จรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร
(Code of Conduct)

ประกาศใช้ ตามคําสังธ. ที 1403/2560

สายงานกํากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย

สารบัญ
หัวข้ อ
1. จรรยาบรรณด้ านการประกอบธุรกิจ
- ความซือสัตย์ส่วนตน
- การปฏิบตั ทิ ีสอดคล้ องกับกฎหมาย
- หลักการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม
- การต่อต้ านการฟอกเงิน
- การต่อต้ านการให้ หรื อรับสินบนและการทุจริ ต
- การบริ จาคการกุศล
- การตอบแทนและความรับผิดชอบต่อสังคม
- การดูแลสิงแวดล้ อม
- การเคารพสิทธิมนุษยชน
- การเคารพสิทธิด้านทรัพย์สินทางปั ญญา
2. บทบาทของกรรมการและผู้บริหาร
- บทบาทด้ านการบริ หาร
- บทบาทด้ านการกํากับดูแล
- การทําธุรกรรมกับธนาคาร
3. มาตรฐานการให้ บริการ
- มาตรฐานข้ อกําหนดและเงือนไขการให้ บริ การ
- ข้ อกําหนดมาตรฐานเกียวกับการให้ บริ การ
- มาตรฐานการทวงถามหนี ?
4. บุคลากรและสถานประกอบกิจการ
- ความหลากหลายในการจ้ างงาน
- ความเสมอภาคในการทํางาน
- ความมีเกียรติในการปฏิบตั งิ าน
- สถานทีทํางานทีปลอดภัย
- การปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรม
5. ความรั บผิดชอบต่ อลูกค้ า
- การดูแลผลประโยชน์สงู สุดให้ แก่ลกู ค้ า
- การดําเนินการต่อข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ า
- การโฆษณาและกิจกรรมทางการตลาด
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หัวข้ อ
6. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
- การใช้ ข้อมูลภายในและการปิ ดกันข้
? อมูล
- กิจกรรมการลงทุนส่วนบุคคล
- หลีกเลียงความขัดแย้ ง
- การรับและมอบประโยชน์อนั เป็ นสิงจูงใจ
7. การจัดการข้ อมูล
- การจัดการข้ อมูลทีเป็ นความลับ
- การสือสารอย่างมีความรับผิดชอบ
8. การกํากับดูแลโดยรวม
- วัฒนธรรมการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
- ระบบแจ้ งเบาะแสภายใน
9. การผูกขาดทางการค้ าและการระงับข้ อพิพาท
- การผูกขาดทางการค้ า
- การระงับข้ อพิพาทภายใน
- การระงับข้ อพิพาทภายนอก
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การติดตามดูแลให้ มีการปฏิบัติ
การติดตามดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ เป็ นหน้ าทีของผู้บงั คับบัญชาทุกคน ทุกระดับ
โดยถือเป็ นส่วนหนึงของวินยั พนักงาน
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1. จรรยาบรรณด้ านการประกอบธุรกิจ
ความซืEอสัตย์ ส่วนตน
ธนาคารมุ่งมันจะดําเนินธุรกิจด้ วยความซือสัตย์ สุจริ ต ไม่เบียดเบียนผู้อืน ตรงไปตรงมา ด้ วยหลักการใน
การต่อต้ านการทุจริ ตทุกรูปแบบ ภายใต้ กฎหมายและกฎระเบียบของธนาคาร โดยถือปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณหลักนี ?
