่ใจวา่ทุ่กอุปกรณ์ม้การ
ปอ้งกันด้วยรหัสผ่ิาน

·  ติรวจสอบัอุปกรณ์เค่ลื�อนท้่�ของท่่านเพืั�อ
ให้แน่ใจวา่แอปท้่�ได้รบััการอนุมัติิจาก Citi 
เป็นเวอรชั์นล่าสุดและอุปกรณ์ของท่่านม้
ซื่อฟ้ต์ิแวรแ์ละฮารด์แวรล่์าสุด

·  ติรวจสอบัให้แน่ใจวา่ซื่อฟ้ต์ิแวรป์อ้งกันไวรสั
ในค่อมพิัวเติอรข์องท่่านสแกนค่อมพิัวเติอร์
อย่างสมำ�าเสมอและอัปเดติโดยอัติโนมัติิ

Citi เปน็เจ้าของข้อม้ลหรอื
ท่รพััย์สินท่างปัญญาน้�หรอืไม่

ฉันอาจแบ่ังปันข้อม้ล
ดังกล่าวกับัใค่ร

หาก Citi เปน็เจ้าของข้อม้ล 
ฉันได้รบััอนุญาติให้ใช้งาน
ข้อม้ลดังกล่าวหรอืไม่

ฉันจะปกป้องข้อม้ลดัง
กล่าวได้อย่างไร

สารบััญ รายงานข้้อวิติกกังวิล
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ตืิ�นตัิวอย่้เสมอ!

เพืั�อปอ้งกันไม่ให้เกิดเหตุิการณ์เก้�ยวกับัค่วาม
ปลอดภัูยของข้อม้ล (SIRTs):

·  ใช้ค่วามระมัดระวังอย่างท้่�สุดเมื�อเย้�ยม
ชมเวบ็ัไซื่ต์ิ เปิดเอกสารแนบัในอ้เมลหรอื
ไฮเปอรลิ์งก์ และใช้งานอุปกรณ์หรอืระบับั
ของ Citi

·  ห้ามดาวน์โหลด ติิดตัิ�ง หรอืใช้ซื่อฟ้ต์ิแวรท้์่�
ไม่ได้รบััอนุมัติิในอุปกรณ์ของ Citi หรอืเพืั�อ
ดำาเนินธุรกิจในนามของ Citi

·  ไม่ส่งข้อม้ลของ Citi ไปยังท้่�อย่้อ้เมลส่วน
ตัิวของท่่าน (แม้วา่จะเข้ารหัสก็ติาม รวม
ถึืง Citi Secure)

·  ปกปอ้งรหัสผ่ิานสำาหรบััเข้าระบับัของ 
Citi และห้ามเปิดเผิยให้ผ้้ิอื�นท่ราบั ด้แล
รกัษาบััติรผ่ิานทั่�งหมด เช่น ปา้ย Citi และ
ซื่อฟ้ต์ิหรอืฮารด์โท่เค็่นของท่่านให้ม้ค่วาม
ปลอดภัูย

พันักงาน Citi ผ้้ิรบััเหมา และผ้้ิค้่าท้่�เปน็บุัค่ค่ล
ภูายนอกม้หน้าท้่�รบััผิิดชอบัในการรายงาน
เหตุิการณ์ท้่�อาจเกิดขึ�นหรอืท้่�ได้รบััร้ม้าต่ิอ 
BISO โดยเรว็ท้่�สุด

เรย้นร้เ้พิั�มเติิม 

ค้นห้า ISO ข้องทุ่านได้ทุ่�เวิบ็ัไซ้ต์การรกัษาควิาม
ปิลอดภัยข้องข้้อม้ลทัุ�วิโลก (GIS)

ค่้ม่ออ้างอิงการจัดปิระเภทุข้้อม้ล

นโยบัายการจัดการเทุคโนโลย่สารสนเทุศข้อง 
Citi (CITMP)

นโยบัายการติดต่อส่�อสารทุางอิเล็กทุรอนิกส์

แนวิทุางปิฏิิบััติเก่�ยวิกับัส่�อสังคมออนไลน์ระดับัโลก

นโยบัายรกัษาควิามเป็ินส่วินตัวิและควิามลับัข้อง
ล้กค้าธุนาคาร

นโยบัายวิา่ด้วิยการเปิิดเผิยข้้อม้ลสาธุารณ์ะและ 
การส่�อสาร

นโยบัายการจัดการบัันทุ่ก

มาตรฐานด้านควิามปิลอดภัยสารสนเทุศข้อง 
Citi (CISS)

นโยบัายด้านการรกัษาควิามเป็ินส่วินตัวิข้อง 
Citi ในการถ่ายโอนข้้อม้ลข้องบุัคลากรในยุโรปิ

การปกปอ้งข้อม้ลและค่วามเป็นส่วนตัิว

สารบััญ รายงานข้้อวิติกกังวิล
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อุปกรณ์ ระบับั และบัรกิารการสื�อสาร
เราทุกิคนใช้อุป็กิรณ์ ระบบ แลูะบรกิิาร
กิารสืิ่�อสิ่ารในกิารป็ฏิิบัติงาน แลูะต้อง
ป็กิป้็องสิิ่�งเหลู่านั�นจากิกิารโจมต่ทาง
ไซึ่เบอร ์กิารลัูกิขโมย กิารสูิ่ญหาย ใช้
อย่างสิิ่�นเป็ลืูองหรอืใช้ในทางท่�ผิู้ดู

เพ่�อปกปอ้งที่รัพย์สินดังกล่าว เราต้ิองปฏิิบัติิติามีนโยบายข้อง 
Citi และกฎหมีายและกฎเกณ์ฑ์์ข้องประเที่ศในท้ี่องถิู�น ติลอดจน
การโอนย้ายข้้อมูีลข้อง Citi ข้้ามีพรมีแดน ท่ี่านต้ิอง:

•  ใช้เฉพาะอุปกรณ์์ ระบบ และบริการการส่�อสารท่ี่� Citi จัดหา
ให้หร่ออนุมัีติิ เพ่�อดำาเนินธุีรกิจในนามีข้อง Citi เท่ี่านั�น

•  เม่ี�อท่ี่านใช้ที่รัพยากรข้อง Citi ไม่ีวา่ภายในหร่อภายนอก
ท่ี่�ที่ำางาน ท่ี่านควรติระหนักวา่มิีได้ม่ีการคุ้มีครองความีลับ
ส่วนบุคคลแต่ิอย่างใด ติามีข้อบเข้ติท่ี่�กฎหมีายและข้้อบังคับ
ท่ี่�เก่�ยวข้้องกำาหนด Citi อาจติรวจสอบและบันทึี่กการใช้
อุปกรณ์์ ระบบ และบริการข้องท่ี่าน และอาจสกัดหร่อดักฟััง
ข้้อมูีลท่ี่�ท่ี่านส่งหร่อรับจากการใช้งานข้องท่ี่านได้ติลอดเวลา

•  ควรใช้ที่รัพย์สินข้อง Citi สำาหรับการใช้งานส่วนตัิวให้น้อย
ท่ี่�สุด การใช้งานส่วนตัิวไม่ีควรรบกวนงานในความีรับผิิด
ชอบข้องท่ี่าน

•  ไม่ีใช้ที่รัพยากรข้อง Citi เพ่�อดาวน์โหลดหร่อใช้งาน
ที่รัพย์สินที่างปัญญาท่ี่� Citi ไม่ีได้เปน็เจ้าข้องโดยไม่ีได้รับ
อนุญาติ ซึื่�งรวมีถึูงการดาวน์โหลดเพลง ซื่อฟัต์ิแวร์ท่ี่�ไม่ีม่ี
สิที่ธิี�การใช้งาน รูปภาพ วด่ิโอ หร่อสิ�งต่ิพิมีพ์ท่ี่�ม่ีลิข้สิที่ธิี�

•  ไม่ีใช้ที่รัพยากรข้อง Citi เพ่�อดู ดาวน์โหลด รับส่ง หร่อโพสต์ิ
เน่�อหาท่ี่�ผิิดกฎหมีาย ไม่ีเหมีาะสมี เปน็การละเมิีด ดูหมิี�น
เหย่ยดหยามี หร่อสร้างความีไม่ีพอใจ

ท่ำาหน้าท้่�ในส่วนของท่่าน

ท่่านม้หน้าท้่�รบััผิิดชอบัในการปกปอ้งค่วามปลอดภัูยของเค่รอืข่ายและอุปกรณ์ของเรา

·  หล้กเล้�ยงการให้ท้่�อย่้อ้เมลของ Citi แท่นท้่�อย่้อ้เมลส่วนตัิวของท่่านในการติิดต่ิอสื�อสารส่วนตัิวติามปกติิ

·  ห้ามจัดเก็บัหรอืท่ำาสำาเนาข้อม้ลของ Citi ไปยังสื�อภูายนอกเวน้แต่ิท่่านม้สิท่ธิท้่�ได้รบััอนุญาติให้กระท่ำา
การดังกล่าวได้

·  ห้ามอัปโหลดข้อม้ลของ Citi ไปยังเว็บัไซื่ต์ิท้่� Citi ไม่ได้สนับัสนุน

เรย้นร้เ้พิั�มเติิม 

นโยบัายการจัดการเทุคโนโลย่สารสนเทุศข้อง 
Citi (CITMP)

นโยบัายการติดต่อส่�อสารทุางอิเล็กทุรอนิกส์

นโยบัายรกัษาควิามเป็ินส่วินตัวิและควิามลับั
ข้องล้กค้าธุนาคาร

นโยบัายและมาตรฐานการบัรหิ้ารจัดการ
บุัคคลภายนอก

สารบััญ รายงานข้้อวิติกกังวิล

อุปิกรณ์์ ได้แก่ คอมพิวิเตอร ์แล็ปิท็ุอปิ โทุรศัพท์ุ 
เคร่�องถ่ายเอกสาร และอุปิกรณ์์เคล่�อนทุ่�

ระบับัและบัรกิาร ได้แก่ ข้้อควิามเส่ยง โทุรสาร 
ห้้องไปิรษณ่์ย์ อินทุราเน็ต อินเทุอรเ์น็ต อ่เมล 
SMS/ข้้อควิาม การรบััส่งข้้อควิามแบับัทัุนทุ่ และ 
SharePoint
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การใช้ชื�อ เค่รื�อง
มือเค่รื�องใช้ หรอื
ค่วามสัมพัันธ์
ของ Citi

การปกปอ้งชื�อเส้ยงของเรา

เราใช้ชื�อ โลูโก้ิ เครื�องหมายกิารค้า 
เครื�องมือเครื�องใช้ แลูะเครอืข่าย
ความสัิ่มพัันธ์ุของ Citi เพืั�อให้บรรลุู
ตามวัตถุืป็ระสิ่งค์เชิงยุทธุศัาสิ่ตร์ของ 
Citi เท่านั�น

ท่ี่านต้ิอง:

•  ไม่ีใช้ช่�อ โลโก้ เคร่�องหมีายการค้า เคร่�องม่ีอเคร่�องใช้ และ
เคร่อข่้ายความีสัมีพันธ์ีข้อง Citi เพ่�อวตัิถุูประสงค์ที่างการ
ค้าท่ี่�ไม่ีเก่�ยวข้้องกับงานข้อง Citi

•  ใช้เพ่�อวตัิถุูประสงค์ด้านการกุศลหร่อสังคมีสงเคราะห์ และ
โดยได้รับอนุมัีติิล่วงหน้าจากฝ่า่ยประชาสัมีพันธ์ีประจำา
สำานักงานใหญ่ และภายหลังจากท่ี่�ม่ีการแจ้งให้ที่ราบหร่อ
ม่ีข้้อกำาหนดการอนุมัีติิเก่�ยวกับธุีรกิจ ภูมิีภาค และ/หร่อ
หน่วยธุีรกิจเท่ี่านั�น

การใช้สื�อสังค่มออนไลน์อย่าง 
รบััผิิดชอบั 
เพ่�อใช้ส่�อสังคมีออนไลน์อย่างรับผิิดชอบ ท่ี่านต้ิอง:

•  พึงระลึกว่าส่�อสังคมีออนไลน์เป็นเหม่ีอนฟัอรั�มีสาธีารณ์ะ 
แม้ีวา่จะตัิ�งค่าความีเป็นส่วนตัิวได้ก็ติามี

•  โพสต์ิเน่�อหาในส่�อสังคมีออนไลน์ในนามีข้อง Citi หากท่ี่าน
ได้รับอนุญาติให้กระที่ำาได้และสอดคล้องกับข้้อกำาหนดและ
เง่�อนไข้ท่ี่�เก่�ยวข้้องซึื่�งกำากับควบคุมีเว็บไซื่ต์ิทัี่�งภายในและ
ภายนอกเท่ี่านั�น

•  ไม่ีแสดงตินเป็นโฆษกข้อง Citi หร่อใช้ส่�อสังคมีออนไลน์
ในลักษณ์ะท่ี่�อาจถููกมีองได้วา่ท่ี่านกำาลังที่ำาหน้าท่ี่�เปน็โฆษก
ข้อง Citi โดยไม่ีได้รับอนุญาติจาก GPA เวน้แต่ิเปน็ไปติามี
โครงการท่ี่�ได้รับการสนับสนุนจาก Citi

•  ไม่ีเปิดเผิยข้้อมูีลข้อง Citi

•  งดเว้นจากการกระที่ำาท่ี่�เปน็การล่วงละเมิีด เล่อกปฏิิบัติิ 
หร่อติอบโต้ิทุี่กรูปแบบ

•  ติรวจสอบให้แน่ใจวา่การใช้ส่�อสังคมีออนไลน์ส่วนตัิวไม่ี
รบกวนงานข้องท่ี่าน ไม่ีใช้ในเวลาที่ำางาน และสอดคล้องกับ
ค่านิยมีและมีาติรฐานข้อง Citi

•  ปฏิิบัติิติามีนโยบายท่ี่�เก่�ยวข้้องทัี่�งหมีดข้อง Citi แนวที่าง
ปฏิิบัติิ และข้้อกำาหนดด้านกฎหมีายและกฎเกณ์ฑ์์ท่ี่�ใช้บังคับ

เรย้นร้เ้พิั�มเติิม 

Citi Brand Central

เรย้นร้เ้พิั�มเติิม 

แนวิทุางปิฏิิบััติเก่�ยวิกับัส่�อสังคมออนไลน์ระดับัโลก

ท่่านท่ราบัหรอืไม่

พึังระลึกวา่ท่่านม้หน้าท้่�รบััผิิดชอบัในสิ�งท้่�ท่่าน
เผิยแพัรผ่่ิานสื�อสังค่มออนไลน์ จึงค่วรหล้ก
เล้�ยงการม้ส่วนรว่มในการกระท่ำาผ่ิานสื�อสังค่ม
ออนไลน์ท้่�ไม่สามารถืยอมรบััได้ในสถืานท้่�
ท่ำางานของ Citi

สารบััญ รายงานข้้อวิติกกังวิล
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การปกปอ้งชื�อเส้ยงของเรา
การม้ปฏิิสัมพัันธ์กับัสื�อมวลชน
และภูาพัลักษณ์ท้่�ปรากฏิต่ิอ
สาธารณะ 

เราส่ิ่งเสิ่รมิกิารสืิ่�อสิ่ารท่�ถูืกิต้อง ชัดูเจน 
แลูะสิ่อดูคลู้องกัิน

ฝ่า่ยประชาสัมีพันธ์ีองค์กร (GPA) เปน็หน่วยงานเด่ยวเท่ี่านั�น
ท่ี่�ได้รับอนุมัีติิให้ออกข่้าวประชาสัมีพันธ์ีหร่อคำาแถูลงการณ์์
ต่ิอสาธีารณ์ะในนามีข้อง Citi เฉพาะบุคคลท่ี่�ได้รับการแต่ิงตัิ�ง
จาก GPA เท่ี่านั�นท่ี่�สามีารถูให้ความีคิดเห็นต่ิอส่�อมีวลชนหร่อ
ให้ข้้อมูีลสำาหรับการเผิยแพร่ ทัี่�งในแบบท่ี่�ม่ีการบันทึี่กและไม่ีม่ี
การบันทึี่ก ทัี่�งน่�ครอบคลุมีถึูงการม่ีปฏิิสัมีพันธ์ีทุี่กรูปแบบกับ
ส่�อมีวลชน ไม่ีวา่จะเป็นที่างการหร่อไม่ีเปน็ที่างการ และไม่ีวา่จะ
เปน็ประเด็นใดก็ติามี

ในการสนับสนุนการส่�อสารที่างธุีรกิจท่ี่�ชัดเจนและสอดคล้อง
กันนั�น ท่ี่านต้ิอง:

•  แจ้งให้ตัิวแที่นจากส่�อมีวลชนติิดต่ิอ GPA

•  ได้รับการอนุมัีติิล่วงหน้าจาก GPA ก่อนการเติร่ยมีการ
หร่อเข้้าประชุมีกับตัิวแที่นจากส่�อมีวลชน และก่อนการ
ติกลงยินยอมีหร่อเข้้าร่วมีในกิจกรรมีประชาสัมีพันธ์ีใน
นามีข้อง Citi

•  เวน้แต่ิเปน็ไปติามีโครงการท่ี่�ได้รับการสนับสนุนจาก Citi 
ท่ี่านต้ิองได้รับการอนุมัีติิล่วงหน้าจากผู้ิบังคับบัญชาข้อง
ท่ี่านและเจ้าหน้าท่ี่� GPA สำาหรับธุีรกิจ ภูมิีภาค และ/หร่อ
สายงานข้องท่ี่านก่อนท่ี่�จะ:

 »  เผิยแพร่ ประกาศ หร่อให้ลิงก์ไปยังเน่�อหาใด ๆ ในรูป
แบบท่ี่�เปน็ลายลักษณ์์อักษรหร่ออิเล็กที่รอนิกส์ท่ี่�กล่าว
ถึูงข้้อมูีลข้อง Citi

 »  การแถูลงข่้าว ให้สัมีภาษณ์์ หร่อปรากฏิตัิวต่ิอ
สาธีารณ์ะในนามีข้อง Citi

•  เข้้าประชุมีกับนักลงทุี่นหร่อนักวเิคราะห์ติามีท่ี่�ฝ่า่ยนัก
ลงทุี่นสัมีพันธ์ีม่ีคำาสั�งและอนุมัีติิเท่ี่านั�น

เรย้นร้เ้พิั�มเติิม 

นโยบัายวิา่ด้วิยการเปิิดเผิยข้้อม้ลสาธุารณ์ะและการส่�อสาร

ตืิ�นตัิวอย่้เสมอ!

