บทนำ
ตามที่สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกทั้ง 15 แห่ง ได้ร่วมกันจัดทาจรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์
(Banking Industry Code of Conduct) เมื่อปี 2559 บนหลักการสาคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความยุติธรรม
(Fairness) และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน
ภายใต้แนวคิด “จรรยาบรรณธุรกิจธนาคารพาณิชย์ พัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน” เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 โดยมี
ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นสักขีพยาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
ธนาคารสมาชิกและสมาคมธนาคารไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ผลักดัน จนก่อให้เกิดแนวปฏิบั ติ
จรรยาบรรณธุ รกิจธนาคารพาณิ ชย์ (Banking Industry Code of Conduct Guideline) โดยเล็ งเห็นว่ า การจั ดทาแนว
ปฏิบัติฯ ฉบับนี้ เป็นการยกระดับมาตรฐานการดาเนินธุรกิจ ทั้ง 9 หัวข้อ ให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม และสามารถนาไปปฏิบตั ิ
ได้ โดยถือว่าเป็นส่วนเพิ่มเติมจากจรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ (Banking Industry Code of Conduct) ปี 2559 และ
มีวัตถุประสงค์ให้ธนาคารสมาชิกทั้ง 15 แห่ง มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน ให้เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ที่มี
ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน และเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความโปร่งใส และ
สร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าและระบบสถาบันการเงินไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันมุ่งสู่การเป็น Self-Regulated
Organization (SRO) อย่างแท้จริง
อย่างไรก็ดี แนวปฏิบัติฉบับนี้ไม่ได้จัดทาขึ้นหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ทดแทนกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ
ต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานกากับดูแล แต่อย่างใด ธนาคารสมาชิกยังคงต้องยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องด้วย เช่น พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง พ.ศ.2559 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2561 เป็นต้น
ทั้งนี้ สมาคมธนาคารไทยร่วมกับธนาคารสมาชิกจะดาเนินการทบทวนแนวปฏิบัติฉบับนี้ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
อนึ่ง ธนาคารสมาชิกแต่ละแห่งจะต้องนาแนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้ ไปปรับใช้ตามความพร้อมและความเหมาะสม
แต่จะต้องสามารถปฏิบัติได้ ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป
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Milestone
2558 – 2559
ธนำคำรสมำชิกยกร่ำง Banking Industry Code of Conduct เพื่อกำหนดหลักกำรพื้นฐำน (Principle)
ทั้ง 9 หัวข้อ ได้แก่
1. จรรยาบรรณด้านการประกอบธุรกิจ
2. บทบาทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
3. มาตรฐานการให้บริการ
4. พนักงานและสภาพแวดล้อมในการทางาน
5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. การจัดการข้อมูล
8. การกากับดูแลโดยรวม
9. การแข่งขันทางการค้าและการระงับข้อพิพาท
2560
 ธนาคารสมาชิกลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน ภายใต้แนวคิด “จรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ พัฒนาเศรษฐกิจสูค่ วามยั่งยืน”
 ธนาคารสมาชิกดาเนินการประเมินตนเองตามแบบฟอร์ม Checklist 50 ข้อ และแจ้งไปยังสมาคม
ธนาคารไทยเพื่อทราบถึงการดาเนินการ
2561
 ธนาคารสมาชิกร่วมกันยกร่างแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในหัวข้อ 1-5 เพื่อกาหนดเป็น
รายละเอียดแนวปฏิบัติร่วมกัน
2562
 ธนาคารสมาชิกร่วมกันยกร่างแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในหัวข้อ 6-9 เพื่อกาหนดเป็น
รายละเอียดแนวปฏิบัติร่วมกัน
2563
