นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
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1. บทนา
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ที่จะดาเนินธุ รกิจตามหลักการการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมัน่ ในหลักจรรยาบรรณ
และจริ ยธรรมธุ รกิ จ และการกากับดู แลกิ จการที่ ดี เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจอย่างเท่าเทียมกัน
ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในทุกมิติ ด้วยตระหนักว่าธนาคารจะเติบโตได้ อย่างยัง่ ยืนจะต้องประกอบด้วย
การดาเนิ นธุ รกิจอย่างมีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการบริ หารจัดการธุ รกิ จให้บรรลุ ผลสาเร็ จตามพันธกิ จ
มีคุณธรรมและจริ ยธรรม การมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยธนาคาร
ได้จดั ทานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุ รกิ จอย่างยัง่ ยืน ตามแนวทางของสถาบัน
ธุ รกิ จเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Institute) สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อสั งคมจึ งถื อ เป็ นหนึ่ งในหลัก ปฏิ บ ัติ ที่ ธ นาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้า ส์ จากัด
(มหาชน) ได้ให้ความสาคัญ โดยธนาคารได้กาหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบตั ิ เพราะเล็งเห็นถึง
ความส าคั ญ ของค าว่ า “การพึ่ งพิ ง ” เนื่ อ งจากทุ ก ธุ ร กิ จ ล้ ว นมี ป ระชาชนหรื อคนในสั ง คมเป็ น
กลุ่ มเป้ าหมายหลักในการนาเสนอสิ นค้าและบริ การ ดังนั้นไม่ว่าองค์กรธุ รกิ จจะพัฒนาองค์กรไปใน
ทิ ศทางใดก็ย่อมต้องมี คนในสังคมเป็ นผูส้ นับ สนุ นไม่ท างใดก็ท างหนึ่ ง ซึ่ งการก าหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าวจะเป็ นแนวทางให้บุคลากรในองค์กรยึดถือปฏิบตั ิ
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ได้ดาเนิ นการเกี่ ยวกับ ความรั บ ผิดชอบต่อสั งคม
ประกอบด้วยการดาเนิ นความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการหลักของการดาเนิ นธุ รกิจ (CSR-inprocess) และนอกกระบวนการหลักของการดาเนิ นธุ รกิ จ (CSR-after-process) โดยมุ่งเน้นให้ผูบ้ ริ หาร
และพนัก งานทุ กระดับเข้ามามี ส่วนร่ วม มี จิตอาสา เพื่ อปลู ก ฝั งให้มีจิตสานึ ก ในความรั บผิดชอบต่ อ
สังคม
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2. แนวทางการดาเนินการด้ านความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ได้ดาเนิ นการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งใน
กระบวนการหลักของการดาเนิ นธุ รกิ จ (CSR-in-process) และนอกกระบวนการหลักของการดาเนิ น
ธุ รกิ จ (CSR-after-process) เพื่อให้ธนาคารเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน และเพื่อให้พนักงานทุกระดับเข้ามามี
ส่ วนร่ วมเพื่อปลูกฝังให้มีจิตสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรั บผิดชอบต่ อสั งคมของกิจการ หมายถึ ง การประกอบกิ จการด้วยความดู แลใส่ ใจต่อผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย เศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนมี
ธรรมาภิบาลเป็ นเครื่ องกากับให้การดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ เป็ นไปด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใสและ
ยุติธรรม มีความตระหนักถึงผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิ จ สังคมและสิ่ งแวดล้อมโดยพร้อมจะแก้ไข
เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว กับการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการให้เกิ ดการดาเนิ น
กิ จการเป็ นการสร้ างความสาเร็ จและประโยชน์สุ ข อีกทั้งเพิ่มขี ดความสามารถในการแข่งขันทุ กเวที
การค้า ซึ่ งจะเป็ นผลดี ต่อความยัง่ ยืนของกิ จการ ผูม้ ี ส่วนได้เสี ย เศรษฐกิ จ สังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่าง
แท้จริ ง
การดาเนินการด้ านความรับผิดชอบต่ อสั งคมในกระบวนการหลัก (CSR-in-Process)
ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการหลัก (CSR-in-Process) หมายถึง การดาเนิ นธุ รกิจอย่าง
มี ความรั บ ผิดชอบต่ อสั งคมโดยการน าแนวปฏิ บ ตั ิ ตามนโยบายความรั บ ผิดชอบต่ อสั งคมมาพัฒ นา
ต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมทางธุ รกิจ จนกลายเป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางานและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนมาตรฐานการบริ การต่างๆ เพื่อจุดประสงค์หลักในการลดผลกระทบด้านลบที่อาจ
เกิ ดขึ้ นกับ ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยระหว่างกระบวนการท างาน รวมถึ งการสร้ างจิตสานึ ก ความรั บ ผิดชอบต่ อ
สังคมให้เกิ ดขึ้นกับกรรมการธนาคาร ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับจนก่อให้เกิดทัศนคติร่วมกันกับ
ทุกคนในองค์กร
การดาเนินการด้ านความรับผิดชอบต่ อสั งคมนอกกระบวนการหลัก (CSR-after-Process)
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมนอกกระบวนการหลัก (CSR-after-Process) หมายถึ ง กิ จ กรรมที่
ดาเนิ นการนอกเหนื อจากการดาเนิ นธุ รกิจปกติ โดยการเข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุ นกิ จกรรมเพื่อ
สังคมตามวาระและโอกาสต่างๆ โดยมุ่งหวังให้เกิ ดประโยชน์ สูงสุ ดต่อสังคมและชุ มชน หน่ วยงาน
ภาครัฐและเอกชน
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3. นโยบายความรับผิดชอบต่ อสั งคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
ธนาคารได้ตระหนักถึ งการดาเนิ นธุ รกิ จภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่ งจะทาให้ธุรกิ จมี
ความยัง่ ยืน โดยให้ความสาคัญต่อการดู แลต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ย เศรษฐกิ จ สังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างมี
คุ ณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนมี ธรรมาภิ บาล การดาเนิ นธุ รกิ จด้วยความซื่ อสั ตย์สุ จริ ต
โปร่ งใสและยุติธรรม ตระหนักถึ งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิ จ สังคมและสิ่ งแวดล้อม ธนาคารจึง
กาหนดนโยบายความรั บผิดชอบต่ อสังคมเพื่อการพัฒนาธุ รกิ จอย่างยัง่ ยืน เพื่ อให้กรรมการธนาคาร
ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ 9 ด้าน ดังนี้
1. การกากับดูแลกิจการที่ดี
2. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
3. การต่อต้านการทุจริ ต
4. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
5. การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
6. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. การจัดการสิ่ งแวดล้อม
9. นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
1. การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
จัดให้ มีนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่ อใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิ บัติงาน และสื่ อสารให้
ทุกคนในองค์ กรได้ รับทราบและถือปฏิ บัติ
2. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
การดาเนิ นธุ รกิ จตามหลักจรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุ รกิ จเพื่อให้เกิ ดความเป็ นธรรมในการ
ดาเนิ นธุ รกิ จ ไม่ เห็ นแก่ ผลประโยชน์ อื่น ส่ งเสริ มการแข่ งขันทางการค้าอย่างเสรี การเคารพ
สิ ทธิในทรัพย์สินและหลีกเลี่ยงการดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
แนวปฏิบัติเกีย่ วกับการประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
1. ดาเนิ นกิ จกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย และการแข่งขันที่เป็ นธรรม ตลอดจนให้
ความร่ วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. ส่ ง เสริ ม ให้ พ นัก งานตระหนัก ถึ งความส าคัญ ของการปฏิ บ ัติต ามกฎหมายการแข่ งขัน
และการแข่งขันที่เป็ นธรรม
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3. มีส่วนร่ วมในความตระหนักในหลักการและประเด็นที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ของกิจการที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้อง
4. ส่ งเสริ มการปฏิ บ ั ติ ต่ อ กั น อย่ า งเป็ นธรรมทั้ งในด้ า นต้ น ทุ น และผลตอบแทนใน
การดาเนิ นการด้านความรั บ ผิดชอบต่อสั งคม เช่ น การจัดซื้ ออย่างเหมาะสม การสร้ าง
หลักประกันให้เกิดราคาที่เป็ นธรรมด้วยเวลาส่ งมอบที่เพียงพอและสัญญาการค้าที่มนั่ คง
5. ปฏิบตั ิการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่ากิจการได้รับอนุ ญาตอย่างถูกกฎหมาย
ในการใช้และให้สิทธิ ใช้สอยทรัพย์สินต่างๆ
6. ไม่เข้าไปเกี่ ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ อันเป็ นการละเมิดทรัพย์สิน และการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา
7. ชาระค่าการใช้หรื อได้มาซึ่ งทรัพย์สินอย่างเป็ นธรรม
3. การต่ อต้ านการทุจริต
จัดให้มีนโยบายด้านการป้ องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ในการปฏิ บตั ิ งาน และสื่ อสารให้ทุ กคนในองค์กรได้รับทราบและถื อปฏิ บตั ิตามที่ได้ แสดง
เจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ ในการต่อต้านคอร์ รัปชันทุกรู ปแบบ เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดการดาเนิ น
ธุ รกิจอย่างโปร่ งใส และให้สอดคล้องกับที่ธนาคารได้รับการรับรองเป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (Collective Action Coalition)
แนวปฏิบัติเกีย่ วกับการป้ องกันการหาผลประโยชน์ ในหน้ าทีโ่ ดยมิชอบ
1. ห้ามให้ หรื อรับของขวัญ ของกานัล รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้เกิดการปฏิ บตั ิ
หรื อละเว้นจากการปฏิ บ ตั ิ ห น้าที่ โดยมิ ชอบ หรื ออาจท าให้ เกิ ดการยิน ยอมผ่อนปรนใน
ข้อ ตกลงทางธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ เหมาะสมและให้ ถื อ ปฏิ บ ั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ใ น
จรรยาบรรณและจริ ย ธรรมธุ รกิ จ จริ ย ธรรมของกรรมการ และจริ ย ธรรมพนัก งานของ
ธนาคาร
2. ห้ามให้หรื อรับสิ นบน และสิ่ งจูงใจในรู ปแบบใดๆ ทั้งสิ้ น และห้ามมอบหมายให้ผูอ้ ื่นให้
หรื อรับสิ นบนและสิ่ งจูงใจแทนตนเอง
3. การบริ จ าคเพื่ อ การกุ ศ ล และการให้ เงิ น สนับ สนุ น ต้ อ งเป็ นไปอย่า งโปร่ ง ใสไม่ ข ัด ต่ อ
กฎหมายและศีลธรรม
4. ไม่ น าเงิ น ทุ น หรื อทรั พ ยากรของธนาคารไปใช้ส นับสนุ น ทางการเมื องให้แก่ ผูล้ งสมัค ร
แข่งขันเป็ นนักการเมือง หรื อพรรคการเมืองใด เพื่อการรณรงค์ทางการเมืองหรื อ การดาเนิน
กิ จ กรรมทางการเมื อ ง ยกเว้น การให้ ค วามสนั บ สนุ น นั้ น ได้รั บ อนุ ญ าตตามกฏหมาย