ในทุกกิจกรรมและในการตัดสินใจในทุกเรื องของธนาคาร
การปฏิบัตทิ E ีสอดคล้ องกับกฎหมาย
เนืองจากธนาคารประกอบธุรกิจอยูใ่ นอุตสาหกรรมทีมีกฎเกณฑ์ควบคุมสูง การตระหนักถึงและการปฏิบตั ิที
สอดคล้ องกับกฎหมายและกฎระเบียบทีดําเนินธุรกิจอยู่นนั ? ไม่ได้ เป็ นเพียงส่วนสําคัญในธุรกิจ แต่ยงั เป็ นรากฐาน
ของความเป็ นธนาคารกรุ งไทยอีกด้ วย สิงทีพนักงานทุกคนต้ องระลึกอยู่เสมอ คือ ความสําคัญไม่ได้ อยู่แค่เพียงการ
ปฏิบตั ใิ ห้ สอดคล้ องกับจรรยาบรรณธุรกิจทีกําหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน? แต่ยงั รวมถึงต้ องมีจิตวิญญาณและ
เจตนาในการปฏิ บตั ิตามกฎหมายด้ วย การละเมิดกฎหมายหรื อการเข้ าไปมี ส่วนร่ วมกับการกระทํ าทีไม่ยุติธรรม
หลอกลวง และเป็ นอันตราย จะส่งผลให้ ความเชือมันจากลูกค้ าลดตําลง และยังทําให้ ชือเสียงของธนาคารอยู่ใน
ความเสี ยงอี กด้ วย นอกจากนี ก? ็ อาจส่งผลต่อการประเมินผลของหน่วยงานควบคุม การดําเนินคดี ค่าปรั บ และ
บทลงโทษ รวมไปถึงผลสะท้ อนทางลบอืนๆ ทีมีตอ่ ธนาคาร
หลักการดําเนินธุรกิจอย่ างมีจริยธรรม
นอกเหนือจากการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบแล้ ว ธนาคารหวังเป็ นอย่างยิงว่าพนักงานทุกคนจะ
ยึดเอามาตรฐานสูงสุดของจรรยาบรรณเป็ นสําคัญ ธนาคารมุ่งมันทีจะดูแลลูกค้ า รวมถึงผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายด้ วย
ความยุติธรรม มีจริ ยธรรม และไม่เลือกปฏิบตั ิ นอกจากนี ?ยังมุ่งสร้ างประโยชน์ทางการแข่งขันโดยใช้ ผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การทีเหนือกว่าและไม่เคยแข่งขันโดยใช้ หลักการดําเนินธุรกิจทีผิดกฎหมายหรื อไร้ ซงจรรยาบรรณ
ึ
การต่ อต้ านการฟอกเงิน
การฟอกเงินเป็ นกระบวนการทางอาชญากรรมทีพยายามทําให้ ดวู ่าเป็ นเรื องถูกกฎหมาย การฟอกเงินเป็ น
ผลมาจากอาชญากรรมต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น การทุจริ ต การค้ ายา และการก่อการร้ าย นโยบายการป้องกันการฟอกเงิน
และกระบวนการทีเกียวข้ องของธนาคารถูกออกแบบมาให้ สอดคล้ องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้ องกับ
การฟอกเงิน การก่อการร้ ายทางการเงิน และการควําบาตรทางเศรษฐกิจ พนักงานทุกคนมีหน้ าทีทีจะต้ องปฏิบตั ิ
ตามนโยบาย กระบวนการ และ การควบคุมดังกล่าว
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การต่ อต้ านการให้ หรื อรั บสินบนและการทุจริต
ธนาคารจะไม่ยอมให้ มีการให้ และรับสินบน พนักงานทุกคนจะต้ องไม่ให้ เสนอหรื อสัญญาว่าจะมอบสิงใดที
มีคา่ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมให้ กบั พนักงานของรัฐ ลูกค้ า หรื อคูค่ ้ าทางธุรกิจ ซึงเป็ นหนทางทีจะนําไปสู่การได้ รับ
ผลประโยชน์ และเช่นเดียวกันพนักงานต้ องไม่เรี ยกร้ องหรื อรับสิงของทีมีคา่ จากบุคคลใดก็ตาม หากว่าการให้ นนมี
ั?
เจตนาทีไม่เหมาะสม โดยอาจมีผลต่อการตัดสินใจของพนักงานทีกระทําในนามของธนาคารกรุงไทย
การบริจาคทางการกุศล
ธนาคารตังมั
? นจะดําเนินธุรกิจทีดีและจะแสดงบทบาททีแข็งแกร่ งในการสนับสนุนสังคม โดยการบริ จาคนัน?
