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ສາລະບານ 
ພາກສະເໜີ 

ບນັດາຫຼກັການ ແລະ ຄູມ່ຂືອງລະບຽບການປະພຶດຂອງ ທະນາຄານ K Bank ລະບຽບກດົ ໝາຍ 

ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງ ທະນາຄານ ໂດຍລວມ. 

ສາຍພວົພນັກບັບນັດາລກູຄາ້ 

ສາຍພວົພນັກບັບນັດາຄູຮ່ວ່ມງານ 

ສາຍພວົພນັກບັບນັດາເຈົ້າໜ້ີ 

ສາຍພວົພນັກບັບນັດາຄູແ່ຂງ່ 

ສາຍພວົພນັກບັບນັດາຊຸມຊນົ 

ສາຍພວົພນັກບັບນັດາພະນກັງານ 

ນະໂຍບາຍການໂຄສະນາ/ເລ່ືອນຕາໍແໜງ່ 

ຄວາມລບັ 

ການຮກັສາຄວາມຖກືຕອ້ງ ແລະ ຊດັເຈນຂອງຂໍມ້ນູ ທ່ີເປັນຄວາມລບັຂອງທະນາຄານ 

ການຊືຂ້າຍໂດຍຄນົພາຍໃນ 

ການຂດັດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ 

ການໃຫສ້ນິບນົ ແລະ ສິ່ ງຈງູໃຈຕາ່ງໆ 

ການເຂ້ົາຮວ່ມ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນການເມອືງ 

ຂອງຂວ້ນ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຕາ່ງໆ 

ການລະເມດີການລາຍງານ 

ຂໍຄ້ວາມແນະນາໍ 
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 ເອກະສານສະບບັນີລ້ະບຫຼຸກັການພ້ືນຖານຂອງຄວາມປະພຶດສາໍລບັການປະຕິບດັໜາ້ທີ ແລະ 
ການປະຕິບດັວິຊາຊບີ, ຊຶ່ ງຕອ້ງປະຕິບດັທງັບນັດາຜູຈ້ດັການ ແລະ ພະນກັງານທກຸໆຄນົຂອງ
ທະນາຄານ ກະສກິອນໄທ. 
 ທະນາຄານ ທ່ີປະຕິບດັດຈີະປະກອບຂຶນ້ຈາກການປະຕິບດັມາດຖານຂອງຄວາມປະພຶດທ່ີເປັນ
ເອກະພາບຂອງທງັບນັດາຜູຈ້ດັການ ແລະ ພະນກັງານ.  
ນີແ້ມນ່ພ້ືນຖານຂອງຄວາມສາໍເລັດຂອງ ທະນາຄານ. ສືບຕ່ໍຄວາມສາໍເລັດ ແລະ ເຮັດໃຫຄ້ວາມສາໍ 
ເລັດມຄີວາມຢັງ້ຢືນຍາວນານຈາກການກະທາໍທ່ີຖກືຕອ້ງຂອງທກຸໆທ່ານ. ໃນການປະຕິບດັໜາ້ທ່ີ
ຕາ່ງໆ, ພະນກັງານທກຸຄນົຕອ້ງຍຶດຖເືອົາມາດຖານຂອງທະນາຄານ ໃນການປະຕິບດັງານປະຈາໍ
ວນັ ແລະ ໃນການຕດັສນິບນັຫາຕາ່ງໆ ດ ັງ່ທ່ີລະບໄຸວໃ້ນຫຼກັການດາໍເນນີວຽກງານ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນ
ທ່ີກາໍນດົໂດຍ ທະນາຄານ ກະສກິອນ. 
 ໃນສະພາບການແຂງ່ຂນັທ່ີສງູໃນປະຈບຸນັ, ເພ່ືອເຮັດໃຫທ້ລຸະກດິຂອງ ທະນາຄານ ສືບຕ່ໍຢູໃ່ນ
ແຖວໜາ້ ແລະ ບນັລຜຸນົສາໍເລັດການປະຕິບດັງານ, ທະນາຄານ ຈາໍເປັນຄາໍໜ່ຶງບ່ໍສະເພາະແຕຜ່ນົ 
ສາໍເລັດ ຫືຼ ການບນັລເຸປ້ົາໝາຍແຕຍ່ງັຄາໍໜ່ືງເຖງິວິທີການໃນການດາໍເນນີງານເພ່ືອໃຫໄ້ດມ້າເຖງິ
ຄວາມສາໍເລັດດ ັງ່ກາ່ວ, ໂດຍຈາໍກດັທກຸວິທີທາງທ່ີເປັນວິທີການ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວທ່ີບ່ໍຖກື
ລະບຽບກດົໝາຍ ຫືຼ ບ່ໍຖກືຕອ້ງ. 
 ໃນປະໂຫຍກຕາ່ງໆລຸມ່ນີ,້ “ເຮົາ” ແລະ “ພວກເຮົາ” ໝາຍເຖງິບດັດາຜູຈ້ດັການ ແລະ 
ພະນກັງານທງັໝດົ ແລະ “ທະນາຄານ” ໝາຍເຖງິ ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈາໍກດັ ແລະ 
ການດາໍເນນີທ ຸລະກດິ. 