ผ้้ิบัรหิารม้หน้าท้่�ค่วามรบััผิิดชอบัเพิั�มเติิม  
ผ้้ิบัรหิารระดับัส้งของ Citi ต้ิองปฏิิบััติิติาม
ข้อกำาหนดการเปิดเผิยข้อม้ลสาธารณะเมื�อ
ม้การสื�อสารกับันักลงทุ่น นักวเิค่ราะห์ หรอื
สื�อมวลชน นอกจากน้�ยังต้ิองปฏิิบััติิติาม
แนวท่างปฏิิบััติิบัางประการท้่�เก้�ยวข้องกับั
การสื�อสารในวงกวา้งภูายในบัรษัิท่ ทั่�งน้�เพืั�อ
ให้เปน็ไปติามกฎเกณฑ์์การเปิดเผิยข้อม้ล
อย่างติรงไปติรงมา (Fair Disclosure) ของ
ค่ณะกรรมการกำากับัด้แลหลักท่รพััย์และ
ติลาดหลักท่รพััย์แห่งสหรฐัอเมรกิา และ
ส่งเสรมิค่วามถ้ืกต้ิองสมบ้ัรณ์และค่วาม
สอดค่ล้องของข้อม้ลท้่� Citi สื�อสาร และเพืั�อ
ให้มั�นใจวา่ม้การปฏิิบััติิติามกฎเกณฑ์์ ค่วร
ขอค่ำาแนะนำาจาก GPA และฝ่า่ยนักลงทุ่น
สัมพัันธ์
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การจัดการบัันทึ่กและบััญช้
การจัดการข้อม้ลและบัันทึ่ก 

เราทุกิคนม่หน้าท่�ความรับผิู้ดูชอบรว่ม
กัินในกิารดููแลูให้บันทึกิแลูะบัญช่ต่าง ๆ 
ม่ความถูืกิต้องเป็น็จรงิ น่าเชื�อถืือ แลูะใช้
งานไดู้

เพ่�อให้มัี�นใจถึูงความีถููกต้ิองสมีบูรณ์์ข้องข้้อมูีลท่ี่�ท่ี่านใช้งาน 
ท่ี่านต้ิอง:

•  เข้้าใจและปฏิิบัติิติามีข้้อกำาหนดเก่�ยวกับข้้อมูีลในแต่ิละ
ระยะและวฏัิจักรการจัดการข้้อมูีลให้สอดคล้องกับนโยบาย
และมีาติรฐานข้อง Citi

•  ติรวจสอบให้แน่ใจว่าม่ีการจัดเก็บบันทึี่กเชิงกายภาพและ
อิเล็กที่รอนิกส์อย่างเหมีาะสมีภายในระยะเวลาการเก็บ
รักษาท่ี่�กำาหนด บุคลากรท่ี่�เก่�ยวข้้องสามีารถูเข้้าถึูงได้ และ
กำาจัดทิี่�งหลังจากหมีดอายุการเก็บรักษา เวน้แต่ิบันทึี่กดัง
กล่าวอยู่ภายใต้ิการ “ระงับการที่ำาลายไวชั้�วคราว”

•  ปฏิิบัติิติามีคำาสั�งทัี่�งหมีดในการ “ระงับการที่ำาลายไว้
ชั�วคราว” ติามีท่ี่�ฝ่า่ยกฎหมีาย ฝ่า่ยภาษ่ ฝ่า่ยติรวจสอบ
ภายใน หร่อส่วนงานควบคุมีอ่�น ๆ แจ้งให้ดำาเนินการ

•  ห้ามีที่ำาลายหร่อแก้ไข้ดัดแปลงบันทึี่กใด ๆ ท่ี่�อาจเก่�ยวข้้อง
กับการสอบสวน (ภายในหร่อภายนอกองค์กร) การฟัอ้ง
ร้องดำาเนินคด่ หร่อการส่บสวนหร่อกระบวนการพิจารณ์า
ข้องรัฐบาลท่ี่�กำาลังดำาเนินอยู่ อาจจะเกิดขึ้�น หร่อคาดได้วา่
จะเกิดขึ้�น

การจัดการค่่าใช้จ่าย 

เราต้องใช้วิจารณญาณท่�ดู่เมื�อดูำาเนิน
กิารตัดูสิิ่นใจเก่ิ�ยวกัิบรายจ่าย ไม่ว่าจะ
เป็น็กิารใช้จ่ายเงินของ Citi หรอืกิาร
อนุมัติค่าใช้จ่าย

เพ่�อจัดการค่าใช้จ่ายอย่างถููกต้ิอง ท่ี่านต้ิอง: 

•  ติรวจสอบวา่ธุีรกรรมีต่ิาง ๆ แสดงค่าใช้จ่ายท่ี่�เกิดขึ้�นอย่าง
ถููกต้ิองและม่ีความีจำาเปน็ในการดำาเนินธุีรกิจ 

•  ห้ามีอนุมัีติิรายจ่ายข้องท่ี่านเอง 

•  ห้ามีอนุมัีติิรายจ่ายข้องผู้ิบังคับบัญชาหร่อผู้ิบังคับบัญชา
ระดับอาวโุสในสายการบริหารงานข้องท่ี่าน 

•  ติรวจสอบวา่ธุีรกรรมีได้รับการอนุมัีติิจากผู้ิม่ีอำานาจท่ี่�
เหมีาะสมีและในเวลาท่ี่�เหมีาะสมี 

•  หากท่ี่านเป็นผู้ิบังคับบัญชา โปรดติรวจสอบคำาข้อเบิกเงิน
ค่นและใบแจ้งหน่�อย่างละเอ่ยดรอบคอบ ท่ี่านม่ีหน้าท่ี่�รับ
ผิิดชอบกรรมีสิที่ธิี�ข้องธุีรกรรมีและต่ิอการปฏิิบัติิติามีข้้อ
กำาหนดและเอกสารรายจ่ายข้อง Citi ท่ี่�ใช้บังคับ และยังต้ิอง
รับผิิดชอบโดยติรงต่ิอค่าใช้จ่ายข้องบุคลากรข้องท่ี่าน แม้ีวา่
ท่ี่านจะได้ให้การอนุมัีติิไปแล้วติามีความีเหมีาะสมี 

•  ย่�นข้อการประมีวลผิลการชำาระเงินค่าใช้จ่ายในการปฏิิบัติิ
งานข้อง Citi และการเบิกค่นค่าใช้จ่าย รวมีถึูงรายจ่ายฝ่่าย
ทุี่นและติามีสัญญาผ่ิานกระบวนการท่ี่�กำาหนดข้อง Citi และ 
ผู้ิให้บริการ รวมีถึูงองค์กรด้านการจัดการที่รัพยากร (RMO) 
และบริการส่วนกลางข้องฝ่่ายที่รัพยากรบุคคล (HRSS)

เรย้นร้เ้พิั�มเติิม 

นโยบัายและมาตรฐานการบัรหิ้ารจัดการข้้อม้ลข้อง Citi

นโยบัายการจัดการบัันทุ่ก

เรย้นร้เ้พิั�มเติิม 

นโยบัายการจัดการค่าใช้จ่ายข้อง Citi (CEMP)

นโยบัายข้้อเสนอเก่�ยวิกับัค่าใช้จ่ายข้องโครงการรเิริ�ม (IEP)

เวิบ็ัไซ้ต์ข้ององค์กรด้านการจัดการทุรพัยากร (RMO)

เวิบ็ัไซ้ต์ HRSS (Citi For You)

ท่ำาหน้าท้่�ในส่วนของท่่าน

เราทุ่กค่นท่ำางานกับัข้อม้ล (ข้อเท็่จจรงิ ตัิวเลข 
และข้อม้ลต่ิาง ๆ) ในทุ่ก ๆ วนั ไม่วา่จะท่ำางาน
ลักษณะใดหรอือย่้ในส่วนใดก็ติาม พึังระลึกไว้วา่
ข้อม้ลคื่อท่รพััย์สินของบัรษัิท่ท้่�ต้ิองม้ค่วามถ้ืก
ต้ิอง ค่รบัถ้ืวน ทั่นเวลา และสอดค่ล้องกัน รวม
ถึืงใช้ติามวัติถุืประสงค์่การใช้งานเท่่านั�น และ
ต้ิองได้รบััการจัดการและค่วบัคุ่มอย่างเข้มงวด

สารบััญ รายงานข้้อวิติกกังวิล
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การจัดการ
บัันทึ่กและบััญช้

การหล้กเล้�ยงผิลประโยชน์ทั่บัซ้ื่อน

การจัดการการรายงานท่างการ
เงินและภูาษ้ 

เราต้องป็ฏิิบัติตามข้อกิำาหนดูกิาร
รายงานหลัูกิทรพััย์แลูะกิารเงินต่าง ๆ

เพ่�อให้มัี�นใจถึูงความีถููกต้ิองสมีบูรณ์์ข้องบันทึี่กและรายงาน
ที่างการเงินและภาษ่ข้อง Citi ท่ี่านต้ิอง: 

•  ส่งข้้อมูีลท่ี่�ม่ีความีถููกต้ิอง ครบถู้วน ติามีกำาหนดเวลา และ
เข้้าใจง่าย 

•  เติร่ยมีงบการเงินท่ี่�สอดคล้องกับมีาติรฐานการบัญช่ท่ี่�เปน็
ท่ี่�ยอมีรับโดยทัี่�วไป 

•  เสนอสถูานะที่างการเงินและผิลข้องสถูานะที่างการเงินใด ๆ 
ข้อง Citi อย่างเปน็ธีรรมี 

•  รายงานบันทึี่กที่างภาษ่และท่ี่�เก่�ยวข้้องกับภาษ่อย่างถููกต้ิอง
และสอดคล้องกับกฎหมีายท่ี่�เก่�ยวข้้องทัี่�งหมีด

เรย้นร้เ้พิั�มเติิม 

ผ้้ิชำานาญการด้านการเงินต้องปิฏิิบััติตามพันธุะห้น้าทุ่�
เพิ�มเติมตามทุ่�ระบุัไวิใ้นห้ลักจรยิธุรรมสำาห้รบััผ้้ิปิระกอบั
วิชิาช่พด้านการเงิน

เราสิ่ามารถืส่ิ่งมอบผู้ลูลัูพัธ์ุท่�ดู่ท่�สุิ่ดู
สิ่ำาหรบัลููกิค้า เมื�อเราทำางานรว่มกัินเพืั�อ
จุดูป็ระสิ่งค์รว่มกัินแลูะตัดูสิิ่นใจทาง
ธุุรกิิจโดูยป็ราศัจากิอคติ

เพ่�อปอ้งกันผิลประโยชน์ทัี่บซ้ื่อน ท่ี่านต้ิอง: 

•  ที่ำาทุี่กสิ�งท่ี่�เราที่ำาอย่างโปร่งใส 

•  หล่กเล่�ยงกิจกรรมี ผิลประโยชน์ หร่อความีสัมีพันธ์ีส่วน
บุคคลท่ี่�อาจขั้ดข้วาง หร่อดูเหม่ีอนวา่ขั้ดข้วางความีเป็น 
กลางข้องเรา 

•  ไม่ีม่ีส่วนเก่�ยวข้้องกับการหาประโยชน์ให้ตินเองหร่อใช้
ติำาแหน่งหน้าท่ี่�ข้องท่ี่านท่ี่� Citi ในการหาประโยชน์ซึื่�งผู้ิอ่�น
ไม่ีสามีารถูได้รับ 

•  เปิดเผิยผิลประโยชน์ทัี่บซ้ื่อนท่ี่�อาจเกิดขึ้�นต่ิอผู้ิบังคับบัญชา 
ท่ี่�ปรึกษากฎหมีายภายใน หร่อเจ้าหน้าท่ี่� ICRM 

•  ข้อคำาแนะนำาหากท่ี่านไม่ีแน่ใจว่าม่ีผิลประโยชน์ทัี่บซ้ื่อนหร่อ
ดูวา่จะม่ีผิลประโยชน์ทัี่บซ้ื่อนเกิดขึ้�นหร่อไม่ี

ผิลปิระโยชน์ทัุบัซ้้อนเกิดข่้�นเม่�อกิจกรรม ผิล
ปิระโยชน์ ห้รอ่ควิามสัมพันธ์ุส่วินบุัคคลข้องทุ่าน
บัั�นทุอน ห้รอ่ด้เห้ม่อนวิา่จะบัั�นทุอนควิามมุ่งมั�น
ข้องทุ่านทุ่�ม่ต่อ Citi ล้กค้า ห้รอ่ผ้้ิถ่อหุ้้น เน่�องจาก
เราไม่สามารถระบุัสถานการณ์์ทัุ�งห้มดทุ่�แสดงถ่ง
ผิลปิระโยชน์ทัุบัซ้้อนทุ่�อาจเกิดข่้�นได้ Citi จ่งต้อง
พ่�งพาทุ่านในการใช้วิจิารณ์ญาณ์ทุ่�ด่และห้ล่กเล่�ยง
สถานการณ์์ทุ่�อาจส่งผิลต่อควิามเป็ินกลางข้องทุ่าน
ในการตัดสินใจในฐานะพนักงานข้อง Citi ห้ากทุ่าน
ไม่แน่ใจวิา่ม่ผิลปิระโยชน์ทัุบัซ้้อนทุ่�เกิดข่้�นจรงิห้รอ่
อาจเกิดข่้�นห้รอ่ไม่ โปิรดข้อควิามช่วิยเห้ล่อจาก 
ผ้้ิบัังคับับััญชาข้องทุ่านห้รอ่ช่องทุางอ่�นตามทุ่�ระบุั 
ไวิใ้นส่วินการรายงานและข้อควิามช่วิยเห้ล่อ

เรย้นร้เ้พิั�มเติิม 

นโยบัายผิลปิระโยชน์ทัุบัซ้้อนเก่�ยวิกับัธุุรกิจ 
ภ้มิภาค และ/ห้รอ่ส่วินงาน

เวิบ็ัไซ้ต์ ICRM
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การหล้กเล้�ยงผิลประโยชน์ทั่บัซ้ื่อน
การจ้างพันักงานท้่�เปน็เค่รอืญาติิ
กันและค่วามสัมพัันธ์อื�น ๆ 

เราหลู่กิเลู่�ยงกิารทำาให้ตนเองตกิอยู่ใน
สิ่ถืานกิารณ์ท่�ความสัิ่มพัันธ์ุส่ิ่วนบุคคลู
ของเราอาจบั�นทอนความสิ่ามารถืในกิาร
สิ่รา้งผู้ลูลัูพัธ์ุท่�ดู่ท่�สุิ่ดูสิ่ำาหรบั Citi แลูะ
ลููกิค้าของเรา

เพ่�อบรรเที่าผิลประโยชน์ทัี่บซ้ื่อนท่ี่�เกิดขึ้�นจริงหร่อท่ี่�เข้้าใจวา่อาจ
เกิดขึ้�นจากความีสัมีพันธ์ีส่วนตัิว ท่ี่านต้ิอง: 

•  ที่ำาความีเข้้าใจข้้อจำากัดเฉพาะท่ี่�เก่�ยวข้้องกับการวา่จ้างหร่อ
การที่ำางานกับเคร่อญาติิหร่อบุคคลท่ี่�ท่ี่านม่ีความีสัมีพันธ์ีซึื่�ง
อาจก่อให้เกิดผิลประโยชน์ทัี่บซ้ื่อนในท่ี่�ที่ำางาน 

•  แจ้ง HR หากท่ี่านที่ราบวา่ Citi กำาลังพิจารณ์าว่าจ้างหร่อ
โยกย้ายญาติิข้องท่ี่านภายในองค์กร หร่อหากท่ี่านเปน็ญาติิ
ข้องพนักงานอ่กคนข้อง Citi หร่อผู้ิท่ี่�ไม่ีใช่พนักงาน 

•  ปฏิิบัติิติามีนโยบายการจ้างงานเคร่อญาติิในแง่เก่�ยวกับ
พนักงาน รวมีถึูงผู้ิท่ี่�ไม่ีใช่พนักงาน 

•  ปฏิิบัติิติามีข้้อกำาหนดเพิ�มีเติิมีท่ี่�ม่ีผิลใช้บังคับกับการเสนอ
การจ้างงานแก่เจ้าหน้าท่ี่�รัฐระดับอาวโุส การแนะนำาญาติิ
ข้องเจ้าหน้าท่ี่�รัฐระดับอาวโุส ผู้ิบริหารภาคธุีรกิจระดับ
อาวโุส เคร่อญาติิข้องพนักงานกลุ่มีลูกค้าสถูาบัน หร่อ
สมีาชิกในครอบครัวโดยติรงข้องคณ์ะกรรมีการข้อง Citi 
หร่อคณ์ะกรรมีการดำาเนินงาน หร่อผู้ิใต้ิบังคับบัญชาข้อง
ประธีานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารข้องบริษัที่ Citigroup Inc.

