สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
ภายใต้ วิ สั ย ทั ศ น์ “กรุง ไทย ก้ าวไกล ไปกั บ คุ ณ ”
(Growing Together) ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการดาเนิน
ธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่ างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้ น
สร้ า งความมั่ ง คั่ ง ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ดู แ ลและพั ฒ นาศั ก ยภาพ
บุคลากรเพื่อสนั บสนุนการเติบโต และมี ส่วนร่ว มในการ
สร้ า งสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มโดยรวมให้ ดี ขึ้ น เนื่ อ งจาก
ธนาคารกรุงไทยมีแนวทางในการดาเนินธุรกิจอย่างมีความ
รับ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม โดยแบ่งออกเป็น 3 มิ ติ ได้ แ ก่ มิ ติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังตระหนักถึง
ความสาคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งในส่วนของผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน
สังคม และหน่วยงานกากับ เพราะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความสาคัญต่อการดาเนินงานของ
ธนาคารไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ธนาคารจึงได้จัดเตรียมช่องทางเพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานร่วมกับธนาคารผ่านช่องทาง
ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งธนาคาร
พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าและเติบโตเคียงข้างไปกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มด้วยความโปร่งใส
และยึดมั่นดาเนินงานบนพื้นฐานของหลักบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัด
ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆของธนาคารเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน พร้อมทั้งให้พนักงานและบุคคลทั่วไปได้รับทราบถึงช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและ
มีส่วนร่วมต่อการดาเนินงานของธนาคาร จึงได้มีการจัดทาคู่มือฉบับนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่และยึดถือ
ปฏิบัติร่วมกัน เพราะธนาคารเชื่อว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความสาคัญและมีความคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของธนาคารไม่มากก็น้อย ท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า
ธนาคารกรุงไทยพร้อมที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ อันจะ
นาไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมๆกับทุกท่าน

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
22 มิถุนายน 2561
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หลักการ

การดาเนินธุ รกิจของธนาคารมีความเกี่ยวข้องกับบุ คคลหลายฝ่า ย ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร ธนาคารได้ตระหนักถึงความสาคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการ
ดาเนินงานของธนาคารทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มย่อมมีความต้องการและ
มีผลประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของธนาคาร ประกอบด้วย 6 กลุ่ม ได้แก่
ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน สังคม และหน่วยงานกากับ เพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม จึงได้มีการกาหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร
และนโยบายการก ากั บดู แ ลกิ จ การที่ ดี ซึ่ ง ธนาคารมุ่ ง หวั ง ว่ าการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของธนาคารจะสร้ า ง
ประโยชน์สู งสุ ดและสอดคล้อ งกั บ ความคาดหวัง ของผู้ มีส่ วนได้ ส่ว นเสี ยทุ กกลุ่ม เพื่อ ผลั กดั นให้ เกิ ด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วน
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ด้วยสถาบันการเงินมีบทบาทและความสาคัญ
ต่อการพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยทา
หน้าที่ระดมและจัดสรรเงินทุนแก่ภาคเศรษฐกิจ การ
ชาระราคาและบริการ การบริหารความเสี่ยง รวมถึง
การให้ ข้ อมู ลทางการเงิ นเพื่ อการตั ดสิ นใจ ดั งนั้ น
การดู แลให้ การด าเนิ นงานของสถาบั นการเงิ นมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส มีธรรมาภิบาลและบริหารความ
เสี่ยงอย่ างเหมาะสม ไม่ ก่อให้เกิ ดความเสียหายกั บ
เงินฝากของประชาชนจึงเป็นเรื่องสาคัญ
หนึ่ งความคาดหวั งที่ ส าคั ญของธนาคาร คื อ
เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาว และสามารถเสริ มสร้ างการเติ บโตทาง
เศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น ตลอดเวลาที่ผ่านมา
ธนาคารจึงมุ่งประกอบธุรกิจโดยการกาหนดนโยบาย
กลยุ ทธ์ และแนวทางการบริ หารให้ เกิ ดประโยชน์
สู งสุ ดต่ อประเทศและผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยทั้ ง 6 กลุ่ ม
ของธนาคาร
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1. ผู้ถือหุ้น
ธนาคารมุ่งมั่นดาเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการที่ดี
สามารถสร้างผลกาไรให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
โดยดาเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ โปร่งใส ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรื อข้ อก าหนดที่ เกี่ ยวข้ องอย่ าง
ครบถ้วน และยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้ถือหุ้น อีกทั้งยัง
มุ่ งมั่ นพั ฒนาและเสริ มสร้ างศั กยภาพในการแข่ งขั น
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้
ธนาคารยังคานึงและให้ความสาคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของผู้ ถื อหุ้ น โดยจั ดให้ มี การเปิ ดเผยข้ อมู ลข่ าวสารที่
ถูกต้องแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่าเสมอ มีการจ่ายเงินปันผลที่
เหมาะสมและเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดง
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของธนาคาร

2. ลูกค้า
ธนาคารมุ่งมั่นให้ บริ การแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจ เสมอภาค และเป็นธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังของลูกค้า ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด โดยการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทาง
การเงิ นที่มีคุ ณภาพและมี ความหลากหลาย โดยมีการพัฒนากระบวนการทางานและนาเทคโนโลยีที่ ทันสมั ยมาใช้
อย่างเหมาะสม รวมถึงพัฒนาช่องทางการให้บริการผ่านเทคโนโลยีต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุนของลูกค้า
ในการเข้าถึงบริการของธนาคาร ในด้านความปลอดภัยของข้อมูล ธนาคารมีมาตรการในการดูแลรักษาความลับของลูกค้า
ทีร่ ัดกุม ตลอดจนจัดให้มีช่องทางเพื่อรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าและดาเนินการแก้ไขปัญหาด้วยความใส่ใจ

บทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลักการ l การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย l การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย l กลไกการกากับติดตาม

3. คู่ค้า
ธนาคารมีหลักในการดาเนินธุรกิจกับคู่ค้าทุกราย
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม เพื่อให้ เกิดความโปร่งใส
โดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของธนาคารเป็นสาคัญ ไม่เอื้อ
ประโยชน์ ให้ แก่ ตนเองหรื อพวกพ้ อง มี การให้ ข้ อมู ล
ทีถ่ ูกต้องครบถ้วนและอยู่บนพื้นฐานของความจริงแก่คู่ค้า
หลีกเลี่ยงการรับของกานัล สินน้าใจ การเลี้ยงรับรอง หรือ
บริ การที่ จั ดขึ้ นให้ เป็ นการส่ วนตั วหรื อหมู่ คณะอย่ าง
เฉพาะเจาะจง เพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาต่างๆ และป้องกัน
มิให้เกิดความโน้มเอียงที่อาจจะช่วยเหลือตอบแทนฝ่ายใด
ฝ่ ายหนึ่ งเป็นพิเศษ โดยยึ ดถือการปฏิบั ติตามระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

4. พนักงาน
ธนาคารตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่สาคัญขององค์กร จึงส่งเสริมและให้โอกาส
พนั กงานทุ กระดับในการเรี ยนรู้ และพั ฒนาศักยภาพของตนเองให้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ จาเป็นต่ อ
การปฏิบัติงานผ่านช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายและต่อเนื่อง นอกจากนี้ ธนาคารมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
เหมาะสม และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆให้ แก่พนักงานอย่างครอบคลุม เสริมสร้างให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และขวัญกาลังใจของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ
และเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับธนาคาร
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5. สังคม
ธนาคารให้ ความส าคัญและมุ่งปลู กฝั งจิตส านึก
ในเรื่ องความรั บผิ ดชอบต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อมให้
เกิดขึ้นในหมู่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ผ่านนโยบาย
และโครงการด้าน CSR ต่างๆที่ธนาคารจัดขึ้น ด้วยความ
มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิ ตที่ดี ให้ แก่ชุมชนและสั งคมโดยรวม
ในด้านสิ่งแวดล้อม แม้ธุรกิจของธนาคารจะเกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจและการเงินเป็นหลัก ซึ่งไม่ได้สร้างผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง แต่ธนาคารก็
ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยได้
กาหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร และตั้งเป้าหมาย
ในการป้ องกั นและควบคุ มไม่ ให้ เกิ ดผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดาเนินธุรกิจของธนาคาร

6. หน่วยงานกากับ
การดาเนินธุรกิจของธนาคารนอกจากการมุ่งสร้างผลกาไรให้แก่ผู้ถือหุ้น สร้างความมั่งคั่งให้แก่ลูกค้าและสนับสนุน
ให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ธนาคารยังให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกาหนด และ
กฎระเบียบต่างๆจากหน่วยงานกากับอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เป็นอย่างดี เพราะธนาคารเชื่อมั่นว่าการดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้องควบคู่กับการมีจริยธรรมที่ดีนั้น เป็นรากฐานสาคัญที่
ทาให้ธนาคารเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

บทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลักการ l การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย l การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย l กลไกการกากับติดตาม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของธนาคารทั้งทางตรง
และทางอ้อม ธนาคารจึงได้มีช่องทางเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมต่อการดาเนินงานของธนาคารผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
และความเข้าใจที่ตรงกันอันจะนาไปสู่การดาเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม และตอบสนองต่อความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างแท้จริง

ผู้มีส่วน
ได้เสีย

ความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ช่องทางการมีส่วนร่วม
และกระบวนการที่ใช้

ผู้ถือหุ้น

สร้างผลตอบแทนที่ดี
อย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า

- การรักษาความลับ
ของลูกค้า
- ผลิตภัณฑ์การเงินที่
เหมาะสม ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า
แต่ละกลุ่ม
- ได้รับการบริการที่
เหมาะสม

ความถี่

แนวทางการปฏิบัติ
ของธนาคาร

- จัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจนโยบายของธนาคาร
และตอบข้อสงสัยในที่ประชุม
- จัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นสัญจร
- การสัมภาษณ์ตัวต่อตัว (One-On-One
Meeting & Conference Call)
- การประชุม นัก วิเ คราะห์แ ละผู้จั ดการ
กองทุน สถาบันในประเทศ
- การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน
(Road Show)

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 1 ครั้ง/ปี
- กิจกรรมผู้ถือหุ้นสัญจร 1 ครั้ง/ปี
- สัมภาษณ์ตัวต่อตัวตลอดทั้งปี
- เดินทางไปพบปะผู้ถือหุ้นและนัก
ลงทุนตลอดทั้งปี
- การประชุมนักวิเคราะห์และ
ผู้จัดการกองทุนทุกไตรมาส

- จ่ายเงินปันผลอย่าง
เหมาะสม
- ดาเนินธุรกิจตาม
หลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี และปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณธุรกิจ
ธนาคาร

- การสารวจความพึงพอใจและสารวจ
ภาพลักษณ์องค์กร
- การพบปะกับลูกค้าในการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์การเงิน
- การพบปะกับลูกค้าผ่านกิจกรรมต่างๆ
- การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์
- การรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา ข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น โทรศัพท์ ลูกค้าสัมพันธ์ อีเมล
จดหมาย ฯลฯ

- รับฟังข้อเสนอแนะ สื่อสารออนไลน์
และการพบปะลูกค้าในโอกาสต่างๆ
ได้ดาเนินการตลอดทั้งปี
- สารวจปีละ 2 ครั้ง

- พัฒนาและนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
- ให้บริการด้วยความ
เต็มใจ และเปิดโอกาส
ให้ลูกค้าประเมินการ
บริการของพนักงาน

บทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลักการ l การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย l การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย l กลไกการกากับติดตาม

ผู้มีส่วน
ได้เสีย

ความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คู่ค้า

- นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
ทีช่ ัดเจนจากธนาคาร
- การร่วมมือและประสานงาน
ระหว่างกันเพื่อให้บรรลุผล
สาเร็จร่วมกันตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
- การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม
โปร่งใส ตรวจสอบได้
- การจ่ายค่าตอบแทนและ
ค่าตอบแทนพิเศษที่ตรงต่อ
เวลา

ช่องทางการมีส่วนร่วม
และกระบวนการที่ใช้

ความถี่

แนวทางการปฏิบัติ
ของธนาคาร

- ดาเนินการจัดประชุม
สัมมนา จัดกิจกรรม เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ตลอดทั้งปี
- รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา
และข้อร้องเรียน รวมถึงเปิดเผย
ข้อมูลออนไลน์ตลอดทั้งปี

- มีการออกระเบียบปฏิบัติ
นโยบายการจัดซือ้ จัดจ้างที่
ชัดเจนและให้ข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน
- ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อย่าง
เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า
และปฏิบัติตามสัญญา
- หลีกเลี่ยงการรับของกานัล
สินน้าใจ การรับเชิญเป็นการ
ส่วนตัว หรือหมู่คณะอย่าง
เฉพาะเจาะจง ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่าย