 
ຫຼກັການ ແລະ ຄູມ່ສືາໍລບັການປະພຶດຂອງທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ 
ຫຼກັການປະພຶດນີໄ້ດຮ້ບັການຮບັຮອງຈາກສະພາບໍລິຫານງານໃນການເປັນທິດທາງການດາໍເນນີງານ
ຂອງທະນາຄານ. ທະນາຄານ ໄດກ້າໍນດົຫຼກັການປະພຶດອອກເປັນ 8 ຫຼກັການຫຼກັຄ:ື 
 

1. ຄວາມຊື່ ສດັສດຸຈະລິດ 

ພວກເຮົາມພີນັທະໃນການກະທາໍທ່ີຖກືຕອ້ງ ແລະ ຕອ້ງປະຕິບດັໜາ້ທ່ີໃນທາງທ່ີຊື່ ສດັ, ສດຸຈະລິດ 
ແລະ ກງົໄປກງົມາ, ປະຕິບດັຕາມຫຼກັການຕາ້ນການທດຸຈະລິດພາຍໃຕກ້ດົໝາຍ ແລະ ບນັດາ
ນະໂຍບາຍຂອງ ທະນາຄານ ບນັດາຂ ັນ້ຕອນຕາ່ງໆ ແລະ ຄູມ່ຕືາ່ງໆ. ການເຄື່ ອນໄຫວຕາ່ງໆ
ຂອງທະນາຄານ ແລະ ການຕດັສິນບນັຫາຕາ່ງໆຕອ້ງກະທາໍບນົພ້ືນຖານຄວາມຊື່ ສດັສດຸຈະລິດ 
ພວກເຮົາຕອ້ງເຮັດທລຸະກດິດວ້ຍຄວາມຊື່ ສດັ ແລະ ຄາໍໜ່ຶງເຖງິບນັດາຄວາມສຽ່ງຕາ່ງໆຂອງອງົ
ກອນ. 
 
2. ຄວາມໄວວ້າງໃຈ 

ພວກເຮົາຕອ້ງເຄົາລບົເພ່ືອນຮວ່ມງານທກຸທ່ານ, ບນັດາລກູຄາ້, ບນັດາຜູຖ້ຮື ຸນ້ ແລະ ພະນກັງານ
ລດັທກຸຄນົ, ຊຶ່ ງຕອ້ງກະທາໍຕ່ໍຜູອ້ື່ ນປຽບດ ັງ່ກບັທ່ີຕນົຢາກໃຫເ້ຂົາໃດກ້ະທາໍຕ່ໍຕນົເອງ. ພວກເຮົາຕອ້ງ
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ໃຊຄ້ວາມພະຍາຍາມສູງສຸດໃນການປະຕິບດັໜ້າທີຕາ່ງໆບນົພ້ືນຖານຄວາມໄວວ້າງໃຈເຊຶ່ ງກນັ 
ແລະ ກນັ. 
 
3.  ຄວາມລບັ 

ພວກເຮົາຕອ້ງຮກັສາຄວາມລບັຂອງລກູຄາ້ຢາ່ງເຂັມ້ງວດ ແລະ ຮກັສາຄວາມໄວວ້າງໃຈທີພວກເຂົາ 
ມໃີຫຕ່ໍ້ເຮົາ. ຂໍມ້ນູທລຸະກດິຂອງລກູຄາ້ເຖງິແມນ່ຈະເປັນຂອງບກຸຄນົ ຫືຼ ອງົກອນ, ພວກເຮົາຕອ້ງ
ຮກັສາຢາ່ງເປັນມອືາຊບີ, ຊຶ່ ງຈະກາ້ວໄປສູຄ່ວາມຄຸມ້ຄາ່ທ່ີຈະໃຫຄ້ວາມໄວວ້າງໃຈແກພ່ວກເຮົາ. 
 
4. ຄວາມເປັນມອືາຊບີ 

ພວກເຮົາຕອ້ງປະຕິບດັໜາ້ທ່ີຕາ່ງໆດວ້ຍທກັສະ, ຄວາມມປີະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມຮູສ້ຶກທ່ີຈາໍ 
ເປັນໃນການປະຕິບດັງານຢາ່ງມຄີວາມຊາໍນານ, ບນົພ້ືນຖານຫຼກັການຂອງຄວາມເປັນມອືາຊບີໃນ
ຕະຫຼອດເວລາ. 
 
5. ບກຸຄະລາກອນ 

ພວກເຮົາຕອ້ງຊຸກຍູ ້ແລະ ຮບັເອົາບກຸຄະລາກອນທ່ີມຄີວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສບົການ
ສາໍລບັທະນາຄານ ແລະ ຕອ້ງໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັໃນການເລ່ືອນຕາໍແໜງ່ ຫືຼ ລາງວນັຊມົເຊຍີບນົ
ພ້ືນຖານການປະຕິບດັງານ. ການປະພຶດຂອງພວກເຮົາຕ່ໍກບັບນັດາເພ່ືອນຮວ່ມງານຈະຕອ້ງຄາໍໜ່ຶງ
ສະເໝີວາ່ພວກເຂົາທງັໝດົແມນ່ຊບັສນິອນັມຄີາ່ຂອງທະນາຄານທງັປະຈບຸນັ ແລະ ອານາຄດົ. 
 
6. ພາວະການເປັນຜູນ້າໍ 

ພວກເຮົາຕອ້ງນາໍພາໃນທກຸຮບູແບບທີທ່ີມຄີວາມໝາຍ, ໂດຍການນາໍພາຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາ
ຈະນາໍພາທະນາຄານ ແລະ ກຸມ່ສະຖາບນັການເງນິຂອງກະສິກອນໄປເຖງິເປ້ົາໝາຍທ່ີວາງໄວ.້ 
ໂດຍອີງໃສວ່ິໄສທດັທ່ີກາໍນດົໄວຢ້າ່ງຊດັເຈນ, ທະນາຄານ ເນັນ້ໜກັໃສໃ່ຫພ້ະນກັງານທກຸຄນົມ ີ
ພາວະຄວາມເປັນຜູນ້າໍ ແລະ ດາໍເນນີງານໃນລກັສະນະຄວາມເປັນຜູນ້າໍໃນສາຍງານ. 
 ປະສິດທິພາບຂອງພະນກັງານຈະຕອ້ງມກີານພດັທະນາຂຶນ້ໄປບນົພ້ືນຖານການຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສີມ
ຂອງບນັດາຍຸດທະສາດຂອງທະນາຄານ, ຊຶ່ ງຈະຕ້ອງປດົປ່ອຍບນັດາອປຸະສກັຕ່າງໆໃນການ
ພດັທະນາພະນກັງານ. 