ท่่านท่ราบัหรอืไม่

เพืั�อรกัษาสภูาพัแวดล้อมการท่ำางานท้่�ม้
ประสิท่ธิภูาพั ห้ามมิให้ผ้้ิบัังคั่บับััญชาม้ค่วาม
สัมพัันธ์ใกล้ชิดกับับุัค่ค่ลใดก็ติามท้่�อย่้ในห่วง
โซ่ื่การรายงานของตินทั่�งในท่างติรง ท่างอ้อม 
หรอืแบับัเมท่รกิซ์ื่ หรอืกับัพันักงานค่นใดก็ติาม
ท้่�ได้รบััมอบัหมายให้ปฏิิบััติิงานสนับัสนุนแผินก 

นอกจากน้� ต้ิองไม่ม้การจ้างพันักงานซึื่�งเป็น
ญาติิหรอืม้ค่วามสัมพัันธ์หรอืเค่ยม้ค่วาม
สัมพัันธ์ท้่�อาจก่อให้เกิดผิลประโยชน์ทั่บัซ้ื่อนใน
สถืานท้่�ท่ำางาน ให้เข้าท่ำางานในบัางติำาแหน่ง 
แผินก และ/หรอืส่วนงานท้่�สามารถืโน้มน้าว 
ค่วบัคุ่ม หรอืส่งผิลต่ิอข้อกำาหนดและเงื�อนไข
การจ้างงานพันักงานค่นอื�นหรอืค่วามสัมพัันธ์
ท่างธุรกิจกับัล้กค้่าหรอืผ้้ิขาย

สมาชิกในครอบัครวัิโดยตรง ค่อ ค่้สมรส ค่้ครอง
เพศเด่ยวิกัน พ่อแม่ ปิ้่ยาตายาย ทุวิด ล้ก ห้ลาน 
เห้ลน พ่�น้อง ผ้้ิด้แล ห้รอ่ควิามสัมพันธ์ุทุ่�เทุ่ยบัเทุ่า 
และบุัคคลอ่�น (นอกเห้น่อจากผ้้ิเช่าห้รอ่ผ้้ิช่วิยใน
บ้ัานห้รอ่คนทุำางานในบ้ัาน) ทุ่�อาศัยอย่้ด้วิยกันกับั
ทุ่าน ซ่้�งรวิมถ่งญาติโดยการสมรสและญาติจาก
พ่อเล่�ยงแม่เล่�ยงในควิามสัมพันธ์ุเด่ยวิกันน่� 

ญาติ ค่อ สมาชิกในครอบัครวัิโดยตรง รวิมถ่งลุง
ห้รอ่อา ป้ิาห้รอ่น้า ห้ลานชาย ห้ลานสาวิ ล้กพ่�ล้ก
น้อง ญาติโดยการสมรส และญาติจากพ่อเล่�ยงแม่
เล่�ยงในควิามสัมพันธ์ุเด่ยวิกันน่� แม้จะไม่ได้อาศัย
อย่้ด้วิยกันกับัทุ่านก็ตาม

เรย้นร้เ้พิั�มเติิม 

นโยบัายการจ้างพนักงานทุ่�เป็ินเครอ่ญาติกัน

นโยบัายการต่อต้านการให้้สินบันข้อง Citi

ขั้�นตอนการวิา่จ้างสำาห้รบััการต่อต้านการให้้สินบัน

ของขวัญและการเล้�ยงรบััรอง 

เราหลู่กิเลู่�ยงท่�จะเสิ่นอหรือยอมรบั
ของขวัญหรือกิารเลู่�ยงรบัรองภายใต้
สิ่ถืานกิารณ์ท่�จะบั�นทอนหรอืแม้แต่อาจ
ถูืกิมองว่าบั�นทอนกิารตัดูสิิ่นใจทางธุุรกิิจ
หรอืม่อิทธิุพัลูต่อพัฤติกิรรมของเราอย่าง
ไม่เหมาะสิ่ม

การรักษาความีสัมีพันธ์ีที่างธุีรกิจท่ี่�เข้้มีแข็้งอาจครอบคลุมีถึูง
การแลกเปล่�ยนข้องข้วัญและไมีติร่จิติกับลูกค้าและพันธีมิีติรข้อง
เรา ข้้อกำาหนดหร่อการยอมีรับข้องข้วญั การเล่�ยงรับรอง (รวมี
ถึูงม่ี�ออาหาร) การเดินที่าง หร่อท่ี่�พักท่ี่�สมีเหตุิสมีผิลและติามี
สัดส่วน ซึื่�งได้รับโดยเปิดเผิยและโปร่งใส เพ่�อส่งเสริมีภาพลักษณ์์
ข้อง Citi นำาเสนอผิลิติภัณ์ฑ์์และบริการหร่อสร้างความีสัมีพันธ์ี
ด้วยไมีติร่จิติสามีารถูที่ำาได้ ในหลายกรณ่์ ข้้อเสนอหร่อการรับ
ข้องข้วญัหร่อการเล่�ยงรับรองต้ิองได้รับการอนุมัีติิล่วงหน้าติามี
มีาติรฐานวา่ด้วยข้องข้วัญและการเล่�ยงรับรองข้อง Citi และ 
นโยบายและขั้�นติอนการปฏิิบัติิท่ี่�เก่�ยวข้้องอ่�น ๆ 

พนักงานข้อง Citi สมีาชิกในครอบครัว และผู้ิท่ี่�ปฏิิบัติิงานในนามี
ข้อง Citi ห้ามีเสนอ จัดหา ร้องข้อ ยอมีรับ หร่อรับสิ�งเหล่าน่�โดย
เคร่งครัด 

•  เงินสดหร่อสิ�งท่ี่�ม่ีลักษณ์ะเท่ี่ยบเท่ี่า 

•  ข้องข้วัญท่ี่�ตัิ�งใจจะมีอบเพ่�อให้ได้มีาซึื่�งข้้อได้เปร่ยบ  
การดำาเนินการ หร่อการไม่ีดำาเนินการท่ี่�ไม่ีถููกต้ิอง 

•  ข้องข้วัญหร่อการเล่�ยงรับรองท่ี่�หรูหราหร่อบ่อยครั�ง 

•  สิ�งใดก็ติามีท่ี่�อาจส่งผิลในเชิงลบต่ิอช่�อเส่ยงข้อง Citi (เช่น 
สิ�งท่ี่�ลามีกอนาจาร ม่ีลักษณ์ะส่�อที่างเพศ หร่อไม่ีเหมีาะสมี) 

ห้ามีจ่ายเงินส่วนตัิวสำาหรับข้องข้วญัหร่อการเล่�ยงรับรอง หร่อ
เงินบางส่วนเพ่�อหล่กเล่�ยงค่าเกณ์ฑ์์ติามีนโยบาย การข้ออนุมัีติิ
ล่วงหน้า หร่อข้้อกำาหนดอ่�น ๆ
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การหล้กเล้�ยงผิลประโยชน์ทั่บัซ้ื่อน

เรย้นร้เ้พิั�มเติิม 

มาตรฐานวิา่ด้วิยข้องข้วัิญและการเล่�ยงรบััรอง

เวิบ็ัไซ้ต์การต่อต้านการให้้สินบันข้อง ICRM

ตืิ�นตัิวอย่้เสมอ!

ของขวญั คื่อ สิ�งท้่�ม้ค่่าและอาจม้ด้วยกันหลายร้ปแบับั เช่น การจัดการเดินท่าง การจัดหาท้่�พััก หรอืการ
ขนส่งภูาค่พืั�นดินท้่�เก้�ยวเนื�องกับักิจกรรมดังกล่าว การซืื่�ออาหารหรอืจัดหาออรเ์ดิรฟ์้ท้่�งานเล้�ยงค็่อกเท่ล 
การอุดหนุนพัรรค่การเมือง การบัรจิาค่เพืั�อการกุศลหรอืกิจกรรมเพืั�อการกุศล การมอบัโอกาสด้านการ
ฝ่กึอบัรม การวา่จ้างพันักงานหรอืสรา้งโอกาสการจ้างงานหรอืประสบัการณ์การท่ำางาน (ได้แก่ การ
ฝ่กึงาน การยืมตัิวบุัค่ลากรมาช่วยงาน หรอืการให้พันักงานไปเรย้นร้ว้ธ้ิการท่ำางานของพันักงานค่นอื�น) 
และการให้บััติรเข้าชมงาน แม้แต่ิบััติรฟ้ร ้

การระบุัวา่ของขวัญนั�นเหมาะสมหรอืไม่อาจเป็นเรื�องยาก เนื�องจากกฎหมายและประเพัณ้ในแต่ิละ
ประเท่ศแติกต่ิางกันอย่างมาก เมื�อใดก็ติามท้่�ท่่านม้ข้อสงสัยเก้�ยวกับัค่วามเหมาะสมของการรบััหรอืให้
ของขวญั การเล้�ยงรบััรอง การเดินท่าง หรอืการจัดหาท้่�พััก โปรดปรกึษาผ้้ิบัังคั่บับััญชาของท่่านหรอื
ช่องท่างการติิดต่ิอของหน่วยประสานงานเก้�ยวกับัของขวญัและการเล้�ยงรบััรองในภู้มิภูาค่ (G&E)  
ท้่�ระบุัไวใ้นมาติรฐานวา่ด้วยของขวญัและการเล้�ยงรบััรอง 

สหรฐัอเมรกิาและในหลายประเท่ศม้กฎหมายท้่�จำากัดของขวญัและการเล้�ยงรบััรองท้่�มอบัให้แก่เจ้าหน้าท้่�
รฐั หน่วยงานรฐับัาลหลายแห่งม้กฎเกณฑ์์ท้่�ห้ามตัิวแท่นของตินรบััของขวญัหรอืการเล้�ยงรบััรองด้วย
เช่นกัน ท่่านอาจต้ิองรายงานให้ท่ราบัล่วงหน้าในกรณ้ท้่�ม้เจ้าหน้าท้่�รฐัไปรว่มงานเล้�ยงต่ิาง ๆ ของ Citi 
ด้วย ท่่านม้หน้าท้่�รบััผิิดชอบัในการท่ำาค่วามคุ้่นเค่ยกับัข้อจำากัดด้านของขวญัและการเล้�ยงรบััรองใน
ประเท่ศหรอืรฐัของท่่าน และปฏิิบััติิติามข้อกำาหนดการอนุมัติิล่วงหน้าและการรายงานทั่�งหมด

การท่ำาธุรกิจส่วนบุัค่ค่ลและของ
ฝ่า่ยท้่�เก้�ยวข้อง 

เราใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบแลูะ
ป็กิป็อ้งชื�อเส่ิ่ยงของ Citi ในกิารทำาธุุรกิิจ
ส่ิ่วนตัวของเรา

ในการที่ำาเช่นนั�น ท่ี่านต้ิอง: 

•  ดำาเนินกิจกรรมีการลงทุี่นส่วนบุคคลข้องท่ี่านอย่างรับผิิด
ชอบ โดยคำานึงถึูงช่�อเส่ยงข้อง Citi และปฏิิบัติิติามีกฎหมีาย
ท่ี่�ม่ีผิลใช้บังคับ กฎเกณ์ฑ์์ และนโยบายข้อง Citi ทัี่�งหมีด 

•  ใช้บริการที่างการเงินส่วนบุคคลข้องท่ี่านกับ Citi โดยม่ี
เง่�อนไข้เช่นเด่ยวกันกับท่ี่�ให้กับสาธีารณ์ชนทัี่�วไป หร่อบุคคล
ท่ี่�ม่ีหลักที่รัพย์ในครอบครองหร่อความีน่าเช่�อถู่อด้านการ
เงินคล้ายคลึงกับท่ี่�ท่ี่านม่ี 

•  ใช้โครงการสินเช่�อพนักงาน (ELP) เม่ี�อสมัีครข้อรับการ
เสนอสินเช่�อผ่ิาน Citi 

•  ไม่ีรับการปฏิิบัติิดูแลเปน็พิเศษจากผู้ิให้บริการ ผู้ิแที่น
จำาหน่าย หร่อลูกค้าข้อง Citi 

•  ข้อรับการอนุมัีติิล่วงหน้าจากผู้ิบังคับบัญชาอาวุโสด้าน
ธุีรกิจและเจ้าหน้าท่ี่� ICRM ข้องท่ี่านสำาหรับการเติร่ยมีการ
ที่างธุีรกิจใด ๆ ท่ี่�ไม่ีเป็นไปติามีมีาติรฐานท่ี่�ท่ี่านต้ิองการที่ำา 
กับ Citi 

•  แจ้งให้ผู้ิบังคับบัญชาข้องท่ี่าน ท่ี่�ปรึกษากฎหมีายภายใน 
หร่อเจ้าหน้าท่ี่� ICRM ที่ราบถึูงเร่�องความีสัมีพันธ์ีที่างธุีรกิจ
หร่อธุีรกรรมีที่างธุีรกิจท่ี่�ม่ีผู้ิเสนอให้ ซึื่�ง Citi อาจกระที่ำาร่วมี
กับกิจการใด ๆ ท่ี่�ท่ี่านหร่อบุคคลท่ี่�เก่�ยวข้้องกับท่ี่านม่ีผิล
ประโยชน์โดยติรงหร่อโดยอ้อมีอยู่ หร่อท่ี่�ท่ี่านหร่อบุคคลท่ี่�
เก่�ยวข้้องอาจได้รับผิลประโยชน์

ของขวญัและการเล้�ยงรบััรอง

เรย้นร้เ้พิั�มเติิม 

นโยบัายสินเช่�อพนักงาน

นโยบัายการก้้ย่มภายใน

นโยบัายวิา่ด้วิยการทุำาธุุรกรรมกับับุัคคลทุ่�เก่�ยวิข้้อง

ท่ำาหน้าท้่�ในส่วนของท่่าน

ผ้้ิบัรหิารระดับัส้งม้หน้าท้่�ค่วามรบััผิิดชอบัเพิั�ม
เติิม ค่ณะกรรมการและผ้้ิบัรหิารระดับัส้งต้ิอง
ปฏิิบััติิติามกฎระเบ้ัยบัเพิั�มเติิมทั่�งหมดท้่�เก้�ยว
กับัการอนุมัติิล่วงหน้าสำาหรบััการท่ำาธุรกรรม
ท่างธุรกิจ ติามท้่�ระบุัไว้ในนโยบัายการท่ำา
ธุรกรรมกับับุัค่ค่ลท้่�เก้�ยวข้อง 

ผ้้ิบัรหิารบัางรายต้ิองปฏิิบััติิติามข้อกำาหนดและ
ข้อจำากัดในการเปิดเผิยข้อม้ลเก้�ยวกับัค่วาม
สัมพัันธ์ด้านการก้้ยืมกับั Citi ติามท้่�ระบุัไว้ใน
นโยบัายการก้้ยืมภูายใน
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การหล้กเล้�ยงผิลประโยชน์ทั่บัซ้ื่อน
การท่ำาธุรกิจภูายนอก 

เราไม่ให้กิิจกิรรมธุุรกิิจภายนอกิเข้ามา
แทรกิแซึ่งผู้ลูป็ระโยชน์ของ Citi หรอื
ลููกิค้าของเรา

เพ่�อหล่กเล่�ยงผิลประโยชน์ทัี่บซ้ื่อนจากกิจกรรมีภายนอก  
ท่ี่านต้ิอง:

•  ไม่ีเข้้าไปเก่�ยวข้้องกับการที่ำาธุีรกิจภายนอกใด ๆ ท่ี่�
คล้ายคลึงกับหร่ออาจเป็นการแข่้งขั้นกับผิลิติภัณ์ฑ์์และ
การบริการท่ี่� Citi นำาเสนอ ซึื่�งอาจคำานึงถึูงผิลประโยชน์
ส่วนตินก่อนผิลประโยชน์สูงสุดข้อง Citi และ/หร่อลูกค้า
ข้องเรา หร่อท่ี่�จะกำาหนดให้ท่ี่านต้ิองให้คำาแนะนำาด้าน
การลงทุี่น 

•  เปิดเผิยข้้อมูีลการที่ำาธุีรกิจภายนอกทัี่�งหมีดให้ผู้ิบังคับ
บัญชาข้องท่ี่านที่ราบติามีท่ี่�ระบุไวใ้นนโยบายการเปน็
กรรมีการภายนอกองค์กรและผิลประโยชน์ที่างธุีรกิจ 
และรับการอนุมัีติิท่ี่�จำาเป็นก่อนท่ี่�จะเข้้าร่วมีที่ำาธุีรกิจ
ภายนอก

•  ไม่ีให้กิจกรรมีข้องธุีรกิจภายนอกหร่อเวลาท่ี่�ท่ี่านใช้ใน
กิจกรรมีดังกล่าวเข้้ามีารบกวนงานในความีรับผิิดชอบ
ข้องท่ี่านท่ี่� Citi 

•  แจ้งเต่ิอนบริษัที่ หน่วยงาน หร่อบุคคลภายนอกใด ๆ ท่ี่�
ท่ี่านม่ีส่วนร่วมีในกิจกรรมีที่างธุีรกิจภายนอกบริษัที่วา่
ท่ี่านเปน็พนักงานข้อง Citi

•  ไม่ีร้องข้อให้บุคคลอ่�นภายใน Citi ลูกค้า หร่อผู้ิแที่น
จำาหน่ายข้อง Citi ให้เข้้าร่วมี เอ่�อเฟัื� อ หร่อสนับสนุน
กิจกรรมีข้ององค์กรธุีรกิจภายนอก

เรย้นร้เ้พิั�มเติิม 

นโยบัายการเป็ินกรรมการภายนอก
องค์กรและผิลปิระโยชน์ทุางธุุรกิจ

ผิลปิระโยชน์ทัุบัซ้้อน ห้รอ่ควิามเส่�ยงอ่�น ๆ อาจเกิด
จากกิจกรรม การจ้างงาน ห้รอ่ควิามสัมพันธ์ุอ่�นใด
ทุ่�เกิดข่้�นนอกเห้น่อบัทุบัาทุห้น้าทุ่�ข้องทุ่านกับั Citi 
กิจกรรมธุุรกิจภายนอกบัรษัิทุ ได้แก่:

•  การดำารงตำาแห้น่งกรรมการและสมาชิกในองค์กร
ทุ่�ห้วิงัผิลกำาไรห้รอ่ไม่ห้วิงัผิลกำาไร

•  การลงสมัครรบััเล่อกตั�ง

•  การยอมรบััตำาแห้น่งห้รอ่ม่ควิามสัมพันธ์ุแบับัอ่�น
กับัห้น่วิยงานข้องรฐั

•  การม่ส่วินรว่ิมในการทุำาธุุรกิจทุ่�ไม่ใช่ข้อง Citi 
รวิมถ่งกิจกรรมทุ่�ไม่ห้วิงัผิลกำาไร ซ่้�งก่อให้้เกิด
ห้รอ่อาจก่อให้้เกิดผิลปิระโยชน์ทัุบัซ้้อนทุ่�เกิดข่้�น
จรงิ ห้รอ่ทุ่�เข้้าใจวิา่อาจเกิดข่้�นได้

•  การม่ส่วินรว่ิมในกิจกรรมธุุรกิจทุ่�ไม่ใช่ข้อง Citi ทุ่�
ทุ่านยอมรบััห้รอ่ม่ควิามคาดห้วัิงทุ่�สมเห้ตุสมผิล
ในการได้รบััผิลตอบัแทุนโดยตรงห้รอ่โดยอ้อม

โอกาสขององค์่กร 

เราใช้โอกิาสิ่ทางธุุรกิิจซึึ่�งพับในระหว่างท่�
เราดูำาเนินงานเพืั�อเพิั�มป็ระโยชน์อันชอบ
ธุรรมดู้วยกิฎหมายให้กัิบ Citi เท่านั�น

ข้ณ์ะที่ำางานกับ Citi ท่ี่านอาจพบโอกาสที่างธุีรกิจหร่อการลงทุี่นท่ี่� 
Citi จะได้รับประโยชน์ ท่ี่านต้ิอง: 

•  ไม่ีฉกฉวยโอกาสข้ององค์กรท่ี่�ท่ี่านพบในระหว่างท่ี่�เปน็
พนักงานหร่อเป็นตัิวแที่นข้อง Citi หร่อผ่ิานการใช้ที่รัพย์สิน 
ข้้อมูีล หร่อติำาแหน่งข้องท่ี่านใน Citi เพ่�อประโยชน์ส่วนตัิว

•  ไม่ีใช้ที่รัพย์สิน ข้้อมูีล หร่อติำาแหน่งข้องท่ี่านใน Citi เพ่�อให้
ได้มีาซึื่�งประโยชน์ส่วนตัิวอันไม่ีเหมีาะสมี

• ไม่ีแข่้งขั้นกับ Citi ในที่างใดก็ติามี
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การหล้กเล้�ยงผิลประโยชน์ทั่บัซ้ื่อน
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ตืิ�นตัิวอย่้เสมอ!