จะเป็ นการสนับสนุนทางการกุศลทีมีความหลากหลายและมีการกระจายในองค์กรต่างๆ อย่างเหมาะสม
การตอบแทนและความรั บผิดชอบต่ อสังคม
ธนาคารมุ่งมันตอบแทนสังคมและแสดงให้ เห็นถึงความรั บผิดชอบต่อสังคมในหลากหลายรู ปแบบ ผ่าน
สินค้ าและบริ การรวมถึงกิจกรรมต่างๆ อย่างจริ งจังและต่อเนืองในประการทีจะให้ เกิดการพัฒนาอย่างยังยืน
การดูแลสิEงแวดล้ อม
ธนาคารให้ ความสําคัญกับการบริ หารจัดการด้ านสิงแวดล้ อม โดยให้ มีการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ลดผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมจากการดําเนินงาน และสนับสนุนให้ พนักงานทุกคนให้ ความสําคัญใน
การดูแลสิงแวดล้ อมเช่นเดียวกัน
การเคารพสิทธิมนุษยชน
ธนาคารดําเนินธุรกิ จโดยยึดถื อกฎหมายทัง? ภายในประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึง หลัก
สิทธิมนุษยชนสากล Universal Declaration of Human Rights หรื อ UDHR โดยธนาคารสนับสนุนหลักการพื ?นฐาน
ของสิทธิ มนุษยชนในทุกๆ สายธุรกิจและในทุกๆ พื ?นทีทีธนาคารดําเนินกิจการ ธนาคารเคารพในการปกป้องรักษา
รวมถึงไม่เข้ าไปมีส่วนเกียวข้ องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหลักการทีกําหนดไว้ ในปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิ
มนุษยชนของสหประชาชาติ
การเคารพสิทธิด้านทรั พย์ สินทางปั ญญา
ธนาคารจะไม่ละเมิดต่อทรัพย์สินทางปั ญญาทังหลาย
?
ไม่วา่ จะเป็ น เครื องหมายการค้ า สิทธิบตั ร ความลับ
ทางการค้ า และผลงานอันมีลิขสิทธิ\อืนๆ โดยในการใช้ เผยแพร่ หรื อดัดแปลงทรัพย์สินทางปั ญญาใดๆจะต้ องได้ รับ
อนุญาตจากผู้เป็ นเจ้ าของทรัพย์สินทางปั ญญานันก่
? อน
ขณะเดียวกัน พนักงานทุกคนจะต้ องปกป้องทรัพย์สินทางปั ญญาของธนาคาร ได้ แก่ สิทธิบตั ร เครื องหมาย
การค้ า ลิขสิทธิ\ ความลับทางการค้ า และข้ อมูลอืนๆทีเป็ นของธนาคารด้ วย
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2. บทบาทของกรรมการและผู้บริหาร
บทบาทด้ านการบริ หาร
กรรมการและผู้บริ หารต้ องสนับสนุนให้ ธนาคารดําเนินธุรกิจให้ มีผลประกอบการทีดี สามารถสร้ างผลกําไร
เติบโตขึ ?นอย่างต่อเนืองและยังยืน โดยดําเนินธุรกิจด้ วยความรอบคอบและโปร่ งใส ตลอดจนการเสริ มสร้ างศักยภาพ
ในการแข่งขันเพือสร้ างมูลค่าเพิมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาว
บทบาทด้ านการกํากับดูแล
กรรมการและผู้บริ หาร ต้ องปฏิ บตั ิหน้ าที ด้ วยความรั บผิดชอบ ระมัดระวัง และซื อสัตย์สุจริ ต รวมทัง? ต้ อง
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทีประชุมผู้ถือ
หุ้น (Fiduciary Duty) พร้ อมทังต้
? องจัดให้ มีระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสียงทีมีประสิทธิ ภาพ และ
ส่งเสริ มให้ เกิดธรรมาภิบาลในทุกระดับ
การทําธุรกรรมกับธนาคาร
การดําเนินกิจการใดๆของกรรมการและผู้บริ หารทีมีตอ่ ธนาคารจะต้ องอยู่ในระดับทีเหมาะสม หรื อเป็ นการ
ทํ าธุรกรรมในลักษณะที เป็ นธรรมเนี ยมทางการค้ าปกติ เสมื อนเป็ นการทํ าธุรกรรมกับบุคคลทัวไปที มิได้ มีความ
เกียวข้ องกันเป็ นพิเศษ โดยมุง่ ประโยชน์ขององค์กรเป็ นหลักและหลีกเลียงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
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3. มาตรฐานการให้ บริการ
มาตรฐานข้ อกําหนดและเงืEอนไขการให้ บริการ
เมือลูกค้ าหรื อบุคคลอืนใด ร้ องขอ ธนาคารจะจัดให้ มีการให้ ข้อมูลต่างๆดังนี ?
