
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
หลกัจริยธรรมและหลกัจรรยาบรรณ 

ของ 
ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

   
  หลกัจริยธรรมและหลกัจรรยาบรรณ 
 

1 
 

 
หลกัจริยธรรมและหลกัจรรยาบรรณ 

 
สารบญั 

 
ข้อ เรื่อง หน้า 

 
1.  สารจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  2 
2.  วตัถุประสงคข์องหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณ 3 
3.  นิยาม 4 
4.  การใช้หลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณ 5 
5.  หลกัจรยิธรรม 

5.1  ความซื่อตรง 
5.2  การรกัษาความลบั 
5.3  ความรูค้วามสามารถ 
5.4  ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
5.5  ความเป็นธรรม 
5.6  ความเคารพ 

6 

6.  หลกัจรรยาบรรณ 8 
7.  จรรยาบรรณของกรรมการ และผูบ้รหิาร 9 
8.  ความสมัพนัธก์บัผูม้สีว่นไดเ้สยี 

8.1  ธนาคาร 
8.2  เพื่อนพนกังาน 
8.3  ลูกคา้ 
8.4  หน่วยงานก ากบัดแูล 
8.5  พนัธมติรธรุกจิ 
8.6  สงัคม 
8.7  ผูถ้อืหุน้ 
8.8  คูแ่ขง่ทางการคา้ 
8.9  เจา้หน้ี 

10 

9.  การรบัทราบและการปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณ 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

   
  หลกัจริยธรรมและหลกัจรรยาบรรณ 
 

2 
 

1.   สารจากกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
 

ภูมทิศัน์ของบรกิารทางการเงนิมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ไม่เพยีงแต่ความต้องการของลูกคา้และ
วธิกีารน าผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงนิออกสู่ตลาดมกีารเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิง่มกีารปรบัเปลี่ยนสู่การใช้ระบบ
ดจิติอล แต่ธุรกจิการเงนิยงัต้องอยู่ภายใต้การถูกพจิารณาตรวจสอบจากทัง้นักลงทุน หน่วยงานก ากบัดูแล และผูม้สี่วนไดเ้สยี
หลกัอื่นๆตามทีเ่หน็ไดจ้ากตลาดทีม่กีารพฒันาแลว้ทัง้หลาย การตรวจสอบดงักล่าวเกดิขึน้ในลกัษณะที่ต้องการดูว่าธุรกจิสถาบนั
การเงนิไดม้กีารด าเนินธรุกจิอยา่งไรในสภาวะทีม่กีารคาดหวงัสงูวา่ไมเ่พยีงจะอยูใ่นสายตาและตอ้งประกอบกจิการดว้ยมาตรฐาน
ทางจรยิธรรมระดบัสงูสดุ  
 

ในฐานะผูร้บัฝากดูแลเงนิของประชาชน ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ไม่สามารถหนีพ้นจากความ
คาดหวงัและการตรวจสอบดงักล่าวได้ เน่ืองจากเราต้องรบัผดิชอบในการรกัษาความซื่อตรงและความน่าเชื่อถอืในการประกอบ
กจิการของธนาคาร ความซื่อตรงเป็นปจัจยัส าคญั แต่ทีส่ าคญักวา่นัน้ เราจ าเป็นตอ้งด าเนินการใหม้ ัน่ใจว่าลูกคา้มคีวามเชื่อมัน่ใน
ความซื่อตรงและความเป็นมอือาชพีของพนักงานของเราในการบรหิารเงนิของลูกคา้ เราแบกความรบัผดิชอบที่หนักอึ้งและเป็น
หน้ีลูกคา้ในการท าให้ลูกคา้เหน็ว่าธนาคาร และพนักงานทุกคนด าเนินธุรกจิด้วยมาตรฐานความเป็นมอือาชพีและความซื่อตรง
สงูสดุ ซึง่ธนาคาร กย็งัสามารถขยายกจิการไดเ้ป็นอยา่งมากในช่วงทศวรรษทีผ่่านมา 
 

ตลอดช่วงเวลาทีผ่า่นมาทีธ่นาคาร มกีารขยายตวั แต่ละกจิการภายในธนาคาร ต่างกม็หีลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณของตนเอง
และตามปกตพินักงานจะไดร้บัเอกสารเกี่ยวกบัเรื่องน้ีตัง้แต่วนัที่เขา้ท างานใหม่ๆ จากววิฒันาการของธุรกจิการเงนิในปจัจุบนัที่
การประพฤติปฏิบตัิของพนักงานมคีวามส าคญัยิง่ยวดในการรกัษาความเป็นมืออาชีพ ดงันัน้ จงึจ าเป็นต้องมกีารทบทวนวิธี
ปฏบิตัใินปจัจุบนัเพื่อให้ม ัน่ใจว่าพนักงานทุกคนปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณ อกีทัง้มกีารเตอืนพนักงานใหป้ฏบิตัิ
ตามทีไ่ดร้บัการคาดหวงัดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง  
 

ตามเจตจ านงของโมเดลการปฏบิตังิานมาตรฐานทัง้ภูมภิาค (Regional Operating Model - ROM) เราไดม้กีารพฒันาหลกั
จรยิธรรมและจรรยาบรรณ (Code of Ethics and Conduct - The Code) เป็นมาตรฐานหน่ึงเดยีวกนัส าหรบัทุกกจิการใน
ธนาคาร แต่จากการที่กจิการต่างๆของเราด าเนินธุรกิจในประเทศและขอบเขตอ านาจศาลต่างๆกนัและต่างมกีฎระเบยีบของ
ตนเอง เราเชื่อวา่มาตรฐานหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณชุดน้ีจะมคีวามครอบคลุมและเป็นที่ยอมรบัในทุกขอบเขตอ านาจศาลที่
กจิการของธนาคาร ด าเนินธรุกจิ 
 

พนกังานทุกคนตอ้งปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณ หลกัฯน้ีไดม้กีารพฒันาเพื่อช่วยธนาคาร ในการน าส่งพนัธะสญัญา
ภายใต้แบรนด์ของเราว่าเราจะประกอบกิจการด้วยมาตรฐานทางจรยิธรรมสูงสุด เราหวงัว่าพนักงานทุกคนจะท าความเข้าใจ
หลกัการและมาตรฐานทีก่ าหนดในทีน้ี่และตอ้งปฏบิตัติามหลกัฯน้ีทัง้โดยรปูแบบและโดยสาระของหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณ
ทีก่ล่าวถงึในเอกสารน้ี ขณะเดยีวกนั หวัหน้างานหรอืผูจ้ดัการทัง้หลายตอ้ง “ท าอยา่งที่พูด” โดยต้องท าเป็นแบบอย่างและช่วยให้
ค าชีแ้นะผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการปฏบิตัติามหลกัการและหลกัปฏบิตัทิี่ก าหนดในหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณน้ี 
 

เพื่อสมัฤทธผิลของการปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณน้ี เราไดจ้ดัใหม้คีู่มอืหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณใน HRIS 
เพื่อช่วยชี้แนะให้กบัพนักงาน นอกจากน้ี เรายงัส่งเสรมิใหพ้นักงานแจ้งต่อฝ่ายจดัการและคณะกรรมการธนาคารหากพบการ
กระท าใดที่เป็นการฝ่าฝืนหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณน้ี เพื่อให้องค์กรของเราสามารถรกัษาวฒันธรรมด้านจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณไวไ้ดโ้ดยผ่านกระบวนการรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแส (whistle blowing procedure) ทีก่ าหนด  
 

ความมุง่ม ัน่ของพนกังานทุกคนในการปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณน้ีมคีวามส าคญัอยา่งยิง่ต่อความยัง่ยนืของ
ธนาคาร ในการเป็นธนาคารชัน้น าในอาเซยีน ขา้พเจา้จงึขอใหช้าวซไีอเอม็บีไทยทุกคนเขา้มาร่วมเป็นเจา้ของหลกัจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณน้ีในวถิกีารประกอบกจิการของเรา  
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2.   วตัถปุระสงคข์องหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 

2.1 หลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณน้ีก าหนดความรบัผดิชอบของพนักงานของธนาคาร และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งที่ท า
การแทนและในนามของธนาคาร ในการปฏิบตัิตามหลกัการและยึดมัน่มาตรฐานความเป็นมอือาชีพและ
จรยิธรรมระดบัสงูในการประกอบกจิการธรุกจิตามวชิาชพีของตน หลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณน้ีเป็นส่วน
หน่ึงของหลกัการก ากบัดแูลกจิการที่ด ีพนักงานทุกคนต้องยดึถอืปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณ
น้ี ทัง้ตามบทบัญญัติและตามเจตนารมณ์ รวมทัง้สามารถยึดถือเป็นแนวทางในการตัดสินใจและการ
ประพฤตปิฏบิตัติน 

 

2.2 หลกัจรยิธรรมประกอบด้วยชุดหลกัการของธนาคาร ที่ใช้เป็นแนวทางในการตดัสินใจ โดยเป็นหลกัการ
โดยรวมใหพ้นกังานใชเ้ป็นแนวทางในการพจิารณาวา่สิง่ใดถูกตอ้งและสิง่ใดไมถู่กตอ้ง  

 

2.3 หลกัจรรยาบรรณครอบคลุมพฤตกิรรมและการกระท าที่พนักงานทุกคนในธนาคาร ต้องมหีรอืต้องไม่ม ีและ
ถือเป็นเงื่อนไขตลอดระยะเวลาการจ้างงาน เป็นแนวปฏิบตัิที่คาดหวงัให้พนักงานใช้ในการติดต่อหรอืท า
ธรุกรรมกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีหลกักลุ่มต่างๆ 
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3.   นิยาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พนกังาน พนกังานทุกคนที่ท างานในทุกระดบั ทุกเกรดงาน และทุกสถานะ ไดแ้ก่ พนักงาน
ประจ า พนกังานไมป่ระจ า ลูกจา้งก าหนดเวลาคงที่ ลูกจา้งชัว่คราว ลูกจา้งฝึกงาน 
พนักงานระหว่างทดลองงาน ลูกจ้างตามสญัญา และพนักงานบรษิทัผู้ให้บรกิาร 
พนักงานที่อยู่ระหว่างส่งตวัไปท างานในกิจการอื่นภายในธนาคาร ไม่ว่าจะอยู่ใน
ขอบเขตอ านาจศาลใดหรอืรปูแบบกจิการตามกฎหมายใด   

  
พนัธมติรธรุกจิ ผูใ้ห้บรกิารส าหรบัหรอืในนามของธนาคาร ภายใต้สญัญาบรกิาร (เช่น ตวัแทน 

เป็นต้น) ค าว่า “พนักงาน” ที่ใช้ในหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณใหร้วมพนัธมติร
ธรุกจิดว้ย เวน้แต่กรณีทีม่กีารระบุแยกเป็นการเฉพาะ  
 

ธนาคาร 
 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) และกิจการต่างๆ ในกลุ่มที่ธนาคารซี
ไอเอม็บไีทย มอี านาจในการบรหิาร 