การเข้ารว่มธุรกรรมใด ๆ ประเภูท่ธุรกรรมหรอื
กิจกรรมท้่�อาจม้ส่วนเก้�ยวข้องหรอืส่งผิลให้
ผิลประโยชน์ของ Citi ท้่�สรา้งค่วามเส้ยหาย
รา้ยแรงต่ิออ้กฝ่า่ยอาจเปน็การกระท่ำาท้่�ผิิด
กฎหมาย เวน้แต่ิวา่จะม้มาติรการท้่�เหมาะสม
รวมถึืงการใช้การเปิดเผิยหรอืการปิดกั�นข้อม้ล 
หากมาติรการดังกล่าวไม่สามารถืจัดการหรอื
ลดผิลประโยชน์ทั่บัซ้ื่อนอย่างเหมาะสม ท่่าน
ต้ิองป้องกันหรอืหล้กเล้�ยงผิลประโยชน์ทั่บัซ้ื่อน
ท้่�อาจเกิดขึ�น ซึื่�งอาจรวมถึืงการไม่ม้ส่วนรว่ม
ในธุรกรรมหรอืกิจกรรมดังกล่าว

ผิลประโยชน์ทั่บัซ้ื่อนกับัล้กค้่าราย
ใหญ่ ล้กค้่ารายย่อย และพัันธมิติร
ธุรกิจรว่ม

เรารักิษามาตรฐานสูิ่งสุิ่ดูดู้านความ
ซืึ่�อสัิ่ตย์สุิ่จริตในความสัิ่มพัันธ์ุของเรา
กัิบลููกิค้ารายใหญ่ ลููกิค้ารายย่อย แลูะ
พัันธุมิตรธุุรกิิจรว่ม

เพ่�อปกปอ้งความีสัมีพันธ์ีท่ี่�ม่ีค่าเหล่าน่� ท่ี่านต้ิอง:

•  ที่ราบวา่การดำาเนินการข้องท่ี่านในนามีข้อง Citi จะนำามีา
ซึื่�งผิลประโยชน์ทัี่บซ้ื่อนท่ี่�เกิดขึ้�นจริง เข้้าใจวา่เกิดขึ้�น หร่อ
อาจเกิดขึ้�นกับลูกค้ารายใหญ่ ลูกค้ารายย่อย หร่อพันธีมิีติร
ธุีรกิจร่วมี

•  ระบุ จัดการ บรรเที่า ติรวจสอบ และแจ้งหร่อรายงาน
ผิลประโยชน์ทัี่บซ้ื่อนท่ี่�สามีารถูเกิดขึ้�นได้จากการจัดหา
ผิลิติภัณ์ฑ์์และบริการแก่ลูกค้า 

•  ใช้วจิารณ์ญาณ์ท่ี่�ด่ ข้อคำาแนะนำาจากผู้ิบังคับบัญชาหร่อ
แหล่งข้้อมูีลท่ี่�ระบุไวใ้นจรรยาบรรณ์ที่างธุีรกิจน่� รายงาน
หร่อได้รับการติรวจสอบจากคณ์ะกรรมีการอนุมัีติิท่ี่�
เก่�ยวข้้อง และเปิดเผิยกิจกรรมีติามีท่ี่�นโยบายกำาหนด

เรย้นร้เ้พิั�มเติิม 

นโยบัายผิลปิระโยชน์ทัุบัซ้้อนเก่�ยวิกับัธุุรกิจ ภ้มิภาค 
และ/ห้รอ่ส่วินงาน

นโยบัายการจัดการผิลปิระโยชน์ทัุบัซ้้อนข้องล้กค้า



ธุุรกิิจของเรา การทุำาธุุรกิจอย่างเป็ินธุรรมและซ่้�อสัตย์

การทุำางานในตลาดโลก

สารบััญ รายงานข้้อวิติกกังวิล

32ธุุรกิจข้องเรา



การท่ำาธุรกิจอย่างเปน็ธรรมและซืื่�อสัติย์
เราสิ่รา้งมูลูค่าทางเศัรษฐกิิจสิ่ำาหรบั
ลููกิค้า เป็ลู่�ยนโฉมธุุรกิิจ แลูะกิำาหนดู
อนาคตดู้วยความเฉลู่ยวฉลูาดูแลูะความ
เป็น็ผูู้้นำาของเรา มิใช่กิารดูำาเนินธุุรกิิจท่�
ไม่เหมาะสิ่มหรือไม่เป็น็ธุรรมในตลูาดู

การปฏิิบััติิอย่างเป็นธรรม 
เรามุ่ีงมัี�นในการดำาเนินธุีรกิจอย่างเปน็ธีรรมีและซ่ื่�อสัติย์กับ
ลูกค้า ผู้ิให้บริการ ผู้ิจัดจำาหน่าย คู่แข่้ง และพนักงาน

เพ่�อปฏิิบัติิต่ิอพันธีมิีติรที่างธุีรกิจทุี่กรายข้องเราอย่างเปน็ธีรรมี 
ท่ี่านต้ิอง:

•  ไม่ีเข้้าไปม่ีส่วนเก่�ยวข้้องกับการกระที่ำาและหลักปฏิิบัติิท่ี่�ไม่ี
เปน็ธีรรมี หลอกลวง หร่อไม่ีถููกต้ิอง เช่น การยักย้าย  
การปกปิด การใช้ข้้อมูีลลับในที่างท่ี่�ผิิดหร่อการบิดเบ่อน 
ข้้อเท็ี่จจริงอันเปน็สาระสำาคัญ

•  มีอบสิที่ธิีการเข้้าถึูงสินค้า ผิลิติภัณ์ฑ์์ บริการ สิ�งอำานวย
ความีสะดวก สิที่ธิีประโยชน์ ผิลประโยชน์ หร่อท่ี่�พักอย่าง
เปน็ธีรรมีและเท่ี่าเท่ี่ยมี และตัิดสินใจมีอบสิที่ธิีดังกล่าวโดย
ใช้หลักเกณ์ฑ์์ท่ี่�เปน็รูปธีรรมี

•  ห้ามีมิีให้ม่ีการเล่อกปฏิิบัติิต่ิอลูกค้าไม่ีวา่จะเปน็ลูกค้า
ปัจจุบันหร่อในอนาคติบนพ่�นฐานด้านเช่�อชาติิ ส่ผิิว 
ศาสนา ถิู�นกำาเนิด อายุ ความีโน้มีเอ่ยงที่างเพศ อัติลักษณ์์
ที่างเพศ ความีทุี่พพลภาพ สถูานภาพสมีรส หร่อสถูานะ
ที่างครอบครัว 

•  แจ้งให้ลูกค้าหร่อผู้ิท่ี่�จะเปน็ลูกค้าที่ราบถึูงที่างเล่อกท่ี่�
เหมีาะสมี และอธิีบายข้้อกำาหนดและคุณ์ลักษณ์ะอย่างเป็น
ธีรรมีและสมีดุล

•  ตัิ�งใจฟัังความีคิดเห็นท่ี่�ท่ี่านได้รับจากผู้ิท่ี่�ที่ำาธุีรกิจร่วมีกับ 
Citi และรายงานความีคิดเห็นดังกล่าวติามีความีเหมีาะ
สมีโดยทัี่นท่ี่

•  อนุมัีติิหร่อที่ำาสัญญา คำาสั�งงาน หร่อพันธีกิจติามี
มีาติรฐานที่างธุีรกิจท่ี่�ยุติิธีรรมี เพ่�อหล่กเล่�ยงการเล่อก
ท่ี่�รักมัีกท่ี่�ชังหร่อเข้้าใจว่าเป็นการเล่อกท่ี่�รักมัีกท่ี่�ชัง

ข้อติกลงท่างธุรกิจท้่�ม้ 
เงื�อนไขผ้ิกมัดให้ต้ิองซืื่�อผิลิติภัูณฑ์์
หรอืบัรกิารอื�นแบับัขายพ่ัวง 
ในการแจ้งต่ิอลูกค้าปัจจุบันหร่อผู้ิท่ี่�จะเปน็ลูกค้าว่าราคาหร่อ
ความีพร้อมีให้บริการข้องผิลิติภัณ์ฑ์์หร่อบริการข้อง Citi นั�นขึ้�น
อยู่กับการท่ี่�ลูกค้าปัจจุบันหร่อผู้ิท่ี่�จะเปน็ลูกค้าติกลงซ่ื่�อหร่อจัดหา
สินค้าหร่อบริการอ่�นข้อง Citi ก่อน (ซึื่�งเปน็วิธ่ีปฏิิบัติิท่ี่�เร่ยกว่า 
“การข้ายพ่วง”) การกระที่ำาในลักษณ์ะดังกล่าวในบางกรณ่์ถู่อ
เปน็การกระที่ำาผิิดกฎหมีาย 

หากท่ี่านม่ีคำาถูามีใด ๆ เก่�ยวกับการปฏิิบัติิติามีกฎหมีายการข้าย
พ่วง รวมีทัี่�งการใช้บังคับในสถูานการณ์์ท่ี่�เฉพาะเจาะจง ท่ี่านควร
ข้อคำาแนะนำาจากผู้ิติิดต่ิอท่ี่�ระบุไวใ้นนโยบายต่ิอต้ิานข้ายพ่วง

หน้าท้่�ในการพิัทั่กษ์ผิลประโยชน์ 
เรากระที่ำาการในฐานะท่ี่�ได้รับอนุมัีติิจากที่างการให้ปฏิิบัติิหน้าท่ี่�
ดูแลจัดการที่รัพย์สินหร่อผู้ิจัดการด้านการลงทุี่น และให้คำา
แนะนำาด้านการลงทุี่นบางประเภที่ รวมีถึูงการสร้างความีสัมีพันธ์ี
กับลูกค้าในรูปแบบอ่�น ๆ 

การปฏิิบัติิติามีภาระหน้าท่ี่�ในการดูแลผิลประโยชน์ค่อภาระที่าง
กฎหมีายท่ี่�ต้ิองกระที่ำาเพ่�อผิลประโยชน์สูงสุดข้องลูกค้า โดย 
คำานึงถึูงผิลประโยชน์ข้องลูกค้าก่อนผิลประโยชน์ข้องตินเอง  
ผิลประโยชน์ข้องบริษัที่ในเคร่อหร่อพนักงาน หร่อข้องบุคคลหร่อ
หน่วยงานใดก็ติามีนอกเหน่อจากลูกค้า ท่ี่านต้ิองที่ราบเม่ี�อหน้าท่ี่�
ในการดูแลผิลประโยชน์เกิดขึ้�นในการที่ำาความีติกลงที่างธุีรกิจ
ข้อง Citi รวมีถึูงที่ราบข้้อกำาหนดเก่�ยวกับธีรรมีาภิบาลในการ
ดูแลผิลประโยชน์ข้อง Citi

เรย้นร้เ้พิั�มเติิม 

นโยบัายการต่อต้านการให้้สินบันข้อง Citi

นโยบัายควิามเป็ินธุรรมข้องล้กค้าทัุ�วิโลก

นโยบัายการเข้้าถ่งบัรกิารทุางการเงินทัุ�วิโลก

เรย้นร้เ้พิั�มเติิม 

นโยบัายต่อต้านข้ายพ่วิง

เรย้นร้เ้พิั�มเติิม 

กิจกรรมซ่้�งเป็ินไปิตามข้้อบัังคับั OCC Regulation 9 
และนโยบัายกิจกรรมการด้แลผิลปิระโยชน์

กิจกรรมซ่้�งเป็ินไปิตามข้้อบัังคับั OCC Regulation 9 
และมาตรฐานกิจกรรมการด้แลผิลปิระโยชน์

ท่ำาหน้าท้่�ในส่วนของท่่าน

ห้ามใช้ค่วามสัมพัันธ์กับัล้กค้่าเพืั�อผิลประโยชน์
ส่วนตินก่อนผิลประโยชน์ของล้กค้่า

สารบััญ รายงานข้้อวิติกกังวิล

33ธุุรกิจข้องเรา



การปอ้งกันการผ้ิกขาด 
ท่างการค้่าและการแข่งขันท้่� 
เปน็ธรรม 

เราปกปอ้งผิลประโยชน์ข้องลูกค้ารายใหญ่และลูกค้ารายย่อยโดย
การผูิกพันตินติามีกฎหมีายการแข่้งขั้นและกฎหมีายป้องกันการ
ผูิกข้าด การที่ำาเช่นน่�เปน็การช่วยรักษาสภาพการแข่้งขั้นในติลาด
และปกปอ้งลูกค้าจากการติกลงธุีรกิจท่ี่�ไม่ีเปน็ธีรรมี และปกปอ้ง 
Citi และช่�อเส่ยงข้ององค์กร

เพ่�อให้มัี�นใจถึูงการแข่้งขั้นท่ี่�เปน็ธีรรมีและปฏิิบัติิติามีกฎหมีายท่ี่�
ใช้บังคับ ท่ี่านต้ิอง:

•  หล่กเล่�ยงสถูานการณ์์ท่ี่�อาจก่อให้เกิดการกระที่ำาท่ี่�ต่ิอต้ิาน
การแข่้งขั้นหร่อการสมีรู้ร่วมีคิดท่ี่�ไม่ีถููกต้ิองติามีกฎหมีาย

•  หยุดการพูดคุยทัี่นท่ี่หากคู่แข่้ง ลูกค้า หร่อบุคคลภายนอก 
ท่ี่� Citi ที่ำาธุีรกิจด้วยพยายามีท่ี่�จะเข้้าไปเก่�ยวข้้องกับการ 
กระที่ำาท่ี่�ต่ิอต้ิานการแข่้งขั้นหร่อการสมีรู้ร่วมีคิด

•  ปฏิิบัติิงานติามีข้้อกำาหนดเก่�ยวกับความีเป็นส่วนตัิวข้อง
ข้้อมูีลและใช้วจิารณ์ญาณ์ท่ี่�เหมีาะสมีเม่ี�อติอบสนองต่ิอ
คำาข้อข้้อมูีลข้องผู้ิให้บริการ

•  แนะนำาให้ผู้ิให้บริการรักษาความีสัมีพันธ์ีใด ๆ ท่ี่�ม่ีกับ Citi 
ไว้เปน็ความีลับ เวน้แต่ิกรณ่์ท่ี่� Citi อนุญาติให้เปิดเผิยและ
อนุมัีติิเปน็ลายลักษณ์์อักษร

ค่วามสัมพัันธ์กับัผ้้ิให้บัรกิาร 

เราม่ป็ฏิิสัิ่มพัันธ์ุกัิบบุคคลูภายนอกิใน
หลูาย ๆ ทาง แลูะกิำาหนดูให้บุคคลูท่�
จัดูหาผู้ลิูตภัณฑ์์หรือบริกิารให้แก่ิ Citi 
ส่ิ่งเสิ่รมิความรบัผิู้ดูชอบต่อสิิ่�งแวดูลู้อม 
ขั�นตอนป็ฏิิบัติทางธุุรกิิจท่�ม่จรยิธุรรม 
สิิ่ทธิุมนุษยชนในท่�ทำางาน แลูะความ
ยั�งยืนดู้านสิิ่�งแวดูลู้อม

เรายังม่ีความีรับผิิดชอบในการติรวจสอบเพ่�อให้แน่ใจว่าบุคคล
ภายนอกดำาเนินกิจกรรมีท่ี่�สอดคล้องกับกฎหมีาย กฎเกณ์ฑ์์ กฎ
ระเบ่ยบ นโยบายท่ี่�ม่ีผิลใช้บังคับ และเปน็ไปติามีความีคาดหวัง
ในการดำาเนินงานข้อง Citi หร่อไม่ี 

เพ่�อใช้ที่รัพยากรและความีสัมีพันธ์ีกับผู้ิให้บริการข้อง Citi ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ท่ี่านต้ิอง:

•  ติรวจสอบให้แน่ใจวา่ม่ีการปฏิิบัติิท่ี่�เท่ี่าเท่ี่ยมีและเป็น
ธีรรมีในระหวา่งกระบวนการคัดเล่อกผู้ิให้บริการ 

•  ให้โอกาสในการประมูีลสัญญาแข่้งขั้นแก่ผู้ิให้บริการท่ี่�ม่ี
ความีหลากหลายหากม่ี 

•  ซ่ื่�อสินค้าและบริการทัี่�งหมีดบนพ่�นฐานข้องราคา 
คุณ์ภาพ ความีพร้อมีใช้งาน เง่�อนไข้ และการให้บริการ

•  ไม่ีช่�ช่องให้ผู้ิให้บริการหร่อลูกค้าเช่�อว่าตินสามีารถูส่ง
อิที่ธิีพลต่ิอการตัิดสินใจในการจัดซ่ื่�อจัดจ้างใด ๆ ท่ี่� Citi 
และไม่ีเสนอหร่อแนะนำาว่าจะม่ีการให้หร่อยกเลิกธุีรกิจ
หร่อบริการใด ๆ เพ่�อเปน็การติอบแที่นธุีรกิจอ่�น ๆ 

