หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
กรุ งศรี ให้ ความสาคัญและเคารพต่อสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้ กาหนด
ปรั ชญาในการดาเนินธุรกิจและบทบาทของกรุ งศรี ต่อผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่าง ๆ อาทิ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ
ธนาคาร ผู้บริ หาร และพนักงาน ลูกค้ า คู่ค้า เจ้ าหนี ้ ธนาคารพาณิ ชย์ หรื อสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจน ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม ไว้ ในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของกรุงศรี ดังนี ้
 ผู้ลงทุ น กรุ งศรี ให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลของกรุ งศรี ทงข้
ั ้ อมูลด้ านการเงินและข้ อมูลทัว่ ไป
โดยยึดหลักการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ อง เพียงพอ โปร่งใส สม่าเสมอ และทันเวลา โดยจัดให้ มีการเผยแพร่ขา่ วสารผ่าน
ช่องทางและสื่อต่าง ๆ และมีการจัดตังฝ่
้ ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทาหน้ าที่ในการติดต่อประสานงานการให้ ข้อมูล ตอบข้ อ
ซักถาม และนาเสนอผลประกอบการที่สาคัญของกรุงศรี รวมทังสร้
้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั นักลงทุนและผู้ที่มีสว่ นได้ เสีย
 ผู้ ถือ หุ้ น กรุ งศรี ให้ ความสาคัญและเคารพต่อสิทธิ ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค โดยการให้ มี
ส่วนร่ วมตัดสินใจในเรื่ องที่สาคัญ เปิ ดโอกาสให้ แสดงความคิดเห็น และนาข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ มาปรั บ ปรุ ง
การดาเนินงาน เพื่อให้ กิจการของกรุ งศรี มีการเติบโต และมีผลประกอบการที่ดี ก่อให้ เกิ ดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ อง เพียงพอ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ตลอดจนดูแลและอานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิของตนอย่างเต็มที่
 คณะกรรมการธนาคาร กรุ งศรี เปิ ดโอกาสให้ กรรมการทุกคนสามารถทาหน้ าที่ของตนได้ อย่างเต็มที่ มี
อิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการดาเนินงานให้ แก่ฝ่ายจัดการ ทังนี
้ ้ ฝ่ ายเลขานุการธนาคารเป็ น
หน่วยงานที่ดแู ลและสนับสนุนให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่และกิจกรรมของคณะกรรมการธนาคารเป็ นไปอย่างถูกต้ อง เพียงพอ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และตามที่กฎหมายกาหนด โดยได้ มีการจัดทาคู่มือซึง่ ได้ ปรับปรุ งข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั
อย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ กับกรรมการ และนาเสนอหลักสูตรอบรมสาหรั บกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ให้ กับกรรมการเป็ นประจาทุกไตรมาส รวมถึงหลักสูตรอื่น ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมและ
สอดคล้ องกับสถานการณ์ที่มีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอด เพื่อให้ กรรมการได้ พิจารณาจัดสรรเวลาเข้ าอบรมด้ วย
 ผู้บริ หาร กรุ งศรี เปิ ดโอกาสให้ ผ้ บ
ู ริ หารของกรุ งศรี สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างอิสระ โดยปราศจาก
การแทรกแซง ภายใต้ บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ รับมอบหมาย นอกจากนี ้ ยังมีการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริ หารด้ วยการจัดอบรมในเรื่ องต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและสม่าเสมอ เพื่อพัฒนาบุคลากรและสร้ างเส้ นทางความก้ าวหน้ า
ในแผนเส้ นทางอาชีพ
 พนั กงาน กรุ งศรี ตระหนักดีวา่ พนักงานทุกคนถือเป็ นทรัพยากรที่มีคา่ และเป็ นพลังขับเคลื่อนสาคัญ ที่
จะส่งผลให้ กรุ งศรี บรรลุผลสาเร็ จตามกลยุทธ์ ทงในระยะสั
ั้
นและระยะยาว
้
กรุ งศรี จึงได้ กาหนดแนวนโยบายในด้ านการ
บริ หารทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสม กรุ งศรี ม่งุ สรรหาว่าจ้ างพนักงานอย่างเป็ นธรรม จัดให้ พนักงานได้ รับค่าตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสม ธารงรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน ส่งเสริ มโอกาสความก้ าวหน้ าใน
การทางาน รวมถึงการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานผ่านการฝึ กอบรมพัฒนาด้ วยหลักสูตรที่หลากหลาย
และตอบสนองต่อความท้ าทายของการปฏิบตั ิงานในยุคปั จจุบนั เพื่อให้ พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยสรุปได้ ดงั นี ้
- กรุ งศรี เคารพในหลักสิทธิ มนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรมและเท่าเที ย มกัน
ธนาคารกาหนดแนวทางปฏิบตั ิให้ มีการจ้ างงานอย่างเป็ นธรรม คานึงถึงคุณสมบัติความเหมาะสมที่เกี่ยวข้ องกับงานโดย