 ธนาคารสมาชิกร่วมจัดทาแนวปฏิบัติจรรยาบรรณธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (Banking Industry Code
of Conduct Guideline) และประกาศใช้ร่วมกัน
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หัวข้อ 1. จรรยำบรรณด้ำนกำรประกอบธุรกิจ
วัตถุประสงค์:
 เพื่อส่งเสริมกำรมีจรรยำบรรณและจริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจกำรธนำคำร
 เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น (Public Trust) ต่อผู้มีสว่ นได้เสีย (ลูกค้ำ, ผู้ถือหุ้น และหน่วยงำนกำกับดูแล)

1. พนักงานของธนาคารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักการขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน
1.2 ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบภายในของแต่ละธนาคารที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
1.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และป้องกัน หลีกเลี่ยงการกระทาหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ซึ่งอาจนามาสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
1.4 ปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ ความชานาญ และความระมัดระวังรอบคอบ
1.5 พึงรักษาผลประโยชน์ของธนาคาร ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เช่น เก็บรักษาข้อมูลความลับ
ไม่ใช้ข้อมูลภายในของธนาคาร ตลอดจนไม่อาศัยอานาจในตาแหน่งหน้าที่ของตนเพื่อแสวงหาประโยชน์
ในทางที่มิชอบให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
2. ธนาคารพึงดาเนินการให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการคอร์รัปชั่น ทั้ง 6 องค์ประกอบ ที่
สมาคมธนาคารไทยจัดทาขึ้น
3. ธนาคารพึงจัดให้มีนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทาลายล้างสูง (AML/CTPF) ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่สานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สานักงาน ปปง.) รวมถึงหน่วยงานกากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องกาหนด เช่น การจัดให้มี
กระบวนการรู้จักและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า (KYC/CDD) และควรมีการนาเรื่องแหล่งที่มาของรายได้และประมาณการ
รายได้ (หากมี) มาพิจารณา โดยมีการทบทวนอย่างสม่าเสมอ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น ตลอดจนจัด
ให้มีกระบวนการติดตามความเคลื่อนไหวในการทาธุรกรรมของลูกค้า และทบทวนข้อมูลลูกค้าตามระดับความเสี่ยง และมี
การจัดทารายงานธุรกรรมแต่ละประเภทไปยังสานักงาน ปปง. ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
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หัวข้อ 2. บทบำทของกรรมกำรและผู้บริหำร
วัตถุประสงค์:
 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมกำรและผู้บริหำรแสดงบทบำทหน้ำที่ได้อย่ำงมีมำตรฐำนและ
มีประสิทธิภำพ โปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียภำยใต้หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี

1. กรรมการและผู้บริหารต้องมีจิตสานึกในหน้าที่ และจะต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ (Fiduciary Duty)
ซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต (Duty of Loyalty) สร้ างความน่ าเชื่ อถือให้ แก่ องค์กร เป็ นแบบอย่างที่ ดีในการสร้ างวั ฒนธรรมองค์กร
มีการสื่ อสารและถ่ ายทอดนโยบายไปสู่ บุ คลากรทุ กภาคส่ วน โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ ของผู้ มีส่ วนได้ เสี ยทุ กฝ่ าย
อย่างเหมาะสม
2. กรรมการและผู้ บริ หารมีบทบาทสาคัญ และเป็ นผู้ ที่มีความรั บผิ ดชอบโดยตรงในการด าเนินธุรกิจให้มี
ความมั่ นคงและยั่ งยื น โดยน าหลั กการ การธนาคารเพื่ อความยั่ งยื น (Sustainable Banking) ซึ่ งค านึ งถึ งสิ่ งแวดล้ อม
(Environmental), สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) เช่น Responsible Lending มาใช้ในการดาเนินธุรกิจ รวมทั้ง
ภายใต้ กรอบกฎหมายและหลั กเกณฑ์ ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่อให้ สถาบั นการเงิ นดาเนิ นธุ รกิ จอย่ างเป็ นธรรม โปร่ งใส
