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เรียน ผู้จาหน่ายสินค้า / ผู้ให้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) และบริษัท
ในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา (กรุงศรี กรุ๊ป )
ขอขอบคุ ณ อย่า งยิ ่ งที ่ท ่ านเป็ นคู ่ ค ้ าที่ ด ีข องธนาคารตลอดระยะเวลาที ่ผ ่า นมา โดยธนาคารมุ ่ งมั ่ นที่จะ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความซื ่ อ สั ต ย์ บนความถู ก ต้ อ งตามกรอบของกฎหมายและหลั ก ธรรมาภิ บ าล ซึ่ ง
ธนาคารและบริษัทในเครือได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกของ “แนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต ” มี น โยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ ร ั ป ชั น ในทุ ก รู ป แบบไม่ ว ่ า ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม
รวมถึงหลักการบริหารความสัมพันธ์กับผู้จ าหน่ายสินค้า /ผู้ให้บริการ การตัดสินใจคัดเลือกผู้จาหน่าย
สิ น ค้ า /ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร มาจากคุ ณ สมบั ต ิ แ ละการแข่ ง ขั น ที ่ ย ุ ต ิ ธ รรมโดยไม่ ม ี ผ ลประโยชน์ ท ั บ ซ้ อ นเข้ า มา
เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ กรุงศรี กรุ๊ป ได้กาหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการงดรับของขวัญและการรับเลี้ยงรับรองลูกค้า
หรือคู่ค ้า ซึ่งถือปฏิบั ติ โดยพนั กงานทุก คน เพื่อให้ผู้ จ า หน่า ยสิ น ค้ า /ผู้ใ ห้บ ริการได้ เ ข้ าใจ และร่ว มมื อ
สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี กลุ่มกรุงศรีจึงมีความประสงค์ที่จะเรียนให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อ
ปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ของขวัญ หมายความรวมถึงสิ่งของใด ๆ ที่มีมูลค่าทางการเงิน ซึ่งรวมถึงสิ่งที่ใช้แทนเงินสด
สิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการ ตลอดจนตั๋วเครื่องบิน คูปองส่วนลดต่าง ๆ
ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร เป็นต้น
2. การเลี้ยงรับรอง ให้หมายความรวมถึงการเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม การแสดง การดูกีฬา
การร่วมกิจกรรมกีฬา เช่น การตีกอล์ฟ กิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว กรุงศรี กรุ๊ป ของดรับของขวัญหรือการรับเลี้ยงรับรอง
หวังว่าท่านจะให้ความร่วมมือต่อหลักเกณฑ์ข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ และขอขอบคุณในความร่วมมือปฏิบัติมา ณ ที่นี้
ฝ่ายบริหารงานจัดซื้อ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
และบริษัทในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา
หมายเหตุ : จดหมายฉบับนี้พิมพ์จากระบบอัตโนมัติ จึงไม่มีการลงลายมือชื่อ

November 24th, 2021

To: Supplier/Service Provider of Bank of Ayudhya Public Company Limited and
Subsidiaries

Bank of Ayudhya Public Company Limited and Subsidiaries (Krungsri Group) wishes to
express sincere appreciation for your continued support as a valued business partner of the
Bank. The Bank is strongly determined to do business based on honesty and integrity and
to always comply with relevant laws and good corporate governance principles which
include the principle of management of relationship with suppliers/ service providers and
selection of qualified suppliers/service providers through fair competition and without
conflicts of interest.

And Krungsri Group, certified as a member of ‘The Private Sector

Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)’, takes a zero-tolerance approach
toward any form of direct or indirect corruption
In response to the above, Krungsri Group has stipulated a policy on not receiving gifts and
entertainment from customers or business partners which must be adhered to by all
employees. In order for suppliers/service providers to gain a mutual understanding of the
said policy and provide collaboration in promoting good relationship, Krungsri Group would
like to inform you of the following:
1. “Gift” shall include any item of financial value such as cash equivalents, gift
vouchers for exchange of goods or services (including air tickets and discount
coupons), travel expense, accommodation expense and meal expense.
2. “Entertainment” shall include meals and drinks, attending a show or a sports
match, engaging in any sport activity such as golfing, recreational activities, etc.
To ensure alignment with the policy, Krungsri Group does not receive any gifts or
entertainment and would like to seek your kind cooperation in complying with the policy.
Thank you very much for your great support.
Procurement Department
Bank of Ayudhya Public Company Limited
and Subsidiaries
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