ไม่เลือกปฏิบตั ิด้านเชื ้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ และปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน และการจ้ างงานที่เกี่ยวข้ อง อีกทังส่
้ งเสริ ม
วัฒนธรรมการสร้ างสภาพแวดล้ อมการปฏิบตั ิงานที่เป็ นมิตร เคารพสิทธิสว่ นบุคคลของพนักงาน
- กาหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่เหมาะสม เป็ นธรรม สอดคล้ องกับการดาเนินงานของ
กรุงศรี ทงในระยะสั
ั้
นและระยะยาว
้
โดยกรุงศรี ได้ จดั ให้ มีการตังเป
้ ้ าหมายและประเมินผลการปฏิบตั ิงานเทียบกับเป้าหมาย
และตัวชี ้วัดการปฏิบตั ิงานซึง่ ได้ จดั ทาตามหลักการ Balanced Scorecard ทัว่ ทังองค์
้ กร และจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
เพื่อให้ พนักงานมีความพร้ อมและความสามารถในการปฏิบตั ิงานที่ได้ รับมอบหมายได้ เป็ นอย่างดี ทังนี
้ ้ กรุ งศรี กาหนด
ค่า ตอบแทนให้ แ ก่ พ นักงานตามผลการปฏิ บัติ งานโดยค านึงถึ งความถูก ต้ อ งและเป็ นธรรม และยัง ได้ มี ก ารทบทวน
โครงสร้ างค่าตอบแทนโดยนาหลักเกณฑ์ ค่างานมาประกอบการพิจารณาร่ วมกับการสารวจค่าตอบแทนของสถาบัน
การเงินอื่นเพื่อนามาบริ หารจัดการค่าตอบแทนให้ เหมาะสมยิ่งขึ น้ และสามารถแข่งขันได้ กับค่าตอบแทนพนักงานของ
บริ ษัทในอุตสาหกรรม
- จัดให้ มีสวัสดิการต่าง ๆ มากกว่าที่กฎหมายกาหนด รวมทังผลตอบแทนในรู
้
ปแบบอื่น เพื่อธารงรักษา
บุคลากรและสร้ างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั กรุงศรี และผู้ถือหุ้นในระยะยาว เช่น การจัดตัง้
กองทุนสารองเลี ้ยงชีพสาหรับพนักงาน เพื่อให้ พนักงานออมเงินไว้ ใช้ ยามเกษี ยณอายุ ลาออกจากงาน ทุพพลภาพ หรื อ
เป็ นหลักประกันให้ ครอบครัวในกรณีพนักงานเสียชีวิต โดยกรุ งศรี ได้ จ่ายเงินสมทบส่วนของนายจ้ างเข้ ากองทุนนีด้ ้ วย
พร้ อมนีก้ รุ งศรี ได้ สร้ างความรู้ ความเข้ าใจให้ กับพนักงานเกี่ยวกับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ผลประโยชน์ ที่จะได้ รับ และ
นโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ จากการลงทุน ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล์ และการจัดอบรม
โดยปั จจุบนั กรุงศรี ได้ ปรับเปลีย่ นนโยบายการลงทุนจากระบบกองทุนเดี่ยว นโยบายเดียว เป็ นกองทุนเดี่ยว หลายนโยบาย
ซึ่งพนักงานสามารถเลือกนโยบายหรื อแผนการลงทุนได้ ด้วยตัวเอง (Employee’s Choice) โดยคานึงถึงปั จจัยเรื่ องอายุ
ผลตอบแทนที่ต้องการ และระดับความเสีย่ งที่พนักงานยอมรับได้
- จัดให้ มีสวัสดิการอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการของพนักงานที่อาจจะมีในอนาคต เพื่อช่วยให้
พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างไม่มีความห่วงกังวล แบ่งออกเป็ น 3 หมวดหลักคือ “เงินช่วยเหลือ” “สุขภาพและ
ประกันชีวิต” และ “เงินกู้สวัสดิการ” โดยได้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สวัสดิการเหล่ านี ้ให้ พนักงานทุกคนรับทราบผ่านทาง
คูม่ ือพนักงาน และระบบออนไลน์ Krungsri People เพื่อให้ พนักงานทราบถึงประโยชน์ของตนเองและครอบครัว
- ในด้ านการดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน กรุ งศรี ได้ กาหนดหลักการเกี่ ยวกับ
สิ่ ง แวดล้ อ ม สุข อนามัย และความปลอดภัย ไว้ ในปรั ช ญาและส านึ ก ในการปฏิ บัติ ง าน (S&L) โดยมี ก ารแต่ ง ตัง้
คณะกรรมการเพื่อดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยของพนักงาน รวมทังรั
้ กษาสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มี ความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยูเ่ สมอ เช่น การตรวจสุขภาพประจาปี การจัดให้ มีการฉีดวัคซีนไข้ หวัดใหญ่
ประจาปี การตรวจสุขภาพกลุม่ เสีย่ งในด้ านการหายใจและการได้ ยิน การให้ บริ การห้ องแพทย์กรุงศรี การฉีดยาฆ่าเชื ้อโรค
ในสถานที่ทางาน และทาความสะอาดอุปกรณ์เครื่ องใช้ สานักงานในกรณีเกิดโรคระบาด การจัดให้ มีแผนประกันสุขภาพ
ประกันชีวิต และประกันอุบตั ิเหตุสาหรับพนักงานเพิ่ มเติมจากสิทธิประกันสังคมตามที่กฎหมายกาหนด การจัดกิจกรรม 5
ส. การจัดสถานที่ออกกาลังกายในร่ มเพื่อให้ พนักงานได้ ผ่อนคลายจากการทางาน รวมถึงการจัดให้ มีชมรมต่าง ๆ อาทิ
ชมรมจักรยาน ชมรมวิ่ง ชมรมแบดมินตัน ชมรมฟุตบอล ซึ่งได้ เปิ ดเผยรายละเอียดไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูล ประจาปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) ในหัวข้ อ “ความรั บผิดชอบต่อสังคม” โดยในปี 2561 มีพนักงานได้ รับ
อุบตั ิเหตุจากการทางาน 2 ราย อย่างไรก็ตาม ไม่มีพนักงานเจ็บป่ วยอันเนื่องมาจากการทางาน

