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ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยถือเป็นอุปสรรคที่ส าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ปัจจุบัน การทุจริตคอร์รัปชั่นได้พัฒนาไป
ในหลายรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่ผ่านมาประเทศไทยพยายามแก้ไข
ปัญหาการทุจริตดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีใน
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 หรือ United
Nations Convention against Corruption: UNCAC และการบัญญัติกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ธนาคารได้ตระหนักถึงความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต การรับ การให้
สินบน และการคอร์รัปชั่นในรูปแบบต่าง  ๆโดยมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และมุ่งหมายให้พนักงานของธนาคารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
โปร่งใส ปราศจากการทุจริต และคอร์รัปชั่นเป็นส าคัญ

ที่ผ่านมา ธนาคารได้มีการประกาศใช้นโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่นเพ่ือให้พนักงานทุกคน
ถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันบนพ้ืนฐานของการต่อต้านการทุจริต และสิ่งส าคัญประการหนึ่งคือ ธนาคารมุ่ง
ผลักดันให้พนักงานตระหนกัรู้ถงึการป้องกนัการให้สินบนและคอร์รัปชั่นอันจะน ามาสู่การสร้างวัฒนธรรมที่ดีภายใน
องค์กรของเรา

เพ่ือเป็นการแสดงเจตนารมรมณ์ที่เข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและเพ่ือให้มั่นใจ
ได้ว่าการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของธนาคารจะเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ธนาคารกรุงไทยมิได้
เพียงแต่ก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเท่านั้น แต่ธนาคารได้มีการส่งผ่านมาตรการดังกล่าวในรูปแบบต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นโครงการ Compliance Champion โครงการกรุงไทยคุณธรรม รวมไปถึง KTB CG in Process เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมที่ดีด้านธรรมาภิบาล อีกทั้งยังเป็นการด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ONE KTB โดยหนึ่งใน
แผนยุทธศาสตร์ธนาคารคือมุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่เป็นหนึ่งด้านธรรมาภิบาล (One in Compliance) 

สุดท้ายนี้ ธนาคารมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง และ
ธนาคารมุ่งหวังให้พนักงานทุกท่านร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการกระท าทุจริต 
หากท่านพบการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการทุจริต ขอให้ท่านอย่านิ่งเฉย และแจ้งเบาะแสการกระท าผิดมาได้ตาม
กระบวนการ Whistle Blowing ของธนาคาร และขอให้ท่านเชื่อมั่นว่ากระบวนการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระท าผิด
ของธนาคารมีประสิทธิภาพ เพ่ือร่วมกันขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่นให้หมดไปจากธนาคารของเรา       



ธนาคารมุ่ งมั่นจะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
ตรงไปตรงมา ด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การรับหรือให้สินบน และ
การคอร์รัปชั่นถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ธนาคารไม่สามารถยอมรับให้เกิดขึ้นได้ 
(Zero tolerance) ซึ่งมีหลักการก าหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร (Code of Conduct)

อย่างไรก็ดี ธนาคารยังถือปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านสินบน
และคอร์รัปชั่นในประเทศไทย และประเทศที่ธนาคารด าเนินธุรกิจด้วย

หลักการ l การขับเคลื่อนนโยบาย l แนวทางปฏิบัติ

การป้องกันการรับ การให้สินบน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

หลักการ

ตามที่ธนาคารกรุงไทยได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ONE KTB โดยหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์
ธนาคารคือมุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่เป็นหนึ่งด้านธรรมาภิบาล (One in Compliance) ซึ่งธนาคาร
ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย โดย
ในการด าเนินธุรกิจของธนาคารจะต้องยึดถือจรรยาบรรณธุรกิจธนาคารเป็นส าคัญ โดยหนึ่งใน
หลักการส าคัญคือ ธนาคารมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

Zero Tolerance
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การป้องกันการรับ การให้สินบน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

Zero Tolerance

8 Branches
1 Representative

Los Angeles

Cayman 
Island

Mumbai

Kunming

Vientiane

Yangon

Phnom Penh / Siem Reap

Singapore

ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วท าให้การทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายและ
ต่อเนื่อง การทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันมีรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การซื้อผิดให้เป็นถูก การซื้อความรวดเร็วหรือ
การอ านวยความสะดวก รวมไปถึงการแทรกซึมไปในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการประมูลต่างๆ เป็นต้น เหล่านี้ถือเป็น
ปัญหาที่ส่งผลกระทบในมิติของการแข่งขันทางการค้าอย่างกว้างขวาง