•  หล่กเล่�ยงผิลประโยชน์ทัี่บซ้ื่อนท่ี่�เกิดขึ้�นจริงหร่อเข้้าใจ
วา่อาจเกิดขึ้�นในขั้�นติอนการจัดซ่ื่�อจัดจ้าง ในกรณ่์ท่ี่�ไม่ี
สามีารถูหล่กเล่�ยงได้หร่อเกิดขึ้�นโดยไม่ีเจตินา ท่ี่านต้ิอง
เปิดเผิยให้ที่ราบทัี่นท่ี่

เรย้นร้เ้พิั�มเติิม 

นโยบัายการจัดการค่าใช้จ่ายข้อง Citi (CEMP)

นโยบัายและมาตรฐานการบัรหิ้ารจัดการบุัคคลภายนอก

ข้้อกำาห้นดข้อง Citi สำาห้รบััผ้้ิให้้บัรกิาร

ระเบ่ัยบัการข้อง Citi วิา่ด้วิยห้ลักการการใช้บัรกิารจาก
ผ้้ิให้้บัรกิาร

โครงการสรา้งควิามห้ลากห้ลายและควิามยั�งย่นให้้กับัผ้้ิ
ให้้บัรกิารข้อง Citi

เวิบ็ัไซ้ต์ข้ององค์กรด้านการจัดการทุรพัยากร (RMO)

RMO Connect

ตัวิอย่างข้องการกระทุำาทุ่�ต่อต้านการแข่้งขั้น ได้แก่:

•  การเปิิดเผิยข้้อม้ลเก่�ยวิกับัการกำาห้นดราคา 
อัตรา ข้้อกำาห้นดการซ่้�อข้าย ห้รอ่ข้้อม้ลเชิงกล
ยุทุธ์ุอ่�น ๆ กับัค่้แข่้ง

•  แยกกลุ่มตลาด เข้ตแดน ห้รอ่กลุ่มล้กค้ากับัค่้แข่้ง

•  บัรรลุข้้อตกลงเก่�ยวิกับัค่าตอบัแทุนห้รอ่สิทุธิุ
ปิระโยชน์ข้องพนักงานกับับัรษัิทุอ่�น ๆ

•  ทุำาข้้อตกลงอย่างผิิดกฎห้มายกับับัรษัิทุอ่�น 
ไม่ให้้วิา่จ้างห้รอ่เชิญชวินพนักงานข้องตน

•  พยายามใช้ล้กค้าเพ่�ออำานวิยควิามสะดวิกใน
กิจกรรมทุ่�ปิระสานงานกับัค่้แข่้ง ห้รอ่ล้กค้า
พยายามใช้ Citi เพ่�อทุำาให้้ค่้แข่้งเส่ยเปิรย่บั

องค์กรด้านการจัดการทุรพัยากร (RMO) ค่อ 
องค์กรข้อง Citi ทุ่�ม่ห้น้าทุ่�รบััผิิดชอบักระบัวินการ
บัรหิ้ารจัดการซั้พพลายเชนแบับัครบัวิงจร ห้าก
ทุ่านม่ห้น้าทุ่�เก่�ยวิข้้องกับัการคัดเล่อก การทุำา
สัญญา ห้รอ่บัรหิ้ารจัดการผ้้ิให้้บัรกิาร ห้รอ่ม่ห้น้าทุ่�
ในตรวิจสอบัการจัดห้าสินค้าและบัรกิาร ทุ่านต้อง
เข้้ารว่ิม RMO และทุำาควิามคุ้นเคยกับัวิงจรการ
บัรหิ้ารจัดการบุัคคลภายนอกในทุุกระยะดังทุ่� 
ระบุัไวิใ้นนโยบัายและมาตรฐานการบัรหิ้ารจัดการ
บุัคคลภายนอก

ฝ่่ายจัดการควิามเส่�ยงข้องบุัคคลภายนอกข้อง 
CITI (TPRM) ค่อ องค์กรข้อง Citi ทุ่�ม่ห้น้าทุ่�ใน
การกำาห้นดนโยบัายและมาตรฐานด้านการบัรหิ้าร
จัดการบุัคคลภายนอกข้อง Citi และด้แลระบับัการ
จัดการให้้ม่ควิามเห้มาะสม ตลอดจนตรวิจตราให้้ม่
การปิฏิิบััติตามกฎเกณ์ฑ์์อย่างครบัถ้วิน

การท่ำาธุรกิจอย่างเปน็ธรรมและซืื่�อสัติย์
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การซืื่�อขายหลักท่รพััย์โดยใช้ข้อม้ล
ภูายใน 
การใช้งานข้้อมูีลสำาคัญท่ี่�ยังไม่ีเปิดเผิยต่ิอสาธีารณ์ะท่ี่�ไม่ีถููกต้ิอง
จะที่ำาลายความีไวว้างใจท่ี่�ลูกค้าม่ีต่ิอ Citi และที่ำาให้การได้รับ
อนุญาติเพ่�อดำาเนินธุีรกิจข้องเราติกอยู่ในความีเส่�ยง

นโยบายข้อง Citi และกฎหมีายข้องหลาย ๆ ประเที่ศห้ามีการซ่ื่�อ
ข้ายหลักที่รัพย์ข้องผู้ิออกหลักที่รัพย์ใด ๆ ในข้ณ์ะท่ี่�ครอบครอง
ข้้อมูีลสำาคัญท่ี่�ไม่ีเปิดเผิยต่ิอสาธีารณ์ะ ซึื่�งในบางเข้ติอำานาจศาล
เร่ยกกันอย่างแพร่หลายวา่เปน็ “ข้้อมูีลภายใน” (รวมีเร่ยกวา่ 
MNPI) เก่�ยวกับผู้ิออกหลักที่รัพย์ 

นอกจากน่� “การให้ข้้อมูีล” หร่อส่งต่ิอข้้อมูีลภายในให้กับผู้ิอ่�น 
โดยผู้ิอ่�นนำาข้้อมูีลดังกล่าวไปใช้โดยการซ่ื่�อข้ายหลักที่รัพย์ หร่อ
ส่งต่ิอข้้อมูีลดังกล่าวต่ิอไปถู่อเปน็การกระที่ำาท่ี่�ผิิดกฎหมีายใน
หลายประเที่ศ แม้ีวา่ท่ี่านจะไม่ีได้รับผิลประโยชน์ที่างการเงินใด 
ๆ ก็ติามี การซ่ื่�อข้ายหร่อการส่งต่ิอ MNPI ยังอาจเปน็การละเมิีด
ภาระผูิกพันติามีสัญญาท่ี่�กระที่ำาโดย Citi กับลูกค้าหร่อในนามี
ข้องลูกค้า

เพ่�อปอ้งกันการซ่ื่�อข้ายหลักที่รัพย์โดยใช้ข้้อมูีลภายใน ท่ี่านต้ิอง:

•  เข้้าใจวา่ข้้อห้ามีที่ำาการซ่ื่�อข้ายหลักที่รัพย์ในข้ณ์ะท่ี่�ครอบ
ครองข้้อมูีล MNPI ม่ีผิลใช้บังคับกับหลักที่รัพย์ข้อง Citi 
หลักที่รัพย์ข้องผู้ิออกหลักที่รัพย์อ่�น ๆ และธุีรกรรมีสำาหรับ
บัญช่ข้อง Citi บัญช่ข้องลูกค้า หร่อบัญช่ส่วนบุคคล 

•  ปฏิิบัติิติามีมีาติรการการปอ้งกันข้้อมูีลรั�วไหลและไม่ีใช้ 
MNPI เก่�ยวกับ Citi หร่อบริษัที่อ่�นเพ่�อจุดประสงค์ในการ
ข้ายหร่อซ่ื่�อหลักที่รัพย์ข้อง Citi หร่อบริษัที่อ่�น 

•  ไม่ีเปิดเผิย MNPI หร่อเข้้าไปม่ีส่วนเก่�ยวข้้องใน “การให้
ข้้อมูีลซ่ื่�อข้าย” ในทุี่กรูปแบบ 

•  ที่ราบข้้อจำากัดท่ี่�เก่�ยวข้้องกับงานข้องท่ี่าน พนักงานบางคน
ม่ีข้้อจำากัดท่ี่�สำาคัญเก่�ยวกับการซ่ื่�อข้ายหลักที่รัพย์ข้อง Citi 
หร่อหลักที่รัพย์ข้องบริษัที่อ่�น

•  ติิดต่ิอท่ี่�ปรึกษากฎหมีายหร่อเจ้าหน้าท่ี่� ICRM หากท่ี่านเช่�อ
วา่ตินเองได้รับที่ราบ MNPI

ผิลกระที่บท่ี่�ติามีมีาจากการละเมิีดการซ่ื่�อข้ายหลักที่รัพย์อาจ
ร้ายแรง รวมีถึูงการสิ�นสุดการเลิกจ้าง การลงโที่ษที่างแพ่งหร่อ
ที่างอาญาต่ิอท่ี่านและ Citi ติลอดจนความีเส่ยหายต่ิอช่�อเส่ยง
และความีไวว้างใจจากสาธีารณ์ะท่ี่�ไม่ีอาจแก้ไข้ได้

ข้้อม้ลสำาคัญทุ่�ไม่พ่งเปิิดเผิยต่อสาธุารณ์ะ (MNPI): 
ทุ่านควิรพิจารณ์าว่ิาข้้อม้ลนั�นม่ควิามสำาคัญ ห้าก
นักลงทุุนทุ่�รอบัคอบัพิจารณ์าว่ิาข้้อม้ลดังกล่าวิ
ม่ควิามสำาคัญต่อการตัดสินใจซ่้�อข้ายห้ลักทุรพัย์ 
ห้รอ่เป็ินไปิได้วิา่ห้ากม่การเปิิดเผิยข้้อม้ลดังกล่าวิ
ต่อสาธุารณ์ะแล้วิอาจส่งผิลต่อราคาห้ลักทุรพัย์ใน
ตลาด

ทุ่านควิรพิจารณ์าวิา่ข้้อม้ลนั�นเป็ินข้้อม้ลทุ่�ไม่เปิิด
เผิยต่อสาธุารณ์ะ ห้ากโดยทัุ�วิไปิแล้วิข้้อม้ลดังกล่าวิ
ไม่ได้เปิิดเผิยต่อสาธุารณ์ชนในแวิดวิงการลงทุุน 

ควิรทุราบัว่ิานิยามข้อง “ข้้อม้ลภายใน”ทุ่�ม่ผิลใช้
บัังคับัในเข้ตอำานาจศาลต่าง ๆ นอกสห้รฐัอเมรกิา
นั�นค่อนข้้างกว้ิาง ควิรอ่านนโยบัายการป้ิองกัน
การรั�วิไห้ลข้องข้้อม้ลสำาคัญทุ่�ไม่พ่งเปิิดเผิยต่อ
สาธุารณ์ะข้อง ICG เพ่�อทุราบัแนวิทุางเพิ�มเติม

การป้องกันข้อม้ลรั�วไหล 

เราใช้การปอ้งกันข้้อมูีลรั�วไหลเพ่�อ:

•  ปอ้งกันมิีให้ม่ีการเปิดเผิยข้้อมูีลท่ี่�เปน็ความีลับต่ิอบุคคลท่ี่�
ไม่ีได้รับอนุญาติให้ที่ราบข้้อมูีลดังกล่าว

•  จัดการกับผิลประโยชน์ทัี่บซ้ื่อนท่ี่�อาจเกิดขึ้�นหร่อเกิดขึ้�นจริง
ระหวา่งกิจกรรมีที่างธุีรกิจต่ิาง ๆ

 ท่ี่านต้ิองที่ราบและปฏิิบัติิติามีนโยบายการป้องกันข้้อมูีลรั�วไหลท่ี่�
เก่�ยวข้้องกับธุีรกิจ ภูมิีภาคและ/หร่อส่วนงานข้องท่ี่าน

เรย้นร้เ้พิั�มเติิม 

นโยบัายการซ่้�อข้ายห้ลักทุรพัย์โดยใช้ข้้อม้ลภายใน

นโยบัายการป้ิองกันการรั�วิไห้ลข้องข้้อม้ลสำาคัญทุ่�ไม่พ่ง
เปิิดเผิยต่อสาธุารณ์ะข้อง ICG

การท่ำาธุรกิจอย่างเปน็ธรรมและซืื่�อสัติย์
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การลงทุ่นส่วนบุัค่ค่ลในหลักท่รพััย์
ของ Citi และหลักท่รพััย์อื�น ๆ 

กิารลูงทุนส่ิ่วนบุคคลูในหลัูกิทรพััย์
ของ Citi แลูะหลัูกิทรพััย์ของบุคคลู
ภายนอกิอาจก่ิอให้เกิิดูข้อวิตกิในเรื�องผู้ลู
ป็ระโยชน์ทับซ้ึ่อนแลูะดููเหมือนจะส่ิ่งผู้ลู
ต่อความสิ่ามารถืของท่านในกิารตัดูสิิ่น
ใจทางธุุรกิิจโดูยป็ราศัจากิอคติเพืั�อ
ป็ระโยชน์ของ Citi แลูะลููกิค้าของเรา

เม่ี�อพิจารณ์าการลงทุี่นส่วนบุคคลในหลักที่รัพย์ข้อง Citi และ
หลักที่รัพย์ข้องบุคคลภายนอก ท่ี่านต้ิอง:

•  ที่ำาความีเข้้าใจและปฏิิบัติิติามีนโยบายข้อง Citi ธุีรกิจ 
ภูมิีภาค และ/หร่อส่วนงานท่ี่�เก่�ยวข้้องกับการลงทุี่นส่วน
บุคคลทัี่�งหมีด เน่�องจากสิ�งเหล่าน่�ส่งผิลกระที่บและอาจ
กำาหนดข้้อจำากัดเพิ�มีเติิมีเก่�ยวกับการซ่ื่�อข้ายหลักที่รัพย์ส่วน

บุคคลข้องท่ี่าน รวมีทัี่�งข้้อกำาหนดเก่�ยวกับการแจ้งให้ที่ราบ
และการอนุมัีติิ การอนุมัีติิล่วงหน้า ระยะเวลาห้ามีการซ่ื่�อข้าย 
และข้้อกำาหนดการรายงาน

•  หล่กเล่�ยงการลงทุี่นส่วนบุคคลหร่อการลงทุี่นในหลักที่รัพย์ 
อนุพันธ์ี สัญญาซ่ื่�อข้ายล่วงหน้า สินค้าโภคภัณ์ฑ์์ หร่อ
ติราสารที่างการเงินอ่�น ๆ หากการซ่ื่�อข้ายหร่อการลงทุี่นนั�น
อาจส่งผิลหร่อดูเหม่ีอนจะส่งผิลต่ิอความีสามีารถูข้องท่ี่าน
ในการตัิดสินใจที่างธุีรกิจโดยปราศจากอคติิเพ่�อประโยชน์
ข้อง Citi ทัี่�งน่�หมีายรวมีถึูงการลงทุี่นในลูกค้า ผู้ิให้บริการ 
พันธีมิีติรที่างธุีรกิจ และคู่แข่้งข้อง Citi ด้วยเช่นกัน

•  หากท่ี่านเปน็พนักงานท่ี่�อยู่ภายใต้ินโยบายการซ่ื่�อข้ายและ 
การลงทุี่นส่วนบุคคล (PTIP) โปรดรายงานการลงทุี่นข้อง 
ท่ี่านก่อนท่ี่�จะเข้้าที่ำางานท่ี่� Citi หร่อในกรณ่์ท่ี่�ติำาแหน่งงาน 
ข้องท่ี่านท่ี่� Citi เปล่�ยนแปลงไปในลักษณ์ะท่ี่�การลงทุี่นข้อง 
ท่ี่านอาจก่อให้เกิดผิลประโยชน์ทัี่บซ้ื่อน หร่อดูเหม่ีอนวา่ม่ี 
ผิลประโยชน์ทัี่บซ้ื่อน

•  ไม่ีซ่ื่�อข้าย ลงทุี่น หร่อ “ให้ข้้อมูีล” โดยอาศัย MNPI หร่อ
ข้้อมูีลท่ี่�เปน็ความีลับหร่อม่ีกรรมีสิที่ธิี�ต่ิอ Citi หร่อบริษัที่
สาข้า บริษัที่ในเคร่อ ลูกค้ารายใหญ่ ลูกค้ารายย่อย หร่อ
พันธีมิีติรธุีรกิจร่วมีข้อง Citi

•  ติระหนักวา่ Citi สงวนสิที่ธิี�ท่ี่�จะติรวจสอบบัญช่ใด ๆ ก็ติามี
สำาหรับกิจกรรมีท่ี่�น่าสงสัย และบัญช่ทัี่�งหมีดจะต้ิองอยู่ภาย
ใต้ิข้้อกำาหนดการรายงานท่ี่�เปน็ไปติามีกฎเกณ์ฑ์์ท่ี่�ใช้บังคับ

เรย้นร้เ้พิั�มเติิม 

นโยบัายการซ่้�อข้ายและการลงทุุนส่วินบุัคคล (PTIP)

การท่ำาธุรกิจอย่างเปน็ธรรมและ
ซืื่�อสัติย์
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ท่่านท่ราบัหรอืไม่