- กรุ งศรี ม่งุ มัน่ ที่จะพัฒนาความเป็ นเลิศของบุคลากร โดยออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการเรี ยนรู้
สาหรับพนักงานกรุงศรี เพื่อส่งเสริ มให้ พนักงานเรี ยนรู้และเติบโตไปในทิศทางที่สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจของกรุ ง
ศรี และตอบสนองต่อความต้ องการในการพัฒนาของแต่ละบุคคล โดยออกแบบหลักสูตรอบรมพัฒนาและรู ปแบบการ
เรี ยนรู้ให้ มีความหลากหลายและเพียงพอกับความต้ องการของพนักงาน ผ่านระบบ Krungsri Learning Companion หรื อ
KLC ซึ่งเป็ นระบบการบริ หารจัดการด้ านการเรี ยนรู้ แบบใหม่ที่ทนั สมัยและนาเทคโนโลยี Cloud Computing มาใช้ สาหรับ
กิจกรรมการเรี ยนรู้และพัฒนาบุคลากร เพื่อช่วยอานวยความสะดวกและเปิ ดโอกาสให้ พนักงานสามารถเข้ าถึงความรู้ตา่ ง
ๆ และข้ อมูลล่าสุดที่เกี่ยวกับการอบรมได้ ทกุ ที่ทกุ เวลาที่พนักงานสะดวก รวมทังยกระดั
้
บการแบ่งปั นความรู้ ในทุกองค์กร
ธุรกิจของกรุ งศรี และส่งเสริ มวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง เพื่อขับเคลื่อนกรุ งศรี ไปสูค่ วามสาเร็ จยิ่งขึ ้น โดยในปี 2561
พนักงานทังหมดได้
้
เข้ ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ โดยเฉลีย่ คนละ 62.44 ชัว่ โมง
- นอกจากการสร้ างความเป็ นเลิศของบุคลากรโดยสนับสนุนให้ พนักงานแสดงออกถึงค่านิยม กรุงศรี มี
ภาวะผู้นาที่แข็งแกร่ ง และมีความเป็ นมืออาชีพ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้ กบั ลูกค้ าแล้ วนัน้ กรุ งศรี ได้ มีการออกแบบ
โปรแกรมการเรี ยนรู้ ที่สนับสนุนให้ พนักงานเป็ นพลเมืองที่ดีของสังคม ซึ่งรวมถึงการรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค ร่ วมพัฒนา
ชุมชนและสังคม และรักษาสิง่ แวดล้ อม เช่น หลักสูตรกรุงศรี ...รักษ์ โลก หลักสูตรการกากับดูแลกิจการที่ดี เป็ นต้ น
 ลู ก ค้ า กรุ ง ศรี ดาเนิน ธุร กิ จ ภายใต้ ค่านิ ยม “ลูก ค้ า คือ คนสาคัญ ” โดยปฏิ บ ัติ ต่อ ลูกค้ าให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง ตังมั
้ น่ อยูบ่ นความซื่อสัตย์ สุจริ ต และเป็ นธรรม ให้ บริ การและให้ คาแนะนาช่วยเหลือแก่
ลูกค้ าอย่างเสมอภาค เพื่อรักษาผลประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ลกู ค้ า และมีการพัฒนาและนาเสนอผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพและบริ การที่เป็ นเลิศ ตลอดจนให้ ข้อมูลข่าวสารที่ถกู ต้ อง เพียงพอ ชัดเจน และไม่บิดเบือนข้ อเท็จจริ ง หรื อ
ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดแก่ลกู ค้ า นอกจากนี ้ กรุ งศรี ยงั ได้ นานวัตกรรมด้ านเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาช่วยสร้ างความสะดวก
รวดเร็ ว แก่ลูกค้ า และทาให้ ชีวิตของลูกค้ าง่ายขึน้ (Make Life Simple) อาทิ บริ การถอนเงิ นโดยไม่ใช้ บัต ร (Krungsri
Cardless) บริ การ Krungsri iFin ซึ่งถือเป็ นมิติใหม่ของสินเชื่อส่วนบุคคลที่ลกู ค้ าสามารถสมัครและรับเงินสินเชื่อผ่านทาง
ออนไลน์ได้ อย่างเต็มรู ปแบบตลอดทังกระบวนการ
้
และบริ การ BELLA Chatbot ใน Facebook Messenger เพื่อช่วยให้
ข้ อมูลลูกค้ าด้ วยการแสดงผลข้ อมูลที่หลากหลายรูปแบบ
เพื่อเป็ นการป้องกันมิให้ มีการละเมิดสิทธิในข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ า กรุ งศรี ได้ กาหนดมาตรการใน
การเก็บรักษาข้ อมูลของลูกค้ าอย่างเคร่ งครัด ซึ่งระบุอยู่ในคูม่ ือพนักงาน (Employee Handbook) โดยไม่ให้ มีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลหรื อความลับของลูกค้ าเว้ นแต่กฎหมายกาหนดให้ ต้องเปิ ดเผย หรื อได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากลูกค้ า
และไม่ น าข้ อ มูล ของลูก ค้ า ไปแสวงหาประโยชน์ นอกจากนี ้ กรุ ง ศรี ไ ด้ ก าหนดให้ พนัก งานและผู้บ ริ ห ารทุก คนต้ อ ง
ทาการศึกษาและทบทวน S&L ทุก 2 ปี ผ่านการเรี ยนรู้ในระบบ Krungsri Learning Companion (KLC) ซึง่ S&L เป็ นหลัก
ปฏิบตั ิว่าด้ วยความซื่อสัตย์ ภายใต้ กรอบกฎหมายและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริ มให้ การดาเนินธุรกิจของ
กรุ งศรี เป็ นไปอย่างโปร่ งใสและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสีย อีกทังจั
้ ดให้ มีหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนค่านิยม
“ลูกค้ าคือคนสาคัญ” อาทิ หลักสูตร รู้และเข้ าใจธุรกิจของกลุม่ ลูกค้ าหลัก หลักสูตรเข้ าใจธุรกิจ พิชิตใจลูกค้ า และหลักสูตร
รวมพลังขับเคลือ่ นสูก่ ารพัฒนาประสบการณ์ที่ดีให้ กบั ลูกค้ า ซึง่ มุง่ เน้ นให้ พนักงานเสริ มสร้ างและพัฒนาทักษะรอบด้ านใน
การให้ บ ริ ก าร รวมถึ ง มี ค วามสามารถในการตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการและความคาดหวัง ของลูก ค้ า ได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ
กรุงศรี เปิ ดโอกาสให้ ลกู ค้ าได้ แสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการบริ การให้ ดียิ่งขึ ้น มีการวัดความพึงพอใจ
ของลูกค้ าพร้ อมทังก
้ าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน โดยจัดให้ มีแบบฟอร์ มการสารวจความพึงพอใจของลูกค้ า และมีการนา

ผลการประเมินไปวิเคราะห์เพื่อใช้ ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้ บริ การของเจ้ าหน้ าที่เป็ นประจาทุกปี รวมทังยั
้ ง
ได้ กาหนดช่องทางให้ ลูกค้ าสามารถแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนหรื อข้ อแนะนามายังกรุ งศรี ได้ หลายช่องทาง เช่น Call Center
หมายเลขโทรศัพท์ 1572 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail): webmaster@krungsri.com และทางเว็บไซต์ของกรุ งศรี ใน
หัวข้ อ “ติดต่อเรา” เป็ นต้ น
 คู่ค้า กรุ งศรี ปฏิบต
ั ิตอ่ คูค่ ้ าด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต เป็ นธรรม โปร่งใส และรักษาผลประโยชน์สงู สุดของ
คู่ค้า ให้ ข้อมูลรายละเอียดและเงื่อนไขสาคัญที่ถกู ต้ องและเพียงพอ ภายใต้ มาตรฐานเดียวกัน รวมถึงปฏิบตั ิตามสั ญญา
หรื อเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ กบั คู่ค้าอย่างเคร่ งครัด และส่งเสริ มกิจกรรมที่นามาซึ่งความเข้ าใจอันดีระหว่างกัน โดยได้ มีการ
ก าหนดนโยบายเกี่ ย วกับ การปฏิ บัติ ต่อ คู่ค้ า ไว้ ใ น S&L และนโยบายความสัม พัน ธ์ กับ ผู้จัด หาสิ น ค้ า ตลอดจนคู่มื อ
ปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารงานจัดซื ้อ ซึง่ กาหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกคูค่ ้ าดังนี ้
1. มีการตรวจสอบคูค่ ้ าว่าไม่มชี ื่อเป็ นบุคคลต้ องห้ าม (UN & OFAC & JFEL SDN List) หรื อเป็ นบุคคล
ที่ถูกกาหนด (AMLO SDN List) รวมทังตรวจสอบความสั
้
มพันธ์ กับกรรมการ หรื อผู้บริ หารของกรุ งศรี (Related Party)
ด้ วย โดยในกรณี ที่คู่ค้ามีความสัมพันธ์ กับกรรมการ หรื อผู้บริ หารของกรุ งศรี จะต้ องมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ
เปิ ดเผยข้ อมูลและหลักเกณฑ์การกากับดูแลของกรุงศรี อย่างเคร่งครัด
2. ต้ องไม่กาหนดคุณลักษณะหรื อรายละเอียดสินค้ า/บริ การเพื่อให้ ตรงกับสินค้ า/บริ การของคู่ค้าราย
ใดรายหนึง่
3. ต้ องให้ ข้อมูล รายละเอียด และเงื่อนไขสาคัญแก่คคู่ ้ าแต่ละรายอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
4. เก็บรักษาข้ อมูลทังหมดที
้
่สง่ มาจากคูค่ ้ าไว้ เป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยให้ บคุ คลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องทราบ
5. คัดเลือกคู่ค้าตามหลักเกณฑ์ การประเมิ นที่กาหนด รวมถึงคานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ ประกอบการ
พิจารณาคัดเลือก ได้ แก่ ราคา คุณภาพ ผลการปฏิบตั ิงาน สถานภาพทางการเงิน (ขึ ้นอยูก่ บั ความเสีย่ งของการทาธุรกรรม)
ความสามารถด้ านเทคนิค การบริ การลูกค้ า การปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดในการทางานหรื อรายละเอียดต่าง ๆ ด้ านเทคนิค
แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของคูค่ ้ า
6. มีการจัดทาใบสัง่ ซื ้อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่ชดั เจนเหมาะสม
นอกจากนี ้ เพื่อหลีกเลีย่ งการปฏิบตั ิในลักษณะที่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งในผลประโยชน์ซงึ่ จะสร้ างความ
เป็ นธรรม โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ ในการคัดเลือกคูค่ ้ า กรุ งศรี ได้ กาหนดนโยบายการให้ หรื อรับของขวัญและการ
เลี ้ยงรับรองให้ พนักงานถือปฏิบตั ิและแจ้ งให้ คคู่ ้ าทราบถึงนโยบายดังกล่าวด้ วย
 เจ้ าหนี ้ กรุ งศรี ตระหนักถึงความสาคัญต่อภาระความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้ าหนี ้ทุกกลุม
่ โดยปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้ รวมทังกฎเกณฑ์
้
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่ งครัด บนพื ้นฐานของความซื่อสัตย์ เสมอ
ภาคและเป็ นธรรม ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นความลับของเจ้ าหนี ้ ให้ ข้อมูลข่าวสารที่ถกู ต้ องและเพียงพอ ตลอดจนส่งเสริ ม
กิจกรรมที่นามาซึง่ ความเข้ าใจอันดีระหว่างกัน
กรุ งศรี ได้ กาหนดโครงสร้ างการบริ หารงานซึ่งครอบคลุมอย่างครบถ้ วนต่อการปฏิบตั ิงานและการมีกล
ยุทธ์ ที่ชดั เจนในการบริ หารเงินทุนเพื่อความมัน่ คงและแข็งแกร่ง มิให้ กรุ งศรี อยูใ่ นฐานะที่ยากลาบากในการชาระหนี ้คืนแก่
เจ้ าหนี ้ และการบริ หารสภาพคล่องเพื่อความพร้ อมในการชาระคืนหนี ้ให้ แก่เจ้ าหนี ้อย่างทันท่วงทีและตรงตามระยะเวลา
ครบกาหนด รวมถึงภายใต้ สถานการณ์ฉกุ เฉิน เพื่อให้ สามารถชาระหนี ้คืนให้ แก่เจ้ าหนี ้ได้ แม้ ในภาวะที่ประสบวิกฤตสภาพ
คล่อง และหากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ได้ กรุ งศรี จะแจ้ งให้ เจ้ าหนี ้ทราบล่วงหน้ าเพื่อร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา

กรุ งศรี ได้ กาหนดนโยบายเกี่ ยวกับการปฏิบัติที่เป็ นธรรมและรั บผิดชอบต่อเจ้ าหนี ้ โดยเฉพาะเรื่ อง
เงื่อนไขค ้าประกัน การบริ หารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชาระหนี ้ไว้ อย่างชัดเจนเป็ นรู ปธรรม ซึง่ รายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตอ่ เจ้ าหนี ้ได้ ถกู เปิ ดเผยไว้ ในรายงานความยัง่ ยืนประจาปี
 ธนาคารพาณิชย์ หรื อสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้ อง กรุ งศรี กาหนดให้ พนักงานทุกคนต้ องปฏิบต
ั ิตาม
นโยบายการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยการแข่งขันโดยไม่มีข้อยกเว้ นและมีบทลงโทษหากฝ่ าฝื นด้ วยมีเจตนารมณ์ชดั เจน
ที่จะป้องกันมิให้ เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม และต้ องปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้ าอย่างสอดคล้ องกับหลักสากลภายใต้
กรอบกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้ า โดยยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาค
กรุงศรี ให้ ความร่วมมือกับกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจโดยรวม เพื่อป้องกันผลกระทบอัน
จะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อระบบธนาคารพาณิ ชย์ ส่งเสริ มกิ จกรรมที่นามาซึ่งความเข้ าใจอันดี แข่งขันกับธนาคาร
พาณิชย์อื่นภายใต้ กฎระเบียบและข้ อบังคับที่กาหนดไว้ อาทิ ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่
เหมาะสม นอกจากนี ้ กรุงศรี ยงั ให้ ความร่วมมือในการลดต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ของระบบธนาคารพาณิชย์และระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมอีกด้ วย ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบตั ิต่อธนาคารพาณิชย์หรื อสถาบันการเงินที่เกี่ ยวข้ องได้
ถูกเปิ ดเผยไว้ ในรายงานความยัง่ ยืนประจาปี
นอกจากนี ้ เมื่ อ วัน ที่ 28 มี น าคม 2560 กรุ ง ศรี ได้ ร่วมลงนามในบัน ทึกข้ อ ตกลงและประกาศความ
ร่วมมือในการกาหนดจรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างมาตรฐานให้ กบั อุตสาหกรรมธนาคาร
พาณิชย์ในการประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและยกระดับความเชื่อมัน่ ให้ กบั ลูกค้ าว่าจะได้ รับการบริ การที่มีความ
ยุติธรรม ได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้ องก่อนการตัดสินใจใช้ บริ การ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับความคาดหวัง
ของสัง คมตามแผนยุท ธศาสตร์ 5 ปี ของสมาคมธนาคารไทย โดยยึด หลัก การ 3 ประการ ได้ แ ก่ หลัก ความซื่ อ สัตย์
(Integrity) หลัก ความเป็ นธรรม (Fairness) และหลัก การดูแลผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอย่างรั บ ผิ ดชอบ (Accountability to
Stakeholders) ซึง่ ปั จจุบนั กรุงศรี มีการดาเนินธุรกิจเป็ นไปในทิศทางเดียวกับหลักการที่กาหนดในจรรยาบรรณของธนาคาร
พาณิชย์แล้ ว
 ความรั บผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม กรุ งศรี ให้ ความสาคัญกับการปลูกฝั งพนักงานทุกคนให้ มี
จิตสานึกแห่งความรับผิดชอบต่อความก้ าวหน้ าและการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของสังคมโดยรวม เนื่องจากความยัง่ ยืนเป็ น
แนวคิดพื ้นฐานประการสาคัญของการบรรลุพนั ธกิจของกรุงศรี คือ “มุง่ สูก่ ารเป็ นสถาบันการเงินชันน
้ าระดับภูมิภาคที่ก้าวสู่
เวทีโลก ด้ วยการเติบโตที่ยงั่ ยืน รับผิดชอบต่อสังคมและสนองต่อความต้ องการของลูกค้ า ” โดยกรุ งศรี แสดงให้ เห็นถึงการ
ปฏิบตั ิตามแนวคิดดังกล่าวผ่านการดาเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบ (CSR-in-process) และกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ
(CSR-after-process) โดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย และในฐานะที่เป็ นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ขนาด
ใหญ่ที่สดุ ของประเทศไทย กรุงศรี มีความมุง่ มัน่ ที่จะบรรลุซงึ่ พันธกิจในการเป็ นผู้ให้ บริ การทางการเงิน ด้ วยความรับผิดชอบ
ซึง่ ครอบคลุมการพัฒนาที่ยงั่ ยืนใน 3 มิติ ดังต่อไปนี ้
- ความยั่ง ยื น ด้ า นเศรษฐกิ จ : กรุ ง ศรี มี ก ารก าหนดกลยุท ธ์ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ การบริ หารจัดการพอร์ ตสินเชื่อที่สมดุล ตลอดจนเป็ นคู่คิดทางธุรกิจและผู้ให้ คาปรึ กษาทาง
การเงินที่ลกู ค้ าให้ ความไว้ วางใจ
- ความยัง่ ยืนด้ านสังคม : กรุ งศรี ม่งุ มัน่ ยกระดับประสิทธิภาพการเข้ าถึงบริ การทางการเงินและการ
พัฒนาองค์ความรู้ทางด้ านการเงินแก่ประชาชนคนไทย ตลอดจนส่งเสริ มให้ พนักงานของกรุงศรี และบริ ษัทในเครื อเข้ าไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและกิจกรรมด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีคณ
ุ ค่าอย่างต่อเนื่อง

- ความยั่ง ยื น ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม : กรุ ง ศรี ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ การดูแ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ลด

ผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้ อมลงให้ เหลือน้ อยที่ สดุ ผ่านการดาเนินโครงการด้ านสิ่งแวดล้ อมต่าง ๆ ที่ริเริ่ มโดยส่วนงาน
ธุรกิ จภายในกรุ งศรี รวมถึง นโยบายการพิจารณาสนับสนุนธุรกิ จของลูกค้ าที่คานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมอย่าง
รอบคอบระมัดระวังเป็ นสาคัญ
ทังนี
้ ้ กรุ งศรี มีการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนและบริ จาคและจัดทาโครงการกิจกรรมเพื่อ
สังคมเพื่อใช้ เป็ นกรอบแนวทางในการสนับสนุน บริ จาค และจัดทาโครงการหรื อการดาเนินงานเพื่อสังคม รวมถึงมีการ
จัดทาระเบียบปฏิบตั ิงานเรื่ องการปฏิบตั ิงานเพื่อสังคมในนามกรุงศรี หรื อในนามบริ ษัทในเครื อ เพื่อให้ การดาเนินกิจกรรม
เพื่อสังคม/การบริ จาคเงินหรื อสิ่งของเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมและสอดคล้ องกับนโยบายดังกล่าว
ซึง่ ได้ กาหนดการดาเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมที่กรุงศรี พิจารณาและให้ ความสาคัญ จาแนกเป็ น 4 หมวด ดังนี ้

1. การสร้ างคุณค่าความยั่งยืน: มุ่งเน้ นการสร้ างความเข้ าใจแก่พนักงานและผู้บริ หารด้ านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและความยัง่ ยืน รวมถึงการดาเนินงานที่สร้ างการมีส่วนร่ วมกับผู้มีส่วนได้ เสียในระยะยาว และการ
จัดทารายงานความยัง่ ยืนเพื่อประเมินผลการดาเนินงานและสร้ างการรับรู้แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย

2. การตอบแทนคืนสู่สงั คม: มุ่งเน้ นการสร้ างการมีส่ วนร่ วมผูกพันกับชุมชน ทังชุ
้ มชนโดยรอบพื ้นที่
ดาเนินงานของกรุงศรี รวมถึงประเทศชาติ ผ่านโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ 3 ด้ าน ได้ แก่
(1) ให้ ความรู้ ด้านการเงินและสนับสนุนการศึกษา อาทิ การให้ ความรู้ ทางการเงิน การสนับสนุน
สิง่ อานวยความสะดวกทางการศึกษา
(2) พัฒนาชุมชนและสังคม อาทิ โครงการต้ านภัยมะเร็ งเต้ านม บริ จาคโลหิต การช่วยเหลือเพื่อ
บรรเทาภัยพิบตั ิ ซึ่งในส่วนของกิจกรรมการพัฒนาชุมชน กรุ งศรี ได้ จดั กิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงกับศักยภาพ และความ
เชี่ยวชาญของกรุงศรี ในฐานะที่เป็ นผู้ให้ บริ การทางการเงิน อาทิ โครงการกรุ งศรี รอบรู้เรื่ องเงิน ซึง่ ได้ ริเริ่ มในปี 2558 โดยให้
พนักงานให้ ความรู้ แก่เยาวชนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) เกี่ยวกับวินยั ทางการเงินที่รวมถึงการออม การใช้
เงินอย่างชาญฉลาด ผ่านกิจกรรมสันทนาการสอดแทรกความรู้ ทางการเงิน เพื่อปลูกฝั งวินยั ทางการเงินที่ดีตงแต่
ั ้ วยั เยาว์
โดยได้ จดั โครงการต่อเนื่องเรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั ซึ่ง กรุ งศรี ได้ ติดตามและวัดผลความคืบหน้ าของโครงการอย่างต่อเนื่อง
โดยโครงการนี ้ นอกจากจะเป็ นการนาศักยภาพของบุคลากรในฐานะที่เป็ นผู้ให้ บริ การทางการเงินมาใช้ เพื่อเป็ นประโยชน์
ต่อสังคมแล้ ว ยังสามารถสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ชุมชน (Community Engagement) และการมีสว่ นร่ วมของพนักงาน
(Employee Engagement) ได้ เป็ นอย่างดี
(3) การสนับสนุนด้ านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี อาทิ การอนุรักษ์ โบราณสถาน

3. การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม : มุ่งเน้ นการสร้ างอุปนิสยั และจิตสานึกในการร่วมอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมผ่าน
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงส่งเสริ มกระบวนการดาเนินงานที่ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม

4. การสนับสนุนด้ านเงินช่วยเหลือ : มุ่งเน้ นการสนับสนุนและให้ ความช่วยเหลือสังคมในกรณีต่าง ๆ
อาทิ ทุนการศึกษา การเยียวยาผู้ประสบพิบตั ิภยั การบริ จาคเงินช่วยเหลือแก่องค์กรสาธารณประโยชน์ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ กรุ งศรี มีการจัดตังคณะกรรมการกิ
้
จกรรมเพื่อสังคม (CSR Committee) โดยมีกรรมการผู้จดั การ
ใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่บ ริ หารเป็ นประธานกรรมการ มีหน้ าที่กาหนดนโยบาย ทิศทาง ขอบเขตการดาเนินงาน
แผนงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของกรุงศรี และบริ ษัทในเครื อให้ สอดคล้ องกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน รวมถึง
การกากับดูแลให้ มีการดาเนินงานด้ านสังคมที่สอดคล้ องกับแผนงาน ให้ คาเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ ไขการดาเนินงานด้ าน
ความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คมของกรุ ง ศรี แ ละบริ ษั ท ในเครื อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ แนวทาง ข้ อ แนะน า และหลัก เกณฑ์ ด้ า น

ความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานกากับดูแลขององค์กรในระดับประเทศและระดับสากล โดยมีการรายงานผล
การดาเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่บริ หารและคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่าเสมอ
ในปี 2561 กรุ งศรี ได้ จดั ตังสายงานการพั
้
ฒ นาด้ านสิ่งแวดล้ อม สังคม และธรรมาภิบาลสูค่ วามยัง่ ยืน
(ESG Division) ภายใต้ ก ลุ่ม งานกลยุท ธ์ แ ละวางแผนธุ ร กิ จ องค์ ก ร เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานสิ่ ง แวดล้ อ ม สัง คม และ
ธรรมาภิบาลมีความชัดเจน และเพื่อให้ มนั่ ใจว่ามิติด้านสิง่ แวดล้ อม สังคม และธรรมาภิบาล จะถูกนาไปบูรณาการร่วมกั บ
กลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร อันจะทาให้ การดาเนินงานด้ านความยัง่ ยืนเป็ นรูปธรรมมากยิ่งขึ ้น
นอกจากนี ้ กรุ งศรี ได้ จัดทารายงานความยัง่ ยืน (SD report) ตามมาตรฐานการรายงานความยัง่ ยืน
สากล The GRI Sustainability Reporting Standard หรื อ GRI Standard แยกต่างหากจากรายงานประจาปี โดยข้ อมูล
ในรายงานความยัง่ ยืนจะเปิ ดเผยตามประเด็นความยัง่ ยืนที่มีนยั สาคัญต่อองค์กร (Material Sustainability Issues) ตาม
GRI Standard ครอบคลุมผลกระทบจากการดาเนินงานด้ านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้ อมและสังคม โดยประเด็นเนื ้อหาจะถูก
ระบุ (Identify) จัด ล าดับ (Prioritize) ตรวจสอบ (Validate) และทบทวน (Review) โดยฝ่ ายกิ จ กรรมเพื่ อ สัง คมและ
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมทุกปี
กรุ งศรี จัดให้ มีนโยบายการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิ ภาพ เพื่อส่งเสริ มการรักษาสิ่งแวดล้ อมและ
อนุรักษ์ ธรรมชาติ โดยกาหนดให้ มี การใช้ ทรัพยากรในการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ ทรัพยากรที่เป็ นมิตรกับ
สิ่ง แวดล้ อ ม โดยพิ จ ารณาเลือกวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ เ ป็ นผลผลิตจากกระบวนการผลิตและใช้ วัตถุดิบ ที่เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ อม รวมทังกระตุ
้
้ นให้ พนักงานเกิดจิตสานึกและมีสว่ นร่ วมในการใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ทังยั
้ งกาหนด
มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ เกิดผลอย่างเป็ นรูปธรรม ได้ แก่ มาตรการประหยัดไฟฟ้ า เช่น การเปลีย่ นหลอดไฟที่ช่วยลดพลังงาน
ไฟฟ้ า และการควบคุม อุณ หภูมิ ภายในสานัก งาน มาตรการด้ า นสิ่ง แวดล้ อ ม เช่ น การใช้ น า้ เสีย ของอาคาร ที่ ผ่า น
กระบวนการ Wastewater Treatment มาใช้ ในการรดน ้าต้ นไม้ ล้ างพื ้นถนน นอกจากนี ้ ยังได้ สง่ เสริ มให้ พนักงานมีความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดทาโครงการอนุรักษ์ พลังงานแบบมีสว่ นร่วม เพื่อให้
เกิดประสิทธิผลในการอนุรักษ์ พลังงาน รวมถึงกาหนดให้ ผ้ บู ริ หารมีหน้ าที่รับผิดชอบในการบริ หารจัดการ และควบคุมการ
ดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้ อง ภายใต้ ต้นทุนการดาเนินงานที่เหมาะสมต่อสถานการณ์
กรุ งศรี ได้ จดั ตังคณะท
้
างานด้ านการจัดการพลังงาน และคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานขึ ้น
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ ไข พ.ศ. 2550) เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินงานด้ านการบริ หารจัด
การพลังงานของกรุ งศรี เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะทางานมีหน้ าที่ดาเนินการจัดการด้ านพลังงานให้ สอดคล้ อง
กับนโยบายอนุรักษ์ พลังงาน รวมถึงสื่อสารและขอความร่ วมมือจากพนักงานให้ ใช้ ทรัพยากรอย่างรู้ คณ
ุ ค่า และประหยัด
พลังงาน อีกทังยั
้ งมีการจัดอบรมและประชาสัมพันธ์ ข้อมูลและกิจกรรมต่าง ๆ ในด้ านการอนุรักษ์ พลังงานอีกด้ วย อาทิ
หลักสูตรการปลูกสร้ างจิ ตสานึกในการอนุรักษ์ พลังงานซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรการการอนุรักษ์ พลังงานในอาคาร
สานักงานใหญ่ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 จัดโดยบริ ษัท เอ็นเนอร์ ยี่ คอนเซอร์ เวชัน่ เทคโนโลยี จากัด และหลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับความสามารถและสร้ างเครื อข่ายผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน ในวันที่ 11 – 13 กันยายน 2561
จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน กระทรวงพลังงาน
กรุงศรี มงุ่ เน้ นการส่งเสริ มความรู้ให้ กบั พนักงานเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน โดยได้ จดั หลักสูตรอบรมซึ่ง
มีเนื ้อหาเกี่ยวกับความยัง่ ยืนด้ านเศรษฐกิจ ด้ านสังคม และด้ านสิง่ แวดล้ อม ทังในรู
้ ปแบบของการอบรมภายในองค์กร (inhouse training) ที่ได้ มีการเชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้ านสิ่งแวดล้ อมและความยัง่ ยืนในประเด็นต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญ
ต่อกรุงศรี อาทิ การจัดการพลังงาน การจัดการขยะและของเสีย การบูรณาการเรื่ อง ESG รวมถึงการอบรมภายนอกองค์กร