ธนาคารให้ความส าคัญต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นอย่างดี และเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นมิได้เกิดขึ้น
เฉพาะภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นปัญหาสากลที่มีความร้ายแรงของการพัฒนาเศรษฐกิจทุกมุมโลก ปัจจุบัน ธนาคารมี
การจัดตั้งส านักงานสาขาต่างประเทศจ านวนทั้งสิ้น 9 สาขา ได้แก่ สาขาคุณหมิง สาขาลอสแองเจลิส สาขามุมไบ สาขา
สิงคโปร์ สาขาเวียงจันทน์ สาขาพนมเปญ สาขาย่อยจังหวัดเสียมเรียบ ส านักงานผู้แทนย่างกุ้ง สาขาเคย์แมน โดยธนาคาร
ก าหนดให้ส านักงานสาขาและพนักงานของธนาคารที่ปฏิบัติงานอยู่ในส านักงานสาขายึดถือและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน
การให้สินบนและคอร์รัปชั่นด้วย โดยธนาคารได้มีการก ากับดูแล สื่อสารกฎหมาย หลักเกณฑ์ รวมถึงระเบียบปฏิบัติงาน
ส าคัญที่เกี่ยวข้องไปยังสาขาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่สามารถแก้ไขได้โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง 
ธนาคารจึงมุ่งหวังให้ส านักงานสาขาของธนาคารร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกให้เติบโตยิ่งขึ้นต่อไป
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การป้องกันการรับ การให้สินบน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ธนาคารมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปยังทุกบริษัทในเครือธนาคาร เพื่อให้
บริษัทในเครือธนาคารร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามแนวนโยบายเดียวกับธนาคาร 
อันจะส่งผลให้บริษัทในเครือธนาคารมีมาตรฐานท่ีดีตามแนวปฏิบัติสากล ธนาคารจึงได้ก าหนดให้นโยบาย
ต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่นของธนาคารมีผลใช้บังคับไปถึงบริษัทในเครือธนาคารท่ีธนาคารถือ
หุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ได้แก่

1. บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ากัด
2. บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์ร่ี จ ากัด
3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)
4. บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด
5. บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด
6. บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากัด
7. บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด

Zero Tolerance

ท้ังนี้ ก าหนดให้บริษัทในเครือฯ แต่ละบริษัทน าไปพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
ตามขั้นตอนท่ีก าหนด และก าหนดให้กรรมการผู้แทนธนาคารท่ีได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบริษัทในเครือฯ มีหน้าท่ีสื่อสารนโยบายนี้ให้บริษัทในเครือฯ 
มมีาตรฐานในการปฏิบัติเช่นเดียวกับธนาคาร
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การป้องกันการรับ การให้สินบน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
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ยุทธศาสตร์ด้านบรรษัทภิบาล บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปี 2560 – 2564 
จ าแนกออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้

สร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

ยกระดับเจตจ านง
ด้านคุณธรรมในการ

ต่อต้านทุจริต

พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก

มาตรฐาน
กระบวนการ

ปราบปรามการทุจริต

ยกระดับผลคะแนน
การประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA)

ธนาคารได้มีการก าหนดคู่มือแผนยุทธศาสตร์ด้านบรรษัทภิบาล ปี 2560-2564 ด้าน
การต่อต้านการทุจริต โดยธนาคารตระหนักว่า “ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารกรุงไทยทุกคน”
จะเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนธนาคารกรุงไทยให้กลายเป็นธนาคารต้นแบบด้านคุณธรรมท่ียึดมั่น
ในการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม ภายใต้หลักการ “ไม่ทน ไม่ยอมรับ”
การทุจริตหรือการกระท าท่ีผิดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักจรรยาบรรณใด ๆ เพื่อการเป็น 
“Your Trusted Banking Partner” ท่ีให้ความส าคัญกับธรรมาภิบาลในการด าเนินงานทุกภาคส่วน 
และการมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็น Best Place to Work ท่ีสร้างคนดีเพิ่มคนเก่ง เพื่อการเติบโตอย่าง
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารท่ียั่งยืน
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ระบบการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของธนาคาร

2559 2560 2561 2562

เตรียมความพร้อมในการ
จัดท า / ปรับปรุงนโยบาย 
มาตรการเชิงป้องกัน รวมถึง
ศึกษาผลกระทบของธนาคาร
ทั้งความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
ความเสี่ยงด้านชื่อเสี่ยง รวมถึง
การปฏิ บั ติ ตามกฎเกณฑ์ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ก าหนดนโยบาย ระเบียบ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ต่อต้ านการให้สินบนและ
คอร์รัปชั่น รวมถึงการฝึกอบรม
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
ด้านการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่น

ประกาศนโยบายงดรับ
ของขวัญ (No Gift Policy)

จัดโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น เช่น โครงการ 
Compliance Champion 
โครงการกรุงไทยคุณธรรม 
และ CG in Process เพ่ือ
เป็นการ Implementation 
ไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่าง
แท้จริง

พัฒนามาตรการควบคุม
ภายในเพ่ือต่อต้านการรับ 
การให้สินบน และการทุจริต
คอร์รัปชั่นในเชิงรุก รวมถึง
ก าหนดกลยุทธ์ในงานด้าน
ก ากับดู แลให้ เป็นเชิ งรุ ก 
Approach Strategy) ยิ่งขึ้น

การป้องกันการรับ การให้สินบน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
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Zero Tolerance

No Gift Policy
เปลี่ยนของขวัญเป็นค าอวยพร

ธนาคารด าเนินธุรกิจโดยยึดถือ
หลักในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
การรับหรือให้สินบนและการคอร์รัปชั่นถือ
เป็นเรื่ องผิดกฎหมาย ซึ่ งธนาคารไม่
สามารถยอมรับให้ เ กิดขึ้นได้  รวมทั้ ง 
ก าหนดนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) 
ภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม อันเป็น
การเสริมสร้างระบบป้องกันการจ่ายสินบน
และการทุจริตทุกรูปแบบ (Anti-Corruption 
& Bribery procedures Standard Setting)

อย่างไรก็ดี ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นจะลดน้อยและหมดสิ้นไปได้นั้นจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน ธนาคารจึงได้มีการประกาศใช้นโยบายงดรับของขวัญและด าเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยัง
หน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสิ้นเชิง รวมถึง
งดเว้นการให้ของขวัญแก่ธนาคารในเทศกาลต่างๆ เพ่ือความโปร่งใส เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจาก
ทุกภาคส่วน โดยธนาคารขอน้อมรับความปรารถนาดีและไมตรีจิตแทน และมีความยินดีที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจที่ดีต่อกันต่อไป

ในโอกาสนี้ ธนาคารจึงขอความร่วมมือผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านงดรับของขวัญ เพื่อแสดงถึง
ความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม สร้างความเชื่อมั่น และไว้วางใจจากทุกภาคส่วน (Public Trust)

การป้องกันการรับ การให้สินบน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
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เนื่องจากการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น ในการก าหนดรูปแบบ
และวิธีการป้องกันการกระท าทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีเหมาะสมกับธุรกิจธนาคาร (Banking Industry) คือ 
การจัดท าการประเมินความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบุความเสี่ยง (Identify Risk) ท่ีอาจเกิดขึ้น
จากการด าเนินธุรกิจของธนาคารท้ังหมด ท้ังนี้ ปัจจัยท่ีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง อาจหมายถึง
สถานการณ์ สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายในของธนาคารท่ีอาจน าไปสู่ความเสี่ยงของการให้
สินบน เป็นต้น

ธนาคารเล็งเห็นถึงความส าคัญของการระบุความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีดี 
เนื่องจากความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นนั้นย่อมแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของธุรกิจได้เป็นอย่างดี หรือท่ี
เรียกว่า “Corruption Risks match with business model” เมื่อธนาคารสามารถระบุความเสี่ยงได้ 
จะน ามาซึ่งการก าหนดนโยบายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับธุรกิจ
ของธนาคาร

การทุจริต
(Fraud)

การคอร์รัปชั่น
(Corruption)

การยักยอกทรัพย์
(Asset 

Misappropriation)

การตกแต่งบัญชี 
(Falsifying Financial 

Statement)

การป้องกันการรับ การให้สินบน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
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การป้องกันการรับสินบน

1. บุคลากรของธนาคารจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้เฉพาะ
เป็นการรับโดยธรรมจรรยาจากญาติ โดยเป็นการรับในลักษณะท่ีเป็นการทั่วไป 
และทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย

2. บุคลากรจะต้องไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
เพื่อจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าใดๆ ไม่ว่าการนั้นจะชอบ
หรือมิชอบด้วยหน้าที่ หรือกฎหมาย และไม่ว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจะมีมูลค่า
หรือราคาเท่าใดก็ตาม (เป็นไปตามคู่มือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์)

3. ต้องไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันค านวณเป็นเงินได้โดยมีผู้มอบ
ให้ในโอกาสที่ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ของตนหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย แม้ว่า
ผู้มอบจะระบุให้เป็นการส่วนตัวและไม่ว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจะมีมูลค่า
หรือราคาเท่าใดก็ตาม (เป็นไปตามคู่มือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์)

การป้องกันการรับ การให้สินบน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
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4. ในกรณีที่มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็น
ของส่วนตัวหรือมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มี
เหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล 
บุคลากรของธนาคารจะต้องรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาของตนทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้
บุคลากรของธนาคารผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล 
ให้บุคลากรของธนาคารผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้ธนาคารโดยทันที