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และสนับ สนุ น ประชาธิ ป ไตยโดยรวม โดยต้องได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการธนาคาร
ก่อนการดาเนินการ
5. จัด ให้ มี ช่ อ งทางการแจ้ ง เบาะแส ข้อเสนอแนะ หรื อข้อร้ อ งเรี ย น โดยให้ ห น่ วยงานซึ่ ง มี
ความเป็ นอิสระในการปฏิ บ ตั ิงานทาหน้าที่ ตรวจสอบความเพียงพอ และความเหมาะสม
ในการพิจารณาหาข้อเท็จจริ ง เพื่อให้มนั่ ใจว่าการพิจารณาข้อร้ องเรี ยนถู กดาเนิ นการอย่าง
โปร่ งใสและยุติธรรม และคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรื อผูร้ ้องเรี ยนด้วยความเป็ นธรรม
4. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
การปฏิ บตั ิต่อผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องไม่ว่าจะเป็ นพนักงาน ชุ มชนและสังคมรอบข้าง ด้วยความเคารพต่อ
ชี วิ ตและศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ของทุ กคน และไม่ ละเมิ ดสิ ทธิ ข้ ันพื้ นฐาน นับเป็ นรากฐาน
การบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสร้างมนุ ษยสัมพันธ์ อันมีความเชื่ อมโยงกับ
กิจการในลักษณะทาให้มีคุณภาพและคุณค่าสู งขึ้น
แนวปฏิบัติเกีย่ วกับการเคารพสิ ทธิมนุษยชน
1. ละเว้นการร่ วมกระทาความผิดอันอาจก่อให้เกิดการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนทั้งโดยทางตรง
และทางอ้อม
2. จัดทากลไกการร้องเรี ยนและร้องทุกข์อย่างเหมาะสม เพื่อเป็ นช่องทางให้พนักงานหรื อผูท้ ี่
เชื่อว่าสิ ทธิ ของตนถูกละเมิดหรื อได้รับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม
3. ก าหนดขั้นตอนการรั บเรื่ องร้ องเรี ยนและร้ องทุ กข์ มี ความเป็ นอิ ส ระในการตรวจสอบ
และการตัด สิ น ใจ โดยค านึ ง ถึ ง ผลลัพ ธ์ ที่ ออกมาและการเยีย วยาใดๆ ควรเป็ นไปตาม
หลักสิ ทธิมนุษยชน
4. กระบวนการแก้ไ ขข้อ ร้ องทุ ก ข์ ควรใช้ก ารเจรจาเพื่ อ ไกล่ เกลี่ ย เพื่ อ หาทางออกที่ เป็ น
ที่ตกลงกันได้ท้ งั สองฝ่ าย
5. ส่ งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น หากมีการกระทาของ
กิจการหรื อบุคลากรในกิจการที่อาจเป็ นการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน ทั้งนี้ เพื่อเป็ นประโยชน์
ในการสะท้อนปั ญหาและหาแนวทางแก้ไข
5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
ธนาคารตระหนักดีวา่ “พนักงาน” คือทรัพยากรบุคคลที่เป็ นหัวใจสาคัญในการขับเคลื่อนธุ รกิจ
ไปสู่ เป้ าหมาย จึงได้พฒั นาและสนับสนุ นระบบการบริ หารทรัพยากรบุ คคลทั้งในเชิ งความรู ้
และผลประโยชน์ของพนักงาน เพื่อประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มที่อยูบ่ นพื้นฐานการปฏิบตั ิ
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ต่อบุคลากรอย่างเป็ นธรรม ดังนั้นธุ รกิจต้องเคารพและปฏิ บตั ิตามกฎหมาย และหลักจริ ยธรรม
การปรับปรุ งสภาพแวดล้อมที่คานึงถึงสุ ขภาพ และความปลอดภัยในการทางาน รวมถึง เงื่อนไข
ในการทางานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีโอกาสแสดงศักยภาพของตน ตลอดจนได้รับ
โอกาสในการฝึ กฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทางาน
แนวปฏิบัติเกีย่ วกับการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
1. การจ้างงานที่ ปลอดจากการเลื อกปฏิ บตั ิ ไม่นาความแตกต่างด้านเชื้ อชาติ สี ผิว เพศ ภาวะ
ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง อายุ มาเป็ นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสิ นการจ้างงาน