(ก) ข้ อกําหนดและเงือนไขของการให้ บริ การสําหรับธุรกรรมต่างๆทีธนาคารมีอยูใ่ นปั จจุบนั
(ข) ค่าธรรมเนียมมาตรฐานต่างๆและค่าใช้ จา่ ยอืนๆทีมีหรื ออาจจะมีสําหรับการให้ บริ การธุรกรรมต่างๆ
ทีธนาคารมีอยูใ่ นปั จจุบนั และ
(ค) อัตราดอกเบี ?ยสําหรับการให้ บริ การธุรกรรมทีธนาคารมีอยูใ่ นปั จจุบนั
ข้ อกําหนดมาตรฐานเกีEยวกับการให้ บริการ
เมือลูกค้ าร้ องขอรายละเอียดของธุรกรรมทีธนาคารให้ บริ การ ธนาคารจะจัดให้ มีการให้ ข้อมูลทีถูกต้ องใน
เรื องดังต่อไปนี ?
(ก) ขันตอนการเปิ
?
ดบัญชีของธนาคาร
(ข) หน้ าทีของธนาคารในการรักษาความลับลูกค้ า
(ค) วิธีการของธนาคารในการรับมือกับข้ อร้ องเรี ยนต่างๆ
(ง) คําแนะนําในการติดต่อกับธนาคารเมือเกิดสถานการณ์ขดั ข้ องเกียวกับการใช้ บริ การเพือทีทาง
ธนาคารจะได้ แก้ ไขสถานการณ์นนได้
ั?
(จ) คําแนะนําในการอ่านข้ อกําหนดและเงือนไขการใช้ บริ การทีเกียวข้ องกับบริ การธุรกรรมนันๆ
?
มาตรฐานการทวงถามหนี L
ธนาคารและตัว แทนของธนาคารจะปฏิ บัติต ามกฎหมายในการทวงถามหนี ท? ี ครบกํ า หนดชํ า ระ ทัง? นี ?
ธนาคารจะดํ า เนิ น การในทุ ก ขัน? ตอนเพื อให้ แ น่ ใ จได้ ว่ า บุ ค คลที ได้ รั บ มอบหมายให้ ท วงถามหนี จ? ะถื อ ปฏิ บัติ
เช่นเดียวกัน ถ้ าธนาคารทราบว่าตัวแทนของธนาคารหรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมายให้ ทวงถามหนี ?ไม่ปฏิบตั ิให้ เป็ นไป
ตามกฎหมาย ธนาคารจะดําเนินการให้ ตวั แทนหรื อบุคคลเหล่านันปฏิ
? บตั ติ าม
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4. บุคลากรและสถานประกอบกิจการ
ความหลากหลายในการจ้ างงาน
ธนาคารให้ คุณ ค่ากับผลงานของพนักงานทุกคน ความหลากหลายในหมู่เ พื อนร่ วมงานหมายถึ ง ความ
หลากหลายของแนวความคิดและประสบการณ์ การทํางานทีเป็ นสิงกระตุ้นอย่างดี นอกจากนี ? ยังเป็ นสิงสะท้ อนถึง
กลุม่ ลูกค้ าอันหลากหลาย ซึงสามารถระบุ ตอบสนองต่อความต้ องการและโอกาสทีหลากหลาย ธนาคารห้ ามไม่ให้
มีการแบ่งแยกชนชาติ ผิวสี สัญชาติ สถานะพลเมือง หลักความเชือ ศาสนา การเข้ าร่วมศาสนา อายุ เพศ เพศสภาพ
การตังครรภ์
?
