
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จรรยาบรรณธุรกจิธนาคาร 

(Code of Conduct) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศใชต้ามค าส ั่งธ. ที ่113/2562                              ฝ่ายก ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑท์างการ 

มผีลใช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่10 มกราคม 2562   สายงานก ากบักฎเกณฑ์และกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จรรยาบรรณธุรกจิธนาคาร ฉบบัปี 2562                                                                                                           หน้าที ่2 
 

สารบญั 

หวัขอ้ หน้า 

1. จรรยาบรรณดา้นการประกอบธุรกจิ 

- ความซือ่สตัย์สว่นตน 

- การปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบักฎหมาย 

- หลกัการด าเนินธุรกจิอยา่งมีจรยิธรรม 

- การตอ่ตา้นการฟอกเงนิ 

- การตอ่ตา้นการใหห้รือรบัสนิบนและการทุจรติ 

- การบรจิาคการกุศล 

- การตอบแทนและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

- การดแูลสิง่แวดล้อม 

- การเคารพสทิธมินุษยชน 

- การเคารพสทิธดิา้นทรพัย์สนิทางปญัญา 

- การจดัซ้ือจดัจา้งกบัภาครฐั 

5 

2. บทบาทของกรรมการและผูบ้รหิาร 

- บทบาทดา้นการบรหิาร 

- บทบาทดา้นการก ากบัดแูล 

- การท าธุรกรรมกบัธนาคาร 

7 

3. มาตรฐานการใหบ้รกิาร 

- มาตรฐานขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการใหบ้รกิาร  

- ขอ้ก าหนดมาตรฐานเกีย่วกบัการใหบ้รกิาร 

- มาตรฐานการทวงถามหน้ี 

8 

4. บคุลากรและสถานประกอบกจิการ 

- ความหลากหลายในการจา้งงาน 

- ความเสมอภาคในการท างาน 

- ความมเีกียรตใินการปฏบิตังิาน 

- สถานทีท่ างานทีป่ลอดภยั 

- การปฏบิตัอิยา่งเป็นธรรม 

9 

5. ความรบัผดิชอบตอ่ลูกคา้ 

- การดแูลผลประโยชน์สงูสุดใหแ้กลู่กคา้ 

- การด าเนินการตอ่ขอ้รอ้งเรียนของลูกคา้ 

- การโฆษณาและกจิกรรมทางการตลาด 

10 

6. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- การใชข้อ้มูลภายในและการปิดก ัน้ขอ้มูล 

- กจิกรรมการลงทุนสว่นบคุคล 

- หลีกเลีย่งความขดัแย้ง 

- การรบัและมอบประโยชน์อนัเป็นสิง่จูงใจ 

11 



 

จรรยาบรรณธุรกจิธนาคาร ฉบบัปี 2562                                                                                                           หน้าที ่3 
 

หวัขอ้ หน้า 

7. การจดัการขอ้มูล 

- การจดัการขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั 

- การสือ่สารอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ 

12 

8. การก ากบัดูแลโดยรวม 

- วฒันธรรมการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ 

- ระบบแจง้เบาะแสภายใน 

13 

9. การผูกขาดทางการคา้และการระงบัขอ้พพิาท 

- การผกูขาดทางการคา้ 

- การระงบัขอ้พพิาทภายใน 

- การระงบัขอ้พพิาทภายนอก 

14 

 

        

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จรรยาบรรณธุรกจิธนาคาร ฉบบัปี 2562                                                                                                           หน้าที ่4 
 

การตดิตามดูแลใหม้ีการปฏบิตั ิ

 การตดิตามดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณธุรกจิ เป็นหน้าทีข่องผูบ้งัคบับญัชาทุกคน ทุกระดบั โดยถอืเป็นสว่นหน่ึงของ

วนิยัพนกังาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จรรยาบรรณธุรกจิธนาคาร ฉบบัปี 2562                                                                                                           หน้าที ่5 
 

1. จรรยาบรรณด้านการประกอบธุรกจิ  

ความซือ่สตัย์สว่นตน 

ธนาคารมุง่ม ั่นจะด าเนินธุรกจิดว้ยความซือ่สตัย์ สจุรติ ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ ตรงไปตรงมา ดว้ยหลกัการในการตอ่ต้านการทุจริต

ทุกรูปแบบ ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของธนาคาร โดยถือปฏบิตัิตามจรรยาบรรณหลกัน้ีในทุกกจิกรรมและในการตดัสนิใจในทุก