  
กรรมการ ผูบ้รหิาร กรรมการ ผูบ้รหิารตามสายงานของธนาคาร 
  
บรหิารทรพัยากรบุคคลของธนาคาร บรหิารทรพัยากรบุคคลของธนาคารซไีอเอม็บไีทย 
  
บรหิารทรพัยากรบุคคลของแต่ละ
ประเทศ  

บรหิารทรพัยากรบุคคลหรอืชื่ออื่นซึ่งอาจมกีารใช้ในประเทศต่างๆซึ่งรบัผดิชอบ
การบรหิารงานดา้นทรพัยากรบุคคลของกจิการในประเทศนัน้ๆ 

  
การตคีวาม เว้นแต่จะมีการก าหนดในบริบทเป็นอื่น ค านามเอกพจน์ให้ครอบคลุมค านาม

พหูพจน์และในทางกลบักนั ส่วนค าบ่งบอกเพศชายให้ครอบคลุมค าบ่งบอกเพศ
หญิงรวมทัง้ค าไม่บ่งบอกเพศและในทางกลบักนั อกีทัง้ค าบ่งบอกเวลาปจัจุบนัให้
ครอบคลุมเวลาในอดตีและในอนาคตดว้ยและในทางกลบักนั 
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4.   การใช้หลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 
4.1 หลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณน้ีใชก้บัพนกังานทุกคนของธนาคาร 

 
4.2 การปฏิบตัิตามหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณเป็นเงื่อนไขของธนาคาร ในการจ้างงาน พนักงานต้องลงนาม

รบัทราบหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณน้ีทุกปีตามที่ทรพัยากรบุคคลของธนาคาร ก าหนด ซึ่งเป็นการยนืยนัว่า
พนักงานมีพนัธะและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบตัิตามหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณ นอกเหนือไปจากปฏิบตัิตาม
นโยบายและแนวปฏบิตัอิื่นๆ ของธนาคาร  

 
4.3 ให้ถือว่าหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณน้ีเป็นข้อก าหนดและเงื่อนไขการจ้างงาน หากพนักงานฝ่าฝืนหลัก

จริยธรรมและจรรยาบรรณตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องและกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆที่มีการบังคบัใช ้
พนกังานจะตอ้งรบัโทษทางวนิยั ซึง่อาจรวมถงึการเลกิจา้ง  

 

4.4 หลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณน้ี เป็นมาตรฐานขัน้ต ่าที่ธนาคาร คาดหวงัจากพนักงานทุกคน หากมคีวามจ าเป็น
เน่ืองจากมีข้อก าหนดเฉพาะของธุรกิจหรือข้อก าหนดของทางการในประเทศนัน้ๆ อาจต้องมีการก าหนด
กฎเกณฑเ์ฉพาะของประเทศ หรอืองคก์ร หรอืหน่วยงานธุรกจิเพิม่เติมไปจากหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณน้ี 
กฎเกณฑเ์พิม่เติมเหล่าน้ีอาจก าหนดส าหรบัประเทศหรอืหน่วยงานธุรกิจเป็นภาคผนวกของหลกัจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณ โดยตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทรพัยากรบุคคลของธนาคาร   

 

4.5 หลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณน้ีไมมุ่ง่หวงัทีจ่ะใหร้ายละเอยีดของนโยบาย แนวปฏบิตั ิกฎระเบยีบ และกฎหมาย
ที่บงัคบัใช้ ดงันัน้ พนักงานต้องอ่านหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณควบคู่กบันโยบาย แนวปฏิบตัิ และคู่มือ
ภายในทีบ่งัคบัใช ้ตลอดจนบทบญัญตัขิองกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆของทางการ 

 

4.6 ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณมคีวามแตกต่างหรอืขดัแยง้กบัขอ้ก าหนดในนโยบาย แนว
ปฏบิตั ิและคูม่อืภายในทีบ่งัคบัใช ้ตลอดจนบทบญัญตัขิองกฎหมายและ/หรอืกฎระเบยีบต่างๆของทางการ ใหย้ดึ
ตามขอ้ก าหนดทีเ่ขม้งวดกวา่ 

 

4.7 ทรพัยากรบุคคลของธนาคาร ต้องเป็นผู้ดูแลรกัษาหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณน้ี อาจมีการทบทวนหลัก
จรยิธรรมและจรรยาบรรณน้ีเป็นระยะๆ โดยจะมกีารแจง้ทบทวนใน CIMBNET และ/หรอืช่องทางสื่อสารอื่นใดที่
ทรพัยากรบุคคลของธนาคาร เหน็วา่เหมาะสม หากพนักงานมขีอ้สงสยัเกี่ยวกบัการตคีวามหรอืการบงัคบัใช้หลกั
จรยิธรรมและจรรยาบรรณน้ี สามารถปรกึษาหรอืสอบถามรายละเอยีดจากทรพัยากรบุคคลของธนาคาร ได ้
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5.   หลกัจริยธรรม 
 

ธนาคารมคีวามมุ่งมัน่ในการยดึถือและปฏบิตัติามมาตรฐานสูงสุดด้านจรยิธรรม ดงันัน้ พนักงานทุกคนต้องมุ่งมัน่ในการรกัษา
และปฏบิตัติามหลกัการดา้นจรยิธรรม 6 ประการอนัเป็นรากฐานในการตดิต่อธุรกจิอยา่งมอือาชพี 

 
5.1  ความซ่ือตรง 

5.1.1 ความซื่อตรงเป็นค่านิยมพื้นฐานของธนาคาร โดยเป็นที่ตกลงร่วมกนัว่าพนักงานจะมีความ
ซื่อสตัย์ ให้ความเคารพผู้อื่น และมีความเป็นมืออาชีพในการกระท าสิ่งใดๆ ทัง้น้ี ชื่อเสียงของ
ธนาคาร ในเรื่องความซื่อสตัยเ์ป็นคณุสมบตัอินัล ้าคา่ซึง่พนกังานจะตอ้งช่วยกนัรกัษาตลอดเวลา 

5.1.2 พนักงานทุกคนต้องมคีวามซื่อสตัย์และโปร่งใสในการตดิต่อธุรกจิต่างๆ ซึ่งรวมถึงการประพฤติ
ปฏิบตัิตนที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ ตลอดจนหลีกเลี่ยงการกระท าที่อาจ
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อชื่อเสยีงหรอืเป็นการท าลายความน่าเชื่อถอืของธนาคาร ไม่ว่าในเวลา
ใด 

5.2  การรกัษาความลบั 
5.2.1 การรกัษาความสมัพนัธ์และการติดต่อธุรกิจระหว่างธนาคารกบัลูกค้าเป็นความลบั ถือเป็นสิ่ง

ส าคญัยิง่ในการรกัษาชื่อเสยีงของธนาคาร ขอ้มูลทัง้หลายเกี่ยวกบัธุรกจิหรอืกิจการของธนาคาร 
หรือของลูกค้าของธนาคาร ที่พนักงานได้รบัมาในการปฏิบัติหน้าที่ต้องรกัษาเป็นความลับ  
พนกังานตอ้งรกัษาความลบัและปกป้องความอ่อนไหวของขอ้มลูทีไ่ดร้บัมา ซึ่งรวมถงึการใช้ขอ้มูล
ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนดเท่านัน้ ไม่แพร่งพรายข้อมูลดงักล่าวแก่บุคคลที่ไม่ได้รบั
อนุญาตจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เวน้แต่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูเ้กีย่วขอ้งเสยีก่อน หรอืเป็นการเปิดเผย
ตามทีก่ฎหมายและกฎระเบยีบก าหนด  หลกัการน้ีจะยงัคงมผีลแมห้ลงัจากพนักงานพน้สภาพการ
เป็นพนกังานแลว้ 

5.2.2 พนกังานตอ้งปฏบิตัติามนโยบายของธนาคาร และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในเรื่องการรกัษาความเป็น
สว่นตวัของบุคคล ตลอดจนการรกัษาขอ้มูลสว่นบุคคลเป็นความลบั 

5.3  ความรู้ความสามารถ 
5.3.1 พนักงานทุกคนต้องเสริมสร้างและพฒันาความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่จ าเป็นส าหรบัการ

ปฏิบตัิงาน เพื่อให้การด าเนินการต่างๆเป็นไปด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ ตลอดจน
ปฏิบตัิงานด้วยความขยนัขนัแขง็ โดยได้รบัการฝึกอบรมและการปรบัเสรมิความรูค้วามช านาญ 
ตลอดจนคณุสมบตัแิละประสบการณ์ภาคปฏบิตัอิยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหท้นัการณ์อยู่เสมอ 

5.4  ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
5.4.1 ความเป็นอสิระทางวชิาชพีเป็นแนวคดิพืน้ฐานส าหรบัการเป็นพนักงานของทุกคน พนักงานต้อง

ไม่ใหค้วามขดัแย้งทางผลประโยชน์ อคต ิหรอือิทธพิลอนัมชิอบใดๆมาครอบง าการตดัสนิใจหรอื
การใชด้ลุยพนิิจอยา่งมอือาชพีของตน 

5.4.2 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์ส่วนตวัในธุรกรรมหรอืภาระผูกพนัที่มตี่อ
บุคคลอื่นขดักบัภาระผูกพนัที่มตี่อธนาคาร ลูกค้า ผูถ้อืหุน้ เป็นต้น รวมถึงการใช้ต าแหน่งหน้าที่
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัหรอืเพื่อความไดเ้ปรยีบในเรื่องขอ้มูล ทรพัย์สนิ และทรพัยากร
อื่นๆ ในระหวา่งทีเ่ป็นพนกังานของธนาคาร 

5.4.3 การท างานที่ได้รบัมอบหมายเพื่อใหส้ าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์ (objective approach) ไม่ควรเกิด
ความเสีย่งจากการมเีรื่องความสมัพนัธส์ว่นตวัเขา้มาเกี่ยวขอ้ง  เรื่องใดๆกต็ามที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องงานควรมกีารแจง้ใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบ  
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5.5  ความเป็นธรรม 
5.5.1 พนักงานทุกคนต้องด าเนินการต่างๆด้วยความรบัผดิชอบและยึดถือวฒันธรรมการติดต่อหรือ

ปฏบิตัติ่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรมและโปรง่ใส 
5.5.2 การด าเนินการทุกเรื่องต้องสะท้อนหลกัปฏบิตัิทางธุรกจิที่เป็นธรรมและเหมาะสม รวมทัง้เป็นไป

ตามบทบญัญัติทางกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกบัการค้าเสร ีการแข่งขนัที่เป็นธรรม และ
กจิการผกูขาด  

5.5.3 พนักงานไม่ควรเอาประโยชน์จากบุคคลใดอย่างไม่เป็นธรรมโดยการครอบง า การปกปิด การใช้
ขอ้มูลที่เป็นความลบัโดยมชิอบ การแสดงข้อมูลที่เป็นสาระส าคญัผดิไปจากข้อเทจ็จรงิ หรอืการ
ปฏบิตัทิีไ่มเ่ป็นธรรมอื่นใด  

5.6  ความเคารพ 
5.6.1 พนักงานต้องปฏิบตัติ่อบุคคลอื่นทัง้ภายในธนาคาร และภายนอกธนาคาร ดว้ยความเป็นธรรม 

ดว้ยการใหเ้กยีรต ิและดว้ยความเคารพ  
5.6.2 พฤตกิรรมส าคญั สาม (3) ประการซึ่งเป็นรากฐานในการสรา้งวฒันธรรมซไีอเอม็บทีี่ดกีว่าเดมิจะ

