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CODE OF CONDUCT



สารจากประธาน
	 ธนาคารกรุงไทยได้ประกาศใช้คู่มือจรรยาบรรณธรุกิจมาต้ังแต่ปี	2541	และมกีาร
ปรับปรุงแก้ไขเม่ือปี	2550		โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้กรรมการ	ผู้บริหาร	
และพนักงานทุกคนของธนาคารประพฤติตนให้อยู่ในกฎระเบียบ	 ด�าเนนิธุรกิจอย่างมี
จริยธรรมและสอดคล้องกับกฎหมาย		อย่างไรก็ตาม		ส่ิงท่ีพนักงานทุกคนควรพึงระลึก
อยู่เสมอ		มิใช่เพียงแค่ปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจนีเ้ท่านั้น		แต่ยังหมาย
รวมถึงการมีความเข้าใจและเจตนาในการปฏิบัติตามกฎหมายด้วย
	 เนือ่งในโอกาสท่ีธนาคารกรุงไทยครบรอบ	50	ปี	ในปี	2559	นี	้	ธนาคารได้มีการ
ทบทวนและปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอีกครั้ง		โดยอ้างอิงจากเนื้อหาใน	Code	
of	Conduct	ฉบับเดิม	พร้อมท้ังเพิ่มเติมให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลมากขึ้น		อีก
ท้ังยังได้จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับแนวทางของ	Industry	Code	of	Conduct	ของ
สมาคมธนาคารไทยด้วย		ส�าหรับเนื้อหาของ	Code	of	Conduct	ฉบับใหม่น้ี		แบ่ง
ออกเป็น	9	หมวดหมู่	ครอบคลุม	3	หลักการใหญ่ท่ีธนาคารยึดม่ันในการด�าเนนิธุรกิจ
เสมอมา		ได้แก่		ความซ่ือสัตย์ส่วนตน	(Integrity)		ความยุติธรรมในการด�าเนนิธุรกิจ	
(Fairness)	และการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	(Responsible	to	Stakeholders)
	 ตลอดช่วงการด�าเนินงานท่ีผา่นมา		ธนาคารกรุงไทยเติบโตข้ึนเป็นธนาคารพาณชิย์
ช้ันน�าของประเทศ	 	 ธนาคารตระหนักดีว่าความส�าเร็จดังกล่าว
นั้น	 	 มาจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคนในองค์กร		
ในโอกาสน้ีธนาคารขอขอบคุณพนักงานธนาคารทุกท่าน	 ท่ีท�า
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริต	 ตรงไปตรงมา	 และธนาคาร
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 พนักงานทุกคนจะรักษาความดีนี้ด้วย 
จิตมุ่งม่ันตั้งใจจริงอย่างต่อเนื่อง		และยึดม่ันเอามาตรฐาน
สูงสุดของจรรยาบรรณธุรกิจเล่มน้ี	 	 น�าไปปฏิบัติทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต

ดร.สมชัย สัจจพงษ์
ประธานกรรมการ
14	มีนาคม	2559



	 ธนาคารให้ความส�าคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้า	
แต่ท้ังนีก้ารด�าเนนิธุรกิจของธนาคารนั้น	 จะต้องก้าวไปอย่างม่ันคง	
ยั่งยืน	 ซ่ึงนอกเหนือจากบทบาทหลักของธนาคารในการช่วยลูกค้าของ
เรา	ประเทศของเรา	และโลกของเรา	ให้เติบโตข้ึน	มัง่คัง่	มั่นคงข้ึน	ตาม
วิสัยทัศน์ของธนาคารแล้ว	พนักงานทุกคนยังต้องด�ารงไว้ซ่ึงคุณธรรม	
จริยธรรม	 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์	 สุจริต	 โปร่งใส	 ยุติธรรม
ต่อองค์กร	ลูกค้า	และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในทุกภาคของการปฏิบัติงาน

	 ธนาคารกรุงไทย	 มีภารกิจและบทบาทท่ีมีความเป็นพิเศษ
จากธนาคารพาณิชย์อื่น	 เนื่องจากมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ	 ดังนั้น 

การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย	 กฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆ	
ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตจงึเป็นเรื่องท่ีผู้ท่ีเกีย่วข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