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี
3. กรรมการและผู้บริหารเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างผู้ถือหุ้นและฝ่ายจัดการ ในการกาหนดทิศทางและขับเคลื่อน
นโยบายต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่ส่งเสริมการสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ปลูกฝังเรื่องการปฏิบัติตามจริยธรรม รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กร (Compliance Culture)
4. กรรมการต้องดูแลให้ธนาคารมีนโยบายและกรอบการกากับดูแลความเสี่ยงที่ดี รวมถึงระบบการบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจของธนาคาร กากับดูแลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ ผู้บริหารของธนาคารจะต้องพิจารณาความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และ
เป็นไปตามที่ธนาคารกาหนด
5. จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อทาหน้าที่ในการกลั่นกรองเฉพาะเรื่องนอกเหนือจากที่หลักเกณฑ์
กาหนด เช่น Governance Risk and Compliance Committee (GRC), Compliance Committee, Corporate Governance
Committee (CG) เป็นต้น
6. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานขององค์กร (Executive Sharing
Experience Session)
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หัวข้อ 3. มำตรฐำนกำรให้บริกำร
วัตถุประสงค์:
 เพื่อให้ลูกค้ำได้รับบริกำรทำงกำรเงินอย่ำงเป็นธรรม ไม่เอำรัดเอำเปรียบ
 เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำรของธนำคำร

1. จัดให้มีการอบรมหรือสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ลูกค้า และการขายผลิตภัณฑ์ของธนาคารอย่างสม่าเสมอ
2. จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ในการขายผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและเป็นธรรม โดยอาจจัดทาเป็นคู่มือปฏิบัติงาน เช่น Do & Don’t เป็นต้น
3. จัดให้มีมาตรฐานที่แต่ละธนาคารสมาชิกพึงปฏิบัติ โดยกาหนดกระบวนการขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
ก่อนการขายและระหว่างการขาย (Master Sale Process) เช่น การจัดให้มีบทสนทนาที่ใช้ในการขาย (Sales Script),
เอกสารข้อมูลสาคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) เป็นต้น
4. มีการถ่วงดุลการปฏิบัติงานของการควบคุม กากับ และตรวจสอบ (3-lines of Defense) ดังนี้
4.1 หน่วยงำนหรือผู้ที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงและควบคุมควำมเสี่ยงในชั้นแรก (First-Line of Defense)
- จั ดให้ มีการสุ่ มโทรศัพท์ ส ารวจและประเมินผลความรู้ ความเข้ าใจของบุ คลากรของธนาคารที่
ทาหน้าที่ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร เช่น Random Call หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
เป็นประจา อย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีการทาสุ่มโทรศัพท์ติดต่อลูกค้าเพื่อสารวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการธนาคาร เช่น
Call Survey หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น เป็นประจา อย่างต่อเนื่อง
- ในกรณีที่ลูกค้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารติดต่อเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ ธนาคารสมาชิกจะต้องมี
กระบวนการในการจัดการกับกลุ่มลูกค้าที่มีความอ่อนไหว (Do not call list)
4.2 หน่วยงำนบริหำรควำมเสี่ยงและหน่วยงำนกำกับกฎเกณฑ์ (Second-line of Defense)
จัดให้มีการสุ่มสอบทานแบบไม่แสดงตัวตน (Mystery Shopping) เพื่อให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกาหนด
หลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยงานหรือกลุ่มตัวอย่างที่จะดาเนินการสุ่มสอบทานให้เหมาะสม เช่น พิจารณาจากยอดขาย
ผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลการกระทาผิดซ้าจากปีก่อน ข้อตรวจพบจากตรวจสอบภายใน ข้อร้องเรียน แนะนาหรือติชม เป็นต้น
4.3 หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน (Third-line of Defense)
ดาเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ (Audit Program) รวมถึง หากมีความจาเป็น สามารถ
ตรวจสอบนอกแผนได้ อย่างเป็นอิสระ
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หัวข้อ 4. พนักงำนและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
วัตถุประสงค์:
 เพื่อให้พนักงำนเกิดควำมพึงพอใจและผูกพันในองค์กร ซึง่ จะช่วยเพิ่มประสิทธิผลในกำรทำงำนให้ดียิ่งขึ้น

1. จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัย (Safety Workplace) สิ่งอานวยความสะดวกและอุปกรณ์
ในการทางานที่เพียงพอ และพร้อมให้บริการแก่ลูกค้า
2. จัดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานที่เป็นธรรม ให้เกียรติ และให้ความสาคัญกับพนักงานทุกคน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ (No Discrimination) ในความแตกต่างของบุคคล เช่น เชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ เป็นต้น
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา (Upskill) และเสริมสร้าง (Reskill) ให้พนักงาน
มีทั กษะที่ เหมาะสม เช่ น การจั ดอบรมแบบบรรยาย (In-Class learning) การเรี ยนรู้ ผ่ านระบบออนไลน์ (E-learning)
การสัมมนา (Seminar) การฝึกอบรมในงาน (On the job training) เป็นต้น ตลอดจนให้โอกาสพนักงานในการพัฒนาตนเอง
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
4. จัดให้มีการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน (Career Path) อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของ
พนักงานแต่ละคน
5. จะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไว้เป็นความลับ ไม่แสวงหาผลประโยชน์
6. ในกรณีที่มีการสอบสวนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน ธนาคารพึงให้การดูแลพนักงานในการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานกากับและตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
7. พึงดูแลพนักงานไม่ให้เกิดการคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางคาพูด หรือกิริยาท่าทางที่อาจกระทบต่อ
เกียรติหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นในที่ทางาน
8. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือทุจริต (Whistle Blowing Channel) เกี่ยวกับเรื่องทุจริตหรือ
การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องอื่นๆ โดยมีกระบวนการตามระยะเวลาที่แต่ละธนาคารกาหนด (SLA) และมีมาตรการคุ้มครองผู้ที่
แจ้งข้อมูล เบาะแส ที่เป็นธรรมและเหมาะสม
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หัวข้อ 5. ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ
วัตถุประสงค์:
 เพื่อให้ลูกค้ำได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินที่ครบถ้วน เพียงพอต่อกำรตัดสินใจ (ทั้งก่อน ขณะขำย
และหลังกำรขำย) เพื่อให้เกิดกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม

1. ธนาคารสมาชิกพึงดาเนินการภายใต้ 4 หลักการของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ “ไม่หลอก ไม่รบกวน
ไม่บังคับ ไม่เอาเปรียบ”
2. ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Launch) ธนาคารสมาชิกควรมีองค์คณะชุดย่อยหรือคณะกรรมการ
ผลิ ตภั ณฑ์ ท าหน้ าที่ กลั่ นกรองและคั ดเลื อกผลิ ตภั ณฑ์ และบริ การให้ สอดคล้ องกั บความต้ องการของลู กค้ าและ
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
3. จั ดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล (Disclosure) ที่ เกี่ ยวข้ องกั บผลิ ตภั ณฑ์ ที่ ชั ดเจน ถู กต้อง และเป็ นปั จจุ บั น เช่ น
ข้อมูลอัตราดอกเบี้ย อัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียม เงื่อนไขผลิตภัณฑ์และบริการ สิทธิประโยชน์ ข้อควรระวัง เป็นต้น
เพื่ อให้ ลู กค้ าสามารถเปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่ เหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ ยงของลูกค้า
ไม่โฆษณาเกินจริง หรือให้ของรางวัลเกินจริง
4. สื่อการตลาด และโฆษณาประชาสัมพันธ์ควรให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ Market Conduct
