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ประมวลจริยธรรม (Code of Ethics) ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

ค าปรารภ 

บมจ.ธนำคำรกรุงไทย ในฐำนะธนำคำรพำณิชยข์องรฐัในสงักดักระทรวงกำรคลงั ไดก้ ำหนดมำตรฐำนทำง
จริยธรรมขึน้เป็นประมวลจริยธรรม ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 มำตรำ 279 ได้
ก ำหนดใหมี้กำรจัดท ำประมวลจริยธรรม เพื่อก ำหนดมำตรฐำนทำงจริยธรรมของเจำ้หนำ้ที่ของรัฐแต่ละประเภท 
ประกอบกับค่ำนิยมหลกั ซึ่งผูต้รวจกำรแผ่นดินไดใ้หค้  ำแนะน ำใหห้น่วยงำนทัง้หลำยถือปฏิบตัิ โดยใหมี้กลไกและ
ระบบในกำรบังคับใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งก ำหนดขั้นตอนกำรลงโทษตำมควำมรำ้ยแรงแห่งกำรกระท ำ 
ประกอบกบัไดมี้กำรปรบัปรุงเพิ่มเติมเพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรม พ.ศ.2562 มำตรำ 5 
เรื่องมำตรฐำนทำงจริยธรรมและประมวลจริยธรรม และระเบียบคณะกรรมกำรมำตรฐำนทำงจริยธรรม ว่ำดว้ย
หลักเกณฑก์ำรจัดท ำประมวลจริยธรรม ขอ้ก ำหนดจริยธรรม และกระบวนกำรรกัษำจริยธรรมของหน่วยงำนและ
เจำ้หนำ้ที่ของรฐั พ.ศ. 2563 

โดยประมวลจรยิธรรม ฉบบันีใ้ชบ้งัคบักบับคุลำกรของ บมจ.ธนำคำรกรุงไทยในทกุระดบั และเพ่ือใหบ้คุลำกร
ของธนำคำรปฏิบติัหนำ้ท่ีอย่ำงเท่ียงธรรม ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีควรแก่ควำมไวว้ำงใจ และเช่ือมั่นของลกูคำ้และ
ประชำชนโดยทั่วไป ตลอดจนปฏิบตัิงำนรว่มกนัอย่ำงมีจิตส ำนกึรบัผิดชอบในหนำ้ที่ มีควำมซื่อสตัยส์จุรติ ครองตนอยู่
ในควำมดีงำมถูกตอ้ง รวมถึงมีกำรปฏิบัติต่อกันดว้ยควำมเอือ้อำทร เอำใจใส่ดูแลซึ่งกันและกัน อันเป็นผลท ำให้
ภำพลกัษณข์องธนำคำรเป็นที่ศรทัธำแก่บุคคลทั่วไป บุคลำกรของธนำคำรมีควำมภำคภูมิใจ เกิดควำมคิดริเริ่มและ
สรำ้งสรรค ์มีควำมกระตือรอืรน้และทุ่มเทสติก ำลงัควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิงำน  

ทั้งนี  ้รวมถึงเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์กำรประพฤติปฏิบัติส  ำหรับองค์กรและบุคลำกรของธนำคำรทุกคน  
พึงยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบตัิควบคู่ไปกับจรรยำบรรณธุรกิจ ประกำศ ขอ้บงัคับ ค ำสั่ง ระเบียบและวิธีปฏิบตัิอื่ น ๆ 
อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพตอ่ไป 
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หมวด 1 บททั่วไป 
 

ข้อ 1. ประมวลจรยิธรรมของ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย นีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกำศเป็นตน้ไป 
ข้อ 2. ประมวลจรยิธรรมนี ้ใหใ้ชบ้งัคบักบับคุลำกรของธนำคำรของธนำคำร 

ข้อ 3. ในประมวลจรยิธรรมนี ้
 “ประมวลจรยิธรรม” หมำยถึง ประมวลจรยิธรรมท่ีก ำหนดขึน้ตำม 

- มำตรำ 76 แห่งรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช 2560  
- มำตรำ 5 แหง่พระรำชบญัญัติมำตรฐำนทำงจรยิธรรม พ.ศ. 2562 
- ระเบียบคณะกรรมกำรมำตรฐำนทำงจริยธรรม ว่ำดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจดัท ำประมวลจริยธรรม ขอ้ก ำหนด