คาดหวังมากกว่าธนาคารพาณิชย์อื่น	 การท่ีธนาคารได้ปรับปรุงและ 
จัดท�าคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจข้ึนใหม่นบัได้ว่าเป็นการแสดงความตัง้ใจ
และความพร้อมของกรรมการ	ผูบ้ริหาร	และพนักงานท่ีจะด�ารงตนและ
ประกอบธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณท่ีดีและเหมาะสม	 ซึ่งนอกจากจะ
สร้างภาพลักษณ์	ความน่าเชื่อถือ	และความเจริญ	ให้กับธนาคารอย่าง
ยั่งยืนแล้ว	ยังจะท�าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุขและความสบายใจในการ
ท�างานอีกด้วย		จึงขอแสดงความยินดีมา	ณ	โอกาสนี้

ดิสทัต  โหตระกิตย์
ประธานกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
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	 ปัจจุบันธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายด้าน	
ธนาคารจึงมีด�าริเห็นควรให้ต้องมีการปรับปรุงเนื้อหาของจรรยาบรรณธุรกิจ
ฉบับเดิมเพื่อให้ครอบคลุมในส่วนของพัฒนาการด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ี
ดีและเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล
	 จรรยาบรรณธุรกิจฉบับปี	2559	นี	้ ได้กล่าวถึง	หลักการพื้นฐาน	3	
หลกัการใหญ่ท่ีธนาคารยดึม่ันในการด�าเนินธุรกิจเสมอมา	ได้แก่	ความซ่ือสตัย์
สว่นตน	(Integrity)	ความยติุธรรมในการด�าเนินธรุกิจ	(Fairness)	และการ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	(Responsible	to	Stakeholders)	ซ่ึงได้ผ่าน
การพิจารณาและให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์	และได้รับอนมัุติจากคณะกรรมการธนาคารแล้ว	 เพื่อให้กรรมการ	
ผู้บริหาร	และพนักงานใช้เป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติ ในการด�าเนนิกิจการและ
ปฏิบัติงานของธนาคาร
	 อนึ่ง	 การปรับปรุงเน้ือหาของจรรยาบรรณธุรกิจคร้ังนี	้ เป็นการปรับ
เฉพาะในส่วนของเน้ือหาเท่านั้น	 โดยในส่วนของการบังคับใช้น้ันจะไม่มีการ
เปล่ียนแปลงจากฉบับก่อนหน้า	 กล่าวคือ	 จะไม่มีการก�าหนดระวางโทษ
โดยตรงในจรรยาบรรณธุรกิจ	แต่ให้ถือว่าจรรยาบรรณธุรกิจนีเ้ป็นส่วนหนึ่ง
ของวินัยพนักงาน
	 เพ่ือความชัดเจนและสะดวกส�าหรับพนักงานในการท�าความเข้าใจ	
จรรยาบรรณฉบับนี	้จึงได้ใช้ค�าว่า	“พนกังาน”	ให้มคีวามหมายรวมถงึผูบ้ริหาร
และพนักงานทุกคน	และค�าว่า	“ธนาคาร”	ให้หมายรวมถึง	ธนาคารกรุงไทย
และการประกอบธุรกิจของธนาคารกรุงไทย

14	มีนาคม	2559
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ค่านยิมหลักและหลักบรรษัทภิบาล
ค่านยิมหลัก	KTB	First
หลักบรรษัทภิบาล	(CARPETS)

จรรยาบรรณธุรกิจ
จรรยาบรรณด้านการประกอบธุรกิจ
บทบาทของกรรมการและผู้บริหาร
มาตรฐานการให้บริการ
พนักงานและสถานประกอบกิจการ
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การจัดการข้อมูล
การก�ากับดูแลโดยรวม
การผูกขาดทางการค้า/การระงับข้อพิพาท
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จรรยาบรรณ

ดานการประกอบธุรกิจ

ธนาคารมุ่งม่ันจะด�าเนนิธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์	สุจริต	
ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน	ตรงไปตรงมา	ด้วยหลักการในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

พนักงานทุกคนต้องระลึกอยู่เสมอว่า	ความส�าคัญไม่ได้อยู่
แค่เพียงการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจท่ี
ก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น	แต่ยังรวมถึงต้องมี	
จิตวิญญาณและเจตนาในการปฏิบัติตามกฎหมายด้วย

พนักงานทุกคนจะต้องยึดเอามาตรฐานสูงสุดเป็นส�าคัญ
มุ่งสร้างประโยชน์ทางการแข่งขันโดยใช้ผลิตภัณฑ์และ
บริการท่ีเหนือกว่าและไม่ด�าเนนิธุรกิจท่ีผิดกฎหมายหรือ	
ไร้ซ่ึงจริยธรรม

จรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร



ำวามซื่อสัตย์ส่วนตน
ธนาคารมุ่งม่ันจะด�าเนนิธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์	สุจริต	 
ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน	ตรงไปตรงมา	ด้วยหลักการในการ 
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

การปฏิบัติที่สอดำล้องกับกฎหมาย
พนักงานทุกคนต้องระลึกอยู่เสมอว่า	ความส�าคัญไม่ได้อยู่
แค่เพียงการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจท่ี
ก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น	แต่ยังรวมถึงต้องมี	
จิตวิญญาณและเจตนาในการปฏิบัติตามกฎหมายด้วย

หลักการด�เนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 

พนักงานทุกคนจะต้องยึดเอามาตรฐานสูงสุดเป็นส�าคัญ 

มุ่งสร้างประโยชน์ทางการแข่งขันโดยใช้ผลิตภัณฑ์และ
บริการท่ีเหนือกว่าและไม่ด�าเนนิธุรกิจท่ีผิดกฎหมายหรือ	
ไร้ซ่ึงจริยธรรม
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การต่อต้านการฟอกเงิน
พนักงานมีหน้าท่ีปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการฟอก
เงิน	และกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องของธนาคารท่ีถูกออกแบบ
มาให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ	ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการฟอกเงิน	การก่อการร้าย	และการคว�่าบาตรทาง
เศรษฐกิจ

การต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการทุจริต
พนักงานต้องไม่ด�าเนนิการใด	ๆ	ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อมอันน�าไปสู่การให้หรือรับผลประโยชน์	ซ่ึงเป็นเจตนาท่ี
ไม่เหมาะสม	และมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในนามธนาคาร

การบริจาำทางการกุศล
ธนาคารจะด�าเนนิธุรกิจและแสดงบทบาทท่ีแข็งแกร่ง 
ในการสนับสนนุสังคม	ท่ีมีความหลากหลายและมี 
การกระจายในองค์กรต่างๆ	อย่างเหมาะสม

ธนาคารมุ่งม่ันตอบแทนสังคมและแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมหลากหลายรูปแบบ	ผ่านสินค้าและบริการรวมถึง
กิจกรรมต่างๆ	เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธนาคารให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อม	ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล	และสนับสนนุให้พนักงานทุกคนให้
ความส�าคัญในการดูแลส่ิงแวดล้อม

ธนาคารสนับสนนุหลักการพื้นฐานของสิทธิมนษุยชนใน
การด�าเนนิธุรกิจของธนาคาร	และเคารพในการปกป้อง
และรักษาสิทธิมนษุยชนตามท่ีก�าหนดไว้ในปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนษุยชนของสหประชาชาติ
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พนักงานมีหน้าท่ีปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการฟอก
เงิน	และกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องของธนาคารท่ีถูกออกแบบ
มาให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ	ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการฟอกเงิน	การก่อการร้าย	และการคว�่าบาตรทาง
เศรษฐกิจ

พนักงานต้องไม่ด�าเนนิการใด	ๆ	ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อมอันน�าไปสู่การให้หรือรับผลประโยชน์	ซ่ึงเป็นเจตนาท่ี
ไม่เหมาะสม	และมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในนามธนาคาร

ธนาคารจะด�าเนนิธุรกิจและแสดงบทบาทท่ีแข็งแกร่ง
ในการสนับสนนุสังคม	ท่ีมีความหลากหลายและมี
การกระจายในองค์กรต่างๆ	อย่างเหมาะสม

การตอบแทนและำวามรับผิดชอบต่อสังำม
ธนาคารมุ่งม่ันตอบแทนสังคมและแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมหลากหลายรูปแบบ	ผ่านสินค้าและบริการรวมถึง
กิจกรรมต่างๆ	เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การดูแลสิ่งแวดล้อม
ธนาคารให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อม	ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล	และสนับสนนุให้พนักงานทุกคนให ้
ความส�าคัญในการดูแลส่ิงแวดล้อม

สิทธิมนุษยชน
ธนาคารสนับสนนุหลักการพื้นฐานของสิทธิมนษุยชนใน 
การด�าเนนิธุรกิจของธนาคาร	และเคารพในการปกป้อง 
และรักษาสิทธิมนษุยชนตามท่ีก�าหนดไว้ในปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนษุยชนของสหประชาชาติ
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บทบาทของกรรมการ