เรือ่งของธนาคาร  

การปฏบิตัิทีส่อดคล้องกบักฎหมาย 

เนื่องจากธนาคารประกอบธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีกฎเกณฑ์ควบคุมสูง การตระหนกัถึงและการปฏิบตัิที่สอดคล้องกบั

กฎหมายและกฎระเบียบทีด่ าเนินธุรกจิอยู่น ั้น ไมไ่ด้เป็นเพียงสว่นส าคญัในธุรกจิ แต่ยงัเป็นรากฐานของความเป็นธนาคารกรุงไทยอีก

ดว้ย สิง่ทีพ่นกังานทุกคนต้องระลึกอยู่เสมอ คอื ความส าคญัไมไ่ด้อยู่แคเ่พียงการปฏบิตัิใหส้อดคล้องกบัจรรยาบรรณธุรกจิทีก่ าหนดเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึต้องมีจิตวิญญาณและเจตนาในการปฏบิตัิตามกฎหมายด้วย การละเมดิกฎหมายหรือการเข้าไปมี

สว่นร่วมกบัการกระท าทีไ่มยุ่ติธรรม หลอกลวง และเป็นอนัตราย จะสง่ผลใหค้วามเชื่อม ั่นจากลูกคา้ลดต ่าลง และยงัท าใหชื้่อเสียงของ

ธนาคารอยู่ในความเสีย่งอีกด้วย นอกจากน้ีก็อาจสง่ผลต่อการประเมินผลของหน่วยงานควบคุม การด าเนินคดี คา่ปรบั และบทลงโทษ 

รวมไปถงึผลสะทอ้นทางลบอืน่ๆ ทีม่ตีอ่ธนาคาร  

หลกัการด าเนินธุรกจิอย่างมีจริยธรรม 

นอกเหนือจากการปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบแล้ว ธนาคารหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่พนกังานทุกคนจะยดึเอามาตรฐานสูงสุด

ของจรรยาบรรณเป็นส าคญั ธนาคารมุ่งม ั่นที่จะดูแลลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความยุติธรรม มีจริยธรรม และไม่เลือก

ปฏบิตั ินอกจากน้ียงัมุง่สรา้งประโยชน์ทางการแข่งขนัโดยใช้ผลติภณัฑ์หรือบริการทีเ่หนือกว่าและไมเ่คยแข่งขนัโดยใช้หลกัการด าเนิน

ธุรกจิทีผ่ดิกฎหมายหรือไรซ้ึง่จรรยาบรรณ  

การต่อตา้นการฟอกเงิน 

การฟอกเงินเป็นกระบวนการทางอาชญากรรมที่พยายามท าให้ดูว่าเป็นเรื่องถูกกฎหมาย การฟอก เงินเป็นผลมาจาก

อาชญากรรมต่างๆ ไมว่่าจะเป็น การทุจริต การคา้ยา และการกอ่การรา้ย นโยบายการป้องกนัการฟอกเงินและกระบวนการทีเ่กีย่วข้อง

ของธนาคารถูกออกแบบมาใหส้อดคล้องกบักฎหมายและระเบียบต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการฟอกเงิน การกอ่การรา้ยทางการเงิน และการ

คว ่าบาตรทางเศรษฐกจิ พนกังานทุกคนมหีน้าทีท่ีจ่ะต้องปฏบิตัติามนโยบาย กระบวนการ และ การควบคมุดงักลา่ว  

การต่อตา้นการใหห้รือรบัสนิบนและการทุจรติ 

ธนาคารจะไมย่อมใหม้ีการใหแ้ละรบัสนิบน พนกังานทุกคนจะต้องไมใ่ห ้เสนอหรือสญัญาว่าจะมอบสิง่ใดทีม่ีคา่ไมว่่าทางตรง

หรือทางอ้อมให้กบัพนกังานของรฐั ลูกค้า หรือคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งเป็นหนทางที่จะน าไปสู่การได้รบัผลประโยชน์ และเช่นเดียวกนั

พนกังานต้องไมเ่รียกรอ้งหรือรบัสิง่ของทีม่ีคา่จากบุคคลใดก็ตาม หากว่าการใหน้ ัน้มีเจตนาทีไ่มเ่หมาะสม โดยอาจมีผลต่อการตดัสนิใจ