การเป็ นมารดา ความรั บผิดชอบที ต้ องดูแลผู้ป่วยใกล้ ชิด สถานภาพ การอยู่กินกับคนเพศเดียวกัน
รสนิยมทางเพศ ตัวตนทางเพศหรื อการแสดงออกทางเพศ ข้ อมูลทางพันธุกรรม ความพิการ สถานะทหารผ่านศึก
หรื อสถานะอืนใดทีได้ รับการคุ้มครองภายใต้ กฎหมาย
ความเสมอภาคในการทํางาน
ธนาคารจะจัดให้ มีความเสมอภาคในการทํางานให้ พนักงานทุกคนมีโอกาสในการทํางานทีเท่าเทียมกันและ
จะไม่ยอมให้ เกิดการกระทําใดๆทีก่อให้ เกิดการแบ่งแยก โดยเฉพาะการแบ่งแยกด้ านเชื ?อชาติ สัญชาติ เพศ เพศ
สภาพ ตัวตนทางเพศ ศาสนา อายุ สถานภาพ การตังครรภ์
?
ความพิการ หรื อสถานะอืนๆ ใดๆ ทีได้ รับการคุ้มครอง
ภายใต้ กฎหมาย
ความมีเกียรติในการปฏิบัตงิ าน
ธนาคารมีความมุ่งมันในการสนับสนุนให้ เกิ ดความภาคภูมิใจในการปฏิ บตั ิหน้ าที ในฐานะพนักงานของ
ธนาคาร และต่อต้ านการปฏิบตั ติ อ่ กันใดๆ ซึงเป็ นการลิดรอนความภาคภูมิใจของพนักงานดังกล่าว เช่น การคุกคาม
หรื อการกลันแกล้ ง ซึงขัดต่อหลักจริ ยธรรมของธนาคาร
สถานทีEทาํ งานทีEปลอดภัย
ธนาคารจะดูแลให้ สภาพแวดล้ อมการทํางานปลอดจากความรุ นแรง ข่มขู่ คุกคาม และการกระทํ าใดๆที
ก่อให้ เกิดอันตราย ถ้ าหากเกิดการกระทําใดๆทีส่งผลก่อให้ เกิดความรุ นแรงไม่ว่าจะเกิดขึ ?นกับบุคคลหรื อทรัพย์สิน
ของธนาคาร จะต้ องมีการรายงานให้ หน่วยงานทีเกียวข้ องทราบทันที พนักงานทุกคนไม่ได้ รับอนุญาตให้ จําหน่าย
หรื อแจกจ่าย เครื องดืมแอลกอฮอล์หรื อสิงเสพติด ใดๆภายในธนาคารหรื อกระทําในขณะปฏิบตั งิ าน
การปฏิบัตอิ ย่ างเป็ นธรรม
ธนาคารจะส่งเสริ ม สนับสนุนให้ พนักงานได้ รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างสมําเสมอ ให้ คา่ ตอบแทนที
เป็ นธรรมแก่ พ นักงาน บนพื น? ฐานของการประเมิ นผลงานที เป็ นธรรม พร้ อมทัง? เก็ บรั กษาข้ อมูล ส่วนบุคคลของ
พนักงานไว้ เป็ นความลับและไม่นําข้ อมูลส่วนบุคคลของพนักงานออกไปหาประโยชน์อืน
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5. ความรั บผิดชอบต่ อลูกค้ า
การดูแลผลประโยชน์ สูงสุดให้ แก่ ลูกค้ า
ธนาคารจะจัดให้ มีการดูแลลูกค้ าโดยการคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าเป็ นสําคัญ ให้ มีการบริ การที
ยุตธิ รรม รับผิดชอบและเสมอต้ นเสมอปลาย ธนาคารรับฟั งความคิดเห็นของลูกค้ าและดูแลให้ บริ การอย่างมืออาชีพ
และ ปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้ าด้ วยความเคารพและใส่ใจความพึงพอใจของลูกค้ าเป็ นอันดับหนึงเสมอ
การดําเนินการต่ อข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ า