และผูบริหาร

กรรมการและผู้บริหารสนับสนนุให้ธนาคารด�าเนนิธุรกิจ
ให้มีผลประกอบการท่ีดี	สามารถสร้างผลก�าไรเติบโตขึ้น
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	โดยด�าเนนิธุรกิจด้วยความ
รอบคอบและโปร่งใส	ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว	

กรรมการและผู้บริหาร	ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
รับผิดชอบ	ระมัดระวัง	และซ่ือสัตย์สุจริต	รวมท้ังต้อง
ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของ
บริษัท	และมติคณะกรรมการ	ตลอดจนมติท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้น	(Fiduciary	Duty)	เพื่อเป็นแบบอย่างในการ
สร้างวัฒนธรรมในการก�ากับดูแลท่ีดี ให้กับองค์กร
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บทบาทด้านการบริหาร
กรรมการและผู้บริหารสนับสนนุให้ธนาคารด�าเนนิธุรกิจ 
ให้มีผลประกอบการท่ีดี	สามารถสร้างผลก�าไรเติบโตขึ้น 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	โดยด�าเนนิธุรกิจด้วยความ
รอบคอบและโปร่งใส	ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพ 
ในการแข่งขันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว	

บทบาทด้านการก�กับดูแล
กรรมการและผู้บริหาร	ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ 
รับผิดชอบ	ระมัดระวัง	และซ่ือสัตย์สุจริต	รวมท้ังต้อง
ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของ
บริษัท	และมติคณะกรรมการ	ตลอดจนมติท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้น	(Fiduciary	Duty)	เพื่อเป็นแบบอย่างในการ
สร้างวัฒนธรรมในการก�ากับดูแลท่ีดี ให้กับองค์กร
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มาตรฐานการใหบริการ
ธนาคารจะจัดให้มีการให้ข้อมูลต่างๆ	ดังนี้

(ก)		ข้อก�าหนดและเง่ือนไขของการให้บริการส�าหรับ
ธุรกรรมต่างๆ	ท่ีธนาคารมีอยู่ในปัจจุบัน
(ข)		ค่าธรรมเนยีมมาตรฐานต่างๆและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ	
ท่ีธนาคารมีอยู่ในปัจจุบัน	
(ค)		อัตราดอกเบี้ยส�าหรับการให้บริการธุรกรรมท่ี
ธนาคารมีอยู่ในปัจจุบัน

ธนาคารต้องจัดให้มีการให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง	ดังนี้
(ก)		ขั้นตอนการเปิดบัญชีของธนาคาร
(ข)		หน้าท่ีของธนาคารในการรักษาความลับลูกค้า
(ค)		วิธีการของธนาคารในการรับมือกับข้อร้องเรียน
ต่างๆ
(ง)		ค�าแนะน�าในการติดต่อกับธนาคารเม่ือเกิด
สถานการณ์ขัดข้องเกี่ยวกับการใช้บริการเพื่อท่ีทาง
ธนาคารจะได้แก้ไขสถานการณ์นั้นได้
(จ)		ค�าแนะน�าในการอ่านข้อก�าหนดและเง่ือนไข
การใช้บริการท่ีเกี่ยวข้องกับบริการธุรกรรมนั้นๆ
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มาตรฐานข้อก�หนดและเงื่อนไขการให้บริการ 
ธนาคารจะจัดให้มีการให้ข้อมูลต่างๆ	ดังนี้

(ก)		ข้อก�าหนดและเง่ือนไขของการให้บริการส�าหรับ
ธุรกรรมต่างๆ	ท่ีธนาคารมีอยู่ในปัจจุบัน
(ข)		ค่าธรรมเนยีมมาตรฐานต่างๆและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ	
ท่ีธนาคารมีอยู่ในปัจจุบัน	
(ค)		อัตราดอกเบี้ยส�าหรับการให้บริการธุรกรรมท่ี
ธนาคารมีอยู่ในปัจจุบัน

ข้อก�หนดมาตรฐานเกี่ยวกับการให้บริการ
ธนาคารต้องจัดให้มีการให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง	ดังนี้