เป็นหลกัน าทางใหก้บัพนกังานในการมปีฏสิมัพนัธก์บัเพื่อนพนักงาน 
5.6.3 ความสมัพนัธ์ที่ดีกบัผู้มสี่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นปจัจยัส าคญัปจัจยัหน่ึงในการก้าวสู่ความส าเร็จ 

พนักงานทุกคนสามารถช่วยสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีได้โดยการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความ
ซื่อสตัย์ ซื่อตรง และด้วยความเคารพผู้อื่น การไม่สามารถปฏิบตัิดงักล่าวได้ย่อมกดัเซาะความ
ไวว้างใจและรากฐานความมัน่คงในชวีติและธุรกจิของเรา 
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6.   หลกัจรรยาบรรณ 

6.1 ธนาคาร ในฐานะผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิชัน้น า ท าธุรกจิที่ต้องขบัเคลื่อนดว้ยบุคลากรเป็นหลกั พนักงานทุก
คนจงึมบีทบาทในการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้หรอืสนบัสนุนผูใ้หบ้รกิารโดยตรงแก่ลูกคา้ 

6.2 ตามวสิยัทศัน์ของธนาคาร ธนาคารไดก้ าหนดชุดมาตรฐานที่สะท้อนการประพฤติปฏบิตัทิี่เป็นแบบอย่างที่
ถูกต้องและพนัธะผูกพนัที่มตี่อธนาคาร เพื่อนพนักงาน ลูกค้า หน่วยงานก ากบัดูแล พนัธมติรธุรกิจ และที่
ส าคญัไม่น้อยไปกว่าภาคส่วนอื่นคือสงัคม หลกัการด้านจริยธรรมของธนาคาร เป็นตวัก าหนดและเป็น
สว่นประกอบหลกัของคา่นิยมองคก์รทีเ่ป็นการสะทอ้นมาตรฐานการประพฤตปิฏบิตัขิองเรา พนักงานทุกคน
มหีน้าที่ส าคญัยิง่ที่จะต้องท าให้ม ัน่ใจว่าการกระท าของตนเป็นไปตามมาตรฐานความซื่อตรงสูงสุดทัง้ส่วน
บุคคลและองค์กร ใหถ้ือว่าหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณเป็นแนวทางหลกัส าหรบัให้พนักงานไดท้ราบว่า
ได้รบัการคาดหวงัให้ปฏิบตัิตนต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆอย่างไรบ้าง อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ใช้หลัก
จรยิธรรมและจรรยาบรรณน้ีแทนหรอืจ ากดัการใชด้ลุยพนิิจในการด าเนินธุรกจิตามปกต ิแต่ต้องด าเนินธุรกจิ
ดว้ยความรบัผดิชอบและภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

   
  หลกัจริยธรรมและหลกัจรรยาบรรณ 
 

9 
 

7.   จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร 
 
ธนาคารมุง่หวงัใหก้รรมการและผูบ้รหิาร แสดงถงึเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกจิของธนาคารอย่างโปร่งใสและมคีุณธรรม ปฏบิตัิ
หน้าทีต่ามมาตรฐานดา้นจรยิธรรมที่สูงที่สุดดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ ระมดัระวงั และรอบคอบ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูม้ี
สว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม จงึก าหนดจรรยาบรรณใชเ้ป็นแนวทางการปฏบิตัสิ าหรบักรรมการและผูบ้รหิาร ดงัน้ี 

7.1 ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธรุกจิ 
7.2 ด าเนินกจิการของธนาคารดว้ยความซื่อสตัย ์ยตุธิรรม โปรง่ใส และมคีณุธรรม 
7.3 ปฏบิตัหิน้าทีข่องตนอยา่งเตม็ความสามารถ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสดุของธนาคาร 
7.4 มคีวามเป็นอสิระในดา้นการตดัสนิใจ และการกระท าทีต่ ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความถูกตอ้ง 
7.5 ปฏิบัติหน้าที่โดยหลีกเลี่ยงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของธนาคาร เพื่อให้การ

บรหิารงานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และโปรง่ใส รวมถงึ 
 ไม่หาผลประโยชน์จากการเป็นกรรมการหรอืผู้บรหิาร หรอืใช้ขอ้มูลที่ไดร้บัจากการเป็นกรรมการหรอื

ผูบ้รหิาร เพื่อผลประโยชน์ทางการเงนิสว่นตน และไมใ่ชข้อ้มลูนัน้เพื่อประโยชน์ทางการเงนิของผูอ้ื่น 
 ไมใ่ชค้วามลบัของธนาคารในทางทีผ่ดิ 
 ไมเ่ป็นกรรมการในบรษิทัทีเ่ป็นคูแ่ขง่ขนัของธนาคาร 
 ไมม่ผีลประโยชน์หรอืสว่นไดเ้สยีในการท าสญัญา 
 ไมร่บัสิง่ของ หรอืผลประโยชน์อื่นใด อนัเป็นการขดัผลประโยชน์ของธนาคารเพื่อประโยชน์ส่วนตนและ

บุคคลในครอบครวั 
7.6 ไมม่ผีลประโยชน์หรอืส่วนไดเ้สยีในกจิการที่ด าเนินธุรกจิเกี่ยวขอ้งกบัธนาคาร หรอืในกจิการที่มลีกัษณะเป็นการ

แขง่ขนักบัธนาคาร ทัง้น้ี ไมว่า่โดยทางตรง หรอืโดยทางออ้ม 
7.7 รกัษาข้อมูลที่เป็นความลบัของธนาคารและผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ให้ร ัว่ไหลไปยงับุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะ

ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ธนาคารหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี 
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8.   ความสมัพนัธ์กบัผู้มีส่วนได้เสีย 
8.1 ธนาคาร 

8.1.1 กฎพืน้ฐาน 
ยดึถือผลประโยชน์และความซื่อตรงของธนาคารตลอดเวลา และดูแลไม่ให้เกดิความขดัแยง้หรอื
แนวโน้มที่จะเกดิความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวัของพนักงานและความรบัผดิชอบของ
พนกังานต่อธนาคาร 
 

8.1.2 การรกัษาชื่อเสยีงของธนาคาร 
เป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องด าเนินธุรกิจในนามของธนาคาร ตามมาตรฐานด้านจรยิธรรม
ระดบัสูง หา้มมใิหด้ าเนินกจิกรรมใดๆที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัธุรกจิของ
ธนาคาร หรืออาจส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงของธนาคาร หรืออาจเป็นการฝ่าฝืน
กฎระเบยีบ พนกังานตอ้งไมแ่สดงตวัเป็นพนกังานของธนาคารเพื่อวตัถุประสงคใ์ดๆที่ไม่เกี่ยวขอ้ง
กบัธรุกจิของธนาคาร ผลประโยชน์ของธนาคารตอ้งอยูเ่หนือสิง่อื่นเสมอ  
 

8.1.3 การต่อตา้นการใหห้รอืการรบัสนิบนและการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
ธนาคารส่งเสรมินโยบายและแนวปฏบิตัเิรื่องการต่อต้านคอรร์ปัชัน่ (Policy and Procedure on 
Anti-Corruption) โดยไม่โอนอ่อนให้กบัการให้หรอืการรบัสนิบนและการทุจรติคอร์รปัชัน่ และ
มุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ ด้วยความเป็นธรรม และด้วยความซื่อตรงในการติดต่อ
ธุรกิจและการสร้างความสมัพนัธท์างธุรกิจในทุกขอบเขตอ านาจศาลที่กิจการในธนาคารด าเนิน
ธุรกิจอยู่ ธนาคารมุ่งมัน่ในการด าเนินการและบงัคบัใช้มาตรการต่างๆอย่างมีประสิทธผิลเพื่อ
ต่อตา้นการใหแ้ละการรบัสนิบนและการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ซึ่งเป็นการกระท าความผดิที่ต้องรบัโทษ
ตามกฎหมายการป้องกนัการใหแ้ละการรบัสนิบนและการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
 

พนักงานทุกคนต้องหลีกเลี่ยงการการกระท าใดๆ ที่อาจน าไปสู่หรือจูงใจให้เกิดสินบนและการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ในทุกรปูแบบ ซึง่รวมถงึการใหห้รอืการรบัสนิบนหรอืการจ่ายใต้โต๊ะเพื่อขอใหช้่วย
อ านวยความสะดวก ไม่ว่าในรูปแบบใดรวมทัง้รูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ตวัเงนิ ซึ่งมลีกัษณะเป็นการ
ทุจรติหรอือาจเป็นการทุจรติ ทัง้น้ี การป้องกนั การตรวจจบั และการรายงานเกี่ยวกบัสนิบนและ
รปูแบบอื่นของการทุจรติคอรร์ปัชัน่เป็นความรบัผดิชอบของพนักงานทุกคนหรอืผูท้ี่อยู่ภายใต้การ
ควบคมุของธนาคาร 
 

8.1.4 ความซื่อตรงและความถูกตอ้งของบนัทกึขอ้มลูและรายงาน 
การลงบญัชแีละบนัทกึขอ้มลูอื่นๆตลอดจนรายงานต่างๆต้องแสดงรายละเอยีดธุรกรรมทัง้หลายที่
ไดบ้นัทกึไวอ้ย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม ทัง้น้ี ธุรกรรม สญัญา สนิทรพัย ์หน้ีสนิ รายได้
และค่าใช้จ่ายต่างๆทัง้หมดของธนาคาร ต้องมกีารลงบญัชแีละบนัทกึไว ้อกีทัง้ต้องมกีารรายงาน
ภาระผกูพนัทัง้หมดอยา่งถูกตอ้ง ครบถ้วน และเหมาะสม พนักงานต้องไม่สรา้งรายการบญัชหีรอื
ยนิยอมใหม้กีารสรา้งรายการบญัช ีดดัแปลง หรอืลบรายการบญัชใีนบญัชี หรอืบนัทกึขอ้มูลหรอื
เอกสารใดๆของธนาคาร ที่อาจท าใหล้กัษณะที่แท้จรงิของธุรกรรมเกดิความคลุมเครอื ตลอดจน
ท าใหเ้กดิความเขา้ใจขอบเขตการมอบอ านาจหรอืการอนุมตัทิีแ่ท้จรงิของผูม้อี านาจอนุมตัธิุรกรรม
ดงักล่าวคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง การจ าหน่ายไปหรือการท าลายบนัทึกข้อมูลของ
ธนาคาร ตอ้งด าเนินการตามนโยบายการเกบ็รกัษาบนัทกึขอ้มลูของธนาคาร  
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ตลอดจนค าขอสวสัดิการพนักงานใดๆที่พนักงานยื่นขอภายใต้แผนสวสัดิการพนักงานของ
ธนาคาร ทัง้น้ี ห้ามมใิห้มกีารท ารายการบญัชีปลอม หลอกลวงหรอืรายการบญัชีที่ท าให้เข้าใจ
ธรุกรรมหรอืบญัชคีลาดเคลื่อน 
 