การรายงานกิจกรรมต้ิองสงสัย คื่อ ข้อกำาหนด
ข้อหนึ�งท้่�ใช้ในสหรฐัอเมรกิาและประเท่ศส่วน
ใหญ่ท้่� Citi ท่ำาธุรกิจด้วย โดยสถืาบัันการเงิน
ต้ิองให้พันักงานระบุัและรายงานให้หน่วยงาน
ราชการท่ราบัถึืงกิจกรรมต้ิองสงสัย เช่น บััญช้
ท้่�น่าสงสัย ธุรกรรม การพัยายามท่ำาธุรกรรม 
การพัยายามเปิดบััญช้ หรอืกิจกรรมอื�น ๆ ซึื่�ง
อาจเก้�ยวข้องกับัการฝ่า่ฝ่นืกฎหมาย อาทิ่ การ
ฟ้อกเงิน การสนับัสนุนท่างการเงินแก่ผ้้ิก่อการ
รา้ย การเล้�ยงภูาษ้ การซืื่�อขายหุ้นโดยใช้ข้อม้ล
ภูายในและการใช้ข้อม้ลภูายในโดยมิชอบั การ
ทุ่จรติิ หรอืยักยอกเงิน การแบ่ังปนัหรอื “การ
ให้ข้อม้ล” ท้่�ม้การยื�นรายงานกิจกรรมต้ิอง
สงสัยภูายนอก Citi และแม้แต่ิภูายนอกท้่ม 
AML ภูายใน Citi ในบัางกรณ้อาจถืือว่าเปน็
อาชญากรรมในหลายเขติอำานาจศาล โปรด
ปรกึษาฝ่า่ยกฎหมายหากท่่านม้ข้อสงสัยวา่
ข้อม้ลดังกล่าวสามารถืแบ่ังปนัได้หรอืไม่

การท่ำางานในติลาดโลก
Citi ตระหนักิว่าเราต้องจัดูหาบรกิิาร
ทางกิารเงินอย่างรบัผิู้ดูชอบเพืั�อผู้ลัูกิ
ดัูนกิารเติบโตแลูะความก้ิาวหน้าทาง
เศัรษฐกิิจ สิ่ร้างผู้ลูลัูพัธ์ุทางกิารเงินแลูะ
ทางสัิ่งคมท่�ดู่ให้กัิบชุมชนท่�เราดูำาเนิน
ธุุรกิิจแลูะต่อสู้ิ่กัิบกิารทุจริต

การปอ้งกันการฟ้อกเงิน (AML)
เรามุ่ีงมัี�นท่ี่�จะปกปอ้งการใช้ผิลิติภัณ์ฑ์์หร่อระบบข้องเราเพ่�อ 
ฟัอกกระบวนการอาชญากรรมี ให้การสนับสนุนที่างการเงินแก่ 
ผู้ิก่อการร้าย การเล่�ยงภาษ่อากร หร่อการหล่กเล่�ยงกฎหมีายการ
ควำ�าบาติรท่ี่�ใช้บังคับ การที่ำาความีเข้้าใจและปฏิิบัติิติามีข้้อกำาหนด
ท่ี่�ระบุไวใ้น AML และนโยบาย มีาติรฐาน และขั้�นติอนปฏิิบัติิข้อง 
Citi จึงเป็นสิ�งสำาคัญ

เพ่�อต่ิอสู้กับการฟัอกเงิน การสนับสนุนที่างการเงินแก่ผู้ิก่อการ
ร้าย และการเล่�ยงภาษ่ ท่ี่านต้ิอง:

•  เข้้ารับการฝ่กึอบรมี AML ให้เสร็จสิ�นเม่ี�อเข้้าที่ำางานท่ี่� Citi 
และรับการฝ่กึอบรมีอย่างสมีำ�าเสมีอหลังจากนั�น หากงาน
ท่ี่�รับผิิดชอบต้ิองอาศัยทัี่กษะความีรู้ท่ี่�ละเอ่ยดยิ�งขึ้�น ให้
เข้้ารับการฝ่กึอบรมีเพิ�มีเติิมีติามีท่ี่�กำาหนด 

•  เม่ี�อเข้้าที่ำาธุีรกิจกับลูกค้า ให้ดำาเนินการติรวจสอบข้้อมูีล
ทัี่�งหมีดติามีข้้อกำาหนดต่ิาง ๆ รวมีถึูงธุีรกรรมีแต่ิละ
รายการให้เสร็จสมีบูรณ์์หากจำาเปน็ ไม่ีม่ีความีสัมีพันธ์ีกับ
ลูกค้าใดท่ี่�จะลดที่อนความีมุ่ีงมัี�นข้องเราในการต่ิอต้ิาน
การฟัอกเงิน การสนับสนุนที่างการเงินแก่ผู้ิก่อการร้าย 
การเล่�ยงภาษ่ และอาชญากรรมีอ่�น ๆ

•  รายงานกิจกรรมีท่ี่�ผิิดปกติิหร่อน่าสงสัยติามีขั้�นติอนข้อง
ธุีรกิจ ภูมิีภาค และ/หร่อส่วนงานข้องท่ี่าน

•  ห้ามีให้คำาแนะนำาลูกค้าหร่อบุคคลนอก Citi ท่ี่�ม่ีบัญช่ซึื่�ง
อยู่ระหวา่งการติรวจสอบเพ่�อวตัิถุูประสงค์เก่�ยวกับ AML 
โดยไม่ีได้ผ่ิานการหาร่อกับท่ี่�ปรึกษากฎหมีายภายในข้อง
ท่ี่านก่อน

การฟ้อกเงิน ห้มายถ่ง กระบัวินการในการนำาเงิน
ทุ่�เก่�ยวิข้้องกับัอาชญากรรมมาทุำาให้้ด้เห้ม่อนวิา่
เงินนั�นชอบัด้วิยกฎห้มายห้รอ่ “สะอาด” โดยการ
ปิลอมแปิลงแห้ล่งทุ่�มา ลักษณ์ะ ห้รอ่ควิามเป็ิน
เจ้าข้องเงินทุุน เพ่�อทุ่�จะสามารถเข้้าถ่งห้รอ่แจก
จ่ายเงินดังกล่าวิได้อย่างถ้กกฎห้มายผ่ิานช่องทุาง
ทุางการเงินทุ่�ชอบัด้วิยกฎห้มายและสถาบัันทุ่�น่า
เช่�อถ่อ 

การสนับัสนุนท่างการเงินแก่ผ้้ิก่อการรา้ย 
ได้แก่ การจัดห้าเงินทุุนให้้แก่ผ้้ิก่อการรา้ย การ 
กระทุำาการก่อการรา้ย และองค์กรก่อการรา้ย และ 
อาจเก่�ยวิข้้องกับัเงินทุ่�ได้มาจากทัุ�งแห้ล่งทุ่�ผิิดกฎ 
ห้มายและถ้กต้องตามกฎห้มาย 

การเล้�ยงภูาษ้ ห้มายถ่ง การใช้แผินการทุ่�ผิิด
กฎห้มายในการเล่�ยงภาษ่ทุ่�ต้องชำาระโดยถ้กต้อง
ตามกฎห้มาย

เรย้นร้เ้พิั�มเติิม 

นโยบัายส่วินกลางวิา่ด้วิยการต่อต้านการฟอกเงิน

มาตรฐานโปิรแกรมส่วินกลางวิา่ด้วิยการระบัุัวิตนล้กค้า
ข้อง AML

นโยบัายส่วินกลางวิา่ด้วิยการร้จั้กล้กค้าข้องทุ่านข้อง AML

นโยบัายส่วินกลางวิา่ด้วิยการตรวิจสอบัธุุรกรรมข้อง AML

สารบััญ รายงานข้้อวิติกกังวิล
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การต่ิอต้ิานการให้สินบัน

เราดูำาเนินกิารอย่างเป็น็ธุรรม อย่างถูืกิ
ต้องตามจรยิธุรรม แลูะอย่างเป็ดิูเผู้ย  
ไม่ว่าเราจะทำาอะไรก็ิตาม เราจะไม่ยินยอม 
ให้ม่กิารให้สิิ่นบนในทุกิรูป็แบบ

ช่�อเส่ยงข้องเราค่อกุญแจสู่ความีสำาเร็จ หน่วยธุีรกิจทุี่กแห่งข้อง Citi 
ต้ิองปฏิิบัติิติามีนโยบายต่ิอต้ิานการให้สินบนข้อง Citi และกฎหมีาย
ต่ิอต้ิานการให้สินบนข้องประเที่ศท่ี่�ดำาเนินกิจการอยู่ ซึื่�งบางฉบับอาจ
ม่ีผิลใช้บังคับภายนอกอาณ์าเข้ติ เราจะไม่ีมีอบสิ�งท่ี่�ม่ีค่าให้กับบุคคล
ใดหากการกระที่ำาดังกล่าวอาจเปน็หร่ออาจถููกมีองว่าเปน็การทุี่จริติ 
ไม่ีเหมีาะสมี หร่อต้ิองห้ามีภายใต้ิกฎหมีายท่ี่�ใช้บังคับ

ในปอ้งกันการให้สินบน ท่ี่านต้ิอง:

•  ปฏิิบัติิติามีข้้อกำาหนดวา่ด้วยการอนุมัีติิล่วงหน้าและการ
รายงานข้อง Citi เก่�ยวกับกฎหมีายต่ิอต้ิานการติิดสินบนท่ี่�ม่ี
ผิลใช้บังคับ

•  ไม่ีอนุญาติ ไม่ีเสนอ ไม่ีสัญญาวา่จะให้ หร่อไม่ีมีอบสิ�งข้องม่ี
มูีลค่าใด ๆ ให้แก่เจ้าหน้าท่ี่�รัฐหร่อบุคคลอ่�น หร่อสมีาชิกใน
ครอบครัวข้องเจ้าหน้าท่ี่� หร่อองค์กรภายนอกหร่อองค์กร
การกุศลท่ี่�ผู้ิรับแนะนำาให้ โดยม่ีจุดประสงค์เพ่�อท่ี่�จะสร้าง
อิที่ธิีพลหร่ออำานาจการต่ิอรองต่ิอผู้ิรับเงินนั�นในการดำาเนิน
การหร่อละเวน้การดำาเนินการใด ๆ ท่ี่�เก่�ยวข้้องกับที่าง
ราชการ ชักชวนให้ผู้ิรับเงินนั�นที่ำาธุีรกิจกับ Citi หร่อเพ่�อให้
ผู้ิรับที่ำาหน้าท่ี่�ข้องเข้าหร่อเธีอในลักษณ์ะท่ี่�ไม่ีเหมีาะสมี

•  เข้้าใจว่าการจ่ายเงินที่างอ้อมีผ่ิานที่างที่นายความี ท่ี่�ปรึกษา 
นายหน้า ผู้ิรับเหมีา หร่อบริษัที่ภายนอก จะอยู่ภายใต้ิกฎ
ระเบ่ยบเด่ยวกัน และเปน็ความีรับผิิดชอบข้องท่ี่านท่ี่�จะ
ต้ิองเข้้าใจว่าบุคคลเหล่านั�นกำาลังกระที่ำาการใดในฐานะเปน็
ตัิวแที่นข้องท่ี่าน

•  ไม่ีจ่ายเงินเพ่�ออำานวยความีสะดวกไม่ีวา่ในรูปแบบใด 

•  ไม่ีมีอบ เสนอ หร่อให้สัญญาในสิ�งใดท่ี่�ม่ีค่าแก่เจ้าหน้าท่ี่�
องค์กรรัฐบาล (ท่ี่�อยู่นอกสหรัฐอเมีริกา) หร่อเจ้าหน้าท่ี่�
รัฐบาลข้องสหรัฐอเมีริกา หร่อสมีาชิกในครอบครัวข้อง 
เจ้าหน้าท่ี่�องค์กรรัฐบาลดังกล่าว โดยไม่ีได้รับการอนุมัีติิ 
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์์อักษรจากผู้ิอนุมัีติิด้านการต่ิอต้ิาน 
การให้สินบนท่ี่�เหมีาะสมีเม่ี�อที่ำาได้

•  ดำาเนินการติรวจสอบข้้อมูีลเก่�ยวกับผู้ิให้บริการท่ี่�เปน็บุคคล
ภายนอกติามีความีเหมีาะสมี

การท่ำางานในติลาดโลก

เจ้าหน้าท้่�รฐับัาลของสหรฐัอเมรกิา ค่อผ้้ิทุ่�มา
จากการเล่อกตั�งห้รอ่ได้รบััการแต่งตั�งซ่้�งปิฏิิบััติ
ห้น้าทุ่�ในระดับัรฐับัาลกลางข้องสห้รฐัอเมรกิา  
ระดับัมลรฐั ห้รอ่ระดับัทุ้องถิ�น รวิมถ่งพนักงาน 
ข้องบุัคคลดังกล่าวิ ห้รอ่บุัคคลใดก็ตามทุ่�ได้รบััการ
วิา่จ้างจากห้น่วิยงานข้องรฐั ได้แก่ เจ้าห้น้าทุ่�  
ผ้้ิอำานวิยการ และพนักงานข้ององค์กรทุ่�กำากับัด้แล 
ห้น่วิยงาน ห้น่วิยงานราชการ คณ์ะกรรมาธิุการและ
กรรมการ กองทุุนบัำาเห้น็จบัำานาญข้องพนักงานรฐั 
และสถาบัันการศ่กษาทุ่�จัดตั�งห้รอ่ดำาเนินงานโดย
ห้น่วิยงานข้องรฐั

การจ่ายเงินเพืั�ออำานวยค่วามสะดวก ค่อ การ
จ่ายเงินจำานวินเล็กน้อยให้้แก่เจ้าห้น้าทุ่�ห้รอ่ห้น่วิย
งานรฐัเพ่�อเรง่รดัห้รอ่รบััปิระกันปิระสิทุธิุภาพการ
ปิฏิิบััติงานตามปิกติข้องรฐัซ่้�งไม่ใช่การปิฏิิบััติงาน
ทุ่�ต้องอาศัยการตัดสินใจ เช่น การอนุมัติใบัอนุญาต
ต่าง ๆ ห้รอ่เพ่�อกระตุ้นการปิฏิิบััติห้น้าทุ่�ในระดับัล่าง
อ่�น ๆ นโยบัายการต่อต้านการให้้สินบันข้อง Citi 
ห้้ามพนักงานจ่ายเงินเพ่�ออำานวิยควิามสะดวิก

ข้าราชการ (นอกสห้รฐัอเมรกิา) รวิมถ่งแต่ไม่
จำากัดเฉ้พาะผ้้ิทุ่�ได้รบััการว่ิาจ้างโดยห้รอ่เป็ินตัวิแทุน
ข้องภาครฐั เจ้าห้น้าทุ่�พรรคการเม่อง เจ้าห้น้าทุ่�ข้อง
องค์กรนานาชาติสาธุารณ์ะ ผ้้ิลงสมัครในตำาแห้น่ง
ทุางการเม่องและพนักงานรฐัวิสิาห้กิจ

เรย้นร้เ้พิั�มเติิม 

นโยบัายการต่อต้านการให้้สินบันข้อง Citi

มาตรฐานวิา่ด้วิยข้องข้วิญัและการเล่�ยงรบััรอง

ขั้�นตอนการวิา่จ้างสำาห้รบััการต่อต้านการให้้สินบัน

ขั้�นตอนวิา่ด้วิยการต่อต้านการให้้สินบันสำาห้รบัับุัคคล
ภายนอก

ขั้�นตอนวิา่ด้วิยการต่อต้านการให้้สินบันสำาห้รบัั 
ทุ่�ปิรก่ษา/ตัวิแทุน

นโยบัายการจัดการค่าใช้จ่ายข้อง Citi (CEMP)

มาตรฐานข้องกิจกรรมทุ่�เก่�ยวิข้้องกับัเจ้าห้น้าทุ่�
รฐับัาลข้องสห้รฐัอเมรกิา

มาตรฐานวิา่ด้วิยการล็อบับ่ั�เจ้าพนักงานนิติบััญญัติ
และการอุดห้นุน พรรคการเม่องข้ององค์กรทุ่�
เก่�ยวิข้้องกับัเจ้าพนักงานรฐัทุ่�อย่้นอกสห้รฐัอเมรกิา

ท่่านท่ราบัหรอืไม่

บัางค่รั�งเราไม่อาจระบุัได้อย่างชัดเจนว่า
สิ�งใดเป็นสิ�งท้่�ม้ค่่า สิ�งท้่�ม้ค่่า ได้แก่ สิท่ธิ
ประโยชน์หรอืผิลประโยชน์ในทุ่กร้ปแบับั เช่น 
การจ่ายเงินสด ข้อเสนอในการจ้างงานหรอื
ประสบัการณ์การท่ำางาน (รวมถึืงการฝึ่กงาน 
การยืมตัิวบุัค่ลากรมาช่วยงาน หรอืการให้
พันักงานไปเรย้นร้วิ้ธ้การท่ำางานของพันักงาน
ค่นอื�น) การเดินท่างและจัดหาท้่�พััก หรอืบััติร
เข้าชมก้ฬาหรอืกิจกรรมด้านวฒันธรรม สิ�งท้่�
ม้ค่่าอาจเป็นหรอือาจถ้ืกมองวา่เปน็สินบันได้
หากม้การเสนอเพืั�อแลกเปล้�ยนกับัการตัิดสินใจ
หรอืการปฏิิบััติิในลักษณะท้่�เอื�อประโยชน์

ก่อนท้่�ท่่านจะเสนอหรอืรบััสิ�งท้่�ม้ค่่าใด ๆ ค่วร
สอบัถืามจากผ้้ิอนุมัติิด้านการต่ิอต้ิานการ
ให้สินบันและได้รบััการอนุมัติิล่วงหน้าติามท้่�
จำาเป็นผ่ิานระบับัของขวญัและการเล้�ยงรบััรอง
ของ CITI (CGE)

จากนั�น หากนโยบัายของเรากำาหนดไว ้ท่่าน
ต้ิองบัันทึ่กการจ่ายเงินหรอืค่่าใช้จ่ายต่ิาง ๆ 
อย่างถ้ืกต้ิองและค่รบัถ้ืวน หากม้ข้อสงสัยอื�น ๆ 
เก้�ยวกับัการปรบััใช้นโยบัายการต่ิอต้ิานการให้
สินบันของ Citi โปรดปรกึษาผ้้ิบัังคั่บับััญชาของ
ท่่านหรอืผ้้ิอนุมัติิด้านการต่ิอต้ิานการให้สินบัน
ระดับัภู้มิภูาค่ติามท้่�ระบุัไวใ้นภูาค่ผินวก A ของ
นโยบัายการต่ิอต้ิานการให้สินบันของ Citi

สารบััญ รายงานข้้อวิติกกังวิล
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ท่่านท่ราบัหรอืไม่

