


สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

การด าเนินธุรกิจของธนาคารได้ยึดถือแนวทางตาม
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นส าคัญ ซึ่งที่
ผ่านมาธนาคารได้มีการประกาศใช้ Code of Conduct 
ฉบับใหม่ ที่ได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และ
เทียบเท่ากับจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ 
(Industry Code of Conduct) และธนาคารยังสนับสนุน 
ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
22 มิถุนายน 2561

หลักการที่ส าคัญประการหนึ่งของ Code of Conduct คือ การป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจของธนาคาร ธนาคารเล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการด าเนินธุรกิจดีว่า ธนาคารมีภารกิจและบทบาทที่พิเศษจากธนาคาร
พาณิชย์แห่งอื่น เนื่องจากการด าเนินงานของธนาคารในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐจะต้อง
ด าเนินการด้วยความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมทั้งจะต้องปราศจาก
ความเคลือบแคลงสงสัยในความซื่อสัตย์สุจริตด้วย

ในปี 2560 ธนาคารได้ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง หลักการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ขึ้น จึงขอให้เพื่อนพนักงานทุกท่านศึกษาหลักการ แนวทางปฏิบัติที่ธนาคาร
ก าหนดไว้ และใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม และกระท าการโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมและประชาชน   
เป็นส าคัญ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความโปร่งใส ร่วมขับเคลื่อน
ให้ธนาคารของเราเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม และด าเนินธุรกิจบน
ความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนต่อไป



ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หลักการ

ธนาคารมุ่งด าเนินธุรกิจด้วยหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยค านึงถึงความ
เป็นธรรม ความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนเป็นหลัก อีกท้ัง
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นรากฐานท่ีส าคัญในการด าเนินธุรกิจของธนาคารให้
เป็นไปอย่างย่ังยืนและมั่นคง

สิ่งส าคัญคือธนาคารมุ่งหวังให้บุคลากรของธนาคารปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมท้ัง
จะต้องปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยในความซื่อสัตย์สุจริต

หลักการ l   Code of Conduct   l แนวทางปฏิบัติ 

บุคลากรของธนาคารทุกคนจะต้องศึกษาถึงคู่มือ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับนี้
อย่างละเอียด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ผู้บังคับบัญชาทุกคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการก ากับดูแล ส่งเสริม 
และสนับสนุนให้พนักงานในบังคับบัญชาของตนปฏิบัตติาม

คู่มือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์



“ธนาคารเดินหน้าด าเนินธุรกิจโดยยึดหลักจรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร
เป็นส าคัญ พร้อมประกาศเจตนารมณ์เรื่องหลกัการป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงตรง”

หลักการ l   Code of Conduct  l  แนวทางปฏิบัติ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

“ธนาคารมุ่งด าเนินธุรกิจด้วยหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยค านึงถึงความเป็นธรรม ความโปร่งใส 
และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนเป็นหลัก อีกท้ังยังยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล เพื่อเป็น
รากฐานท่ีส าคัญในการด าเนินธุรกิจของธนาคารให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและมั่นคง ซึ่งท่ีผ่านมาธนาคารได้
ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สนับสนุนให้มีการด าเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อให้พนักงานตระหนักรู้ และเห็นถึงความส าคัญของการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ 
และระเบียบปฏิบัติต่างๆ และเพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันท่ัวท้ังองค์กร 
ธนาคารจึงประกาศเจตนารมณ์เรื่องหลักการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 
Code of Conduct ท่ีจะช่วยสร้างเป็นบรรทัดฐานแก่ธนาคาร ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
เท่ียงตรง ปราศจากการทุจริต และประพฤติมิชอบ”

ความซื่อสัตย์สุจริต
(Integrity)

ความยุติธรรม
(Fairness)

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholders)

ธนาคารกรุงไทยยึดถือใน
หลักความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
รากฐานส าคัญในการพัฒนา
ธุรกิจของธนาคารให้เป็นไป

