ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
CODE OF CONDUCT AND ETHICS

จรรยาบรรณธนาคาร จริยธรรมกรรมการ และจริยธรรมพนักงาน
หมวดที่ 1
เจตนารมณ์
จรรยาบรรณธนาคาร จริยธรรมกรรมการ และจริยธรรมพนักงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแนวทาง
ประพฤติปฏิบัติที่ดีเป็นการวางมาตรฐานในการทางานสาหรับพนักงานทุกระดับรวมถึงกรรมการของธนาคาร
ธนาคารถือเป็นสถาบันการเงิน ที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นแหล่งระดมเงินทุนของประเทศ มุ่งเน้น
การประกอบธุ ร กิ จ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ด าเนิ น การโดยให้ มี ค วามสมดุ ล ย์ ร ะหว่ า ง ผลประกอบการ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น และลูกค้าเป็นสาคัญ รวมถึงยึดหลักการของการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คานึงถึงสังคม
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนหลักมนุษยธรรม
อีกทั้งธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะดาเนินการภายใต้หลักการที่ธารงไว้ซึ่งเกียรติคุณและความน่าเชื่อถือ
อานวยประโยชน์ต่อลูกค้า ดาเนินการธุรกิจโดยคานึงถึงหลักธรรมาภิบาล ดาเนินการให้มีความสมดุลย์ระหว่าง
ธนาคารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย จรรยาบรรณธนาคาร จริยธรรมกรรมการ และจริยธรรมพนักงาน
แบ่งออกเป็น 4 หมวดได้แก่
หมวดที่ 1 เจตนารมณ์
หมวดที่ 2 จรรยาบรรณธนาคาร
หมวดที่ 3 จริยธรรมกรรมการ
หมวดที่ 4 จริยธรรมพนักงาน
คานิยาม
“จรรยาบรรณธนาคาร”
หมายถึง ประมวลประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการธนาคารพาณิชย์ กาหนด เพื่อรักษาและ
ส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของการเป็นพนักงานธนาคารพาณิชย์
“จริยธรรม”
หมายถึง ข้อประพฤติปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการควบคุมความประพฤติทางกาย และวาจาที่
พนักงานพึงยึดถือและปฏิบัติเป็นกิจปกติในการปฏิบัติงาน
“ธนาคาร”
หมายถึง ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการธนาคาร
“พนักงาน”
หมายถึง พนักงานของธนาคาร โดยรวมถึงพนักงานประเภทต่างๆ ได้แก่ พนักงาน
ทดลองงาน พนักงานประจา พนักงานที่มีสัญญาจ้างพิเศษ
1

หมวดที่ 2
จรรยาบรรณธนาคาร
2. จรรยาบรรณธนาคาร แบ่งออกเป็น 10 ด้าน ได้แก่
2.1 จรรยาบรรณด้านการประกอบธุรกิจ
ธนาคารจะดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณด้านการประกอบธุรกิจ ดังต่อไปนี้
2.1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของหน่วยงานของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อย่ างเคร่งครั ด รวมถึงนโยบายการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
นโยบายด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น
และการต่ อ ต้ า น
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
2.1.2 ป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงการกระทาซึ่งอาจนามาสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.1.3 ปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ ความชานาญ และ
ความระมัดระวังรอบคอบ
2.1.4 เก็บรักษาความลับ และไม่ใช้ข้อมูลภายใน หรือข้อมูลอันเป็นความลับเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ในทางที่มิชอบแก่ตนเองหรือผู้อื่น
2.2 บทบาทของกรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผู้บริหารของธนาคารมีจิตสานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ภายใต้กรอบคุณธรรมและจริ ยธรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลทุกระดับ
ในธนาคาร ดังต่อไปนี้
2.2.1 กรรมการและผู้บริหารจะกระทาการด้วยความรอบคอบระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่
และการกากับดูแลกิจการ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ
มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใต้กรอบและแนวทางของหลักการตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Judgment Rule)
รวมทั้งคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของธนาคารเป็นสาคัญ ด้วยความใส่ใจใน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับธนาคารหรือการดาเนินการต่างๆ ของธนาคาร
2.2.2 กรรมการและผู้ บ ริ ห ารจะด ารงบทบาทส าคั ญ ในการสร้ า งธรรมาภิ บ าลที่ ดี
ในธนาคารอันจะสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า หน่วยงานกากับดูแล และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ธนาคารภาคอุตสาหกรรม
และประเทศชาติรวมถึงจัดให้มีการกาหนดนโยบายเรื่องธรรมาภิบาลที่ดีให้ชั ดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษรตลอดจนมีการจัดทาจรรยาบรรณและสื่อสารให้พนักงานและ