ของพนกังานทีก่ระท าในนามของธนาคารกรุงไทย  

การบรจิาคทางการกศุล 

ธนาคารต ั้งม ั่นจะด าเนินธุรกิจที่ดีและจะแสดงบทบาทที่แข็งแกร่งในการสนบัสนุนสงัคม โดยการบริจาคนั้นจะเป็นกา ร

สนบัสนุนทางการกศุลทีม่คีวามหลากหลายและมีการกระจายในองค์กรตา่งๆ อยา่งเหมาะสม 
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การตอบแทนและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

ธนาคารมุ่งม ั่นตอบแทนสงัคมและแสดงให้เห็นถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคมในหลากหลายรูปแบบ ผ่านสินค้าและบริการ

รวมถงึกจิกรรมตา่งๆ อยา่งจรงิจงัและตอ่เนือ่งในประการทีจ่ะใหเ้กดิการพฒันาอยา่งย ั่งยืน 

การดูแลสิง่แวดล้อม 

ธนาคารใหค้วามส าคญักบัการบริหารจดัการด้านสิ่งแวดล้อม โดยใหม้ีการใช้ทรพัยากรอย่างมีประสทิธิภาพ และประสทิธิผล 

ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มจากการด าเนินงาน และสนบัสนุนใหพ้นกังานทุกคนใหค้วามส าคญัในการดูแลสิง่แวดล้อมเช่นเดียวกนั 

การเคารพสทิธิมนุษยชน 

ธนาคารด าเนินธุรกจิโดยยึดถือกฎหมายท ัง้ภายในประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถงึหลกั   สทิธิมนุษยชนสากล 

Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR โดยธนาคารสนบัสนุนหลกัการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนในทุกๆ สาย

ธุรกจิและในทุกๆ พื้นทีท่ีธ่นาคารด าเนินกจิการ ธนาคารเคารพในการปกป้องรกัษารวมถงึไมเ่ข้าไปมีสว่นเกีย่วข้องกบัการละเมดิสิทธิ

มนุษยชนตามหลกัการทีก่ าหนดไวใ้นปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธิมนุษยชนของสหประชาชาติ 

การเคารพสทิธิด้านทรพัย์สนิทางปญัญา 

ธนาคารจะไมล่ะเมดิตอ่ทรพัย์สนิทางปญัญาท ัง้หลาย ไมว่า่จะเป็น เครือ่งหมายการคา้ สทิธบิตัร ความลบัทางการคา้ และ

ผลงานอนัมีลขิสทิธิอ์ืน่ๆ โดยในการใช้ เผยแพร ่หรือดดัแปลงทรพัย์สนิทางปญัญาใดๆจะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากผูเ้ป็นเจา้ของทรพัย์สนิ

ทางปญัญานัน้กอ่น  

ขณะเดียวกนั พนกังานทุกคนจะต้องปกป้องทรพัย์สนิทางปญัญาของธนาคาร ได้แก ่สทิธิบตัร เครือ่งหมายการคา้  ลขิสทิธิ ์

ความลบัทางการคา้ และข้อมูลอืน่ๆทีเ่ป็นของธนาคารดว้ย 

การจดัซ้ือจดัจ้างกบัภาครฐั 

ธนาคารจะแข่งขนัทางการคา้หรือทางธุรกจิอย่างซือ่สตัย์ สจุรติ ดว้ยวธิีการทีโ่ปร่งใส โดยการด าเนินงานใดๆของธนาคารทีเ่กีย่วข้อง

กบักระบวนการจดัซ้ือจดัจ้างจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกระบวนการที่กฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจ้างก าหนดไว้ รวมท ัง้ 

ธนาคารจะไม่แทรกแซง หรือใช้ความสมัพนัธ์ส่วนบุคคลเพื่อกระท าการใดๆ ทีไ่มเ่หมาะสมต่อเจ้าหน้าทีข่องรฐั เพือ่ให้ได้มาซึ่งสญัญาหรือ

ข้อตกลงใดๆ จากหน่วยงานภาครฐัและรฐัวิสาหกิจท ัง้ภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมท ัง้ จะต้องถือปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อต้าน

การรบั-ใหส้นิบนและคอร์รปัช ั่น 
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2. บทบาทของกรรมการและผู้บริหาร 

บทบาทดา้นการบริหาร 

กรรมการและผู้บริหารต้องสนบัสนุนให้ธนาคารด าเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการที่ดี สามารถสรา้งผลก าไรเติบโตขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องและย ั่งยืน โดยด าเนินธุรกจิด้วยความรอบคอบและโปร่งใส ตลอดจนการเสริมสรา้งศกัยภาพในการแข่งขนัเพือ่สรา้งมูลคา่เพิ่ม

ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในระยะยาว  

บทบาทดา้นการก ากบัดูแล 

กรรมการและผู้บริหาร ต้องปฏบิตัิหน้าทีด่้วยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และซือ่สตัย์สุจริต รวมท ัง้ต้องปฏบิตัิใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถปุระสงค์ ขอ้บงัคบัของบรษิทั และมตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผู้ถือหุน้ (Fiduciary Duty) พรอ้มท ัง้ตอ้งจดัให้

มรีะบบการควบคมุภายใน การบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ และสง่เสรมิใหเ้กดิธรรมาภบิาลในทุกระดบั  

การท าธุรกรรมกบัธนาคาร  

 การด าเนินกิจการใดๆของกรรมการและผู้บริหารที่มีต่อธนาคารจะต้องอยู่ในระดบัที่เหมาะสม หรือเป็นการท าธุรกรรมใน

ลกัษณะที่เป็นธรรมเนียมทางการค้าปกติ เสมือนเป็นการท าธุรกรรมกบับุคคลท ั่วไปที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกนัเป็นพิเศษ โดยมุ่ง

ประโยชน์ขององค์กรเป็นหลกัและหลีกเลีย่งความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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3. มาตรฐานการใหบ้ริการ 

 

มาตรฐานข้อก าหนดและเงือ่นไขการใหบ้ริการ  

 เมือ่ลูกคา้หรือบคุคลอืน่ใด รอ้งขอ ธนาคารจะจดัใหม้กีารใหข้อ้มลูตา่งๆดงัน้ี 

(ก) ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของการใหบ้รกิารส าหรบัธุรกรรมตา่งๆทีธ่นาคารมอียูใ่นปจัจุบนั 

(ข) คา่ธรรมเนียมมาตรฐานตา่งๆและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีม่หีรืออาจจะมสี าหรบัการใหบ้รกิารธุรกรรมตา่งๆทีธ่นาคารมีอยูใ่น

ปจัจุบนั และ 

(ค) อตัราดอกเบีย้ส าหรบัการใหบ้รกิารธุรกรรมทีธ่นาคารมอียูใ่นปจัจุบนั 

ข้อก าหนดมาตรฐานเกีย่วกบัการใหบ้ริการ 

 เมือ่ลูกคา้รอ้งขอรายละเอยีดของธุรกรรมทีธ่นาคารใหบ้ริการ ธนาคารจะจดัใหม้กีารใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้งในเรือ่งดงัตอ่ไปน้ี 

(ก) ข ัน้ตอนการเปิดบญัชีของธนาคาร 

(ข) หน้าทีข่องธนาคารในการรกัษาความลบัลูกคา้ 

(ค) วธิีการของธนาคารในการรบัมอืกบัขอ้รอ้งเรียนตา่งๆ 

(ง) ค าแนะน าในการตดิตอ่กบัธนาคารเมือ่เกดิสถานการณ์ขดัขอ้งเกีย่วกบัการใช้บรกิารเพือ่ทีท่างธนาคารจะไดแ้กไ้ข

สถานการณ์นัน้ได้ 

(จ) ค าแนะน าในการอา่นข้อก าหนดและเงือ่นไขการใช้บริการทีเ่กีย่วข้องกบับริการธุรกรรมนัน้ๆ 

มาตรฐานการทวงถามหน้ี 

 ธนาคารและตวัแทนของธนาคารจะปฏบิตัิตามกฎหมายในการทวงถามหน้ีทีค่รบก าหนดช าระ ท ัง้น้ี  ธนาคารจะด าเนินการใน

ทุกข ัน้ตอนเพือ่ใหแ้น่ใจได้ว่าบุคคลทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ทวงถามหน้ีจะถือปฏิบตัิเช่นเดียวกนั ถา้ธนาคารทราบว่าตวัแทนของธนาคาร

หรือบคุคลทีไ่ด้รบัมอบหมายใหท้วงถามหน้ีไมป่ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ธนาคารจะด าเนินการใหต้วัแทนหรือบุคคลเหลา่นัน้ปฏิบตัิ

ตาม 
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4. บุคลากรและสถานประกอบกจิการ 

ความหลากหลายในการจ้างงาน 

ธนาคารให้คุณค่ากบัผลงานของพนกังานทุกคน ความหลากหลายในหมู่เพื่อนร่วมงานหมายถึงความหลากหลายของ