7. ຄວາມເປັນເຈົາ້ຂອງ 

ພວກເຮົາມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຮວ່ມກນັຕ່ໍກບັຜນົສາໍເລັດຂອງທະນາຄານ ແລະ ສາໍລບັການພດັທະ 
ນາລະບບົການຍກົສງູປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນົ. ໃຫປ້ຽບສະເໝືອນກບັເປັນຊບັສິນຂອງ
ພວກເຮົາເອງ, ພວກເຮົາຕອ້ງຫີຼກລຽ້ງຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສນູເສຍ, ນາໍໃຊເ້ຂ້ົາຕ່ໍກບັປະ
ໂຫຍດສງູສດຸໂດຍຄາໍໜ່ຶງເຖງິຜນົສາໍເລັດຍາວນານຂອງທະນາຄານ. ພວກເຮົາຕອ້ງບ່ໍນາໍໃຊຊ້ບັສິນ
ຂອງທະນາຄານໃນທາງສວນ່ຕວົ ຫືຼ ຄນົອື່ ນໆ. 
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8. ການປະຕບິດັຕາມລະບຽບການ 

ພວກເຮົາມຄີວາມຄາດຫວງັວາ່ທກຸການຕດັສິນບນັຫາ ແລະ ການດາໍເນນີງານຂອງພະນກັງານທກຸ
ຄນົແມນ່ຕອ້ງສອດຄອ່ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແລະ ຂໍກ້າໍນດົອື່ ນໆຢາ່ງເຂັມ້
ງວດ, ຄຽງຄູກ່ບັການປະຕບິດັຕາມມາດຖານການປະພຶດຂອງບກຸຄນົ. 
 
9. ການປະຕບິດັຕາມລະບຽບກດົໝາຍຕາ່ງໆ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆຂອງທະນາຄານ 

ການປະຕິບດັຕາມລະບຽບກດົໝາຍຕາ່ງໆແມນ່ພ້ືນຖານຕ ໍາ່ສດຸທ່ີຕອ້ງມກີານປະຕິບດັ. ໜ່ືງໃນສາຍ
ພວົພນັທ່ີສາໍຄນັທ່ີສດຸແມນ່ການຮກັສາສາຍພວົພນັກບັເຈົ້າໜາ້ທ່ີລດັ. ການປະຕິບດັຕາມລະບຽບກດົ
ໝາຍຕາ່ງໆໃສກ່ບັທກຸການເຄື່ ອນໄຫວທ່ີພວກເຮົາດາໍເນນີການນ ັນ້ແມນ່ໝາກຫວົໃຈຂອງການດາໍ 
ເນນີທລຸະກດິຂອງພວກເຮົາ. 

 ທະນາຄານໄດກ້າໍນດົມາດຖານໃນການດາໍເນນີທລຸະກດິດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

• ພະນກັງານທກຸຄນົຕອ້ງປະຕບິດັຕາມເງື່ອນໄຂຕາ່ງໆທາງດາ້ນກດົໝາຍຕາມທ່ີກາໍນດົໄວໂ້ດຍ
ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານພອ້ມທງັການປະຕິບດັທາໍນຽມຕາ່ງໆ. 

• ການລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ, ຂໍກ້າໍນດົຕາ່ງໆ ຫືຼ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆຂອງທະນາຄານຈະບ່ໍ
ສາມາດເປັນຂໍແ້ກຕ້ວົໄດໃ້ສກ່ບັຜນົຕອບແທນທ່ີກບັຄນືມາ. 

• ບນັດາການເຄື່ ອນໄຫວຕາ່ງໆທ່ີບ່ໍຖກືຕອ້ງຈະບ່ໍສາມາດຮບັຮອງເອົາໄດຍ້ອ້ນຈາກເຫດຜນົການ
ກະທາໍຂອງຄູແ່ຂງ່ ຫືຼ ທລຸະກດິອື່ ນໆ. ໃນກລໍະນທ່ີີລະບຽບກດົໝາຍ ຫືຼ ຂໍກ້າໍນດົຕາ່ງໆບ່ໍໄດ້
ຖກືນາໍໃຊ ້ຫືຼ ຄູແ່ຂງ່ບ່ໍປະຕິບດັ, ເຖງິເປັນເຊັນນ ັນ້ກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາກໍ່ຕອ້ງປະຕບິດັ. 

• ທະນາຄານສະໜບັສະໜນຸ, ເຄົາລບົ ແລະ ປກົປ້ອງບນັດາສດິທິມະນດຸ ແລະ ຈາໍກດັການ
ກະທາໍທ່ີເປັນການລະເມດີ ແລະ ສືກຶສາອບົຮມົພະນກັງານເພ່ືອເຫັນຄນຸຄາ່ດ ັງ່ກາ່ວ. ມນັເປັນ
ເຈດຈາໍນງົຂອງທະນາຄານທ່ີຕອ້ງການເຫັນການພດັທະນາສາຍພວົພນັກບັເຈົາ້ໜາ້ທ່ີລດັຕ່ໍ
ຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ ແລະ ຄວາມໄວວ້າງໃຈທ່ີມໃີຫແ້ກພ່ວກເຮົາ. 

