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Anti-Corruption Policy UOB Asset Management (Thailand) Co., ltd.   

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั0น บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) 

UOB Asset Management (Thailand)  (“UOBAM”), a subsidiary of UOB Group of Singapore is committed to its 
business under the compliance of the laws and highest standard of conducts and ethics. UOBAM has implemented 
standards and guidelines mandatory to prevent any unfair business activities that may occur and to prevent any 
corruptible acts, in line with the practices of Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption by the 
Thai Institute of Directors. In addition, UOBAM adheres to Thailand’s anti-corruption laws, as well as the laws of 
the countries that are subsidiaries of UOB Group.  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั (บลจ. ยโูอบี) ซึI งเป็นบริษทัลูกของกลุ่มยโูอบี ประเทศ

สิงคโปร์ ดาํเนินธุรกิจดว้ยความมุ่งมัIน ภายใตก้รอบระเบียบของกฎหมายทีIกาํกบัดูแล และปฏิบติัตามมาตรฐานสูงสุด

ของหลกัการปฏิบติังานและหลกัจริยธรรม บลจ. ยโูอบีมีนโยบายและขัZนตอนการปฏิบติัทีIเหมาะสม เพืIอป้องกนั

ความเสีIยงและต่อตา้นการคอร์รัปชัIนทีIอาจเกิดขึZน ซึI งสอดคลอ้งกบัหลกัปฏิบติัในโครงการแนวร่วมปฏิบติัของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการคอร์รัปชัIน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย นอกจากนัZน บลจ. ยู

โอบียงัปฏิบติัตามกฎหมายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัIนของประเทศไทยและประเทศอืIนๆ ทีIกลุ่มยโูอบีดาํเนินธุรกิจ

อยูใ่นปัจจุบนั  

UOB Group Anti-Corruption Policy  

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั0นของกลุ่มยูโอบี 

• UOB Group adopts a zero tolerance policy on corruption or bribery. Individuals who work for UOB 
Group or is affiliated with UOB Group, inclusive but not limited to Board of Directors, Senior 
Executives, Executives, executive assistants and non-executive professionals under a full-time or part-
time duty, temporary staff, interns (referred to as “staff”) and freelance contractors, representatives, 
consultants, vendors and service providers to UOB Group (referred to as “affiliates”) shall not use bribery 
as a means to receive or maintain a business or gain advantage through unfair dealing.  

กลุ่มยโูอบีมีนโยบายไม่ยอมรับการคอร์รัปชัIนและการใหสิ้นบน*โดยสิZนเชิง บุคคลใดก็ตามทีIทาํงานใหแ้ก่
กลุ่มยโูอบีหรือเกีIยวขอ้งกบักลุ่มยโูอบี ซึI งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร 
ผูช่้วยผูบ้ริหาร และผูที้Iมิใช่ผูบ้ริหารไม่วา่จะปฏิบติัหนา้ทีIแบบเตม็เวลาหรือไม่ก็ตาม รวมทัZง พนกังาน
ชัIวคราว เช่น พนกังานฝึกหดัและนกัศึกษาฝึกงาน (รวมเรียกวา่ “พนกังาน”) และรวมถึง ผูจ้บัจา้งอิสระอืIนๆ 
ตวัแทน พนกังานของบริษทัตวัแทน ทีIปรึกษา คนขายหรือจดัหาสินคา้และบริการต่างๆ ใหแ้ก่กลุ่มยโูอบี 
(รวมเรียกวา่ “ผูที้IเกีIยวขอ้งทางธุรกิจ” ตอ้งไม่ใชสิ้นบนเพืIอใหไ้ดม้าหรือรักษาไวซึ้I งธุรกิจ หรือเพืIอใหไ้ดม้า
ซึI งความไดเ้ปรียบทางธุรกิจโดยไม่เป็นธรรม  
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• Staff or affiliates who are proven guilty of corruption or bribery shall be met with harsh punitive 
measures, including termination of employment and/or contract as deemed necessary. Other actions may 
include filing a legal case pertaining to anti-corruption laws.  

พนกังานหรือผูที้IเกีIยวขอ้งทางธุรกิจใดๆ ก็ตามทีIกระทาํความผดิฐานคอร์รัปชัIนหรือให้สินบน จะถูกลงโทษ
ทางวนิยัขัZนรุนแรง รวมถึง ถูกไล่ออก ยกเลิกสัญญาจา้ง แลว้แต่กรณี และนอกจากนัZน ยงัอาจถูกฟ้องร้อง
ดาํเนินคดีตามกฎหมายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัIนทีIเกีIยวขอ้งอีกดว้ย  

• UOB Group has a policy to not pay its third party or government officials to facilitate any of the 
organisation’s business-as-usual procedure. Such facilitation payments shall be considered a form of 
bribery that is legally prohibited in certain countries.  

กลุ่มยโูอบีมีนโยบายหา้มมิใหมี้การจ่ายเงินแก่บุคคลทีIสามหรือเจา้หนา้ทีIของรัฐ เพืIอใหไ้ดรั้บความสะดวก
ในการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึIงซึI งเป็นการปฏิบติัหนา้ทีIตามปกติของบุคคลนัZนอยูแ่ลว้ การจ่ายเงิน
เพืIอใหไ้ดรั้บความสะดวก* ดงักล่าวนีZ  ถือเป็นการใหสิ้นบนชนิดหนึIงซึI งตอ้งหา้มตามกฎหมายภายในของ
หลายประเทศ 

•  UOBAM shall provide fair and reasonable treatment to staff who cooperate in reporting any incidents, 
including those who are filed for accusation on corruption as indicated in the Whistle Blowing Policy.  