แนวความคดิและประสบการณ์การท างานทีเ่ป็นสิ่งกระตุ้นอย่างดี นอกจากน้ี ยงัเป็นสิง่สะท้อนถึงกลุ่มลูกคา้อนัหลากหลาย ซึ่งสามารถ

ระบุ ตอบสนองต่อความต้องการและโอกาสทีห่ลากหลาย  ธนาคารหา้มไมใ่หม้ีการแบง่แยกชนชาติ ผิวสี สญัชาติ สถานะพลเมือง หลกั

ความเชื่อ ศาสนา การเข้าร่วมศาสนา อายุ เพศ เพศสภาพ การต ั้งครรภ์ การเป็นมารดา ความรบัผิดชอบที่ต้องดูแลผู้ป่วยใกล้ชิด 

สถานภาพ การอยู่กนิกบัคนเพศเดียวกนั รสนิยมทางเพศ ตวัตนทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศ ข้อมูลทางพนัธุกรรม ความพิการ 

สถานะทหารผา่นศกึ หรือสถานะอืน่ใดทีไ่ด้รบัการคุม้ครองภายใตก้ฎหมาย   

ความเสมอภาคในการท างาน 

ธนาคารจะจดัใหม้ีความเสมอภาคในการท างานใหพ้นกังานทุกคนมีโอกาสในการท างานทีเ่ท่าเทียมกนัและจะไมย่อมให้เกิด

การกระท าใดๆที่ก่อให้เกิดการแบ่งแยก  โดยเฉพาะการแบ่งแยกด้านเช้ือชาติ สญัชาติ เพศ เพศสภาพ ตวัตนทางเพศ ศาสนา อายุ 

สถานภาพ การต ัง้ครรภ์ ความพกิาร หรือสถานะอืน่ๆ ใดๆ ทีไ่ดร้บัการคุม้ครองภายใตก้ฎหมาย  

ความมีเกียรติในการปฏบิตัิงาน 

ธนาคารมีความมุง่ม ั่นในการสนบัสนุนใหเ้กดิความภาคภูมใิจในการปฏิบตัิหน้าทีใ่นฐานะพนกังานของธนาคาร และต่อต้าน

การปฏิบตัิต่อกนัใดๆ ซึ่งเป็นการลิดรอนความภาคภูมิใจของพนกังานดงักล่าว เช่น การคุกคาม หรือการกล ั่นแกล้ง ซึ่งขดัต่อหลกั

จรยิธรรมของธนาคาร 

สถานทีท่ างานทีป่ลอดภยั 

ธนาคารจะดูแลใหส้ภาพแวดล้อมการท างานปลอดจากความรุนแรง ข่มขู่ คุกคาม และการกระท าใดๆทีก่อ่ใหเ้กดิอนัตราย ถา้

หากเกิดการกระท าใดๆที่ส่งผลก่อให้เกิดความรุนแรงไม่ว่าจะเกิดขึ้นกบับุคคลหรือทรพัย์สินของธนาคาร จะต้องมีการรายงานให้

หน่วยงานที่เกีย่วข้องทราบทนัที พนกังานทุกคนไม่ได้รบัอนุญาตให้จ าหน่ายหรือแจกจ่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสิ่งเสพติด ใดๆ

ภายในธนาคารหรือกระท าในขณะปฏบิตังิาน  

การปฏบิตัิอย่างเป็นธรรม 

 ธนาคารจะส่งเสริม สนบัสนุนให้พนกังานได้รบัโอกาสในการพฒันาตนเองอย่างสม ่าเสมอ ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่

พนกังาน บนพื้นฐานของการประเมินผลงานที่เป็นธรรม พรอ้มท ัง้เก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนกังานไว้เป็นความลบัและไม่น า

ขอ้มลูสว่นบคุคลของพนกังานออกไปหาประโยชน์อืน่  
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5. ความรบัผิดชอบต่อลูกคา้ 

การดูแลผลประโยชน์สูงสุดใหแ้กลู่กคา้ 

ธนาคารจะจดัใหม้กีารดูแลลูกคา้โดยการค านึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของลูกคา้เป็นส าคญั ใหม้กีารบรกิารที่ยุตธิรรม รบัผดิชอบ