 ເພ່ືອບນັລຈຸດຸປະສງົດ ັ່ງກາ່ວ, ທະນາຄານ ຕອ້ງເຮັດວຽກຮວ່ມກບັເຈົ້າໜາ້ທ່ີລດັແບບເປີດ
ກວາ້ງ ແລະ ຮວ່ມມແືໜນ້ແຟ້ນ, ໂດຍລາຍງານໃຫແ້ກພ່າກລດັຕະຫຼອດເວລາຕ່ໍກບັບນັຫາທີອາດ
ເປັນບນັຫາ ຫືຼ  ເໝາະສມົທ່ີຈະເປີດເຜີຍໃຫແ້ກພ່າກລດັ. ນອກຈາກນ ັນ້ການຮວ່ມມຍືງັຕອ້ງສືບຕ່ໍກບັ
ອງົກອນຕາ່ງໆໃນການຕາ້ນການທດຸຈະລິດ. 
 

ສາຍພວົພນັກບັລກູຄາ້ຕາ່ງໆ 

ຄວາມສາໍເລັດຂອງ ທະນາຄານ ແມນ່ຂຶນ້ກບັສາຍພວົພນັທ່ີມປີະສິດທິພາບກບັບນັດາລກູຄາ້ຕາ່ງໆ 

ບນົພ້ືນຖານຄວາມຊື່ ສດັສດຸຈະລິດ, ການປະພຶດທ່ີມຈີນັຍາບນັ ແລະ ຄວາມໄວວ້າງໃຈຈາກທກຸຝາ່ຍ, 

ພວກເຮົາຮບັຊາບດວີາ່ບນັດາລກູຄາ້ຂອງພວກເຮົາມຄີວາມຕອ້ງການຕາ່ງໆສວ່ນບກຸຄນົ ແລະ ຄວາມ
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ຄາດຫວງັຕາ່ງໆທ່ີສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິໂອກາດສະເພາະສາໍລບັຄວາມສາໍເລັດທງັສອງຝາ່ຍ. ດວ້ຍ

ເຫດນ ັນ້ ທະນາຄານມພີນັທະໃນການສືບຕ່ໍພດັທະນາວດັທະນາທາໍການບໍລິການທ່ີຢູໃ່ນລະດບັໂລກ, 

ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້ພວກເຮົາກໍ່ພະຍາຍາມທກຸເວລາທ່ີຈະລ່ືນຄາດໝາຍຄວາມຄາດຫວງັຂອງລກູຄາ້ 

ແລະ ສາ້ງສາຍພວົພນັໄລຍະຍາວ ແລະ ຕາ່ງຝາ່ຍຕາ່ງມຜີນົປະໂຫຍດກບັລກູຄາ້. 

 ໃນກລໍະນທ່ີີພວກເຮົາໃຫກ້ານບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພນັທ່ີເໝາະສມົທ່ີສດຸໃຫແ້ກບ່ນັດາລກູ
ຄາ້ຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຕອ້ງຊອກຫາເພ່ືອທາໍຄວາມເຂ້ົາໃຈກບັສະຖານະພາບທາງການເງນິ 
ແລະ ຄວາມຕອ້ງການດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

• ພວກເຮົາຈະໃຫກ້ານບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພນັສະເພາະໃນກລໍະນທ່ີີທະນາຄານໄດ້
ຮບັເອກະສານທະບຽນຕາ່ງໆ ແລະ ຄວາມຊາໍນຊິາໍນານ. 

• ໃນການແຈງ້ບນັດາຂໍກ້າໍນດົຕາ່ງໆ, ເງ ື່ອນໄຂ, ສິດ ແລະ ພນັທະຕາ່ງໆໃຫແ້ກລ່ກູຄາ້, 
ພວກເຮົາຕອ້ງນາໍສະເໜີຂໍມ້ນູໃນລກັສະນະທ່ີສະເໝີພາບ ແລະ ມຄີວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ.ື 

• ຄວາມເທັດ ຫືຼ ການໂຄສະນາຫຼອກລວ່ງແມນ່ບ່ໍສາມາດຮບັໄດ.້ 
• ການເຊື່ ອເຊນີໂດຍທະນາຄານໃຫແ້ກລ່ກູຄາ້ເພ່ືອຂໍເອົາສິນເຊື່ ອຕາ່ງໆ ຫືຼ ການບໍລິການ

ຕາ່ງໆຕອ້ງບ່ໍລວມເອົາເງ ື່ອນໄຂ. ທ່ີສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິການມພີນັທະສິນເຊື່ ອ ແລະ ບ່ໍ
ປະຕິບດັພນັທະ ຫືຼ  ການບໍລິການຕາ່ງໆທ່ີຂຶນ້ກບັ ຫືຼ ບນົພ້ືນຖານ ຫືຼ ການຮບັຮອງ
ເອົາສນິເຊື່ ອຂອງລກູຄາ້ ຫືຼ ການບໍລິການຕາ່ງໆທ່ີນາໍສະເໜີ. 
 

ສາຍພວົພນັກບັບນັດາຄູຮ່ວ່ມງານຕາ່ງໆ 

ທະນາຄານໃຫຄ້ວາມເຄົາລບົໃນການປະຕິບດັຕາມລະບຽບການທ່ີກາໍນດົໄວຂໍ້ກ້າໍນດົ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂ

ຕາ່ງໆຂອງສນັຍາທາງການຄາ້, ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ການແຂງ່ຂນັທ່ີເປັນທາໍ ແລະ ຈາໍກດັ

ການປະຕບິດັທກຸຮບູແບບທ່ີບ່ໍຖກືຕອ້ງ ແລະ/ຫືຼ ຜິດກດົໝາຍ. 