อย่างยั่งยืนและมั่นคง

ธนาคารกรุงไทยมุ่งด าเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

โดยจัดให้มีการดูแลสิทธิประโยชน์ 
ป้องกัน เยียวยาความเสียหายจาก
การด าเนินธุรกิจธนาคาร รวมทั้ง
มุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อ

ผู้มีส่วนไดเ้สียอย่างยั่งยืน
ธนาคารกรุงไทยมุ่งปฏิบัติต่อผู้ที่เก่ียวข้องทางธุรกิจด้วย
ความโปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติด้วยความไม่เป็นธรรม



ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความหมายของ “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์”

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนของบุคลากรของธนาคารและผลประโยชน์ส่วนรวม กล่าวคือ 
เป็นสถานการณ์หรือการกระท าที่บุคลากรปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ส่วนตนที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ 
หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ธนาคารด้วย โดยสถานการณ์นั้นอาจท าให้บุคคลนั้นขาดความเที่ยงธรรมในการตัดสินใจได้อย่างโปร่งใส

กลไกการก ากบั ติดตาม และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในธนาคาร

หน่วยงานภายในธนาคารมีหน้าที่ในการก ากับ 
ติดตาม และรับผิดชอบในการสอดส่องดูแล ป้องกัน 
และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

กลไกการก ากับติดตามภายใน การก ากับติดตาม
ในภาพรวมของธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผู้รับผิดชอบในการสอบทานหลักฐาน หากมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับการด าเนินการที่ อาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของธนาคารอย่างมีนัยส าคัญ หรือขัดแย้งทาง
ผลประโญชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
ธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดให้มีช่องทาง Whistle 
Blowing เพ่ือให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตาม
การด าเนินงานของธนาคาร เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้น

กลไกการก ากับติ ดตาม
ภายนอก ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ เสียมีบทบาทในการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานของธนาคาร 
โดยสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือ
ร้ อง เรี ยนกรณี ที่ พนั ก งานหรื อ
หน่วยงานภายในธนาคารไม่ปฏิบัติ
ตามแนวทาง/แนวนโยบายของธนาคาร 
ผ่านช่องทางที่ธนาคารก าหนด

หลักการ l   Code of Conduct  l  แนวทางปฏิบัติ



ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หลักการ l   Code of Conduct  l  แนวทางปฏิบัติ

บุคลากรของธนาคารจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของธนาคารเป็นส าคัญอย่าง
สุจริตและเท่ียงธรรม โดยต้องไม่กระท าการท่ีจะก่อให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือ หรือความไม่ ไว้วางใจ
ในการปฏิบัติหน้าท่ี และต้องไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวมของธนาคาร

1. การปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

แนวทางปฏิบัติ

Transparency

Fairness

Trust



บุคลากรของธนาคารจะต้องไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพ่ือประโยชน์ของตนเอง
หรือบุคคลอื่น ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของธนาคาร

2. การปฏิบัติตนด้วยความเป็นกลาง

เนื่องจากการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการด าเนินธุรกิจของธนาคารท่ีมีลักษณะเป็นการ
แข่งขันกับธนาคาร ซึ่ งอาจท าให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของธนาคารกับ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล หรือกระทบต่อการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็น
บุคลากรของธนาคาร

ฉะนั้น บุคลากรของธนาคารจึงต้องปฏิบัติหน้าท่ีของตน โดยไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียอัน
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ของธนาคาร

ตัวอย่าง นายเอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจา้งของธนาคาร ท าสัญญาจัดซื้อเครื่องถา่ย
เอกสารให้กับธนาคาร จากบริษัทของตนเอง

ในกรณีนี้ การจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารให้กับธนาคาร ท าให้ผลประโยชน์ของธนาคารขัด
หรือแย้งกับผลประโยชน์ส่วนบุคคลของนายเอขึ้น ท้ังนี้ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างนายเอจะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบท่ีธนาคารก าหนด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หลักการ l   Code of Conduct  l  แนวทางปฏิบัติ



• ต้องไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ 
หรือประวิงการกระท าใดๆ ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าท่ี หรือกฎหมาย