(ก)		ขั้นตอนการเปิดบัญชีของธนาคาร
(ข)		หน้าท่ีของธนาคารในการรักษาความลับลูกค้า
(ค)		วิธีการของธนาคารในการรับมือกับข้อร้องเรียน
ต่างๆ
(ง)		ค�าแนะน�าในการติดต่อกับธนาคารเม่ือเกิด
สถานการณ์ขัดข้องเกี่ยวกับการใช้บริการเพื่อท่ีทาง
ธนาคารจะได้แก้ไขสถานการณ์นั้นได้
(จ)		ค�าแนะน�าในการอ่านข้อก�าหนดและเง่ือนไข 
การใช้บริการท่ีเกี่ยวข้องกับบริการธุรกรรมนั้นๆ
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มาตรฐานการทวงถามหนี้
ธนาคารและตัวแทนของธนาคารจะปฏิบัติตามกฎหมายใน
การทวงถามหนีท่ี้ครบก�าหนดช�าระ	ธนาคารจะด�าเนนิการ
ในทุกขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจได้ว่าบุคคลท่ี ได้รับมอบหมายให้
ทวงถามหนีจ้ะปฏิบัติเช่นเดียวกัน	

18



ธนาคารและตัวแทนของธนาคารจะปฏิบัติตามกฎหมายใน
การทวงถามหนีท่ี้ครบก�าหนดช�าระ	ธนาคารจะด�าเนนิการ
ในทุกขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจได้ว่าบุคคลท่ี ได้รับมอบหมายให้
ทวงถามหนีจ้ะปฏิบัติเช่นเดียวกัน	

พนักงาน

และสถานประกอ
บกิจการ



ำวามหลากหลายในการจ้างงาน
ธนาคารให้ความส�าคัญกับคุณค่า	ความหลากหลายของ
แนวคิดและประสบการณ์ของพนักงาน	ธนาคารไม่มี 
การแบ่งแยกชนชาติ	ผิวสี	สัญชาติ	สถานะพลเมือง	 
ความเชื่อ	ศาสนา	อายุ	เพศ	ฯลฯ		หรือสถานะอ่ืนใดท่ี 

ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมาย

ำวามเสมอภาำในการท�งาน
ธนาคารให้ความส�าคัญต่อความเสมอภาคในการท�างาน 
ให้พนักงานทุกคนมีโอกาสในการท�างานท่ีเท่าเทียมกัน 
และไม่ยอมให้เกิดการกระท�าใดๆ	ท่ีก่อให้เกิดการแบ่งแยก		
ด้านเชื้อชาติ	สัญชาติ	เพศ	เพศสภาพ	ตัวตนทางเพศ	
ศาสนา	อายุ	สถานภาพ	การตั้งครรภ์	ความพิการ	หรือ
สถานะอ่ืนๆ		ท่ี ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมาย

ธนาคารมีความมุ่งม่ันในการสนับสนนุให้
เกิดความภาคภูมิ ใจในการปฏิบัติหน้าท่ี
ในฐานะพนักงานของธนาคาร	และต่อต้าน
การปฏิบัติต่อกันใดๆ	ซ่ึงเป็นการลิดรอนความ
ภาคภูมิ ใจของพนักงาน	เช่น	การคุกคาม	หรือการ
กล่ันแกล้ง	ซ่ึงขัดต่อหลักจริยธรรมของธนาคาร

ธนาคารจะดูแลสภาพแวดล้อมการท�างานให้ปลอดภัย	หาก
เกิดการกระท�าใดๆท่ีส่งผลก่อให้เกิดความรุนแรงต่อบุคคล
หรือทรัพย์สินของธนาคาร	จะต้องมีการรายงานให้หน่วย
งานท่ีเกี่ยวข้องทราบ		พนักงานทุกคนไม่ได้รับอนญุาตให้
จ�าหน่ายหรือแจกจ่าย	เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือส่ิงเสพติด
ใดๆ	ภายในธนาคารหรือกระท�าในขณะปฏิบัติงาน
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ธนาคารให้ความส�าคัญกับคุณค่า	ความหลากหลายของ
แนวคิดและประสบการณ์ของพนักงาน	ธนาคารไม่มี
การแบ่งแยกชนชาติ	ผิวสี	สัญชาติ	สถานะพลเมือง	
ความเชื่อ	ศาสนา	อายุ	เพศ	ฯลฯ		หรือสถานะอ่ืนใดท่ี
ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมาย

ธนาคารให้ความส�าคัญต่อความเสมอภาคในการท�างาน
ให้พนักงานทุกคนมีโอกาสในการท�างานท่ีเท่าเทียมกัน
และไม่ยอมให้เกิดการกระท�าใดๆ	ท่ีก่อให้เกิดการแบ่งแยก		
ด้านเชื้อชาติ	สัญชาติ	เพศ	เพศสภาพ	ตัวตนทางเพศ	
ศาสนา	อายุ	สถานภาพ	การตั้งครรภ์	ความพิการ	หรือ
สถานะอ่ืนๆ		ท่ี ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมาย

ำวามมีเกียรติในการปฏิบัติงาน
ธนาคารมีความมุ่งม่ันในการสนับสนนุให้
เกิดความภาคภูมิ ใจในการปฏิบัติหน้าท่ี
ในฐานะพนักงานของธนาคาร	และต่อต้าน
การปฏิบัติต่อกันใดๆ	ซ่ึงเป็นการลิดรอนความ 
ภาคภูมิ ใจของพนักงาน	เช่น	การคุกคาม	หรือการ
กล่ันแกล้ง	ซ่ึงขัดต่อหลักจริยธรรมของธนาคาร

สถานที่ท�งานที่ปลอดภัย
ธนาคารจะดูแลสภาพแวดล้อมการท�างานให้ปลอดภัย	หาก
เกิดการกระท�าใดๆท่ีส่งผลก่อให้เกิดความรุนแรงต่อบุคคล
หรือทรัพย์สินของธนาคาร	จะต้องมีการรายงานให้หน่วย
งานท่ีเกี่ยวข้องทราบ		พนักงานทุกคนไม่ได้รับอนญุาตให้
จ�าหน่ายหรือแจกจ่าย	เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือส่ิงเสพติด
ใดๆ	ภายในธนาคารหรือกระท�าในขณะปฏิบัติงาน
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ความรับผิดชอบตอลูกค
า

ธนาคารมุ่งม่ันดูแลและให้บริการลูกค้าโดยการค�านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นส�าคัญ		ให้มีการบริการท่ี
ยุติธรรม	รับผิดชอบและเสมอต้นเสมอปลาย	รับฟัง
ความคิดเห็นของลูกค้า	ให้บริการอย่างมืออาชีพ	และปฏิบัติ
ต่อลูกค้าด้วยความเคารพและใส่ใจความพึงพอใจของลูกค้า
เป็นอันดับหนึ่ง

ธนาคารด�าเนนิการต่อข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างทันท่วงที
ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม	โปร่งใส	ยุติธรรม		และน�า
ประสบการณ์ข้อผิดพลาดมาใช้พัฒนาบริการ

ธนาคารด�าเนนิการโฆษณา	จัดกิจกรรมทางการตลาด	
น�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการท่ีดีท่ีสุดเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า	ให้ข้อมูลลูกค้าท่ีเหมาะสมและอธิบายข้อ
ก�าหนดและคุณลักษณะในทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าใน
การเลือกตัดสินใจก่อนใช้บริการ
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การดูแลผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกำ้า
ธนาคารมุ่งม่ันดูแลและให้บริการลูกค้าโดยการค�านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นส�าคัญ		ให้มีการบริการท่ี
ยุติธรรม	รับผิดชอบและเสมอต้นเสมอปลาย	รับฟัง 
ความคิดเห็นของลูกค้า	ให้บริการอย่างมืออาชีพ	และปฏิบัติ
ต่อลูกค้าด้วยความเคารพและใส่ใจความพึงพอใจของลูกค้า
เป็นอันดับหนึ่ง

การด�เนินการต่อข้อร้องเรียนของลูกำ้า
ธนาคารด�าเนนิการต่อข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างทันท่วงที 

ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม	โปร่งใส	ยุติธรรม		และน�า
ประสบการณ์ข้อผิดพลาดมาใช้พัฒนาบริการ

การโฆษณาและกิจกรรมทางการตลาด
ธนาคารด�าเนนิการโฆษณา	จัดกิจกรรมทางการตลาด	 
น�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการท่ีดีท่ีสุดเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า	ให้ข้อมูลลูกค้าท่ีเหมาะสมและอธิบายข้อ
ก�าหนดและคุณลักษณะในทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าใน
การเลือกตัดสินใจก่อนใช้บริการ
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ความขัดแยง

ทางผลประโยชน
ธนาคารมีนโยบายและระเบียบในการปิดกั้นข้อมูล	
(Chinese	Wall)	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันข้อมูล
ข้อเท็จจริงท่ี ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะท่ีเกี่ยวกับธนาคาร	
ลูกค้า	และบริษัทอ่ืนๆ	ท่ีท�าธุรกิจกับธนาคาร