ธนาคารดําเนินการต่อข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ าอย่างทันท่วงทีและกระทําอย่างมืออาชีพ ธนาคารจะสํารวจ
พฤติการณ์ แ วดล้ อม ทํ าความเข้ าใจ และดํ าเนิ นการจัดการต่อปั ญ หาและข้ อเรี ยกร้ องของลูกค้ าอย่างเร่ ง ด่วน
ดําเนินการสืบสวนด้ วยวิธีการทีเหมาะสมและ โปร่งใส ยุตธิ รรม นําประสบการณ์ข้อผิดพลาดมาใช้ พฒ
ั นาบริ การ
การโฆษณาและกิจกรรมทางการตลาด
ธนาคารดําเนินการโฆษณา จัดกิจกรรมทางการตลาด นําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การทีดีทีสุดเพือตอบสนอง
ความต้ องการและความสามารถของลูกค้ า พร้ อมทัง? จัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การของ
ธนาคาร เพือให้ ลกู ค้ าเข้ าใจและมีข้อมูลเพียงพอแก่การตัดสินใจ รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จะต้ องสือสาร
อย่างโปร่งใสด้ วยข้ อความทีชัดเจนไม่ทําให้ เกิดการเข้ าใจผิด
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6. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การใช้ ข้อมูลภายในและการปิ ดกันL ข้ อมูล
ในฐานะพนักงานของธนาคารทีให้ บริ การทางด้ านการเงิน คุณอาจจะสามารถเข้ าถึงข้ อมูลข้ อเท็จจริ งทีไม่
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ (“MNPI”) เกียวกับธนาคาร ลูกค้ า และบริ ษัทอืนๆ ทีทําธุรกิจกับธนาคารได้
MNPI คือ ข้ อมูลทีไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึงถ้ าเปิ ดเผยสู่สาธารณชนแล้ ว มีความเป็ นไปได้ สงู ทีจะส่งผล
กระทบต่อราคาตลาดของสินทรัพย์ทีออกโดยบริ ษัท (ไม่ว่าจะเป็ นของธนาคารหรื อบริ ษัทอืน) หรื อเป็ นข้ อมูลทีนัก
ลงทุนจะมองว่ามีสว่ นสําคัญต่อการตัดสินใจซื ?อหรื อขายสินทรัพย์นนั ?
นโยบายและระเบียบในการปิ ดกันข้
? อมูลหรื อทีเรี ยกอีกชือหนึงว่า Chinese Wall นันได้
? ถกู กําหนดขึ ?นเพือใช้
เป็ นแนวทางในการป้องกันข้ อมูล ข้ อเท็จ จริ ง ที ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะระหว่างพนักงานที ปฏิ บตั ิงานอยู่ใ นด้ าน
Private side และพนักงานทีอยู่ในด้ าน Public side ดังนัน? พนักงานทีเกียวข้ องจึงมีหน้ าทีทีต้ องศึกษาและปฏิบตั ิ
ตามนโยบายและระเบียบในการปิ ดกันข้
? อมูลทีใช้ บงั คับกับธุรกรรมของตน
กิจกรรมการลงทุนส่ วนบุคคล
พนักงานทุกคนจะต้ องทําให้ มนใจได้
ั
ว่า กิจกรรมการลงทุนส่วนบุคคลจะกระทําลงไปโดยคํานึงถึงชือเสียง
ของธนาคารเป็ นสําคัญ ทังนี
? ?การกระทําดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อกํ าหนด และนโยบายของธนาคารที
เกี ยวข้ องทังหมด
?