บลจ. ยโูอบีใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานผูที้Iใหค้วามร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัIน
หรือพนกังานผูที้Iถูกกล่าวหาเรืIองการทุจริตคอร์รัปชัIน ตามทีIกาํหนดไวใ้น Whistle Blowing Policy  

• The act of cultivating business relationships and maintaining ongoing relationships with its customers 
through gift-giving and meals bears its risks. Such activities may have influence towards inappropriate or 
partial decision making or could result in an unfair business dealing that can lead to bribery. UOBAM 
therefore explicitly states in its code of ethics for all staff to abide by, which includes giving or receiving 
donations or sponsorships that shall be done with transparency and legitimacy, and can be audited for 
proof that such funding was not bribery under the guise of sponsorships.  

ถึงแมก้ารใหห้รือรับของกาํนลัและการจดัเลีZยง เป็นทีIยอมรับในทางธุรกิจโดยทัIวไปวา่เป็นวธีิการหนึIงทีI
เหมาะสมและถูกตอ้งในการช่วยสร้างสัมพนัธภาพทางธุรกิจ  แต่ก็เป็นวธีิทีIมีความเสีIยง เนืIองจากอาจถูกใช้
เพืIอจูงใจใหไ้ดรั้บผลตอบแทนทางธุรกิจทีIไม่เหมาะสม หรืออาจส่งผลใหเ้กิดการไดเ้ปรียบทางธุรกิจทีIไม่
เป็นธรรม ซึI งจะนาํไปสู่การติดสินบน มาตรฐานจรรยาบรรณของพนกังานยโูอบี จึงไดก้าํหนดระเบียบวธีิ
ปฏิบติัทีIชดัเจนในเรืIองนีZไว ้เพืIอใหพ้นกังานทุกคนยกึถือปฏิบติั ระเบียบวธีิปฏิบติัดงักล่าวครอบคลุมถึง การ
ใหห้รือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุน ทีIตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และตรวจสอบได้
วา่เงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุนนัZนไม่ไดถู้กนาํไปใชเ้พืIอเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน 
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• All staff under UOB Group shall acknowledge and sign-off the anti-corruption policy which is a part of 
UOB Group’s code of ethics and should be signed at the beginning of their employment and shall do so 
annually. For the Bank’s affiliates, UOBAM understands the importance in disseminating information and 
establishing an initial understanding of anti-corruption practices.  

พนกังานทุกคนของกลุ่มยโูอบีตอ้งลงนามรับทราบนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัIนซึI งเป็นส่วนหนึIงใน
มาตรฐานจรรยาบรรณของกลุ่มยโูอบี ตัZงแต่เมืIอเริIมปฏิบติังานและต่อเนืIองเป็นประจาํทุกปี สาํหรับผูที้I
เกีIยวขอ้งทางธุรกิจของธนาคาร บลจ. ยโูอบีตระหนกัถึงความสาํคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทาํความ
เขา้ใจกบับุคคลดงักล่าวในเรืIองทีIตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัIนนีZของธนาคารตัZงแต่เริIมมีการ
ติดต่อทางธุรกิจระหวา่งกนั 

 
Definition of “Corruption” and Facilitation Payment  
According to the UOB Code of Conduct, corruption is defined as follows:  

นิยามของคําว่า “คอร์รัปชั0น” และ “การจ่ายเงินเพื0อให้ได้รับความสะดวก” 

มาตรฐานจรรยาบรรณของกลุ่มยูโอบี (UOB Code of Conduct) ได้ให้คํานิยามไว้ ดังนีS  
 

• Corruption is an act of bribery (direct or indirect) that entails a proposal, contract, advantages, 
acceptance or obtaining money or favors (in forms of money or other favors) that results in an improper 
business dealing or unfair business proposition.  

การคอร์รัปชั0น (Corruption) หมายถึง การใหสิ้นบน (ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม) สัญญา เสนอ ให ้หรือ
ร้องขอ ยอมรับ หรือรับไวซึ้I งเงินหรือผลประโยชน์อืIนใด (ไม่วา่เป็นเงินหรือผลประโยชน์รูปแบบอืIน) 
เพืIอทีIจะใหไ้ดม้าซึI งผลลพัธ์ทางธุรกิจทีIไม่เหมาะสม หรือเพืIอเสนอให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจทีIไม่เป็นธรรม 

• Facilitation Payment is an act of informal payment rendered to government officials to expedite the 
procedure, even though such procedure is a routine practice.  

การจ่ายเงินเพื0อให้ได้รับความสะดวก (Facilitation Payment) หมายถึง การจ่ายเงินอยา่งไม่เป็นทางการ
ใหแ้ก่เจา้หนา้ทีIรัฐ เพืIอใหม้ัIนใจวา่จะไดรั้บการปฏิบติัทีIรวดเร็ว ทัZงทีIจริงๆ แลว้ การปฏิบติัหนา้ทีIนัZนของ
เจา้หนา้ทีIรัฐก็เป็นเรืIองจาํเป็นทีIตอ้งทาํตามหนา้ทีIรับผดิชอบปกติ ซึI งผูจ่้ายเงินมีสิทธิโดยชอบดว้ยกฎหมายทีI
จะไดรั้บการปฏิบติัเช่นนัZนอยูแ่ลว้  

 


