จรรยาบรรณ
ทางธุุรกิิจ
ของเรา
การสร้้างการเติิบโตและความก้้าวหน้้า

ก่่อนหน้้านี้้�

สารบััญ

รายงานข้้อวิิตกกัังวล

ถััดไป

สารจาก CEO ของ Citi
ในธุุรกิิจของเรา ความไว้้วางใจคืือทุุก
สิ่่�งทุุกอย่่าง ไม่่ว่่าจะเป็็นรากฐานของ
ทุุกความสััมพัันธ์์ของเรากัับลููกค้้า
เพื่่�อนร่่วมงาน หน่่วยงานที่่�กำำ�กัับ
ดููแล และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย หรืือเป็็นสิ่่ง�
สำำ�คััญสำำ�หรัับทุุกธุุรกรรมที่่�เราบริิหาร
จััดการ ทุุกเม็็ดเงิินที่่�เราลงทุุน และทุุก
คำำ�แนะนำำ�ที่่�เรามอบให้้ ตลอดจนเป็็น
กุุญแจสำำ�คััญสู่่�การเป็็นธนาคารที่่มีี
�
พร้้อมทั้้�งศัักยภาพและจิิตวิิญญาณ

ที่่� Citi เราทุุกคนมีห
ี น้้าที่่�ความรัับผิิดชอบร่่วมกัันในการสร้้าง
และรัักษาความไว้้วางใจดัังกล่่าวโดยการปฏิิบััติิงานด้้วยความ
ซื่่�อสััตย์์สุุจริิตตลอดเวลาและทำำ�สิ่่�งที่่�ถููกต้้องเสมอ แม้้ไม่่ใช่่เรื่่�อง
ง่่ายแต่่อย่่างใด อัันที่่�จริิง เราต้้องทำำ�ให้้ได้้โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งใน
ยามที่่�มัันไม่่ใช่่เรื่่�องง่่ายเลย แม้้เราจะอยู่่�ในสภาวะที่่�ต้้องปรัับตััว
ให้้เข้้ากัับวิิธีีทำำ�งานและให้้บริิการลููกค้้าแบบใหม่่นัับตั้้�งแต่่เกิิด
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 เป็็นครั้้�งแรก แต่่
ความยึึดมั่่�นในมาตรฐานจริิยธรรมระดัับสููงสุุดของเรายัังคง
แน่่วแน่่ไม่่เปลี่่�ยนแปลง
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจของเราคืือแนวทางไปสู่่�การประพฤติิ
ปฏิิบััติิอย่่างมีจ
ี ริิยธรรม ไม่่ว่า่ ท่่านจะทำำ�งานที่่�ไหน หรืือมีี
บทบาทหน้้าที่่�ใดในองค์์กร ท่่านมีห
ี น้้าที่่�ทำำ�ความเข้้าใจและ
ผููกพัันตนตามจรรยาบรรณทางธุุรกิิจดัังกล่่าว รวมถึึงรายงาน
ให้้เราทราบหากท่่านพบหรืือสงสััยว่่าจะมีีการกระทำำ�ผิิด
อย่่างไรก็็ตาม ไม่่มีเี อกสารใดสามารถระบุุสถานการณ์์ทั้้�งหมด
ที่่�เราอาจประสบในการทำำ�งานที่่� Citi ได้้ เราจึึงขอให้้เพื่่�อน
ร่่วมงานทุุกคนยึึดมั่่�นในพัันธกิิจและค่่านิิยมของเรา และมั่่�นใจ
ว่่าการตััดสิินใจของท่่านในทุุก ๆ วัันผ่่านการทดสอบสามระดัับ
นั่่�นคืือ เป็็นไปเพื่่�อผลประโยชน์์ของลููกค้้า สร้้างมููลค่่าทาง
เศรษฐกิิจ และมีีความรัับผิิดชอบอย่่างเป็็นระบบเสมอ เมื่่�อเรา
ทำำ�สิ่่�งเหล่่านี้้�ได้้ดีีแล้้ว เราย่่อมดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยยึึดแนวทางที่่�
Citi ควรจะเป็็นอยู่่�เสมอ นั่่�นคืือ การเป็็นธนาคารที่่�ดำำ�เนิินการสู่่�
ความเป็็นเลิิศนั่่�นเอง
ขอบคุุณสำ�ำ หรัับทุุกสิ่่�งที่่�ท่่านทำำ�ให้้กัับองค์์กรของเรา รวมถึึง
ลููกค้้าและชุุมชนที่่�เราให้้บริิการ
ขอแสดงความนัับถืือ

สารจาก CEO ของ Citi
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สารบััญ

สารบััญ
สารจาก CEO ของ Citi

2

พัันธกิิจและค่่านิิยมของ Citi

4

การปฏิิบััติต
ิ ามค่่านิิยมของเรา4
ความรัับผิิดชอบของเรา5
ความรัับผิิดชอบของทุุกคน6
ความรัับผิิดชอบของผู้้�บัังคัับบััญชา6

การตััดสิินใจของเรา7
การรายงานและ
การขอความช่่วยเหลืือ8
การรายงานข้้อวิิตกกัังวลทางธุุรกิิจ9
การรายงานข้้อวิิตกกัังวลด้้านจริิยธรรม10
� และการรัักษาความลัับ11
การไม่่เปิิดเผยชื่่อ
� ำ�งาน11
ข้้อห้้ามกระทำำ�การตอบโต้้ในสถานที่่ทำ

การยึึดถืือค่่านิิยมของเรา12
การสอบสวนข้้อเท็็จจริิง13
การลงโทษทางวิินััย13
การชำำ�ระคืืนค่่ารายจ่่ายทางกฎหมาย14
การขอยกเว้้น14

บุุคลากรของเรา15
การส่่งเสริิมสภาพแวดล้้อมของการให้้ความ
เคารพต่่อกััน16
� เดีียวกััน17
การยอมรัับความแตกต่่างแต่่เป็็นหนึ่่ง
การรัักษาทัักษะความเป็็นมืืออาชีีพ17
� ำ�งานของ Citi ให้้ปลอดภััย
การรัักษาสถานที่่ทำ
มั่่�นคง และถููกสุุขอนามััย18

องค์์กรของเรา19
� ๆ20
การปกป้้องทรััพย์์สิินของ Citi และอื่่น
การปกป้้องข้้อมููลและความเป็็นส่่วนตััว
21
� สาร23
อุุปกรณ์์ ระบบ และบริิการการสื่่อ
� งมืือเครื่่อ
� งใช้้
การใช้้ชื่อ
่� เครื่่อ
หรืือเครืือข่่ายความสััมพัันธ์์ของ Citi
24
� เสีียงของเรา24
การปกป้้องชื่่อ
� สัังคมออนไลน์์อย่่างรัับผิิดชอบ24
การใช้้สื่่อ
การมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับสื่อ
่� มวลชนและภาพ
ลัักษณ์์ที่ป
่� รากฏต่่อสาธารณะ25
การจััดการบัันทึึกและบััญชีี26
การจััดการข้้อมููลและบัันทึึก26
การจััดการค่่าใช้้จ่่าย26
การจััดการรายงานทางการเงิินและภาษีี27
� งผลประโยชน์์ทัับซ้้อน27
การหลีีกเลี่่ย
การจ้้างพนัักงานที่่เ� ป็็นเครืือญาติิกัันและมีี
� ๆ28
ความสััมพัันธ์์อื่่น
ของขวััญและการเลี้้�ยงรัับรอง28
� วข้้อง29
การทำำ�ธุุรกิิจส่่วนบุุคคลและของฝ่่ายที่่เ� กี่่ย
โอกาสขององค์์กร30
การทำำ�ธุุรกิิจภายนอก30
ผลประโยชน์์ทับ
ั ซ้้อนกัับลููกค้้ารายใหญ่่ ลููกค้้า
รายย่่อย และพัันธมิิตรธุุรกิิจร่่วม31

ธุุรกิิจของเรา32
� สััตย์์33
การทำำ�ธุุรกิิจอย่่างเป็็นธรรมและซื่่อ
การปฏิิบััติิอย่่างเป็็นธรรม33
� เงื่่อ
� นไขผููกมััดให้้ต้้องซื้้�อ
ข้้อตกลงทางธุุรกิิจที่่มีี
� แบบขายพ่่วง33
ผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการอื่่น
หน้้าที่่ใ� นการดููแลผลประโยชน์์33
การป้้องกัันการผููกขาดทางการค้้าและการ
แข่่งขัันที่่เ� ป็็นธรรม34
ความสััมพัันธ์์กัับผู้้�ให้้บริก
ิ าร34
การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์โดยใช้้ข้้อมููลภายใน35
การป้้องกัันข้้อมููลรั่่�วไหล35
การลงทุุนส่่วนบุุคคลในหลัักทรััพย์์ของ Citi และ
หลัักทรััพย์์อื่น
่� ๆ36
การทำำ�งานในตลาดโลก37
การป้้องกัันการฟอกเงิิน (AML)
37
การต่่อต้้านการให้้สิินบน38
� าตร
การปิิดล้้อมทางการค้้าและมาตรการคว่ำำ�บ
ทางเศรษฐกิิจ39
� าตร39
กฎหมายตอบโต้้การคว่ำำ�บ
� งของธุุรกิิจ40
การรัักษาความต่่อเนื่่อ

รายงานข้้อวิิตกกัังวล

ถััดไป

ชุุมชนของเรา41

การมีีส่่วนร่่วมทำำ�ประโยชน์์ในชุุมชนของเรา42
การเข้้าร่่วมกระบวนการทางการเมืือง43
การส่่งเสริิมความยั่่�งยืืน44
การเคารพในสิิทธิิมนุุษยชน45

ความมุ่่�งมั่่�นของเรา46

ท่่านเห็็นไอคอน
� ด้
� ้านบนของ
นี้้ที่่
หน้้าจอหรืือไม่่
หากท่่านทราบถึึงการกระทำำ�ความผิิด
หรืือพฤติิกรรมที่่�ผิิดจริิยธรรม ให้้คลิิกที่่�
ไอคอนเพื่่�อไปยัังหน้้าการรายงานสายด่่วน
จริิยธรรมของ Citi โดยตรง

สารบััญ
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สารบััญ

พัันธกิิจและค่่านิิยมของ Citi
พัันธกิิจของ Citi คืือ ให้้บริิการในฐานะพัันธมิิตรที่่ไ� ว้้วางใจได้้
สำำ�หรัับลููกค้้าของเรา โดยจััดหาบริิการทางการเงิินอย่่าง
� ผลัักดัันการเติิบโตและความก้้าวหน้้าทางเศรษฐกิิจ
รัับผิิดชอบเพื่่อ
กิิจกรรมหลัักของเราคืือ การปกป้้องรัักษาทรััพย์์สิน
ิ การให้้กู้้�ยืืม
การชำำ�ระเงิิน และการเป็็นตััวแทนของลููกค้้าในการเข้้าถึึงตลาด
ทุุน เราสั่่�งสมประสบการณ์์ในธุุรกิิจมายาวนานกว่่า 200 ปีี ใน
� ากลำำ�บาก
การช่่วยเหลืือลููกค้้าของเราจััดการกัับความท้้าทายที่่ย
� ที่่สุ
� ด
ในโลกธุุรกิิจ และสร้้างโอกาสที่่ดีี
ุ ให้้กับ
ั พวกเขา เราคืือ Citi
� �ำ เนิินงานทั่่�วโลก สถาบัันการเงิินที่่เ� ชื่่อ
� มโยงผู้้�คน
ธนาคารที่่ดำ
หลายล้้านคนในหลายร้้อยประเทศและเมืืองต่่าง ๆ
เราปกป้้องเงิินออมของลููกค้้าของเราและสนัับสนุุนให้้ใช้้จ่่ายเงิิน
อย่่างมีีประโยชน์์ ตั้้�งแต่่ธุุรกรรมประจำำ�วัน
ั จนถึึงการซื้้�อที่่�อยู่่�อาศััย
ที่่�ยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของพวกเขา เราแนะนำำ�ลููกค้้าเกี่่�ยวกัับวิิธีี
การลงทุุนเพื่่�อสิ่่�งที่่�จำำ�เป็็นในอนาคต เช่่น การศึึกษาของบุุตรและ
การดำำ�รงชีีวิิตหลัังเกษีียณอายุุ และแนะนำำ�การซื้้�อหลัักทรััพย์์ เช่่น
หุ้้�นและพัันธบััตร
เราทำำ�งานร่่วมกัับองค์์กรลููกค้้าภาคธุุรกิิจอื่่�น ๆ เพื่่�อให้้ผลการ
ปฏิิบััติิงานในแต่่ละวัันออกมาดีีที่่�สุุด ไม่่ว่า่ จะเป็็นความต้้องการ
เงิินทุุนหมุุนเวีียน การบริิหารบััญชีีเงิินเดืือนพนัักงาน หรืือการส่่ง
ออกสิินค้้าไปต่่างประเทศ ด้้วยการให้้กู้้�ยืืมแก่่องค์์กรทั้้�งรายใหญ่่
และรายย่่อย เราช่่วยให้้พวกเขาเติิบโต สร้้างงาน และสร้้างมููลค่่า
ทางเศรษฐกิิจที่่�แท้้จริิงให้้เกิิดขึ้้�นตั้้�งแต่่ระดัับในครอบครััวไป
จนถึึงในชุุมชนทั่่�วโลก เราจััดหาแหล่่งเงิินและสนัับสนุุนภาครััฐใน
ทุุกระดัับเพื่่�อให้้พวกเขาสามารถสร้้างโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�ยั่่�งยืืน
เช่่น ที่่�พัักอาศััย ระบบคมนาคมขนส่่ง โรงเรีียน และโครงการ
สาธารณะที่่�สำำ�คััญอื่่�น ๆ

เรามุ่่�งมั่่�นสร้้างและรัักษาความไว้้วางใจจากสาธารณะโดย
ปฏิิบััติิตามมาตรฐานจริิยธรรมสููงสุุดเสมอ เราขอให้้เพื่่�อนร่่วม
งานของเราดำำ�เนิินการให้้มั่่�นใจว่่า การตััดสิินใจของพวกเขา
ผ่่านการทดสอบ 3 ระดัับ นั่่�นคืือ การตััดสิินใจเป็็นไปเพื่่�อผล
ประโยชน์์ของลููกค้้าของเรา เพื่่�อสร้้างมููลค่่าทางเศรษฐกิิจ และ
มีีความรัับผิิดชอบอย่่างเป็็นระบบเสมอ เมื่่�อเราทำำ�สิ่่�งเหล่่านี้้�ได้้
ดีี เราจะสามารถสร้้างผลลััพธ์์ทางการเงิินและทางสัังคมที่่�ดีีให้้
กัับชุุมชนที่่�เราดำำ�เนิินธุุรกิิจ และแสดงให้้เห็็นถึึงสิ่่�งที่่�ธนาคาร
ระดัับโลกอย่่างเราสามารถทำำ�ได้้

รายงานข้้อวิิตกกัังวล

ถััดไป

การปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามค่่านิิยมของเรา
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจของเราอยู่่�บนพื้้�นฐานของค่่านิิยมและ
หลัักการของ Citi และเป็็นแหล่่งข้้อมููลสำำ�คััญที่่�จะช่่วยให้้ท่่าน
ตััดสิินใจได้้อย่่างถููกต้้องและดำำ�เนิินการตามพัันธกิิจและค่่านิิยม
ของ Citi
จรรยาบรรณธุุรกิิจนี้้�ได้้รัับการยอมรัับโดยคณะกรรมการของ
Citigroup Inc. (“Citi”) และมีีผลใช้้บัังคัับกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร
และพนัักงานทุุกคนของ Citigroup Inc. และบริิษััทสาขาในเครืือ
รวมถึึง Citibank, N.A. เราทุุกคนมีีภาระหน้้าที่่�ในการอ่่านและ
ปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณทางธุุรกิิจนี้้� ไม่่ว่า่ จะอาศััยและทำำ�งาน
อยู่่�ในประเทศใดก็็ตาม เนื่่�องจากความมุ่่�งมั่่�นของ Citi ในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจตามมาตรฐานสููงสุุดของจรรยาบรรณทางธุุรกิิจด้้าน
จริิยธรรมอยู่่�เหนืือพรมแดนระหว่่างประเทศ นอกจากนี้้� บุุคคล
อื่่�น ๆ ที่่�ให้้บริิการแทน Citi อาจอยู่่�ภายใต้้จรรยาบรรณทางธุุรกิิจ
นี้้�ตามสััญญาหรืือข้้อตกลงอื่่�น ๆ อีีกด้้วย จรรยาบรรณทางธุุรกิิจ
นี้้�จััดทำำ�เป็็นหลายภาษาและสามารถดููได้้ที่�เ่ ว็็บไซต์์นัักลงทุุน
สััมพัันธ์์ของ Citigroup
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจไม่่ใช่่สัญ
ั ญาจ้้างงานและไม่่ระบุุถึงึ สิิทธิ์์�การ
จ้้างงานใด ๆ โดยเฉพาะหรืือรัับประกัันการจ้้างงานในช่่วงเวลาใด ๆ

ขีีดความสามารถดัังกล่่าวมานำำ�มาซึ่่�งพัันธะที่่�จะต้้องประกอบ
ธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ ทำำ�สิ่่�งที่่�ทำำ�ได้้เพื่่�อให้้ได้้ผลลััพธ์์ที่�ดีี
่
ที่่�สุุดและจััดการความเสี่่�ยงอย่่างรอบคอบ หากไม่่เป็็นไปตามที่่�
คาดไว้้ เราจะตััดสิินใจอย่่างชััดเจนและเรีียนรู้้�จากประสบการณ์์ที่่�
ผ่่านมาของเรา

พัันธกิิจและค่่านิิยมของ Citi / การปฏิิบััติิตามค่่านิิยมของเรา
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ความรัับผิิดชอบของทุุกคน
ความรัับผิิดชอบของผู้้�บัังคัับบััญชา
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ถััดไป

ความรัับผิิดชอบของทุุกคน

ความรัับผิิดชอบของผู้้�บัังคัับบััญชา

เรามีีความรัับผิิดชอบร่่วมกัันในการ
ดำำ�เนิินการให้้มั่่�นใจว่่า การตััดสิินใจของ
เราเป็็นไปเพื่่�อผลประโยชน์์ของลููกค้้า
สร้้างมููลค่่าทางเศรษฐกิิจ และมีีความ
รัับผิิดชอบอย่่างเป็็นระบบเสมอ เรามีี
ความรัับผิิดชอบต่่อมาตรฐานสููงสุุดด้้าน
จริิยธรรมและปฏิิบััติิอย่่างมืืออาชีีพใน
การติิดต่่อกัับลููกค้้า เพื่่�อนร่่วมธุุรกิิจ ผู้้�
ถืือหุ้้�น ชุุมชน และเพื่่�อนร่่วมงาน

เราคาดหวัังให้้พนัักงานทุุกคนเป็็นผู้้�นำำ�
แต่่เราตระหนัักดีีว่่าผู้้�บัังคัับบััญชาต้้อง
เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีโดยการทำำ�ตนเป็็น
แบบอย่่างและสร้้างแรงบัันดาลใจแก่่ทีีม
งานให้้ปฏิิบััติิตามค่่านิิยมของเรา

เพื่่�อปกป้้องชื่่�อเสีียงของ Citi ในด้้านความซื่่�อสััตย์์และมอบสิ่่�งที่่�ดีี
ที่่�สุุดสำำ�หรัับลููกค้้าของเรา ท่่านต้้อง:
• เข้้าใจและปฏิิบััติิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์ และนโยบายและ
ขั้้�นตอนปฏิิบััติิของ Citi ที่่�มีีผลใช้้บัังคัับกัับธุุรกิิจ ภููมิิภาค
และ/หรืือส่่วนงานของท่่าน
• ดำ
 ำ�เนิินการอย่่างสอดคล้้องกัับค่่านิิยมและหลัักการที่่�ระบุุ
ไว้้ในจรรยาบรรณทางธุุรกิิจนี้้� พัันธกิิจและค่่านิิยมของเรา
ตลอดจนมาตรฐานความเป็็นผู้้�นำำ�ของเรา และนำำ�ไปใช้้กัับ
ทุุกสิ่่�งที่่�ท่่านทำำ�ในแต่่ละวัันและในทุุกการตััดสิินใจของท่่าน

• ดำ
 ำ�เนิินธุุรกิิจในลัักษณะที่่�เป็็นธรรม มีีความโปร่่งใส รอบคอบ
และไว้้วางใจได้้ ซึ่่�งรวมถึึงมีีความมุ่่�งมั่่�นต่่อความซื่่�อสััตย์์
สุุจริิตในการทำำ�ธุุรกิิจของเราและการติิดต่่อกัับลููกค้้า ผู้้�ให้้
บริิการ คู่่�แข่่ง และเพื่่�อนพนัักงานของเรา
• รั
 ับผิิดชอบต่่อการตััดสิินใจและการกระทำำ�ของตนเองและมีี
ความรัับผิิดชอบต่่อบุุคคลอื่่�น
• ร
 ายงานการกระทำำ�ที่่�ยอมรัับไม่่ได้้โดยทัันทีี และรายงานการ
ละเมิิดหรืือการละเมิิดกฎหมาย กฎเกณฑ์์ กฎ หรืือการฝ่่าฝืืน
นโยบาย มาตรฐาน ขั้้�นตอนปฏิิบััติิ หรืือจรรยาบรรณทาง
ธุุรกิิจที่่�อาจเกิิดขึ้้�นทัันทีี
• ใ ห้้ความร่่วมมืืออย่่างเต็็มที่่�ในการสอบสวนข้้อเท็็จจริิง
เกี่่�ยวกัับการละเมิิดกฎหมาย กฎเกณฑ์์ กฎ หรืือการฝ่่าฝืืน
นโยบาย มาตรฐาน ขั้้�นตอนปฏิิบััติิ หรืือจรรยาบรรณทาง
ธุุรกิิจที่่�ถููกกล่่าวหา และมีีความจริิงใจและเต็็มใจที่่�จะให้้ข้้อมููล
ในระหว่่างการสอบสวนข้้อเท็็จจริิงดัังกล่่าว

ทำำ�หน้้าที่่�ในส่่วนของท่่าน
คิิดก่่อนทำำ� ใช้้วิจ
ิ ารณญาณที่่�ดีี ขอความช่่วย
เหลืือเมื่่�อได้้รับคำ
ั ำ�ตอบที่่�ไม่่ชััดเจน รายงานให้้
ทราบทัันทีีหากพบเห็็นหรืือสงสััยว่่ามีีการ
กระทำำ�ความผิิด การรายงานให้้ทราบเป็็นสิ่่�งที่่�
ควรกระทำำ�

เรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิม

ในการเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีี ผู้้�บัังคัับบััญชาต้้อง:
• เน้้นย้ำำ��อยู่่�เสมอถึึงความสำำ�คััญของการเข้้าใจและปฏิิบััติิตาม
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจ พัันธกิิจและค่่านิิยม หลัักการความ
เป็็นผู้้�นำำ� และนโยบายและขั้้�นตอนปฏิิบััติิที่่�มีีผลใช้้บัังคัับกัับ
งานในความรัับผิิดชอบของสมาชิิกในทีีมของตนในแต่่ละวััน
• ทำ
 ำ�ความเข้้าใจความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นจากการทำำ�งานของ
สมาชิิกในทีีม และมีีบทบาทเชิิงรุุกในการให้้ความมั่่�นใจถึึง
คุุณภาพของงานดัังกล่่าว
• ส
 นัับสนุุนให้้พนัักงานแจ้้งข้้อมููลและข้้อวิิตกกัังวล โดยเฉพาะ
เรื่่�องที่่�อาจเกี่่�ยวกัับประเด็็นด้้านกฎหมายและจริิยธรรม และ
สนัับสนุุนสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่�ทำำ�ให้้พนัักงานรู้้�สึึก
สบายใจในการทำำ�เช่่นนั้้�น

• ไ ม่่มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องหรืือยอมให้้เกิิดการตอบโต้้ทุุกรููปแบบ
และสื่่�อสารข้้อห้้ามการตอบโต้้ในที่่�ทำำ�งานของ Citi อย่่าง
ชััดเจน
• ใ ห้้ความสำำ�คััญกัับสมาชิิกในทีีมที่่�ดำำ�เนิินการสอดคล้้องกัับ
ค่่านิิยมของเรา

ท่่านทราบหรืือไม่่
Citi ยกย่่องพนัักงานที่่�แสดงให้้เห็็นถึึงการ
ตััดสิินที่่�ดีีและสามารถบริิหารความเสี่่�ยงใน
การดำำ�เนิินธุุรกิิจประจำำ�วัน
ั ของพวกเขาในเชิิง
รุุก สำำ�หรัับข้้อมููลเกี่่�ยวกัับวัตถุ
ั ุประสงค์์ของการ
จััดการความเสี่่�ยงที่่�ใช้้ประกอบการพิิจารณา
ค่่าตอบแทนของ Citi โปรดดููปรััชญาค่่า
ตอบแทนของ Citi

• รั
 ับฟัังพนัักงานที่่�แจ้้งข้้อวิิตกกัังวลและให้้ความสำำ�คััญกัับข้้อ
วิิตกกัังวลดัังกล่่าวอย่่างจริิงจััง
• ต
 รวจสอบว่่าปััญหาได้้รัับการแก้้ไขอย่่างเหมาะสมหรืือแจ้้ง
ไปยัังบุุคคลหรืือส่่วนงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในทัันทีี
• ส่
 ่งเสริิมการรัับรู้้�ถึึงแหล่่งข้้อมููลทั้้�งหมดที่่�มีีให้้สำำ�หรัับการ
ขอคำำ�แนะนำำ�หรืือรายงานข้้อวิิตกกัังวล รวมถึึงสายด่่วน
จริิยธรรม

พัันธกิิจและค่่านิิยม
หลัักการความเป็็นผู้้�นำำ�
นโยบายการรายงานข้้อวิิตกกัังวล
นโยบายการทบทวนทางวิินััยส่่วนกลาง

ความรัับผิิดชอบของเรา
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รายงานข้้อวิิตกกัังวล

ทำำ�หน้้าที่่�ในส่่วนของท่่าน

วิิธีีการตััดสิินใจของเราบ่่งบอกถึึงความเป็็นเราในฐานะบริิษััทได้้มากเท่่ากัับการ
ตััดสิินใจนั้้�น ๆ
นอกจากปฏิิบััติิตามกฎหมายและนโยบายทั้้�งหมดที่่�เกี่่�ยวข้้องแล้้ว การตััดสิินใจของเรา
� ยู่่�ในพัันธกิิจและค่่านิิยมเสมอ ได้้แก่่
ต้้องผ่่านการทดสอบ 3 ระดัับที่่อ

ท่่านต้้องรัับผิิดชอบต่่อการตััดสิินใจของตนเอง ไม่่มีีบุุคคลใด ไม่่ว่า
่ ในระดัับใดมีีอำำ�นาจบอกให้้ท่่านทำำ�สิ่่ง
�
ที่่�ผิิดกฎหมายหรืือผิิดจริิยธรรม

� ้�สึึกว่่าไม่่ถููกต้้อง ท่่านควรใช้้คำำ�ถาม
เมื่่�อท่่านเผชิิญกัับการตััดสิินใจที่่�ท้้าทายหรืือสถานการณ์์ที่่รู้
ต่่อไปนี้้เ� พื่่�อกำำ�หนดทิิศทางในการดำำ�เนิินการ:

1.	
การตััดสิินใจนี้้�เป็็นไปเพื่่�อผลประโยชน์์สููงสุุดของลููกค้้าหรืือไม่่
เราคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ของลููกค้้าในทุุกสิ่่�งที่่�เราทำำ�

2.	
การตััดสิินใจนี้้�สร้้างมููลค่่าทางเศรษฐกิิจหรืือไม่่
เป็็นไปเพื่่�อผล
ประโยชน์์ของลููกค้้า

สร้้างมููลค่่าทาง
เศรษฐกิิจ

มีีความรัับผิิดชอบ
อย่่างเป็็นระบบเสมอ

แม้้ว่า่ จรรยาบรรณทางธุุรกิิจนี้้�จะไม่่สามารถจััดการกัับปััญหาได้้ในทุุกสถานการณ์์ แต่่เราวางใจว่่าท่่านจะใช้้วิจ
ิ ารณญาณของ
ท่่านตามพัันธกิิจและค่่านิิยมของเราและจรรยาบรรณทางธุุรกิิจนี้้�
การตััดสิินใจอย่่างมีีจริิยธรรมยัังหมายความว่่าท่่านมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการขอคำำ�แนะนำำ�เมื่่�อจำำ�เป็็นด้้วยเช่่นกััน
โดยทั่่�วไปแล้้ว เมื่่�อมีีข้้อแตกต่่างระหว่่างนโยบายต่่าง ๆ ของ Citi ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับท่่านกัับกฎหมายต่่าง ๆ ในประเทศที่่�ท่่านดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจอยู่่� ให้้ถืือปฏิิบััติต
ิ ามนโยบายหรืือกฎหมายที่่�เข้้มงวดกว่่า หากธุุรกิิจ ภููมิิภาค หรืือสายงานของท่่านมีน
ี โยบายที่่�เข้้มงวด
กว่่าจรรยาบรรณทางธุุรกิิจนี้้� ให้้ปฏิิบััติิตามนโยบายที่่�เข้้มงวดกว่่า
หากท่่านมีีคำำ�ถามหรืือข้้อวิิตกกัังวลว่่าจรรยาบรรณทางธุุรกิิจนี้้�พัันธกิิจและค่่านิิยมของ Citi, นโยบายของ Citi หรืือกฎหมาย
ท้้องถิ่่�นมีีผลใช้้บัังคัับกัับการกระทำำ�ของท่่านหรืือผู้้�อื่่�นอย่่างไร โปรดดููส่่วนการรายงานและการขอความช่่วยเหลืือ