และในขณะปฏิ บตั ิงาน พนักงานจะทุ่มเทให้ กับผลประโยชน์ ของลูกค้ าและธนาคารเป็ นสํ าคัญ
ไม่ใช่ผลประโยชน์สว่ นตน
การหลีกเลีEยงความขัดแย้ ง
พนักงานจะต้ องหลีกเลียงกิจกรรมหรื อความสัมพันธ์ ทีอาจจะส่งผลต่อความเป็ นกลางในการตัดสินใจใน
ฐานะพนักงานผู้ปฏิบตั ิงานของธนาคาร และจะต้ องไม่ทําให้ ผลประโยชน์ส่วนตนมาขัดแย้ ง หรื อดูเหมือนว่าขัดแย้ ง
กับผลประโยชน์ของธนาคาร
การรั บและมอบประโยชน์ อันเป็ นสิEงจูงใจ
พนักงานต้ องระมัดระวัง ในการรั บหรื อมอบประโยชน์ หรื อสังการให้ ผ้ ูอืนรั บหรื อมอบประโยชน์ แ ทนตน
รวมทังคู
? ส่ มรสและญาติของพนักงาน อันเป็ นสิงจูงใจทีอาจมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของธนาคารหรื อเพือหวัง
ผลตอบแทน ซึงผลประโยชน์ อัน เป็ นสิ งจูงใจอาจมี ผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิ จ ในนามธนาคารหรื อเพื อหวังผล
ความก้ าวหน้ าในหน้ าที การงาน หรื อการพิ จารณาความดี ความชอบประจํ าปี ได้ แก่ ของขวัญ ของที ระลึก เงิ น
ทรัพย์สินใด หรื อประโยชน์อืนใดทีอาจคํานวณเป็ นเงินได้ เช่น การลดหนี ? หรื อการลดหนี ?ให้ เปล่า การให้ ยืมโดยไม่คิด
ดอกเบี ?ย การให้ ใช้ บริ การโดยไม่คิดค่าบริ การ หรื อคิดดอกเบี ?ย หรื อค่าบริ การน้ อยกว่าทีคิดกับบุคคลอื น โดยปกติ
ทางการค้ า และการอื นซึงเป็ นการกระทํ าที ทํ าให้ ผ้ ูนัน? ได้ รับประโยชน์ อันอาจคํานวณเป็ นเงิ นได้ หรื อไม่ต้องออก
ค่าใช้ จา่ ย เป็ นต้ น ทังนี
? ? ตามทีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กําหนด
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7. การจัดการข้ อมูล
การจัดการข้ อมูลทีEเป็ นความลับ
พนักงานจะต้ องรักษาความลับของธนาคาร ข้ อมูลทีเป็ นความลับจะอยู่ในรู ปแบบของ ลายลักษณ์ อกั ษร
การบอกเล่าทางโทรศัพท์ หรื อ ทางอิเล็กทรอนิกส์ทีรวมถึงข้ อมูลในรู ปแบบต่างๆ จากแอพลิเคชันต่างๆ ยุทธศาสตร์
ทางธุรกิจ และ รายชือลูกค้ าทีอยู่ในกระบวนการสินเชือ สิทธิ พิเศษของลูกค้ า และข้ อมูลส่วนตัว การทีจะทราบได้
อย่างไรว่าข้ อมูลใดเป็ นข้ อมูลที เป็ นความลับ จรรยาบรรณธุรกิ จ ที ดีทีสุดนัน? คือให้ ถือว่าข้ อมูลส่วนตัวและข้ อมูล
ทังหมดที
?
มีเกียวกับธนาคารและธุรกิจต่างๆของธนาคาร (เกียวกับลูกค้ า คูค่ ้ า ผู้ผลิตสินค้ า กรรมการ และลูกจ้ างทัง?
ในอดีต ปั จจุบนั และ อนาคต) ให้ ถือว่าเป็ นความลับทังหมด
?
เว้ นแต่วา่ มีข้อกําหนดเป็ นอย่างอืน
การสืEอสารอย่ างมีความรั บผิดชอบ
ธนาคารเคารพในสิทธิ ของพนักงานในการเข้ าร่ วมการสนทนาเกี ยวกับสังคม วิชาชีพ และการเมืองนอกที
ทํางาน แต่ทงนี
ั ? ? การสือสารเกี ยวกับธนาคารและธุรกิจของธนาคารจะต้ องถูกสือสารออกไปโดยผู้ทีมีอํานาจในการ
พูดแทนธนาคาร เพื อให้ การสื อสารเป็ นไปอย่างถูกต้ องและสะท้ อนให้ เห็ นมุมมองของธนาคารที แท้ จ ริ งเท่านัน?
นอกจากนี ? ธนาคารทราบว่าธนาคารมีหน้ าทีในการดําเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดเกี ยวกับการสือสารประเภท
ต่างๆ และในการปกป้องความลับของธุรกิจของธนาคารและข้ อมูลของลูกค้ า
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8. การกํากับดูแลโดยรวม
วัฒนธรรมการปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์
ทางที ดี ทีสุดในการกํ ากับดูแ ลการปฏิ บัติใ ห้ เ ป็ นไปตามกฎเกณฑ์ นัน? คือ การสร้ างให้ เ ป็ นส่วนหนึงของ
วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ทีแท้ จริ งนันจะเกิ
?
ดขึ ?นได้ ต้องสร้ างจากผู้บริ หารสูงสุดทีปฏิบตั ิ
ตนเป็ นแบบอย่างทีดีในการปฏิ บตั ิงานด้ วยความซื อสัตย์ โปร่ งใส และยุติธรรม ทัง? นี พ? นักงานทุกคนของธนาคาร
จะต้ องคํานึงถึงสิงทีถูกต้ องมาก่อนเรื องของการให้ บริ การอย่างรวดเร็ ว การสร้ างกํ าไร หรื อการสร้ างภาพลักษณ์
ให้ แก่ตนเอง
ระบบแจ้ งเบาะแสภายใน
เมือพบเห็นการกระทําทีฝ่ าฝื นหรื อไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนด ผู้พบเห็นสามารถรายงานหรื อส่งเรื องร้ องเรี ยน
มาได้ ทีสํ านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรื อ หน่วยงานตามที กํ าหนดไว้ ในนโยบายการแจ้ งเบาะแสการกระทํ าผิ ด
ธนาคารสัญญาว่าทุกข้ อร้ องเรี ยนจะได้ รับการพิจารณาอย่างเป็ นธรรม โปร่งใส ใส่ใจ และยุติธรรมในทุกกระบวนการ
โดยรายชือของผู้แจ้ งเบาะแสจะถูกเก็บไว้ เป็ นความลับและได้ รับการคุ้มครองทังระหว่
?
างการดําเนินการสอบสวนและ
เสร็ จสิ ?นกระบวนการ
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9. การผูกขาดทางการค้ าและการระงับข้ อพิพาท
การผูกขาดทางการค้ า
ธนาคารดําเนินธุรกิจอย่างเสรี และแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ธนาคารและพนักงานทุกคนจะต้ องไม่กระทําการ
กล่าวโจมตีคู่แข่งหรื อกระทําการใดๆที เป็ นการให้ ข้อมูลทีคลุมเครื อจนทํ าให้ คู่แข่งขาดความน่าเชื อถื อ รวมทังไม่
?
ขัดขวางลูกค้ าในการเปลียนไปใช้ บริ การกับธนาคารอืนจนเกินความเหมาะสม
การระงับข้ อพิพาทภายใน
ธนาคารจะจัดให้ มีการระงับข้ อพิพาทซึงเป็ นกระบวนการภายในโดยไม่มีค่าใช้ จ่าย โดยไม่ว่าจะเป็ นข้ อ
พิพาทของพนักงานทีเกียวกับการทํางานหรื อข้ อพิพาทระหว่างธนาคารกับลูกค้ า ธนาคารให้ ความใส่ใจในความพึง
พอใจทังของพนั
?
กงานและลูกค้ าเป็ นสําคัญ โดยจะแจ้ งชือผู้ติดต่อประสานงานในการสืบสวนข้ อพิพาททีเกิดขึ ?นและ
หากเกิดเหตุการณ์ทีทําให้ การสอบสวนล่าช้ า ธนาคารจะสามารถชี ?แจงเหตุผลทีล่าช้ าได้
การระงับข้ อพิพาทภายนอก
หากเกิ ด ข้ อ พิ พ าทขึ น? และข้ อ พิ พ าทดัง กล่ า วต้ อ งใช้ ก ระบวนการภายนอกในการระงับ ข้ อ พิ พ าท เช่ น
กระบวนการศาล หรื อกระบวนการระงับข้ อพิพาทอืนๆนอกศาล ธนาคารจะจัดให้ มีกระบวนการให้ ความร่ วมมือกับ
การระงับข้ อพิพ าทภายนอก ซึงกระบวนการดังกล่าวจะไม่มี ค่าใช้ จ่ายใดๆทัง? สิน? และเป็ นไปตามมาตรฐานของ
กระบวนการระงับข้ อพิพาทภายนอก แต่ทงนี
ั ? ?จะต้ องเป็ นไปตามเงือนไขต่างๆทีเกียวข้ องของธนาคาร
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