(external training) โดยการส่งพนักงานเข้ าร่วมอบรมในหลักสูตรด้ านสิง่ แวดล้ อมและความยัง่ ยืนกับหน่วยงานต่า ง ๆ โดย
การฝึ กอบรมดังกล่าวจะมีการจัดขึ ้นตลอดทังปี
้ ทังในรู
้ ปแบบของหลักสูตรทัว่ ไปที่เปิ ดโอกาสให้ พนักงานและผู้บริ หารเข้ า
ร่ ว มอบรมได้ ตามความจานง และหลัก สูตรแบบเฉพาะที่ พัฒนาขึน้ ให้ เหมาะสมกับคณะผู้บริ ห ารและคณะทางานที่
เกี่ยวข้ องในเรื่ องดังกล่าว
ทังนี
้ ้ ข้ อมูลการฝึ กอบรมพนักงานและผู้บริ หารในด้ านสิง่ แวดล้ อมและความยัง่ ยืน และการดาเนินงาน
ด้ านความยัง่ ยืนอื่น ๆ ได้ เปิ ดเผยรายละเอียดการดาเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี (แบบ 56-2) ในหัวข้ อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” และรายงานความยัง่ ยืนประจาปี
3.2 การเคารพสิทธิมนุษยชน
กรุ งศรี ให้ ความสาคัญกับการปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล และผูกพันตนที่จะปฏิบตั ิตาม
กฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอิสรภาพในการคบหา ความเป็ นส่วนตัว เวลาทางาน ค่าจ้ างและชัว่ โมงทางาน ตลอดจนการ
ไม่เลือกปฏิบตั ิในการจ้ างงาน กรุงศรี มงุ่ มัน่ ที่จะสร้ างสภาพแวดล้ อมที่คานึงถึงพนักงานทุกคนในทุกที่ที่กรุงศรี ดาเนินธุรกิจ
อยู่ โดยมีการกาหนดนโยบายการจ้ างงาน ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบตั ิว่าด้ วยการจ้ างงานที่เป็ นธรรม นอกเหนือไปจากการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ซึ่งนอกจากจะเป็ นการแสดงเจตนารมณ์
อย่างชัดเจนที่จะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้ ว ยังช่วยส่งเสริ มวัฒนธรรมของการให้ เกียรติกนั อีกด้ วย
คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน ต้ องเคารพและปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชน และไม่
สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเป็ นข้ อพึงปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการจัดให้ มีสวัสดิการที่
เหมาะสมแก่พนักงาน การจัดสถานที่ทางานและสภาพแวดล้ อมการทางานที่ปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับสิง่ แวดล้ อม สุขอนามัย และความปลอดภัย การสร้ างสภาพแวดล้ อมในการทางานที่ปราศจากการ
เลือกปฏิบตั ิ การปกป้องข้ อมูลของพนักงาน
3.3 การไม่ ล่วงละเมิดทรัพย์ สินทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ์
กรุ งศรี ให้ ความสาคัญต่อทรัพย์สินทางปั ญญา โดยได้ กาหนดในหลักปรัชญาและสานึกในการปฏิบตั ิงาน
(The Spirit & The Letter) และยังได้ กาหนดให้ มีนโยบายทรัพย์สินทางปั ญญาอย่างชัดเจน โดยกาหนดให้ พนักงานทุกคน
ต้ องปกป้องสิทธิ บตั ร เครื่ องหมายการค้ า ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้ าและข้ อมูลอื่น ๆที่เป็ นกรรมสิทธิ์ ของกรุ งศรี และ
จะต้ องเคารพสิทธิ ในทรั พย์สินทางปั ญญาที่ได้ รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น และห้ ามมิให้ พนักงานใช้ ทรัพย์สินทาง
ปั ญญาของบุคคลอื่นโดยไม่ได้ รับอนุญาต
3.4 การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่นและห้ ามจ่ ายสินบน
กรุ งศรี แสดงเจตจานงที่ชดั เจนและมุ่งมัน่ ดาเนินการและพัฒนาด้ านการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่าง
ต่อเนื่อง ด้ วยตระหนักดีว่าการเป็ นองค์กรที่มีการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใส ปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ จะช่วยสร้ าง
ความเชื่อมัน่ ให้ แก่กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ อีกทังยั
้ งสอดคล้ องกับการดาเนินกิจการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
รายละเอียดในเรื่ องหลักการสาคัญของนโยบายและแนวปฏิบตั ิว่าด้ วยการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นของกรุ งศรี และ
บริ ษัทในเครื อได้ เปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี (แบบ 56-2) ในหัวข้ อ “การ
ป้องกันและต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ” และรายงานความยัง่ ยืนประจาปี
กรุงศรี จดั ให้ มีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ (Policy for Anti-Corruption) และแนวทาง
ปฏิบตั ิสาหรับมาตรการในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ (Anti-Corruption Program) ซึง่ กาหนดให้ มีระบบการเตือนและ
การรายงาน การแจ้ งเบาะแส และการป้องกันคุ้มครองผู้รายงาน โดยสนับสนุ นให้ มีช่องทางการแจ้ งเบาะแสอันควรสงสัย
ทังจากพนั
้
กงานและบุคคลภายนอก โดยช่องทางที่กาหนดจะต้ องเป็ นช่องทางที่สามารถให้ พนักงาน และบุคคลภายนอก