เราสร้้างมููลค่่าทางเศรษฐกิิจด้้วยการจััดหาผลิิตภััณฑ์์ บริิการ และคำำ�แนะนำำ�ทางการเงิินเพื่่�อช่่วยให้้ลููกค้้ารายบุุคคล
องค์์กร และชุุมชนเติิบโตและเจริิญก้้าวหน้้า

3.	
สิ่่ง� นี้้�มีีความรัับผิิดชอบอย่่างเป็็นระบบอย่่างไร

เรามีีความรัับผิิดชอบและดำำ�เนิินมาตรการเพื่่�อลดความเสี่่�ยงที่่�ไม่่เหมาะสมต่่อองค์์กร ลููกค้้า ชุุมชนของเรา และต่่อ
อุุตสาหกรรมการให้้บริิการทางการเงิินในวงกว้้าง

4.	
การตััดสิินใจนั้้�นเป็็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์ นโยบายของ Citi และ
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจของเราหรืือไม่่
เราพิิจารณาทั้้�งในแง่่ของเนื้้�อหาและเจตนารมณ์์ และนำำ�ค่่านิิยมของเรามาปฏิิบััติิ

5.	
การตััดสิินใจนั้้�นจะสร้้างความเสีียหายต่่อชื่่�อเสีียงของ Citi หรืือตััวท่่านหรืือไม่่
เราดำำ�เนิินการบนพื้้�นฐานของการทำำ�ความเข้้าใจความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างรอบคอบและกระทำำ�การด้้วยความ
ระมััดระวััง พยายาม และใช้้ทัักษะตามสมควร

6.	
การตััดสิินใจนั้้�นจะส่่งผลให้้ถููกมองว่่าเป็็นผลประโยชน์์ทัับซ้้อนหรืือเป็็นเรื่่�องไม่่
เหมาะสมหรืือไม่่
เราหลีีกเลี่่�ยงสถานการณ์์ที่�ผ
่ ลประโยชน์์ส่่วนตััวดููขััดแย้้งกัับผลประโยชน์์ของ Citi หรืือผลประโยชน์์ของลููกค้้า

7.	
ท่่านจะรู้้�สึึกสบายใจหรืือไม่่หากการตััดสิินใจนั้้�นได้้รัับการเผยแพร่่ต่่อสาธารณะ
เรามีีความเป็็นธรรม ซื่่�อสััตย์์ โปร่่งใส และมีีความรัับผิิดชอบต่่อการกระทำำ�ของเรา

การตััดสิินใจของเรา

7

ก่่อนหน้้านี้้�

การรายงานและ
การขอความ
ช่่วยเหลืือ

สารบััญ

รายงานข้้อวิิตกกัังวล

ถััดไป

การรายงานข้้อวิิตกกัังวลทางธุุรกิิจ
การรายงานข้้อวิิตกกัังวลด้้านจริิยธรรม
� และการรัักษาความลัับ
การไม่่เปิิดเผยชื่่อ
� ำ�งาน
ข้้อห้้ามการกระทำำ�ตอบโต้้ในสถานที่่ทำ

การรายงานและการขอความช่่วยเหลืือ
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สารบััญ

รายงานข้้อวิิตกกัังวล

ถััดไป

การรายงานข้้อวิิตกกัังวลทางธุุรกิิจ
กลุ่่�มบริิษััทในเครืือและชื่่�อเสีียงของ
Citi ต้้องพึ่่�งพาการใช้้วิิจารณญาณและ
สามััญสำำ�นึึกที่่�เหมาะสมของเราในทุุกการ
ดำำ�เนิินการ และการพิิจารณาอย่่างรอบ
ด้้านถึึงผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากผลของ
การทำำ�ธุุรกรรม กิิจกรรม หรืือการดำำ�เนิิน
การอื่่�น ๆ ที่่�เรามีีส่่วนร่่วม
ท่่านมีห
ี น้้าที่่�รัับผิิดชอบในการรายงานประเด็็นปััญหาหรืือข้้อวิิตก
กัังวลที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อกลุ่่�มบริิษััทใน
เครืือ ชื่่�อเสีียง การดำำ�เนิินงาน ความเป็็นธรรม หรืือต่่อระบบ ไปยััง
ผู้้�บัังคัับบััญชาหรืือแหล่่งข้้อมููลที่่�ระบุุไว้้ในจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ
นี้้� ซึ่่�งบุุคคลดัังกล่่าวอาจรายงานต่่อไปยัังคณะกรรมการด้้านความ
เสี่่�ยงต่่อชื่่�อเสีียงองค์์กรสำำ�หรัับภููมิิภาคหรืือธุุรกิิจที่่�เหมาะสมนั้้�น ๆ

ท่่านทราบหรืือไม่่
คณะกรรมการด้้านความเสี่่�ยงต่่อชื่่�อเสีียง
องค์์กรสำำ�หรัับธุุรกิิจและภููมิิภาคแต่่ละแห่่งของ
Citi มีีหน้้าที่่�ควบคุุมดููแลกระบวนการในการ
ระบุุ ตรวจสอบ แจ้้ง จััดการ และรายงานความ
� เสีียงที่่�มีีนััยสำำ�คััญ และดำำ�เนิิน
เสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับชื่่อ
การอย่่างเหมาะสมและเป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์
เชิิงกลยุุทธ์์ของทั้้�งองค์์กร เกณฑ์์ระดัับความ
เสี่่�ยงโดยรวมที่่�ยอมรัับได้้ และความคาดหวััง
ด้้านกฎหมาย พร้้อมกัับส่่งเสริิมวััฒนธรรม
ในการตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงและมาตรฐาน
� สััตย์์สุุจริิตและพฤติิกรรมทาง
ด้้านความซื่่อ
จริิยธรรมในระดัับสููงทั่่�วทั้้�งองค์์กรตามพัันธกิิจ
และค่่านิิยมของ Citi

เรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิม
� ง
กฎบััตรคณะกรรมการด้้านความเสี่่ย
� เสีียงของกลุ่่�มบริิษััท
ต่่อชื่่อ
� งต่่อชื่่อ
� เสีียง
นโยบายด้้านความเสี่่ย
� งด้้านชื่่อ
� เสีียงของ
การจััดการความเสี่่ย
Citi ขั้้�นตอนปฏิิบััติิด้้านการรายงาน

การรายงานและการขอความช่่วยเหลืือ
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สารบััญ

การรายงานข้้อวิิตกกัังวล
ด้้านจริิยธรรม
เราเชื่่�อว่่าการดำำ�เนิินการอย่่างถููกต้้อง
ตามจริิยธรรมไม่่เพีียงเป็็นสิ่่�งที่่�ควร
กระทำำ� หากแต่่ยัังเป็็นวิิธีีการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจที่่�ถููกต้้องและเป็็นวิิธีีการบริิการ
ลููกค้้า เพื่่�อนร่่วมธุุรกิิจ ผู้ถื
้� ือหุ้้�น และ
ชุุมชนของเราได้้อย่่างดีีที่่สุ
� ุดอีีกด้้วย
เราทุุกคนมีีภาระหน้้าที่่�ในการรายงานข้้อวิิตกกัังวลเกี่่�ยวกัับ
การกระทำำ�หรืือสถานการณ์์ที่่�อาจทำำ�ให้้บริิษััทหรืือลููกค้้าของ
เราตกอยู่่�ในความเสี่่�ยง การระบุุและการแก้้ไขปััญหาแต่่เนิ่่�น ๆ
มีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อการรัักษาความไว้้วางใจของลููกค้้า
เพื่่�อนร่่วมธุุรกิิจ พนัักงาน และผู้้�ถืือผลประโยชน์์ร่่วมอื่่�น ๆ
หากท่่านมีีข้้อสงสััยว่่าสถานการณ์์ดัังกล่่าวต้้องรายงานปััญหา
หรืือไม่่ ท่่านควรเลืือกที่่�จะรายงานปััญหาเสมอ
หากท่่านมีีเหตุุผลที่่�เชื่่�อได้้ว่า่ พนัักงานของ Citi หรืือผู้้�ที่่�ทำำ�งาน
ในนามของ Citi อาจมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องในการกระทำำ�ความผิิดอััน
ได้้แก่่ การละเมิิดหรืือการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นการละเมิิดกฎหมาย
ข้้อบัังคัับ กฎ หรืือการฝ่่าฝืืนนโยบาย มาตรฐาน ขั้้�นตอนปฏิิบััติิ
หรืือจรรยาบรรณทางธุุรกิิจนี้้� รวมถึึงการข่่มขู่่�ว่า่ จะใช้้หรืือการ
ใช้้ความรุุนแรงทางร่่างกาย ท่่านต้้องรายงานข้้อวิิตกกัังวลของ
ท่่านไปยัังบุุคคลต่่อไปนี้้�ทัันทีี
• ผู้้�จััดการของท่่านหรืือสมาชิิกฝ่่ายบริิหารจััดการทางอื่่�น
• ฝ่
 า่ ยทรััพยากรบุุคคล (HR) ตััวแทนพนัักงาน หรืือ
แรงงานสััมพัันธ์์ของท่่าน
• ที่่�ปรึึกษากฎหมายภายในหน่่วยงานของท่่าน
• เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่า่ ยการกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิตามกฎ
เกณฑ์์ (ICRM)

ตื่่�นตััวอยู่่�เสมอ!
มีีข้้อสงสััย ปััญหา หรืือข้้อวิิตกกัังวลหรืือไม่่
ในกรณีีส่่วนใหญ่่ ผู้้�จััดการของท่่านควรเป็็น
บุุคคลแรกที่่�ท่่านควรติิดต่่อเพื่่�อรายงานให้้
� ุดที่่�
ทราบ ผู้้�จััดการของท่่านอยู่่�ในสถานะที่่�ดีีที่่สุ
จะเข้้าใจข้้อวิิตกกัังวลของท่่านและดำำ�เนิินการ
ตามความเหมาะสม หากท่่านรู้้�สึึกอึึดอััดใจที่่�จะ
รายงานข้้อวิิตกกัังวลต่่อผู้้�จััดการของท่่านไม่่
ว่่าด้้วยเหตุุผลใดก็็ตาม หรืือหากข้้อวิิตกกัังวล
ของท่่านเกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�จััดการของท่่าน ท่่าน
สามารถใช้้ช่่องทางการรายงานอื่่�น ๆ ที่่�ระบุุไว้้
ในคอลััมน์์ก่่อนหน้้านี้้ไ� ด้้ตลอดเวลา

รายงานข้้อวิิตกกัังวล

ถััดไป

การรายงานสำำ�นัักงานจริิยธรรมของ CITI
ท่่านสามารถรายงานข้้อวิิตกกัังวลไปยัังสำำ�นัักงานจริิยธรรมของ Citi ในสหรััฐอเมริิกาโดย:
โทรติิดต่่อสายด่่วนจริิยธรรมของ Citi (เปิิดให้้บริก
ิ ารทุุกวัันตลอด 24 ชั่่�วโมง เลืือกได้้หลายภาษา) โดย:
ค้้นหาตััวเลืือกการโทรที่่�มีีให้้บริก
ิ ารในประเทศของท่่านได้้จากคำำ�แนะนำำ�การโทรสำำ�หรัับ
แต่่ละประเทศหรืือ
โทร 1-866-ETHIC-99 (1-866-384-4299) หรืือ
โทร 1-212-559-5842 (หมายเลขที่่�เรีียกเก็็บเงิินปลายทางต่่างประเทศ/เรีียกเก็็บเงิิน
ปลายทาง)
ผู้้�ให้้บริก
ิ ารอาจเรีียกเก็็บค่่าธรรมเนีียมหากท่่านโทรผ่่านโทรศััพท์์มืือถืือ ดัังนั้้�น โปรดตรวจสอบกัับผู้้�ให้้บริก
ิ ารของท่่านก่่อนโทร

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

รายงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับฝ่่ายบุุคคลต่่อสำำ�นัักงานจริิยธรรมจะถููกส่่งต่่อไปยัังฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลและ
แรงงานสััมพัันธ์์เพื่่�อตรวจสอบและติิดตามผล

• ฝ่
 า่ ยบริิการด้้านความปลอดภััยและการสอบสวนข้้อเท็็จจริิง
ของ Citi (CSIS)
• สำำ�นัักงานจริิยธรรมของ Citi
ท่่านจะต้้องเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่อการกระทำำ�ของตััวท่่านเอง อีีกทั้้�ง
ยัังอาจต้้องรัับผิิดชอบต่่อการไม่่ดำ�ำ เนิินการรายงานการกระทำำ�
ของผู้้�อื่่�น หากท่่านทราบว่่าบุุคคลผู้้�นั้้�นกระทำำ�สิ่่�งที่่�ละเมิิดกฎหมาย
ข้้อบัังคัับ กฎ หรืือการฝ่่าฝืืนนโยบาย มาตรฐาน ขั้้�นตอนปฏิิบััติิ
หรืือจรรยาบรรณทางธุุรกิิจนี้้�
ถึึงแม้้ว่า่ เราจะสนัับสนุุนให้้ท่่านรายงานประเด็็นปััญหาให้้ Citi
ทราบ แต่่เราตระหนัักว่่าอาจไม่่สามารถดำำ�เนิินการเช่่นนี้้�ได้้เสมอ
ไป ไม่่มีข้
ี ้อมููลใดในจรรยาบรรณทางธุุรกิิจนี้้�ที่่�ห้้ามหรืือจำำ�กััดไม่่
ให้้ท่่านรายงานปััญหาต่่อหน่่วยงานรััฐ หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล หรืือ
หน่่วยงานอิิสระ หรืือให้้ข้้อมููล ยื่่�นข้้อร้้องเรีียน หรืือเข้้าร่่วมการ
สอบสวนข้้อเท็็จจริิงหรืือการดำำ�เนิินการตามกฎหมายกัับหน่่วย
งานดัังกล่่าว และไม่่มีีข้้อมููลใดในจรรยาบรรณทางธุุรกิิจนี้้�ที่่�
กำำ�หนดให้้ท่่านแจ้้งให้้ Citi ทราบถึึงการรายงานดัังกล่่าว
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สารบััญ

รายงานข้้อวิิตกกัังวล

� และการรัักษา
การไม่่เปิิดเผยชื่่อ
ความลัับ

ข้้อห้้ามการกระทำำ�ตอบโต้้ใน
� ำ�งาน
สถานที่่ทำ

Citi เชื่่�อว่่ามีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�ท่่าน
จะต้้องรู้้�สึึกปลอดภััยเมื่่�อรายงานข้้อวิิตก
กัังวล และเราสนัับสนุุนให้้ท่่านรายงาน
ข้้อวิิตกกัังวลอย่่างเปิิดเผย

Citi ห้้ามการกระทำำ�ตอบโต้้ผู้้�ที่่�รายงาน
ข้้อวิิตกกัังวลหรืือข้้อสงสััยเกี่่�ยวกัับ
จริิยธรรม การเลืือกปฏิิบััติิ หรืือการ
คุุกคาม ผู้้�ที่่�ขอที่่�พัก
ั ตามสมควรสำำ�หรัับ
ผู้้�ทุุพพลภาพ ตั้้�งครรภ์์ หรืือเนื่่�องจาก
ความเชื่่�อทางศาสนา ผู้้�ที่่�รายงานการ
กระทำำ�ต้้องสงสััยที่่�อาจละเมิิดกฎหมาย
กฎเกณฑ์์ กฎ หรืือฝ่่าฝืืนนโยบาย
มาตรฐาน ขั้้�นตอนปฏิิบััติิ หรืือ
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจนี้้� หรืือผู้้�ที่่�มีี
ส่่วนร่่วมในการสอบสวนหลัังจากที่่�
ได้้รับ
ั รายงานข้้อวิิตกกัังวลดัังกล่่าว

การติิดต่่อทั้้�งหมดกัับสำำ�นัักงานจริิยธรรมและการสอบสวนข้้อ
เท็็จจริิงของสำำ�นัักงานจริิยธรรมจะถููกเก็็บรัักษาไว้้เป็็นความลัับ
เท่่าที่่�จะทำำ�ได้้ ตามความจำำ�เป็็นในการสอบสวนข้้อเท็็จจริิงและ
การจััดการกัับเรื่่�องนั้้�น ๆ โดยอยู่่�ภายใต้้กฎหมายและกฎระเบีียบ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ท่่านอาจแจ้้งข้้อวิิตกกัังวลต่่อสำำ�นัักงานจริิยธรรมโดยไม่่เปิิดเผย
ชื่่�อได้้ในขอบเขตที่่�กฎหมายและข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนด หาก
ท่่านต้้องการรายงานโดยไม่่เปิิดเผยชื่่�อ กรุุณาอย่่าระบุุชื่่�อหรืือ
ข้้อมููลที่่�ระบุุตััวตนอื่่�น ๆ เมื่่�อส่่งข้้อวิิตกกัังวลของท่่าน อย่่างไร
ก็็ตาม ท่่านต้้องเข้้าใจว่่าหากท่่านเลืือกที่่�จะไม่่เปิิดเผยชื่่�อและไม่่
ระบุุช่่องทางในการติิดต่่อ Citi อาจไม่่สามารถขอข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
ที่่�จำ�ำ เป็็นต่่อการสอบสวนข้้อเท็็จจริิงหรืือจััดการกัับข้้อวิิตกกัังวล
ของท่่านได้้
� ส่่งข้้อวิิตกกัังวล โปรดระบุุรายละเอีียดให้้มากที่่สุ
� ด
เมื่่อ
ุ การให้้
รายละเอีียดที่่เ� ฉพาะเจาะจง เช่่น ธุุรกิิจหรืือส่่วนงาน สถานที่่� บุุคคล
� เ�่ กี่่ย
� วข้้อง จะช่่วยให้้เราสามารถ
ธุุรกรรม กิิจกรรม และวัันที่่ที่
ดำำ�เนิินการสอบสวนข้้อเท็็จจริิงได้้อย่่างมีป
ี ระสิิทธิภ
ิ าพมากขึ้้�น

� อ่่าน
หากท่่านอยู่่�นอกสหรััฐอเมริิกา โปรดศึึกษานโยบายท้้องถิ่่�นเพื่่อ
� วกัับกฎเกณฑ์์ที่มี
�่ ีผลใช้้บังั คัับกัับท่่านและช่่องทาง
คำำ�แนะนำำ�เกี่่ย
การรายงานที่่เ� หมาะสมในท้้องถิ่่�น
หากท่่านรายงานประเด็็นด้้านจริิยธรรมและท่่านเชื่่�อว่่าประเด็็น
ดัังกล่่าวไม่่ได้้รัับการจััดการ ท่่านควรรายงานเรื่่�องนี้้�ต่่อบุุคคลอื่่�น
ที่่�อยู่่�ในรายชื่่�อติิดต่่อในจรรยาบรรณทางธุุรกิิจนี้้�

ถััดไป

การตอบโต้้เป็็นประเด็็นที่่�ร้้ายแรงและรวมไปถึึงการกระทำำ�อัันไม่่
พึึงประสงค์์ที่�พ
่ นัักงานมีีส่่วนร่่วมในการกระทำำ�ดัังกล่่าว ในการ
สอบสวนข้้อเท็็จจริิงใด ๆ เราเคารพในสิิทธิิที่่�ทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับเรื่่�องนี้้�ได้้รัับตามกฎหมายและกฎเกณฑ์์ที่�เ่ กี่่�ยวข้้อง
� ับผิิดชอบในการสร้้างบรรยากาศ
ผู้้�บัังคัับบััญชาแต่่ละคนมีห
ี น้้าที่่รั
การทำำ�งานที่่�ปราศจากการเลืือกปฏิิบััติิ การข่่มขู่่�คุุกคาม และ
การตอบโต้้ ผู้้�บัังคัับบััญชามีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบต่่อพฤติิกรรมของ
ผู้้�บัังคัับบััญชาในระดัับต่่อมาและพนัักงานคนอื่่�น ๆ ที่่�อยู่่�ภายใต้้
สายบัังคัับบััญชาของตน พนัักงานที่่�มีีส่่วนร่่วมในการตอบโต้้ต่่อ
เพื่่�อนร่่วมงานที่่�รายงานข้้อวิิตกกัังวลหรืือมีีคำำ�ถาม ขอที่่�พัักตาม
สมควร รายงานการละเมิิด หรืือเกี่่�ยวข้้องในการสอบสวน จะถููก
ลงโทษทางวิินััยสููงสุุดถึึงขั้้�นถููกเลิิกจ้้างหรืือยุุติิความสััมพัันธ์์
อื่่�น ๆ กัับ Citi

เรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิม
นโยบายการรายงานข้้อวิิตกกัังวล

พนัักงานในไม่่กี่่�ประเทศซึ่่�งทำำ�งานอยู่่�นอกสหรััฐฯ อาจอยู่่�ภาย
ใต้้ข้้อจำำ�กััดบางประการเกี่่�ยวกัับการรายงานข้้อวิิตกกัังวลต่่อ
สำำ�นัักงานจริิยธรรมอัันเนื่่�องมาจากกฎหมายคุ้้�มครองข้้อมููล
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การยึึดถืือ
ค่่านิิยมของเรา

สารบััญ

รายงานข้้อวิิตกกัังวล

ถััดไป

การสอบสวนข้้อเท็็จจริิง
การลงโทษทางวิินััย
การชำำ�ระคืืนค่่ารายจ่่ายทางกฎหมาย
การขอยกเว้้น

การยึึดถืือค่่านิิยมของเรา
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สารบััญ

รายงานข้้อวิิตกกัังวล

การสอบสวนข้้อเท็็จจริิง

การลงโทษทางวิินััย

เมื่่�อมีีการรายงานข้้อวิิตกกัังวลเกี่่�ยวกัับ
การกระทำำ�โดยมิิชอบหรืือพฤติิกรรมผิิด
จริิยธรรมที่่�อาจเกิิดขึ้้�น Citi จะดำำ�เนิิน
การสอบสวนหาข้้อเท็็จจริิงอย่่างถี่่�ถ้้วน
เป็็นธรรม โดยใช้้ดุุลยพิินิิจ และในเวลาที่่�
เหมาะสม

ท่่านต้้องรัับผิิดชอบต่่อการกระทำำ�ผิิด
ใด ๆ รวมถึึงการกระทำำ�โดยมิิชอบหรืือ
ผิิดกฎหมายที่่�ได้้ดำำ�เนิินการในระหว่่างที่่�
ทำำ�งานกัับ Citi

หากท่่านได้้รัับการร้้องขอให้้เข้้าร่่วมการสอบสวนข้้อเท็็จจริิง
ภายในหรืือภายนอกที่่�ได้้รัับอนุุญาตอย่่างถููกต้้อง ท่่านต้้อง:
• ให้้ความร่่วมมืืออย่่างเต็็มที่่�
• ใ ห้้ข้้อมููลที่่�ถููกต้้องโดยละเอีียด ไม่่ปิิดบััง แทรกแซง หรืือ
ละเลยไม่่รายงานข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือขััดขวางการ
สอบสวนข้้อเท็็จจริิง เช่่น การพยายามชัักชวนให้้พนัักงาน
คนอื่่�นตอบโต้้ในทางใดทางหนึ่่�ง
• ไ ม่่แจ้้งข้้อมููลเท็็จแก่่ผู้้�ตรวจสอบภายในหรืือภายนอก
ผู้้�สอบสวน ที่่�ปรึึกษากฎหมาย ตััวแทนของ Citi หน่่วยงาน
กำำ�กัับดููแล หรืือหน่่วยงานรััฐอื่่�น ๆ
• ป้
อ
้ งกัันและเก็็บรัักษาความลัับของการสอบสวนในขอบเขต
ที่่�สามารถทำำ�ได้้เว้้นแต่่ว่า่ มีีข้้อกำำ�หนดโดยกฎหมายที่่�มีีผลใช้้
บัังคัับ
Citi ห้้ามกระทำำ�การตอบโต้้ต่่อผู้้�ที่่�รายงานข้้อวิิตกกัังวลตามที่่�
� ำ�งาน
กำำ�หนดไว้้ในส่่วนข้้อห้้ามกระทำำ�การตอบโต้้ในสถานที่่ทำ

การปฏิิบััติิตามมาตรฐานที่่�ระบุุไว้้ในจรรยาบรรณทางธุุรกิิจนี้้�และ
นโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องของ Citi เป็็นเงื่่�อนไขหนึ่่�งของการจ้้างงาน
อย่่างต่่อเนื่่�องกัับ Citi การละเมิิดกฎหมาย กฎเกณฑ์์ กฎ หรืือ
การฝ่่าฝืืนนโยบาย มาตรฐาน ขั้้�นตอนปฏิิบััติิ หรืือจรรยาบรรณ
ทางธุุรกิิจนี้้�อาจส่่งผลให้้ถููกลงโทษทางวิินััยสููงสุุดจนถึึงขั้้�นเลิิก
จ้้างหรืือยุุติิความสััมพัันธ์์อื่่�น ๆ กัับ Citi การดำำ�เนิินการของท่่าน
อาจถููกรายงานไปยัังหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล ซึ่่�งอาจส่่งผลให้้มีีการ
ลงโทษทางแพ่่งหรืืออาญา การยกเลิิกหรืือเรีียกคืืนรางวััลที่่�รอตััด
บััญชีี ตััดสิิทธิ์์�คุุณสมบััติิในการปฏิิบััติิงานในหน้้าที่่�บางอย่่าง และ
การห้้ามการจ้้างงานถาวรในอุุตสาหกรรมบริิการทางการเงิิน
นอกจากนี้้� นโยบายการทบทวนทางวิินััยส่่วนกลางและกรอบงาน
ความรัับผิิดชอบของ Citi ยัังส่่งเสริิมให้้ปฏิิบััติิต่่อพนัักงานอย่่าง
สอดคล้้องกัันเมื่่�อพนัักงานได้้รัับการลงโทษทางวิินััยอัันเนื่่�องมา
จากการกระทำำ�ความผิิดหรืือมีีผลการปฏิิบััติิงานด้้านการจััดการ
ความเสี่่�ยงที่่�ไม่่ดีีในระหว่่างการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานสิ้้�นปีี
และกระบวนการพิิจารณาค่่าตอบแทน หากท่่านถููกลงโทษทาง
วิินััยอัันเนื่่�องมาจากการกระทำำ�ผิิดหรืือมีีผลการปฏิิบััติิงานด้้าน
การจััดการความเสี่่�ยงที่่�ไม่่ดีีในระหว่่างการประเมิินผลการปฏิิบััติิ
งานประจำำ�ปีโี ดยไม่่ส่่งผลให้้ถึึงขั้้�นถููกเลิิกจ้้าง การลงโทษดัังกล่่าว
จะแสดงอยู่่�ในการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานสิ้้�นปีีและส่่งผลในทาง
ลบต่่อค่่าตอบแทนดัังที่่�ระบุุไว้้ในกรอบงานความรัับผิิดชอบ

ถััดไป

การกระทำำ�ความผิิดที่่�อาจส่่งผลให้้มีีการลงโทษทางวิินััย ได้้แก่่
• การละเมิิดกฎหมาย กฎเกณฑ์์ หรืือข้้อบัังคัับที่่�มีีผลใช้้บัังคัับ
• ก
 ารฝ่่าฝืืนนโยบาย มาตรฐาน หรืือขั้้�นตอนปฏิิบััติิของ Citi
ที่่�มีีผลใช้้บัังคัับ
• ก
 ารฝ่่าฝืืนจรรยาบรรณทางธุุรกิิจนี้้�หรืือมาตรฐานด้้าน
จริิยธรรมอื่่�น ๆ
• พ
 ฤติิกรรมที่่�ฝ่า่ ฝืืนมาตรฐานอุุตสาหกรรมหรืือจรรยาบรรณ
ทางธุุรกิิจอื่่�นที่่�มีีผลใช้้บัังคัับ (ไม่่ว่า่ จะเป็็นมาตรฐาน
ภายในหรืือภายนอกองค์์กรก็็ตาม)
• การหลีีกเลี่่�ยงหรืือการบงการการควบคุุมโดยเจตนา
• ก
 ารตอบโต้้พนัักงานอื่่�นที่่�รายงานข้้อวิิตกกัังวลหรืือมีี
ส่่วนร่่วมในการสอบสวนข้้อเท็็จจริิง

เรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิม
นโยบายการรายงานข้้อวิิตกกัังวล
นโยบายการทบทวนทางวิินััยส่่วนกลาง
� วกัับกรอบงานความรัับผิิดชอบ
ขั้้�นตอนปฏิิบัติ
ั ิเกี่่ย
� วข้้องกัับภููมิิภาคหรืือ
โปรดดููคู่่�มืือพนัักงานที่่เ� กี่่ย
ประเทศของท่่าน

การยึึดถืือค่่านิิยมของเรา
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สารบััญ

รายงานข้้อวิิตกกัังวล

ถััดไป

การชำำ�ระคืืนค่่ารายจ่่ายทางกฎหมาย การขอยกเว้้น
ถ้้าท่่านคาดว่่าจะต้้องชำำ�ระรายจ่่ายทาง
กฎหมายเพื่่�อแก้้ต่่างให้้ตนเองในการ
กระทำำ�ความผิิดทางแพ่่ง ทางอาญา การ
ฟ้้องร้้อง หรืือการดำำ�เนิินคดีีทางกฎหมาย
ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นมาจากการให้้บริิการของท่่าน
ในฐานะที่่�เป็็นเจ้้าหน้้าที่่� คณะกรรมการ
หรืือพนัักงานของ Citi แล้้ว ท่่านอาจจะขอ
ให้้ Citi จััดหาทนายความเป็็นตััวแทนให้้
แก่่ท่่านได้้

หากฝ่่ายบริิหารตกลงว่่าท่่านมีีสิิทธิิที่�จ
่ ะมีีตััวแทน และหากด้้วย
เหตุุผลใดก็็ตาม ทนายความที่่�ได้้รัับมอบหมายจาก Citi ไม่่
สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นตััวแทนให้้ท่่านได้้ (ตััวอย่่างเช่่น ใน
กรณีีที่่�เป็็นผลประโยชน์์ทัับซ้้อน) Citi อาจชำำ�ระค่่าธรรมเนีียม
และรายจ่่ายต่่าง ๆ ล่่วงหน้้าสำำ�หรัับการว่่าจ้้างทนายความนอก
องค์์กรเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นตััวแทนให้้ท่่าน โดยการยื่่�นคำำ�ร้้องนี้้�
ให้้ถืือว่่าท่่านตกลงที่่�จะชำำ�ระรายจ่่ายทั้้�งหมดคืืนให้้ Citi ถ้้ามีี
การตััดสิินเป็็นที่่�สุุดแล้้วว่่าท่่านไม่่มีีสิิทธิิได้้รัับชดใช้้ค่่าสิินไหม
ทดแทน การตััดสิินใจว่่าท่่านจะมีีสิิทธิิได้้รัับการชดใช้้ค่่าสิินไหม
ทดแทนหรืือไม่่ขึ้้�นอยู่่�กัับการพิิจารณาของคณะกรรมการของ
Citi ที่่�รัับผิิดชอบชำำ�ระรายจ่่ายล่่วงหน้้า

การขอยกเว้้นจะมีีรายละเอีียดแสดงไว้้ใน
นโยบายนั้้�น ๆ พร้้อมกัับขั้้�นตอนในการ
ขอยกเว้้นในขอบเขตที่่�สามารถขอยกเว้้น
ได้้ตามนโยบายของ Citi

สำำ�หรัับบทบััญญััติิอื่่�น ๆ ของจรรยาบรรณทางธุุรกิิจนี้้� การขอ
ยกเว้้นไม่่ปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณทางธุุรกิิจจะต้้องได้้รัับอนุุญาต
จากประธานที่่�ปรึึกษากฎหมายใหญ่่ (General Counsel)
หรืือประธานเจ้้าหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์
(Chief Compliance Officer) เท่่านั้้�น การขอยกเว้้นไม่่ปฏิิบััติิ
ตามจรรยาบรรณทางธุุรกิิจนี้้�โดยเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารหรืือกรรมการ
ใด ๆ ในคณะกรรมการสามารถทำำ�ได้้โดยได้้รัับการพิิจารณา
เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรจากคณะกรรมการบริิษััท หรืือสมาชิิก
คณะกรรมการบริิษััท Citigroup Inc. และต้้องเปิิดเผยผลการ
พิิจารณานั้้�นในทัันทีีภายในสี่่�วัน
ั ทำำ�การนัับจากการพิิจารณา

การยึึดถืือค่่านิิยมของเรา
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บุุคลากร
ของเรา

สารบััญ

รายงานข้้อวิิตกกัังวล

ถััดไป

การส่่งเสริิมสภาพแวดล้้อมของการให้้ความเคารพต่่อกััน
� เดีียวกััน
การยอมรัับความแตกต่่างแต่่เป็็นหนึ่่ง
การรัักษาทัักษะความเป็็นมืืออาชีีพ
� ำ�งานของ Citi ให้้ปลอดภััย มั่่�นคง และถููกสุุขอนามััย
การรัักษาสถานที่่ทำ

บุุคลากรของเรา
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สารบััญ

ถััดไป

รายงานข้้อวิิตกกัังวล

การส่่งเสริิมสภาพแวดล้้อมของการให้้ความเคารพต่่อกััน
เราบรรลุุผลลััพธ์์ที่่�ดีีที่่�สุุดในสภาพ
แวดล้้อมของการให้้ความเคารพซึ่่�งกััน
และกััน ความเป็็นมืืออาชีีพ และความ
เป็็นหนึ่่�งเดีียวกััน เราจะไม่่ยิินยอมให้้
มีีการเลืือกปฏิิบััติิ การล่่วงละเมิิด การ
ตอบโต้้ หรืือการข่่มขู่่�ทุุกรููปแบบที่่�ฝ่า่ ฝืืน
นโยบายของเราหรืือผิิดกฎหมาย ไม่่ว่่า
จะกระทำำ�โดยหรืือต่่อผู้้�บัังคัับบััญชา
เพื่่�อนร่่วมงาน ลููกค้้า ผู้้�ให้้บริิการ หรืือ
บุุคคลภายนอก และไม่่ว่่าจะเกิิดขึ้้�นในที่่�
ทำำ�งาน กิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงาน หรืือ
นอกที่่�ทำำ�งานก็็ตาม
ทุุกคนมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการสร้้างบรรยากาศการทำำ�งานที่่�
ปราศจากการเลืือกปฏิิบััติิ การข่่มขู่่�คุุกคาม และการตอบโต้้ที่่�ผิิด
กฎหมาย และ Citi สนัับสนุุนให้้พนัักงานที่่�พบเห็็นพฤติิกรรมที่่�ไม่่
เหมาะสมแจ้้งข้้อมููลให้้ทราบ
เพื่่�อส่่งเสริิมสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานที่่�ให้้ความเคารพต่่อกััน
ท่่านต้้อง:
• ต
 ระหนัักว่่าทุุกบทบาทหน้้าที่่�ภายใน Citi ล้้วนมีีความสำำ�คััญ
เช่่นเดีียวกัับบุุคลากรที่่�รัับหน้้าที่่�ดัังกล่่าว
• พึ
 ึงใช้้ความระมััดระวัังในการปฏิิสััมพัันธ์์กัับบุุคคลอื่่�น และ
ห้้ามใช้้พฤติิกรรมที่่�เป็็นการล่่วงละเมิิด การข่่มขู่่�คุุกคาม
การกลั่่�นแกล้้ง ตอบโต้้ หรืือดููถููกเหยีียดหยามโดยเด็็ดขาด
• เคารพความเชื่่�อส่่วนบุุคคล วััฒนธรรม ตััวตน และค่่านิิยม
ของแต่่ละบุุคคล รัับฟัังและให้้ความเคารพต่่อพื้้�นเพและ
ความคิิดเห็็นที่่�แตกต่่างกััน

• ห้
 ้ามเลืือกปฏิิบััติิต่่อบุุคคลใดบนพื้้�นฐานของเชื้้�อชาติิของ
บุุคคลนั้้�น (รวมถึึงลัักษณะและสีีผมของแต่่ละบุุคคล)
เพศ อััตลัักษณ์์ทางเพศ การตั้้�งครรภ์์ เอกลัักษณ์์หรืือ
การแสดงออกทางเพศ สีีผิิว ความเชื่่�อ ศาสนา ถิ่่�นกำำ�เนิิด
ชนชาติิ สถานภาพพลเมืือง อายุุ ความทุุพพลภาพทางกาย
หรืือจิิตใจหรืือสภาพทางการแพทย์์ที่�กำ
่ ำ�หนดไว้้ในกฎหมาย
ที่่�มีีผลใช้้บัังคัับ ข้้อมููลทางกรรมพัันธุ์์� สถานภาพการสมรส
(รวมทั้้�งการครองคู่่�และการจดทะเบีียนสมรสของบุุคคล
เพศเดีียวกััน ตามข้้อกำำ�หนดและการยอมรัับของกฎหมายที่่�
เกี่่�ยวข้้อง) รสนิิยมทางเพศ วััฒนธรรม บรรพบุุรุุษ สถานะ
ทางครอบครััวหรืือผู้้�ดููแล สถานะการพยาบาล สถานภาพ
ทางทหาร สถานภาพการเป็็นทหารผ่่านศึึก สถานะทาง
สัังคมและเศรษฐกิิจ สถานะการว่่างงาน สถานะในฐานะ
เหยื่่�อความรุุนแรงในครอบครััว หรืือพื้้�นฐานอื่่�น ๆ ที่่�ต้้อง
ห้้ามตามกฎหมาย
• ทำ
 ำ�ความคุ้้�นเคยกัับแนวคิิดเรื่่�องความมีีอคติิโดยไม่่รู้้�ตััวและ
พึึงระมััดระวัังในการปฏิิบััติต
ิ นและดำำ�เนิินการใด ๆ
• ห
 ลีีกเลี่่�ยงและป้้องกัันการล่่วงละเมิิดทางเพศ การล่่วงละเมิิด
ทางเพศ ได้้แก่่ การยื่่�นข้้อเสนอทางเพศแก่่เพื่่�อนร่่วมงาน
การแสดงความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับชีีวิิตทางด้้านเพศของเพื่่�อน
ร่่วมงาน การคุุกคามทางเพศอัันไม่่พึึงประสงค์์หรืือการขอ
ให้้มอบผลประโยชน์์ทางเพศ หรืือการพููดคุุยเกี่่�ยวกัับเรื่่�อง
ทางเพศที่่�ไม่่เหมาะสมกัับเพื่่�อนร่่วมงานทั้้�งในที่่�ทำำ�งานหรืือ
สถานที่่�อื่่�น ๆ

ทำำ�หน้้าที่่�ในส่่วนของท่่าน
� อย่่างที่่�เราอยากให้้ผู้้�อื่่น
�
จงปฏิิบััติิต่่อผู้้�อื่่น
ปฏิิบััติิต่่อเรา ด้้วยความเคารพและให้้เกีียรติิ
ซึ่่�งกัันและกััน

• ห้
 ้ามตอบโต้้ต่่อบุุคคลที่่�รายงานการล่่วงละเมิิด การเลืือก
ปฏิิบััติิ หรืือข้้อวิิตกกัังวลอื่่�น ๆ
• แ
 จ้้งให้้ผู้้�บัังคัับบััญชาหรืือสมาชิิกในสายบัังคัับบััญชาของ
ท่่าน เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่า่ ย HR หรืือสำำ�นัักงานจริิยธรรมของ Citi
ทราบโดยทัันทีีหากท่่านรู้้�สึึกว่่าถููกล่่วงละเมิิด เลืือกปฏิิบััติิ
หรืือถููกตอบโต้้ หรืือหากท่่านสัังเกตเห็็นหรืือได้้รัับรายงาน
เกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมที่่�เป็็นการล่่วงละเมิิด เลืือกปฏิิบััติิ หรืือ
ตอบโต้้ ท่่านไม่่จำำ�เป็็นต้้องบอกกล่่าวแก่่ผู้้�ถููกร้้องเรีียนนั้้�น

เรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิม
� วข้้องกัับภููมิิภาคหรืือ
โปรดดููคู่่�มืือพนัักงานที่่เ� กี่่ย
ประเทศของท่่าน
� ่งเสริิม
ทบทวนการฝึึกอบรมการสร้้างวััฒนธรรมที่่ส่
ความหลากหลาย

ท่่านทราบหรืือไม่่
การล่่วงละเมิิด อาจได้้แก่่:
· สิ่่ง
� ที่่�เราพููดหรืือเขีียน ถึึงเพื่่�อนร่่วมงานคน
อื่่�นโดยใช้้ระบบของ Citi หรืือในสื่่�อสัังคม
ออนไลน์์ ได้้แก่่ เรื่่�องตลกที่่�ไม่่พึึงประสงค์์
คำำ�วิจ
ิ ารณ์์ในทางเสื่่�อมเสีียหรืือหยาบคาย
การล้้อเลีียน การกลั่่�นแกล้้ง หรืือการใช้้ภาษา
ที่่�ข่่มขู่่�คุุกคามหรืือดููถููกเหยีียดหยาม
· สิ่่ง
่ จะชััดเจนหรืือโดยนััย รวม
� ที่่�เราทำำ� ไม่่ว่า
ถึึงการสััมผััสหรืือการคุุกคามทางเพศที่่�ไม่่
พึึงประสงค์์ การขอให้้มอบผลประโยชน์์ทาง
เพศหรืือพฤติิกรรมทางวาจาหรืือโดยการ
แสดงอากััปกิิริย
ิ า หรืือการสััมผััสร่่างกาย
ที่่�รบกวนประสิิทธิิภาพการทำำ�งานอย่่างไม่่
สมเหตุุสมผล หรืือสร้้างสภาพแวดล้้อมการ
ทำำ�งานที่่�ข่่มขู่่�คุุกคาม ไม่่เป็็นมิิตร หรืือสร้้าง
ความไม่่พอใจ
· สิ่่ง
� ที่่�เราแสดงให้้เห็็น อาทิิ การวางภาพถ่่าย
� อาจถืือว่่า
หรืือสื่่�อในสถานที่่�ทำำ�งานที่่�ผู้้�อื่่น
เป็็นการเลืือกปฏิิบััติิ สร้้างความไม่่พอใจ
สบประมาท ลามกอนาจาร หรืือสื่่�อถึึงเรื่่�อง
ทางเพศในสภาพแวดล้้อมการทำำ�งาน
การล่่วงละเมิิดอาจเกิิดขึ้้�นระหว่่างบุุคคลเพศ
เดีียวกัันหรืือต่่างเพศกััน ในส่่วนของการล่่วง
� จะเข้้าใจหรืือ
ละเมิิด ควรถามตนเองว่่าผู้้�อื่่น
มีีปฏิิกิิริย
ิ าต่่อคำำ�พููดหรืือการกระทำำ�ของท่่าน
อย่่างไรบ้้าง
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การยอมรัับความแตกต่่างแต่่เป็็น
� เดีียวกััน
หนึ่่ง

การรัักษาทัักษะความ
เป็็นมืืออาชีีพ

เราว่่าจ้้างและเลื่่�อนตำำ�แหน่่งตามความ
สามารถในการทำำ�งานและเปิิดโอกาสให้้
บุุคลากรทุุกคนของเราพััฒนาตนเองทาง
วิิชาชีีพอย่่างเต็็มศัักยภาพ

เราให้้บริิการลููกค้้าของเราอย่่างดีีที่่�สุุด
ด้้วยการรัักษาทัักษะและความรู้้�ที่่จำ
� �ำ เป็็น
ในการปฏิิบััติิงานตามหน้้าที่่�ของเรา

เพื่่�อช่่วยให้้เรารัักษาความมุ่่�งมั่่�นที่่�มีีต่่อวิิธีป
ี ฏิิบััติิในการจ้้างงาน
อย่่างเป็็นธรรม ยอมรัับความแตกต่่างแต่่เป็็นหนึ่่�งเดีียวกััน
ท่่านต้้อง:
• ส
 ร้้างสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานที่่�เป็็นหนึ่่�งเดีียวกััน ซึ่่�ง
สามารถแสดงความคิิดเห็็นที่่�หลากหลายและเคารพในมุุม
มองที่่�แตกต่่าง และสมาชิิกในทีีมได้้รัับการสนัับสนุุนให้้มีี
ส่่วนร่่วมในการทำำ�ประโยชน์์ พััฒนา และใช้้ความสามารถ
และสิิทธิิในการแสดงความคิิดเห็็นอย่่างเต็็มที่่�
• ป
 ฏิิบััติิตามหลัักการโอกาสการจ้้างงานที่่�เท่่าเทีียม และ
ปฏิิบััติิตามเนื้้�อหาและเจตนารมณ์์ของกฎหมายทั้้�งหมดที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการจ้้างงานที่่�เป็็นธรรมและการไม่่เลืือกปฏิิบััติิ

ท่่านทราบหรืือไม่่
บุุคลากรที่่�มีีความหลากหลายซึ่่�งแสดงถึึงภููมิิ
หลััง วััฒนธรรม มุุมมอง และประสบการณ์์ที่่�
แตกต่่างกัันคืือส่่วนสำำ�คััญของพัันธกิิจของ
Citi และยัังเกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับความสามารถ
� ุด
ของเราในการพััฒนาและเป็็นองค์์กรที่่�ดีีที่่สุ
สำำ�หรัับลููกค้้า

รายงานข้้อวิิตกกัังวล

ถััดไป

เพื่่�อรัักษาและปรัับปรุุงทัักษะความเป็็นมืืออาชีีพ ท่่านต้้อง:
• เข้้ารัับการฝึึกอบรมที่่�คาดหวัังหรืือกำำ�หนดไว้้ให้้เสร็็จสิ้้�นใน
เวลาที่่�เหมาะสม
• ห้้ามมิิให้้สั่่�งการหรืือให้้ผู้้�อื่่�นเข้้ารัับการฝึึกอบรมแทนท่่าน
• เข้้าร่่วมหรืือผ่่านการรัับรอง มีีใบอนุุญาต หรืือเลขทะเบีียน
ตามที่่�กำำ�หนดไว้้โดย Citi หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล หรืือ
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• เปิิดเผยข้้อมููลด้้านอาชญากรรม การเงิิน หรืือกฎข้้อบัังคัับ
ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการคงใบอนุุญาตหรืือเลขทะเบีียนไว้้ให้้เจ้้าหน้้าที่่�
ICRM ทราบทัันทีี หรืือตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในขั้้�นตอน
การเปิิดเผยข้้อมููลในท้้องถิ่่�นที่่�มีีผลใช้้บัังคัับ

เรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิม
� วข้้อง
โปรดดููคู่่�มืือพนัักงานที่่เ� กี่่ย
กัับภููมิิภาคหรืือประเทศของท่่าน
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รายงานข้้อวิิตกกัังวล
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� ำ�งานของ Citi ให้้ปลอดภััย มั่่น
� คง และถููกสุุขอนามััย
การรัักษาสถานที่่ทำ
เรายึึดมั่่�นในความปลอดภััยและการ
รัักษาความปลอดภััยของเพื่่�อนร่่วมงาน
และสถานที่่�ที่่�เราทำำ�งาน
เพื่่�อปกป้้องตััวท่่านเองและผู้้�อื่่�น ท่่านต้้อง:
• ไ ม่่กระทำำ� ดำำ�เนิินการ หรืือไม่่ยิินยอมให้้มีีการข่่มขู่่�ทางวาจา
หรืือร่่างกายหรืือการกระทำำ�การที่่�รุุนแรงซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อ
สภาพแวดล้้อมการทำำ�งาน
• ร
 ายงานโดยทัันทีีเกี่่�ยวกัับการข่่มขู่่�ทางวาจาหรืือร่่างกาย
หรืือการกระทำำ�ที่่�รุุนแรง ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อสภาพแวดล้้อม
การทำำ�งาน ไม่่ว่า่ จะกระทำำ�ต่่อบุุคคลอื่่�นหรืือต่่อทรััพย์์สิิน
ของ Citi และไม่่ว่า่ จะกระทำำ�โดยหรืือกระทำำ�ต่่อผู้้�บัังคัับ
บััญชา เพื่่�อนร่่วมงาน ลููกค้้า ผู้้�ขาย ผู้้�มาติิดต่่อ หรืือบุุคคล
อื่่�นในสถานที่่�ทำำ�งาน
• ตื่
 ่�นตััวและไม่่ยอมให้้ผู้้�ที่่�ไม่่ได้้รัับอนุุญาตเข้้ามาในพื้้�นที่่�ที่�มี
่ ี
การรัักษาความปลอดภััย
• ห้
 ้ามมิิให้้จำ�ำ หน่่าย ผลิิต แจกจ่่าย หรืือครอบครองสารเสพ
ติิดผิิดกฎหมาย อาวุุธหรืืออาวุุธปืน
ื ไม่่ว่า่ จะมีีใบอนุุญาต
หรืือไม่่ก็็ตามในสถานที่่�ทำ�ำ งานหรืือขณะปฏิิบััติิหน้้าที่่�ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับงาน เว้้นแต่่ท่่านเป็็นพนัักงาน CSIS ที่่�ได้้รัับ
อนุุญาต
� เ่� กี่่ย
� วข้้องกัับงาน ห้้ามอยู่่�ภายใต้้ฤทธิ์์�
• ขณ
 ะปฏิิบัติ
ั ห
ิ น้้าที่่ที่
ของสาร (รวมถึึงยาเสพติิด แอลกอฮอล์์ หรืือสารควบคุุมผิิด
� �ำ ให้้ความสามารถในการปฏิิบัติ
กฎหมาย) ที่่ทำ
ั งิ านบกพร่่องลง

ตื่่�นตััวอยู่่�เสมอ!
หากท่่านมีีข้้อวิิตกกัังวลเกี่่�ยวกัับการคุุกคาม
� ุนแรง รวมถึึงความรุุนแรง
หรืือการกระทำำ�ที่่รุ
ในครอบครััว ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อสถานที่่�
ทำำ�งาน โปรดติิดต่่อศููนย์์ควบคุุมบริิการด้้าน
ความปลอดภััยและการสอบสวนข้้อเท็็จจริิง
ระดัับภููมิิภาคของ Citi (CSIS) ในภููมิิภาค
ของท่่านโดยทัันทีี ท่่านสามารถดููรายการ
หมายเลขโทรศััพท์์ของศููนย์์ควบคุุมระดัับ
ภููมิิภาคทั้้�งหมดได้้จากศููนย์์ข้้อมููลด้้านความ
ปลอดภััยและความปลอดภััยด้้านอััคคีีภััย
ห้้ามกระทำำ�การอัันเป็็นการคุุกคามหรืือการ
� ุนแรง พนัักงานคนใดที่่�ข่่มขู่่�หรืือ
กระทำำ�ที่่รุ
กระทำำ�การที่่�รุุนแรงจะถููกลงโทษทางวิินััย
สููงสุุดจนถึึงขั้้�นเลิิกจ้้าง การดำำ�เนิินคดีีทาง
แพ่่ง หรืือการดำำ�เนิินคดีีอาญา
หากท่่านมีีข้้อสงสััยเกี่่�ยวกัับวิธีี
ิ การปฏิิบััติิ
ตามกฎหมายในประเทศและกฎหมาย
ระหว่่างประเทศ นโยบายด้้านสุุขภาพและ
ความปลอดภััยในประเทศหรืือภููมิิภาค หรืือ
แนวทางปฏิิบััติิภายในองค์์กรที่่�กำำ�หนดขึ้้�น
เพื่่�อช่่วยรัักษาสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานที่่�
ปลอดภััยและถููกสุุขอนามััยในที่่�ทำำ�งาน โปรด
ติิดต่่อผู้้�บัังคัับบััญชาของท่่าน เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่า
่ ย
HR (ที่่�เกี่่�ยวข้้อง) บริิการ Corporate Realty
Services หรืือ CSIS

ทำำ�หน้้าที่่�ในส่่วนของท่่าน
การรายงานของพนัักงานที่่�กำำ�หนด: ท่่านต้้อง
แจ้้งผู้้�บัังคัับบััญชาของท่่าน เจ้้าหน้้าที่่� ICRM
และเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่า
่ ย HR ของท่่าน หากท่่านเป็็น
หรืือเคยเป็็นบุุคคลที่่�ถููกสอบสวน จัับกุุม ถููก
เรีียกตััว ถููกหมายศาลเรีียกตััว ถููกนำำ�ตััวมาขึ้้�น
ศาล ถููกฟ้้องร้้อง หรืือตััดสิินว่่ากระทำำ�ความ
ผิิดทางอาญาใด ๆ รวมทั้้�งการสารภาพต่่อศาล
ว่่าตนเองกระทำำ�ผิิด (Plea of Guilty) หรืือการ
ขอไม่่ยอมสู้้�คดีี (Plea of No Contest) และเข้้า
ร่่วมมาตรการอื่่�นใดเพื่่�อผัันคดีีจากกระบวนการ
ยุุติิธรรมทางอาญา (Pretrial Diversion
Program) หรืือมาตรการที่่�คล้้ายคลึึงกััน เว้้น
แต่่จะมีีข้้อห้้ามตามกฎหมายท้้องถิ่่�น ข้้อ
กำำ�หนดการรายงานเพิ่่�มเติิมอาจมีีผลใช้้บัังคัับ
กัับธุุรกิิจ ภููมิิภาค และ/หรืือส่่วนงานของท่่าน
� ลใช้้บัังคัับตลอดเวลา
ข้้อกำำ�หนดเหล่่านี้้มีีผ
ที่่�ท่่านเป็็นพนัักงานของ Citi ไม่่ว่า
่ จะอยู่่�ใน
ตำำ�แหน่่งหรืือระดัับงานใด

เรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิม
นโยบายด้้านความปลอดภััยและความปลอดภััยด้้าน
อััคคีีภััย
ศููนย์์ข้้อมููลด้้านความปลอดภััยและความปลอดภััยด้้าน
อััคคีีภััย
การตระหนัักถึึงความปลอดภััย – การควบคุุมการเข้้าถึึง
เว็็บไซต์์ CSIS
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� ๆ
การปกป้้องทรััพย์์สิินของ Citi และอื่่น

องค์์กรของเรา

การปกป้้องข้้อมููลและความเป็็นส่่วนตััว
� สาร
อุุปกรณ์์ ระบบ และบริิการการสื่่อ
� งมืือเครื่่อ
� งใช้้ หรืือเครืือข่่ายความสััมพัันธ์์ของ Citi
การใช้้ชื่อ
่� เครื่่อ
� เสีียงของเรา
การปกป้้องชื่่อ
การจััดการบัันทึึกและบััญชีี
� งผลประโยชน์์ทัับซ้้อน
การหลีีกเลี่่ย

องค์์กรของเรา
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� ๆ
การปกป้้องทรััพย์์สิินของ Citi และอื่่น
เราปกป้้องทรััพย์์สิินและใช้้ทรััพย์สิ
์ ินของ
เราเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ทางธุุรกิิจที่่�ถููกต้้อง
ตามกฎหมายเท่่านั้้�น
เพื่่�อปกป้้องคุุณค่่าของทรััพย์์สิินของ Citi ท่่านต้้อง:
• ห
 ลีีกเลี่่�ยงการใช้้ทรััพย์์สิินด้้วยความประมาทเลิินเล่่อ
สิ้้�นเปลืือง หรืือใช้้โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต
• ไ ม่่ยัักยอกทรััพย์์ ปลอมแปลง หรืือเปิิดเผยข้้อมููลทรััพย์์สิิน
ของ Citi โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต การกระทำำ�ดัังกล่่าวอาจถืือ
เป็็นอาชญากรรม
• ใ ช้้ทรััพย์์สิินของ Citi ลููกค้้า ผู้้�ให้้บริิการ และสิินทรััพย์์ของ
บุุคคลที่่�สามอื่่�น ๆ เฉพาะในวััตถุุประสงค์์ที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิ
และสอดคล้้องกัับใบอนุุญาต ข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขที่่�
เกี่่�ยวข้้องเท่่านั้้�น

ทรััพย์์สิน
ิ ครอบคลุุมถึึง: เงิินสด หลัักทรััพย์์
�
ทรััพย์์สิน
ิ ที่่มีีรููปร่
า่ งจัับต้อ
้ งได้้ อุุปกรณ์์ บริิการ
แผนธุุรกิิจ ข้้อมููลลููกค้้าและพนัักงาน ข้้อมููลของผู้้�
� และโลโก้้ของ
ให้้บริก
ิ าร ทรััพย์์สิน
ิ ทางปััญญา (ชื่่อ
� งมืือการทำำ�งานร่่วมกััน, การ
Citi, ซอฟต์์แวร์์, เครื่่อ
เข้้าถึึงพอร์์ทัล
ั อิินเทอร์์เน็็ต, การสมััครสมาชิิกทาง
� ๆ) และข้้อมููลอื่่น
� ๆ ทั้้�งหมด
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ และสิ่่�งอื่่น
ของ Citi นอกจากนี้้� ทรััพย์์สิน
ิ ยัังหมายรวมถึึงเวลา
� ที่่ท่
� า่ นทำำ�งานด้้วย ท่่านจึึง
และเวลาของบุุคคลอื่่น
� �ำ งานอย่่างรัับผิิดชอบ
จำำ�เป็็นต้้องใช้้เวลาในที่่ทำ