2. ส่ งเสริ มการจ้างงานสาหรับกลุ่มแรงงานที่มีสถานะเปราะบาง เช่ น การเปิ ดโอกาสให้มีการ
จ้างงานคนพิการ
3. พัฒ นาพนักงานเพื่ อฝึ กฝนทัก ษะและเพิ่ ม พู นศักยภาพ โดยเปิ ดโอกาสให้พ นักงานมี การ
เรี ยนรู ้และเลื่อนตาแหน่ง เพื่อความก้าวหน้าในการทางาน
4. ไม่ ปลดหรื อเลิ กจ้างพนักงาน อันเป็ นการตัดสิ นใจของผู แ้ ทนฝ่ ายบริ หารแต่ เพี ยงฝ่ ายเดี ยว
หรื อการตัดสิ นใจนั้นอยูบ่ นฐานของการเลือกปฏิบตั ิ
5. สนับสนุ นและเคารพในการปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชนโดยไม่ สนับสนุ นการใช้แรงงานบังคับ
ตลอดจนส่ งเสริ ม ให้ พ นัก งานมี ดุลยภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชี วิตการท างานและชี วิต
ส่ วนตัว
6. เคารพสิ ทธิ ในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่ งครอบคลุ มถึงการมีอิสระในการให้
ความเห็ นโดยปราศจากการแทรกแซง การได้รับข้อมูลหรื อความเห็นผ่านสื่ อต่างๆ รวมทั้ง
จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน
7. มี เงื่ อ นไขการจ้า งงานที่ เป็ นธรรม และให้ พ นัก งานได้รับ ค่ า ตอบแทนที่ เหมาะสมตาม
ศัก ยภาพ หรื อตามข้อตกลงร่ วมระหว่างนายจ้างและลู ก จ้าง โดยพิ จารณาตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมหรื อมาตรฐานการครองชีพที่ควรจะเป็ น
8. จัด สภาพที่ ท างานที่ เหมาะสมให้ พ นั ก งานท างานได้ อ ย่ า งปลอดภั ย และมี ศ ั ก ดิ์ ศรี
โดยพนักงานสามารถทางานได้เต็มศักยภาพและแบ่งเวลาให้แก่ครอบครัวได้
9. ปกป้ อ ง ไม่ ก ลั่น แกล้ง หรื อ ลงโทษทางวินัย กับ พนัก งานที่ มี ก ารรายงานอย่า งสุ จ ริ ต ต่ อ
ผูบ้ ริ หารหรื อหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการกระทาที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นภายในธนาคาร
10. จัดให้มีนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ รวมถึงวิเคราะห์และ
หามาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทางาน
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6. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
การคานึ งถึ งผลประโยชน์และสร้ างความพึงพอใจให้กบั ลู กค้าถือเป็ นสิ่ งสาคัญโดยนาเสนอ
ผลิ ตภัณฑ์และบริ การที่ หลากหลายและมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลู กค้าได้
เพื่อสร้างความพึงพอใจและอานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้ากลุ่มต่างๆ
แนวปฏิบัติเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
1. คิดค้น และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริ การที่ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2. เผยแพร่ ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์และบริ การที่ครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง เพื่อประกอบการตัดสิ นใจ
ของผูบ้ ริ โภค และเผยแพร่ ผา่ นช่องทางที่หลากหลาย ง่ายแก่การเข้าถึงของผูบ้ ริ โภค
3. ไม่ดาเนิ นการใดๆ ที่ ทาให้เกิ ดความคลุ มเครื อ หรื อบิ ดเบื อนข้อมูลเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์และ
บริ การ ไม่โฆษณาเกินจริ งหรื อละไว้
4. จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ผู ้ บ ริ โภคอย่ า งปลอดภั ย โดยต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมจากผู ้ บ ริ โภค
และดาเนินการด้วยวิธีที่ยุติธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย โดยแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บ
ข้อมู ล ส่ วนตัวและการน าไปใช้ให้ ผู บ้ ริ โภคทราบก่ อนที่ จะดาเนิ นการ และไม่ ส่ งต่ อข้อมู ล