ผู้บริหารนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.2.3 กรรมการจะปฏิ บั ติ ตามหลั ก การกากั บ ดูแ ลกิจ การที่ ดีแ ละต้อ งเป็ น ผู้ เ ชื่ อมโยง
ระหว่างผู้ถือหุ้นกับฝ่ายจัดการ โดยทาหน้าที่กาหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินธุรกิจและทิศทางการดาเนินงาน รวมถึงจัดให้มีการกากับควบคุมดูแล
กิ จ การที่ ดี ต ลอดจนดู แ ลให้ ผู้ บ ริ ห ารของธนาคารและฝ่ า ยจั ด การด าเนิ น การ
ให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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2.2.4 การดาเนินธุรกิจของธนาคารอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
มาตรฐาน แนวปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานทางการ และกฎเกณฑ์หลายด้าน ดังนั้น
กรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นจึง จะกาหนดนโยบาย โดยมีผู้บริหารของ
ธนาคารในฐานะฝ่ายจัดการทาหน้าที่ผลักดันนโยบายให้มีการนาไปปฏิบัติใช้ได้จริง
อย่ า งเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และจั ด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อกากับดูแลให้ธนาคารดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด
2.2.5 กรรมการจะดู แ ลให้ ธ นาคารมี น โยบายและระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ รองรั บ ความเสี่ ย งที่ ส าคั ญ ของธนาคาร
รวมทั้ ง
ดูแลให้ คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยงสามารถปฏิบัติห น้าที่ได้อย่ างสมบูร ณ์
มี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ
และไม่ ถู ก ครอบง าจากหน่ ว ยงานที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ
นอกจากนั้น ผู้บริหารของธนาคารจะต้องทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งปกป้องดูแลผลประโยชน์ของธนาคารและจากัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
2.2.6 การดาเนินกิจการใดๆ ของกรรมการและผู้บริหารที่มีต่อธนาคารจะอยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม หรือเป็นการทาธุรกรรมในลักษณะที่เป็นธรรมเนียมทางการค้าปกติ
เสมือนเป็นการทาธุรกรรมกับบุคคลทั่ วไป ที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ
โดยมุ่งประโยชน์ต่อธนาคารเป็นหลัก หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
หรือคาดว่าจะเกิดขึ้น และเมื่อเกิดกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องจัดการ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นอย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว
2.3 มาตรฐานการให้บริการ
ธนาคารจะสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า และผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย โดยจั ด ให้ มี ม าตรฐาน
การให้บริการ ดังต่อไปนี้
2.3.1 มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียได้รับการบริการอย่างดี
2.3.2 มีระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการให้บริการที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของ
ทางการที่เกี่ยวข้อง
2.3.3 มีระบบการจัดการและบริหารควบคุมภายในที่รอบคอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการให้บริการ
2.3.4 มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับธุรกิจ เพื่อให้ธนาคารสามารถจัดการ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและรับมือได้อย่างเหมาะสม
2.4 พนักงานและสภาพแวดล้อมในการทางาน
ธนาคารจะจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานทุกคน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้
2.4.1 จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีและปลอดภัย พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า
2.4.2 ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและให้เกียรติ
2.4.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่าง สม่ำเสมอ
โดยเข้ารับการฝึกอบรมเป็นประจา
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2.4.4 ให้ ค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่ พนักงาน บนพื้น ฐานของการประเมิ นผลงาน
ที่เป็นธรรม
2.4.5 เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไว้เป็นความลับและไม่นาข้อมูลส่วนบุคคล
ของพนักงานออกไปหาประโยชน์อื่น
2.4.6 กรณีมีการสอบสวนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ธนาคารจะให้ การดูแลพนักงาน
ในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกากับและตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
2.4.7 ไม่เลือกปฏิบัติโดยอ้างเหตุความแตกต่างทางเพศ เชื้อชาติ อายุ ศาสนา หรือ
ความพิการ