ตื่่�นตััวอยู่่�เสมอ!
เราต้้องปกป้้องทรััพย์์สิินทางปััญญาของ Citi
� ซึ่่�ง
และเคารพทรััพย์์สิินทางปััญญาของผู้้�อื่่น
หมายความว่่าท่่านต้้อง:
· ก่
 ่อนที่่�จะร่่วมงานกัับ Citi ท่่านควรรายงาน
ให้้ผู้้�จััดการที่่�ว่า
่ จ้้างท่่านทราบถึึงสิิทธิิหรืือ
ผลประโยชน์์ในทรััพย์์สิินทางปััญญาใด ๆ ที่่�
ท่่านมีี ซึ่่�งอาจเกี่่�ยวข้้องกัับการที่่� Citi จ้้าง
งานท่่าน และโอนสิิทธิดั
ิ ังกล่่าวให้้แก่่ Citi
ตามความเหมาะสม
· เ ปิิดเผยและโอนทรััพย์สิ
์ ินทางปััญญา
ทั้้�งหมดที่่�เป็็นผลมาจากหรืือเกี่่�ยวข้้องกัับ
หรืือสััมพัันธ์์กับ
ั การจ้้างงานหรืือการโอน
สิิทธิิของท่่านกัับ Citi ให้้แก่่ Citi
·ย
 อมรัับว่า
่ หากมีีการยุุติค
ิ วามสััมพัันธ์์
ระหว่่างท่่านกัับ Citi ไม่่ว่า
่ ด้้วยเหตุุผลใด
� หมดในทรััพย์์สิินทางปััญญา
ก็็ตาม สิิทธิทั้้
ิ ง
ที่่�สร้้างขึ้้�นหรืือได้้มาซึ่่�งถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของความสััมพัันธ์์ของท่่านกัับ Citi จะยััง
คงเป็็นทรััพย์์สิินของ Citi แต่่เพีียงผู้้�เดีียว

เรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิม
� งเกี่่ย
� วกัับการฉ้้อโกง
นโยบายการจััดการความเสี่่ย
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การปกป้้องข้้อมููลและความเป็็นส่่วนตััว
เราตระหนัักถึึงคุุณค่่าของข้้อมููลของ
ลููกค้้า เพื่่�อนร่่วมงาน ผู้้�ขาย พัันธมิิตร
ทางธุุรกิิจ และกลุ่่�มบริิษััทในเครืือของเรา
และจะปกป้้องข้้อมููลดัังกล่่าวจากการเปิิด
เผยหรืือใช้้งานโดยไม่่ได้้รับ
ั อนุุญาต
หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบหนึ่่�งที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดของเราคืือการปกป้้อง
ข้้อมููลที่่�เราพบเจอในทุุก ๆ วััน ไม่่ว่า่ จะเป็็นข้้อมููลภายในของ
เราเองหรืือข้้อมููลที่่�ลููกค้้า ผู้้�ขาย หรืือเพื่่�อนร่่วมงานแบ่่งปัันกัับ
เราก็็ตาม เรามีีกระบวนการและระบบควบคุุมการใช้้งานข้้อมููล
สาธารณะ ข้้อมููลของลููกค้้า เพื่่�อนร่่วมงาน และผู้้�ขายทั้้�งภายใน
และภายนอกองค์์กร เมื่่�อเราใช้้บริิการขององค์์กรอื่่�น ๆ เรา
กำำ�หนดให้้องค์์กรเหล่่านั้้�นต้้องปกป้้องข้้อมููลที่่�อาจได้้รัับเกี่่�ยวกัับ
Citi ลููกค้้า เพื่่�อนร่่วมงาน และผู้้�ขายของเรา

ทำำ�หน้้าที่่�ในส่่วนของท่่าน
เข้้าถึึง ใช้้ หรืือแบ่่งปัันข้้อมููลเพื่่�อวััตถุุประสงค์์
ในการเก็็บรวบรวมในขอบเขตที่่�จำำ�เป็็นต่่อการ
ดำำ�เนิินการตามความรัับผิิดชอบของงานที่่�ได้้
รัับมอบหมาย ตลอดจนแบ่่งปัันข้้อมููลกัับบุุคคล
ที่่�ได้้รับ
ั อนุุญาตเท่่านั้้�น
ห้้ามเข้้าถึึงหรืือใช้้ข้้อมููลของ Citi หรืือข้้อมููล
ของลููกค้้า ผู้้�ขาย พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ หรืือเพื่่�อน
ร่่วมงาน เว้้นแต่่จำำ�เป็็นสำำ�หรัับวัตถุ
ั ุประสงค์์ทาง
ธุุรกิิจที่่�เหมาะสม ข้้อมููลของ Citi ได้้แก่่ ข้้อมููล
ส่่วนบุุคคลที่่�สามารถระบุุตััวตนได้้ (PII) ซึ่่�งไม่่
ได้้เป็็นของผู้้�ส่่ง ข้้อมููลของ Citi หรืือลููกค้้าที่่�จััด
ประเภทเป็็นข้้อมููลภายในของ Citi หรืือข้้อมููล
ระดัับสููงกว่่านั้้�น รวมถึึงทรััพย์สิ
์ ินทางปััญญา
ของ Citi

ในการดำำ�เนิินการกัับข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับหรืือทรััพย์์สิินทางปััญญา
ของ Citi ถามตััวท่่านเองว่่า:
Citi เป็็นเจ้้าของข้้อมููลหรืือ
� รืือไม่่
ทรััพย์์สิินทางปััญญานี้้ห

ฉัันอาจแบ่่งปัันข้้อมููล
ดัังกล่่าวกัับใคร

หาก Citi เป็็นเจ้้าของข้้อมููล
ฉัันได้้รับ
ั อนุุญาตให้้ใช้้งาน
ข้้อมููลดัังกล่่าวหรืือไม่่

ฉัันจะปกป้้องข้้อมููลดััง
กล่่าวได้้อย่่างไร

ในขณะที่่�ทำำ�งานกัับ Citi และหลัังจากที่่�ท่่านสิ้้�นสุุดการทำำ�งานกัับ
Citi แล้้ว ท่่านมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการปกป้้องข้้อมููลที่่�ท่่านเข้้า
ถึึง ได้้รัับ หรืือสร้้างขึ้้�นในขณะที่่�ปฏิิบััติิงานให้้กัับ Citi ในการทำำ�
เช่่นนั้้�น ท่่านต้้อง:
• ป
 ฏิิบััติิตามนโยบายและขั้้�นตอนปฏิิบััติิทั้้�งหมดของ Citi ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับความปลอดภััยและการรัักษาความลัับของ
ข้้อมููลไม่่ว่า่ ภายในหรืือภายนอกสถานที่่�ทำำ�งาน
• เข้้าใจและปฏิิบััติิตามขั้้�นตอนปฏิิบััติิในการจััดประเภทและ
การจััดการข้้อมููลของ Citi และกฎหมายท้้องถิ่่�นที่่�มีีผลใช้้
บัังคัับเมื่่�อรวบรวม ใช้้ รัับส่่ง และจััดเก็็บข้้อมููล
• เคารพการรัักษาความลัับของข้้อมููลจากอดีีตนายจ้้าง ไม่่
แบ่่งปัันข้้อมููลที่่�ไม่่พึึงเปิิดเผยต่่อสาธารณะหรืือทรััพย์์สิิน
ทางปััญญาจากอดีีตนายจ้้างของท่่านหรืือขอให้้บุุคคลอื่่�น
กระทำำ�การดัังกล่่าวโดยไม่่ได้้รัับความยิินยอมล่่วงหน้้าจาก
อดีีตนายจ้้าง เว้้นแต่่กฎหมายหรืือกฎเกณฑ์์ที่�เ่ กี่่�ยวข้้องได้้
อนุุญาตไว้้เท่่านั้้�น หากท่่านลาออกจาก Citi แล้้ว ห้้ามเปิิด
เผยข้้อมููลที่่�ไม่่พึึงเปิิดเผยต่่อสาธารณะหรืือทรััพย์์สิินทาง
ปััญญาของเราให้้ผู้้�อื่่�นทราบ
• ร
 ายงานการเปิิดเผยหรืือการได้้รัับข้้อมููลอย่่างไม่่เหมาะสม
ต่่อผู้้�บัังคัับบััญชาของท่่าน เจ้้าหน้้าที่่�ด้้านความปลอดภััย
สารสนเทศทางธุุรกิิจ (BISO) เจ้้าหน้้าที่่�ด้้านความเป็็นส่่วน
ตััวในธุุรกิิจ (IBPO) หรืือฝ่่ายกฎหมายโดยทัันทีีตามความ
เหมาะสม

ทำำ�หน้้าที่่�ในส่่วนของท่่าน
ทำำ�งานอย่่างปลอดภััยเมื่่�อปฏิิบััติิงานจากระยะ
ไกลโดย:
· ใช้้เฉพาะโซลููชัันการเข้้าถึึงจากระยะไกลที่่�ได้้
รัับการอนุุมััติิจาก Citi ในการเข้้าถึึงระบบ
ของ Citi และดำำ�เนิินธุุรกิิจของ Citi เท่่านั้้�น
· ใช้้ความระมััดระวัังเมื่่�อเชื่่�อมต่่อกัับระบบของ
Citi ผ่่าน WiFi สาธารณะ
· ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าทุุกอุุปกรณ์์มีีการ
ป้้องกัันด้้วยรหััสผ่่าน
· ตรวจสอบอุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่�ของท่่านเพื่่�อ
ให้้แน่่ใจว่่าแอปที่่�ได้้รับ
ั การอนุุมััติิจาก Citi
เป็็นเวอร์์ชัันล่่าสุุดและอุุปกรณ์์ของท่่านมีี
ซอฟต์์แวร์์และฮาร์์ดแวร์์ล่่าสุุด
·ต
 รวจสอบให้้แน่่ใจว่่าซอฟต์์แวร์์ป้อ
้ งกัันไวรััส
ในคอมพิิวเตอร์์ของท่่านสแกนคอมพิิวเตอร์์
อย่่างสม่ำำ�
� เสมอและอััปเดตโดยอััตโนมััติิ

• ติ
 ิดต่่อสำำ�นัักงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�ด้้านความเป็็นส่่วน
ตััว, IBPO, เจ้้าหน้้าที่่� ICRM ของท่่าน หรืือฝ่่ายกฎหมาย
หากมีีคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับการใช้้ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของลููกค้้าหรืือ
เพื่่�อนร่่วมงานอย่่างเหมาะสม ในหลายประเทศมีีกฎหมาย
คุ้้�มครองข้้อมููล กฎหมายธนาคาร และกฎหมายรัักษาความ
ลัับหรืือรัักษาความเป็็นส่่วนตััวในการทำำ�งานที่่�พััฒนาไป
อย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อการรวบรวม นำำ�ไปใช้้ จััด
เก็็บ เข้้าถึึง โอนย้้าย ประมวลผล และลบข้้อมููลส่่วนบุุคคล
และข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับของลููกค้้าหรืือพนัักงาน
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การปกป้้องข้้อมููลและความเป็็นส่่วนตััว
ตื่่�นตััวอยู่่�เสมอ!
เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดเหตุุการณ์์เกี่่�ยวกัับความ
ปลอดภััยของข้้อมููล (SIRTs):
· ใช้้ความระมััดระวัังอย่่างที่่�สุุดเมื่่�อเยี่่�ยม
ชมเว็็บไซต์์ เปิิดเอกสารแนบในอีีเมลหรืือ
ไฮเปอร์์ลิิงก์์ และใช้้งานอุุปกรณ์์หรืือระบบ
ของ Citi

เรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิม
ค้้นหา ISO ของท่่านได้้ที่เ่� ว็็บไซต์์การรัักษาความ
ปลอดภััยของข้้อมููลทั่่�วโลก (GIS)
คู่่�มืืออ้้างอิิงการจััดประเภทข้้อมููล
นโยบายการจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศของ
Citi (CITMP)

� สารทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
นโยบายการติิดต่่อสื่่อ

นโยบายการจััดการบัันทึึก

� วกัับสื่อ
แนวทางปฏิิบััติิเกี่่ย
่� สัังคมออนไลน์์ระดัับโลก

มาตรฐานด้้านความปลอดภััยสารสนเทศของ
Citi (CISS)

นโยบายรัักษาความเป็็นส่่วนตััวและความลัับของ
ลููกค้้าธนาคาร
นโยบายว่่าด้้วยการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะและ
� สาร
การสื่่อ

นโยบายด้้านการรัักษาความเป็็นส่่วนตััวของ
Citi ในการถ่่ายโอนข้้อมููลของบุุคลากรในยุุโรป

· ห้้ามดาวน์์โหลด ติิดตั้้�ง หรืือใช้้ซอฟต์์แวร์์ที่่�
ไม่่ได้้รับ
ั อนุุมััติิในอุุปกรณ์์ของ Citi หรืือเพื่่�อ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจในนามของ Citi
· ไม่่ส่่งข้้อมููลของ Citi ไปยัังที่่�อยู่่�อีีเมลส่่วน
ตััวของท่่าน (แม้้ว่า
่ จะเข้้ารหััสก็็ตาม รวม
ถึึง Citi Secure)
· ปกป้้องรหััสผ่่านสำำ�หรัับเข้้าระบบของ
� ทราบ ดููแล
Citi และห้้ามเปิิดเผยให้้ผู้้�อื่่น
รัักษาบััตรผ่่านทั้้�งหมด เช่่น ป้้าย Citi และ
ซอฟต์์หรืือฮาร์์ดโทเค็็นของท่่านให้้มีีความ
ปลอดภััย
พนัักงาน Citi ผู้้�รับ
ั เหมา และผู้้�ค้้าที่่�เป็็นบุุคคล
ภายนอกมีีหน้้าที่่�รับ
ั ผิิดชอบในการรายงาน
� าจเกิิดขึ้้�นหรืือที่่�ได้้รับรู้
เหตุุการณ์์ที่่อ
ั ้ม
� าต่่อ
BISO โดยเร็็วที่่�สุุด
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� สาร
อุุปกรณ์์ ระบบ และบริิการการสื่่อ
เราทุุกคนใช้้อุุปกรณ์์ ระบบ และบริิการ
การสื่่�อสารในการปฏิิบััติิงาน และต้้อง
ปกป้้องสิ่ง่� เหล่่านั้้�นจากการโจมตีีทาง
ไซเบอร์์ การลัักขโมย การสููญหาย ใช้้
อย่่างสิ้้น
ิ
� เปลืืองหรืือใช้้ในทางที่่�ผิด
เพื่่�อปกป้้องทรััพย์์สิินดัังกล่่าว เราต้้องปฏิิบััติิตามนโยบายของ
Citi และกฎหมายและกฎเกณฑ์์ของประเทศในท้้องถิ่่�น ตลอดจน
การโอนย้้ายข้้อมููลของ Citi ข้้ามพรมแดน ท่่านต้้อง:
• ใ ช้้เฉพาะอุุปกรณ์์ ระบบ และบริิการการสื่่�อสารที่่� Citi จััดหา
ให้้หรืืออนุุมััติิ เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจในนามของ Citi เท่่านั้้�น
• เมื่่�อท่่านใช้้ทรััพยากรของ Citi ไม่่ว่า่ ภายในหรืือภายนอก
ที่่�ทำำ�งาน ท่่านควรตระหนัักว่่ามิิได้้มีีการคุ้้�มครองความลัับ
ส่่วนบุุคคลแต่่อย่่างใด ตามขอบเขตที่่�กฎหมายและข้้อบัังคัับ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนด Citi อาจตรวจสอบและบัันทึึกการใช้้
อุุปกรณ์์ ระบบ และบริิการของท่่าน และอาจสกััดหรืือดัักฟััง
ข้้อมููลที่่�ท่่านส่่งหรืือรัับจากการใช้้งานของท่่านได้้ตลอดเวลา

• ค
 วรใช้้ทรััพย์์สิินของ Citi สำำ�หรัับการใช้้งานส่่วนตััวให้้น้้อย
ที่่�สุุด การใช้้งานส่่วนตััวไม่่ควรรบกวนงานในความรัับผิิด
ชอบของท่่าน
• ไ ม่่ใช้้ทรััพยากรของ Citi เพื่่�อดาวน์์โหลดหรืือใช้้งาน
ทรััพย์์สิินทางปััญญาที่่� Citi ไม่่ได้้เป็็นเจ้้าของโดยไม่่ได้้รัับ
อนุุญาต ซึ่่�งรวมถึึงการดาวน์์โหลดเพลง ซอฟต์์แวร์์ที่่�ไม่่มีี
สิิทธิ์์ก
� ารใช้้งาน รููปภาพ วิิดีีโอ หรืือสิ่่�งตีีพิิมพ์์ที่่�มีีลิิขสิิทธิ์์�
• ไ ม่่ใช้้ทรััพยากรของ Citi เพื่่�อดูู ดาวน์์โหลด รัับส่่ง หรืือโพสต์์
เนื้้�อหาที่่�ผิิดกฎหมาย ไม่่เหมาะสม เป็็นการละเมิิด ดููหมิ่่�น
เหยีียดหยาม หรืือสร้้างความไม่่พอใจ

ทำำ�หน้้าที่่�ในส่่วนของท่่าน
ท่่านมีีหน้้าที่่�รับ
ั ผิิดชอบในการปกป้้องความปลอดภััยของเครืือข่่ายและอุุปกรณ์์ของเรา
� ยู่่�อีีเมลของ Citi แทนที่่�อยู่่�อีีเมลส่่วนตััวของท่่านในการติิดต่่อสื่่�อสารส่่วนตััวตามปกติิ
·ห
 ลีีกเลี่่�ยงการให้้ที่่อ
· ห้้ามจััดเก็็บหรืือทำำ�สำำ�เนาข้้อมููลของ Citi ไปยัังสื่่�อภายนอกเว้้นแต่่ท่่านมีีสิิทธิิที่่ไ� ด้้รับ
ั อนุุญาตให้้กระทำำ�
การดัังกล่่าวได้้
· ห้้ามอััปโหลดข้้อมููลของ Citi ไปยัังเว็็บไซต์์ที่่� Citi ไม่่ได้้สนัับสนุุน

อุุปกรณ์์ ได้้แก่่ คอมพิิวเตอร์์ แล็็ปท็็อป โทรศััพท์์
� งถ่่ายเอกสาร และอุุปกรณ์์เคลื่่อ
� นที่่�
เครื่่อ
ระบบและบริิการ ได้้แก่่ ข้้อความเสีียง โทรสาร
ห้้องไปรษณีีย์์ อิินทราเน็็ต อิินเทอร์์เน็็ต อีีเมล
SMS/ข้้อความ การรัับส่่งข้้อความแบบทัันทีี และ
SharePoint

เรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิม
นโยบายการจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศของ
Citi (CITMP)
� สารทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
นโยบายการติิดต่่อสื่่อ
นโยบายรัักษาความเป็็นส่่วนตััวและความลัับ
ของลููกค้้าธนาคาร
นโยบายและมาตรฐานการบริิหารจััดการ
บุุคคลภายนอก
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� เครื่่อ
� ง
การใช้้ชื่่อ
� งใช้้ หรืือ
มืือเครื่่อ
ความสััมพัันธ์์
ของ Citi
เราใช้้ชื่่�อ โลโก้้ เครื่่�องหมายการค้้า
เครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้ และเครืือข่่าย
ความสััมพัันธ์์ของ Citi เพื่่�อให้้บรรลุุ
ตามวััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ของ
Citi เท่่านั้้�น

สารบััญ

ถััดไป

รายงานข้้อวิิตกกัังวล

� เสีียงของเรา
การปกป้้องชื่่อ
� สัังคมออนไลน์์อย่่าง
การใช้้สื่่อ
รัับผิิดชอบ
เพื่่�อใช้้สื่่�อสัังคมออนไลน์์อย่่างรัับผิิดชอบ ท่่านต้้อง:
• พึ
 ึงระลึึกว่่าสื่่�อสัังคมออนไลน์์เป็็นเหมืือนฟอรั่่�มสาธารณะ
แม้้ว่า่ จะตั้้�งค่่าความเป็็นส่่วนตััวได้้ก็็ตาม
• โ พสต์์เนื้้�อหาในสื่่�อสัังคมออนไลน์์ในนามของ Citi หากท่่าน
ได้้รัับอนุุญาตให้้กระทำำ�ได้้และสอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดและ
เงื่่�อนไขที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งกำำ�กัับควบคุุมเว็็บไซต์์ทั้้�งภายในและ
ภายนอกเท่่านั้้�น

ท่่านทราบหรืือไม่่
พึึงระลึึกว่่าท่่านมีีหน้้าที่่�รับ
ั ผิิดชอบในสิ่่�งที่่�ท่่าน
เผยแพร่่ผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์ จึึงควรหลีีก
เลี่่�ยงการมีีส่่วนร่่วมในการกระทำำ�ผ่่านสื่่�อสัังคม
ออนไลน์์ที่่ไ� ม่่สามารถยอมรัับได้้ในสถานที่่�
ทำำ�งานของ Citi

• ไ ม่่แสดงตนเป็็นโฆษกของ Citi หรืือใช้้สื่่�อสัังคมออนไลน์์
ในลัักษณะที่่�อาจถููกมองได้้ว่า่ ท่่านกำำ�ลัังทำำ�หน้้าที่่�เป็็นโฆษก
ของ Citi โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตจาก GPA เว้้นแต่่เป็็นไปตาม
โครงการที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุนจาก Citi
• ไม่่เปิิดเผยข้้อมููลของ Citi

ท่่านต้้อง:
• ไ ม่่ใช้้ชื่�อ
่ โลโก้้ เครื่่�องหมายการค้้า เครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้ และ
เครืือข่่ายความสััมพัันธ์์ของ Citi เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ทางการ
ค้้าที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับงานของ Citi
• ใ ช้้เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ด้้านการกุุศลหรืือสัังคมสงเคราะห์์ และ
โดยได้้รัับอนุุมััติิล่่วงหน้้าจากฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ประจำำ�
สำำ�นัักงานใหญ่่ และภายหลัังจากที่่�มีีการแจ้้งให้้ทราบหรืือ
มีีข้้อกำำ�หนดการอนุุมััติิเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจ ภููมิิภาค และ/หรืือ
หน่่วยธุุรกิิจเท่่านั้้�น

เรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิม
Citi Brand Central

• ง ดเว้้นจากการกระทำำ�ที่่�เป็็นการล่่วงละเมิิด เลืือกปฏิิบััติิ
หรืือตอบโต้้ทุุกรููปแบบ
• ต
 รวจสอบให้้แน่่ใจว่่าการใช้้สื่�อ
่ สัังคมออนไลน์์ส่่วนตััวไม่่
รบกวนงานของท่่าน ไม่่ใช้้ในเวลาทำำ�งาน และสอดคล้้องกัับ
ค่่านิิยมและมาตรฐานของ Citi
� วข้้องทั้้�งหมดของ Citi แนวทาง
• ป
 ฏิิบัติ
ั ต
ิ ามนโยบายที่่เ� กี่่ย
ปฏิิบัติ
ั ิ และข้้อกำำ�หนดด้้านกฎหมายและกฎเกณฑ์์ที่ใ�่ ช้้บังั คัับ

เรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิม
� วกัับสื่อ
แนวทางปฏิิบััติิเกี่่ย
่� สัังคมออนไลน์์ระดัับโลก
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� เสีียงของเรา
การปกป้้องชื่่อ
� มวลชน
การมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับสื่่อ
� รากฏต่่อ
และภาพลัักษณ์์ที่่ป
สาธารณะ
เราส่่งเสริิมการสื่่�อสารที่่ถู
� ูกต้้อง ชััดเจน
และสอดคล้้องกััน
ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์องค์์กร (GPA) เป็็นหน่่วยงานเดีียวเท่่านั้้�น
ที่่�ได้้รัับอนุุมััติิให้้ออกข่่าวประชาสััมพัันธ์์หรืือคำำ�แถลงการณ์์
ต่่อสาธารณะในนามของ Citi เฉพาะบุุคคลที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
จาก GPA เท่่านั้้�นที่่�สามารถให้้ความคิิดเห็็นต่่อสื่่�อมวลชนหรืือ
ให้้ข้้อมููลสำำ�หรัับการเผยแพร่่ ทั้้�งในแบบที่่�มีีการบัันทึึกและไม่่มีี
การบัันทึึก ทั้้�งนี้้�ครอบคลุุมถึึงการมีีปฏิิสัมพั
ั ันธ์์ทุุกรููปแบบกัับ
สื่่�อมวลชน ไม่่ว่า่ จะเป็็นทางการหรืือไม่่เป็็นทางการ และไม่่ว่า่ จะ
เป็็นประเด็็นใดก็็ตาม
ในการสนัับสนุุนการสื่่�อสารทางธุุรกิิจที่่�ชััดเจนและสอดคล้้อง
กัันนั้้�น ท่่านต้้อง:
• แจ้้งให้้ตััวแทนจากสื่่�อมวลชนติิดต่่อ GPA
• ไ ด้้รัับการอนุุมััติล่
ิ ่วงหน้้าจาก GPA ก่่อนการเตรีียมการ
หรืือเข้้าประชุุมกัับตััวแทนจากสื่่�อมวลชน และก่่อนการ
ตกลงยิินยอมหรืือเข้้าร่่วมในกิิจกรรมประชาสััมพัันธ์์ใน
นามของ Citi
• เว้้นแต่่เป็็นไปตามโครงการที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุนจาก Citi
ท่่านต้้องได้้รัับการอนุุมััติิล่่วงหน้้าจากผู้้�บัังคัับบััญชาของ
ท่่านและเจ้้าหน้้าที่่� GPA สำำ�หรัับธุุรกิิจ ภููมิิภาค และ/หรืือ
สายงานของท่่านก่่อนที่่�จะ:

ตื่่�นตััวอยู่่�เสมอ!
ผู้้�บริห
ิ ารมีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบเพิ่่�มเติิม
ผู้้�บริห
ิ ารระดัับสููงของ Citi ต้้องปฏิิบััติต
ิ าม
ข้้อกำำ�หนดการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะเมื่่�อ
มีีการสื่่�อสารกัับนัักลงทุุน นัักวิิเคราะห์์ หรืือ
� ังต้้องปฏิิบััติิตาม
สื่่�อมวลชน นอกจากนี้้ยั
แนวทางปฏิิบััติิบางประการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การสื่่�อสารในวงกว้้างภายในบริิษััท ทั้้�งนี้้เ� พื่่�อ
ให้้เป็็นไปตามกฎเกณฑ์์การเปิิดเผยข้้อมููล
อย่่างตรงไปตรงมา (Fair Disclosure) ของ
คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งสหรััฐอเมริิกา และ
ส่่งเสริิมความถููกต้้องสมบููรณ์์และความ
สอดคล้้องของข้้อมููลที่่� Citi สื่่�อสาร และเพื่่�อ
� ใจว่่ามีีการปฏิิบััติต
ให้้มั่่น
ิ ามกฎเกณฑ์์ ควร
ขอคำำ�แนะนำำ�จาก GPA และฝ่่ายนัักลงทุุน
สััมพัันธ์์

เรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิม
� สาร
นโยบายว่่าด้้วยการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะและการสื่่อ

» เผยแพร่่ ประกาศ หรืือให้้ลิิงก์์ไปยัังเนื้้�อหาใด ๆ ในรููป
แบบที่่�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรหรืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่�ก
่ ล่่าว
ถึึงข้้อมููลของ Citi
» ก
 ารแถลงข่่าว ให้้สัม
ั ภาษณ์์ หรืือปรากฏตััวต่่อ
สาธารณะในนามของ Citi
• เข้้าประชุุมกัับนัักลงทุุนหรืือนัักวิิเคราะห์์ตามที่่�ฝ่า่ ยนััก
ลงทุุนสััมพัันธ์์มีีคำำ�สั่่�งและอนุุมััติิเท่่านั้้�น
องค์์กรของเรา
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สารบััญ

รายงานข้้อวิิตกกัังวล

ถััดไป

การจััดการบัันทึึกและบััญชีี
การจััดการข้้อมููลและบัันทึึก
เราทุุกคนมีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบร่่วม
กัันในการดููแลให้้บัันทึึกและบััญชีีต่่าง ๆ
มีีความถููกต้้องเป็็นจริิง น่่าเชื่่�อถืือ และใช้้
งานได้้
เพื่่�อให้้มั่่�นใจถึึงความถููกต้้องสมบููรณ์์ของข้้อมููลที่่�ท่่านใช้้งาน
ท่่านต้้อง:
• เข้้าใจและปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับข้้อมููลในแต่่ละ
ระยะและวััฏจัักรการจััดการข้้อมููลให้้สอดคล้้องกัับนโยบาย
และมาตรฐานของ Citi
• ต
 รวจสอบให้้แน่่ใจว่่ามีีการจััดเก็็บบัันทึึกเชิิงกายภาพและ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์อย่่างเหมาะสมภายในระยะเวลาการเก็็บ
รัักษาที่่�กำำ�หนด บุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้องสามารถเข้้าถึึงได้้ และ
กำำ�จััดทิ้้�งหลัังจากหมดอายุุการเก็็บรัักษา เว้้นแต่่บัันทึึกดััง
กล่่าวอยู่่�ภายใต้้การ “ระงัับการทำำ�ลายไว้้ชั่่�วคราว”
• ป
 ฏิิบััติิตามคำำ�สั่่�งทั้้�งหมดในการ “ระงัับการทำำ�ลายไว้้
ชั่่�วคราว” ตามที่่�ฝ่า่ ยกฎหมาย ฝ่่ายภาษีี ฝ่่ายตรวจสอบ
ภายใน หรืือส่่วนงานควบคุุมอื่่�น ๆ แจ้้งให้้ดำำ�เนิินการ
• ห้
 ้ามทำำ�ลายหรืือแก้้ไขดััดแปลงบัันทึึกใด ๆ ที่่�อาจเกี่่�ยวข้้อง
กัับการสอบสวน (ภายในหรืือภายนอกองค์์กร) การฟ้้อง
ร้้องดำำ�เนิินคดีี หรืือการสืืบสวนหรืือกระบวนการพิิจารณา
ของรััฐบาลที่่�กำำ�ลัังดำำ�เนิินอยู่่� อาจจะเกิิดขึ้้�น หรืือคาดได้้ว่า่
จะเกิิดขึ้้�น

เรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิม

ทำำ�หน้้าที่่�ในส่่วนของท่่าน
เราทุุกคนทำำ�งานกัับข้้อมููล (ข้้อเท็็จจริิง ตััวเลข
และข้้อมููลต่่าง ๆ) ในทุุก ๆ วััน ไม่่ว่า
่ จะทำำ�งาน
ลัักษณะใดหรืืออยู่่�ในส่่วนใดก็็ตาม พึึงระลึึกไว้้ว่า
่
� ้องมีีความถููก
ข้้อมููลคืือทรััพย์์สิินของบริิษััทที่่ต้
ต้้อง ครบถ้้วน ทัันเวลา และสอดคล้้องกััน รวม
ถึึงใช้้ตามวััตถุุประสงค์์การใช้้งานเท่่านั้้�น และ
ต้้องได้้รับ
ั การจััดการและควบคุุมอย่่างเข้้มงวด

การจััดการค่่าใช้้จ่่าย
เราต้้องใช้้วิิจารณญาณที่่ดีี
� เมื่่�อดำำ�เนิิน
การตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับรายจ่่าย ไม่่ว่่าจะ
เป็็นการใช้้จ่่ายเงิินของ Citi หรืือการ
อนุุมััติิค่่าใช้้จ่่าย

เรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิม
นโยบายการจััดการค่่าใช้้จ่่ายของ Citi (CEMP)
� วกัับค่่าใช้้จ่่ายของโครงการริิเริ่่�ม (IEP)
นโยบายข้้อเสนอเกี่่ย
เว็็บไซต์์ขององค์์กรด้้านการจััดการทรััพยากร (RMO)
เว็็บไซต์์ HRSS (Citi For You)

เพื่่�อจััดการค่่าใช้้จ่่ายอย่่างถููกต้้อง ท่่านต้้อง:
• ต
 รวจสอบว่่าธุุรกรรมต่่าง ๆ แสดงค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่าง
ถููกต้้องและมีีความจำำ�เป็็นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
• ห้้ามอนุุมััติิรายจ่่ายของท่่านเอง
• ห้
 ้ามอนุุมััติิรายจ่่ายของผู้้�บัังคัับบััญชาหรืือผูู้�บัังคัับบััญชา
ระดัับอาวุุโสในสายการบริิหารงานของท่่าน
• ต
 รวจสอบว่่าธุุรกรรมได้้รัับการอนุุมััติิจากผู้้�มีีอำำ�นาจที่่�
เหมาะสมและในเวลาที่่�เหมาะสม
• ห
 ากท่่านเป็็นผู้้�บัังคัับบััญชา โปรดตรวจสอบคำำ�ขอเบิิกเงิิน
คืืนและใบแจ้้งหนี้้�อย่่างละเอีียดรอบคอบ ท่่านมีีหน้้าที่่�รัับ
ผิิดชอบกรรมสิิทธิ์์�ของธุุรกรรมและต่่อการปฏิิบััติิตามข้้อ
กำำ�หนดและเอกสารรายจ่่ายของ Citi ที่่�ใช้้บัังคัับ และยัังต้้อง
รัับผิิดชอบโดยตรงต่่อค่่าใช้้จ่่ายของบุุคลากรของท่่าน แม้้ว่า่
ท่่านจะได้้ให้้การอนุุมััติิไปแล้้วตามความเหมาะสม
• ยื่
น
่� ขอการประมวลผลการชำำ�ระเงิินค่่าใช้้จ่า่ ยในการปฏิิบัติ
ั ิ
งานของ Citi และการเบิิกคืืนค่่าใช้้จ่า่ ย รวมถึึงรายจ่่ายฝ่่าย
� �ำ หนดของ Citi และ
ทุุนและตามสััญญาผ่่านกระบวนการที่่กำ
ผู้้�ให้้บริิการ รวมถึึงองค์์กรด้้านการจััดการทรััพยากร (RMO)
และบริิการส่่วนกลางของฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล (HRSS)

นโยบายและมาตรฐานการบริิหารจััดการข้้อมููลของ Citi
นโยบายการจััดการบัันทึึก

องค์์กรของเรา
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การจััดการ
บัันทึึกและบััญชีี
การจััดการการรายงานทางการ
เงิินและภาษีี
เราต้้องปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดการ
รายงานหลัักทรััพย์์และการเงิินต่่าง ๆ
เพื่่�อให้้มั่่�นใจถึึงความถููกต้้องสมบููรณ์์ของบัันทึึกและรายงาน
ทางการเงิินและภาษีีของ Citi ท่่านต้้อง:
• ส่
 ่งข้้อมููลที่่�มีีความถููกต้้อง ครบถ้้วน ตามกำำ�หนดเวลา และ
เข้้าใจง่่าย
• เตรีียมงบการเงิินที่่�สอดคล้้องกัับมาตรฐานการบััญชีีที่่�เป็็น
ที่่�ยอมรัับโดยทั่่�วไป
• เสนอสถานะทางการเงิินและผลของสถานะทางการเงิินใด ๆ
ของ Citi อย่่างเป็็นธรรม
• ร
 ายงานบัันทึึกทางภาษีีและที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภาษีีอย่่างถููกต้้อง
และสอดคล้้องกัับกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด

เรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิม
ผู้้�ชำำ�นาญการด้้านการเงิินต้้องปฏิิบัติ
ั ิตามพัันธะหน้้าที่่�
� ะบุุไว้้ในหลัักจริิยธรรมสำำ�หรับผู้
เพิ่่�มเติิมตามที่่ร
ั �ป
้ ระกอบ
วิิชาชีีพด้้านการเงิิน

สารบััญ

รายงานข้้อวิิตกกัังวล

ถััดไป

� งผลประโยชน์์ทัับซ้้อน
การหลีีกเลี่่ย
เราสามารถส่่งมอบผลลััพธ์์ที่่�ดีีที่่�สุุด
สำำ�หรัับลููกค้้า เมื่่�อเราทำำ�งานร่่วมกัันเพื่่�อ
จุุดประสงค์์ร่ว่ มกัันและตััดสิินใจทาง
ธุุรกิิจโดยปราศจากอคติิ
เพื่่�อป้้องกัันผลประโยชน์์ทัับซ้้อน ท่่านต้้อง:
• ทำำ�ทุุกสิ่่�งที่่�เราทำำ�อย่่างโปร่่งใส
• ห
 ลีีกเลี่่�ยงกิิจกรรม ผลประโยชน์์ หรืือความสััมพัันธ์์ส่่วน
บุุคคลที่่�อาจขััดขวาง หรืือดููเหมืือนว่่าขััดขวางความเป็็น
กลางของเรา
• ไ ม่่มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการหาประโยชน์์ให้้ตนเองหรืือใช้้
ตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ของท่่านที่่� Citi ในการหาประโยชน์์ซึ่่�งผู้้�อื่่�น
ไม่่สามารถได้้รัับ

� กิิจกรรม ผล
ผลประโยชน์์ทับ
ั ซ้้อนเกิิดขึ้้�นเมื่่อ
ประโยชน์์ หรืือความสััมพัันธ์์ส่ว
่ นบุุคคลของท่่าน
บั่่�นทอน หรืือดููเหมืือนว่่าจะบั่่�นทอนความมุ่่�งมั่่�น
� อ
� งจาก
ของท่่านที่่มีีต่
่ Citi ลููกค้้า หรืือผู้้�ถืือหุ้้�น เนื่่อ
� หมดที่่แ
� สดงถึึง
เราไม่่สามารถระบุุสถานการณ์์ทั้้ง
� าจเกิิดขึ้้�นได้้ Citi จึึงต้้อง
ผลประโยชน์์ทับ
ั ซ้้อนที่่อ
� และหลีีกเลี่่ย
� ง
พึ่่ง� พาท่่านในการใช้้วิจ
ิ ารณญาณที่่ดีี
สถานการณ์์ที่อ
่� าจส่่งผลต่่อความเป็็นกลางของท่่าน
ในการตััดสิินใจในฐานะพนัักงานของ Citi หากท่่าน
ไม่่แน่่ใจว่่ามีีผลประโยชน์์ทับ
ั ซ้้อนที่่เ� กิิดขึ้้�นจริิงหรืือ
อาจเกิิดขึ้้�นหรืือไม่่ โปรดขอความช่่วยเหลืือจาก
� ตามที่่ร
� ะบุุ
ผู้้บั
� ง
ั คัับบััญชาของท่่านหรืือช่่องทางอื่่น
ไว้้ในส่่วนการรายงานและขอความช่่วยเหลืือ

• เปิิดเผยผลประโยชน์์ทัับซ้้อนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่อผู้้�บัังคัับบััญชา
ที่่�ปรึึกษากฎหมายภายใน หรืือเจ้้าหน้้าที่่� ICRM
• ข
 อคำำ�แนะนำำ�หากท่่านไม่่แน่่ใจว่่ามีีผลประโยชน์์ทัับซ้้อนหรืือ
ดููว่า่ จะมีีผลประโยชน์์ทัับซ้้อนเกิิดขึ้้�นหรืือไม่่

เรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิม
� วกัับธุุรกิิจ
นโยบายผลประโยชน์์ทัับซ้้อนเกี่่ย
ภููมิิภาค และ/หรืือส่่วนงาน
เว็็บไซต์์ ICRM
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� งผลประโยชน์์ทัับซ้้อน
การหลีีกเลี่่ย
การจ้้างพนัักงานที่่�เป็็นเครืือญาติิ
� ๆ
กัันและความสััมพัันธ์์อื่่น
เราหลีีกเลี่่�ยงการทำำ�ให้้ตนเองตกอยู่่�ใน
สถานการณ์์ที่่�ความสััมพัันธ์์ส่่วนบุุคคล
ของเราอาจบั่่�นทอนความสามารถในการ
สร้้างผลลััพธ์ที่
์ ่�ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับ Citi และ
ลููกค้้าของเรา
เพื่่�อบรรเทาผลประโยชน์์ทัับซ้้อนที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงหรืือที่่�เข้้าใจว่่าอาจ
เกิิดขึ้้�นจากความสััมพัันธ์์ส่่วนตััว ท่่านต้้อง:
� วข้้องกัับการว่่าจ้้างหรืือ
• ทำ
 �ำ ความเข้้าใจข้้อจำำ�กัด
ั เฉพาะที่่เ� กี่่ย
� า่ นมีค
การทำำ�งานกัับเครืือญาติิหรืือบุุคคลที่่ท่
ี วามสััมพัน
ั ธ์์ซึ่่ง�
� �ำ งาน
อาจก่่อให้้เกิิดผลประโยชน์์ทับ
ั ซ้้อนในที่่ทำ
• แ
 จ้้ง HR หากท่่านทราบว่่า Citi กำำ�ลัังพิิจารณาว่่าจ้้างหรืือ
โยกย้้ายญาติิของท่่านภายในองค์์กร หรืือหากท่่านเป็็นญาติิ
ของพนัักงานอีีกคนของ Citi หรืือผู้้�ที่่�ไม่่ใช่่พนัักงาน

ท่่านทราบหรืือไม่่
เพื่่�อรัักษาสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานที่่�มีี
ประสิิทธิภ
ิ าพ ห้้ามมิิให้้ผู้บั
้� ง
ั คัับบััญชามีีความ
สััมพัันธ์์ใกล้้ชิด
ิ กัับบุคค
ุ ลใดก็็ตามที่่�อยู่่�ในห่่วง
โซ่่การรายงานของตนทั้้�งในทางตรง ทางอ้้อม
หรืือแบบเมทริิกซ์์ หรืือกัับพนัก
ั งานคนใดก็็ตาม
ที่่�ได้้รับ
ั มอบหมายให้้ปฏิิบัติ
ั ง
ิ านสนัับสนุุนแผนก
นอกจากนี้้� ต้้องไม่่มีีการจ้้างพนัักงานซึ่่�งเป็็น
ญาติิหรืือมีีความสััมพัันธ์์หรืือเคยมีีความ
� าจก่่อให้้เกิิดผลประโยชน์์ทัับซ้้อนใน
สััมพัันธ์์ที่่อ
สถานที่่�ทำำ�งาน ให้้เข้้าทำำ�งานในบางตำำ�แหน่่ง
แผนก และ/หรืือส่่วนงานที่่�สามารถโน้้มน้้าว
ควบคุุม หรืือส่่งผลต่่อข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไข
การจ้้างงานพนัักงานคนอื่่�นหรืือความสััมพัันธ์์
ทางธุุรกิิจกัับลููกค้้าหรืือผู้้�ขาย

สมาชิิกในครอบครััวโดยตรง คืือ คู่่�สมรส คู่่�ครอง
เพศเดีียวกััน พ่่อแม่่ ปู่่�ยาตายาย ทวด ลููก หลาน
� ้อง ผู้้�ดููแล หรืือความสััมพัันธ์์ที่เ่� ทีียบเท่่า
เหลน พี่่น้
� (นอกเหนืือจากผู้้�เช่่าหรืือผู้้�ช่่วยใน
และบุุคคลอื่่น
� าศััยอยู่่�ด้้วยกัันกัับ
บ้้านหรืือคนทำำ�งานในบ้้าน) ที่่อ
� รวมถึึงญาติิโดยการสมรสและญาติิจาก
ท่่าน ซึ่่ง
พ่่อเลี้้�ยงแม่่เลี้้�ยงในความสััมพัันธ์์เดีียวกัันนี้้�
ญาติิ คืือ สมาชิิกในครอบครััวโดยตรง รวมถึึงลุุง
� ก
หรืืออา ป้้าหรืือน้้า หลานชาย หลานสาว ลููกพี่่ลูู
น้้อง ญาติิโดยการสมรส และญาติิจากพ่่อเลี้้�ยงแม่่
เลี้้�ยงในความสััมพัันธ์์เดีียวกัันนี้้� แม้้จะไม่่ได้้อาศััย
อยู่่�ด้้วยกัันกัับท่่านก็็ตาม

เรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิม

• ป
 ฏิิบััติิตามนโยบายการจ้้างงานเครืือญาติิในแง่่เกี่่�ยวกัับ
พนัักงาน รวมถึึงผู้้�ที่่�ไม่่ใช่่พนัักงาน

นโยบายการจ้้างพนัักงานที่่เ� ป็็นเครืือญาติิกััน

• ป
 ฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดเพิ่่�มเติิมที่่�มีีผลใช้้บัังคัับกัับการเสนอ
การจ้้างงานแก่่เจ้้าหน้้าที่่�รััฐระดัับอาวุุโส การแนะนำำ�ญาติิ
ของเจ้้าหน้้าที่่�รััฐระดัับอาวุุโส ผู้้�บริิหารภาคธุุรกิิจระดัับ
อาวุุโส เครืือญาติิของพนัักงานกลุ่่�มลููกค้้าสถาบััน หรืือ
สมาชิิกในครอบครััวโดยตรงของคณะกรรมการของ Citi
หรืือคณะกรรมการดำำ�เนิินงาน หรืือผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชาของ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของบริิษััท Citigroup Inc.

ขั้้�นตอนการว่่าจ้้างสำำ�หรับ
ั การต่่อต้้านการให้้สิินบน

นโยบายการต่่อต้้านการให้้สิินบนของ Citi

� งรัับรอง
ของขวััญและการเลี้้ย
เราหลีีกเลี่่�ยงที่่�จะเสนอหรืือยอมรัับ
ของขวััญหรืือการเลี้้�ยงรัับรองภายใต้้
สถานการณ์์ที่่�จะบั่่�นทอนหรืือแม้้แต่่อาจ
ถููกมองว่่าบั่่�นทอนการตััดสิินใจทางธุุรกิิจ
หรืือมีีอิิทธิิพลต่่อพฤติิกรรมของเราอย่่าง
ไม่่เหมาะสม
การรัักษาความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจที่่�เข้้มแข็็งอาจครอบคลุุมถึึง
การแลกเปลี่่�ยนของขวััญและไมตรีีจิิตกัับลููกค้้าและพัันธมิิตรของ
เรา ข้้อกำำ�หนดหรืือการยอมรัับของขวััญ การเลี้้�ยงรัับรอง (รวม
ถึึงมื้้�ออาหาร) การเดิินทาง หรืือที่่�พัักที่่�สมเหตุุสมผลและตาม
สััดส่่วน ซึ่่�งได้้รัับโดยเปิิดเผยและโปร่่งใส เพื่่�อส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์
ของ Citi นำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์และบริิการหรืือสร้้างความสััมพัันธ์์
ด้้วยไมตรีีจิิตสามารถทำำ�ได้้ ในหลายกรณีี ข้้อเสนอหรืือการรัับ
ของขวััญหรืือการเลี้้�ยงรัับรองต้้องได้้รัับการอนุุมััติิล่่วงหน้้าตาม
มาตรฐานว่่าด้้วยของขวััญและการเลี้้�ยงรัับรองของ Citi และ
นโยบายและขั้้�นตอนการปฏิิบััติิที่�เ่ กี่่�ยวข้้องอื่่�น ๆ
พนัักงานของ Citi สมาชิิกในครอบครััว และผู้้�ที่่�ปฏิิบััติิงานในนาม
ของ Citi ห้้ามเสนอ จััดหา ร้้องขอ ยอมรัับ หรืือรัับสิ่่�งเหล่่านี้้�โดย
เคร่่งครััด
• เงิินสดหรืือสิ่่�งที่่�มีีลัักษณะเทีียบเท่่า
• ข
 องขวััญที่่�ตั้้�งใจจะมอบเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งข้้อได้้เปรีียบ
การดำำ�เนิินการ หรืือการไม่่ดำำ�เนิินการที่่�ไม่่ถููกต้้อง
• ของขวััญหรืือการเลี้้�ยงรัับรองที่่�หรููหราหรืือบ่่อยครั้้�ง
• สิ่่
 �งใดก็็ตามที่่�อาจส่่งผลในเชิิงลบต่่อชื่่�อเสีียงของ Citi (เช่่น
สิ่่�งที่่�ลามกอนาจาร มีีลัักษณะสื่่�อทางเพศ หรืือไม่่เหมาะสม)
ห้้ามจ่่ายเงิินส่่วนตััวสำำ�หรัับของขวััญหรืือการเลี้้�ยงรัับรอง หรืือ
เงิินบางส่่วนเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงค่่าเกณฑ์์ตามนโยบาย การขออนุุมััติิ
ล่่วงหน้้า หรืือข้้อกำำ�หนดอื่่�น ๆ
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� งผลประโยชน์์ทัับซ้้อน
การหลีีกเลี่่ย
� งรัับรอง
ของขวััญและการเลี้้ย
ตื่่�นตััวอยู่่�เสมอ!
ของขวััญ คืือ สิ่่�งที่่�มีีค่่าและอาจมีีด้้วยกัันหลายรููปแบบ เช่่น การจััดการเดิินทาง การจััดหาที่่�พััก หรืือการ
� านเลี้้ย
� งค็็อกเทล
ขนส่่งภาคพื้้�นดิินที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับกิิจกรรมดัังกล่่าว การซื้้�ออาหารหรืือจััดหาออร์์เดิิร์ฟที่่
์ ง
การอุุดหนุุนพรรคการเมืือง การบริิจาคเพื่่�อการกุุศลหรืือกิิจกรรมเพื่่�อการกุุศล การมอบโอกาสด้้านการ
ฝึึกอบรม การว่่าจ้้างพนัักงานหรืือสร้้างโอกาสการจ้้างงานหรืือประสบการณ์์การทำำ�งาน (ได้้แก่่ การ
ฝึึกงาน การยืืมตััวบุุคลากรมาช่่วยงาน หรืือการให้้พนัักงานไปเรีียนรู้้�วิธีี
ิ การทำำ�งานของพนัักงานคนอื่่�น)
และการให้้บััตรเข้้าชมงาน แม้้แต่่บัต
ั รฟรีี
การระบุุว่า
่ ของขวััญนั้้�นเหมาะสมหรืือไม่่อาจเป็็นเรื่่�องยาก เนื่่�องจากกฎหมายและประเพณีีในแต่่ละ
ประเทศแตกต่่างกัันอย่่างมาก เมื่่�อใดก็็ตามที่่�ท่่านมีีข้้อสงสััยเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของการรัับหรืือให้้
� งรัับรอง การเดิินทาง หรืือการจััดหาที่่�พััก โปรดปรึึกษาผู้้�บัังคัับบััญชาของท่่านหรืือ
ของขวััญ การเลี้้ย
� งรัับรองในภููมิิภาค (G&E)
ช่่องทางการติิดต่่อของหน่่วยประสานงานเกี่่�ยวกัับของขวััญและการเลี้้ย
� งรัับรอง
ที่่�ระบุุไว้้ในมาตรฐานว่่าด้้วยของขวััญและการเลี้้ย
� งรัับรองที่่�มอบให้้แก่่เจ้้าหน้้าที่่�
สหรััฐอเมริิกาและในหลายประเทศมีีกฎหมายที่่�จำำ�กััดของขวััญและการเลี้้ย
� ้ามตััวแทนของตนรัับของขวััญหรืือการเลี้้ย
� งรัับรองด้้วย
รััฐ หน่่วยงานรััฐบาลหลายแห่่งมีีกฎเกณฑ์์ที่่ห้
� งต่่าง ๆ ของ Citi
เช่่นกััน ท่่านอาจต้้องรายงานให้้ทราบล่่วงหน้้าในกรณีีที่่�มีีเจ้้าหน้้าที่่�รัฐ
ั ไปร่่วมงานเลี้้ย
� งรัับรองใน
ด้้วย ท่่านมีีหน้้าที่่�รับ
ั ผิิดชอบในการทำำ�ความคุ้้�นเคยกัับข้้อจำำ�กััดด้้านของขวััญและการเลี้้ย
ประเทศหรืือรััฐของท่่าน และปฏิิบััติต
ิ ามข้้อกำำ�หนดการอนุุมััติิล่่วงหน้้าและการรายงานทั้้�งหมด

เรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิม
มาตรฐานว่่าด้้วยของขวััญและการเลี้้�ยงรัับรอง
เว็็บไซต์์การต่่อต้้านการให้้สิินบนของ ICRM

การทำำ�ธุุรกิิจส่่วนบุุคคลและของ
ฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เราใช้้วิิจารณญาณอย่่างรอบคอบและ
ปกป้้องชื่่�อเสีียงของ Citi ในการทำำ�ธุุรกิิจ
ส่่วนตััวของเรา
ในการทำำ�เช่่นนั้้�น ท่่านต้้อง:
• ดำ
 ำ�เนิินกิิจกรรมการลงทุุนส่่วนบุุคคลของท่่านอย่่างรัับผิิด
ชอบ โดยคำำ�นึึงถึึงชื่่�อเสีียงของ Citi และปฏิิบััติิตามกฎหมาย
ที่่�มีีผลใช้้บัังคัับ กฎเกณฑ์์ และนโยบายของ Citi ทั้้�งหมด
• ใ ช้้บริิการทางการเงิินส่่วนบุุคคลของท่่านกัับ Citi โดยมีี
เงื่่�อนไขเช่่นเดีียวกัันกัับที่่�ให้้กัับสาธารณชนทั่่�วไป หรืือบุุคคล
ที่่�มีีหลัักทรััพย์์ในครอบครองหรืือความน่่าเชื่่�อถืือด้้านการ
เงิินคล้้ายคลึึงกัับที่่�ท่่านมีี
• ใ ช้้โครงการสิินเชื่่�อพนัักงาน (ELP) เมื่่�อสมััครขอรัับการ
เสนอสิินเชื่่�อผ่่าน Citi
• ไ ม่่รัับการปฏิิบััติิดููแลเป็็นพิิเศษจากผู้้�ให้้บริิการ ผู้้�แทน
จำำ�หน่่าย หรืือลููกค้้าของ Citi
• ข
 อรัับการอนุุมััติิล่่วงหน้้าจากผู้้�บัังคัับบััญชาอาวุุโสด้้าน
ธุุรกิิจและเจ้้าหน้้าที่่� ICRM ของท่่านสำำ�หรัับการเตรีียมการ
ทางธุุรกิิจใด ๆ ที่่�ไม่่เป็็นไปตามมาตรฐานที่่�ท่่านต้้องการทำำ�
กัับ Citi

ทำำ�หน้้าที่่�ในส่่วนของท่่าน
ผู้้�บริห
ิ ารระดัับสููงมีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบเพิ่่�ม
เติิม คณะกรรมการและผู้้�บริห
ิ ารระดัับสููงต้้อง
ปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบเพิ่่�มเติิมทั้้�งหมดที่่�เกี่่�ยว
กัับการอนุุมััติิล่่วงหน้้าสำำ�หรัับการทำำ�ธุุรกรรม
ทางธุุรกิิจ ตามที่่�ระบุุไว้้ในนโยบายการทำำ�
ธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ผู้้�บริห
ิ ารบางรายต้้องปฏิิบััติต
ิ ามข้้อกำำ�หนดและ
ข้้อจำำ�กััดในการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับความ
สััมพัันธ์์ด้้านการกู้้�ยืืมกัับ Citi ตามที่่�ระบุุไว้้ใน
นโยบายการกู้้�ยืืมภายใน

เรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิม
� พนัักงาน
นโยบายสิินเชื่่อ
นโยบายการกู้้�ยืืมภายใน
� วข้้อง
นโยบายว่่าด้้วยการทำำ�ธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่เ� กี่่ย

• แ
 จ้้งให้้ผู้้�บัังคัับบััญชาของท่่าน ที่่�ปรึึกษากฎหมายภายใน
หรืือเจ้้าหน้้าที่่� ICRM ทราบถึึงเรื่่�องความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ
หรืือธุุรกรรมทางธุุรกิิจที่่�มีีผู้้�เสนอให้้ ซึ่่�ง Citi อาจกระทำำ�ร่่วม
กัับกิิจการใด ๆ ที่่�ท่่านหรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับท่่านมีีผล
ประโยชน์์โดยตรงหรืือโดยอ้้อมอยู่่� หรืือที่่�ท่่านหรืือบุุคคลที่่�
เกี่่�ยวข้้องอาจได้้รัับผลประโยชน์์
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� งผลประโยชน์์ทัับซ้้อน
การหลีีกเลี่่ย
โอกาสขององค์์กร

การทำำ�ธุุรกิิจภายนอก

เราใช้้โอกาสทางธุุรกิิจซึ่�ง่ พบในระหว่่างที่่�
เราดำำ�เนิินงานเพื่่�อเพิ่่�มประโยชน์์อัันชอบ
ธรรมด้้วยกฎหมายให้้กัับ Citi เท่่านั้้�น

เราไม่่ให้้กิิจกรรมธุุรกิิจภายนอกเข้้ามา
แทรกแซงผลประโยชน์์ของ Citi หรืือ
ลููกค้้าของเรา

ขณะทำำ�งานกัับ Citi ท่่านอาจพบโอกาสทางธุุรกิิจหรืือการลงทุุนที่่�
Citi จะได้้รัับประโยชน์์ ท่่านต้้อง:

เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงผลประโยชน์์ทัับซ้้อนจากกิิจกรรมภายนอก
ท่่านต้้อง:

• ไ ม่่ฉกฉวยโอกาสขององค์์กรที่่�ท่่านพบในระหว่่างที่่�เป็็น
พนัักงานหรืือเป็็นตััวแทนของ Citi หรืือผ่่านการใช้้ทรััพย์์สิิน
ข้้อมููล หรืือตำำ�แหน่่งของท่่านใน Citi เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตััว
• ไ ม่่ใช้้ทรััพย์์สิิน ข้้อมููล หรืือตำำ�แหน่่งของท่่านใน Citi เพื่่�อให้้
ได้้มาซึ่่�งประโยชน์์ส่่วนตััวอัันไม่่เหมาะสม
• ไม่่แข่่งขัันกัับ Citi ในทางใดก็็ตาม