 

ສາຍພວົພນັກບັບນັດາເຈົ້າໜ້ີຕາ່ງໆ 

ທະນາຄານມຂໍີຜ້ກູມດັກບັບນັດາຂໍກ້າໍນດົ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຕາ່ງໆໃນການຢືມ ແລະ ສິດອນັຊອບທາໍ
ຂອງເຈົ້າໜ້ີ, ຜູຖ້ຄຶອງໜ້ີສິນ ແລະ ຜູຝ້າກເງນິ. ທະນາຄານໃຫກ້ານອະທິບາຍຢາ່ງຊດັເຈນແກ່
ບນັດາລກູຄາ້ທ່ີກຽ່ວກບັຄວາມສຽ່ງທງັໝດົທ່ີຕິດພນັກບັການບໍລິການທາງດາ້ນການເງນິທ່ີບ່ໍແມນ່ການ
ຮບັຝາກເງນິ. 
 
ສາຍພວົພນັກບັບນັດາຄູແ່ຂງ່ຕາ່ງໆ 

ທະນາຄານ ເຝ້ົາເບິ່ ງການແຂງ່ຂນັຢາ່ງຢດຸຕິທາໍ ແລະ ຈະບ່ໍກະທາໍການໃດໆທ່ີຜິດຈນັຍາບນັ ແລະ/
ຫືຼ ວທີິທ່ີຜິດກດົໝາຍທ່ີສາ້ງຜນົເສຍໃຫແ້ກກ່ານແຂງ່ຂນັ. 
 
ສາຍພວົພນັກບັບນັດາຊຸມຊນົຕາ່ງໆ 
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ທະນາຄານ ແລະ ພະນກັງານທງັໝດົ ມພີນັທະທ່ີໝ ັນ້ຄງົຍາວນານໃນການເປັນພນົລະເມອືງທ່ີດ ີ
ແລະ ບນັດາເພ່ືອນມດິທ່ີໃກຄ້ຽງໃນທກຸໆສະຖານທ່ີຕາ່ງໆທ່ີທະນາຄານດາໍເນນີທລຸະກດິ. ພວກເຮົາ
ເຊື່ ອໝ ັນ້ວາ່ພວກເຮົາມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍກບັສງັຄມົໃນການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນຕາ່ງໆ. ທຶນ, ບກຸ
ຄະລາກອນ ແລະ ຊບັພະຍາກອນພະລງັງານຢາ່ງສະຫຼາດ. ພວກເຮົາຊອກຫາຊອ່ງທາງໃນການ
ຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ວດັທະນະທາໍຂອງຊຸມຊນົຕາ່ງໆທ່ີຕນົດາໍເນນີທລຸະກດິ. ພວກເຮົາມ ີ

ພນັທະໃນການໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນຸທາງການເງນິສາໍລບັການປະກອບໃສໃ່ຫແ້ກຊຸ່ມຊນົ. 
 ທະນາຄານເຫັນໄດເ້ຖງິຄວາມສາໍຄນັໃນການປບັປງຸຄນຸນະພາບຊວີິດຂອງບນັດາຊຸມຊນົຕາ່ງໆ
ໃນທ້ອງຖີ່ ນ. ພວກເຮົາສະໜບັສະໜນຸຄວາມເປັນເຈົ້າຕວົເອງຂອງທ້ອງຖີ່ ນ ແລະ ຊຸກຍູກ້ານມສີວ່ນ
ຮວ່ມຂອງພະນກັງານ. ທະນາຄານມປີະຫວດັສາດທ່ີຍາວນານໃນການໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນຸ ແລະ 
ພນັທະທ່ີໝ ັນ້ຄງົໃນການຊຸກຍູອ້ງົກອນຕາ່ງໆທ່ີສມຸໃສກ່ດິຈະກາໍທາງສງັຄມົ, ການສຶກສາ, ສິລະປະ 
ແລະ ວດັທະນະທາໍ. 
 
ສາຍພວົພນັກບັບນັດາພະນກັງານທກຸຄນົ 

ມນັເປັນນະໂຍບາຍພ້ືນຖານຂອງທະນາຄານທ່ີຈະຕ້ອງໃຫ້ການເຄົາລບົແກເ່ພ່ືອນຮ່ວມງານ. 
ທະນາຄານເຄົາລບົຄວາມເປັນສວ່ນຕວົ ແລະ ສກັສີຂອງພະນກັງານ. ທະນາຄານຈະເກບັຂໍມ້ນູສວ່ນ
ຕວົ ແລະ ຮກັສາຂໍມ້ນູສາໍລບັການດາໍເນນີກດິຈະການທ່ີມປີະສິດທິຜນົຂອງທະນາຄານ, ດ ັງ່ທ່ີລະບຸ
ໄວໃ້ນກດົໝາຍ. ທະນາຄານຈະເກບັຮກັສາຂໍມ້ນູໃຫເ້ປັນຄວາມລບັ ແລະ ຈະປ່ອຍຂໍມ້ນູກໍ່ ຕ່ໍເມ ື່ອບກຸ
ຄນົດ ັງ່ກາ່ວມສີດິທ່ີຈະຮບັຊາບ. 
 ທະນາຄານມຄີວາມພະຍາຍາມທ່ີໃຫສ້ະພາບແວດລອ້ມໃນການເຮັດວຽກມຄີວາມປອດໄພ, ຖກຶສຸ
ຂະລກັສະນະ ແລະ ມປີະສິດທິພາບ. ພະນກັງານແຕລ່ະທ່ານມຄີວາມຮບັຜິດຊອບສວ່ນບກຸຄນົຕ່ໍກບັ
ພະນກັງານຄນົອື່ ນ ແລະ ທະນາຄານໃນການກາໍຈດັການເຄື່ ອນໄຫວ ຫືຼ ເຫດການທ່ີທາໍລາຍສະພາບ
ແວດລອ້ມ. 
 ທະນາຄານມຄີວາມຄາດຫວງັຕ່ໍກບັພະນກັງານແຕລ່ະທ່ານໃນການສະໜບັສະໜນຸພນັທະຂອງ
ທະນາຄານ ແລະ ສືບຕ່ໍຄວາມພະຍາຍາມຕ່ໍກບັຄວາມສະເໝີພາບທາງດາ້ນໂອກາດໃຫແ້ກທ່ກຸຄນົ. 
ທະນາຄານ ແລະ ພວກເຮົາເຫັນໄດເ້ຖງິພະລງັທ່ີມາຈາກຄນົທ່ີມປີະຫວດັຄວາມເປັນມາ ແລະ 
ປະສບົການທ່ີລາກຫຼາຍເຂ້ົາມາຮວ່ມກນັເພ່ືອຈດຸປະສງັທ່ີຄືກນັ. ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານແມນ່
ຫາ້ມການແບງ່ແຍກເຊືອ້ຊາດ, ການຢຽດຢາມ ຫືຼ ການ ສຽດສີໂດຍອີງໃສເ່ຊືອ້ຊາດ, ສີ, ສາດສະໜ
າ, ເພດ, ອາຍ,ຸ ບາ້ນເກດີ, ສນັຊາດ,  ການເສຍອງົຄະຂອງພະນກັງານ, ຊຶ່ ງທະນາຄານຊຸກຍູໃ້ຫ້
ນາໍເອົາຄາໍຖາມ ຫືຼ ຂໍສ້ງົໃສຕາ່ງໆເຖງິຜູຊ້ີນ້າໍວຽກງານໃນກລໍະນທ່ີີມກີານລະເມດີນະໂຍບາຍດ ັງ່ກາ່ວ. 
 ຜູຊ້ີ້ນາໍຕອ້ງມບີດົບາດເປັນແບບຢາ່ງໃຫແ້ກຜູ່ໃ້ຕບ້ງັຄບັບນັຊາຂອງຕນົ. ພະນກັງານທກຸຄນົມ ີ
ຄວາມຄາດຫວງັໃນການສາ້ງ ແລະ ຮກັສາຄວາມສາມກັຄີພາຍໃນອງົກອນຂອງຕນົ ແລະ ຫີຼກລຽ້ງ
ການກະທາໍໃດໆທ່ີອາດກະທບົຕ່ໍພາບພດົທະນາຄານ. 
 