2.4.8 ดู แ ลไม่ ใ ห้ เ กิ ด การคุ ก คาม โดยการแสดงออกทางค าพู ด หรื อ กิ ริ ย าท่ า ทาง
ที่อาจกระทบต่อเกียรติหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นในที่ทางาน
2.4.9 จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสต่างๆ อย่างเหมาะสม
2.5 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
ธนาคารจะให้ความสาคัญและปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างมีความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
2.5.1 จั ด ให้ มี ก ารเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ เ หมาะสมกั บ ความต้ อ งการและ
ความสามารถของลูกค้า
2.5.2. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร โดยครอบคลุม
ถึงเงื่อนไขและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอัตราค่าบริการและดอกเบี้ยที่ถูกต้อง
ชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจและมีข้อมูลเพียงพอ
แก่ การตัด สิ น ใจรวมถึ งการโฆษณาประชาสั ม พัน ธ์ จะต้ องสื่ อ สารอย่า งโปร่ง ใส
ด้วยข้อความที่ชัดเจนไม่ทาให้เกิดการเข้าใจผิด
2.5.3 ปกป้องรักษาข้อมูลลูกค้าเป็นความลับ เว้นแต่กรณีที่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า
หรือธนาคารจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
2.5.4 จัดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และจัดการประเด็นต่างๆ ที่ลูกค้าร้องเรียน
อย่างชัดเจนและเหมาะสม
2.5.5 มีการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน ไม่เรียกรับสินบน และ/หรือ
ผลประโยชน์ของกานัล ทรัพย์สิน และการเลี้ยงสังสรรค์ในรูปแบบใดๆ ที่ส่อถึง
เจตนาดังกล่าวเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างไม่ถูกต้อง
2.6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ธนาคารจะจั ด ให้ มี ม าตรการเพื่ อ บริ ห ารจั ด การความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์
ในการดาเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี้
2.6.1 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
(1) จัดให้มีมาตรการควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์และให้มีการเปิดเผยการมี
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อาจเข้าถึง
ข้อมูลภายในรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลจากตาแหน่ง
หน้ า ที่ หรื อ การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ หาผลประโยชน์ แ ก่ ต นเองหรื อ ผู้ อื่ น
ในทางมิชอบ
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(2)

กาหนดให้มีการแบ่งแยกสถานที่การปฏิบัติงานหรือการป้องกันการรั่วไหล
ของข้อมูลระหว่า งหน่ว ยงานโดยจัดให้ หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์แยกออกจากกัน
2.6.2 การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
(1) การเข้าทารายการระหว่างธนาคารกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องไม่มีลักษณะถ่ายเทผลประโยชน์ของธนาคาร
ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(2) พนั ก งานธนาคารที่ มีส่ ว นได้ เ สี ย หรือ มี ส่ ว นเกี่ ยวข้ อ งกับ ธุ ร กรรมใด
ต้องไม่เข้ าร่ว มในกระบวนการตัดสิ นใจพิ จารณาธุ รกรรมนั้ น เพื่อให้
การตัดสินใจเป็นไปเพื่อประโยชน์ของธนาคารอย่างเต็มที่
(3) ก าหนดระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการเข้ า ท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ก าหนด
กระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อประโยชน์ต่อธนาคารและผู้ถือหุ้น
เป็นสาคัญ
2.6.3 การรับและให้ของขวัญ การรับรองและผลประโยชน์อื่นๆ
(1) การรับ/ให้ของขวัญ การรับรอง และผลประโยชน์อื่นๆ ของธนาคาร
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ต้องดาเนินด้วยความ
ระมัดระวัง รอบคอบเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และมีมูลค่าเหมาะสม
ตามกาลเทศะ ธรรมเนียม จารีตประเพณี
(2) ไม่ติดสินบน ตอบแทน เสนอให้ หรือ เรียกร้อง ผลประโยชน์อื่นใด
ซึ่งไม่เหมาะสมทั้งทางตรงและทางอ้อม กับลูกค้า หน่วยงานของรัฐ เอกชน
หรือบุคคลที่ส ามเพื่อก่อให้ เกิดอิทธิพลต่อการใช้วิจารณญาณที่เป็นกลาง
ในการตัดสินใจ หรือก่อให้เกิดอิทธิพลต่อผู้อื่นต่อการกระทาในหน้าที่ หรือ
ทาให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันไม่สมควร
2.7 การจัดการข้อมูล
ธนาคารจะมีแนวทางการจัดการข้อมูลและการสื่อสารต่างๆ ให้เหมาะสม ดังต่อไปนี้
2.7.1 การจัดการข้อมูล
(1) ปกป้อง จัดเก็บ ดูแลข้อมูลของลูกค้า รวมถึงข้อมูลของธนาคารตามที่
กฎหมายกาหนดให้สงวนไว้ไม่เปิดเผย โดยจะต้องทาการเก็บรวบรวม ดูแลรักษา
และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสม
(2) ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าและธนาคาร เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก
ลูกค้าหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.7.2 การสื่อสาร
การสื่อสาร แถลงการณ์ หรือการให้ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ธุรกิจของ
ธนาคารและลูกค้า ด้วยความถูกต้องเหมาะสม โดยการกระทาดังกล่าวต่อ
สื่อมวลชน หรือสื่อใดๆ นั้น จะกระทาโดยบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่
ให้ข้อมูลในนามของธนาคารเท่านั้น
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2.8 การกากับดูแลโดยรวม
ธนาคารจะด าเนิ น ธุร กิจ ให้ เป็ นไปด้ ว ยความถูก ต้องตามกรอบของกฎหมายกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง นโยบายและระเบียบปฏิบัติของธนาคาร รวมถึงหลักธรรมาภิบาลดังต่อไปนี้
2.8.1 จัดให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์รวมทั้งตระหนัก
ถึ ง ความเสี่ ย งของการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ ต่ า งๆ ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ภาพลั ก ษณ์ และชื่ อ เสี ย งของธนาคารรวมถึ ง หน้ า ที่
ความรับผิดชอบของพนักงานเอง
2.8.2 จัดให้มีห น่วยงานเพื่อทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
ซึ่ง สามารถท าหน้ า ที่ ไ ด้ โ ดยอิ ส ระจากการบริ ห ารจั ดการของธนาคารรวมถึ ง มี
การจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรต่างๆ ให้กับหน่วยงานดังกล่าวอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ
2.8.3 จัดให้มีการกากับดูแลเพื่อสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน
ทางการที่เกี่ยวข้องนโยบายและระเบียบปฏิบัติของธนาคารอย่าง สม่ำเสมอ โดยให้
มี ก ารบริ ห ารจั ด การ พร้ อ มทั้ ง แนวทางแก้ ไ ขและมาตรการป้ อ งกั น ภายใต้
กรอบกฎหมาย กฎเกณฑ์ หลักธรรมาภิบาล นโยบายและระเบียบปฏิบัติของ
ธนาคาร
2.8.4 จั ด ให้ มี ก ารด าเนิ น การทางวิ นั ย กั บ ผู้ ที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
กฎเกณฑ์
ตามความเหมาะสมของผลกระทบและลั ก ษณะของการกระท าความผิ ด และ
เป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
2.8.5 จัดให้มีช่องทางต่างๆ ในการแจ้งเบาะแส หรือรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับความ
ซื่อสัตย์หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2.9 การแข่งขันทางการค้าและการระงับข้อพิพาท
เพื่ อ ให้ ร ะบบการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของธนาคารด าเนิ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและยั่ ง ยื น
ธนาคารควรปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
2.9.1 ธนาคารจะด าเนิ น ธุ ร กิ จ เป็ น ไปอย่ า งเสรี แ ละแข่ ง ขั น อย่ า งเป็ น ธรรม โดยไม่ มี
การตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารในการกาหนดราคาซื้อ ราคาขาย หรือเงื่อนไข
ในการให้บริการที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า
2.9.2 ธนาคารจะเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นประโยชน์และคุ้มค่าแก่ลูกค้า ให้ลูกค้า
สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างเสรีและต้องไม่ขัดขวางลูกค้าในการเปลี่ยนไปใช้
บริการกับธนาคารอื่นจนเกินพอดี
2.9.3 ธนาคารจะไม่กล่าวโจมตีคู่แข่ง หรือกระทาการใดๆ อันเป็นการผูกขาดหรือ
ลดการแข่งขัน หรือจากัดการแข่งขันในตลาด
2.9.4 หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ธนาคารจะจัดให้มีกระบวนการที่เหมาะสมในการระงับ
หรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
2.10 สังคมและสิ่งแวดล้อม
ธนาคารยึ ด มั่ น ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
ระมัดระวังในการพิจารณาดาเนินการใดๆ ในเรื่องที่กระทบต่อความรู้สึกของ สาธารณชน
และส่งเสริมพนักงานให้มีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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หมวดที่ 3
จริยธรรมกรรมการ
เนื่องจากคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในฐานะผู้นา ที่จะนาพาธนาคาร
ไปสู่ความสาเร็จ โดยเป็นผู้กาหนดแนวนโยบายและชี้นาพฤติ กรรมของบุคลากรในธนาคารไปในทิศทางที่
ถูกต้อง ดังนั้นคณะกรรมการจึงยึดหลักการและวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่ดีภายใต้
กรอบคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีสาหรับผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของธนาคาร
3. จริยธรรมกรรมการ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังต่อไปนี้
3.1 หน้าที่จัดการกิจการ
3.1.1 กากับดูแลการดาเนินกิจการของธนาคารให้เป็นไปโดยไม่เสี่ยงต่อความมั่นคงของ
ธนาคารจนเกินควร