การค่วำ�าบัาติรจะจำากัดการดำาเนินธุรกิจหรอื
การม้ส่วนเก้�ยวข้องกับัเป้าหมายในการค่วำ�า
บัาติร ซึื่�งอาจได้แก่ ประเท่ศ ภู้มิภูาค่ รฐับัาล 
บุัค่ค่ล หน่วยงาน เรอืเดินสมุท่ร และเค่รื�อง
บิัน การค่วำ�าบัาติรยังอาจจำากัดการลงทุ่น 
การถืือหลักท่รพััย์ และการจัดหาบัรกิาร
บัางอย่าง (รวมถึืงบัรกิารท่างการเงิน) ท้่�
เก้�ยวข้องกับัเปา้หมายการค่วำ�าบัาติรอ้กด้วย

พันักงานของ Citi ต้ิองไม่อำานวยค่วาม
สะดวกสำาหรบัักิจกรรมท่างธุรกิจต้ิองห้าม 
เพืั�อหล้กเล้�ยงข้อจำากัดเก้�ยวกับัการค่วำ�าบัาติร
ท้่�ใช้บัังคั่บัโดยติรงหรอืโดยอ้อมผ่ิานบุัค่ค่ล
ภูายนอก

การปิดล้อมท่างการค้่าและ
มาติรการค่วำ�าบัาติรท่างเศรษฐกิจ
Citi ม่ีนโยบายและขั้�นติอนปฏิิบัติิท่ี่�กำาหนดขึ้�นเพ่�อให้เปน็ไปติามี
มีาติรการการปิดล้อมีที่างการค้าและมีาติรการควำ�าบาติรที่าง
เศรษฐกิจข้องสหรัฐฯ รวมีถึูงกฎหมีายการควำ�าบาติรท่ี่�ใช้บังคับใน
เข้ติอำานาจศาลท่ี่�เราดำาเนินธุีรกิจอยู่

เพ่�อปฏิิบัติิติามีการปิดล้อมีที่างการค้าและมีาติรการควำ�าบาติร
ที่างเศรษฐกิจ ท่ี่านต้ิอง:

•  เข้้าใจและปฏิิบัติิติามีนโยบายการควำ�าบาติรทัี่�วโลกและ
กฎหมีายท่ี่�ใช้บังคับในสหรัฐอเมีริกาและนอกสหรัฐอเมีริกา

•  รายงานข้้อวิติกกังวลท่ี่�ท่ี่านม่ีเก่�ยวกับความีพยายามีท่ี่�เกิด
ขึ้�นจริงหร่ออาจเกิดขึ้�นในการหล่กเล่�ยงการควำ�าบาติรโดย
ผู้ิใดก็ติามีต่ิอฝ่า่ยกำากับการควำ�าบาติรข้อง ICRM โดยทัี่นท่ี่

การท่ำางานในติลาดโลก
เรย้นร้เ้พิั�มเติิม 

นโยบัายการควิำ�าบัาตรทัุ�วิโลก

เวิบ็ัไซ้ต์การควิำ�าบัาตรข้อง ICRM

เรย้นร้เ้พิั�มเติิม 

นโยบัายตอบัโต้การควิำ�าบัาตร

แนวิทุางปิฏิิบััติด้านการตอบัโต้การควิำ�าบัาตร

กฎหมายติอบัโต้ิการค่วำ�าบัาติร
กฎหมีายติอบโต้ิการควำ�าบาติรข้องสหรัฐอเมีริกาจะจำากัดข้อบเข้ติ
ในการปฏิิบัติิติามีมีาติรการการควำ�าบาติรข้อง Citi ท่ี่�กำาหนดโดย
รัฐบาลต่ิางประเที่ศ 

โดยทัี่�วไป กฎหมีายจะห้ามีการกระที่ำา (และข้้อติกลงท่ี่�จะกระที่ำา
การดังกล่าว) ดังต่ิอไปน่� ซึื่�งอาจจะก่อให้เกิดการควำ�าบาติรท่ี่�ไม่ีได้
รับความีเห็นชอบจากสหรัฐอเมีริกา:

•  การปฏิิเสธีท่ี่�จะดำาเนินธุีรกิจกับบุคคลหร่อบริษัที่อ่�น ๆ บน
พ่�นฐานข้องเช่�อชาติิ ศาสนา เพศ หร่อถิู�นกำาเนิด

• การเล่อกปฏิิบัติิในการจ้างงาน

•  การจัดหาข้้อมูีลในเร่�องเช่�อชาติิ ศาสนา เพศ หร่อชาติิ
กำาเนิดข้องพลเม่ีองสหรัฐอเมีริกา

•  การจัดหาข้้อมูีลเก่�ยวกับข้้อผูิกพันหร่อความีสัมีพันธ์ีที่าง
ธุีรกิจข้องบุคคลท่ี่�ม่ีต่ิอประเที่ศท่ี่�ถููกควำ�าบาติร หร่อบุคคลใด
ก็ติามีท่ี่�เช่�อวา่ได้ถููกขึ้�นบัญช่ดำาโดยประเที่ศท่ี่�ควำ�าบาติร

•  การใช้จดหมีายรับรองการเงินท่ี่�ม่ีบที่บัญญัติิห้ามีการควำ�า
บาติร

ตืิ�นตัิวอย่้เสมอ!

ในทุ่กการดำาเนินงานและทุ่กกิจกรรมของ 
Citi ท่่านอาจได้รบััค่ำาขอท้่�เก้�ยวข้องกับัการ
ค่วำ�าบัาติร ซึื่�งไม่จำาเป็นต้ิองเปน็ข้อค่วามท้่�
สั�งการออกมาโดยติรง ซึื่�งการแจ้งให้ดำาเนิน
การโดยทั่นท้่หรอืค่วามพัยายามใด ๆ ท้่�จะ
บัรรลุข้อติกลงในการดำาเนินการใดก็ติามจะ
เป็นการฝ่า่ฝ่นืข้อห้ามในการค่วำ�าบัาติรของ
สหรฐัอเมรกิา

สารบััญ รายงานข้้อวิติกกังวิล
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การรกัษาค่วามต่ิอเนื�องของธุรกิจ

เรารักิษาแผู้นความยืดูหยุ่นแลูะความต่อ
เนื�องในกิารดูำาเนินงานเพืั�อตอบสิ่นอง
ความต้องกิารของตลูาดูแลูะลููกิค้า แลูะ
แจ้งให้เพืั�อนรว่มงานของเราทราบหากิม่
กิารติดูขัดูเกิิดูขึ�นเนื�องจากิเหตุกิารณ์ทาง
ธุรรมชาติ เป็็นผู้ลูมาจากิมนุษย์ หรือท่�
เก่ิ�ยวข้องกัิบเทคโนโลูย่

เพ่�อรักษาความีต่ิอเน่�องข้องธุีรกิจและมีอบประสบการณ์์ท่ี่�ด่ท่ี่�สุด
ให้แก่ลูกค้าข้องเรา ท่ี่านต้ิอง:

•  อัปเดติข้้อมูีลติิดต่ิอข้องท่ี่านในช่วงเวลาที่ำางานอยู่เสมีอ

•  ที่ดสอบความีสามีารถูในการเข้้าสู่ระบบเคร่อข่้ายข้อง Citi 
จากระยะไกลอย่างสมีำ�าเสมีอ เพ่�อย่นยันวา่ท่ี่านสามีารถู
ที่ำางานจากสถูานท่ี่�อ่�นนอกสำานักงานได้อย่างปลอดภัยหาก
จำาเปน็

•  เข้้าใจบที่บาที่หน้าท่ี่�ข้องท่ี่านในกระบวนการฟัื� นตัิวข้องธุีรกิจ

หากท่ี่านม่ีหน้าท่ี่�บริหารส่วนงานด้านธุีรกิจหร่อเที่คโนโลย่ ท่ี่าน
ต้ิอง:

•  ที่ราบแผินการฟัื� นตัิวข้องธุีรกิจท่ี่�เก่�ยวข้้องสำาหรับธุีรกิจ 
ภูมิีภาค และ/หร่อส่วนงาน อัปเดติให้เปน็ข้้อมูีลล่าสุด และ
ที่ดสอบแผินอย่างน้อยปลีะครั�งเพ่�อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับ
ประสบการณ์์การใช้งานท่ี่�ราบร่�น

•  ที่ราบช่องที่างการติิดต่ิอพนักงานในกรณ่์ท่ี่�เกิดเหตุิการณ์์
ร้ายแรง

เรย้นร้เ้พิั�มเติิม 

นโยบัายควิามต่อเน่�องในการดำาเนินธุุรกิจข้อง Citi (CoB)

การท่ำางานในติลาดโลก
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การม่ส่วินรว่ิมทุำาปิระโยชน์ในชุมชนข้องเรา

การเข้้ารว่ิมกระบัวินการทุางการเม่อง

การส่งเสรมิควิามยั�งย่น

การเคารพในสิทุธิุมนุษยชน
ชุมชนของเรา

สารบััญ รายงานข้้อวิติกกังวิล
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การม้ส่วนรว่มท่ำาประโยชน์ในชุมชนของเรา
เรายึดูถืือค่านิยมในกิารผู้ลัูกิดัูนให้เกิิดู
กิารเป็ลู่�ยนแป็ลูงทางสัิ่งคมในเชิงบวกิ
แลูะม่ความหมายผู่้านผู้ลิูตภัณฑ์์แลูะ
บรกิิารของเราแลูะกิารทำางานรว่มกัิบ
ลููกิค้าของเรา เราเรง่สิ่รา้งนวัตกิรรม
สิ่ำาหรบัลููกิค้าแลูะชุมชนท่�เราให้บรกิิาร
โดูยใช้กิารสืิ่�อสิ่ารดู้วยเส่ิ่ยงของเรา เพืั�อ
เข้าไป็ม่ส่ิ่วนร่วมในกิารสิ่นทนาเก่ิ�ยวกัิบ
ป็ญัหาเร่งดู่วนท่�สุิ่ดู ควบคู่ไป็กัิบมูลูนิธิุ 
Citi แลูะกิารทุ่มเทเวลูาแลูะความสิ่ามารถื
ของบุคลูากิร

เพ่�อส่งเสริมีและปกป้องเก่ยรติิประวติัิด้านการกุศลข้องเรา ท่ี่านต้ิอง:

•  ปฏิิบัติิติามีนโยบายการไม่ีเร่ยกร้องข้อง Citi และสร้างความี
มัี�นใจวา่การบริจาคให้องค์กรการกุศลเป็นความีลับ เปน็ไป
โดยสมัีครใจอย่างแท้ี่จริง และไม่ีส่งผิลกระที่บต่ิอการตัิดสิน
ใจจ้างงานหร่อการให้ผิลติอบแที่น

•  ไม่ีจัดหาหร่อร้องข้อการบริจาคเพ่�อการกุศลเพ่�อเปน็เง่�อนไข้
หร่อครอบงำาการตัิดสินใจที่างธุีรกิจ หร่อกระที่ำาขึ้�นเพ่�อผิล
ประโยชน์ข้องบุคคลใด ๆ

•  ปฏิิบัติิติามีขั้�นติอนปฏิิบัติิในการติรวจสอบข้้อมูีลและไม่ี
ที่ำาความีติกลงกับองค์กรการกุศลท่ี่�ไม่ีเหมีาะสมี เช่น องค์กร
ท่ี่�ให้เงินทุี่นสนับสนุนแก่ผู้ิก่อการร้ายหร่อม่ีส่วนพัวพันในการ
ฟัอกเงิน ฉ้อโกง หร่อกิจกรรมีที่างอาญาอ่�น ๆ

•  หากท่ี่านเปน็ผู้ิอนุมัีติิการบริจาคเพ่�อการกุศลและกิจกรรมี
การกุศล ควรติรวจสอบคำาข้อเพ่�อให้แน่ใจว่าจะไม่ีก่อให้
เกิดผิลประโยชน์ทัี่บซ้ื่อนหร่อความีไม่ีเหมีาะสมีขึ้�นและการ
บริจาคนั�นเปน็ไปติามีนโยบายข้อง Citi

เรย้นร้เ้พิั�มเติิม 

นโยบัายการบัรจิาคเพ่�อการกุศล

มาตรฐานเก่�ยวิกับัการบัรจิาคเพ่�อการกุศล

เวิบ็ัไซ้ต์ม้ลนิธิุ Citi

เวิบ็ัไซ้ต์ด้านสิ�งแวิดล้อม สังคม และธุรรมาภิบัาล

เวิบ็ัไซ้ต์อาสาสมัครข้อง Citi

ท่ำาหน้าท้่�ในส่วนของท่่าน

ในฐานะองค์่กร เรายึดมั�นในการท่ำางานรว่ม
กันเพืั�อส่งเสรมิการพััฒนาท่างสังค่มและ
เศรษฐกิจ และเรากระตืิอรอืรน้ในการจัด
ท่ำาโค่รงการรเิริ�มต่ิาง ๆ ท้่�เป็นประโยชน์ต่ิอ
บุัค่ลากรของเราติลอดจนสภูาพัแวดล้อมท้่�เรา
ท่ำางานและอาศัยอย่้ เราสนับัสนุนให้ท่่านเป็น
ส่วนหนึ�งของวัติถุืประสงค์่รว่มท่างสังค่มของ
เรา และเข้ารว่มในอย่างน้อยหนึ�งโค่รงการท้่� 
Citi ให้การสนับัสนุนผ่ิานค่วามรว่มมือด้านการ
กุศลและโปรแกรมการม้ส่วนรว่มของพันักงาน 

เรายังส่งเสรมิให้ท่่านสรา้งค่วามแติกต่ิางใน
ระดับับุัค่ค่ลด้วยเช่นกัน โดย Citi สนับัสนุนให้
ท่่านม้ส่วนรว่มในกิจกรรมการกุศลและท่างการ
เมืองโดยสมัค่รใจ แต่ิโดยทั่�วไปเราจะขอให้ท่่าน
เข้ารว่มกิจกรรมดังกล่าวนอกเวลางานและท่่าน
ต้ิองเปน็ผ้้ิออกค่่าใช้จ่ายเอง รวมถึืงติรวจสอบั
ให้แน่ใจวา่กิจกรรมของท่่านเป็นกิจกรรมท้่�ชอบั
ด้วยกฎหมายและสอดค่ล้องกับันโยบัายของเรา

สารบััญ รายงานข้้อวิติกกังวิล
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การเข้ารว่มกระบัวนการท่างการเมือง
เราเชื�อว่ากิารเป็น็พัลูเมืององค์กิรท่�ดู่
หมายถึืงกิารม่ส่ิ่วนรว่มในกิระบวนกิาร
ทางกิารเมืองอย่างระมัดูระวัง

Citi เคารพสิที่ธิีข้องท่ี่านในการเข้้าร่วมีกิจกรรมีที่างการเม่ีอง
ส่วนบุคคล อย่างไรก็ติามี ท่ี่านต้ิองเข้้าใจวา่สำานักงานรัฐกิจ
สัมีพันธ์ีส่วนกลาง (GGA) เปน็ตัิวแที่นธุีรกิจทัี่�งหมีดข้อง Citi เม่ี�อ
ม่ีส่วนเก่�ยวข้้องกับการโน้มีน้าวบังคับการออกกฎหมีาย 

ท่ี่านต้ิองแน่ใจวา่กิจกรรมีที่างการเม่ีองท่ี่�ท่ี่านเข้้าร่วมีนั�นชอบ
ด้วยกฎหมีาย ไม่ีที่ำาให้เกิดสถูานการณ์์ท่ี่�ดูไม่ีเหมีาะสมีหร่อขั้ด
แย้งกับบที่บาที่หน้าท่ี่�ใน Citi และไม่ีเก่�ยวข้้องกับการใช้เวลาหร่อ
ที่รัพยากรข้อง Citi รวมีถึูงติำาแหน่งในองค์กรข้องท่ี่าน ในการที่ำา
เช่นนั�น ท่ี่านต้ิอง:

•  ที่ราบวา่กิจกรรมีที่างการเม่ีองใดได้รับอนุญาติติามีนโยบาย
และข้้อกำาหนดในประเที่ศ ธุีรกิจ ภูมิีภาค และ/หร่อหน่วย
งานข้องท่ี่าน เน่�องจากนโยบายและข้้อกำาหนดเหล่าน่�จะ 
แติกต่ิางกันติามีเข้ติอำานาจศาลและสายธุีรกิจ 

•  ติิดต่ิอเจ้าหน้าท่ี่� ICRM, GGA หร่อเจ้าหน้าท่ี่�กฎหมีายก่อน
เข้้าร่วมีกิจกรรมีที่างการเม่ีอง

•  ที่ำากิจกรรมีที่างการเม่ีองทัี่�งหมีดในเวลาข้องท่ี่านเอง  
นอกสถูานท่ี่�ที่ำางาน และด้วยค่าใช้จ่ายข้องท่ี่านเอง เว้นแต่ิ
กฎหมีายอนุญาติและได้รับอนุมัีติิล่วงหน้าจาก Citi

•  แสดงออกอย่างชัดเจนวา่เปน็มุีมีมีองที่างการเม่ีองและ
การกระที่ำาข้องท่ี่านเอง ไม่ีใช่ข้อง Citi

•  หากท่ี่านไม่ีใช่พนักงาน GGA ท่ี่านไม่ีควรนำาเสนอตินเองวา่
เปน็ตัิวแที่นท่ี่�ม่ีความีสัมีพันธ์ีกับรัฐบาล

เรย้นร้เ้พิั�มเติิม 

มาตรฐานข้องกิจกรรมทุ่�เก่�ยวิข้้องกับัเจ้าห้น้าทุ่�รฐับัาล
ข้องสห้รฐัอเมรกิา

การล็อบับ่ั�เจ้าพนักงานนิติบััญญัติและมาตรฐานเก่�ยวิ
กับัการอุดห้นุนพรรคการเม่องข้ององค์กรทุ่�เก่�ยวิข้้อง
กับัเจ้าพนักงานรฐั (ทุ่�อย่้นอกสห้รฐัอเมรกิา) 

แนวิทุางการอนุมัติล่วิงห้น้าสำาห้รบััการอุดห้นุน
พรรคการเม่องเป็ินการส่วินตัวิข้องสห้รฐัอเมรกิา

สำานักงานรฐักิจสัมพันธ์ุปิระจำาสำานักงานให้ญ่

กิจกรรมทุางการเม่อง ห้มายถ่ง: 

•  การอุดห้นุนทุางการเม่องในระดับัส่วินบุัคคลห้รอ่ 
องค์กร การระดมทุุน ห้รอ่การชักจ้งให้้ม่การ
อุดห้นุนทุางการเม่อง

•  การให้้บัรกิารส่วินบุัคคลโดยสมัครใจเพ่�อเป็ิน
ตัวิแทุนในการรณ์รงค์ห้าเส่ยงข้องผ้้ิสมัครเข้้า
ดำารงตำาแห้น่งทุางการเม่องต่าง ๆ คณ์ะกรรมการ
ข้องพรรคการเม่อง ห้รอ่คณ์ะกรรมการการ
ดำาเนินการทุางการเม่อง

•  การล็อบับ่ั�ห้รอ่การเข้้ารว่ิมลงพ่�นทุ่�กับัเจ้าห้น้าทุ่�
ข้องรฐัไม่วิา่จะโดยตรงห้รอ่ผ่ิานบุัคคลภายนอก 
การล็อบับ่ั� ได้แก่ ควิามพยายามทุ่�จะโน้มน้าวิใน
เร่�องการออกกฎห้มาย การออกกฎระเบ่ัยบัปิฏิิบััติ
ข้องห้น่วิยงาน ห้รอ่การตัดสินใจเก่�ยวิกับัสัญญา
ข้องรฐับัาล 

•  การแสวิงห้า ยอมรบัั ห้รอ่ดำารงตำาแห้น่งทุางการ
เม่องใด ๆ อันได้แก่ การดำารงตำาแห้น่งในคณ์ะ
กรรมการ คณ์ะกรรมาธิุการ ห้รอ่องค์กรอ่�นใดทุ่�
คล้ายคล่งกันข้องรฐั

เวิบ็ัไซ้ต์ GGA จะให้้ข้้อม้ลเพิ�มเติมเก่�ยวิกับัร้ปิแบับั
ข้องกิจกรรมทุางการเม่องและข้้อกำาห้นดทุ่�ใช้บัังคับั

ตืิ�นตัิวอย่้เสมอ!