และเสมอต้นเสมอปลาย ธนาคารรบัฟงัความคดิเห็นของลูกคา้และดูแลใหบ้ริการอย่างมืออาชีพและปฏบิตัิต่อลูกคา้ดว้ยความเคารพและ

ใสใ่จความพงึพอใจของลูกคา้เป็นอนัดบัหน่ึงเสมอ 

การด าเนินการต่อข้อรอ้งเรียนของลูกคา้ 

ธนาคารด าเนินการต่อข้อรอ้งเรียนของลูกคา้อย่างทนัท่วงทีและกระท าอย่างมืออาชีพ ธนาคารจะส ารวจพฤติการณ์แวดล้อม 

ท าความเข้าใจ และด าเนินการจดัการต่อปญัหาและข้อเรียกรอ้งของลูกค้าอย่างเร่งด่วน ด าเนินการสืบสวนด้วยวิธีการที่เหมาะสมและ 

โปรง่ใส ยุตธิรรม น าประสบการณ์ขอ้ผดิพลาดมาใช้พฒันาบรกิาร  

การโฆษณาและกจิกรรมทางการตลาด 

ธนาคารด าเนินการโฆษณา จดักจิกรรมทางการตลาด น าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการทีด่ีทีสุ่ดเพือ่ตอบสนองความต้องการและ

ความสามารถของลูกคา้ พรอ้มท ัง้ จดัใหม้ีการเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัผลิตภณัฑ์และบริการของธนาคาร เพือ่ใหลู้กคา้เข้าใจและมีข้อมูล

เพียงพอแกก่ารตดัสนิใจ รวมถงึการโฆษณาประชาสมัพนัธ์จะตอ้งสือ่สารอยา่งโปรง่ใสดว้ยขอ้ความทีช่ดัเจนไมท่ าใหเ้กดิการเขา้ใจผดิ  
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6. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

การใช้ข้อมูลภายในและการปิดก ัน้ข้อมูล 

ในฐานะพนกังานของธนาคารทีใ่หบ้ริการทางดา้นการเงิน คณุอาจจะสามารถเขา้ถงึข้อมลูข้อเท็จจรงิทีไ่มเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ 

(“MNPI”) เกีย่วกบัธนาคาร ลูกคา้ และบรษิทัอืน่ๆ ทีท่ าธุรกจิกบัธนาคารได ้ 

MNPI คือ ข้อมูลทีไ่มเ่ปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งถา้เปิดเผยสู่สาธารณชนแล้ว มีความเป็นไปได้สูงที่จะส่งผลกระทบต่อราคา

ตลาดของสนิทรพัย์ที่ออกโดยบริษทั (ไมว่่าจะเป็นของธนาคารหรือบริษทัอืน่) หรือเป็นข้อมูลที่นกัลงทุนจะมองว่ามีส่วนส าคญัต่อการ

ตดัสนิใจซ้ือหรือขายสนิทรพัย์นัน้ 

นโยบายและระเบยีบในการปิดก ัน้ข้อมูลหรือทีเ่รียกอีกชื่อหน่ึงวา่ Chinese Wall นัน้ไดถู้กก าหนดขึ้นเพือ่ใช้เป็นแนวทางใน

การป้องกนัข้อมูลข้อเท็จจริงทีไ่มเ่ปิดเผยต่อสาธารณะระหว่างพนกังานทีป่ฏบิตัิงานอยู่ในด้าน Private side และพนกังานทีอ่ยู่ในด้าน 

Public side ดงันั้น พนกังานที่เกีย่วข้องจึงมีหน้าที่ที่ต้องศึกษาและปฏิบตัิตามนโยบายและระเบียบในการปิดก ัน้ข้อมูลที่ใช้บงัคบักบั

ธุรกรรมของตน 

กจิกรรมการลงทุนสว่นบุคคล 

พนกังานทุกคนจะต้องท าให้ม ั่นใจได้ว่า กิจกรรมการลงทุนส่วนบุคคลจะกระท าลงไปโดยค านึงถึงชื่อเสียงของธนาคารเป็น

ส าคญั ท ัง้น้ีการกระท าดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย ข้อก าหนด และนโยบายของธนาคารทีเ่กีย่วขอ้งท ัง้หมด และในขณะปฏบิตัิงาน 

พนกังานจะทุม่เทใหก้บัผลประโยชน์ของลูกคา้และธนาคารเป็นส าคญั ไมใ่ช่ผลประโยชน์สว่นตน  