จรยิธรรม และกระบวนกำรรกัษำจรยิธรรมของหน่วยงำนและเจำ้หนำ้ที่ของรฐั พ.ศ. 2563 
ซึง่ประกอบดว้ย 
  (1) หลกัเกณฑก์ำรประพฤติปฏิบตัิของมำตรฐำนจรยิธรรมส ำหรบั บมจ.ธนำคำรกรุงไทย 
  (2) จรยิธรรมต่อผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีของ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย 
  (3) กำรบรหิำรจดักำรและขบัเคลื่อนดำ้นจรยิธรรม 
  (4) กระบวนกำรรกัษำจรยิธรรมของธนำคำร  
 “ธนำคำร” หมำยถึง บมจ.ธนำคำรกรุงไทย 
 “บคุลำกรของธนำคำร” หมำยถึง คณะกรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ผูบ้รหิำร ที่ปรกึษำ พนกังำน และ
ลกูจำ้งของธนำคำร 
 “คณะกรรมกำร” หมำยถึง คณะกรรมกำรธนำคำร และคณะกรรมกำรอื่น ๆ หรอืคณะอนกุรรมกำรซึง่ไดร้บักำร
แต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรหรอืผูถื้อหุน้ 
 “คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม” หมำยถึง คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำม
รบัผิดชอบต่อสงัคม ซึง่ไดร้บักำรแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรธนำคำร ตำมระเบียบ ขอ้บงัคบัของธนำคำร 
 “ผูบ้รหิำร” หมำยถึง ผูท้ี่ด  ำรงต ำแหน่งตัง้แต่ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรขึน้ไป รวมถึงกรรมกำรผูจ้ดักำร 
 “พนกังำนและลกูจำ้ง” หมำยถึง พนกังำนและลกูจำ้ง ตำมขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนของธนำคำร 
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หมวด 2 หลักเกณฑก์ารประพฤติปฏบิัติของมาตรฐานจริยธรรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
 

ข้อ 4. บุคลำกรของธนำคำรทุกคน มีหนำ้ที่ด  ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยเพื่อรกัษำประโยชนส์่วนรวม อ ำนวย
ควำมสะดวก และให้บริกำรแก่ลูกคำ้ตำมหลักบรรษัทภิบำลและกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยจะตอ้งยึดมั่นใน
หลกัเกณฑก์ำรประพฤติปฏิบตัิ 8 ประกำร ดงันี ้

1) ยึดมั่นในสถำบันหลักของประเทศ อันไดแ้ก่ ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย ์และกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษัตรยิท์รงเป็นประมขุ  

2) ยดึมั่นในคณุธรรมและจรยิธรรม มีจิตส ำนกึที่ดี ซื่อสตัยส์จุรติ และรบัผิดชอบต่อหนำ้ที่ 
3) ยดึถือประโยชนข์องสว่นรวมมำกกวำ่ประโยชนส์ว่นตน ไม่มีผลประโยชนท์บัซอ้น และมีจิตสำธำรณะ 
4) ยืนหยดั กลำ้ตดัสินใจ และกระท ำในสิ่งที่ถกูตอ้ง เป็นธรรม และถกูกฎหมำย 
5) ปฏิบตัิหนำ้ที่หรอืใหบ้รกิำรแก่ประชำชนอย่ำงเป็นธรรม รวดเรว็ เป็นมิตรและไม่เลือกปฏิบตัิ 
6) กำรใหข้อ้มลูข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถว้น ถกูตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจรงิ 
7) กำรมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงำน รกัษำมำตรฐำน มีคณุภำพ โปรง่ใส และตรวจสอบได ้
8) กำรยดึมั่นในหลกัจรรยำวิชำชีพขององคก์ร ด ำรงตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและรกัษำภำพลกัษณข์ององคก์ร 
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หมวด 3 จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
 

หมวดย่อย 3.1 บททั่วไป 

• จรยิธรรมของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นความประพฤตสิ าหรบั บุคลากรของธนาคาร ที่ต้องปฏบิตัเิพื่อ
รกัษา สง่เสรมิเกยีรตคิุณชือ่เสยีง และภาพลกัษณ์ ทีด่ขีององคก์ร  

• จริยธรรมที่ก ำหนดขึน้นี ้เป็นหลกัเกณฑก์ำรประพฤติปฏิบตัิของมำตรฐำนจริยธรรม  ของธนำคำรซึ่งมุ่งมั่นใน
เรื่องควำมยตุิธรรม ควำมถกูตอ้ง ควำมซื่อสตัย ์ควำมน่ำเชื่อถือ และไดร้บัควำมไวว้ำงใจ 