8.1.5 ขอ้มลูทีเ่ป็นทรพัยสทิธ ิ
ความลบัและความรู้ทางการค้า ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกบัธนาคาร ลูกค้า และพนักงานของ
ธนาคาร ตลอดจนรายชื่อลูกคา้ทีม่กีารจดัท าในการจา้งงานพนักงานแต่ละคนตามปกต ิและขอ้มูล
จ าเพาะผลิตภณัฑ์ โปรแกรม วสัดุ และเอกสารต่างๆเกี่ยวกบัโมเดลและผลิตภณัฑ์ทางการเงนิ 
คอมพวิเตอร ์และระบบโทรคมนาคม ซอฟตแ์วร ์ฮารด์แวร ์และแอพพลเิคชัน่สท์ี่ธนาคารไดพ้ฒันา
หรอืใช ้ถอืเป็นความลบัและเป็นทรพัยสทิธขิองธนาคาร หา้มมใิหพ้นักงานใช้ เกบ็ โอน ท าส าเนา 
ดาวน์โหลด หรือแพร่งพรายข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่ได้ร ับอนุญาตหรือมีการก าหนดให้ต้อง
ด าเนินการในงานของตนในนามของธนาคาร ทัง้น้ี พนกังานตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูดงักล่าวเพื่อประโยชน์
ส่วนตวัหรอืเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นใดหรือขององค์กรอื่นใดในระหว่างที่ เป็นพนักงานหรือ
หลงัจากพน้จากการเป็นพนกังานของธนาคารแลว้ เวน้แต่เป็นการเปิดเผยสู่สาธารณะโดยธนาคาร 
หรอืตามทีก่ฎหมายก าหนด 

  

ข้อมูลที่เ ป็นทรัพยสิทธิทัง้หมดดังกล่าวต้องมีการส่งคืนไปยัง ธนาคาร หรือลบออกจาก
คอมพิวเตอร์ หรือแล็บท้อป หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ก็ตามก่อนออกจากหน่วยงานที่
พนักงานสงักดัอยู่เมื่อมีการโอนย้ายพนักงานไปยงัหน่วยงานอื่นหรือเมื่อจะพ้นสภาพการเป็น
พนกังานของธนาคาร 
 

8.1.6 การใชข้อ้มลูภายใน/การลงทุนสว่นตวั 
หา้มมใิห้มกีารด าเนินการกบัหลกัทรพัยห์รอืตราสารทางการเงนิอื่นใดในขณะที่พนักงานมขี้อมูล
เกี่ยวกบัตราสารเหล่านัน้ หรอืจะมผีลต่อตราสารเหล่านัน้ซึ่งไม่เปิดเผยต่อสาธารณะและมคีวาม
อ่อนไหวดา้นราคา หรอืหา้มมใิหก้ารเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อมใหก้บัผูอ้ื่น
รวมถงึบุคคลในครอบครวั การหา้มดงักล่าวใหค้รอบคลุมธุรกรรมส่วนตวัหรอืธุรกรรมที่ด าเนินการ
โดยบุคคลในครอบครวั ตลอดจนธุรกรรมที่ด าเนินการในระหว่างที่เป็นพนักงานของธนาคารดว้ย 
พนักงานทุกคนต้องปฏบิตัติามกฎหมายที่บงัคบัใช้ทัง้หมดเกี่ยวกบัการซื้อขายหลกัทรพัย์โดยใช้
ขอ้มลูภายในตลอดจนนโยบายและแนวปฏบิตัภิายในของธนาคาร 
 

นอกจากน้ี ห้ามมใิห้พนักงานที่มีข้อมูลภายในดงักล่าวใช้อิทธิพลให้บุคคลอื่นใดด าเนินการกบั
หลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งหรอืสื่อสารขอ้มลูดงักล่าวไปยงับุคคลอื่นใดตลอดจนพนักงานอื่นใดที่ไม่ไดม้ี
ความจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูดงักล่าวในการปฏบิตังิาน 
 

8.1.7 การกระท าทีฉ้่อฉล 
พนกังานตอ้งไมป่ระพฤตปิฏบิตัใิดๆทีเ่ป็นการฉ้อฉลหรอืคดโกง หรอืกระท าการใดๆที่สะท้อนการ
ขาดความซื่อตรงและความเป็นมอือาชพี พนกังานไดร้บัการคาดหวงัว่าจะใหค้วามร่วมมอืเตม็ที่ใน
กระบวนการสอบสวนที่ด าเนินการโดยหน่วยงานภายในหรอืภายนอกหรอืหน่วยงานก ากบัดูแล
ใดๆ ทัง้น้ี พนักงานต้องไม่ใหข้อ้มูล ค าใหก้าร หรอืค าชี้แจงที่ท าใหเ้ขา้ใจคลาดเคลื่อน หลอกลวง 
หรอืไมเ่ป็นความจรงิ 
 

8.1.8 การบรหิารจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
พนกังานตอ้งกระท าการใดๆดว้ยความซื่อตรงในการตดิต่อธุรกจิต่างๆ ดงันัน้ พนักงานที่มสี่วนได้
เสยี หรอื มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัธุรกรรมใด ต้องไม่เขา้ร่วมในกระบวนการตดัสนิใจพจิารณาธุรกรรม
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นัน้ หรอืพาตนเองเขา้ไปอยู่ในสถานการณ์ที่มผีลประโยชน์ส่วนตวัในธุรกรรมหรอืภาระผูกพนัที่มี
ต่อบุคคลอื่นขดัแย้งหรอืน่าจะขดัแย้งกบัภาระผูกพนัที่มตี่อธนาคาร ลูกค้า และผู้มสี่วนได้เสยีที่
เกี่ยวข้องอื่นใด ทัง้น้ี ให้รวมถึงการใช้ต าแหน่งของพนักงานเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ส่วนตวัหรือ
ความได้เปรยีบในเรื่องข้อมูล สนิทรพัย์ และทรพัยากรอื่นที่ได้มาในระหว่างการจ้างงาน ไม่ว่า
พนักงานไดร้บัผลประโยชน์หรอืความได้เปรยีบโดยที่ธนาคาร หรอืกจิการใดๆของธนาคาร หรอื
ลูกค้า หรอืผู้มสี่วนได้เสยีที่เกี่ยวข้องต้องเสยีค่าใช้จ่ายหรอืไม่กต็าม ทัง้น้ี ใหร้วมผลประโยชน์ที่
ไดร้บัส าหรบัครอบครวัของพนกังานหรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกบัพนักงาน ตลอดจนการยุยงเพื่อใหไ้ด้
ต าแหน่งกรรมการบรษิทัหรอืการเป็นผูจ้ดัการดูแลทรพัยส์นิ 

  

เมื่อพนักงานเผชญิกบักรณีที่เกดิหรอือาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในขณะปฏบิตัหิน้าที ่
พนักงานต้องเปิดเผยกรณีดงักล่าวกบัธนาคารโดยไม่ชกัช้า โดยอธบิายอย่างครบถ้วนเกี่ยวกบั
ขอ้เทจ็จรงิที่ท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์นัน้ๆและปลีกตวัออกจากการร่วมในดา้นใด
ดา้นหน่ึงของการตดัสนิใจทีเ่กดิขึน้หรอืจะเกดิขึน้เกีย่วกบัธรุกรรมนัน้ๆ 
 

8.1.9 นโยบายการใหแ้ละการรบัของขวญั 
หา้มมใิหพ้นกังานและบุคคลในครอบครวัโดยตรงรบัและใหข้องขวญัเป็นการส่วนตวัจากลูกคา้หรอื
พนัธมติรธุรกจิของธนาคาร  เวน้แต่จะมกีารอนุญาตเป็นอื่นตามนโยบายและแนวปฏบิตัเิรื่องการ
ให ้การรบัของขวญัและการเลี้ยงรบัรอง (No Gift Policy) ของธนาคาร เพื่อเป็นการหลกีเลี่ยง
ไม่ใหเ้กิดสถานการณ์ใดๆที่เกดิหรอือาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการตดิต่อธุรกิจกบั
ลูกคา้หรอืพนัธมติรธรุกจิ 
 

นอกจากน้ี หา้มมใิหพ้นกังานเดนิทางหรอืรว่มการเดนิทางที่ผูข้าย/ผูใ้หบ้รกิาร หรอืพนัธมติรธุรกจิ
รายอื่นของธนาคารออกค่าใช้จ่ายให้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขาย/ผู้ให้บริการที่ขายผลิตภณัฑ์และ/หรือ
ใหบ้รกิารแก่ธนาคารอยู่ในปจัจุบนั หรอืเป็นผู้ขาย/ผูใ้หบ้รกิารที่ยงัอยู่ในกระบวนการประมูลงาน
กบัธนาคาร หรอือื่นๆ   
 

8.1.10 การเลี้ยงรบัรอง 
การเลี้ยงรบัรองที่ค่าใช้จ่ายมีมูลค่าที่สมเหตุผลและสอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจตามปกติ
ตลอดจนเหมาะสมกบัโอกาสสามารถกระท าได ้เพื่อวตัถุประสงคใ์นการสรา้งเครอืข่ายธุรกจิ การ
เสรมิสรา้งความสมัพนัธก์บับุคคลภายนอก หรอืเพื่อแสดงการต้อนรบั โดยใหป้ฏบิตัติามนโยบาย
และแนวปฏบิตัเิรื่องการให ้การรบัของขวญัและการเลี้ยงรบัรอง (No Gift Policy) ของธนาคาร ซึ่ง
ครอบคลุมทัง้กรณีการรบัรองและการใหก้ารรบัรอง  
 

8.1.11 การมสีว่นไดเ้สยีทางการเงนิภายนอก 
หากพนักงานมสี่วนได้เสยีทางการเงนิทางตรงหรอืทางอ้อมในบรษิทั/กิจการใดๆ ไม่ว่าในฐานะ
เจ้าของแต่ผู้เดียว หุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้น พนักงานต้องเปิดเผยการมีส่วนได้เสียต่อด้านบริหาร
ทรพัยากรบุคคลทนัท ีทัง้น้ีผูบ้รหิารระดบัสูงตัง้แต่ผูช้่วยกรรมการใหญ่ขึน้ไป ใหร้ายงานการมสี่วน
ได้เสยีไปยงัส านักกรรมการผู้จดัการใหญ่ โดยปฏิบตัินโยบายการรายงานการมสี่วนได้ส่วนเสยี
ของกรรมการและผูบ้รหิาร 
 

8.1.12 การรบัจา้งงานภายนอก/การมสีว่นไดเ้สยีทางธรุกจิภายนอก 
พนกังานตอ้งทุ่มเทเวลาและความใส่ใจในการท างานเพื่อใหบ้รรลุภารกจิที่มตี่อธนาคาร พนักงาน
ต้องไม่รบัจ้างท างานในกิจการอื่นที่มีการให้ผลประโยชน์ไม่ว่าเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลา หรือ
เกี่ยวข้องกบักิจการธุรกิจภายนอกใดๆ ไม่ว่าในฐานะใดก็ตาม (ซึ่งรวมถึงการเกี่ยวข้องในการ
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บรหิารจดัการ การสัง่การ หรอืการด าเนินการอื่นใดของกจิการอื่น) โดยไม่ไดร้บัอนุญาตเป็นลาย
ลกัษณ์อักษรจากกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยกเว้นกรณีผู้บริหาร
ระดบัสงูจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัอื่นตอ้งได้รบัการอนุมตัจิากคณะกรรมการธนาคาร 
พนกังานทุกคนตอ้งไมเ่ป็นกรรมการในบรษิทั/กจิการใด เวน้แต่ไดร้บัอนุมตัจิากกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่หรอืประธานเจ้าหน้าที่บรหิารก่อนหรอืในกรณีที่บรษิทั/กิจการนัน้ๆไม่มกีารประกอบธุรกิจ
แลว้ 
 