การหลีกเลีย่งความขดัแย้ง 

พนกังานจะต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือความสมัพนัธ์ที่อาจจะส่งผลต่อความเป็นกลางในการตดัสินใจในฐานะพนกังาน

ผูป้ฏบิตังิานของธนาคาร และจะตอ้งไมท่ าใหผ้ลประโยชน์สว่นตนมาขดัแยง้ หรือดูเหมอืนวา่ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของธนาคาร  

การรบัและมอบประโยชน์อนัเป็นสิง่จูงใจ 

พนกังานต้องระมดัระวงัในการรบัหรือมอบประโยชน์หรือส ั่งการใหผู้้อืน่รบัหรือมอบประโยชน์แทนตน รวมท ัง้คูส่มรสและ

ญาติของพนกังาน อนัเป็นสิ่งจูงใจที่อาจมีผลต่อการตดัสินใจทางธุรกิจของธนาคารหรือเพื่อหวงัผลตอบแทน ซึ่งผลประโยชน์อนัเป็น

สิ่งจูงใจอาจมีผลต่อการตดัสินใจทางธุรกิจในนามธนาคารหรือเพื่อหวงัผลความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หรือการพิจารณาความดี

ความชอบประจ าปี ไดแ้ก ่ของขวญั ของทีร่ะลกึ เงนิ ทรพัย์สนิใด หรือประโยชน์อืน่ใดทีอ่าจค านวณเป็นเงินได ้เช่น การลดหน้ี หรือการ

ลดหน้ีใหเ้ปลา่ การใหย้ืมโดยไมค่ดิดอกเบีย้ การใหใ้ช้บริการโดยไมค่ดิคา่บริการ หรือคดิดอกเบีย้ หรือคา่บริการน้อยกวา่ทีค่ดิกบับุคคล

อืน่ โดยปกติทางการคา้ และการอืน่ซึ่งเป็นการกระท าทีท่ าใหผู้้น ัน้ได้รบัประโยชน์อนัอาจค านวณเป็นเงินได้ หรือไมต่้องออกคา่ใช้จ่าย 

เป็นตน้ ท ัง้น้ี ตามทีค่ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาต ิ(ป.ป.ช.) ก าหนด 
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7. การจดัการข้อมูล 

การจดัการข้อมูลทีเ่ป็นความลบั 

พนกังานจะต้องรกัษาความลบัของธนาคาร ข้อมูลที่เป็นความลบัจะอยู่ในรูปแบบของ ลายลกัษณ์อกัษร การบอกเล่าทาง

โทรศพัท์ หรือ ทางอเิล็กทรอนิกส์ทีร่วมถงึข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จากแอพลิเคช ั่นต่างๆ ยุทธศาสตร์ทางธุรกจิ และ รายชื่อลูกคา้ทีอ่ยู่ ใน

กระบวนการสนิเชื่อ สทิธิพิเศษของลูกคา้ และข้อมูลสว่นตวั การทีจ่ะทราบได้อย่างไรว่าขอ้มูลใดเป็นข้อมูลทีเ่ป็นความลบั จรรยาบรรณ

ธุรกจิทีด่ีทีสุ่ดนัน้คือใหถ้ือว่าข้อมูลสว่นตวัและข้อมูลท ัง้หมดทีม่ีเกีย่วกบัธนาคารและธุรกจิต่างๆของธนาคาร (เกีย่วกบัลูกคา้ คู่คา้ ผู้ผลติ

สนิคา้ กรรมการ และลูกจา้งท ัง้ในอดีต ปจัจุบนั และ อนาคต) ใหถ้อืวา่เป็นความลบัท ัง้หมด เวน้แตว่า่มขีอ้ก าหนดเป็นอยา่งอืน่  

การสือ่สารอย่างมีความรบัผิดชอบ 

ธนาคารเคารพในสทิธขิองพนกังานในการเข้ารว่มการสนทนาเกีย่วกบัสงัคม วชิาชีพ และการเมืองนอกทีท่ างาน แตท่ ั้งน้ี การ

สือ่สารเกีย่วกบัธนาคารและธุรกจิของธนาคารจะต้องถูกสือ่สารออกไปโดยผู้ทีม่ีอ านาจในการพูดแทนธนาคาร เพือ่ใหก้ารสือ่สารเป็นไป

อย่างถูกต้องและสะท้อนใหเ้ห็นมุมมองของธนาคารที่แท้จริงเท่านั้น นอกจากน้ี ธนาคารทราบว่าธนาคารมีหน้าที่ในการด าเนินการให้