• ไ ม่่เข้้าไปเกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�ธุุรกิิจภายนอกใด ๆ ที่่�
คล้้ายคลึึงกัับหรืืออาจเป็็นการแข่่งขัันกัับผลิิตภััณฑ์์และ
การบริิการที่่� Citi นำำ�เสนอ ซึ่่�งอาจคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์
ส่่วนตนก่่อนผลประโยชน์์สููงสุุดของ Citi และ/หรืือลููกค้้า
ของเรา หรืือที่่�จะกำำ�หนดให้้ท่่านต้้องให้้คำำ�แนะนำำ�ด้้าน
การลงทุุน
• เปิิดเผยข้้อมููลการทำำ�ธุุรกิิจภายนอกทั้้�งหมดให้้ผู้้�บัังคัับ
บััญชาของท่่านทราบตามที่่�ระบุุไว้้ในนโยบายการเป็็น
กรรมการภายนอกองค์์กรและผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจ
และรัับการอนุุมััติิที่�จำ
่ ำ�เป็็นก่่อนที่่�จะเข้้าร่่วมทำำ�ธุุรกิิจ
ภายนอก

� งอื่่น
� ๆ อาจเกิิด
ผลประโยชน์์ทัับซ้้อน หรืือความเสี่่ย
จากกิิจกรรม การจ้้างงาน หรืือความสััมพัันธ์์อื่น
่� ใด
� องท่่านกัับ Citi
ที่่เ� กิิดขึ้้�นนอกเหนืือบทบาทหน้้าที่่ข
กิิจกรรมธุุรกิิจภายนอกบริิษััท ได้้แก่่:
• การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการและสมาชิิกในองค์์กร
� ง
ที่่หวั
ั ผลกำำ�ไรหรืือไม่่หวัง
ั ผลกำำ�ไร
• การลงสมััครรัับเลืือกตั้้�ง
�
• การยอมรัับตำำ�แหน่่งหรืือมีีความสััมพัันธ์์แบบอื่่น
กัับหน่่วยงานของรััฐ
• การมีีส่่วนร่่วมในการทำำ�ธุุรกิิจที่่ไ� ม่่ใช่่ของ Citi
� ก่่อให้้เกิิด
รวมถึึงกิิจกรรมที่่ไ� ม่่หวัง
ั ผลกำำ�ไร ซึ่่ง
หรืืออาจก่่อให้้เกิิดผลประโยชน์์ทัับซ้้อนที่่เ� กิิดขึ้้�น
จริิง หรืือที่่เ� ข้้าใจว่่าอาจเกิิดขึ้้�นได้้
• การมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมธุุรกิิจที่่ไ� ม่่ใช่่ของ Citi ที่่�
� มเหตุุสมผล
ท่่านยอมรัับหรืือมีีความคาดหวัังที่่ส
ในการได้้รับผ
ั ลตอบแทนโดยตรงหรืือโดยอ้้อม

• ไ ม่่ให้้กิิจกรรมของธุุรกิิจภายนอกหรืือเวลาที่่�ท่่านใช้้ใน
กิิจกรรมดัังกล่่าวเข้้ามารบกวนงานในความรัับผิิดชอบ
ของท่่านที่่� Citi
• แ
 จ้้งเตืือนบริิษััท หน่่วยงาน หรืือบุุคคลภายนอกใด ๆ ที่่�
ท่่านมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมทางธุุรกิิจภายนอกบริิษััทว่า่
ท่่านเป็็นพนัักงานของ Citi
• ไ ม่่ร้้องขอให้้บุุคคลอื่่�นภายใน Citi ลููกค้้า หรืือผู้้�แทน
จำำ�หน่่ายของ Citi ให้้เข้้าร่่วม เอื้้�อเฟื้้�อ หรืือสนัับสนุุน
กิิจกรรมขององค์์กรธุุรกิิจภายนอก

เรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิม
นโยบายการเป็็นกรรมการภายนอก
องค์์กรและผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจ
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� งผลประโยชน์์ทัับซ้้อน
การหลีีกเลี่่ย
ผลประโยชน์์ทัับซ้้อนกัับลููกค้้าราย
ใหญ่่ ลููกค้้ารายย่่อย และพัันธมิิตร
ธุุรกิิจร่่วม
เรารัักษามาตรฐานสููงสุุดด้้านความ
ซื่่�อสััตย์์สุุจริิตในความสััมพัันธ์์ของเรา
กัับลููกค้้ารายใหญ่่ ลููกค้้ารายย่่อย และ
พัันธมิิตรธุุรกิิจร่่วม
เพื่่�อปกป้้องความสััมพัันธ์์ที่่�มีีค่่าเหล่่านี้้� ท่่านต้้อง:
• ท
 ราบว่่าการดำำ�เนิินการของท่่านในนามของ Citi จะนำำ�มา
ซึ่่�งผลประโยชน์์ทัับซ้้อนที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง เข้้าใจว่่าเกิิดขึ้้�น หรืือ
อาจเกิิดขึ้้�นกัับลููกค้้ารายใหญ่่ ลููกค้้ารายย่่อย หรืือพัันธมิิตร
ธุุรกิิจร่่วม
• ร
 ะบุุ จััดการ บรรเทา ตรวจสอบ และแจ้้งหรืือรายงาน
ผลประโยชน์์ทัับซ้้อนที่่�สามารถเกิิดขึ้้�นได้้จากการจััดหา
ผลิิตภััณฑ์์และบริิการแก่่ลููกค้้า
• ใ ช้้วิจ
ิ ารณญาณที่่�ดีี ขอคำำ�แนะนำำ�จากผู้้�บัังคัับบััญชาหรืือ
แหล่่งข้้อมููลที่่�ระบุุไว้้ในจรรยาบรรณทางธุุรกิิจนี้้� รายงาน
หรืือได้้รัับการตรวจสอบจากคณะกรรมการอนุุมััติิที่�่
เกี่่�ยวข้้อง และเปิิดเผยกิิจกรรมตามที่่�นโยบายกำำ�หนด

ตื่่�นตััวอยู่่�เสมอ!
การเข้้าร่่วมธุุรกรรมใด ๆ ประเภทธุุรกรรมหรืือ
กิิจกรรมที่่�อาจมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องหรืือส่่งผลให้้
ผลประโยชน์์ของ Citi ที่่�สร้้างความเสีียหาย
� ิด
ร้้ายแรงต่่ออีีกฝ่่ายอาจเป็็นการกระทำำ�ที่่ผิ
กฎหมาย เว้้นแต่่ว่า
่ จะมีีมาตรการที่่�เหมาะสม
รวมถึึงการใช้้การเปิิดเผยหรืือการปิิดกั้้�นข้้อมููล
หากมาตรการดัังกล่่าวไม่่สามารถจััดการหรืือ
ลดผลประโยชน์์ทัับซ้้อนอย่่างเหมาะสม ท่่าน
ต้้องป้้องกัันหรืือหลีีกเลี่่�ยงผลประโยชน์์ทัับซ้้อน
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น ซึ่่�งอาจรวมถึึงการไม่่มีีส่่วนร่่วม
ในธุุรกรรมหรืือกิิจกรรมดัังกล่่าว

เรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิม
� วกัับธุุรกิิจ ภููมิิภาค
นโยบายผลประโยชน์์ทัับซ้้อนเกี่่ย
และ/หรืือส่่วนงาน
นโยบายการจััดการผลประโยชน์์ทับ
ั ซ้้อนของลููกค้้า
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� สััตย์์
การทำำ�ธุุรกิิจอย่่างเป็็นธรรมและซื่่อ
การทำำ�งานในตลาดโลก

ธุุรกิิจของเรา
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� สััตย์์
การทำำ�ธุุรกิิจอย่่างเป็็นธรรมและซื่่อ
เราสร้้างมููลค่่าทางเศรษฐกิิจสำำ�หรัับ
ลููกค้้า เปลี่่�ยนโฉมธุุรกิิจ และกำำ�หนด
อนาคตด้้วยความเฉลีียวฉลาดและความ
เป็็นผู้้�นำำ�ของเรา มิิใช่่การดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�
ไม่่เหมาะสมหรืือไม่่เป็็นธรรมในตลาด
การปฏิิบััติิอย่่างเป็็นธรรม
เรามุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างเป็็นธรรมและซื่่�อสััตย์์กัับ
ลููกค้้า ผู้้�ให้้บริิการ ผู้้�จััดจำำ�หน่่าย คู่่�แข่่ง และพนัักงาน
เพื่่�อปฏิิบััติิต่่อพัันธมิิตรทางธุุรกิิจทุุกรายของเราอย่่างเป็็นธรรม
ท่่านต้้อง:
• ไ ม่่เข้้าไปมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการกระทำำ�และหลัักปฏิิบััติิที่�ไ่ ม่่
เป็็นธรรม หลอกลวง หรืือไม่่ถููกต้้อง เช่่น การยัักย้้าย
การปกปิิด การใช้้ข้้อมููลลัับในทางที่่�ผิิดหรืือการบิิดเบืือน
ข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญ
• ม
 อบสิิทธิิการเข้้าถึึงสิินค้้า ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ บริิการ สิ่่�งอำำ�นวย
ความสะดวก สิิทธิิประโยชน์์ ผลประโยชน์์ หรืือที่่�พัักอย่่าง
เป็็นธรรมและเท่่าเทีียม และตััดสิินใจมอบสิิทธิิดัังกล่่าวโดย
ใช้้หลัักเกณฑ์์ที่่�เป็็นรููปธรรม
• ห้
 ้ามมิิให้้มีีการเลืือกปฏิิบััติต่
ิ ่อลููกค้้าไม่่ว่า่ จะเป็็นลููกค้้า
ปััจจุุบัันหรืือในอนาคตบนพื้้�นฐานด้้านเชื้้�อชาติิ สีีผิิว
ศาสนา ถิ่่�นกำำ�เนิิด อายุุ ความโน้้มเอีียงทางเพศ อััตลัักษณ์์
ทางเพศ ความทุุพพลภาพ สถานภาพสมรส หรืือสถานะ
ทางครอบครััว
• แ
 จ้้งให้้ลููกค้้าหรืือผู้้�ที่่�จะเป็็นลููกค้้าทราบถึึงทางเลืือกที่่�
เหมาะสม และอธิิบายข้้อกำำ�หนดและคุุณลัักษณะอย่่างเป็็น
ธรรมและสมดุุล

• ตั้้
 �งใจฟัังความคิิดเห็็นที่่�ท่่านได้้รัับจากผู้้�ที่่�ทำำ�ธุุรกิิจร่่วมกัับ
Citi และรายงานความคิิดเห็็นดัังกล่่าวตามความเหมาะ
สมโดยทัันทีี
• อ
 นุุมััติิหรืือทำำ�สััญญา คำำ�สั่่�งงาน หรืือพัันธกิิจตาม
มาตรฐานทางธุุรกิิจที่่�ยุุติิธรรม เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการเลืือก
ที่่�รัักมัักที่่�ชัังหรืือเข้้าใจว่่าเป็็นการเลืือกที่่�รัักมัักที่่�ชััง
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นโยบายการต่่อต้้านการให้้สิินบนของ Citi
นโยบายความเป็็นธรรมของลููกค้้าทั่่�วโลก
นโยบายการเข้้าถึึงบริิการทางการเงิินทั่่�วโลก

ข้้อตกลงทางธุุรกิิจที่่�มีี
เงื่่�อนไขผููกมััดให้้ต้้องซื้้�อผลิิตภััณฑ์์
หรืือบริิการอื่่�นแบบขายพ่่วง
ในการแจ้้งต่่อลููกค้้าปััจจุุบัันหรืือผู้้�ที่่�จะเป็็นลููกค้้าว่่าราคาหรืือ
ความพร้้อมให้้บริิการของผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการของ Citi นั้้�นขึ้้�น
อยู่่�กัับการที่่�ลููกค้้าปััจจุุบัันหรืือผู้้�ที่่�จะเป็็นลููกค้้าตกลงซื้้�อหรืือจััดหา
สิินค้้าหรืือบริิการอื่่�นของ Citi ก่่อน (ซึ่่�งเป็็นวิิธีีปฏิิบััติิที่่�เรีียกว่่า
“การขายพ่่วง”) การกระทำำ�ในลัักษณะดัังกล่่าวในบางกรณีีถืือ
เป็็นการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย
� วกัับการปฏิิบัติ
หากท่่านมีีคำำ�ถามใด ๆ เกี่่ย
ั ต
ิ ามกฎหมายการขาย
พ่่วง รวมทั้้�งการใช้้บังั คัับในสถานการณ์์ที่เ�่ ฉพาะเจาะจง ท่่านควร
ขอคำำ�แนะนำำ�จากผู้้�ติิดต่่อที่่ร� ะบุุไว้้ในนโยบายต่่อต้้านขายพ่่วง

เรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิม
นโยบายต่่อต้้านขายพ่่วง

หน้้าที่่�ในการพิิทัักษ์์ ผลประโยชน์์
เรากระทำำ�การในฐานะที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากทางการให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ดููแลจััดการทรััพย์์สิินหรืือผู้้�จััดการด้้านการลงทุุน และให้้คำำ�
แนะนำำ�ด้้านการลงทุุนบางประเภท รวมถึึงการสร้้างความสััมพัันธ์์
กัับลููกค้้าในรููปแบบอื่่�น ๆ
การปฏิิบััติิตามภาระหน้้าที่่�ในการดููแลผลประโยชน์์คืือภาระทาง
กฎหมายที่่�ต้้องกระทำำ�เพื่่�อผลประโยชน์์สููงสุุดของลููกค้้า โดย
คำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ของลููกค้้าก่่อนผลประโยชน์์ของตนเอง
ผลประโยชน์์ของบริิษััทในเครืือหรืือพนัักงาน หรืือของบุุคคลหรืือ
หน่่วยงานใดก็็ตามนอกเหนืือจากลููกค้้า ท่่านต้้องทราบเมื่่�อหน้้าที่่�
ในการดููแลผลประโยชน์์เกิิดขึ้้�นในการทำำ�ความตกลงทางธุุรกิิจ
ของ Citi รวมถึึงทราบข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับธรรมาภิิบาลในการ
ดููแลผลประโยชน์์ของ Citi

ทำำ�หน้้าที่่�ในส่่วนของท่่าน
ห้้ามใช้้ความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้าเพื่่�อผลประโยชน์์
ส่่วนตนก่่อนผลประโยชน์์ของลููกค้้า

เรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิม
� เป็็นไปตามข้้อบัังคัับ OCC Regulation 9
กิิจกรรมซึ่่ง
และนโยบายกิิจกรรมการดููแลผลประโยชน์์
� เป็็นไปตามข้้อบัังคัับ OCC Regulation 9
กิิจกรรมซึ่่ง
และมาตรฐานกิิจกรรมการดููแลผลประโยชน์์

ธุุรกิิจของเรา
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ก่่อนหน้้านี้้�

สารบััญ

รายงานข้้อวิิตกกัังวล

ถััดไป

� สััตย์์
การทำำ�ธุุรกิิจอย่่างเป็็นธรรมและซื่่อ
การป้้องกัันการผููกขาด
ทางการค้้าและการแข่่งขัันที่่�
เป็็นธรรม
เราปกป้้องผลประโยชน์์ของลููกค้้ารายใหญ่่และลููกค้้ารายย่่อยโดย
การผููกพัันตนตามกฎหมายการแข่่งขัันและกฎหมายป้้องกัันการ
ผููกขาด การทำำ�เช่่นนี้้�เป็็นการช่่วยรัักษาสภาพการแข่่งขัันในตลาด
และปกป้้องลููกค้้าจากการตกลงธุุรกิิจที่่�ไม่่เป็็นธรรม และปกป้้อง
Citi และชื่่�อเสีียงขององค์์กร
เพื่่�อให้้มั่่�นใจถึึงการแข่่งขัันที่่�เป็็นธรรมและปฏิิบััติต
ิ ามกฎหมายที่่�
ใช้้บัังคัับ ท่่านต้้อง:
� งสถานการณ์์ที่อ
� อ
• ห
 ลีีกเลี่่ย
่� าจก่่อให้้เกิิดการกระทำำ�ที่่ต่
่ ต้้าน
การแข่่งขัันหรืือการสมรู้้�ร่่วมคิิดที่่ไ� ม่่ถูก
ู ต้้องตามกฎหมาย
• ห
 ยุุดการพููดคุุยทัันทีีหากคู่่�แข่่ง ลููกค้้า หรืือบุุคคลภายนอก
ที่่� Citi ทำำ�ธุุรกิิจด้้วยพยายามที่่�จะเข้้าไปเกี่่�ยวข้้องกัับการ
กระทำำ�ที่่�ต่่อต้้านการแข่่งขัันหรืือการสมรู้้�ร่่วมคิิด

ความสััมพัันธ์์กัับผู้้�ให้้บริก
ิ าร
เรามีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับบุุคคลภายนอกใน
หลาย ๆ ทาง และกำำ�หนดให้้บุุคคลที่่�
จััดหาผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการให้้แก่่ Citi
ส่่งเสริิมความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ขั้้�นตอนปฏิิบัติ
ั ิทางธุุรกิิจที่่มีี
� จริิยธรรม
สิิทธิิมนุุษยชนในที่่ทำ
� ำ�งาน และความ
ยั่่�งยืืนด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม
เรายัังมีีความรัับผิิดชอบในการตรวจสอบเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าบุุคคล
ภายนอกดำำ�เนิินกิิจกรรมที่่�สอดคล้้องกัับกฎหมาย กฎเกณฑ์์ กฎ
ระเบีียบ นโยบายที่่�มีีผลใช้้บัังคัับ และเป็็นไปตามความคาดหวััง
ในการดำำ�เนิินงานของ Citi หรืือไม่่

• ป
 ฏิิบััติิงานตามข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับความเป็็นส่่วนตััวของ
ข้้อมููลและใช้้วิจ
ิ ารณญาณที่่�เหมาะสมเมื่่�อตอบสนองต่่อ
คำำ�ขอข้้อมููลของผู้้�ให้้บริิการ
• แ
 นะนำำ�ให้้ผู้้�ให้้บริิการรัักษาความสััมพัันธ์์ใด ๆ ที่่�มีีกัับ Citi
ไว้้เป็็นความลัับ เว้้นแต่่กรณีีที่่� Citi อนุุญาตให้้เปิิดเผยและ
อนุุมััติิเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร

องค์์กรด้้านการจััดการทรััพยากร (RMO) คืือ
�
� บ
องค์์กรของ Citi ที่่มีีหน้
้าที่่รั
ั ผิิดชอบกระบวนการ
บริิหารจััดการซััพพลายเชนแบบครบวงจร หาก
� วข้้องกัับการคััดเลืือก การทำำ�
ท่่านมีีหน้้าที่่เ� กี่่ย
สััญญา หรืือบริิหารจััดการผู้้�ให้้บริก
ิ าร หรืือมีีหน้้าที่่�
ในตรวจสอบการจััดหาสิินค้้าและบริิการ ท่่านต้้อง
เข้้าร่่วม RMO และทำำ�ความคุ้้�นเคยกัับวงจรการ
บริิหารจััดการบุุคคลภายนอกในทุุกระยะดัังที่่�
ระบุุไว้้ในนโยบายและมาตรฐานการบริิหารจััดการ
บุุคคลภายนอก
� งของบุุคคลภายนอกของ
ฝ่่ายจััดการความเสี่่ย
�
CITI (TPRM) คืือ องค์์กรของ Citi ที่่มีีหน้
้าที่่ใ� น
การกำำ�หนดนโยบายและมาตรฐานด้้านการบริิหาร
จััดการบุุคคลภายนอกของ Citi และดููแลระบบการ
จััดการให้้มีีความเหมาะสม ตลอดจนตรวจตราให้้มีี
การปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์อย่่างครบถ้้วน

เพื่่�อใช้้ทรััพยากรและความสััมพัันธ์์กัับผู้้�ให้้บริิการของ Citi ให้้
เกิิดประโยชน์์สููงสุุด ท่่านต้้อง:

ตััวอย่่างของการกระทำำ�ที่ต่
่� อ
่ ต้้านการแข่่งขััน ได้้แก่่:
� วกัับการกำำ�หนดราคา
• การเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่ย
อััตรา ข้้อกำำ�หนดการซื้้�อขาย หรืือข้้อมููลเชิิงกล
ยุุทธ์์อื่น
่� ๆ กัับคู่่�แข่่ง
• แยกกลุ่่�มตลาด เขตแดน หรืือกลุ่่�มลููกค้้ากัับคู่่�แข่่ง
� วกัับค่่าตอบแทนหรืือสิิทธิิ
• บรรลุุข้้อตกลงเกี่่ย
ประโยชน์์ของพนัักงานกัับบริษั
ิ ั ทอื่น
่� ๆ
• ทำำ�ข้้อตกลงอย่่างผิิดกฎหมายกัับบริษั
ิ ั ทอื่น
่�
ไม่่ให้้ว่า่ จ้้างหรืือเชิิญชวนพนัักงานของตน
� อำำ�นวยความสะดวกใน
• พยายามใช้้ลููกค้้าเพื่่อ
� ระสานงานกัับคู่่�แข่่ง หรืือลููกค้้า
กิิจกรรมที่่ป
� ทำำ�ให้้คู่่�แข่่งเสีียเปรีียบ
พยายามใช้้ Citi เพื่่อ

• ต
 รวจสอบให้้แน่่ใจว่่ามีีการปฏิิบััติิที่่�เท่่าเทีียมและเป็็น
ธรรมในระหว่่างกระบวนการคััดเลืือกผู้้�ให้้บริิการ
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• ใ ห้้โอกาสในการประมููลสััญญาแข่่งขัันแก่่ผู้้�ให้้บริิการที่่�มีี
ความหลากหลายหากมีี

นโยบายการจััดการค่่าใช้้จ่่ายของ Citi (CEMP)

• ซื้้
 �อสิินค้้าและบริิการทั้้�งหมดบนพื้้�นฐานของราคา
คุุณภาพ ความพร้้อมใช้้งาน เงื่่�อนไข และการให้้บริิการ

ข้้อกำำ�หนดของ Citi สำำ�หรับผู้
ั ้�ให้้บริก
ิ าร

นโยบายและมาตรฐานการบริิหารจััดการบุุคคลภายนอก

• ไ ม่่ชี้้�ช่่องให้้ผู้้�ให้้บริิการหรืือลููกค้้าเชื่่�อว่่าตนสามารถส่่ง
อิิทธิิพลต่่อการตััดสิินใจในการจััดซื้้�อจััดจ้้างใด ๆ ที่่� Citi
และไม่่เสนอหรืือแนะนำำ�ว่า่ จะมีีการให้้หรืือยกเลิิกธุุรกิิจ
หรืือบริิการใด ๆ เพื่่�อเป็็นการตอบแทนธุุรกิิจอื่่�น ๆ

ระเบีียบการของ Citi ว่่าด้้วยหลัักการการใช้้บริิการจาก
ผู้้�ให้้บริก
ิ าร

• ห
 ลีีกเลี่่�ยงผลประโยชน์์ทัับซ้้อนที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงหรืือเข้้าใจ
ว่่าอาจเกิิดขึ้้�นในขั้้�นตอนการจััดซื้้�อจััดจ้้าง ในกรณีีที่่�ไม่่
สามารถหลีีกเลี่่�ยงได้้หรืือเกิิดขึ้้�นโดยไม่่เจตนา ท่่านต้้อง
เปิิดเผยให้้ทราบทัันทีี

เว็็บไซต์์ขององค์์กรด้้านการจััดการทรััพยากร (RMO)

โครงการสร้้างความหลากหลายและความยั่่�งยืืนให้้กัับผู้�้
ให้้บริก
ิ ารของ Citi

RMO Connect
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� สััตย์์
การทำำ�ธุุรกิิจอย่่างเป็็นธรรมและซื่่อ
การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์โดยใช้้ข้้อมููล
ภายใน
การใช้้งานข้้อมููลสำำ�คััญที่่�ยัังไม่่เปิิดเผยต่่อสาธารณะที่่�ไม่่ถููกต้้อง
จะทำำ�ลายความไว้้วางใจที่่�ลููกค้้ามีีต่่อ Citi และทำำ�ให้้การได้้รัับ
อนุุญาตเพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจของเราตกอยู่่�ในความเสี่่�ยง
นโยบายของ Citi และกฎหมายของหลาย ๆ ประเทศห้้ามการซื้้�อ
ขายหลัักทรััพย์์ของผู้้�ออกหลัักทรััพย์์ใด ๆ ในขณะที่่�ครอบครอง
ข้้อมููลสำำ�คััญที่่�ไม่่เปิิดเผยต่่อสาธารณะ ซึ่่�งในบางเขตอำำ�นาจศาล
เรีียกกัันอย่่างแพร่่หลายว่่าเป็็น “ข้้อมููลภายใน” (รวมเรีียกว่่า
MNPI) เกี่่�ยวกัับผู้้�ออกหลัักทรััพย์์
นอกจากนี้้� “การให้้ข้้อมููล” หรืือส่่งต่่อข้้อมููลภายในให้้กัับผู้้�อื่่�น
โดยผู้้�อื่่�นนำำ�ข้้อมููลดัังกล่่าวไปใช้้โดยการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ หรืือ
ส่่งต่่อข้้อมููลดัังกล่่าวต่่อไปถืือเป็็นการกระทำำ�ที่่�ผิิดกฎหมายใน
หลายประเทศ แม้้ว่า่ ท่่านจะไม่่ได้้รัับผลประโยชน์์ทางการเงิินใด
ๆ ก็็ตาม การซื้้�อขายหรืือการส่่งต่่อ MNPI ยัังอาจเป็็นการละเมิิด
ภาระผููกพัันตามสััญญาที่่�กระทำำ�โดย Citi กัับลููกค้้าหรืือในนาม
ของลููกค้้า
เพื่่�อป้้องกัันการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์โดยใช้้ข้้อมููลภายใน ท่่านต้้อง:
• เข้้าใจว่่าข้้อห้้ามทำำ�การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ในขณะที่่�ครอบ
ครองข้้อมููล MNPI มีีผลใช้้บัังคัับกัับหลัักทรััพย์์ของ Citi
หลัักทรััพย์์ของผู้้�ออกหลัักทรััพย์์อื่่�น ๆ และธุุรกรรมสำำ�หรัับ
บััญชีีของ Citi บััญชีีของลููกค้้า หรืือบััญชีีส่่วนบุุคคล
• ป
 ฏิิบััติิตามมาตรการการป้้องกัันข้้อมููลรั่่�วไหลและไม่่ใช้้
MNPI เกี่่�ยวกัับ Citi หรืือบริิษััทอื่่�นเพื่่�อจุุดประสงค์์ในการ
ขายหรืือซื้้�อหลัักทรััพย์์ของ Citi หรืือบริิษััทอื่่�น

• ไ ม่่เปิิดเผย MNPI หรืือเข้้าไปมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องใน “การให้้
ข้้อมููลซื้้�อขาย” ในทุุกรููปแบบ
• ท
 ราบข้้อจำำ�กััดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานของท่่าน พนัักงานบางคน
มีีข้้อจำำ�กััดที่่�สำำ�คััญเกี่่�ยวกัับการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของ Citi
หรืือหลัักทรััพย์์ของบริิษััทอื่�น
่
• ติ
 ิดต่่อที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือเจ้้าหน้้าที่่� ICRM หากท่่านเชื่่�อ
ว่่าตนเองได้้รัับทราบ MNPI

การป้้องกัันข้้อมููลรั่่�วไหล
เราใช้้การป้้องกัันข้้อมููลรั่่�วไหลเพื่่�อ:
• ป้
อ
้ งกัันมิิให้้มีก
ี ารเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับต่่อบุุคคลที่่�
ไม่่ได้้รัับอนุุญาตให้้ทราบข้้อมููลดัังกล่่าว
• จั
 ัดการกัับผลประโยชน์์ทัับซ้้อนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นหรืือเกิิดขึ้้�นจริิง
ระหว่่างกิิจกรรมทางธุุรกิิจต่่าง ๆ

เรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิม
นโยบายการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์โดยใช้้ข้้อมููลภายใน
นโยบายการป้้องกัันการรั่่�วไหลของข้้อมููลสำำ�คััญที่่ไ� ม่่พึึง
เปิิดเผยต่่อสาธารณะของ ICG

 ่านต้้องทราบและปฏิิบััติิตามนโยบายการป้้องกัันข้้อมููลรั่่�วไหลที่่�
ท่
เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ ภููมิิภาคและ/หรืือส่่วนงานของท่่าน