พนักงานทุกคนจะต้องท�าให้ม่ันใจได้ว่า	กิจกรรมการลงทุน
ส่วนบุคคลจะกระท�าลงไปโดยค�านึงถึงชื่อเสียงของธนาคาร
เป็นส�าคัญ	และต้องเป็นไปตามกฎหมาย		กฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องในขณะปฏิบัติงาน	พนักงานจะทุ่มเทให้กับ
ผลประโยชน์ของลูกค้าและธนาคารเป็นส�าคัญ		ไม่ใช่
ประโยชน์ส่วนตน

พนักงานจะต้องหลีกเล่ียงกิจกรรมหรือความสัมพันธ์ท่ี
อาจจะส่งผลต่อความเป็นกลางในการตัดสินใจในฐานะ
พนักงานผู้ปฏิบัติงานของธนาคาร	และจะต้องไม่ท�าให้
ผลประโยชน์ส่วนตนมาขัดแย้ง	กับผลประโยชน์ของธนาคาร
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การใช้ข้อมูลภายในและการปิดกั้นข้อมูล
ธนาคารมีนโยบายและระเบียบในการปิดกั้นข้อมูล	 
(Chinese	Wall)	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันข้อมูล
ข้อเท็จจริงท่ี ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะท่ีเกี่ยวกับธนาคาร	
ลูกค้า	และบริษัทอ่ืนๆ	ท่ีท�าธุรกิจกับธนาคาร

กิจกรรมการลงทุนส่วนบุำำล
พนักงานทุกคนจะต้องท�าให้ม่ันใจได้ว่า	กิจกรรมการลงทุน 
ส่วนบุคคลจะกระท�าลงไปโดยค�านึงถึงชื่อเสียงของธนาคาร 
เป็นส�าคัญ	และต้องเป็นไปตามกฎหมาย		กฎระเบียบท่ี 

เกี่ยวข้องในขณะปฏิบัติงาน	พนักงานจะทุ่มเทให้กับ
ผลประโยชน์ของลูกค้าและธนาคารเป็นส�าคัญ		ไม่ใช่
ประโยชน์ส่วนตน

การหลีกเลี่ยงำวามขัดแย้ง
พนักงานจะต้องหลีกเล่ียงกิจกรรมหรือความสัมพันธ์ท่ี 

อาจจะส่งผลต่อความเป็นกลางในการตัดสินใจในฐานะ
พนักงานผู้ปฏิบัติงานของธนาคาร	และจะต้องไม่ท�าให ้
ผลประโยชน์ส่วนตนมาขัดแย้ง	กับผลประโยชน์ของธนาคาร
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การรับและมอบประโยชน์อันเป็นสิ่งจูงใจ
พนักงานต้องระมัดระวังในการรับหรือมอบประโยชน์หรือ
ส่ังการให้ผู้อ่ืนรับหรือมอบประโยชน์แทนตน	รวมท้ัง 
คู่สมรสและญาติของพนักงาน	อันเป็นส่ิงจูงใจท่ีอาจมี 
ผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของธนาคารหรือเพื่อหวัง 
ผลตอบแทน
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พนักงานต้องระมัดระวังในการรับหรือมอบประโยชน์หรือ
ส่ังการให้ผู้อ่ืนรับหรือมอบประโยชน์แทนตน	รวมท้ัง
คู่สมรสและญาติของพนักงาน	อันเป็นส่ิงจูงใจท่ีอาจมี
ผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของธนาคารหรือเพื่อหวัง
ผลตอบแทน

การจัดการขอมูล



การจัดการข้อมูลที่เป็นำวามลับ
พนักงานจะต้องรักษาความลับของธนาคาร	ยุทธศาสตร์
ทางธุรกิจ	รายชื่อลูกค้าท่ีอยู่ในกระบวนการสินเชื่อ	สิทธิ
พิเศษของลูกค้า	ข้อมูลส่วนตัว	และข้อมูลท้ังหมดท่ีมีเกี่ยว
กับธนาคาร

การสื่อสารอย่างมีำวามรับผิดชอบ
ธนาคารเคารพในสิทธิของพนักงานในการเข้าร่วมการ
สนทนาเกี่ยวกับสังคม	วิชาชีพ	และการเมืองนอกท่ีท�างาน	
แต่ท้ังนีก้ารส่ือสารเกี่ยวกับธนาคารและธุรกิจของธนาคาร
จะต้องถูกส่ือสารโดยผู้มีอ�านาจในการพูดแทนธนาคาร
เท่านั้น	เพื่อให้การส่ือสารเป็นไปอย่างถูกต้องและสะท้อน
มุมมองท่ีแท้จริง