ນະໂຍບາຍການໂຄສະນາ 
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ພ້ືນຖານຫຼກັການທະນາຄານລວມມຄີວາມໂປ່ງໃສ, ການປະຕິບດັຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄວາມ
ຊື່ ສດັສດຸຈະລິດ. ຫຼກັການຕາ່ງໆເຫ່ົຼານີແ້ມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັໃຫແ້ກບ່ນັດາລກູຄາ້; ມນັມຄີວາມສາໍຄນັ
ໃນການຮກັສາຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ຂອງລກູຄາ້ຕ່ໍກບັຜະລິດຕະພນັຂອງທະນາຄານ ແລະ ການບໍລິການ
ຕາ່ງໆ. ການໂຄສະນາເທັດ ຫືຼ ຫຼອກລວງຈະຕອ້ງຫີຼກເວັ້ນ. 
 ທະນາຄານເຝ້ົາລະວງັເບິ່ ງເງ ື່ອນໄຂຂໍກ້າໍນກົຕາ່ງໆຂອງທະນາຄານ, ມາດຖານຄວາມຍດຸຕິທາໍ
ທາງການຄາ້, ການອອກແບບ, ການເລືອກ ແລະ ໃຊກ້ານໂຄສະນາ. ຜະລິດຕະພນັຂອງ
ທະນາຄານ ແລະ ການບໍລິການຕອ້ງສາໍເລັດບນົພ້ືນຖານຄນຸນະພາບ ແລະ ການປະຕິບດັງານດ ັງ່
ດຽວກບັພາບພດົທະນາຄານຫຼາຍກວາ່ການໂຄສະນາຫຼອກລວງ. 

 
ຄວາມລບັ 
 ສິ່ ງໜ່ຶງທ່ີສາໍຄນັທ່ີສດຸ ສາໍລບັຄວາມຮບັຜິດຊອບຕາ່ງໆຂອງ ທະນາຄານແມນ່ເພ່ືອຮບັປະກນັ 
ໃຫຂໍ້ມ້ນູທ່ີຕດິພນັກບັບນັດາການເຄື່ ອນໄຫວທລຸະກດິຂອງລກູຄາ້ແມນ່ຖກືຮກັສາເປັນຄວາມລບັຕະຫຼອດ
ເວລາ, ເພ່ືອທ່ີຈະສືບຕ່ໍຮກັສາຄວາມໄວວ້າງໃຈຂອງລກູຄາ້ທ່ີມຕ່ໍີພວກເຮົາ. ຄວາມລບັຈະຕອ້ງເກບັຮກັ 
ສາຕ່ໍກບັຂໍມ້ນູຕາ່ງໆທ່ີຈະໄດມ້າຈາກບນັດາລກູຄາ້ ຫືຼ ແຫຼງ່ອື່ ນໆຂອງທະນາຄານ. ຂໍມ້ນູທງັໝດົດ ັງ່ 
ກາ່ວຈະສາມາດນາໍໃຊໄ້ດສ້ະເພາະຕ່ໍກບັຈດຸປະສງົທ່ີບ່ໍແມນ່ເພ່ືອຜນົປະໂຫຍດສວ່ນບກຸຄນົໃດໜ່ຶງ. 

ຂໍ້ມນູທ່ີເປັນຄວາມລບັລວມເອົາບ່ໍຈາໍກດັສະເພາະແຕຂໍ່້ມນູທ່ີໄດຈ້າກລູກຄາ້ແຕລ່ວມເອົາຂໍ້ມນູ 
ສວ່ນຕວົ ແລະ ບນັດາທລຸະກາໍຕາ່ງໆ ແລະ ລາຍລະອຽດການ ທະນາຄານ, ລວມເອົາການຄຸມ້ຄອງ 
ຮກັສາ ຫືຼ ພວົພນັກບັບນັຊຕີາ່ງໆ, ການປະເມນີສິນເຊື່ ອພາຍໃນ ຫືຼ ຂໍມ້ນູອື່ ນໆທ່ີ ທະນາຄານມ.ີ 
ຄວາມລບັດ ັງ່ກາ່ວຍງັໝາຍເຖງິຄວາມລບັຂອງຂໍມ້ນູທ່ີພວົພນັກບັ ທະນາຄານ. 