ข้้อมููลสำำ�คััญที่่ไ� ม่่พึึงเปิิดเผยต่่อสาธารณะ (MNPI):
ท่่านควรพิิจารณาว่่าข้้อมููลนั้้�นมีีความสำำ�คััญ หาก
� อบคอบพิิจารณาว่่าข้้อมููลดัังกล่่าว
นัักลงทุุนที่่ร
มีีความสำำ�คััญต่่อการตััดสิินใจซื้้�อขายหลัักทรััพย์์
หรืือเป็็นไปได้้ว่า่ หากมีีการเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าว
ต่่อสาธารณะแล้้วอาจส่่งผลต่่อราคาหลัักทรััพย์์ใน
ตลาด
ท่่านควรพิิจารณาว่่าข้้อมููลนั้้�นเป็็นข้้อมููลที่่ไ� ม่่เปิิด
เผยต่่อสาธารณะ หากโดยทั่่�วไปแล้้วข้้อมููลดัังกล่่าว
ไม่่ได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณชนในแวดวงการลงทุุน
� ลใช้้
ควรทราบว่่านิิยามของ “ข้้อมููลภายใน”ที่่มีีผ
บัังคัับในเขตอำำ�นาจศาลต่่าง ๆ นอกสหรััฐอเมริิกา
นั้้�นค่่อนข้้างกว้้าง ควรอ่่านนโยบายการป้้องกััน
การรั่่�วไหลของข้้อมููลสำำ�คััญที่่ไ� ม่่พึึงเปิิดเผยต่่อ
� ทราบแนวทางเพิ่่�มเติิม
สาธารณะของ ICG เพื่่อ

ผลกระทบที่่�ตามมาจากการละเมิิดการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์อาจ
ร้้ายแรง รวมถึึงการสิ้้�นสุุดการเลิิกจ้้าง การลงโทษทางแพ่่งหรืือ
ทางอาญาต่่อท่่านและ Citi ตลอดจนความเสีียหายต่่อชื่่�อเสีียง
และความไว้้วางใจจากสาธารณะที่่�ไม่่อาจแก้้ไขได้้
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การทำำ�ธุุรกิิจอย่่างเป็็นธรรมและ
ซื่อ
่� สััตย์์
การลงทุุนส่่วนบุุคคลในหลัักทรััพย์์
� ๆ
ของ Citi และหลัักทรััพย์์อื่่น

บุุคคลของท่่าน รวมทั้้�งข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการแจ้้งให้้ทราบ
และการอนุุมััติิ การอนุุมััติล่
ิ ่วงหน้้า ระยะเวลาห้้ามการซื้้�อขาย
และข้้อกำำ�หนดการรายงาน

การลงทุุนส่่วนบุุคคลในหลัักทรััพย์์
ของ Citi และหลัักทรััพย์์ของบุุคคล
ภายนอกอาจก่่อให้้เกิิดข้้อวิิตกในเรื่่�องผล
ประโยชน์์ทัับซ้้อนและดููเหมืือนจะส่่งผล
ต่่อความสามารถของท่่านในการตััดสิิน
ใจทางธุุรกิิจโดยปราศจากอคติิเพื่่�อ
ประโยชน์์ของ Citi และลููกค้้าของเรา

• ห
 ลีีกเลี่่�ยงการลงทุุนส่่วนบุุคคลหรืือการลงทุุนในหลัักทรััพย์์
อนุุพัันธ์์ สััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า สิินค้้าโภคภััณฑ์์ หรืือ
ตราสารทางการเงิินอื่่�น ๆ หากการซื้้�อขายหรืือการลงทุุนนั้้�น
อาจส่่งผลหรืือดููเหมืือนจะส่่งผลต่่อความสามารถของท่่าน
ในการตััดสิินใจทางธุุรกิิจโดยปราศจากอคติิเพื่่�อประโยชน์์
ของ Citi ทั้้�งนี้้�หมายรวมถึึงการลงทุุนในลููกค้้า ผู้้�ให้้บริิการ
พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ และคู่่�แข่่งของ Citi ด้้วยเช่่นกััน

เมื่่�อพิิจารณาการลงทุุนส่่วนบุุคคลในหลัักทรััพย์์ของ Citi และ
หลัักทรััพย์์ของบุุคคลภายนอก ท่่านต้้อง:
• ทำ
 ำ�ความเข้้าใจและปฏิิบััติต
ิ ามนโยบายของ Citi ธุุรกิิจ
ภููมิิภาค และ/หรืือส่่วนงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการลงทุุนส่่วน
บุุคคลทั้้�งหมด เนื่่�องจากสิ่่�งเหล่่านี้้�ส่่งผลกระทบและอาจ
กำำ�หนดข้้อจำำ�กััดเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ส่่วน

• ห
 ากท่่านเป็็นพนัักงานที่่�อยู่่�ภายใต้้นโยบายการซื้้�อขายและ
การลงทุุนส่่วนบุุคคล (PTIP) โปรดรายงานการลงทุุนของ
ท่่านก่่อนที่่�จะเข้้าทำำ�งานที่่� Citi หรืือในกรณีีที่่�ตำำ�แหน่่งงาน
ของท่่านที่่� Citi เปลี่่�ยนแปลงไปในลัักษณะที่่�การลงทุุนของ
ท่่านอาจก่่อให้้เกิิดผลประโยชน์์ทัับซ้้อน หรืือดููเหมืือนว่่ามีี
ผลประโยชน์์ทัับซ้้อน
• ไ ม่่ซื้้�อขาย ลงทุุน หรืือ “ให้้ข้้อมููล” โดยอาศััย MNPI หรืือ
ข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับหรืือมีีกรรมสิิทธิ์์�ต่่อ Citi หรืือบริิษััท
สาขา บริิษััทในเครืือ ลููกค้้ารายใหญ่่ ลููกค้้ารายย่่อย หรืือ
พัันธมิิตรธุุรกิิจร่่วมของ Citi
• ต
 ระหนัักว่่า Citi สงวนสิิทธิ์์�ที่่�จะตรวจสอบบััญชีีใด ๆ ก็็ตาม
สำำ�หรัับกิิจกรรมที่่�น่่าสงสััย และบััญชีีทั้้�งหมดจะต้้องอยู่่�ภาย
ใต้้ข้้อกำำ�หนดการรายงานที่่�เป็็นไปตามกฎเกณฑ์์ที่่�ใช้้บัังคัับ

เรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิม
นโยบายการซื้้�อขายและการลงทุุนส่่วนบุุคคล (PTIP)
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การทำำ�งานในตลาดโลก
Citi ตระหนัักว่่าเราต้้องจััดหาบริิการ
ทางการเงิินอย่่างรัับผิิดชอบเพื่่�อผลััก
ดัันการเติิบโตและความก้้าวหน้้าทาง
เศรษฐกิิจ สร้้างผลลััพธ์์ทางการเงิินและ
ทางสัังคมที่่ดีี
� ให้้กัับชุุมชนที่่�เราดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจและต่่อสู้้�กัับการทุุจริิต
การป้้องกัันการฟอกเงิิน (AML)
เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะปกป้้องการใช้้ผลิตภั
ิ ัณฑ์์หรืือระบบของเราเพื่่�อ
ฟอกกระบวนการอาชญากรรม ให้้การสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่
ผู้้�ก่่อการร้้าย การเลี่่�ยงภาษีีอากร หรืือการหลีีกเลี่่�ยงกฎหมายการ
คว่ำำ�� บาตรที่่�ใช้้บัังคัับ การทำำ�ความเข้้าใจและปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด
ที่่�ระบุุไว้้ใน AML และนโยบาย มาตรฐาน และขั้้�นตอนปฏิิบััติิของ
Citi จึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ

การฟอกเงิิน หมายถึึง กระบวนการในการนำำ�เงิิน
� วข้้องกัับอาชญากรรมมาทำำ�ให้้ดููเหมืือนว่่า
ที่่เ� กี่่ย
เงิินนั้้�นชอบด้้วยกฎหมายหรืือ “สะอาด” โดยการ
� า ลัักษณะ หรืือความเป็็น
ปลอมแปลงแหล่่งที่่ม
� ที่่จ
� ะสามารถเข้้าถึึงหรืือแจก
เจ้้าของเงิินทุุน เพื่่อ
จ่่ายเงิินดัังกล่่าวได้้อย่่างถููกกฎหมายผ่่านช่่องทาง
� อบด้้วยกฎหมายและสถาบัันที่่น่
� ่า
ทางการเงิินที่่ช
� ถืือ
เชื่่อ
การสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่ผู้้�ก่่อการร้้าย
ได้้แก่่ การจััดหาเงิินทุุนให้้แก่่ผู้้�ก่่อการร้้าย การ
กระทำำ�การก่่อการร้้าย และองค์์กรก่่อการร้้าย และ
� วข้้องกัับเงิินที่่ไ� ด้้มาจากทั้้�งแหล่่งที่่ผิ
� ิดกฎ
อาจเกี่่ย
หมายและถููกต้้องตามกฎหมาย
� ิด
การเลี่่�ยงภาษีี หมายถึึง การใช้้แผนการที่่ผิ
� งภาษีีที่่ต้
� ้องชำำ�ระโดยถููกต้้อง
กฎหมายในการเลี่่ย
ตามกฎหมาย

เพื่่�อต่่อสู้้�กัับการฟอกเงิิน การสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่ผู้้�ก่่อการ
ร้้าย และการเลี่่�ยงภาษีี ท่่านต้้อง:
• เข้้ารัับการฝึึกอบรม AML ให้้เสร็็จสิ้้�นเมื่่�อเข้้าทำำ�งานที่่� Citi
และรัับการฝึึกอบรมอย่่างสม่ำำ��เสมอหลัังจากนั้้�น หากงาน
ที่่�รัับผิิดชอบต้้องอาศััยทัักษะความรู้้�ที่่�ละเอีียดยิ่่�งขึ้้�น ให้้
เข้้ารัับการฝึึกอบรมเพิ่่�มเติิมตามที่่�กำำ�หนด
• เมื่่�อเข้้าทำำ�ธุุรกิิจกัับลููกค้้า ให้้ดำำ�เนิินการตรวจสอบข้้อมููล
ทั้้�งหมดตามข้้อกำำ�หนดต่่าง ๆ รวมถึึงธุุรกรรมแต่่ละ
รายการให้้เสร็็จสมบููรณ์์หากจำำ�เป็็น ไม่่มีค
ี วามสััมพัันธ์์กัับ
ลููกค้้าใดที่่�จะลดทอนความมุ่่�งมั่่�นของเราในการต่่อต้้าน
การฟอกเงิิน การสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่ผู้้�ก่่อการร้้าย
การเลี่่�ยงภาษีี และอาชญากรรมอื่่�น ๆ
• ร
 ายงานกิิจกรรมที่่�ผิิดปกติิหรืือน่่าสงสััยตามขั้้�นตอนของ
ธุุรกิิจ ภููมิิภาค และ/หรืือส่่วนงานของท่่าน
• ห้
 ้ามให้้คำำ�แนะนำำ�ลููกค้้าหรืือบุุคคลนอก Citi ที่่�มีีบััญชีีซึ่่�ง
อยู่่�ระหว่่างการตรวจสอบเพื่่�อวััตถุุประสงค์์เกี่่�ยวกัับ AML
โดยไม่่ได้้ผ่่านการหารืือกัับที่่�ปรึึกษากฎหมายภายในของ
ท่่านก่่อน
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ท่่านทราบหรืือไม่่
การรายงานกิิจกรรมต้้องสงสััย คืือ ข้้อกำำ�หนด
ข้้อหนึ่่�งที่่�ใช้้ในสหรััฐอเมริิกาและประเทศส่่วน
ใหญ่่ที่่� Citi ทำำ�ธุร
ุ กิิจด้้วย โดยสถาบัันการเงิิน
ต้้องให้้พนัก
ั งานระบุุและรายงานให้้หน่่วยงาน
ราชการทราบถึึงกิิจกรรมต้้องสงสััย เช่่น บััญชีี
ที่่�น่า
่ สงสััย ธุุรกรรม การพยายามทำำ�ธุร
ุ กรรม
การพยายามเปิิดบััญชีี หรืือกิิจกรรมอื่่�น ๆ ซึ่่�ง
อาจเกี่่�ยวข้้องกัับการฝ่่าฝืืนกฎหมาย อาทิิ การ
ฟอกเงิิน การสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่ผู้้�ก่อ
่ การ
ร้้าย การเลี่่�ยงภาษีี การซื้้�อขายหุ้้�นโดยใช้้ข้อ
้ มููล
ภายในและการใช้้ข้อ
้ มููลภายในโดยมิิชอบ การ
ทุุจริิต หรืือยัักยอกเงิิน การแบ่่งปัันหรืือ “การ
ให้้ข้อ
้ มููล” ที่่�มีีการยื่่�นรายงานกิิจกรรมต้้อง
สงสััยภายนอก Citi และแม้้แต่่ภายนอกทีีม
AML ภายใน Citi ในบางกรณีีอาจถืือว่่าเป็็น
อาชญากรรมในหลายเขตอำำ�นาจศาล โปรด
ปรึึกษาฝ่่ายกฎหมายหากท่่านมีีข้้อสงสััยว่่า
ข้้อมููลดัังกล่่าวสามารถแบ่่งปัันได้้หรืือไม่่

นโยบายส่่วนกลางว่่าด้้วยการต่่อต้้านการฟอกเงิิน
มาตรฐานโปรแกรมส่่วนกลางว่่าด้้วยการระบุัั�วตนลููกค้้า
ของ AML
นโยบายส่่วนกลางว่่าด้้วยการรู้้�จัก
ั ลููกค้้าของท่่านของ AML
นโยบายส่่วนกลางว่่าด้้วยการตรวจสอบธุุรกรรมของ AML

ธุุรกิิจของเรา
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ก่่อนหน้้านี้้�

สารบััญ

ถััดไป

รายงานข้้อวิิตกกัังวล

การทำำ�งานในตลาดโลก
การต่่อต้้านการให้้สิินบน
เราดำำ�เนิินการอย่่างเป็็นธรรม อย่่างถููก
ต้้องตามจริิยธรรม และอย่่างเปิิดเผย
ไม่่ว่่าเราจะทำำ�อะไรก็็ตาม เราจะไม่่ยิินยอม
ให้้มีีการให้้สิินบนในทุุกรููปแบบ
� เสีียงของเราคืือกุุญแจสู่่�ความสำำ�เร็็จ หน่่วยธุุรกิิจทุุกแห่่งของ Citi
ชื่่อ
ต้้องปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามนโยบายต่่อต้้านการให้้สิน
ิ บนของ Citi และกฎหมาย
� �ำ เนิินกิิจการอยู่่� ซึ่่�งบางฉบัับอาจ
ต่่อต้้านการให้้สิน
ิ บนของประเทศที่่ดำ
� ีค่่าให้้กับ
มีีผลใช้้บังั คัับภายนอกอาณาเขต เราจะไม่่มอบสิ่่�งที่่มี
ั บุุคคล
ใดหากการกระทำำ�ดังั กล่่าวอาจเป็็นหรืืออาจถููกมองว่่าเป็็นการทุุจริิต
ไม่่เหมาะสม หรืือต้้องห้้ามภายใต้้กฎหมายที่่ใ� ช้้บังั คัับ

• เข้้าใจว่่าการจ่่ายเงิินทางอ้้อมผ่่านทางทนายความ ที่่�ปรึึกษา
นายหน้้า ผู้้�รัับเหมา หรืือบริิษััทภายนอก จะอยู่่�ภายใต้้กฎ
ระเบีียบเดีียวกััน และเป็็นความรัับผิิดชอบของท่่านที่่�จะ
ต้้องเข้้าใจว่่าบุุคคลเหล่่านั้้�นกำำ�ลัังกระทำำ�การใดในฐานะเป็็น
ตััวแทนของท่่าน
• ไม่่จ่่ายเงิินเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกไม่่ว่า่ ในรููปแบบใด
• ไ ม่่มอบ เสนอ หรืือให้้สััญญาในสิ่่�งใดที่่�มีีค่่าแก่่เจ้้าหน้้าที่่�
องค์์กรรััฐบาล (ที่่�อยู่่�นอกสหรััฐอเมริิกา) หรืือเจ้้าหน้้าที่่�
รััฐบาลของสหรััฐอเมริิกา หรืือสมาชิิกในครอบครััวของ
เจ้้าหน้้าที่่�องค์์กรรััฐบาลดัังกล่่าว โดยไม่่ได้้รัับการอนุุมััติิ
ล่่วงหน้้าเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรจากผู้้�อนุุมััติิด้้านการต่่อต้้าน
การให้้สิินบนที่่�เหมาะสมเมื่่�อทำำ�ได้้

เจ้้าหน้้าที่่�รัฐ
ั บาลของสหรััฐอเมริิกา คืือผู้้�ที่ม
่� า
� ปฏิิบััติิ
จากการเลืือกตั้้�งหรืือได้้รับ
ั การแต่่งตั้้�งซึ่่ง
หน้้าที่่ใ� นระดัับรัฐ
ั บาลกลางของสหรััฐอเมริิกา
ระดัับมลรััฐ หรืือระดัับท้้องถิ่่�น รวมถึึงพนัักงาน
ของบุุคคลดัังกล่่าว หรืือบุุคคลใดก็็ตามที่่ไ� ด้้รับ
ั การ
ว่่าจ้้างจากหน่่วยงานของรััฐ ได้้แก่่ เจ้้าหน้้าที่่�
� ำ�กัับดููแล
ผู้้�อำำ�นวยการ และพนัักงานขององค์์กรที่่กำ
หน่่วยงาน หน่่วยงานราชการ คณะกรรมาธิิการและ
กรรมการ กองทุุนบำำ�เหน็็จบำำ�นาญของพนัักงานรััฐ
� ัดตั้้�งหรืือดำำ�เนิินงานโดย
และสถาบัันการศึึกษาที่่จั
หน่่วยงานของรััฐ

• ดำ
 ำ�เนิินการตรวจสอบข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผู้้�ให้้บริิการที่่�เป็็นบุุคคล
ภายนอกตามความเหมาะสม

ในป้้องกัันการให้้สิินบน ท่่านต้้อง:
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• ป
 ฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดว่่าด้้วยการอนุุมััติิล่่วงหน้้าและการ
รายงานของ Citi เกี่่�ยวกัับกฎหมายต่่อต้้านการติิดสิินบนที่่�มีี
ผลใช้้บัังคัับ
• ไ ม่่อนุุญาต ไม่่เสนอ ไม่่สััญญาว่่าจะให้้ หรืือไม่่มอบสิ่่�งของมีี
มููลค่่าใด ๆ ให้้แก่่เจ้้าหน้้าที่่�รััฐหรืือบุุคคลอื่่�น หรืือสมาชิิกใน
ครอบครััวของเจ้้าหน้้าที่่� หรืือองค์์กรภายนอกหรืือองค์์กร
การกุุศลที่่�ผู้้�รัับแนะนำำ�ให้้ โดยมีีจุุดประสงค์์เพื่่�อที่่�จะสร้้าง
อิิทธิิพลหรืืออำำ�นาจการต่่อรองต่่อผู้้�รัับเงิินนั้้�นในการดำำ�เนิิน
การหรืือละเว้้นการดำำ�เนิินการใด ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทาง
ราชการ ชัักชวนให้้ผู้้�รัับเงิินนั้้�นทำำ�ธุุรกิิจกัับ Citi หรืือเพื่่�อให้้
ผู้้�รัับทำำ�หน้้าที่่�ของเขาหรืือเธอในลัักษณะที่่�ไม่่เหมาะสม

นโยบายการต่่อต้้านการให้้สิินบนของ Citi
มาตรฐานว่่าด้้วยของขวััญและการเลี้้�ยงรัับรอง
การจ่่ายเงิินเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวก คืือ การ
� อหน่่วย
จ่่ายเงิินจำำ�นวนเล็็กน้้อยให้้แก่่เจ้้าหน้้าที่่หรืื
� เร่่งรััดหรืือรัับประกัันประสิิทธิิภาพการ
งานรััฐเพื่่อ
� ไม่่ใช่่การปฏิิบััติิงาน
ปฏิิบััติิงานตามปกติิของรััฐซึ่่ง
� ้องอาศััยการตััดสิินใจ เช่่น การอนุุมััติิใบอนุุญาต
ที่่ต้
� กระตุ้้�นการปฏิิบััติิหน้้าที่่ใ� นระดัับล่่าง
ต่่าง ๆ หรืือเพื่่อ
� ๆ นโยบายการต่่อต้้านการให้้สิินบนของ Citi
อื่่น
� อำำ�นวยความสะดวก
ห้้ามพนัักงานจ่่ายเงิินเพื่่อ
ข้้าราชการ (นอกสหรััฐอเมริิกา) รวมถึึงแต่่ไม่่
จำำ�กัด
ั เฉพาะผู้้�ที่่ไ� ด้้รับ
ั การว่่าจ้้างโดยหรืือเป็็นตััวแทน
� รรคการเมืือง เจ้้าหน้้าที่่ข
� อง
ของภาครััฐ เจ้้าหน้้าที่่พ
องค์์กรนานาชาติิสาธารณะ ผู้้�ลงสมััครในตำำ�แหน่่ง
ทางการเมืืองและพนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ

ขั้้�นตอนการว่่าจ้้างสำำ�หรับ
ั การต่่อต้้านการให้้สิินบน
ขั้้�นตอนว่่าด้้วยการต่่อต้้านการให้้สิินบนสำำ�หรับบุ
ั ุคคล
ภายนอก
ขั้้�นตอนว่่าด้้วยการต่่อต้้านการให้้สิินบนสำำ�หรับ
ั
� กษา/ตััวแทน
ที่่ปรึึ
นโยบายการจััดการค่่าใช้้จ่่ายของ Citi (CEMP)
� วข้้องกัับเจ้้าหน้้าที่่�
มาตรฐานของกิิจกรรมที่่เ� กี่่ย
รััฐบาลของสหรััฐอเมริิกา

ท่่านทราบหรืือไม่่
บางครั้้�งเราไม่่อาจระบุุได้้อย่่างชััดเจนว่่า
สิ่่�งใดเป็็นสิ่่�งที่่�มีีค่่า สิ่่�งที่่�มีีค่่า ได้้แก่่ สิิทธิิ
ประโยชน์์หรืือผลประโยชน์์ในทุุกรููปแบบ เช่่น
การจ่่ายเงิินสด ข้้อเสนอในการจ้้างงานหรืือ
ประสบการณ์์การทำำ�งาน (รวมถึึงการฝึึกงาน
การยืืมตััวบุุคลากรมาช่่วยงาน หรืือการให้้
พนัักงานไปเรีียนรู้้�วิธีี
ิ การทำำ�งานของพนัักงาน
คนอื่่�น) การเดิินทางและจััดหาที่่�พััก หรืือบััตร
เข้้าชมกีีฬาหรืือกิิจกรรมด้้านวััฒนธรรม สิ่่�งที่่�
มีีค่่าอาจเป็็นหรืืออาจถููกมองว่่าเป็็นสิินบนได้้
หากมีีการเสนอเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนกัับการตััดสิินใจ
หรืือการปฏิิบััติิในลัักษณะที่่�เอื้้�อประโยชน์์
ก่่อนที่่�ท่่านจะเสนอหรืือรัับสิ่่ง
� ที่่�มีีค่่าใด ๆ ควร
สอบถามจากผู้้�อนุุมััติด้
ิ ้านการต่่อต้้านการ
ให้้สิินบนและได้้รับ
ั การอนุุมััติล่
ิ ่วงหน้้าตามที่่�
� งรัับรอง
จำำ�เป็็นผ่่านระบบของขวััญและการเลี้้ย
ของ CITI (CGE)
จากนั้้�น หากนโยบายของเรากำำ�หนดไว้้ ท่่าน
ต้้องบัันทึึกการจ่่ายเงิินหรืือค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ
อย่่างถููกต้้องและครบถ้้วน หากมีีข้้อสงสััยอื่่�น ๆ
เกี่่�ยวกัับการปรัับใช้้นโยบายการต่่อต้้านการให้้
สิินบนของ Citi โปรดปรึึกษาผู้้�บัังคัับบััญชาของ
ท่่านหรืือผู้้�อนุุมััติด้
ิ ้านการต่่อต้้านการให้้สิินบน
ระดัับภููมิิภาคตามที่่�ระบุุไว้้ในภาคผนวก A ของ
นโยบายการต่่อต้้านการให้้สิินบนของ Citi

มาตรฐานว่่าด้้วยการล็็อบบี้้�เจ้้าพนัักงานนิิติิบััญญััติิ
และการอุุดหนุุน พรรคการเมืืองขององค์์กรที่่�
� วข้้องกัับเจ้้าพนัักงานรััฐที่่อ
� ยู่่�นอกสหรััฐอเมริิกา
เกี่่ย
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การทำำ�งานในตลาดโลก
การปิิดล้้อมทางการค้้าและ
มาตรการคว่ำำ�บ
� าตรทางเศรษฐกิิจ
Citi มีีนโยบายและขั้้�นตอนปฏิิบััติิที่่�กำำ�หนดขึ้้�นเพื่่�อให้้เป็็นไปตาม
มาตรการการปิิดล้้อมทางการค้้าและมาตรการคว่ำำ�� บาตรทาง
เศรษฐกิิจของสหรััฐฯ รวมถึึงกฎหมายการคว่ำำ�� บาตรที่่�ใช้้บัังคัับใน
เขตอำำ�นาจศาลที่่�เราดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่�
เพื่่�อปฏิิบััติิตามการปิิดล้้อมทางการค้้าและมาตรการคว่ำำ�� บาตร
ทางเศรษฐกิิจ ท่่านต้้อง:
• เข้้าใจและปฏิิบััติิตามนโยบายการคว่ำำ�� บาตรทั่่�วโลกและ
กฎหมายที่่�ใช้้บัังคัับในสหรััฐอเมริิกาและนอกสหรััฐอเมริิกา
• ร
 ายงานข้้อวิิตกกัังวลที่่�ท่่านมีีเกี่่�ยวกัับความพยายามที่่�เกิิด
ขึ้้�นจริิงหรืืออาจเกิิดขึ้้�นในการหลีีกเลี่่�ยงการคว่ำำ�� บาตรโดย
ผู้้�ใดก็็ตามต่่อฝ่่ายกำำ�กัับการคว่ำำ�� บาตรของ ICRM โดยทัันทีี

ท่่านทราบหรืือไม่่
การคว่ำำ�บ
� าตรจะจำำ�กััดการดำำ�เนิินธุุรกิิจหรืือ
การมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับเป้้าหมายในการคว่ำำ�
�
บาตร ซึ่่�งอาจได้้แก่่ ประเทศ ภููมิิภาค รััฐบาล
บุุคคล หน่่วยงาน เรืือเดิินสมุุทร และเครื่่�อง
บิิน การคว่ำำ�บ
� าตรยัังอาจจำำ�กััดการลงทุุน
การถืือหลัักทรััพย์์ และการจััดหาบริิการ
บางอย่่าง (รวมถึึงบริิการทางการเงิิน) ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับเป้้าหมายการคว่ำำ�บ
� าตรอีีกด้้วย
พนัักงานของ Citi ต้้องไม่่อำำ�นวยความ
สะดวกสำำ�หรัับกิิจกรรมทางธุุรกิิจต้้องห้้าม
เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงข้้อจำำ�กััดเกี่่�ยวกัับการคว่ำำ�บ
� าตร
ที่่�ใช้้บัังคัับโดยตรงหรืือโดยอ้้อมผ่่านบุุคคล
ภายนอก

เรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิม
� าตรทั่่�วโลก
นโยบายการคว่ำำ�บ
� าตรของ ICRM
เว็็บไซต์์การคว่ำำ�บ

กฎหมายตอบโต้้การคว่ำำ�บ
� าตร
กฎหมายตอบโต้้การคว่ำำ�� บาตรของสหรััฐอเมริิกาจะจำำ�กััดขอบเขต
ในการปฏิิบััติิตามมาตรการการคว่ำำ�� บาตรของ Citi ที่่�กำำ�หนดโดย
รััฐบาลต่่างประเทศ
โดยทั่่�วไป กฎหมายจะห้้ามการกระทำำ� (และข้้อตกลงที่่�จะกระทำำ�
การดัังกล่่าว) ดัังต่่อไปนี้้� ซึ่่�งอาจจะก่่อให้้เกิิดการคว่ำำ�� บาตรที่่�ไม่่ได้้
รัับความเห็็นชอบจากสหรััฐอเมริิกา:

เรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิม
� าตร
นโยบายตอบโต้้การคว่ำำ�บ
� าตร
แนวทางปฏิิบััติิด้้านการตอบโต้้การคว่ำำ�บ

• ก
 ารปฏิิเสธที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิิจกัับบุุคคลหรืือบริิษััทอื่่�น ๆ บน
พื้้�นฐานของเชื้้�อชาติิ ศาสนา เพศ หรืือถิ่่�นกำำ�เนิิด
• การเลืือกปฏิิบััติิในการจ้้างงาน
• ก
 ารจััดหาข้้อมููลในเรื่่�องเชื้้�อชาติิ ศาสนา เพศ หรืือชาติิ
กำำ�เนิิดของพลเมืืองสหรััฐอเมริิกา
• ก
 ารจััดหาข้้อมููลเกี่่�ยวกัับข้้อผููกพัันหรืือความสััมพัันธ์์ทาง
ธุุรกิิจของบุุคคลที่่�มีีต่่อประเทศที่่�ถููกคว่ำำ�� บาตร หรืือบุุคคลใด
ก็็ตามที่่�เชื่่�อว่่าได้้ถููกขึ้้�นบััญชีีดำำ�โดยประเทศที่่�คว่ำำ�� บาตร
• ก
 ารใช้้จดหมายรัับรองการเงิินที่่�มีบ
ี ทบััญญััติิห้้ามการคว่ำำ��
บาตร