เป็นไปตามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการสือ่สารประเภทตา่งๆ และในการปกป้องความลบัของธุรกจิของธนาคารและข้อมูลของลูกคา้  
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8. การก ากบัดูแลโดยรวม 

วฒันธรรมการปฏบิตัิตามกฎเกณฑ์ 

ทางที่ดีที่สุดในการก ากบัดูแลการปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์นั้น คือ การสร้างให้เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองค์กร 

วฒันธรรมการปฏบิตัิตามกฎเกณฑ์ทีแ่ท้จริงนัน้จะเกดิขึ้นได้ต้องสรา้งจากผู้บริหารสูงสุดทีป่ฏบิตัิตนเป็นแบบอย่างทีด่ีในการปฏบิตัิงาน

ดว้ยความซือ่สตัย์ โปรง่ใส และยุตธิรรม ท ัง้น้ีพนกังานทุกคนของธนาคารจะต้องค านึงถงึสิง่ทีถู่กต้องมากอ่นเรือ่งของการใหบ้รกิารอย่าง

รวดเร็ว การสรา้งก าไร หรือการสรา้งภาพลกัษณ์ใหแ้กต่นเอง 

ระบบแจ้งเบาะแสภายใน 

เมือ่พบเห็นการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามข้อก าหนด ผู้พบเห็นสามารถรายงานหรือส่งเรื่องร้องเรียนมาได้ที่ส านกั

กรรมการผู้จดัการใหญ่ หรือ หน่วยงานตามทีก่ าหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด ธนาคารสญัญาว่าทุกข้อรอ้งเรียนจะ

ไดร้บัการพจิารณาอยา่งเป็นธรรม โปรง่ใส ใสใ่จ และยุตธิรรมในทุกกระบวนการ โดยรายชือ่ของผูแ้จง้เบาะแสจะถกูเก็บไวเ้ป็นความลบั

และไดร้บัการคุม้ครองท ัง้ระหวา่งการด าเนินการสอบสวนและเสร็จสิ้นกระบวนการ 
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9. การผูกขาดทางการคา้และการระงบัข้อพิพาท 

การผูกขาดทางการคา้ 

ธนาคารด าเนินธุรกจิอย่างเสรีและแข่งขนัอย่างเป็นธรรม ธนาคารและพนกังานทุกคนจะต้องไมก่ระท าการกล่าวโจมตีคู่แข่ง

หรือกระท าการใดๆทีเ่ป็นการใหข้้อมูลทีค่ลุมเครือจนท าใหคู้แ่ข่งขาดความน่าเชื่อถือ รวมท ัง้ไมข่ดัขวางลูกคา้ในการเปลีย่นไปใช้บริการ

กบัธนาคารอืน่จนเกนิความเหมาะสม  

การระงบัข้อพิพาทภายใน 

ธนาคารจะจดัใหม้ีการระงบัข้อพิพาทซึ่งเป็นกระบวนการภายในโดยไมม่ีคา่ใช้จ่าย โดยไมว่่าจะเป็นข้อพิพาทของพนกังานที่

เกีย่วกบัการท างานหรือข้อพิพาทระหว่างธนาคารกบัลูกคา้ ธนาคารใหค้วามใสใ่จในความพึงพอใจท ัง้ของพนกังานและลูกคา้เป็นส าคญั 

โดยจะแจง้ชือ่ผูต้ดิต่อประสานงานในการสืบสวนข้อพพิาทที่เกดิขึ้นและหากเกดิเหตุการณ์ทีท่ าใหก้ารสอบสวนลา่ช้า ธนาคารจะสามารถ

ช้ีแจงเหตุผลทีล่า่ช้าได ้

การระงบัข้อพิพาทภายนอก 

หากเกดิข้อพิพาทขึ้นและข้อพิพาทดงักล่าวต้องใช้กระบวนการภายนอกในการระงบัข้อพิพาท เช่น กระบวนการศาล หรือกระบวนการ

ระงบัข้อพิพาทอื่นๆนอกศาล ธนาคารจะจดัให้มีกระบวนการให้ความร่วมมือกบัการระงบัข้อพิพาทภายนอก ซึ่งกระบวนการดงักล่าวจะไม่มี

ค่าใช้จ่ายใดๆท ั้งสิ้นและเป็นไปตามมาตรฐานของกระบวนการระงบัข้อพิพาทภายนอก แต่ท ั้งน้ีจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

ของธนาคาร 

 