3.1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรมและยุติธรรม เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าในการตัดสิ นใจและกระทาการใดๆ มี การคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของ
ธนาคารและจะไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้ น ปฏิ บั ติ กั บ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง
เป็นการเฉพาะโดยยึดหลักความเสมอภาค
3.1.3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ ด้วยความรู้ความชานาญ ความมุ่งมั่นและด้วยความ
ระมัดระวัง รวมถึงมีการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการจั ดการธนาคาร
อย่างเต็มความรู้ความสามารถ
3.1.4 ไม่หาประโยชน์ส่วนตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยนาสารสนเทศภายในที่ยังไม่เปิดเผย
หรื อที่ เป็ น ความลั บ ไปใช้ห รือ น าไปเปิ ดเผยกับ บุ คคลภายนอกหรื อกระท าการ
อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งโดยเจตนา และไม่เจตนาต่อบุคคลที่สาม
และจะไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากตาแหน่งหน้าที่การงานเพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน
ส่วนตน และจะไม่ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ทางการเงินของผู้อื่น
3.1.5 ก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น งานของธนาคาร ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กฎระเบียบและแนวนโยบายของทางการ รวมทั้งกากับดูแลมิให้มีการปิด บังข้อมูล
ที่เป็นข้อเท็จจริง และจัดให้มีการรายงานสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
และสม่ำเสมอ
3.1.6 ดาเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
3.2 ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้และคู่ค้า และพนักงาน
3.2.1 กรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เช่น ในเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ
วิธีการปฏิบั ติทางบัญชี การใช้ส ารสนเทศภายใน และความขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์
3.2.2 ปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าตลอดเวลา เอาใจใส่และรับผิดชอบสูงสุดต่อลูกค้า
เกี่ยวกับการให้บริการ นาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ และดูแลรักษามาตรฐานนั้น
3.2.3 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่ง
ทางการค้า รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูล ของคู่แข่งทางการค้าอย่างไม่สุจริตและ
ไม่เป็นธรรม
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3.2.4 ดูแลให้มีความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจ้า งงานและหลักการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับพนักงานและทาให้มั่นใจได้ว่าพนักงานมีความรู้ความชานาญที่จาเป็นสาหรับ
การดาเนินงานในธุรกิจ
3.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3.3.1 ดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3.3.2 ระมัดระวังและเอาใจใส่ในการดาเนินการใดๆที่จะมีผลกระทบต่อสาธารณชน
3.3.3 ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 4
จริยธรรมพนักงาน
4. จริยธรรมพนักงาน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
4.1 ความซื่อสัตย์ สุจริต และหลักคุณธรรม (Integrity)
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สาคัญของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารทุกระดับของ
ธนาคาร เจ้าหน้าที่และผู้บริหารทุกระดับมีโอกาสให้คุณให้โทษกับลูกค้า มีโอกาสสร้าง
ความเสียหายแก่ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน ผู้ถือหุ้น และระบบการเงิน ตลอดจนสังคมโดย
ส่วนรวม ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้กากับดูแลให้ความไว้วางใจและเชื่อถือ
พนักงานเจ้าหน้ าที่และผู้บริหารทุกคนจะต้องมีความซื่อสัตย์สุ จริต จิตใจมั่นคงและ
มีคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่โดยยุติธรรม ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
ต้องยึดถือความสบายใจและประโยชน์ของลูกค้า ตลอดจนประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
ก. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้ควบคุมกำรปฏิบัติงำนและผู้บริหำรของธนำคำร
(1) ต้องเข้าใจถึงความสาคัญของจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ การเงินและ
การธนาคารซึ่งต้องยึดถือ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นลาดับแรก
(2) เป็นผู้ประสานถ่ายทอดนโยบายจากทางการและผู้ถือหุ้นให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ
และนาไปปฏิบัติ
(3) ต้องเป็นผู้นาโดยปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