หมวดย่อย 3.2 ข้อปฏบัิตต่ิอลูกค้า 

• ให้บรกิารแก่ลูกค้า ด้วยความเที่ยงธรรม และมอีธัยาศยัที่ดี ไม่เลอืกปฏบิตัิ โดยให้ขอ้มูลอย่างครบถ้วน 
ถูกตอ้งตามขอ้เทจ็จรงิ และรกัษาความลบัของลกูคา้ 

หมวดย่อย 3.3 ข้อปฏบัิตต่ิอคู่ค้า 

• ยดึผลประโยชน์ของธนาคาร และผลประโยชน์สว่นรวม โดยไม่ค านึงถงึผลประโยชน์สว่นตนหรอืของพวกพอ้ง 
• ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความโปร่งใส เสมอภาค เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได ้ 

 

หมวดย่อย 3.4 ข้อปฏบัิตต่ิอสังคมและสิ่งแวดล้อม 

• ปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงด ีและสามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมไดอ้ย่างมเีกยีรต ิ
• ประพฤตตินโดยค านึงถงึหน้าที ่ความรบัผดิชอบต่อสงัคม และประเทศชาต ิ
• ส่งเสรมิการสรา้งทุนทางปัญญา ร่วมพฒันาสงัคมชุมชน สิง่แวดล้อม ตลอดจนมุ่งสรา้งสรรค์และอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาต ิ
• ใหค้วามรว่มมอืสนบัสนุนนโยบายของรฐับาลเพือ่ผลประโยชน์ของประเทศ 

 

หมวดย่อย 3.5 ข้อปฏบัิตใินฐานะผู้บังคับบัญชา 

• เป็นผูน้ าและแบบอย่างทีด่ ี
• สง่เสรมิและสนบัสนุนใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์และ

รบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
• สอนงาน แนะน างาน ถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อย่างเทา่เทยีม ไม่เลอืกปฏบิตั ิ

 
หมวดย่อย 3.6 ข้อปฏบัิตใินฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา 

• ใหเ้กียรติผูบ้งัคบับญัชำ รบัผิดชอบต่อหนำ้ที่ มีจิตส ำนกึที่ดี และเสียสละ 

• เสนอควำมคิดเห็นเพื่อปรบัปรุงระบบงำนดว้ยควำมสจุรติใจ และยอมรบัฟังควำมคิดเห็นของผูอ้ื่น 
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หมวดย่อย 3.7 ข้อปฏบัิตใินฐานะเพือ่นร่วมงาน 

• ใหค้วามชว่ยเหลอืเพือ่นร่วมงานอย่างเตม็ใจ และรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
 

หมวดย่อย 3.8 ข้อปฏบิัติในการท างานและความประพฤตสิ่วนตัว 

• ทุ่มเททัง้ก าลงักาย ก าลงัใจใหก้บังานในหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ อุทศิตนและมุ่งมัน่ในการท างานด้วย
ความซื่อสตัยส์จุรติและมุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน 

• หมัน่ฝึกฝนพฒันาตนเอง เพิม่พนูความรู ้ความสามารถ เพือ่น ามาพฒันางานใหด้ยีิง่ขึน้ 
• ประพฤตตินใหเ้หมาะสมกบัการเป็นบุคลากรของธนาคาร และไม่ประพฤตตินในทางเสื่อมเสยีชื่อเสยีงทัง้

ต่อตนเองและธนาคาร 
• รว่มมอืกนัท างานเป็นทมี และสรา้งความสามคัค ีกลมเกลยีวในองคก์ร 
• ประพฤตปิฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่แีก่เพือ่นร่วมงาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 

หมวดย่อย 3.9 ข้อปฏบัิตเิกี่ยวกับการขดัแย้งทางผลประโยชน ์

• ยดึถอืประโยชน์ของสว่นรวมมากกวา่ประโยชน์สว่นตน และไมม่ผีลประโยชน์ทบัซอ้น 
• งดการให ้และรบัของขวญั ของช าร่วย สิง่ของทีร่ะลกึจากหน่วยงานในพืน้ที่ หรอืของฝากใดๆ ทุกประเภท 

แก่ผู้บรหิาร และพนักงานของธนาคาร ในช่วงเทศกาล หรอืในโอกาสอื่นใด เช่น การที่หน่วยงานจาก
สว่นกลางเดนิทางไปปฏบิตังิาน / ตรวจเยีย่มพืน้ที ่/ การเยีย่มชมหน่วยงาน หรอื การรบัรอง เป็นตน้  
 