พนักงานอาจสมัครใจร่วมท างานให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่มุ่งผลก าไรและไม่ผิด
กฎหมาย เช่น องค์กรทางศาสนา การศกึษา วัฒนธรรม สงัคม สวสัดกิาร หรอืการกุศล หากการ
เข้าร่วมนัน้ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส าหรับธนาคาร และไม่มีหรือ
แนวโน้มไม่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ อันเป็นผลจากความสมัพนัธร์ะหว่างองค์กรดงักล่าว
กบัธนาคาร 
 

8.1.13 การรกัษาความลบั 
พนกังานตอ้งพยายามทุกวถิทีางเพื่อปกป้องความลบัของขอ้มูลและธุรกรรมของลูกคา้ พนักงานที่
สามารถเขา้ถงึเอกสารหรอืขอ้มลูใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการหรอืบญัชขีองลูกคา้/พนัธมติรธุรกจิของ
ธนาคาร ตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อบุคคลที่สามตลอดช่วงเวลาที่เป็นพนักงานหรอืหลงัจาก
พน้สภาพการเป็นพนกังานของธนาคารแล้ว เวน้แต่เป็นไปตามปกตขิองการปฏบิตัหิน้าที่งานของ
ตน หรอืเมื่อการเปิดเผยนัน้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดและ /หรอืไดร้บัความเหน็ชอบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากธนาคาร และ/หรอืลูกคา้แลว้แต่กรณี  
 

พนกังานตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูทีเ่ป็นความลบัที่ไดร้บัมาดงักล่าวเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ครอบครวั 
หรอืบุคคลที่สามใดๆ หรอืใช้ขอ้มูลดงักล่าวเพื่อโน้มน้าวลูกค้าหรอืบุคคลที่สามใดๆในการติดต่อ
เพื่อการท าธรุกรรม หรอืสื่อสารขอ้มลูดงักล่าวใหก้บัลูกคา้หรอืบุคคลทีส่ามใดๆ  
 

พนกังานตอ้งไมบ่นัทกึ เกบ็ โอน หรอืดาวน์โหลดขอ้มูลใดๆของลูกคา้เพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นที่ไม่ใช่
เพื่อการปฏบิตัหิน้าที่ หรอืไม่ท าลาย หรอืคนืขอ้มูลดงักล่าวใหก้บัธนาคาร ที่ไดม้กีารบนัทกึ เก็บ 
โอน หรอืดาวน์โหลดไวเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นการปฏบิตัหิน้าที่ ทัง้น้ี เป็นบทบญัญตัติามกฎหมายที่
ต้องรกัษาบนัทึกข้อมูลทัง้หลายและความสมัพนัธ์ระหว่างธนาคารกบัลูกค้า/พนัธมติรธุรกิจเป็น
ความลบัและต้องไม่บนัทึก เก็บ โอน หรือดาวน์โหลดข้อมูลเหล่านัน้เพื่อวตัถุประสงค์ที่ไม่ใช่
วตัถุประสงคท์ีก่ าหนด  
 

พนักงานทุกคนต้องด าเนินการกบัข้อมูลที่เป็นความลบัเท่าที่ผูร้บัขอ้มูลจ าเป็นต้องทราบเท่านัน้
และตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว เวน้แต่เป็นการส่งใหก้บัพนักงานที่ต้องใช้ขอ้มูลดงักล่าวในการ
ปฏบิตัหิน้าที่เท่านัน้ หากการให้ขอ้มูลดงักล่าวไม่เป็นการเอื้อใหม้กีารใช้ขอ้มูลในทางมชิอบหรอื
ท าใหเ้กดิหรอือาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 

นอกจากน้ี ขอ้มลูสว่นบุคคลทัง้หลายทีพ่นกังานไดร้บัในระหวา่งทีเ่ป็นพนักงานของธนาคาร ใหถ้อื
เป็นข้อมูลที่เป็นความลบั และให้ใช้ตามที่ก าหนดในกฎระเบียบการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่
เกีย่วขอ้งเท่านัน้ 
 

8.1.14 การใชท้รพัยส์นิของธนาคาร 
พนักงานทุกคนต้องรบัผดิชอบในการดูแลรกัษาทรพัยส์นิ อุปกรณ์ ทรพัยากร และบนัทึกข้อมูล
ต่างๆ ของธนาคารที่ได้รบัส าหรบัการปฏิบตัิหน้าที่  พนักงานได้รบัการคาดหวงัให้ปฏิบตัิต่อ
ทรพัยส์นิของธนาคารดว้ยความเอาใจใส่ และไม่อนุญาตใหพ้นักงานเคลื่อนยา้ยทรพัยส์นิใดๆจาก
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บรเิวณสถานทีท่ างานโดยไมไ่ดร้บัการอนุมตัลิ่วงหน้าจากธนาคาร เวน้แต่เป็นไปเพื่อวตัถุประสงค์
ในการปฏิบัติหน้าที่ ทรัพย์สินของธนาคารต้องใช้เพื่อวตัถุประสงค์ทางธุรกิจโดยชอบด้วย
กฎหมายเท่านัน้  
 

อเีมล์ของธนาคารต้องใช้เพื่อวตัถุประสงคท์างธุรกจิเท่านัน้ พนักงานต้องด าเนินการเพื่อใหม้ ัน่ใจ
วา่การใชอ้เีมลต์อ้งไมท่ าใหธ้นาคารเกดิความเสีย่งทางธรุกจิหรอืทางกฎหมายใดๆ  
 

8.1.15 การปฏบิตัดิว้ยความรบัผดิชอบภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่  
พนักงานทุกคนได้ร ับการคาดหวังให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็งและมีความ
รบัผิดชอบ โดยต้องค านึงถึงความเสี่ยงในทุกกลุ่มกิจกรรมทางธุรกิจ และดูแลให้ม ัน่ใจว่า
ผลประโยชน์ของธนาคารไดร้บัการปกป้องตลอดเวลา 
 

พนักงานที่ได้รบัมอบอ านาจหน้าที่ใดๆต้องด าเนินการภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่และตาม
นโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง อกีทัง้ไมไ่ดร้บัอนุญาตใหท้ าการตดัสนิใจหรอืสรา้งพนัธะผูกพนัใหก้บัธนาคาร
ในธรุกรรมหรอืนิตกิรรมใดๆทีเ่กนิขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
 

8.1.16 การก ากบัดแูลจากหน่วยงานทางการในเรื่องของลูกคา้ 
ธนาคารอาจไดร้บัแจง้วา่ลูกคา้ก าลงัอยูร่ะหวา่งการถูกตรวจสอบหรอืสอบสวนจากหน่วยงานก ากบั
ดูแลหรอืหน่วยงานที่บงัคบัใช้กฎหมาย ซึ่งให้รายละเอยีดข้อมูลบางอย่าง การบล็อกบญัชี หรอื
การด าเนินการอื่นทีจ่ าเป็น พนกังานตอ้งไมแ่จง้ลูกคา้เกี่ยวกบัการด าเนินการของทางการดงักล่าว
หรอืการด าเนินการที่ธนาคารได้ยื่นเสนอต่อทางการ เวน้แต่ได้รบัการอนุญาต/ค าสัง่ล่วงหน้าเป็น
การเฉพาะจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัธนาคาร 
 

8.1.17 การปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัติ่างๆของธนาคาร 
พนักงานทุกคนต้องมกีารปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในนโยบาย แนวปฏิบตัิ และมาตรฐานต่างๆของ
ธนาคาร ตลอดจนหลกัปฏิบตัิทางธุรกิจตามหลกัจริยธรรมและตามกฎหมาย ไม่ว่าจะมีการ
กล่าวถงึในหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณเป็นการเฉพาะหรอืไม่กต็าม การปฏบิตัติามกฎเกณฑ์
ดงักล่าวทัง้โดยรูปแบบและโดยเน้ือหาของขอ้ก าหนดในนโยบายและแนวปฏบิตัิดงักล่าว ซึ่งฝา่ย
ก ากบัการปฏบิตัิงานของธนาคารท าหน้าที่ความรบัผดิชอบในการเป็นศูนย์กลางการก ากบัดูแล
การด าเนินธุรกิจของธนาคาร ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบาย และขอ้ก าหนดของ
หน่วยงานทางการทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

8.1.18 การรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสทุจรติ 
เป็นค าสัง่ของธนาคารทีพ่นกังานทุกคนตอ้งระมดัระวงัตดิตามความเป็นไปของสภาวะแวดล้อมใน
การประกอบธรุกจิโดยตรงของธนาคาร ถ้าพนักงานพบเหน็การกระท าความผดิ การปฏบิตัผิดิต่อ
หน้าที่ การไม่ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ หรอืการกระท าที่ผิดระเบียบ ไม่ว่าการกระท าเหล่านัน้จะ
เกี่ยวขอ้งกบัพนักงานหรอืบุคคลภายนอก พนักงานต้องรายงานการกระท าดงักล่าวโดยไม่ชกัช้า
และโดยสจุรติต่อกรรมการทีม่ใิช่ผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัแต่งตัง้หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหร้บัผดิชอบตาม
นโยบายเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และคุ้มครองปกป้องพนักงานที่เปิดเผยข้อมูลหรอืให้เบาะแส 
(Whistle Blowing Policy) โดยผา่นช่องทางอเีมล ์whistleblow@cimbthai.com 
 

8.1.19 การใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) 
พนกังานทุกคนตอ้งไมโ่พสตเ์น้ือหาใดๆทีอ่าจเป็นการท ารา้ย โจมต ี ท าลายชื่อเสยีง หรอืก้าวล่วง
เพื่อนพนักงาน ผูบ้งัคบับญัชา ธนาคาร และลูกคา้/พนัธมติรธรุกจิใดๆ ในช่องทางใดๆ รวมทัง้

mailto:whistleblow@cimbthai.com


   

   
  หลกัจริยธรรมและหลกัจรรยาบรรณ 
 

15 
 

ช่องทางสื่อสงัคมออนไลน์ อกีทัง้หา้มมใิหพ้นักงานอพัโหลดขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัใดๆ ทีไ่ดร้บั
ระหวา่งทีเ่ป็นพนกังานของธนาคารในช่องทางสื่อสงัคมออนไลน์ใดๆ 
 

8.1.20 การกล่าวปราศรยัในนามธนาคาร 
ค าขอเพื่อไปพูด ให้ส ัมภาษณ์ หรือแสดงความเห็นใดๆเพื่อถ่ายทอดทางสื่อ หนังสือพิมพ ์
นิตยสาร หรือสื่ออื่นๆเกี่ยวกับกิจการของธนาคาร ควรมีการอ้างอิงไปยงัสื่อสารองค์กรของ
ธนาคาร ทัง้น้ี ตอ้งมกีารแนบขอ้ความเปิดเผยสถานะตามกฎระเบยีบและขอ้ความจ ากดัสทิธิค์วาม
รบัผดิชอบ (Disclaimer) กบัขอ้มลูวสัดลุายลกัษณ์อกัษรทัง้หมดก่อนมกีารเผยแพร่ 
 