ທະນາຄານ ມຄີວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ໃນການຮກັສາຄວາມລບັ ສວ່ນບກຸຄນົຂອງລກູຄາ້ ພະນກັງານ 
ທກຸຄນົຂອງ ທະນາຄານ ມໜີາ້ທ່ີໃນການຮກັສາຄວາມລບັຂອງລກູຄາ້. ເຄົາລບົສາຍພວົພນັສວ່ນຕວົ 
ຂອງລກູຄາ້ ພອ້ມທງັປກົປອັງຊບັສນິຂອງ ທະນາຄານ. 

ພະນກັງານທກຸຄນົຕອ້ງລີກຫຼຽ່ງການສືສານພວົພນັເຖງິຂໍມ້ນູທ່ີເປັນຄວາມລບັໃນທາງວາຈາ ຫືຼ 
ເປັນລາຍລກັອກັສອນຜາ່ນທາງສື່ ມວນຊນົ-ລວມເອົາເຄື່ ອຄາ່ຍສງັຄມົອອນລາຍ-ເພ່ືອຮກັສາຂໍມ້ນູຈາກ 
ພາຍນອກຕາ່ງໆ. ຕອ້ງຫ້ີຼກລຽ້ງຂໍຄ້ວາມໃດໜ່ຶງ, ຮບູພາບ, ຂໍຄ້ວາມບນັທຶກພາບ ຫືຼ ຂໍມ້ນູທ່ີອາດສາ້ງ 
ຄວາມຂດັແຍງ່ ຫືຼ ແຕກແຍກໃນສງັຄມົ ຫືຼ ບ່ໍສອດຄອ່ງກບັລະບຽບກດົໝາຍ ຫືຼ ມຜີນົທາງລບົກບັ 
ພາບພດົຂອງ ທະນາຄານ, ບນັດາລກູຄາ້ຂອງພວກເຮົາ, ບກຸຄນົອື່ ນໆ ຫືຼ ບນັດາກຸມ່ຕາ່ງໆ. 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາຕ່ໍກບັຄວາມລບັ ຈະກວມເອົາການນາໍໃຊຂໍ້ມ້ນູສວ່ນບກຸຄນົທ່ີ 
ສາມ, ນອກຈາກເຫດການຕາ່ງໆດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

• ຝາ່ຍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງອະນຍຸາດຢາ່ງເປັນລາຍລກັອກັສອນໃນການດາໍເນນີການ 
• ທະນາຄານ ມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງດາໍເນນີການຕາມລະບຽບ 
• ມພີນັທະທ່ີຕອ້ງເປີດເຜີຍແກມ່ວນຊນົ, ໂດຍການກາໍນດົຂອງເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ 
• ການເປີດເຜີຍດ ັງ່ກາ່ວມຄີວາມຈາໍເປັນເພ່ືອປກົປອັງຊບັສິນຂອງ ທະນາຄານ, ໂດຍປາສະ 

ຈາກການລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ. ຕວົຢ່າງ. ການເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູໃຫແ້ກໜ່່ວຍງານລດັ 
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ສາໍລບັການສືບສວນສອບສວນ. ພາລະໜ້າທີໃນການຮກັສາຄວາມລບັຂອງບນັດາລກູຄາ້ 
ຕາ່ງໆ ຄູຮ່ວ່ມງານອື່ ນໆ ແລະ ທະນາຄານ ມຂໍີມ້ນູທ່ີຕອ້ງຮກັສາ ເຖງິແມນ່ວາ່ພະນກັງານ 
ຈະເຊົາເຮັດວຽກກບັ ທະນາຄານ ໄປແລວ້ກໍ່ຕາມ. ໃນກລໍະນທ່ີີພະນກັງານຢດຸເຊົາເປັນພະ 
ນກັງານຂອງ ທະນາຄານ, ເອກະສານໃດໆທ່ີດາໍເນນີການໂດຍ ພະນກັງານ ໃນໄລຍະການ 
ເຮັດວຽກກບັ ທະນາຄານ ແມນ່ເປັນຊບັສນິຂອງ ທະນາຄານ. 

ຂໍມ້ນູເອກະສານດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ບ່ໍສາມາດຖກຶເປີດເຜີຍໂດຍຜູທ່ີ້ເຄີຍເປັນພະນກັງານຂອງທະນາຄານ 
ແລະ ເຊົາເຮັດວຽກກບັທະນາຄານ 

 
ການຮກັສາຄວາມຖກືຕອ້ງ ແລະ ຊດັເຈນຂອງຂໍມ້ນູ ທ່ີເປັນຄວາມລບັຂອງທະນາຄານທກຸຂໍມ້ນູທາງ
 ທລຸະກດິຂອງທະນາຄານທ່ີຖກືສາ້ງຂຶນ້ນ ັນ້ ຕອ້ງມາຈາກບດົລາຍງານທ່ີສາມາດເຊື່ ອໝ ັນ້ໄດ ້
ແລະ ຖກືຕອ້ງເພ່ືອມອບໃຫຄ້ະນະບໍລິຫານ, ບນັດາຜູຖ້ຮື ຸນ້, ບນັດາລກູຄາ້, ບນັດາຄູຮ່ວ່ມງານ, ບນັດາ
ເຈົາ້ໜ້ີ, ອງົກອນລດັ ແລະ ອື່ ນໆ. 