เข้ าถึงได้ ง่าย และมัน่ ใจได้ ว่าเมื่อมีการขอคาปรึ กษา แนะนา การแจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแสดังกล่าวแล้ ว จะปราศจากความ
เสี่ยงต่อผู้แจ้ งในภายหลัง และเมื่อมีการรายงานเกี่ยวกับข้ อสงสัยในการเกิดเหตุการณ์ทจุ ริ ตคอร์ รัปชัน่ ประเด็นดังกล่าว
จะต้ องได้ รับการสอบสวน โดยต้ องจัดให้ มีการแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนการทุ
้
จริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อดาเนินการสอบสวน
ข้ อเท็จจริ ง การแก้ ไข การตอบกลับและการรายงานต่อผู้บริ หารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
ธนาคาร
เพื่อให้ การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และการห้ ามจ่ายสินบนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล
กรุงศรี ได้ กาหนดให้ มีมาตรการต่าง ๆ เช่น กาหนดให้ มีนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับการให้ หรื อรับของขวัญและการ
เลี ้ยงรับรอง การให้ ความรู้ และสนับสนุนพนักงานให้ ตระหนักถึงความสาคัญของการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น โดย
กาหนดให้ เป็ นหลักสูตรภาคบังคับให้ พนักงานทุกระดับต้ องเข้ าเรี ยนผ่านระบบ Krungsri Learning Companion (KLC) 4
หลักสูตร ว่าด้ วยเรื่ องหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ปรัชญาและสานึกในการปฏิบตั ิงาน (S&L) ซึ่งมีเนื ้อหาเกี่ยวกับ
การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น การป้องกันการฟอกเงิ นและการต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
(AML/CFT) และการให้ หรื อรับของขวัญและการเลี ้ยงรับรอง (Gift & Entertainment)
นอกจากนี ้ กรุ งศรี ยงั ได้ กาหนดให้ มีการรายงานผลการดาเนินการตามมาตรการในการต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกากับนโยบายความเสีย่ งและธรรมาภิบาลและคณะกรรมการธนาคาร
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และทบทวนความมีประสิทธิผลของมาตรการที่นามาใช้ ในการป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างน้ อย
ทุก 2 ปี รวมถึงการขอรับรองการเป็ นสมาชิกตามโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ตทุก 3 ปี
ด้ วย พร้ อมทัง้ กาหนดให้ พนักงานทุกคนจะต้ องลงนามรั บทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
ต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นประจาทุกปี ซึ่งในปี 2561 กรุ งศรี ได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมวันต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ กับองค์กรต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน่ (ประเทศไทย) เพื่อร่ วมแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ดังเช่นทุกปี และได้ ส่ง
พนักงานเข้ าอบรมหลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่น 45/2018 ในวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2561
จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) เพื่อทบทวนหลักการและวิธีการวางระบบการป้องกันการ
ทุจริ ตในองค์กรให้ เป็ นปั จจุบนั
3.5 การรับเรื่องร้ องเรียนและช่ องทางการติดต่ อกับกรุ งศรี
กรุงศรี ได้ จดั ให้ มีช่องทางเพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่าง ๆ สามารถติดต่อสอบถาม ร้ องเรี ยน กรณีถกู ละเมิด
สิทธิ หรื อแจ้ งเบาะแสต่าง ๆ ได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ วดังนี ้
 แจ้ ง เบาะแสเกี่ ย วกับ การกระทาผิ ด กฎหมายหรื อจรรยาบรรณ ความไม่สมบูร ณ์ ของข้ อ มูลการเงิ น
ระบบการควบคุมภายใน และอื่น ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านช่องทาง
- จดหมายไปรษณีย์ โดยจ่าหน้ าซองถึง
คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และส่งมาที่
บมจ. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา สานักงานใหญ่
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : audit.committee@krungsri.com
- เว็บไซต์ของกรุงศรี ในหัวข้ อ “เกี่ยวกับเรา” หัวข้ อย่อย “การรับเรื่ องร้ องเรี ยน”

แจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนหรื อติดต่อสอบถามในเรื่ องอื่น ๆ ผ่านช่องทาง
- Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 1572
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): webmaster@krungsri.com
- เว็บไซต์ของกรุงศรี ใน หัวข้ อ “ติดต่อเรา”
สาหรับพนักงานกรุงศรี นอกจากการร้ องเรี ยนผ่านช่องทางข้ างต้ นแล้ ว พนักงานสามารถร้ องเรี ยน รายงาน
ข้ อสงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ หรื อแจ้ งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทาผิด การละเมิดนโยบาย ข้ อบังคับ ระเบียบ จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณของกรุงศรี ผ่าน 5 ช่องทาง ดังนี ้
1. ผู้รับเรื่ องร้ องเรี ยน (Ombudsperson) ซึ่งเป็ นผู้บริ หารของกรุ งศรี ที่ได้ รับการยอมรับจากพนักงานและ
ผู้บริ หาร ในด้ านความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรม และมีความเป็ นกลาง
2. ฝ่ ายกากับมาตรฐานงานสาขา
3. กลุม่ งานทรัพยากรบุคคล
4. คณะกรรมการตรวจสอบ
5. MUFG Channel (English or Japanese language only)
กรุ งศรี จัดให้ มีระบบและกระบวนการที่ชัดเจนในการรับเรื่ องร้ องเรี ยน โดยผู้ร้องเรี ยนสามารถเลือกที่จะ
เปิ ดเผยชื่อหรื อไม่เปิ ดเผยชื่อก็ได้ ซึ่งข้ อมูลเรื่ องร้ องเรี ยนรวมถึงชื่อของผู้ร้องเรี ยนถือเป็ นความลับ พนักงานที่ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้ องไม่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าวได้ การเปิ ดเผยจะกระทาได้ เฉพาะกรณีที่จาเป็ นแก่ผ้ มู ีหน้ าที่รับผิดชอบในการ
แก้ ไขปั ญหาเท่านัน้
ในกรณีที่ได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยน ผู้รับเรื่ องร้ องเรี ยนจะมีการบันทึกข้ อมูล และดาเนินการให้ มีการแก้ ไขตาม
ความเหมาะสมโดยไม่ชกั ช้ า รวมถึงรายงานผลการดาเนินการให้ กบั ผู้บริ หาร หรื อคณะกรรมการธนาคารทราบตามแต่กรณี
ด้ วย


ทังนี
้ ้ กรุงศรี ห้ามมิให้ ผ้ ถู กู ร้ องเรี ยนตอบโต้ ตอ่ ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ช่วยเหลือในการจัดการกับปั ญหาโดยเด็ดขาด โดย
การตอบโต้ จะเป็ นเหตุให้ มีการลงโทษทางวินยั สูงสุดซึง่ อาจรวมถึงการเลิกจ้ างด้ วย