และเป็นไปตามจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี
5. จัดให้มีกระบวนการในการดูแลลูกค้ากลุ่มเปราะบาง เช่น ลูกค้าสูงอายุ , ผู้พิการ หรือมีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน และสายตา เป็นต้น
6. จัดให้มีบริการลูกค้าหลังการขายที่ชัดเจนและเหมาะสม เช่น แจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม
ให้ลูกค้าทราบ การสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ (Call Survey) เป็นต้น
7. ปกป้องรักษาข้อมูลลูกค้าให้เป็นความลับ เว้นแต่กรณีที่ธนาคารได้รับความยินยอมจากลูกค้า โดยจะต้อง
ดาเนินการภายใต้ความยินยอมที่ลูกค้าให้ไว้เท่านั้น หรือกรณีที่ธนาคารจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
8. จัดให้มีช่องทางต่างๆ ที่ให้ลูกค้าสามารถติดต่อได้ง่าย เช่น สาขา, Call Center, Website เป็นต้น
9. จัดให้มีช่องทางและกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
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หัวข้อ 6. ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
วัตถุประสงค์:
 เพื่อป้องกันและจัดกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และเพื่อมิให้เกิดกำรกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ
พวกพ้อง หรือเกิดปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ซึ่งอำจนำไปสู่กำรทุจริต/ประพฤติมิชอบ

1. ด้ำนกำรรับหรือให้ของขวัญ
ธนาคารพึงดาเนินการในเรื่อง การให้-งดรับของขวัญ (No Gift Policy) ที่สมาคมธนาคารไทยและธนาคาร
สมาชิกได้ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดาเนินงานและส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลที่ดีขององค์กร ตลอดจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของโครงการแนวร่ วมปฏิ บั ติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุ จริ ต (Thailand’s Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption: CAC) ดังนี้
1.1 แนวปฏิบัติด้านการรับของขวัญ
ธนาคารสมาชิกงดรับของขวัญทุกชนิดที่ได้อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อไม่ก่อให้เกิดการ
โน้มน้าวหรือจูงใจอย่างไม่เป็นธรรมต่อการประกอบธุรกิจ และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่ไม่
สามารถปฏิเสธได้ เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกันทางธุรกิจ ให้อนุโลมสามารถรับของขวัญได้ แต่จะต้องถือ
ปฏิบัติตามกระบวนการภายในของแต่ละธนาคารตามความเหมาะสม
1.2 แนวปฏิบัติด้านการให้ของขวัญ
(1) ธนาคารสมาชิกมีกระบวนการจัดหาและให้ของขวัญที่เหมาะสม และมีมูลค่าที่ไม่สูงเกินควร โดย
ของขวัญดังกล่าวต้องไม่มีผลต่อการตัดสินใจหรือจูงใจในการเลือกปฏิบัติ และไม่ขัดต่อกฎหมาย โดยพิจารณาถึ ง
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นสาคัญ
(2) ธนาคารสมาชิกมีกระบวนการอนุมัติที่ชัดเจน รัดกุม เหมาะสม และสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
มีการถ่วงดุลและการควบคุมภายในที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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2. ด้ำนกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในที่มีผลต่อรำคำหลักทรัพย์
2.1 จัดให้มีการแบ่งแยกหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานที่มีโอกาสได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติงาน
(ข้อมูลภายใน) ออกจากหน่วยงานอื่น (Chinese Wall)
2.2 จัดให้มีทะเบียนรายชื่อบุคคลที่มีโอกาสเข้าถึงหรือล่วงรู้ข้อมูลภายใน (Insider List) และจากัดบุคคล
ที่เข้าถึงข้อมูลเท่าที่จาเป็น (Need to Know Basis)
2.3 พนั กงานที่ เกี่ ยวข้ องจะต้ องแจ้ งการมีส่ วนได้ เสี ยหรื อความขั ดแย้ งทางผลประโยชน์ ของตนเอง
(Self-Declaration) ก่อนที่จะปฏิบัติงาน รวมทั้งลงนามรับรองว่าจะไม่มีการเปิดเผยหรือนาข้อมูลที่ล่วงรู้มาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2.4 จัดให้มีนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อกากับดูแลพนักงานที่