ของขวัญหรอืการเล้�ยงรบััรองล้กจ้างของ
รฐั (เจ้าหน้าท้่�หรอืพันักงานของรฐั) ต้ิองได้
รบััการอนุมัติิล่วงหน้าผ่ิานระบับัของขวัญ
และการเล้�ยงรบััรองของ Citi (CGE)เพืั�อให้
เป็นไปติามกฎหมายต่ิอต้ิานการให้สินบันและ
กฎหมายเก้�ยวกับัของขวญั
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การส่งเสรมิค่วามยั�งยืน
เราเชื�อว่ากิารส่ิ่งเสิ่รมิความยั�งยืนคือวิธุ่
กิารดูำาเนินธุุรกิิจท่�ถูืกิต้อง

ความีมุ่ีงมัี�นต่ิอการเจริญเติิบโติอย่างยั�งย่นที่ำาให้เราติระหนักด่
วา่การเปล่�ยนแปลงข้องสภาพอากาศค่อหนึ�งในปัญหาเร่งด่วน
ท่ี่�สุดข้องศติวรรษท่ี่� 21 และ Citi ม่ีบที่บาที่สำาคัญในการช่วยลด
ผิลกระที่บด้านสิ�งแวดล้อมีและสังคมีท่ี่�เก่�ยวข้้องกับการดำาเนิน
งานข้องเราและกิจกรรมีข้องลูกค้า 

เพ่�อสนับสนุนการเจริญเติิบโติอย่างยั�งย่นซึื่�งสอดคล้องกับค่า
นิยมีข้องเรา รวมีถึูงค่านิยมีท่ี่�ระบุไวใ้นพันธีกิจและค่านิยมีข้อง 
Citi ในป ี2020 ท่ี่�ผ่ิานมีาเราได้ประกาศกลยุที่ธ์ีความีก้าวหน้า
อย่างยั�งย่นทัี่�วโลกและองค์กรป ี2025 โดยมุ่ีงเน้นท่ี่�กิจกรรมี
สำาคัญสามีอย่าง ได้แก่

1.  การเปล่�ยนผ่ิานสู่เศรษฐกิจคาร์บอนติำ�า: พัฒนาโซื่ลูชันท่ี่�
จัดการกับการเปล่�ยนแปลงข้องสภาพอากาศและเร่งให้เกิด
การเปล่�ยนผ่ิานสู่เศรษฐกิจคาร์บอนติำ�า โดยการกำาหนดเปา้
หมีายด้านบริการที่างการเงินเพ่�อสิ�งแวดล้อมีมูีลค่า 2.5 แสน
ล้านเหร่ยญสหรัฐ ซึื่�งจะให้การสนับสนุนที่างการเงินจำานวน 
2.5 แสนล้านเหร่ยญสหรัฐในการสร้างโซื่ลูชันด้านสิ�งแวดล้อมี
และสภาพอากาศ

2.  ความีเส่�ยงด้านสภาพอากาศ: ประเมิีน จัดการ และลดความี
เส่�ยงด้านสภาพอากาศและผิลกระที่บจากธุีรกิจข้องเรา โดย
การวเิคราะห์และลดความีเส่�ยงด้านสภาพอากาศท่ี่�เก่�ยวข้้อง
กับพอร์ติการลงทุี่นข้องลูกค้าโดยการจัดที่ำานโยบาย การ
วเิคราะห์และประเมิีนพอร์ติการลงทุี่น และการม่ีส่วนร่วมี 

3.  การดำาเนินงานอย่างยั�งย่น: พัฒนาตัิวช่�วดัด้านสิ�งแวดล้อมี
ในสถูานท่ี่�ต่ิาง ๆ โดยลดการปล่อยก๊าซื่เร่อนกระจก การใช้
พลังงาน การใช้นำ�า และการกำาจัดข้องเส่ยด้วยวธ่ิีฝั่งกลบ เพิ�มี
จำานวนใบรับรองอาคารส่เข่้ยว และส่งเสริมีวฒันธีรรมีการ
พัฒนาท่ี่�ยั�งย่นให้กับพนักงานทัี่�วโลก

นอกเหน่อจากกลยุที่ธ์ีความีก้าวหน้าอย่างยั�งย่นป ี2025 ข้อง
เราแล้ว เรายังมุ่ีงมัี�นท่ี่�จะขั้บเคล่�อนผิลลัพธ์ีด้านสิ�งแวดล้อมีและ
สังคมีในเชิงบวกโดยการ:

•  บรรลุเปา้หมีายในการลดการปล่อยก๊าซื่เร่อนกระจกสุที่ธิีจน
เปน็ศูนย์ภายในปี 2050 ติามีเจตินารมีณ์์ข้องความีติกลง
ปาร่ส (Paris Agreement) และวัติถุูประสงค์บนพ่�นฐาน
ที่างวิที่ยาศาสติร์ ซึื่�งรวมีไปถึูงการไม่ีปล่อยมีลพิษใด ๆ ใน
การดำาเนินงานข้องเราภายในปี 2030 

•   ดำาเนินนโยบายการบริหารความีเส่�ยงด้านสิ�งแวดล้อมีและ
สังคมี (ESRM) รวมีถึูงประเมิีนและพิจารณ์าความีเส่�ยง
ด้านสิ�งแวดล้อมีและสังคมีอย่างละเอ่ยดถู่�ถู้วน ก่อนที่ำาการ
ตัิดสินใจที่างการเงินสำาหรับธุีรกรรมีท่ี่�เก่�ยวข้้องกับบุคคล
หร่อโครงการในระหวา่งการติรวจสอบบริษัที่ประจำาปแีละ
ในข้ณ์ะประเมิีนพอร์ติลงทุี่นทัี่�งหมีดข้องลูกค้า

•  แสดงถึูงความีเปน็ผู้ินำาในอุติสาหกรรมีโดยการสนับสนุน
หลักการและมีาติรฐานภายนอกองค์กรท่ี่�ช่วยขั้บเคล่�อนภาค
อุติสาหกรรมีข้องเราอย่างต่ิอเน่�อง ได้แก่ หลักการธีนาคารท่ี่�
รับผิิดชอบ (Principles for Responsible Banking), หลัก
การอ่เควเติอร์ (Equator Principles) และการเปิดเผิยข้้อมูีล
ที่างการเงินท่ี่�เก่�ยวข้้องกับสภาพภูมิีอากาศ (Task Force on 
Climate-Related Financial Disclosures - TCFD)

•  ส่�อสารให้ผู้ิบริการที่ราบถึูงความีคาดหวังข้องเราท่ี่�จะ
บรรเที่าความีเส่�ยงด้านสิ�งแวดล้อมีและสังคมี และที่ำางาน
ร่วมีกับผู้ิให้บริการเพ่�อดำาเนินแนวที่างปฏิิบัติิอย่างยั�งย่น

เรย้นร้เ้พิั�มเติิม 

กรอบังานนโยบัายด้านสิ�งแวิดล้อมและสังคม

เวิบ็ัไซ้ต์ควิามยั�งย่นข้อง Citi

เวิบ็ัไซ้ต์ด้านสิ�งแวิดล้อม สังคม และธุรรมาภิบัาล

ท่่านท่ราบัหรอืไม่

นโยบัาย ESRM ของเราม้ขอบัเขติค่รอบัค่ลุม
ผิลิติภัูณฑ์์ท่างการเงินท้่�หลากหลาย และได้
กำาหนดมาติรฐานในการประเมินผิลกระท่บั
ของล้กค้่าต่ิอชุมชนท้่องถิื�น แรงงาน การ
เปล้�ยนแปลงสภูาพัภู้มิอากาศ ค่วามหลาก
หลายท่างช้วภูาพั คุ่ณภูาพัอากาศ คุ่ณภูาพั
นำ�า และปญัหาด้านสิ�งแวดล้อมและสังค่ม
อื�น ๆ นโยบัายน้�จึงเปน็เค่รื�องช้�แนะในการ
ประเมินค่วามเส้�ยงด้านสิ�งแวดล้อมและสิท่ธิ
มนุษยชนในโค่รงการต่ิาง ๆ ท้่�เราให้การ
สนับัสนุนท่างการเงิน
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การเค่ารพัในสิท่ธิมนุษยชน
เรายึดูมั�นต่อกิารเคารพัในสิิ่ทธิุมนุษยชน 
ท่�ไดู้รบักิารยอมรบัในระดัูบนานาชาติ 
ทั�วโลูกิแลูะทั�วทั�งห่วงโซ่ึ่คุณค่าของเรา 

เราม่ีมีาติรฐานต่ิาง ๆ เปน็แนวที่าง อาทิี่ หลักการปฏิิบัติิเพ่�อ
เปน็แนวที่างข้ององค์การสหประชาชาติิในเร่�องธุีรกิจและสิที่ธิี
มีนุษยชน ปฏิิญญาสากลวา่ด้วยสิที่ธิีมีนุษยชนแห่งองค์การ
สหประชาชาติิ และอนุสัญญาหลักข้ององค์การแรงงานระหว่าง
ประเที่ศ (“ILO”) วา่ด้วยแรงงานเด็กในรูปแบบต่ิาง ๆ แรงงาน
บังคับ เสร่ภาพในการสมีาคมี สิที่ธิีในการจัดการและต่ิอรอง
เปน็กลุ่มี ค่าจ้างท่ี่�เท่ี่าเท่ี่ยมี และการไม่ีเล่อกปฏิิบัติิในหมู่ี
พนักงาน 

กฎหมีายสิที่ธิีมีนุษยชนในบางประเที่ศท่ี่�เราดำาเนินธุีรกิจอยู่อาจ
ม่ีเน่�อหาแติกต่ิางจากมีาติรฐานสากลบางประการข้อง Citi ใน
กรณ่์ดังกล่าว เราจะให้ความีเคารพต่ิอหลักสิที่ธิีมีนุษยชนติามี
มีาติรฐานดังกล่าวข้ณ์ะท่ี่�ยังคงติระหนักถึูงบริบที่ข้องประเที่ศ
นั�น ๆ ด้วยเช่นกัน

เพ่�อส่งเสริมีสิที่ธิีมีนุษยชน เรา:

•  ปฏิิบัติิต่ิอกันด้วยความีเคารพและให้เก่ยรติิ และรักษาไว้ซึื่�ง
สภาพแวดล้อมีในการที่ำางานท่ี่�ปราศจากการข่้มีขู่้คุกคามี 
การเล่อกปฏิิบัติิอย่างผิิดกฎหมีาย หร่อการติอบโต้ิ

•   ห้ามีมิีให้ม่ีการระดมีและจัดสรรเงินทุี่นที่างติรงสำาหรับ
กิจกรรมีท่ี่�อาจเก่�ยวข้้องกับการค้ามีนุษย์ การค้าที่าสยุค
ใหม่ี การใช้แรงงานเด็ก การบังคับใช้แรงงาน หร่อการ
ลงโที่ษที่างร่างกาย และมุ่ีงจัดหาสินค้าและบริการจาก
บุคคลภายนอกท่ี่�ม่ีนโยบายและขั้�นติอนปฏิิบัติิท่ี่�พร้อมีจะ
บรรเที่าความีเส่�ยงดังกล่าวในการดำาเนินงานและห่วงโซ่ื่
อุปที่านข้องตินอย่างเพ่ยงพอเท่ี่านั�น

•  ดำาเนินการติรวจสอบด้านสิที่ธิีมีนุษยชนติามีความีเส่�ยง
อย่างเหมีาะสมี และจัดการกับความีเส่�ยงด้านสิที่ธิีมีนุษยชน 
อ่�น ๆ ท่ี่�อาจเกิดขึ้�นทัี่�วทัี่�งห่วงโซ่ื่คุณ์ค่าข้องเรา รวมีถึูง 
ในการดำาเนินงาน การจัดหาบริการที่างเงินให้แก่ลูกค้า ใน
การดำาเนินงานข้องลูกค้าข้องเรา หากติรวจสอบแล้วพบวา่ม่ี
โอกาสท่ี่�จะเกิดผิลกระที่บด้านสิที่ธิีมีนุษยชน เราจะประสาน
งานกับลูกค้าเพ่�อให้แน่ใจว่าม่ีการจัดการความีเส่�ยงอย่าง
เหมีาะสมี

•  พยายามีที่ำาธุีรกิจกับลูกค้าและผู้ิให้บริการท่ี่�ม่ีค่านิยมีด้าน
สิที่ธิีมีนุษยชนร่วมีกันเท่ี่านั�น และใช้ความีสัมีพันธ์ีที่างธุีรกิจ
เพ่�อแบ่งปันระเบ่ยบปฏิิบัติิท่ี่�ด่ท่ี่�สุด

เรย้นร้เ้พิั�มเติิม 

กรอบังานนโยบัายด้านสิ�งแวิดล้อมและสังคม

คำาช่�แจงวิา่ด้วิยกฎห้มายทุาสยุคให้ม่ข้อง 
สห้ราชอาณ์าจักรข้อง Citi

ข้้อกำาห้นดข้อง Citi สำาห้รบััผ้้ิให้้บัรกิาร

ระเบ่ัยบัการข้อง Citi วิา่ด้วิยห้ลักการการใช้
บัรกิารจากผ้้ิให้้บัรกิาร

โครงการสรา้งควิามห้ลากห้ลายและควิาม
ยั�งย่นให้้กับัผ้้ิให้้บัรกิารข้อง Citi

คำาช่�แจงวิา่ด้วิยสิทุธิุมนุษยชน

นโยบัายส่วินกลางวิา่ด้วิยการร้จั้กล้กค้าข้อง
ทุ่านข้อง AML
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https://www.citigroup.com/citi/sustainability/data/Environmental-and-Social-Policy-Framework.pdf
https://www.citigroup.com/citi/investor/data/uk_modern_slavery_statement_2019.pdf?ieNocache=807
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ค่วามมุ่งมั�นของเรา
เฉพัาะพันักงานใหม่เท่่านั�น:
ข้้าพเจ้าข้อรับรองวา่ได้รับจรรยาบรรณ์ที่างธุีรกิจข้อง Citi ไวแ้ล้ว และเข้้าใจว่าข้้าพเจ้าม่ีหน้าท่ี่�อ่านและปฏิิบัติิติามีหลักการ 
นโยบาย และกฎหมีายต่ิาง ๆ ท่ี่�จรรยาบรรณ์ที่างธุีรกิจน่�ได้สรุปความีไว้ รวมีถึูงการแก้ไข้ใด ๆ ท่ี่� Citi จัดที่ำาเพิ�มีเติิมี ข้้าพเจ้าที่ราบ
วา่สำาเนาฉบับล่าสุดข้องจรรยาบรรณ์ที่างธุีรกิจน่�ได้รับการประกาศไว้บนเว็บไซื่ต์ิข้อง Citi

http://www.citigroup.com/citi/investor/corporate_governance.html

ข้้าพเจ้าที่ราบด่ว่า การท่ี่�ข้้าพเจ้าติกลงปฏิิบัติิติามีจรรยาบรรณ์ที่างธุีรกิจข้อง Citi น่�มิีได้ก่อให้เกิดหร่อสามีารถูต่ิความีได้วา่ก่อให้
เกิดสัญญาจ้างงานท่ี่�ม่ีกำาหนดระยะเวลาจ้างไวอ้ย่างแน่นอน หร่อเปน็การรับประกันว่าข้้าพเจ้าจะได้รับการจ้างงานต่ิอ

ลายเซ็ื่น:   วนัท่ี่�: 

ช่�อตัิวบรรจง:  หมีายเลข้ GEID:  

ทัี่�งน่� ท่ี่านต้ิองส่งค่นแบบฟัอร์มีท่ี่�กรอกข้้อมูีลและลงช่�อแล้วให้แก่ตัิวแที่นฝ่า่ยที่รัพยากรบุคคลข้องท่ี่านภายใน 30 วนั นับจากวันท่ี่�
ได้รับจรรยาบรรณ์ที่างธุีรกิจน่� การไม่ีกรอกและส่งค่นแบบฟัอร์มีดังกล่าวจะไม่ีม่ีผิลต่ิอการบังคับใช้จรรยาบรรณ์ที่างธุีรกิจน่�หร่อ
บที่บัญญัติิใด ๆ ข้องจรรยาบรรณ์ที่างธุีรกิจน่�กับท่ี่าน

สารบััญ รายงานข้้อวิติกกังวิล

46ควิามมุ่งมั�นข้องเรา

http://www.citigroup.com/citi/investor/corporate_governance.html
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