นอกจากน้ี พนักงานทุกคนไม่ว่าในสถานะส่วนตวัหรอืทางวิชาชีพ ต้องไม่แถลงการณ์ใดๆต่อ
สาธารณะ ไมว่า่ทางวาจาหรอืลายลกัษณ์อกัษร (รวมถงึที่ผ่านช่องทางเวบ็ไซต์สื่อสงัคมออนไลน์) 
เกีย่วกบันโยบายและมตกิารตดัสนิใจของธนาคาร โดยไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากธนาคาร  
 

8.1.21 วนิยัพนักงาน 
พนกังานทุกคนไดร้บัการคาดหวงัใหร้กัษามาตรฐานจรยิธรรมระดบัสูงในการท างานที่เกี่ยวกบัการ
มาท างาน การปฏิบัติงาน และการประพฤติปฏิบัติ  อีกทัง้ได้รบัการคาดหวังให้ปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑก์ารแต่งกายเพื่อสะทอ้นความเป็นมอือาชพีในระดบัสงู 
 

8.1.22 ความปลอดภยัในทีท่ างาน 
ธนาคารมุ่งมัน่ในการจดัให้มีสภาพแวดล้อมการท างานตามกฎระเบียบของทางการเกี่ยวกับ
สิง่แวดล้อมการท างานที่ปลอดภยัและถูกสุขอนามยัแก่พนักงาน พนักงานทุกคนต้องร่วมกนักบั
ฝา่ยจดัการของธนาคาร ในการดูแลรกัษาให้ที่ท างานเป็นสถานที่ที่ปลอดภยัส าหรบัการท างาน 
และตอ้งรายงานต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหากพบวา่มกีารกระท าผดิมาตรฐานความปลอดภยัใดๆ  
 

8.1.23 การปฏบิตัเิกีย่วกบัการเงนิ 
พนกังานไดร้บัการคาดหวงัใหบ้รหิารสถานะทางการเงนิสว่นตวัเพื่อไมใ่หก้ารปฏบิตัเิกี่ยวกบัการเงนิส่งผล
ใหส้ญูเสยีความน่าเชื่อถอืทางการเงนิของตน ซึ่งอาจกระทบต่อความเหมาะสมในการด ารงสภาพการจา้ง
งานของพนักงานอย่างต่อเน่ือง พนักงานทุกคนต้องรายงานต่อธนาคารทันที ในกรณีที่ถูก
พพิากษาใหเ้ป็นบุคคลล้มละลายจากการด าเนินคดขีองเจา้หน้ี ธนาคารสงวนสทิธิใ์นการพจิารณา
ความเหมาะสมในการด ารงสภาพการจา้งงานของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง ทัง้น้ี รวมกรณีที่ธนาคาร
ไดร้บัทราบการลม้ละลายดงักล่าวผ่านแหล่งอื่นๆ  
 

8.1.24 แนวทางการปฏบิตัติน 
นอกจากน้ี พนักงานได้รบัการคาดหวงัให้ต้องมีแนวทางการปฏิบตัิตนในทางที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้
กระทบต่อชื่อเสียงหรอืน าไปสู่มาตรการใดๆ ที่อาจท าให้ธนาคารเสียชื่อเสยีงหรือบ่อนท าลาย
ชื่อเสยีงของธนาคาร หรอืกระทบต่อความเหมาะสมในการด ารงสภาพการจา้งงานอย่างต่อเน่ือง
ของพนกังาน โดยพนกังานตอ้งปฏบิตัติามขอ้บงัคบัธนาคารอยา่งเครง่ครดั 
 

8.1.25 การกระท าทีผ่ดิกฎหมาย  
ธนาคารมนีโยบายหา้มมใิหพ้นักงานมกีารประพฤตปิฏบิตัทิี่ผดิกฎหมายที่อาจเป็นการคุกคามต่อ
ธนาคาร หรอืต่อความปลอดภยัของพนักงาน หรอืตวัแทนอื่นใดของธนาคาร พนักงานใดที่ถูก
พพิากษาใหร้บัโทษทางอาญาดงักล่าวจะถูกด าเนินมาตรการทางวนิยั ซึง่รวมถงึการถูกไล่ออก 
หา้มมใิห้พนักงานขายหรอืผลติ บรโิภค ครอบครอง จ าหน่าย หรอืซื้อสารเสพติดและสุรายาเมา 
หรอืมอีาการมนึเมาจนท าใหพ้นักงานไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะกบัการปฏบิตัหิน้าที่ ทัง้น้ี หา้มมใิห้
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พนกังานใชส้ารเสพตดิ (เวน้แต่ดว้ยเหตุผลทางการแพทย)์ และ/หรอืสุรายาเมา ตลอดจนเล่นการ
พนนัในทีท่ างานอยา่งเดด็ขาด 
 

8.1.26 ทกัษะความรูค้วามสามารถทีจ่ าเป็น 
พนกังานทุกคนตอ้งพยายามพฒันาเสรมิสรา้งความรูแ้ละความสามารถ เพื่อใหท้นักบัสถานการณ์
อยู่เสมอทัง้น้ี พนักงานต้องเข้ารบัการฝึกอบรมในโปรแกรมบงัคบัใดๆ ไม่ว่าเป็นการเข้าร่วมใน
ห้องอบรม การเรียนออนไลน์ หรือการเข้าร่วมหลกัสูตรรวบรดั ตามที่ธนาคารได้ก าหนดเป็น
ระยะๆ และภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
 

8.1.27 ใบอนุญาตและทะเบยีนทางวชิาชพี 
พนักงานที่ยงัไม่ไดร้บัใบอนุญาตส าหรบังานบางดา้นต้องไม่ปฏบิตังิานที่มกีฎระเบยีบควบคุมอยู่
หรอืตอ้งหลกีเลีย่งจากงานดงักล่าว เวน้แต่พนักงานจะไดร้บัใบอนุญาตส าหรบัการปฏบิตังิานดา้น
นัน้ๆก่อน 
 

8.1.28 การใชส้วสัดกิารพนักงานในทางมชิอบ 
สวสัดิการต่างๆส าหรบัพนักงานอันมาจากสภาพการจ้างงานของธนาคาร ต้องมีการใช้ตาม
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสวสัดกิารดงักล่าวอย่างเขม้งวดรดักุม ซึ่งไดแ้ก่ บญัชธีนาคาร สนิเชื่อ 
ดอกเบีย้พเิศษ หรอืการยกเวน้คา่ธรรมเนียมผลติภณัฑแ์ละบรกิารต่างๆของธนาคาร 
 

พนักงานต้องไม่ใช้สวสัดิการที่ได้รบัดงักล่าวในทางมิชอบ หรือด าเนินการเกี่ยวกบัสวสัดิการ
ดงักล่าวโดยฝา่ฝืนนโยบายและแนวปฏบิตัหิรอืข้อก าหนดของทางการที่เกี่ยวขอ้งใดๆ เป็นต้นว่า
ต้องไม่ผิดนัดช าระหน้ีสินเชื่อที่ได้รบัจากธนาคารในฐานะพนักงาน ธนาคารสงวนสิทธิใ์นการ
ยกเลกิสวสัดกิารหรอืสนิเชื่อดงักล่าว นอกเหนือไปจากการด าเนินมาตรการทางวนิัยที่เหมาะสม
ต่อพนกังานทีฝ่า่ฝืนกฎระเบยีบเกีย่วกบัสวสัดกิารพนักงานดงักล่าว 
 

8.1.29 การใหก้ารฝึกอบรมภายนอก/การเป็นวทิยากรรบัเชญิ/การเป็นนักเขยีน 
พนักงานอาจรบัค าเชิญให้ไปให้การฝึกอบรมภายนอก เป็นวิทยากรรบัเชิญ หรือร่วมในงาน
สมัมนา การประชุมทางวชิาการ หรอืงานอเีวนทท์ีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั โดยตอ้งไดร้บัการอนุมตัิ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริหารทรพัยากรบุคคล และส าหรบัผู้บริหารระดบัสูงต้องได้รบัการ
อนุมตัจิากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที่บรหิาร ก่อนรบัค าเชญิ ในกรณีที่เป็นเรื่อง
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธนาคารและ/หรอืงานที่พนกังานผูน้ัน้ท า 
 

คา่ธรรมเนียมหรอืคา่จา้งทีไ่ดร้บัจากการใหบ้รกิารดงักล่าวตอ้งจา่ยใหก้บัธนาคาร 
 

8.1.30 ความรบัผดิชอบหลงัพน้สภาพการเป็นพนกังาน 
หน้าที่การรกัษาความลบัครอบคลุมระยะเวลาไปถึงช่วงหลงัจากพน้สภาพการเป็นพนักงานของ
ธนาคารทีต่อ้งรกัษาเรื่องทัง้หมดทีเ่กีย่วกบัธนาคาร และพนกังานของธนาคารเป็นเรื่องลบัมาก  
นอกจากน้ี ธนาคารสงวนสิทธิท์ี่จะด าเนินมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม ในกรณีที่พบว่า
พนกังานทีพ่น้จากการเป็นพนกังานไดม้กีารประพฤตปิฏบิตัทิี่ไม่ซื่อสตัยใ์นระหว่างที่เป็นพนักงาน
ของธนาคาร 
 

8.1.31 กจิกรรมทางการเมอืง 
ธนาคารเคารพสิทธิของพนักงานในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง หากกิจกรรมดงักล่าว
เป็นไปตามกฎหมายที่บงัคบัใช้และการท ากิจกรรมนัน้เป็นไปในฐานะส่วนตวัและไม่ใช่ในฐานะ
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ตวัแทนของธนาคาร รวมถงึการดแูลเพื่อใหม้ ัน่ใจวา่กจิกรรมเหล่านัน้ไม่ถูกมองว่ามคีวามเกี่ยวโยง
กบัต าแหน่งของพนักงานในธนาคาร การร่วมในกิจกรรมทางการเมอืงดงักล่าวต้องไม่มกีารใช้
เวลาหรอืทรพัยากรของธนาคาร รวมถึงการใช้สิ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ หรือทรพัย์สิน 
ทัง้น้ี พนักงานต้องเคารพสิทธแิละความเหน็ของพนักงานอื่นๆ และไม่ได้รบัอนุญาตให้ชกัชวน
ผูอ้ื่นเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมอืงดงักล่าวในขณะที่อยู่ในบรเิวณสถานที่ท างานหรอืระหว่าง
การท างานของธนาคาร 
   

8.2  เพ่ือนพนักงาน 
8.2.1 กฎพืน้ฐาน 

การปฏบิตัติ่อเพื่อนพนักงานต้องสอดคล้องกบัพฤติกรรมส าคญั สาม (3) ประการในการสร้างซี
ไอเอม็บทีีด่กีวา่เดมิ ทัง้น้ี พนักงานทุกคนได้รบัการคาดหวงัว่า ในการติดต่องานหรือปฏิบตัิต่อ
เพื่อนพนักงานและเพื่อนร่วมงาน จะเป็นไปอย่างมอือาชีพ มคีวามเคารพซึ่งกนัและกนั และการ
สื่อสารระหวา่งกนัเป็นไปดว้ยความเหมาะสม 
 