(4) ส่งเสริ มสนั บ สนุนให้ผู้ ปฏิบัติงานเห็นความส าคัญและคุณงามความดีในการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ยุติธรรม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจ ให้คาชมเชย
และ/หรือรางวัลแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ และ
มีคุณธรรมต่อทุกๆ คนที่ติดต่อเกี่ยวข้อง
(5) สร้างความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ และความสบายใจให้ลูกค้า โดยชี้แจง
ให้เห็นถึงผลเสีย ความไม่ถูกต้อง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการให้
อามิสสินจ้าง รางวัลหรือผลประโยชน์อื่นใดอันมิพึงได้ ให้แก่เจ้าหน้าที่และ
ผู้บริหาร
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ข. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนของธนำคำร
(1) ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นพื้นฐานหลักของการสร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ
ให้แก่ลูกค้าเพื่อความสาเร็จในการประกอบธุรกิจ และพัฒนาไปสู่จรรยาบรรณ
ที่สูงขึ้นต่อไป
(2) ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่และรักษาผลประโยชน์ของธนาคาร
เสมือนหนึ่งเป็นธุรกิจของตนเอง
(3) ให้บริการแก่ลูกค้าโดยมีวัตถุประสงค์ว่าเพื่อให้ลูกค้าบรรลุผลประโยชน์สูงสุด
บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องตามกฎหมาย
(4) ไม่ให้ความสาคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือความรับผิดชอบที่มีต่อธนาคาร
และไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือเบียดบังทรัพย์สินซึ่งควรเป็นของธนาคารหรือ
ลูกค้าของธนาคาร
(5) ไม่ น าข้ อ มู ล โครงการของลู ก ค้ า ไปเผยแพร่ แ ก่ บุ ค คลอื่ น
หรื อ น าไปท า
ธุรกิจแข่งกับลูกค้า
(6) ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ต่ อ ลู ก ค้ า และไม่ อ าศั ย ความไว้ ว างใจของลู ก ค้ า กระท าการ
เพื่อให้ได้มาซึง่ ประโยชน์กับตน
(7) หลีกเลี่ ยงการรับของกานัล มีค่าหรือของขวัญ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือ
ไม่เหมาะสมที่จะปฏิเสธ ให้คานึงเสมอว่าสิ่งของนั้นรับไว้เพื่อ ธนาคารในฐานะ
เป็นผู้ให้บริการ และไม่ยึดถือเอาไว้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
(8) ไม่อ าศั ย หน้ า ที่ก ารงานเพื่อ หาประโยชน์ส่ ว นตัว และไม่ยิ นยอมให้ ผู้ อื่ น
นาชื่อตนไปหาผลประโยชน์
(9) ไม่ เ รี ย กรั บ หรื อ รั บ ทรั พ ย์ อื่ น ใดจากลู ก ค้ า นอกเหนื อ จากค่ า ใช้ จ่ า ยและ
ค่าธรรมเนียมซึ่งธนาคารเรียกเก็บ
(10) อนุ มัติสิน เชื่อตามขอบเขตอานาจที่ได้รับมอบหมายและรักษาไว้ซึ่งระเบียบ
ของธนาคาร
(11) เอาใจใส่ ค วบคุ มดู แลและติด ตามการให้ สิ น เชื่ อให้ เ ป็ นไปตามข้ อตกลงและ
จะต้องไม่ปกปิดเมื่อเกิดปัญหา
(12) วิเคราะห์สินเชื่อด้วยความสุขุมรอบคอบ ภายใต้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และจะต้อง
ไม่รายงานข้อความอันเป็นเท็จ
(13) วิเคราะห์สินเชื่อโดยปราศจากอคติและมีแนวความคิด เชิงเสมอภาค โดยยึดถือ
ว่าธุรกิจของธนาคารและธุรกิจของลูกค้าต้องพึ่งพากัน และมีผลประโยชน์
ร่วมกัน
(14) ต้องไม่ให้ ความหวังแก่ลู กค้า หรือคามั่นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยที่ตนเอง
ไม่มีอานาจที่จะกระทาการนั้นได้
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(15) พยายามแก้ไขปัญหาของลูกค้าและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเท่า ที่การนั้น
ไม่ขัดกับผลประโยชน์หรือทาให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร
(16) เมื่อได้รับ มอบเงินจากลูกค้าเพื่อชาระให้กับธนาคาร จะต้องรีบนาส่ งและ
ส่งมอบใบเสร็จรับเงินให้แก่ลูกค้าโดยพลัน
4.2 การรักษาความลับภายในธนาคาร (Confidentiality)
ในกิจการของธนาคาร การเก็บความลับ หมายถึง การรักษาข้อมูลสาคัญทุกชนิดของ
ธนาคาร ตลอดจนข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลสาคัญเหล่านี้รวมถึง
- ข้อมูลทางการเงิน บัญชี ชื่อและที่อยู่ของลูกค้า
- ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของธนาคาร
- ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารระบบภายในของธนาคาร ซึ่งรวมถึงสถิติตัวเลขและ
รายงานต่างๆ
- ข้อมูลพนักงานของธนาคารทั้งอดีตและปัจจุบัน
- ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้าของธนาคาร
- ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อธุรกิจกับทางรัฐบาลหรือตัวแทน
การรักษาความลับภายในธนาคาร และของลูกค้าเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับธุรกิจ
การเงินและการธนาคาร ซึ่งประกอบด้วยธนาคารที่ทาธุรกิจต่อเนื่องกัน บางครั้งเนื่องจาก
ลักษณะของงานทาให้รู้ความลับของลูกค้า ซึ่งถ้าหากนามาเปิดเผยอาจจะเป็นผลเสียต่อ