การป้องกันการรับสินบน

5. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปโดยธรรมจรรยาโดยมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล บุคลากรของ
ธนาคารต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อ
ผู้บังคับบัญชาและธนาคาร โดยทันทีที่สามารถกระท าได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็น 
ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้บุคลากรของธนาคารผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็น
สิทธิของตนหรือไม่

การป้องกันการรับ การให้สินบน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
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การป้องกันการให้สินบน

นโยบายต่อต้าน
การให้สินบนและ

คอร์รัปชั่น

ระเบียบการป้องกันการให้
สินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

การสื่อสาร / 
อบรมให้ความรู้
ความเข้าใจแก่
บุคลากรของ

ธนาคาร

นโยบายและระเบียบปฏิบัติงานด้านการต่อต้าน
การให้สินบนและคอร์รัปชั่นของธนาคารก าหนดให้บุคลากร
ของธนาคารมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ 
รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยธนาคารด าเนินการ
สื่อสารและอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของ
ธนาคาร และเน้นย้ าให้บุคลากรของธนาคารตระหนักถึง
ความส าคัญและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกระท า
ทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง

การป้องกันการรับ การให้สินบน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น



1. บุคลากรของธนาคารและบริษัทในเครือธนาคารต้องปฏิบัติตามนโยบายของธนาคารโดยไม่เข้าไป

เกี่ยวข้องกับเรื่องการรับหรือให้สินบน และการคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2. บุคลากรของธนาคารและบริษัทในเครือธนาคารจะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพ่ือประโยชน์

ส่วนตน หรือประโยชน์ของธนาคาร หรือประโยชน์ของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับธนาคาร หรือประโยชน์ของผู้

ที่มีความเก่ียวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอ่ืนใด

3. บุคลากรของธนาคารและบริษัทในเครือธนาคารจะต้องไม่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ สินบน

แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนอ่ืนๆเพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการ

กระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ หรือกฎหมาย 

4. ธนาคารค านึงถึงความเป็นธรรมและปกป้อง ไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานท่ีปฏิเสธ

การรับหรือให้สินบนและคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระท านั้นจะท าให้ธนาคารสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

5. ส าหรับความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการให้หรือรับสินบนในการด าเนินธุรกิจและ

การจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด การด าเนินธุรกิจ และการติดต่องานของธนาคารจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส 

ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์การด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้อง
6. การด าเนินการใดๆตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย
การก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงานของธนาคารที่เก่ียวข้องตลอดจนแนวทาง
ปฏิบัติอื่นใด ที่ธนาคารเห็นสมควรก าหนดเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายนี้
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การป้องกันการให้สินบน

การป้องกันการรับ การให้สินบน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการธนาคาร
เป็นผู้อนุมัตินโยบายนี้

กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ควบคุม สนับสนุน และขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม
นโยบายนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันไม่ใหเ้กิดการรับหรือให้สินบน
และคอร์รัปชั่น รวมถึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินการต่อต้าน
การรับหรือให้สินบน และคอร์รัปชั่นไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจของธนาคาร

ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบ
ท าให้มั่นใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของ
ตนไดต้ระหนักและมีความเข้าใจ 
โดยได้รับการอบรมอย่างเพียงพอ
และสม่ าเสมอ และจะต้องปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างแกพ่นักงาน

ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บุคลากรของธนาคารจะต้อง
ศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง 

กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็น
การฝ่าฝืนนโยบายนี้ จะต้อง

รายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผ่าน
ช่องทางการรายงานที่ก าหนดไว้

กรรมการผู้แทนธนาคารที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท
ในเครือธนาคารมีหน้าที่สื่อสารนโยบายนี้ ให้บริษัทในเครือธนาคาร

มีมาตรฐานในการปฏิบัติเช่นเดียวกับธนาคาร

ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจของธนาคาร ธนาคารจะปฏิบัติกับบุคคลเหล่านี้
ให้สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้ ตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจและในภายหลัง

ตามความเหมาะสม รวมทั้งบุคคลเหล่านี้จะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
สถานะ หรือให้ค ามั่นในการต่อต้านการรับหรือให้สินบน และคอร์รัปชั่น

การป้องกันการรับ การให้สินบน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น



เมื่อพบเห็นการกระท าท่ีเข้าข่ายเป็นการรับ การให้สินบน หรือการทุจริตคอร์รัปชั่น 
บุคลากรของธนาคารสามารถแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หรือ ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส 
(Whistle Blowing) ทันที

รายงานการกระท าผิด

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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