8.2.2 ความเคารพซึง่กนัและกนั 
ธนาคารจะไม่มกีารโอนอ่อนให้กบัการเลอืกปฏบิตั ิการรงัแก การข่มขู่ หรอื การคุกคามหรอืล่วง
ละเมิดใดๆเด็ดขาด ทัง้น้ี ธนาคารให้ความส าคญักบัความหลากหลาย ดงันัน้การปฏิบตัิของ
พนกังานตอ้งตัง้อยู่บนพืน้ฐานความเคารพซึ่งกนัและกนัเสมอ โดยไม่มกีารกดีกนัในเรื่องเชื้อชาต ิ
เพศ เผา่พนัธุ ์ศาสนา เป็นตน้ ธนาคารเชื่อวา่ความส าเรจ็ของธนาคารขึน้อยู่กบัการท างานเป็นทมี
อยา่งมปีระสทิธผิล ซึง่จะน าไปสูค่วามกา้วหน้าทัง้ต่อส่วนรวมและส่วนบุคคล 
 

ธนาคารหา้มมใิห้พนักงานกระท าการใดๆที่ใช้ความรุนแรงหรอืการข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงต่อ
บุคคลอื่นใดภายในธนาคารหรือเกี่ยวกบัอุปกรณ์สิง่อ านวยความสะดวกของธนาคาร หรือการ
ประกอบธรุกจิของธนาคาร 
 

จดุยนืของธนาคาร คอื การคกุคามหรอืล่วงละเมดิทางเพศถอืเป็นการกระท ามชิอบที่ท าลายความ
จรงิใจต่อกนัในความสมัพนัธร์ะหว่างกนัในการท างาน พนักงานไม่ว่าชายหรอืหญิงไม่ควรถูกก้าว
ล่วงทางเพศ ไมว่า่ทางกายหรอืทางวาจา 
 

8.2.3 ตระหนกัในความพยายามของกนัและกนัและพรอ้มใหก้ าลงัใจเสมอ 
พนักงานต้องส่งเสรมิกนัและกนัใหแ้สดงออกถงึความสามารถอย่างเต็มที่และร่วมในการก าหนด
ทศิทางการท างานและการแก้ปญัหา ตลอดจนใหค้วามใส่ใจต่อความเหน็และค าแนะน าของผูอ้ื่น
อยา่งเป็นธรรมโดยไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ 
 

8.2.4 การควบคมุดแูล 
กจิกรรมทางธรุกจิทัง้หลายของธนาคารตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคมุดแูลอยา่งเหมาะสมของบุคลากร
ระดับหัวหน้างาน หัวหน้างานควรมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับพนักงาน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพยีงเท่าทีเ่หน็วา่พนกังานนัน้มคีวามพรอ้มดา้นทกัษะและประสบการณ์ที่จ าเป็น 
เพื่อใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

นอกจากน้ี หวัหน้างานควรให้การฝึกอบรมและการชี้แนะแก่ผู้รบัมอบหมายงานอย่างเพียงพอ
เกี่ยวกบัวตัถุประสงคข์องงาน และแนวทางในการปฏบิตังิานนัน้ให้เป็นไปตามนโยบายและแนว
ปฏบิตัทิีก่ าหนด ตลอดจนสามารถเขา้ใจและประเมนิการปฏบิตังิานของพนักงานไดว้่าเป็นอย่างไร 
ควรมกีารตดิตามก ากบัดแูลการปฏบิตังิานดงักล่าวอย่างเพยีงพอในบางสถานการณ์เฉพาะเพื่อให้
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มัน่ใจว่าหวัหน้างานจะสามารถพบหรอืระบุข้อผดิพลาดหรอืสิง่ที่ไม่เหมาะสมที่เกดิขึ้นกบังานนัน้
ไดอ้ยา่งทนัท่วงท ี
 

8.2.5 ปฏบิตัติามค าสัง่โดยชอบของหวัหน้างาน 
พนักงานต้องปฏบิตัิตามค าสัง่โดยชอบของผูบ้รหิารสูงสุดของฝา่ย/หวัหน้างานทุกครัง้ดว้ยความ
ขยนัขนัแข็ง ค าสัง่โดยชอบหมายถึงค าสัง่/ค าขอ/การมอบหมายงานให้ปฏิบตัิ ซึ่งต้องไม่ขดักบั
หรอืเป็นการฝา่ฝืนนโยบายและกฎระเบยีบต่างๆทีก่ าหนดและมกีารบงัคบัใชอ้ยู ่
 

8.2.6 การปฏบิตัโิดยใหส้ทิธพิเิศษ 
พนักงานไม่ควรอาศัยสถานะของการเป็นพนักงานให้หรือรบัสิทธิพิเศษใดๆส าหรบับุคคลใน
ครอบครวัหรอืบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ส่วนตวั การตดัสนิใจที่เกี่ยวข้องกบับุคลากรของธนาคาร
ตอ้งยดึหลกัปฏบิตัขิองการบรหิารจดัการที่ดแีละไมเ่ป็นไปเพื่อวตัถุประสงคห์รอืเรื่องส่วนตวั 
 

8.2.7 นโยบายหา้มสบูบุหรี ่
ธนาคารก าหนดใหใ้ช้นโยบายห้ามสูบบุหรีภ่ายในอาคารทุกอาคารของธนาคาร รวมทัง้พนักงาน
ตอ้งไมส่บูบุหรีใ่นบรเิวณขอบเขตโดยรอบทีต่ดิกบัอาคารทัง้หลายดงักล่าว เวน้แต่เป็นบรเิวณที่จดั
ไวใ้หส้ าหรบัสูบบุหรีโ่ดยเฉพาะ การสูบบุหรีร่วมถึงการใช้อุปกรณ์จ าลองการสูบบุหรี่ทุกประเภท 
เช่น บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น การไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายห้ามสูบบุหรี่ อาจท าให้
พนกังานตอ้งรบัโทษทางวนิยั 
 

8.3  ลกูค้า 
8.3.1 กฎพืน้ฐาน 

ธนาคารมุ่งมัน่ที่จะน าเสนอและน าส่งผลิตภณัฑ์และบริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพแก่
ลูกค้า การติดต่อธุรกิจทัง้หลายกบัลูกค้าปจัจุบนัและลูกค้าที่คาดหวงัตลอดจนลูกค้าอื่นๆต้อง
เป็นไปอยา่งเป็นธรรม ดว้ยความซื่อสตัย ์จรงิใจ และมมีาตรฐานทางจรยิธรรมในระดบัสงู 
 

8.3.2 พนกังานทุกคนตอ้งมคีวามรอบคอบรดักุม ความซื่อสตัย ์ และความขยนัขนัแขง็ในการปฏบิตัิ
หน้าทีข่องตนต่อลูกคา้ 
พนกังานทุกคนตอ้งพยายามเรยีนรูแ้ละเขา้ใจความต้องการ สภาพทางการเงนิ และลกัษณะความ
เสีย่งของลูกคา้ 
 

พนักงานต้องดูว่าลูกค้ามคีวามเข้าใจผลิตภณัฑ์และบริการที่จะซื้อและทางเลือกต่างๆ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายตลอดจนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัผลิตภณัฑ์หรอืบรกิารนัน้ๆดแีล้วหรอืไม่ ทัง้น้ี การ
ก าหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆต้องมคีวามโปร่งใสเพื่อไม่ให้เป็นการเอาประโยชน์จาก
ลูกคา้อยา่งไมเ่ป็นธรรม 
 

การสื่อสารกบัลูกค้าและบุคคลอื่นๆต้องตรงไปตรงมา มคีวามพอด ีและจรงิใจ โดยไม่ควรมกีาร
กล่าวอา้งหรอืใหข้อ้มูลเกี่ยวกบัผลติภณัฑ ์บรกิาร และรายละเอยีดของผลติภณัฑห์รอืบรกิารที่จะ
ท าใหเ้กดิความเขา้ใจคลาดเคลื่อน หรอืการใหข้อ้มลูเกนิจรงิหรอืผดิไปจากข้อเทจ็จรงิ ทัง้น้ี การละ
เวน้ไมใ่หข้อ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นสาระส าคญัอาจท าใหลู้กคา้หรอืบุคคลอื่นเกดิความเขา้ใจคลาดเคลื่อนได้
เช่นกนั 
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8.3.3 การด าเนินการหรอืการท าธรุกรรมกบับญัชหีรอืเงนิของลูกคา้ 
การด าเนินการหรอืการท าธุรกรรมใดๆในนามของลูกคา้หรอืกบับญัชขีองลูกคา้สามารถกระท าได้
ต่อเมื่อมีค าสัง่จากลูกค้าตามเกณฑ์ที่ก าหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเท่านัน้ 
พนักงานต้องไม่ด าเนินการหรอืท าธุรกรรมใดๆดงักล่าวโดยไม่ได้รบัความเหน็ชอบหรอืรบัมอบ
อ านาจจากลูกคา้ 
 

การจดัสรรหรอืด าเนินการโดยมชิอบกบัเงนิของลูกคา้เป็นการกระท าความผดิขัน้ร้ายแรงและเป็น
การท าลายความไวว้างใจและความเชื่อมัน่ที่ลูกคา้มใีหก้บัซไีอเอม็บใีนฐานะผูร้บัฝากดูแลเงนิทอง
ใหก้บัลูกคา้ 
 

8.3.4 การตดิต่อธรุกจิเป็นการสว่นตวักบัลูกคา้ 
เพื่อเป็นการยดึหลกัความซื่อตรงและความเป็นมอือาชพี พนักงานทุกคนต้องไม่มกีารตดิต่อธุรกจิ
เป็นการส่วนตวั (ทัง้การขอกู้เงนิและการให้เงนิกู้) กบัลูกค้า หากการกระท านัน้อาจจะท าใหเ้กิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบตัิหน้าที่ของพนักงานได้  นอกจากน้ี  พนักงานควร
ปฏบิตัตินดว้ยความสขุมุและสุภาพในการตดิต่อธุรกจิกบัลูกคา้เพื่อไม่ใหเ้กดิสถานการณ์ที่อาจท า
ใหลู้กคา้สญูเสยีความไวว้างใจและความเชื่อถอืต่อธนาคาร 
 

8.3.5 การด าเนินการกบัขอ้รอ้งเรยีนของลูกคา้  
ข้อร้องเรยีน ข้อพพิาท หรอืความไม่พอใจของลูกค้าต่อผลิตภณัฑ์หรือบริการของธนาคารต้อง
ไดร้บัการใสใ่จอยา่งเรง่ดว่นและเป็นธรรม โดยใหบุ้คคลที่มปีระสบการณ์เพยีงพอเป็นผูด้ าเนินการ
กบัขอ้รอ้งเรยีนนัน้โดยบุคคลนัน้ตอ้งไมใ่ช่ผูถู้กรอ้งเรยีน ทัง้น้ี ควรท าการตรวจสอบและตอบรบัขอ้
ร้องเรียนทันทีที่ท าได้ ข้อร้องเรียนที่มีลักษณะร้ายแรงหรือผิดปกติที่อาจกระทบต่อชื่อเสียง
โดยรวมของธนาคารควรมกีารน าเสนอต่อคณะท างานร่วมพจิารณาปญัหาเรื่องรอ้งเรยีน 
 