ลูกค้าหรือผู้อื่น ดังนั้นจึงเห็นควรกาหนดให้มีหลักในการปฏิบัติ เพื่อที่จะเป็นแนวทาง
ป้องกันไม่ให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือความเสียหายต่อธนาคารที่พนักงานสังกัดอยู่
หรือต่อลูกค้าและสาธารณชน
ก. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้ควบคุมกำรปฏิบัติงำนและผู้บริหำรของธนำคำร
(1) รับแนวทางและข้อกาหนดจากหน่วยประสานงาน และควบคุมจรรยาบรรณ
ของธุร กิจ การธนาคาร เพื่อนามาประยุกต์ใช้กับแนวทางและนโยบายของ
ธนาคาร โดยกาหนดขึ้นเป็นข้อปฏิบัติของธนาคาร
(2) ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน พึงสร้างสภาพแวดล้อมในธนาคารเพื่อเอื้ออานวยใน
การป้องกันข้อมูลอันเป็นความลับ
(3) จัดตั้งหน่วยงานในธนาคาร เพื่อควบคุมการปฏิบัติของพนักงานให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดในการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
(4) หลังจากที่พนักงานทุกคนรับทราบถึงข้อปฏิบัติ ผู้ควบคุมและผู้บริหารมีหน้าที่
ให้คาปรึกษากับพนักงาน ในกรณีที่มีข้อติดขัดรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากพนักงานซึ่งผู้ควบคุมและผู้บริหารจะนากลับไปพิจารณาแก้ไข
ข้อปฏิบัติให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของธนาคารต่อไป
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ข. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนของธนำคำร
(1) การรักษาความลับของธนาคารและลูกค้าเป็นหลักการพื้นฐานในการดาเนิน
ธุรกิจของธนาคาร พนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารจะต้องรักษาความลับของลูกค้า
และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของธนาคารที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะเว้นแต่
ได้รับการอนุญาตจากลูกค้า หรือเป็นไปตามกฎหมาย หรือได้รับการอนุมัติจาก
ผู้บริหารระดับสูง
(2) พนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารต้องไม่นาข้อมูลที่ได้รับหรือจัดทาขึ้นจากหน้าที่การ
งานในธนาคารไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นใด
(3) พนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารจะต้องรับทราบถึงข้อปฏิบัติที่ผู้ควบคุมและผู้บริหาร
กาหนดไว้ ถ้ามีข้อติดขัดหรือมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประการใด
ก็ปรึกษาหารือกับผู้ควบคุมและผู้บริหาร เพื่อแก้ไขข้อปฏิบัติให้เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานของธนาคารต่อไป
(4) พนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารจะต้องรักษาความลับและข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า
อย่างเคร่งครัด และไม่นาข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
(5) ในบางกรณี พนั ก งานเจ้า หน้ าที่ ธ นาคารไม่พึ ง เปิด เผยข้ อ มู ล ของลู ก ค้ า ให้
พนักงานภายในธนาคารหรือให้ฝ่ายอื่นทราบ เนื่องจากอาจเกิดการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
(6) พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ซึ่งหมายความ
รวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และผลประโยชน์ จะสามารถเปิดเผยข้อมูลให้
บุคคลภายในหรือภายนอกธนาคารเพื่อใช้งานได้เมื่อมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
เท่านั้น โดยต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง และจะต้องรักษาความลับอย่าง
เคร่งครัด
(7) พนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารไม่พึงนาเรื่องส่วนตัว หรือข้อมูลของลูกค้าตลอดจน
ผู้ร่วมงานไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสื่อมเสีย
ค. ข้อยกเว้น
ในบางกรณี ธนาคารอาจจะเปิดเผยข้อมูลความลับได้ต่อเมื่อ
- มีกฎหมายบังคับให้กระทาการดังกล่าว เช่น หมายศาล
- ถ้าเป็นความรับผิดชอบ หรือความผูกพันที่มีต่อสังคม
- เมื่อได้รับการร้องขอเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากลูกค้าเป็น
ลายลักษณ์อักษร
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4.3 จริยธรรมวิชาชีพ (Professional Ethics)
เพื่อเป็นการสร้างสามัญสานึกของผู้บ ริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกระดับของธนาคาร
ให้ประพฤติอยู่ในกรอบวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมโดยให้คานึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
ความยุติธรรมอันจะส่งผลให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อธุรกิจธนาคารโดยรวม
ก. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้ควบคุมกำรปฏิบัติงำนและผู้บริหำรธนำคำร
(1) กาหนดแนวทางหรือคู่มือปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้รัดกุมชัดเจน เพื่อกาหนด
มาตรฐานในการทาธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และความ
ยุติธรรม
(2) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาของตน และ/
หรือในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่
ธนาคารกาหนดไว้
(3) ผู้บริหารพึงวางตนและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
(4) ผู้บริหารจะต้องพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องผลิตภัณฑ์และการบริการของธนาคารตามที่ได้รับอนุญาต เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า
(5) จะไม่จูงใจลูกค้าให้มาใช้ผลิตภัณฑ์หรือการบริการของธนาคารด้วยการโฆษณา
ชวนเชื่อ หลอกลวง หรือให้ข้อมูลที่เกินไปจากความเป็นจริง อันเป็นเหตุทาให้
ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด
ข. ข้อพึงปฎิบัติสำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนของธนำคำร
(1) มีทัศนคติที่ดี และมีความภักดีต่อธนาคาร
(2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถอย่างดีมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน
ตามที่พึงมีในตาแหน่งหน้าที่การงานด้วยความเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบ
(3) ให้ข้อมูลสาคัญต่างๆ ที่ลูกค้าพึงได้รับเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขต่างๆ
ตามความเป็นจริง ครบถ้วน และชัดเจน
(4) ละเว้นพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย อาทิเช่น อบายมุข ยาเสพติด การพนันทุกประเภท
การมีหนี้สินล้นพ้นตัว และการผิดต่อศีลธรรมอันดี อันอาจมีผลเสียต่อภาพพจน์
ของตนเอง และธนาคาร
(5) ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายด้วยความเสมอภาค มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีอัธยาศัย
ที่ดีอยู่เสมอ
(6) ให้ความร่วมมือและส่งเสริมกิจกรรมที่จะนามาซึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
ในทุกระดับ
(7) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจธนาคาร
แต่ละประเภทอย่างเคร่งครัด
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(8)

จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
(9) จัดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงทางการเงินและฐานะที่ดี
อย่างเพียงพอ โดยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้าและ
ต่อสาธารณชน
(10) แข่งขันกับผู้อื่นหรือธนาคารอื่น ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับที่กาหนดไว้
โดยไม่ตาหนิติเตียนหรือกล่าวร้ายแก่ผู้อื่น
(11) วางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนของธนาคารต่อบุคคลภายนอก
4.4 การปฏิบัติต่อสังคม (Service to Community)
การดาเนินธุรกิจธนาคารมิได้จากัดอยู่เพียงในแวดวงของเพื่อนร่วมอาชีพ อุตสาหกรรม
ธนาคารและลู กค้าเท่านั้น ในฐานะที่เป็ นบุคคลและนิติบุคคลในสั งคมของประเทศ
ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การเงิ น การธนาคารพึ ง มี จิ ต ส านึ ก และความตระหนั ก ของ
การอานวยประโยชน์ต่อสังคม ทั้งทางด้านการดาเนินธุรกิจหรือส่วนตัว
ก. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้ควบคุมกำรปฏิบัติงำนและผู้บริหำรของธนำคำร
(1) รับแนวทางและข้อกาหนดจากหน่วยประสานงาน หรือควบคุมจรรยาบรรณ
ของธุรกิจการธนาคาร เพื่อนามาเป็นแนวทางกาหนดนโยบายของธนาคารให้
เหมาะสมกับฐานะสภาพแวดล้อมของธนาคาร
(2) ผู้บริหารพึงปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างและจูงใจให้สมาชิกของธนาคารเกิดสานึกใน
การปฏิบัติต่อสังคม
(3) กาหนดวัตถุประสงค์ของการดาเนินธุรกิจ ให้อานวยประโยชน์ต่อสังคม และ
พึงระวังมิให้การดาเนินธุรกิจใดๆ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม
(4) สนับสนุนและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ
ของส่วนราชการ
ข. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนของธนำคำร
(1) ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายหรื อ ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ ขอบเขตการปฏิ บั ติ ต่ อ สั ง คมที่
ธนาคารกาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
(2) เข้ามีส่วนร่วมกิจกรรมสังคมและธนาคารชุมชนต่างๆ โดยให้ความร่วมมือ
ความช่วยเหลือตามสมควรแก่ฐานะและโอกาสที่เหมาะสม
(3) อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
(4) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจการใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม
(5) ไม่ให้ ความร่ ว มมือหรือสนับสนุนกิจการใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์อันเป็นภั ย
ต่อศีลธรรมอันดีงามหรือเป็นการส่งเสริมอบายมุข
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