ດວ້ຍເຫດນ ັນ້, ຂໍ້ມນູທາງການທງັໝດົທ່ີພວົພນັກບັການດາໍເນນີທລຸະກດິຂອງທະນາຄານ

ຕອ້ງມຄີວາມຖກືຕອ້ງ ແລະ ສມົບນູໂດຍປາດສະຈາກການບິດເບືອນ ຫືຼ ຫຼອກລວງ. ນີ ້ 

ໝາຍຄວາມວາ່ຄວາມຖກືຕອ້ງນ ັນ້ຕອ້ງກວມເອົາທງັຂໍມ້ນູເອກະສານທ່ີຖກື ແລະ ການນາໍສະ 

ເໜີທ່ີເໝາະສມົ. 

ທະນາຄານຈະບ່ໍຍອມເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູການຊາໍລະຜາ່ນບນັຊທີະນາຄານຂອງບກຸຄນົທ່ີສາມ. 

 ເນື່ອງຈາກຄວາມຮບັຜິດຊອບອື່ ນໆ, ພະນກັງານຕາ່ງໆ ມຄີວາມຄາດຫວງັໃຫເ້ປັນ

ບກຸຄນົທ່ີຊື່ ສດັ, ມເີປ້ົາໝາຍ ແລະ ເອົາໃຈໃສໃ່ນຄວາມຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງການຮກັສາຂໍ້

ມນູ. ການຊື່ ສດັລວມເອົາການທ່ີບ່ໍຮູຂໍ້ມ້ນູໃດໆ ແຕກ່ານເປັນສວ່ນໜ່ືງຂອງສີ່ ງທ່ີຜິດກດົໝາຍ 

ຫືຼ ການເຄື່ ອນໄຫວທ່ີຜິດຈນັຍາບນັ, ຈະບ່ໍສາມາດຮບັເອົາໄດໃ້ນການນາໍສະເໜີຂໍມ້ນູທ່ີເປັນ

ເທັດ ຫືຼ ບດິເບື່ ອນ ທລຸະກາໍ. 

ການຊືຂ້າຍພາຍໃນ 

ພະນກັງານທງັໝດົສາມາດລງົທຶນໃນຫຼກັຊບັທ່ີອອກໂດຍລກູຄາ້, ທະນາຄານ ຫືຼ ບໍລິສດັທ່ີ

ຈດົທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັຕາ່ງໆ, ການຊືຂ້າຍລວ່ງໜາ້, ຊຶ່ ງຕອ້ງມຂໍີມ້ນູຈາກຄນົພາຍໃນ 

ຫືຼ ການຂດັແຍງ່ດາ້ນຜນົປະໂຫຍດລວມຢູ.່ ບນັດາພະນກັງານມຄີວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ

ໃຫປ້ະຕິບດັຕາມລະບຽບການໃນການນາໍໃຊຂໍ້ມ້ນູພາຍໃນ. ເພ່ືອຮບັປະກນັຄວາມຢດຸຕິທາໍ 

ແລະ ຖກືຕອ້ງຂອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ, ການຊື ້ ຫືຼ ຂາຍຫຼກັຊບັບ່ໍສາມາດດາໍເນນີການໄດໃ້ນ

ທກຸເວລາໂດຍພະນກັງານຜູທ່ີ້ຖຄືອງເອກະສານ ຫືຼ ຂໍມ້ນູທ່ີຕດິພນັກບັລາຄາທ່ີບ່ໍທນັເປີດເຜີຍ 

ສູມ່ວນຊນົ ຫືຼ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ. ຂໍມ້ນູເອກະສານແມນ່ຂໍມ້ນູເອກະສານໃດໜ່ືງທ່ີຜູລ້ງົທຶນເຫັນ
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ວາ່ມຄີວາມສາໍຄນັໃນການຕດັສນິບນັຫາການລງົທຶນ. ຕວົຢາ່ງຂໍມ້ນູໃນການຮວ່ມທລຸະກດິ ຫືຼ 

ການແຍກຕວົ, ການເປີດຕວົຜະລິດຕະພນັໃໝ ່ ຫືຼ ຂໍມ້ນູດາ້ນການເງນິອື່ ນໆ. ຜູທ່ີ້ມຂໍີມ້ນູ

ພາຍໃນຕອ້ງບ່ໍສື່ ສານໂດຍປາດສະຈາກເຫດຜນົທາງທລຸະກດິທ່ີຖກືກດົໝາຍ ແລະ ກອ່ນ

ການອະນມຸດັຂອງຄະນະບໍລິຫານ. 

 ບນັດາພະນກັງານຜູທ່ີ້ມຂໍີມ້ນູ ຫືຼ ມໂີອກາດເຂ້ົາເຖງິຂໍມ້ນູພາຍໃນຂອງ ທະນາຄານ 

ສາມາດຊື,້ ຂາຍ ຫືຼ ໂອນຫຼກັຊບັ ຫືຼ ຮບັເອົາຫຼກັຊບັທ່ີໂອນ, ທ່ີອອກໂດຍ ທະນາຄານ ຫືຼ 

ລງົທຶນໃນຕະຫຼາດຊືຂ້າຍລວ່ງໜາ້ທ່ີພວົພນັກບັລຮຸນ້ສາມນັຂອງ ທະນາຄານ ໃນໄລບະ

ເວລາສະເພາະໃດໜ່ຶງ. ພະນກັງານດ ັງ່ກາ່ວຕອ້ງລາຍງານບນັດາທລຸະກາໍຕາ່ງໆໃຫແ້ກ ່

ທະນາຄານ ເພ່ືອໃຫສ້ອດຄອ່ງຕາມລະບຽບ “ຄູມ່”ື ຂອງ ທະນາຄານ ສາໍລບັການຊືຂ້າຍຫຼກັ
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