ทัง้น้ี ขอ้รอ้งเรยีนใดๆทีไ่ดร้บั ไมว่า่ทางวาจาหรอืลายลกัษณ์อกัษร ต้องมกีารบนัทกึในทะเบยีนขอ้
รอ้งเรยีน (complaint log) หรอืระบบตดิตามขอ้รอ้งเรยีน (complaint tracking system) แล้วแต่
กรณี โดยจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของส านักกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทัง้น้ี ใน complaint log 
ควรระบุวนัที่ที่ได้รบัข้อร้องเรียน บุคคลที่จะด าเนินการกบัข้อร้องเรียน การด าเนินการกบัข้อ
รอ้งเรยีน วนัที่ตอบลูกคา้ ไม่ว่าขอ้รอ้งเรยีนไดร้บัการแก้ไขแล้วหรอืไม่กต็าม ทัง้น้ี ต้องมกีารเกบ็
รกัษา complaint log อย่างเหมาะสมเพื่อพร้อมให้ตรวจสอบภายใน/ก ากบัการปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบได ้
 

กรณีลูกคา้ตอ้งการรอ้งเรยีนเรื่องที่เกีย่วขอ้งกบัธุรกรรมของธนาคารและการใหบ้รกิารของธนาคาร 
สามารถแจง้เรื่องรอ้งเรยีนไดโ้ดย ดงัน้ี 

 ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรอื หน่วยงานทีร่บัผดิชอบในเรื่องนัน้โดยตรง 
 ผา่นช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรยีน CIMB Thai Care Center 

ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเลขโทรศพัท ์0-2626-7777 
ตัง้แต่เวลา 07.00 น. – 19.00 น. ทุกวนัไมม่วีนัหยุด 
หรอื สง่อเีมลม์าที ่cimbthai.carecenter@cimbthai.com 
 
 
 

mailto:cimbthai.carecenter@cimbthai.com
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8.4  หน่วยงานก ากบัดแูล 
8.4.1 กฎพืน้ฐาน 

ธนาคารจะติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานก ากบัดูแลด้วยความกระตือรือร้น เปิดเผย และให้
ความรว่มมอืดว้ยด ี
 

8.4.2 การปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์
พนกังานทุกคนตอ้งรบัผดิชอบในการท าความเขา้ใจและยดึมัน่การปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์
และระเบียบที่มกีารบงัคบัใช้ต่างๆ ทัง้ตามบทบญัญตัิและตามเจตนารมณ์ ธนาคารมุ่งมัน่ที่จะ
ด าเนินธุรกิจด้วยความจริงใจและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ ตลอดจน
มาตรฐาน หลกัจรรยาบรรณ และแนวปฏบิตัทิี่ดสี าหรบัการเป็นพนักงาน เพื่อผลประโยชน์สูงสุด
แก่ลูกคา้และผูใ้ชบ้รกิารต่างๆ 
 

8.4.3 ใบอนุญาตการประกอบวชิาชพี 
พนักงานทุกคนมหีน้าที่ต้องด าเนินการเพื่อให้ได้รบัใบอนุญาต ใบทะเบียน หรอืหนังสือรบัรอง 
หรอืถอืใบอนุญาตทีจ่ าเป็นเพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานในหน้าทีไ่ดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 

8.4.4 การรายงานต่อหน่วยงานก ากบัดูแล 
ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นตามเวลาที่ก าหนดเพื่อการประเมินความเที่ยงตรงของการ
แสดงข้อมูลทางการเงนิ ความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงนิ และจรยิธรรมในการประกอบ
ธรุกจิ 
 

พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานก ากบัดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยการ
รายงานข่าวสารขอ้มูลที่ถูกต้อง ทนัการณ์ และสม ่าเสมอ เพื่อให้ม ัน่ใจว่าการด าเนินธุรกจิเป็นไป
ตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีทัง้น้ี หา้มมใิหม้กีารปกปิด ดดัแปลงแก้ไข หรอืหน่วงเหน่ียวไม่
ยอมเปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานก ากบัดูแล เว้นแต่ธนาคารมีการก าหนดเป็นอื่นตามสิทธิทาง
กฎหมายหรอืดว้ยเหตุผลทีต่อ้งเกบ็รกัษาขอ้มลูเป็นความลบั 
 

8.4.5 ธรุกรรมทีเ่ป็นการฟอกเงนิ 
การฟอกเงนิ คอืการกระท าทีเ่ป็นการปกปิดเงนิทีไ่ดร้บัจากการก่ออาชญากรรมและท าใหเ้งนินัน้มี
สภาพเป็นเงนิที่ถูกต้องตามกฎหมาย พนักงานไม่ควรมกีารท าธุรกรรมใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรอื
ทางอ้อม ที่เกี่ยวข้องกบัเงนิจากการกระท าที่ผดิกฎหมาย บุคคลใดๆที่กระท าการหรอืพยายาม
กระท าการที่เป็นการฟอกเงนิถอืเป็นผูท้ี่กระท าความผดิตามบทบญัญตัิของกฎหมายในประเทศ
นัน้ๆ และท าให้ต้องถูกปรบัและ/หรือถูกจ าคุก พนักงานทุกคนต้องท าการศึกษาและตรวจสอบ
อย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจธุรกิจและความเป็นมาของคู่ค้าที่คาดหวงัของธนาคาร ตลอดจนที่มา
และปลายทางของเงิน ทรพัย์สิน และบริการ ทัง้น้ี หากพบธุรกรรมที่มีเหตุอนัควรสงสยัหรือ
เหตุการณ์น่าสงสยัว่าอาจมกีารฟอกเงนิหรอืการตดิสนิบน ใหถ้อืปฏบิตัติามนโยบายป้องกนัการ
ฟอกเงนิ (Anti-Money Laundering Policy) 
 

นอกจากน้ี พนักงานทุกคนต้องดูแลไม่ใหม้กีารใช้บญัชธีนาคารของบุคคลใดๆเพื่อการกระท าการ
ทีเ่ป็นการฟอกเงนิดว้ย 
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8.5  พนัธมิตรธรุกิจ 
8.5.1. กฎพืน้ฐาน 

ธนาคารยดึมัน่ในการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อตรง โดยปฏิบตัิตามข้อผูกพนัในสญัญาต่างๆ 
และภายใตเ้งื่อนไขทางธรุกจิทีเ่ป็นธรรมและเท่าเทยีม 
 

8.5.2. การกระท าทีเ่ป็นการขดัขวางการแขง่ขนั 
การด าเนินธุรกจิใดๆของธนาคารต้องเป็นไปภายใต้การแข่งขนัที่เป็นธรรมและเปิดเผย พนักงาน
ไม่ควรเจรจาหรือผูกพันธนาคารในการด าเนินการใดๆกับคู่แข่งทางธุรกิจหรือคู่ค้าไม่ว่าใน
สถานการณ์ใดๆ (ไมว่า่จะกระทบนโยบายการก าหนดราคาหรอืการตลาดหรอืไม่หรอือื่นๆ) หรอืไม่
ควรประพฤตปิฏิบตัใินทางใดๆที่จะเป็นการฝา่ฝืนกฎหมายเกี่ยวกบัการแข่งขนัทางธุรกจิ การฝ่า
ฝืนกฎหมายเกีย่วกบัการแข่งขนัทางธุรกจิอาจท าให้ธนาคารและพนักงานต้องถูกปรบัหรอืรบัโทษ
ทางแพง่หรอืทางอาญา 
 

8.5.3. การประเมนิการจดัซือ้จดัจา้งอยา่งเป็นธรรมและตรงตามวตัถุประสงค ์
พนกังานตอ้งปฏบิตัติามกระบวนการทีม่คีวามโปรง่ใสและตรวจสอบไดใ้นการคดัเลอืกคู่คา้ รวมถงึ
การปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัใินการจดัซือ้จดัจา้งของธนาคารที่เกี่ยวกบัการคดัเลือกและ
ประเมนิผูข้าย/ผูใ้หบ้รกิาร 
 

8.6  สงัคม 
8.6.1 กฎพืน้ฐาน 

พนักงานทุกคนมหีน้าที่ต่อสงัคม โดยยึดมัน่และรกัษามาตรฐานความซื่อตรงและความ เป็นมือ
อาชพีในระดบัสงู 
 

8.6.2 การกระท าทีเ่ป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อสงัคม 
พนักงานทุกคนต้องค านึงถึงผลกระทบจากการตดัสินใจ ผลิตภณัฑ์ และบรกิาร ต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม 
 

8.6.3 วฒันธรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) เป็นสว่นหน่ึงในนโยบายของธนาคาร ในการตอบแทนสงัคมและ
เสริมสร้างบทบาทของธนาคาร ในฐานะองค์กรพลเมืองที่มีความรบัผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ไดแ้ก่ พนักงาน ตลาด และชุมชนที่เราอยู่อาศยัและประกอบธุรกจิ ตลอดจนสิง่แวดล้อมโดยรวม 
ทัง้น้ี ธนาคารสง่เสรมิพนกังานทุกคนอยา่งเตม็ที่ใหเ้ขา้ร่วมในการใหค้วามช่วยเหลอืและสนับสนุน
กจิกรรมทางสงัคมทีธ่นาคารจดัหรอืด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
 

8.7  ผู้ถือหุ้น 
8.7.1 ปฏบิตัหิน้าที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ โปรง่ใส ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความเป็น

ธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทยีมกนั เพื่อประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้โดยรวม  
8.7.2 บรหิารจดัการใหธ้นาคารมคีวามเจรญิเตบิโตอยา่งมัน่คงและมเีสถยีรภาพ และสรา้งผลตอบแทนที่

ดใีหก้บัผูถ้อืหุน้อยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว 
8.7.3 รายงานสถานภาพและแนวโน้มการด าเนินธรุกจิในอนาคตของธนาคารต่อผูถ้อืหุน้อยา่งสม ่าเสมอ 

ครบถว้นตามความเป็นจรงิ 
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8.7.4 ไมแ่สวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง โดยใชข้อ้มลูใดๆ ของธนาคาร ทีย่งัไมเ่ปิดเผย
ต่อสาธารณะชน น าไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก หรอืด าเนินการใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิ
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัธนาคาร 

 
8.8  คู่แข่งทางการค้า 

8.8.1 ประพฤต ิปฏบิตัภิายใต้กรอบกตกิาการแขง่ขนัที่ด ี
8.8.2 ไมแ่สวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการคา้ ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สจุรติ หรอืไมเ่หมาะสม 
8.8.3 ไมพ่ยายามท าลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย โดยปราศจากซึง่มลู

ความจรงิ 
 
8.9  เจ้าหน้ี 

8.9.1 ปฏบิตัติามสญัญาหรอืเงื่อนไขต่างๆ ต่อเจา้หน้ีอยา่งเครง่ครดั หากไมส่ามารถปฏบิตัติามข้อผูกพนั
ในสญัญา ตอ้งแจง้เจา้หน้ีใหท้ราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปญัหา 

8.9.2 รายงานฐานะทางการเงนิภายใตส้ถานะตามเหตุการณ์อย่างครบถ้วนและถูกตอ้ง 
8.9.3 ไมเ่รยีก ไมร่บั หรอืจา่ยผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่มสุ่จรติในการตดิต่อกบัเจา้หน้ี 
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9.   การรบัทราบและการปฏิบติัตามหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 
ขา้พเจ้าขอรบัรองในที่น้ีว่า ไดอ้่านและตกลงที่จะปฏบิตัิตามหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณของธนาคาร (หลกัจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณ)  
 
 
 

 

 