หมวดย่อย 3.10 ข้อปฏบัิตเิกี่ยวกับการรับผลประโยชน ์

• ไม่แสวงหาประโยชน์ทีม่ชิอบโดยอาศยัต าแหน่งหน้าที ่
• ไม่เรยีกรบั หรอืยอมรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใด ส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่นโดยทุจรติ 

 

หมวดย่อย 3.11 การรักษาทรัพยส์ินของธนาคาร 

• ใชแ้ละรกัษาทรพัยส์นิของธนาคารใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด และไมน่ าไปใชใ้นทางทีผ่ดิกฎหมาย 
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หมวด 4 การบริหารจัดการและขับเคล่ือนด้านจริยธรรม 
 

หมวดย่อย 4.1 กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

• ธนาคารก าหนดให้คณะกรรมการ บรรษัทภิบาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคมมหีน้าที่รบัผดิชอบดูแล 
ก าหนดนโยบาย และกรอบแนวทางการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามประมวลจรยิธรรมของธนาคาร 

• ใหส้ายงานก ากบักฎเกณฑแ์ละกฎหมายและสายงานทรพัยากรบุคคลและบรรษทัภบิาล มหีน้าทีร่บัผดิชอบ
ทบทวนและปรบัปรุงประมวลจรยิธรรมตามช่วงเวลาที่เหมาะสม  ก ากบัดูแล พร้อมทัง้ใช้ในการบรหิาร
จดัการทรพัยากรบุคคลทุกมิต ิและส่งเสรมิใหบุ้คลากรของธนาคารปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรมนี้  อย่าง
ทัว่ถงึ 
 

หมวดย่อย 4.2 ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

• ประมวลจรยิธรรมฉบบันี้ บุคลากรของธนาคารทุกคน จะต้องท าความเขา้ใจและปฏิบตัิตามหลกัการที่
ก าหนด  หากพนักงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  ให้ขอค าแนะน าจาก
ผูบ้งัคบับญัชา 

• ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั มหีน้าทีป่ระพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่ี และก ากบัดูแลใหพ้นักงานถอืปฏบิตัอิย่าง
สม ่าเสมอ 
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หมวด 5 กระบวนการรักษาจริยธรรมของธนาคาร  

• การด าเนินการในกรณีที่มกีารฝ่าฝืนจรยิธรรมตามความในประมวลจรยิธรรมนี้  ให้วนิิจฉัยตามลกัษณะ 
การฝ่าฝืน ความจงใจหรอืเจตนา การหลกีเลีย่งจรยิธรรมหรอืความส าคญัผดิมลูเหตุจูงใจความส าคญัและ
ระดบัต าแหน่งและหน้าที่ของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวตัิและความประพฤติในอดตี สภาพแวดล้อมแห่งกรณี 
ผลรา้ยอนัเกดิจากการฝ่าฝืน หรอืเหตุอื่นอนัควรจะน ามาประกอบการพจิารณา 

• การด าเนินการในกรณีทีม่กีารฝ่าฝืนบทบญัญตัใินประมวลจรยิธรรมนี้ ใหถ้อืเป็นความผดิวนิยัตามขอ้บงัคบั
เกี่ยวกับการท างานของธนาคาร  หรือตามสัญญาจ้าง  หรือตามกฎหมาย  หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
กบัความผดิทางวนิยั (แลว้แต่กรณี) และรายงานคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคมทราบ 

• การให้ความร่วมมอืในการสอบข้อเท็จจรงิหรอืสอบสวนวนิัย อาจน ามาพจิารณาเป็นเหตุบรรเทาหรือ
ลดหย่อนโทษได ้

• ในกรณีทีเ่ป็นการฝ่าฝืนเลก็น้อยหรอืเป็นการฝ่าฝืนครัง้แรกทีไ่ม่ใช่กรณีรา้ยแรง ถา้เหน็ว่ามเีหตุอนัสมควร
จะลดโทษหรอืงดโทษ ใหว้า่กล่าวตกัเตอืนดว้ยวาจา หรอืเป็นหนงัสอืไวก้่อนกไ็ด ้

• ใหโ้อกาสแก่ผูฝ่้าฝืนทีจ่ะชีแ้จงหรอืเสนอพยานหลกัฐาน เพือ่แกข้อ้กล่าวหาทีม่ตี่อตน 
• เปิดโอกาสรบัฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  รวมถึงผู้รบับริการและประชาชนในการทบทวน

ประมวลจรยิธรรม 
• มกีระบวนการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนของธนาคาร 
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