เข้าถึงข้อมูลภายใน บัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องติดตามการทาธุรกรรม (Watch list) และบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ที่ต้อง
จากัดการทาธุรกรรม (Restricted List) และรายงานการถือครองหลักทรัพย์
2.5 จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และวิธีการรายงาน หากเกิดกรณีที่มีการรั่วไหลของข้อมูลเกิดขึ้น
2.6 จัดให้มกี ารสื่อสาร อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรักษาและการจัดการข้อมูลลับ

3. ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกับคู่ค้ำ
3.1 จัดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทา Self-Declaration ว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับคู่ค้า
3.2 จัดให้มีการตรวจสอบสถานะของคู่ค้า (Due Diligence) ก่อนดาเนินการว่าจ้าง เช่น ประสบการณ์
ชื่อเสียงในเชิงลบ การควบคุมภายใน หรือพิจารณาจากมาตรการป้องกันการทุจริต เป็นต้น
3.3 จัดให้มีข้อตกลงในสัญญาว่าจ้างหรือรายละเอียดขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) ว่าคู่ค้าจะ
ดาเนินงานที่ว่าจ้างโดยปราศจากการทุจริตต่อธนาคารและบุคคลภายนอกในทุกรูปแบบ
3.4 จัดให้มกี ารอบรมหรือสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
3.5 จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือทุจริต (Whistle Blowing Channel) โดยมีมาตรการ
คุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูล เบาะแส ที่เป็นธรรมและเหมาะสมด้วย
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หัวข้อ 7. กำรจัดกำรข้อมูล
วัตถุประสงค์:
 เพื่อให้มีมำตรกำรและระบบควบคุมภำยในเพื่อบริหำรจัดกำรข้อมูลของธนำคำรสมำชิกให้เป็นไปตำม
นโยบำยรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ธนาคารสมาชิกพึงจัดให้มีการจัดการข้อมูลและดาเนินการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ดังนี้
1. การกากับดูแลข้อมูล (Data Governance) โดยธนาคารสมาชิกจะต้องมีระบบ กระบวนการ ขั้นตอนในการเก็บ
รักษาข้อมูลดังกล่าวให้เหมาะสม และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งแบ่งออกเป็น
2 ด้าน ได้แก่
(1.1) ข้อมูลของธนาคาร จะต้องจัดให้มีการคุ้มครองข้อมูลความลับดังกล่าว (Data Protection) ตลอดจน
จั ดให้ มีการจั ดชั้ นความลั บของข้อมู ล การเก็ บรั กษาข้ อมู ล และการท าลายข้ อมู ลในแต่ละชั้ น
ความลับ เป็นต้น
(1.2) ข้อมูลลูกค้า ต้องมีการเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยธนาคารสมาชิกต้องไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าเกิน
กว่าที่ลูกค้าให้ความยินยอมไว้ และนาข้อมูลลูกค้าไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าให้ความ
ยินยอม
2. ในสัญญาว่าจ้าง ให้มีข้อความที่ระบุให้พนักงานพึงเก็บรักษาข้อมูลความลับที่ล่วงรู้มาจากการปฏิบัติงาน
โดยจัดให้มีการกาหนดข้อตกลงในการรักษาข้อมูลความลับของธนาคารทั้งหมด และไม่พึงเปิดเผยตลอดระยะเวลาการเป็น
พนักงานและเมื่อสิ้นสุดการเป็นพนักงาน
3. จัดให้มีการอบรมหรือสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของธนาคารเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
4. จัดให้มีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสม (Due Diligence) และกาหนดความรับผิดชอบของคู่ค้าในการ
รักษาข้อมูลความลับของธนาคารในสัญญาว่าจ้างงาน
5. ในกรณีที่มีการสื่อสาร แถลงการณ์ หรือการให้ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ธุรกิจธนาคาร และลูกค้า
จะต้องดาเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสม และหากเป็นการดาเนินการต่อสื่อมวลชน หรือสื่อใดๆ จะต้องกระทาโดยบุคคลซึ่ง
ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ให้ข้อมูลในนามของธนาคารเท่านั้น
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หัวข้อ 8. กำรกำกับดูแลโดยรวม
วัตถุประสงค์:
 เพื่อให้ธนำคำรสมำชิกมีกลไกกำรถ่วงดุล และดูแลให้มีกำรควบคุม กำกับ และตรวจสอบ
(Three Lines of Defense) ที่มีควำมเป็นอิสระและมีประสิทธิภำพ เพื่อติดตำมกำรดำเนินงำน
ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่กำหนด

ธนาคารสมาชิกพึงกากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรและการดาเนินธุรกิจธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
(Compliance Culture)
1. จัดให้มีการประชุมและมีการทางานร่วมกันของ 3-lines of Defense เช่น การติดต่อประสานงาน (Coordinate)
การร่วมมือกัน (Collaborate) เป็นต้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการกากับดูแล และลดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน
2. จัดให้มีการกาหนดมาตรฐานในการสุ่มสอบทาน ตรวจสอบภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานก ากับ
กฎเกณฑ์และหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Oversight Function)
3. จัดให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ เพื่อมุ่งสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ (Compliance Culture) ให้อยู่ในจิตสานึกของพนักงานทุกคน เช่น กาหนดจัดกิจกรรม Compliance Day หรือ
Compliance Week ในแต่ละธนาคารสมาชิก เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้ เป็นต้น
4. จัดให้มีเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้ (Awareness) ตลอดจนการทบทวน (Refresh) กฎเกณฑ์ให้
พนักงานผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนาไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
5. จัดให้มีช่องทางต่างๆ ในการแจ้งเบาะแส หรือรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับกับความซื่อสัตย์ หรือการปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระบวนการตามระยะเวลาที่แต่ละธนาคารกาหนด (SLA) และ
มีมาตรการคุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูล เบาะแส ที่เป็นธรรมและเหมาะสม ตลอดจน หากพบว่ามีการกระทาผิดจริง จะต้องจัดให้
มีการดาเนินการทางวินัยกับพนักงานผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ ที่เหมาะสม และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
โดยไม่เลือกปฏิบัติ
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หัวข้อ 9. กำรแข่งขันทำงกำรค้ำและกำรระงับข้อพิพำท
วัตถุประสงค์:
 เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของธนำคำรสมำชิก และเพื่อให้มีกำรปฏิบตั ิอย่ำงเหมำะสม
ตำมหลักจรรยำบรรณธุรกิจปกติ

1. จัดให้มีการดาเนินธุรกิจอย่างเสรีและมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยไม่ปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า เช่น การใช้อานาจเหนือตลาดในทางมิชอบ (Abuse of Dominant Position) การตกลงร่วมกัน
เพื่อจากัดการแข่งขันฯ (Cartels) เป็นต้น หรือปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่อทางธุรกิจ เช่น จะต้องไม่กล่าวโจมตีคู่แข่ง หรือ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
2. จะไม่ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้รวมถึงไม่เรียกร้อง หรือรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่
เหมาะสม ต่อหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ และเจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อเป็นการจูงใจให้ได้มาซึ่งธุรกิจ หรือความได้เปรียบใน
การแข่งขันทางธุรกิจ หรือความสะดวกรวดเร็วในการดาเนินธุรกิจ หรือเพื่อรักษาผลประโยชน์อื่นใดอันไม่เหมาะสมตาม
หลักจรรยาบรรณธุรกิจ
3. ในการเข้าเสนอราคา หรือเสนอบริการ หรือเข้าทาสัญญากับหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ ธนาคารสมาชิก
จะไม่แทรกแซง หรือใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล เพื่อกระทาการใดๆ อย่างไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณธุรกิจปกติ อัน
เป็นการหลีกเลี่ยงหรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง
4. จัดให้มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5. ธนาคารจัดให้มีกระบวนการที่เหมาะสมในการระงับหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
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