ตื่่�นตััวอยู่่�เสมอ!
ในทุุกการดำำ�เนิินงานและทุุกกิิจกรรมของ
Citi ท่่านอาจได้้รับคำ
ั ำ�ขอที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
คว่ำำ�บ
� าตร ซึ่่�งไม่่จำำ�เป็็นต้้องเป็็นข้้อความที่่�
สั่่�งการออกมาโดยตรง ซึ่่�งการแจ้้งให้้ดำำ�เนิิน
การโดยทัันทีีหรืือความพยายามใด ๆ ที่่�จะ
บรรลุุข้้อตกลงในการดำำ�เนิินการใดก็็ตามจะ
เป็็นการฝ่่าฝืืนข้้อห้้ามในการคว่ำำ�บ
� าตรของ
สหรััฐอเมริิกา
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การทำำ�งานในตลาดโลก
การรัักษาความต่่อเนื่่�องของธุุรกิิจ
เรารัักษาแผนความยืืดหยุ่่�นและความต่่อ
เนื่่�องในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อตอบสนอง
ความต้้องการของตลาดและลููกค้้า และ
แจ้้งให้้เพื่่�อนร่่วมงานของเราทราบหากมีี
การติิดขััดเกิิดขึ้้�นเนื่่�องจากเหตุุการณ์์ทาง
ธรรมชาติิ เป็็นผลมาจากมนุุษย์์ หรืือที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับเทคโนโลยีี
เพื่่�อรัักษาความต่่อเนื่่�องของธุุรกิิจและมอบประสบการณ์์ที่�ดีี
่ ที่่�สุุด
ให้้แก่่ลููกค้้าของเรา ท่่านต้้อง:
• อััปเดตข้้อมููลติิดต่่อของท่่านในช่่วงเวลาทำำ�งานอยู่่�เสมอ
• ท
 ดสอบความสามารถในการเข้้าสู่่�ระบบเครืือข่่ายของ Citi
จากระยะไกลอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อยืืนยัันว่่าท่่านสามารถ
ทำำ�งานจากสถานที่่�อื่่�นนอกสำำ�นัักงานได้้อย่่างปลอดภััยหาก
จำำ�เป็็น
� องท่่านในกระบวนการฟื้้�นตััวของธุุรกิิจ
• เข้้าใจบทบาทหน้้าที่่ข
หากท่่านมีีหน้้าที่่�บริิหารส่่วนงานด้้านธุุรกิิจหรืือเทคโนโลยีี ท่่าน
ต้้อง:
• ท
 ราบแผนการฟื้้�นตััวของธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องสำำ�หรัับธุุรกิิจ
ภููมิิภาค และ/หรืือส่่วนงาน อััปเดตให้้เป็็นข้้อมููลล่่าสุุด และ
ทดสอบแผนอย่่างน้้อยปีีละครั้้�งเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าลููกค้้าได้้รัับ
ประสบการณ์์การใช้้งานที่่�ราบรื่่�น
• ท
 ราบช่่องทางการติิดต่่อพนัักงานในกรณีีที่่�เกิิดเหตุุการณ์์
ร้้ายแรง

เรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิม
� งในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ Citi (CoB)
นโยบายความต่่อเนื่่อ
ธุุรกิิจของเรา
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การมีีส่่วนร่่วมทำำ�ประโยชน์์ในชุุมชนของเรา
การเข้้าร่่วมกระบวนการทางการเมืือง
การส่่งเสริิมความยั่่�งยืืน
การเคารพในสิิทธิิมนุุษยชน
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การมีีส่่วนร่่วมทำำ�ประโยชน์์ในชุุมชนของเรา
เรายึึดถืือค่่านิิยมในการผลัักดัันให้้เกิิด
การเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคมในเชิิงบวก
และมีีความหมายผ่่านผลิิตภััณฑ์์และ
บริิการของเราและการทำำ�งานร่่วมกัับ
ลููกค้้าของเรา เราเร่่งสร้้างนวััตกรรม
สำำ�หรัับลููกค้้าและชุุมชนที่่�เราให้้บริิการ
โดยใช้้การสื่่�อสารด้้วยเสีียงของเรา เพื่่�อ
เข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในการสนทนาเกี่่�ยวกัับ
ปััญหาเร่่งด่่วนที่่สุ
� ุด ควบคู่่�ไปกัับมููลนิิธิิ
Citi และการทุ่่�มเทเวลาและความสามารถ
ของบุุคลากร

� ส่่งเสริิมและปกป้้องเกีียรติิประวััติด้
เพื่่อ
ิ า้ นการกุุศลของเรา ท่่านต้้อง:
• ป
 ฏิิบััติิตามนโยบายการไม่่เรีียกร้้องของ Citi และสร้้างความ
มั่่�นใจว่่าการบริิจาคให้้องค์์กรการกุุศลเป็็นความลัับ เป็็นไป
โดยสมััครใจอย่่างแท้้จริิง และไม่่ส่่งผลกระทบต่่อการตััดสิิน
ใจจ้้างงานหรืือการให้้ผลตอบแทน
• ไ ม่่จััดหาหรืือร้้องขอการบริิจาคเพื่่�อการกุุศลเพื่่�อเป็็นเงื่่�อนไข
หรืือครอบงำำ�การตััดสิินใจทางธุุรกิิจ หรืือกระทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อผล
ประโยชน์์ของบุุคคลใด ๆ
• ป
 ฏิิบััติิตามขั้้�นตอนปฏิิบััติิในการตรวจสอบข้้อมููลและไม่่
ทำำ�ความตกลงกัับองค์์กรการกุุศลที่่�ไม่่เหมาะสม เช่่น องค์์กร
ที่่�ให้้เงิินทุุนสนัับสนุุนแก่่ผู้้�ก่อ
่ การร้้ายหรืือมีีส่่วนพััวพัันในการ
ฟอกเงิิน ฉ้้อโกง หรืือกิิจกรรมทางอาญาอื่่�น ๆ
• ห
 ากท่่านเป็็นผู้้�อนุุมััติิการบริิจาคเพื่่�อการกุุศลและกิิจกรรม
การกุุศล ควรตรวจสอบคำำ�ขอเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าจะไม่่ก่่อให้้
เกิิดผลประโยชน์์ทัับซ้้อนหรืือความไม่่เหมาะสมขึ้้�นและการ
บริิจาคนั้้�นเป็็นไปตามนโยบายของ Citi

ทำำ�หน้้าที่่�ในส่่วนของท่่าน
ในฐานะองค์์กร เรายึึดมั่่�นในการทำำ�งานร่่วม
กัันเพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาทางสัังคมและ
เศรษฐกิิจ และเรากระตืือรืือร้้นในการจััด
ทำำ�โครงการริิเริ่่�มต่่าง ๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อ
บุุคลากรของเราตลอดจนสภาพแวดล้้อมที่่�เรา
ทำำ�งานและอาศััยอยู่่� เราสนัับสนุุนให้้ท่่านเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของวััตถุุประสงค์์ร่ว
่ มทางสัังคมของ
เรา และเข้้าร่่วมในอย่่างน้้อยหนึ่่�งโครงการที่่�
Citi ให้้การสนัับสนุุนผ่่านความร่่วมมืือด้้านการ
กุุศลและโปรแกรมการมีีส่่วนร่่วมของพนัักงาน

เรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิม
� การกุุศล
นโยบายการบริิจาคเพื่่อ
� วกัับการบริิจาคเพื่่อ
� การกุุศล
มาตรฐานเกี่่ย
เว็็บไซต์์มููลนิิธิิ Citi
เว็็บไซต์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล
เว็็บไซต์์อาสาสมััครของ Citi

เรายัังส่่งเสริิมให้้ท่า
่ นสร้้างความแตกต่่างใน
ระดัับบุคค
ุ ลด้้วยเช่่นกััน โดย Citi สนัับสนุุนให้้
ท่่านมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมการกุุศลและทางการ
เมืืองโดยสมััครใจ แต่่โดยทั่่�วไปเราจะขอให้้ท่า
่ น
เข้้าร่่วมกิิจกรรมดัังกล่่าวนอกเวลางานและท่่าน
ต้้องเป็็นผู้้อ
� อกค่่าใช้้จ่า
่ ยเอง รวมถึึงตรวจสอบ
ให้้แน่่ใจว่่ากิิจกรรมของท่่านเป็็นกิิจกรรมที่่�ชอบ
ด้้วยกฎหมายและสอดคล้้องกัับนโยบายของเรา
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การเข้้าร่่วมกระบวนการทางการเมืือง
เราเชื่่�อว่่าการเป็็นพลเมืืององค์์กรที่่ดีี
�
หมายถึึงการมีีส่่วนร่่วมในกระบวนการ
ทางการเมืืองอย่่างระมััดระวััง
Citi เคารพสิิทธิิของท่่านในการเข้้าร่่วมกิิจกรรมทางการเมืือง
ส่่วนบุุคคล อย่่างไรก็็ตาม ท่่านต้้องเข้้าใจว่่าสำำ�นัักงานรััฐกิิจ
สััมพัันธ์์ส่่วนกลาง (GGA) เป็็นตััวแทนธุุรกิิจทั้้�งหมดของ Citi เมื่่�อ
มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการโน้้มน้้าวบัังคัับการออกกฎหมาย
ท่่านต้้องแน่่ใจว่่ากิิจกรรมทางการเมืืองที่่�ท่่านเข้้าร่่วมนั้้�นชอบ
ด้้วยกฎหมาย ไม่่ทำำ�ให้้เกิิดสถานการณ์์ที่่�ดููไม่่เหมาะสมหรืือขััด
แย้้งกัับบทบาทหน้้าที่่�ใน Citi และไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้เวลาหรืือ
ทรััพยากรของ Citi รวมถึึงตำำ�แหน่่งในองค์์กรของท่่าน ในการทำำ�
เช่่นนั้้�น ท่่านต้้อง:
• ท
 ราบว่่ากิิจกรรมทางการเมืืองใดได้้รัับอนุุญาตตามนโยบาย
และข้้อกำำ�หนดในประเทศ ธุุรกิิจ ภููมิิภาค และ/หรืือหน่่วย
งานของท่่าน เนื่่�องจากนโยบายและข้้อกำำ�หนดเหล่่านี้้�จะ
แตกต่่างกัันตามเขตอำำ�นาจศาลและสายธุุรกิิจ
• ติ
 ิดต่่อเจ้้าหน้้าที่่� ICRM, GGA หรืือเจ้้าหน้้าที่่�กฎหมายก่่อน
เข้้าร่่วมกิิจกรรมทางการเมืือง
• ทำ
 ำ�กิิจกรรมทางการเมืืองทั้้�งหมดในเวลาของท่่านเอง
นอกสถานที่่�ทำำ�งาน และด้้วยค่่าใช้้จ่่ายของท่่านเอง เว้้นแต่่
กฎหมายอนุุญาตและได้้รัับอนุุมััติิล่่วงหน้้าจาก Citi
• แ
 สดงออกอย่่างชััดเจนว่่าเป็็นมุุมมองทางการเมืืองและ
การกระทำำ�ของท่่านเอง ไม่่ใช่่ของ Citi

กิิจกรรมทางการเมืือง หมายถึึง:
• การอุุดหนุุนทางการเมืืองในระดัับส่่วนบุุคคลหรืือ
องค์์กร การระดมทุุน หรืือการชัักจููงให้้มีีการ
อุุดหนุุนทางการเมืือง
� เป็็น
• การให้้บริก
ิ ารส่่วนบุุคคลโดยสมััครใจเพื่่อ
ตััวแทนในการรณรงค์์หาเสีียงของผู้้�สมััครเข้้า
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งทางการเมืืองต่่าง ๆ คณะกรรมการ
ของพรรคการเมืือง หรืือคณะกรรมการการ
ดำำ�เนิินการทางการเมืือง
� ับเจ้้าหน้้าที่่�
• การล็็อบบี้้�หรืือการเข้้าร่่วมลงพื้้�นที่่กั
ของรััฐไม่่ว่า่ จะโดยตรงหรืือผ่่านบุุคคลภายนอก
� ะโน้้มน้้าวใน
การล็็อบบี้้� ได้้แก่่ ความพยายามที่่จ
� งการออกกฎหมาย การออกกฎระเบีียบปฏิิบััติิ
เรื่่อ
� วกัับสััญญา
ของหน่่วยงาน หรืือการตััดสิินใจเกี่่ย
ของรััฐบาล
• การแสวงหา ยอมรัับ หรืือดำำ�รงตำำ�แหน่่งทางการ
เมืืองใด ๆ อัันได้้แก่่ การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในคณะ
� ใดที่่�
กรรมการ คณะกรรมาธิิการ หรืือองค์์กรอื่่น
คล้้ายคลึึงกัันของรััฐ
� วกัับรููปแบบ
เว็็บไซต์์ GGA จะให้้ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่ย
ของกิิจกรรมทางการเมืืองและข้้อกำำ�หนดที่่ใ� ช้้บัังคัับ

ตื่่�นตััวอยู่่�เสมอ!
� งรัับรองลููกจ้้างของ
ของขวััญหรืือการเลี้้ย
รััฐ (เจ้้าหน้้าที่่�หรืือพนัักงานของรััฐ) ต้้องได้้
รัับการอนุุมััติิล่่วงหน้้าผ่่านระบบของขวััญ
� งรัับรองของ Citi (CGE)เพื่่�อให้้
และการเลี้้ย
เป็็นไปตามกฎหมายต่่อต้้านการให้้สิินบนและ
กฎหมายเกี่่�ยวกัับของขวััญ

เรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิม
� วข้้องกัับเจ้้าหน้้าที่่รั
� ฐ
มาตรฐานของกิิจกรรมที่่เ� กี่่ย
ั บาล
ของสหรััฐอเมริิกา
� ว
การล็็อบบี้้�เจ้้าพนัักงานนิิติิบััญญััติิและมาตรฐานเกี่่ย
� วข้้อง
กัับการอุุดหนุุนพรรคการเมืืองขององค์์กรที่่เ� กี่่ย
� ยู่่�นอกสหรััฐอเมริิกา)
กัับเจ้้าพนัักงานรััฐ (ที่่อ
แนวทางการอนุุมััติิล่่วงหน้้าสำำ�หรับ
ั การอุุดหนุุน
พรรคการเมืืองเป็็นการส่่วนตััวของสหรััฐอเมริิกา
สำำ�นัักงานรััฐกิิจสััมพัันธ์์ประจำำ�สำำ�นัักงานใหญ่่

• ห
 ากท่่านไม่่ใช่่พนัักงาน GGA ท่่านไม่่ควรนำำ�เสนอตนเองว่่า
เป็็นตััวแทนที่่�มีค
ี วามสััมพัันธ์์กัับรััฐบาล
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� ยืืน
การส่่งเสริิมความยั่่ง
เราเชื่่�อว่่าการส่่งเสริิมความยั่่�งยืืนคืือวิิธีี
การดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ถููกต้้อง
ความมุ่่�งมั่่�นต่่อการเจริิญเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนทำำ�ให้้เราตระหนัักดีี
ว่่าการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพอากาศคืือหนึ่่�งในปััญหาเร่่งด่่วน
ที่่�สุุดของศตวรรษที่่� 21 และ Citi มีีบทบาทสำำ�คััญในการช่่วยลด
ผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิิน
งานของเราและกิิจกรรมของลููกค้้า
เพื่่�อสนัับสนุุนการเจริิญเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนซึ่่�งสอดคล้้องกัับค่่า
นิิยมของเรา รวมถึึงค่่านิิยมที่่�ระบุุไว้้ในพัันธกิิจและค่่านิิยมของ
Citi ในปีี 2020 ที่่�ผ่่านมาเราได้้ประกาศกลยุุทธ์์ความก้้าวหน้้า
อย่่างยั่่�งยืืนทั่่�วโลกและองค์์กรปีี 2025 โดยมุ่่�งเน้้นที่่�กิิจกรรม
สำำ�คััญสามอย่่าง ได้้แก่่
1.	
การเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�เศรษฐกิิจคาร์์บอนต่ำำ��: พััฒนาโซลููชัันที่่�
จััดการกัับการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพอากาศและเร่่งให้้เกิิด
การเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�เศรษฐกิิจคาร์์บอนต่ำำ�� โดยการกำำ�หนดเป้้า
หมายด้้านบริิการทางการเงิินเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมมููลค่่า 2.5 แสน
ล้้านเหรีียญสหรััฐ ซึ่่�งจะให้้การสนัับสนุุนทางการเงิินจำำ�นวน
2.5 แสนล้้านเหรีียญสหรััฐในการสร้้างโซลููชัันด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
และสภาพอากาศ
2.	ความเสี่่�ยงด้้านสภาพอากาศ: ประเมิิน จััดการ และลดความ
เสี่่�ยงด้้านสภาพอากาศและผลกระทบจากธุุรกิิจของเรา โดย
การวิิเคราะห์์และลดความเสี่่�ยงด้้านสภาพอากาศที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับพอร์์ตการลงทุุนของลููกค้้าโดยการจััดทำำ�นโยบาย การ
วิิเคราะห์์และประเมิินพอร์์ตการลงทุุน และการมีีส่่วนร่่วม

นอกเหนืือจากกลยุุทธ์์ความก้้าวหน้้าอย่่างยั่่�งยืืนปีี 2025 ของ
เราแล้้ว เรายัังมุ่่�งมั่่�นที่่�จะขัับเคลื่่�อนผลลััพธ์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและ
สัังคมในเชิิงบวกโดยการ:
• บ
 รรลุุเป้้าหมายในการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิจน
เป็็นศููนย์์ภายในปีี 2050 ตามเจตนารมณ์์ของความตกลง
ปารีีส (Paris Agreement) และวััตถุุประสงค์์บนพื้้�นฐาน
ทางวิิทยาศาสตร์์ ซึ่่�งรวมไปถึึงการไม่่ปล่่อยมลพิิษใด ๆ ใน
การดำำ�เนิินงานของเราภายในปีี 2030
• ดำำ�เนิินนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและ
สัังคม (ESRM) รวมถึึงประเมิินและพิิจารณาความเสี่่�ยง
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมอย่่างละเอีียดถี่่�ถ้้วน ก่่อนทำำ�การ
ตััดสิินใจทางการเงิินสำำ�หรัับธุุรกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคล
หรืือโครงการในระหว่่างการตรวจสอบบริิษััทประจำำ�ปีแ
ี ละ
ในขณะประเมิินพอร์์ตลงทุุนทั้้�งหมดของลููกค้้า
• แ
 สดงถึึงความเป็็นผู้้�นำำ�ในอุุตสาหกรรมโดยการสนัับสนุุน
� ว่ ยขัับเคลื่่อ
� นภาค
หลัักการและมาตรฐานภายนอกองค์์กรที่่ช่
� ง ได้้แก่่ หลัักการธนาคารที่่�
อุุตสาหกรรมของเราอย่่างต่่อเนื่่อ
รัับผิิดชอบ (Principles for Responsible Banking), หลััก
การอีีเควเตอร์์ (Equator Principles) และการเปิิดเผยข้้อมููล
� วข้้องกัับสภาพภููมิอ
ทางการเงิินที่่เ� กี่่ย
ิ ากาศ (Task Force on
Climate-Related Financial Disclosures - TCFD)
• สื่
 ่�อสารให้้ผู้้�บริิการทราบถึึงความคาดหวัังของเราที่่�จะ
บรรเทาความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม และทำำ�งาน
ร่่วมกัับผู้้�ให้้บริิการเพื่่�อดำำ�เนิินแนวทางปฏิิบััติิอย่่างยั่่�งยืืน

ท่่านทราบหรืือไม่่
นโยบาย ESRM ของเรามีีขอบเขตครอบคลุุม
ผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิินที่่�หลากหลาย และได้้
กำำ�หนดมาตรฐานในการประเมิินผลกระทบ
ของลููกค้้าต่่อชุุมชนท้้องถิ่่�น แรงงาน การ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ความหลาก
หลายทางชีีวภาพ คุุณภาพอากาศ คุุณภาพ
น้ำำ�
� และปััญหาด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
� ึงเป็็นเครื่่�องชี้้แ
� นะในการ
อื่่�น ๆ นโยบายนี้้จึ
ประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสิิทธิิ
มนุุษยชนในโครงการต่่าง ๆ ที่่�เราให้้การ
สนัับสนุุนทางการเงิิน

เรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิม
กรอบงานนโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
เว็็บไซต์์ความยั่่�งยืืนของ Citi
เว็็บไซต์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล

3.	การดำำ�เนิินงานอย่่างยั่่�งยืืน: พััฒนาตััวชี้้�วัด
ั ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ในสถานที่่�ต่่าง ๆ โดยลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก การใช้้
พลัังงาน การใช้้น้ำำ�� และการกำำ�จััดของเสีียด้้วยวิิธีีฝัังกลบ เพิ่่�ม
จำำ�นวนใบรัับรองอาคารสีีเขีียว และส่่งเสริิมวัฒ
ั นธรรมการ
พััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนให้้กัับพนัักงานทั่่�วโลก
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ถััดไป

การเคารพในสิิทธิิมนุุษยชน
เรายึึดมั่่�นต่่อการเคารพในสิิทธิิมนุุษยชน
ที่่�ได้้รับ
ั การยอมรัับในระดัับนานาชาติิ
ทั่่�วโลกและทั่่�วทั้้�งห่่วงโซ่่คุุณค่่าของเรา
เรามีีมาตรฐานต่่าง ๆ เป็็นแนวทาง อาทิิ หลัักการปฏิิบััติิเพื่่�อ
เป็็นแนวทางขององค์์การสหประชาชาติิในเรื่่�องธุุรกิิจและสิิทธิิ
มนุุษยชน ปฏิิญญาสากลว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งองค์์การ
สหประชาชาติิ และอนุุสััญญาหลัักขององค์์การแรงงานระหว่่าง
ประเทศ (“ILO”) ว่่าด้้วยแรงงานเด็็กในรููปแบบต่่าง ๆ แรงงาน
บัังคัับ เสรีีภาพในการสมาคม สิิทธิิในการจััดการและต่่อรอง
เป็็นกลุ่่�ม ค่่าจ้้างที่่�เท่่าเทีียม และการไม่่เลืือกปฏิิบััติิในหมู่่�
พนัักงาน
กฎหมายสิิทธิมนุ
ิ ุษยชนในบางประเทศที่่�เราดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่�อาจ
มีีเนื้้�อหาแตกต่่างจากมาตรฐานสากลบางประการของ Citi ใน
กรณีีดัังกล่่าว เราจะให้้ความเคารพต่่อหลัักสิิทธิิมนุุษยชนตาม
มาตรฐานดัังกล่่าวขณะที่่�ยัังคงตระหนัักถึึงบริิบทของประเทศ
นั้้�น ๆ ด้้วยเช่่นกััน
เพื่่�อส่่งเสริิมสิิทธิิมนุุษยชน เรา:
• ป
 ฏิิบััติิต่่อกัันด้้วยความเคารพและให้้เกีียรติิ และรัักษาไว้้ซึ่่�ง
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่�ปราศจากการข่่มขู่่�คุุกคาม
การเลืือกปฏิิบััติิอย่่างผิิดกฎหมาย หรืือการตอบโต้้
•

 ้ามมิิให้้มีีการระดมและจััดสรรเงิินทุุนทางตรงสำำ�หรัับ
ห้
กิิจกรรมที่่�อาจเกี่่�ยวข้้องกัับการค้้ามนุุษย์์ การค้้าทาสยุุค
ใหม่่ การใช้้แรงงานเด็็ก การบัังคัับใช้้แรงงาน หรืือการ
ลงโทษทางร่่างกาย และมุ่่�งจััดหาสิินค้้าและบริิการจาก
บุุคคลภายนอกที่่�มีีนโยบายและขั้้�นตอนปฏิิบััติิที่่�พร้้อมจะ
บรรเทาความเสี่่�ยงดัังกล่่าวในการดำำ�เนิินงานและห่่วงโซ่่
อุุปทานของตนอย่่างเพีียงพอเท่่านั้้�น

• ดำ
 ำ�เนิินการตรวจสอบด้้านสิิทธิิมนุุษยชนตามความเสี่่�ยง
อย่่างเหมาะสม และจััดการกัับความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
อื่่�น ๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นทั่่�วทั้้�งห่่วงโซ่่คุณค่
ุ ่าของเรา รวมถึึง
ในการดำำ�เนิินงาน การจััดหาบริิการทางเงิินให้้แก่่ลููกค้้า ใน
การดำำ�เนิินงานของลููกค้้าของเรา หากตรวจสอบแล้้วพบว่่ามีี
โอกาสที่่�จะเกิิดผลกระทบด้้านสิิทธิิมนุุษยชน เราจะประสาน
งานกัับลููกค้้าเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่ามีีการจััดการความเสี่่�ยงอย่่าง
เหมาะสม
• พ
 ยายามทำำ�ธุุรกิิจกัับลููกค้้าและผู้้�ให้้บริิการที่่�มีีค่่านิิยมด้้าน
สิิทธิิมนุุษยชนร่่วมกัันเท่่านั้้�น และใช้้ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ
เพื่่�อแบ่่งปัันระเบีียบปฏิิบััติิที่่�ดีีที่่�สุุด

เรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิม
กรอบงานนโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
� จงว่่าด้้วยกฎหมายทาสยุุคใหม่่ของ
คำำ�ชี้้แ
สหราชอาณาจัักรของ Citi
ข้้อกำำ�หนดของ Citi สำำ�หรับผู้
ั ้�ให้้บริก
ิ าร
ระเบีียบการของ Citi ว่่าด้้วยหลัักการการใช้้
บริิการจากผู้้�ให้้บริก
ิ าร
โครงการสร้้างความหลากหลายและความ
ยั่่�งยืืนให้้กัับผู้�ใ้ ห้้บริก
ิ ารของ Citi
� จงว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน
คำำ�ชี้้แ
นโยบายส่่วนกลางว่่าด้้วยการรู้้จั
� ก
ั ลููกค้้าของ
ท่่านของ AML
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� ของเรา
ความมุ่่�งมั่่น
เฉพาะพนัักงานใหม่่เท่่านั้้�น:
ข้้าพเจ้้าขอรัับรองว่่าได้้รัับจรรยาบรรณทางธุุรกิิจของ Citi ไว้้แล้้ว และเข้้าใจว่่าข้้าพเจ้้ามีีหน้้าที่่�อ่่านและปฏิิบััติิตามหลัักการ
นโยบาย และกฎหมายต่่าง ๆ ที่่�จรรยาบรรณทางธุุรกิิจนี้้�ได้้สรุุปความไว้้ รวมถึึงการแก้้ไขใด ๆ ที่่� Citi จััดทำำ�เพิ่่�มเติิม ข้้าพเจ้้าทราบ
ว่่าสำำ�เนาฉบัับล่่าสุุดของจรรยาบรรณทางธุุรกิิจนี้้�ได้้รัับการประกาศไว้้บนเว็็บไซต์์ของ Citi
http://www.citigroup.com/citi/investor/corporate_governance.html
ข้้าพเจ้้าทราบดีีว่่า การที่่�ข้้าพเจ้้าตกลงปฏิิบััติต
ิ ามจรรยาบรรณทางธุุรกิิจของ Citi นี้้�มิิได้้ก่่อให้้เกิิดหรืือสามารถตีีความได้้ว่า่ ก่่อให้้
เกิิดสััญญาจ้้างงานที่่�มีีกำำ�หนดระยะเวลาจ้้างไว้้อย่่างแน่่นอน หรืือเป็็นการรัับประกัันว่่าข้้าพเจ้้าจะได้้รัับการจ้้างงานต่่อ

ลายเซ็็น:

วัันที่่�:

ชื่่�อตััวบรรจง:

หมายเลข GEID:

ทั้้�งนี้้� ท่่านต้้องส่่งคืืนแบบฟอร์์มที่่�กรอกข้้อมููลและลงชื่่�อแล้้วให้้แก่่ตััวแทนฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลของท่่านภายใน 30 วััน นัับจากวัันที่่�
ได้้รัับจรรยาบรรณทางธุุรกิิจนี้้� การไม่่กรอกและส่่งคืืนแบบฟอร์์มดัังกล่่าวจะไม่่มีีผลต่่อการบัังคัับใช้้จรรยาบรรณทางธุุรกิิจนี้้�หรืือ
บทบััญญััติิใด ๆ ของจรรยาบรรณทางธุุรกิิจนี้้�กัับท่่าน

ความมุ่่�งมั่่�นของเรา
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