- รับฟังข้อเสนอแนะ
และสวัสดิการ
ของพนักงานจานวน 3 ช่องทาง เช่น E-mail ตลอดทั้งปี
- แรงบันดาลใจในการทางาน โดยตรงต่อผู้บริหาร HR Care และสายด่วน - ตอบแบบสอบถามความ
- งานที่น่าสนใจและมีคุณค่า HRโทรศัพท์หมายเลข 0-2208-7606-9 มุ่งมั่นและการประเมินผล
- ความสมดุลในการทางาน - การสารวจความมุ่งมั่นในการ
การปฏิบัติงาน 2 ครั้ง/ปี
และชีวิตส่วนตัว
ปฏิบัติงาน
- จัดฝึกอบรมพัฒนา
- โอกาสในการเรียนรูแ้ ละ - การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรพิจารณาตามความ
ความก้าวหน้า
- การจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
เหมาะสมและตาแหน่งงาน
- การยอมรับหรือเห็นคุณค่า - การประชุมและการจัดสัมมนาร่วมกับ - จัดกิจกรรมไตรมาสละ
- สภาพแวดล้อมและ
พนักงาน
1 ครั้ง
สิ่งอานวยความสะดวก
ทีเ่ อื้อต่อการทางาน

- ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็น
ธรรมและเหมาะสม
- สร้างบรรยากาศให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
- จัดกิจกรรมสร้างความ
ผูกพันของพนักงาน
- ส่งเสริมสุขภาพและความ
เป็นอยู่ที่ดีให้แก่พนักงาน
โดยจัดเตรียมสิ่งอานวยความ
สะดวกและกิจกรรมต่างๆ
- มีแผนการจัดอบรมพนักงาน
และพัฒนาพนักงานให้มีการ
เติบโตในสายอาชีพ
- จัดสภาพแวดล้อมในการ
ทางานให้มีความปลอดภัย
ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อ
การทางาน

- การจัดประชุม สัมมนา และจัดกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์
- การรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาและข้อ
ร้องเรียน
- เปิดเผยข้อมูลออนไลน์

พนักงาน - ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ - รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา ข้อร้องเรียน
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และกระบวนการที่ใช้

สังคม

- สร้างคุณภาพที่ดี
ขึ้นแก่สังคม
- มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
- สนับสนุนภาค
เศรษฐกิจของ
ประเทศ

- รับฟังความคิดเห็นของชุมชน
ผ่านการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
ต่าง ๆ ที่ธนาคารดาเนินการ

- รับฟังข้อเสนอแนะจาก
ผู้คนในสังคมทุกครั้งที่จัด
กิจกรรมตลอดทั้งปี

ดาเนินธุรกิจอย่างมีความ
รับผิดชอบตามหลักบรรษัทภิบาล
ตามมาตรฐานสากล ทั้งในด้าน
CSR in process เช่น การ
ประหยัดพลังงาน และสินเชื่อเพื่อ
สังคมสาหรับรายย่อย เป็นต้น
และด้าน CSR after process
เช่น การดาเนินโครงการ CSR ใน
3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

- ประชุม รับฟังแนวนโยบาย
และแนวทางการกากับดูแล
- รับการตรวจสอบจาก
หน่วยงานกากับต่างๆ
- จัดทารายงานส่งหน่วยงาน
กากับ พร้อมทั้งรับ Feedback

- ตลอดทั้งปีตามกรอบ
เวลาของแต่ละหน่วยงาน

- ยึดหลักการประเมินธนาคาร
ทั้งรูปแบบการประเมินตนเอง
และเกณฑ์การประเมินรางวัล
ด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุง
กระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
- มีหลักจรรยาบรรณเพื่อดาเนิน
ธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
- ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์อย่าง
เคร่งครัด
- นาข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตและ
Feedback จากหน่วยงานกากับ
มาแก้ไข ปรับปรุงกระบวนการ
ทางานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

หน่วยงาน - การบริหารงานอย่าง
กากับ มีประสิทธิภาพ
- ความมั่นคงของ
ระบบงานธนาคาร
- ความโปร่งใสของ
องค์กรและระบบงาน

ความถี่

แนวทางการปฏิบัติ
ของธนาคาร
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เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เป็ น ไปตาม
แนวทางของธนาคาร จึงได้มีการกาหนดกลไกการกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
(1) กลไกก ากั บ ติ ด ตามภายใน การปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ เ ป็ น หน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบของพนักงานทุกคนทุกระดับของธนาคาร โดยพนักงานทุกคนมีหน้าที่ศึกษา
ทาความเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ทั้งนี้ ภายใต้
การกากับดูแล ควบคุม และแนะนาของผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานกากับ /ตรวจสอบ
ภายในธนาคาร ซึ่งเป็นไปตามวัฒนธรรมบรรษัทภิบาลที่ดีของธนาคาร
(2) กลไกการกากับติดตามภายนอก ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
บทบาทในการกากับติดตามการดาเนินงานของธนาคาร โดยสามารถเสนอข้อคิดเห็น
หรือร้องเรียนกรณีที่พนักงานหรือหน่วยงานภายในธนาคารไม่ปฏิบัติตามแนวทาง/
แนวนโยบายของธนาคาร ผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนด

