สารบัญ
หนา
คําปรารภ
ลักษณะ 1 บททั่วไป

2
2

ลักษณะ 2 คานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม
สําหรับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

3

ลักษณะ 3 จริยธรรมของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

4

- หมวด 1 บททั่วไป
- หมวด 2 ขอปฏิบัติตอลูกคา
- หมวด 3 ขอปฏิบัติตอคูคา
- หมวด 4 ขอปฏิบัติตอสังคมและสิ่งแวดลอม
- หมวด 5 ขอปฏิบัติในฐานะผูบังคับบัญชา
- หมวด 6 ขอปฏิบัติในฐานะผูใตบังคับบัญชา
- หมวด 7 ขอปฏิบัติในฐานะเพื่อนรวมงาน
- หมวด 8 ขอปฏิบัติในการทํางานและความประพฤติสวนตัว
- หมวด 9 ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการขัดแยงทางผลประโยชน
- หมวด 10 ขอปฏิบัติเกีย่ วกับการรับผลประโยชน
- หมวด 11 การรักษาทรัพยสินของธนาคาร

ลักษณะ 4 กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม

7

- หมวด 1 กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม
- หมวด 2 ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม

ลักษณะ 5 ขั้นตอนการลงโทษ

ประมวลจริยธรรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย
หนา 2

8

ประมวลจริยธรรมของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
คําปรารภ
โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 ไดกําหนดใหมี
การจัดทําประมวลจริยธรรม เพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐแตละ
ประเภท ประกอบกับคานิยมหลัก ซึ่งผูตรวจการแผนดินไดใหคําแนะนําใหหนวยงานทั้งหลายถือ
ปฏิบัติ โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขัน้ ตอนการ
ลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จึงไดกําหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นเปนประมวลจริยธรรม เพื่อใชบังคับกับผูปฏิบัติงานของ
บมจ.ธนาคารกรุงไทยในทุกระดับ และเพือ่ ใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติหนาที่อยางเที่ยงธรรม ผดุงเกียรติ
และศักดิ์ศรีควรแกความไววางใจ และเชือ่ มั่นของลูกคาและประชาชนโดยทั่วไป ตลอดจน
ปฏิบัติงานรวมกันอยางมีจติ สํานึกรับผิดชอบในหนาที่ มีความซื่อสัตยสุจริต ครองตนอยูในความดี
งามถูกตอง รวมถึงมีการปฏิบัติตอกันดวยความเอื้ออาทร เอาใจใสดแู ลซึ่งกันและกัน อันเปนผลทํา
ใหภาพลักษณของธนาคารเปนที่ศรัทธาแกบุคคลทั่วไป ผูปฏิบัติงานมีความภาคภูมิใจ
เกิดความคิดริเริ่มและสรางสรรค มีความกระตือรือรนและทุมเทสติกาํ ลังความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและผูปฏิบัติงานทุกคน พึงยึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับจรรยาบรรณธุรกิจ ประกาศ ขอบังคับ คําสัง่ ระเบียบและวิธีปฏิบัติอื่นๆ
อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพตอไป

ลักษณะ 1
บททั่วไป
ขอ 1. ประมวลจริยธรรมของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย นีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ 2. ประมวลจริยธรรมนี้ ใหใชบังคับกับผูปฏิบัติงานของธนาคาร

ประมวลจริยธรรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย
หนา 3

ขอ 3. ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมที่กาํ หนดขึ้นตามคําแนะนําของ
ผูตรวจการแผนดิน และคณะกรรมการของธนาคาร ซึง่ ประกอบดวย
(1) คานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
(2) จริยธรรมของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
(3) กลไกและระบบบังคับใชใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม
(4) ขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงของการกระทํา
“ธนาคาร” หมายถึง บมจ.ธนาคารกรุงไทย
“ฝายบรรษัทภิบาล สวัสดิการ และวินยั ” หมายถึง ฝายบรรษัทภิบาล สวัสดิการ และวินยั
สังกัดสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล บมจ.ธนาคารกรุงไทย
“ผูปฏิบัติงาน” หมายถึง คณะกรรมการ ผูบริหาร ที่ปรึกษา และ พนักงานของธนาคาร
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการอื่นๆ หรือ
คณะอนุกรรมการซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการหรือผูถือหุน
“คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม” หมายถึง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร ตามระเบียบ ขอบังคับของธนาคาร
“ผูบริหาร” หมายถึง ผูท ี่ดํารงตําแหนงตัง้ แตผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไป รวมถึง
กรรมการผูจัดการ
“พนักงาน” หมายถึง พนักงานตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของธนาคาร

ลักษณะ 2
คานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม สําหรับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ขอ 4. ผูปฏิบัติงานทุกคน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม
อํานวยความสะดวก และใหบริการแกลูกคาตามหลักบรรษัทภิบาลและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้

ประมวลจริยธรรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย
หนา 4

1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ผลประโยชนทบั ซอน
4) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
5) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
6) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง
7) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
8) การยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
9) การยึดมัน่ ในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร

ลักษณะ 3
จริยธรรมของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
หมวด 1
บททั่วไป

ขอ 5. จริยธรรมของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปนความประพฤติสําหรับผูปฏิบัติงานที่ตองปฏิบัติ
เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงทีด่ ีขององคกร
จริยธรรมที่กาํ หนดขึ้นนี้ เปนคานิยมที่ดีของธนาคารซึง่ มุง มั่นในเรื่องความยุติธรรม ความ
ถูกตอง ความซื่อสัตย ความนาเชื่อถือ และไดรับความไววางใจ

หมวด 2
ขอปฏิบัติตอลูกคา

ขอ 6. ใหบริการแกลูกคา ดวยความเทีย่ งธรรม และมีอัธยาศัยที่ดี โดยไมเลือกปฏิบัติ

ประมวลจริยธรรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย
หนา 5

หมวด 3
ขอปฏิบัติตอคูคา

ขอ 7. ยึดหลักผลประโยชนของธนาคารโดยไมคํานึงถึงผลประโยชนสวนตนหรือของพวกพอง
ขอ 8. ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
หมวด 4
ขอปฏิบัติตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ขอ 9. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีเกียรติ
ขอ 10. ประพฤติตนโดยคํานึงถึงหนาที่ ความรับผิดชอบตอสังคม และประเทศชาติ
ขอ 11. สงเสริมการสรางทุนทางปญญา รวมพัฒนาสังคมชุมชน สิ่งแวดลอม ตลอดจนมุง
สรางสรรคและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

ขอ 12. ใหความรวมมือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลประโยชนของประเทศ
หมวด 5
ขอปฏิบัติในฐานะผูบังคับบัญชา

ขอ 13. เปนผูนําและแบบอยางที่ดี
ขอ 14. สงเสริมและสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสจุ ริต
มีความคิดริเริม่ สรางสรรค

ขอ 15. สอนงาน แนะนํางาน ถายทอดความรูและประสบการณแกผูใตบังคับบัญชา
หมวด 6
ขอปฏิบัติในฐานะผูใตบังคับบัญชา

ขอ 16. ใหเกียรติผูบังคับบัญชา รับผิดชอบตอหนาที่ มีจิตสํานึกทีด่ ี และเสียสละ
ขอ 17. เสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงระบบงานดวยความสุจริตใจ และยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอนื่
ประมวลจริยธรรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย
หนา 6

หมวด 7
ขอปฏิบัติในฐานะเพื่อนรวมงาน

ขอ 18. ใหความชวยเหลือเพื่อนรวมงานอยางเต็มใจ และรับฟงความคิดเห็นของผูอ ื่น
หมวด 8
ขอปฏิบัติในการทํางานและความประพฤติสว นตัว

ขอ 19. ทุมเททัง้ กําลังกาย กําลังใจใหกบั งานในหนาที่และความรับผิดชอบ อุทิศตนและมุงมัน่
ในการทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตและมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

ขอ 20. หมั่นฝกฝนพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู ความสามารถ เพื่อนํามาพัฒนางานใหดี
ยิ่งขึ้น

ขอ 21. ประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนผูปฏิบัติงานของธนาคาร และไมประพฤติตนในทาง
เสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งตอตนเองและธนาคาร

ขอ 22. รวมมือกันทํางานเปนทีม และสรางความสามัคคี กลมเกลียวในองคกร
ขอ 23. ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา
หมวด 9
ขอปฏิบัติเกีย่ วกับการขัดแยงทางผลประโยชน

ขอ 24. ยึดถือประโยชนของธนาคารเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
หมวด 10
ขอปฏิบัติเกีย่ วกับการรับผลประโยชน

ขอ 25. ไมแสวงหาประโยชนทมี่ ิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาที่
ขอ 26. ไมเรียกรับ หรือยอมรับทรัพยสนิ หรือประโยชนอื่นใด สําหรับตนเองหรือผูอื่นโดยทุจริต

ประมวลจริยธรรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย
หนา 7

หมวด 11
การรักษาทรัพยสินของธนาคาร

ขอ 27. ใชและรักษาทรัพยสนิ ของธนาคารใหเกิดประโยชนสงู สุด และไมนําไปใชในทางที่ผดิ
กฎหมาย

ลักษณะ 4
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
หมวด 1
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม

ขอ 28. ธนาคารกําหนดใหคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม มีหนาที่รับผิดชอบดูแล กําหนดนโยบาย และกรอบแนวทางการปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามประมวลจริยธรรมของธนาคาร

ขอ 29. ใหฝายบรรษัทภิบาล สวัสดิการ และวินัย มีหนาที่รับผิดชอบกํากับดูแลใหผูปฏิบัติงาน
ในธนาคารปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อยางทัว่ ถึง

หมวด 2
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม

ขอ 30. ประมวลจริยธรรมฉบับนี้ ผูปฏิบัติงานทุกคนจะตองทําความเขาใจและปฏิบัติตาม
หลักการทีก่ ําหนด

ขอ 31. การดําเนินการในกรณีที่มกี ารฝาฝนจริยธรรมตามความในประมวลจริยธรรมนี้ ให
วินิจฉัยตามลักษณะการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา การหลีกเลี่ยงจริยธรรมหรือความสําคัญผิด
มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหนงและหนาที่ของผูฝาฝน อายุ ประวัติและความ
ประพฤติในอดีต สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน หรือเหตุอื่นอันควรจะ
นํามาประกอบการพิจารณา
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ขอ 32. การดําเนินการในกรณีที่มกี ารฝาฝนบทบัญญัติในประมวลจริยธรรมนี้ ใหถือเปน
ความผิดวินัยตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของธนาคาร หรือตามสัญญาจาง หรือตาม
กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวของกับความผิดทางวินัย (แลวแตกรณี)

ขอ 33. การใหความรวมมือในการสอบขอเท็จจริงหรือสอบสวนวินยั อาจนํามาพิจารณาเปน
เหตุบรรเทาหรือลดหยอนโทษได

ลักษณะ 5
ขั้นตอนการลงโทษ
ขอ 34. ในกรณีที่เปนการฝาฝนเล็กนอยหรือเปนการฝาฝนครั้งแรก ถาเห็นวามีเหตุอันสมควรจะ
ลดโทษหรืองดโทษ ใหวากลาวตักเตือนดวยวาจา หรือเปนหนังสือไวกอนก็ได

ขอ 35. ใหโอกาสแกผูฝา ฝนที่จะชี้แจงหรือเสนอพยานหลักฐาน เพือ่ แกขอกลาวหาที่มีตอตน

ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2551

ศุภรัตน ควัฒนกลุ
(นายศุภรัตน ควัฒนกุล)
ประธานกรรมการ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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