• ต้องไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันค านวณเป็นเงินได้โดยมีผู้มอบให้ในโอกาสท่ีปฏิบัติงานตาม
ต าแหน่งหน้าท่ีของตนหรอืตามท่ีได้รับมอบหมาย แม้ว่าผู้มอบจะระบุให้เป็นการส่วนตัวก็ตาม

3. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นสิ่งจูงใจ

ตัวอย่าง นายเอ คู่ค้าที่ธนาคารจัดซือ้จัดจ้างมาท าหน้าที่ในการผลิตบัตร ได้มอบ
ของขวัญที่มีมูลค่าสูงให้แก่นายบี พนักงานตรวจรับงานของธนาคาร 

ในกรณีนี้ นายบีจะต้องไม่รับของขวัญดังกล่าวจากนายเอ เนื่องจากเป็นการให้ในโอกาสท่ี
ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าท่ีของตนหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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บุคลากรของธนาคารจะต้องไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาส เกิน 
3,000 บาท จากผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้ให้

กรณีท่ี 2

การให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือการยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใน
ครอบครัวของตนให้ของขวัญซึ่งมีราคาหรือมูลค่าในการให้แต่ละบุคคล แต่ละโอกาส เกินกว่า 
3,000 บาท แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติหน้าท่ีของตน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง

กรณีท่ี 3

บุคลากรของธนาคารจะต้องไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น
นอกเหนือจากสิ่งท่ีพึงได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย เว้นแต่เป็นการรับในกรณีดังต่อไปนี้

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวน
และมูลค่าท่ีเหมาะสมตามฐานานุรูป

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ญาติตามปกติ
ประเพณีนิยม ซึ่งมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาส
ไม่เกิน 3,000 บาท

กรณีท่ี 1

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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• ต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของธนาคารไปเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
• ต้องไม่กระท าการใดๆ อันท าให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูลภายในของธนาคารท่ียังเป็นความลับอยู่ซึ่งตนได้รับ

หรือรับรู้จากการปฏิบัติหน้าท่ี เว้นแต่ข้อมูลดังกล่าวได้ถูกเปิดเผยผ่านสื่อสาธารณะ

4. การปฏิบัติตนต่อธนาคาร

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เนื่องจากทรัพย์สินและข้อมูลภายในต่างๆของธนาคารถือเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร ซึ่งหาก
มีการน าไปใช้หรือเปิดเผยสู่สาธารณชนอาจท าให้ธนาคารได้รับความเสียหายได้ ดังนั้น บุคลากร
ของธนาคารจึงต้องไม่น าทรัพย์สินหรือข้อมูลต่างๆดังกล่าวไปใช้หรือเผยแพร่สู่สาธารณชน

ตัวอย่าง 1 นายเอ พนักงานของธนาคารใช้รถยนต์ของธนาคารเพ่ือไปรับลกูของตนเอง
ในกรณีนี้ การกระท าของนายเอถือเป็นการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตัวอย่าง 2 นายบี พนักงานของธนาคารบังเอิญทราบว่า ธนาคารจะร่วมลงทุนกับบริษัท
ขนาดใหญ่ ซึ่งอาจท าให้ราคาหุ้นของบริษัทนั้นเพิ่มสูงขึ้น จึงบอกครอบครัวให้ซื้อหุ้น
ดังกล่าวไว้ก่อน

ในกรณีนี้ ถือเป็นการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากเป็นการ
เปิดเผยข้อมูลภายในท่ีได้ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าท่ี

ทั้งนี้ หากนายบีได้ซื้อหุ้นดังกล่าวไว้ด้วย ถือเป็นการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยถือเป็นการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง
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เมื่อพบเห็นการกระท าท่ีเข้าข่ายเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวมของธนาคาร จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หรือ ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส 
(Whistle Blowing) ทันที

รายงานการกระท าผิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้แจ้งเบาะแสการกระท าผิดสามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทาง ดังนี้

E-mail: whistletruth@ktb.co.th (ประธานกรรมการธนาคาร)
whistle@ktb.co.th         (ทีมงานฯ)

ส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110

จดหมาย: 

0-2208-4120โทรศัพท์: 

0-2256-8778โทรสาร: 
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