28



พนักงานจะต้องรักษาความลับของธนาคาร	ยุทธศาสตร์
ทางธุรกิจ	รายชื่อลูกค้าท่ีอยู่ในกระบวนการสินเชื่อ	สิทธิ
พิเศษของลูกค้า	ข้อมูลส่วนตัว	และข้อมูลท้ังหมดท่ีมีเกี่ยว
กับธนาคาร

ธนาคารเคารพในสิทธิของพนักงานในการเข้าร่วมการ
สนทนาเกี่ยวกับสังคม	วิชาชีพ	และการเมืองนอกท่ีท�างาน	
แต่ท้ังนีก้ารส่ือสารเกี่ยวกับธนาคารและธุรกิจของธนาคาร
จะต้องถูกส่ือสารโดยผู้มีอ�านาจในการพูดแทนธนาคาร
เท่านั้น	เพื่อให้การส่ือสารเป็นไปอย่างถูกต้องและสะท้อน
มุมมองท่ีแท้จริง

การกำกับดูแลโดยรวม



วัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ในการ 
ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์	โปร่งใส	และยุติธรรม
นอกจากนี	้พนักงานทุกคนของธนาคารจะต้องค�านึงถึง 
ส่ิงท่ีถูกต้องมาก่อนเรื่องของการให้บริการอย่างรวดเร็ว	 
การสร้างก�าไร	หรือการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ตนเอง
  

ระบบแจ้งเบาะแสภายใน
เม่ือพบเห็นการกระท�าท่ีฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด	
ผู้พบเห็นสามารถรายงานหรือส่งเรื่องร้องเรียนได้ท่ี 

ฝ่ายก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	หรือ	หน่วยงานตาม
ท่ีก�าหนดไว้	โดยรายชื่อของผู้แจ้งเบาะแสจะถูกเก็บไว้เป็น
ความลับและได้รับการคุ้มครองท้ังระหว่างการด�าเนนิการ
สอบสวนและเสร็จส้ินกระบวนการ
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ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์	โปร่งใส	และยุติธรรม
นอกจากนี	้พนักงานทุกคนของธนาคารจะต้องค�านึงถึง
ส่ิงท่ีถูกต้องมาก่อนเรื่องของการให้บริการอย่างรวดเร็ว	
การสร้างก�าไร	หรือการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ตนเอง

เม่ือพบเห็นการกระท�าท่ีฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด	
ผู้พบเห็นสามารถรายงานหรือส่งเรื่องร้องเรียนได้ท่ี
ฝ่ายก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	หรือ	หน่วยงานตาม
ท่ีก�าหนดไว้	โดยรายชื่อของผู้แจ้งเบาะแสจะถูกเก็บไว้เป็น
ความลับและได้รับการคุ้มครองท้ังระหว่างการด�าเนนิการ
สอบสวนและเสร็จส้ินกระบวนการ

การผูกขาดทางการคา

และการระงับขอพิพาท



การผูกขาดทางการำ้า
ธนาคารด�าเนนิธุรกิจอย่างเสรีและแข่งขันอย่างเป็นธรรม	
ธนาคารและพนักงานทุกคนจะต้องไม่กระท�าการกล่าวโจมตี
คู่แข่ง	หรือกระท�าการใดๆท่ีเป็นการให้ข้อมูลท่ีคลุมเครือ
จนท�าให้คู่แข่งขาดความน่าเชื่อถือ

การระงับข้อพิพาทภายใน
ธนาคารจะจัดให้มีการระงับข้อพิพาทซ่ึงเป็นกระบวนการ
ภายในโดยไม่มีค่าใช้จ่าย	ไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทของพนักงาน
ท่ีเกี่ยวกับการท�างานหรือข้อพิพาทระหว่างธนาคารกับ
ลูกค้า	ธนาคารให้ความใส่ใจในความพึงพอใจท้ังของ
พนักงานและลูกค้าเป็นส�าคัญ

การระงับข้อพิพาทภายนอก
ธนาคารจะจัดให้มีกระบวนการให้ความร่วมมือกับการระงับ
ข้อพิพาทภายนอก	ซ่ึงกระบวนการดังกล่าวจะไม่มีค่าใช้จ่าย
ใดๆท้ังส้ิน	และเป็นไปตามมาตรฐานของกระบวนการระงับ
ข้อพิพาทภายนอก	แต่ท้ังนีจ้ะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขต่างๆ
ท่ีเกี่ยวข้องของธนาคาร
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