ผูบ้ ริ โภคให้ก ับผูอ้ ื่ น นอกจากจะได้รับ ความยินยอมจากผูบ้ ริ โภคก่ อน รวมถึ งให้สิท ธิ แก่
ผูบ้ ริ โภคในการตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลและการใช้ขอ้ มูลของตนภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย และเมื่ อพบความผิดพลาดหรื อความไม่ชอบธรรมในการจัดเก็บและการใช้
ข้อมูลจะต้องมีการแก้ไขให้ถูกต้อง
5. ให้ความช่วยเหลือและตอบข้อซักถามของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้บริ การ
6. จัดการข้อร้องเรี ยน ข้อคิดเห็นต่างๆ ของผูบ้ ริ โภค เพื่อนามาปรับปรุ งการให้บริ การ
7. การร่ วมพัฒนาชุ มชนและสั งคม
การร่ วมพัฒ นาชุ ม ชนและสังคม เพื่ อพัฒนาและส่ งเสริ ม ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิ จให้แก่
ชุมชนและสังคม ตลอดจนการฟื้ นฟูสังคมและวัฒนธรรม
แนวปฏิบัติเกีย่ วกับการร่ วมพัฒนาชุ มชนและสั งคม
1. ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น การศึ ก ษา รวมทั้ง มี ส่ ว นร่ ว มด าเนิ น การเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ
และการเข้าถึงการศึกษา รวมถึงการจ้างงานในชุมชน
2. ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทางวัฒ นธรรมที่ เหมาะสม วัฒ นธรรมท้อ งถิ่ น วัฒ นธรรมประเพณี
และศาสนา
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8. การจัดการสิ่ งแวดล้อม
ตระหนักถึงการประกอบธุ รกิจที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่ งแวดล้อม และปรับปรุ ง
แก้ไ ขเพื่ อพัฒ นากระบวนการประกอบธุ รกิ จเพื่ อ ให้ส ามารถลดผลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้อ ม
เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้ างความยัง่ ยืนให้กบั กิ จการ รวมทั้งสังคม ชุ มชน เศรษฐกิ จ ประเทศชาติ
และประชาชนโดยรวม
แนวปฏิบัติเกีย่ วกับการจัดการสิ่ งแวดล้อม
1. ส่ ง เสริ ม การใช้ท รั พ ยากรอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ด้ว ยการตระหนัก ถึ งขี ด ความสามารถ
ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่ามากที่สุด
2. จัดทาแผนฉุกเฉินให้เหมาะสมเพื่อลดความสู ญเสี ยที่อาจจะบานปลายในอนาคต
9. นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดาเนินความรับผิดชอบต่ อสั งคม
การพัฒนาองค์ความรู ้ ที่เกิ ดจากประสบการณ์ การดาเนิ นความรับผิดชอบต่อสังคมและนามา
ปรับใช้ คิดค้นให้เกิดนวัตกรรมในธุ รกิจที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุ ดทั้งต่อธุ รกิจและสังคม
ไปพร้อมๆ กัน
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดาเนินความรั บผิดชอบต่ อ
สั งคม
1. เปิ ดกว้า ง และอานวยประโยชน์ ให้ ผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อ งสามารถมี ค วามคิ ดสร้ างสรรค์ ซึ่ งเป็ น
รากฐานของความสามารถในการสร้ า งนวัต กรรม อัน จะท าให้ เกิ ด ความต่ อ เนื่ อ งของ
การสร้างนวัตกรรมจากภายในธนาคาร
2. ส่ งเสริ มและร่ วมมื อกับผูม้ ี ส่วนได้เสี ยกับธนาคาร เช่ น คู่คา้ เพื่อพัฒนานวัตกรรมอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม การเผยแพร่ นวัตกรรมดังกล่าวรวมถึงเป็ นตัวอย่างในการพัฒนา
นวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3. ส ารวจกระบวนการประกอบธุ รกิ จของธนาคารอยู่เสมอว่า ก่ อให้ เกิ ดความเสี่ ย ง หรื อมี
ผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมหรื อไม่ และหากมีความเสี่ ยงหรื อมีผลกระทบ
ทางลบควรแก้ไขทันที
4. การทบทวนนโยบาย
ให้ มกี ารทบทวนนโยบายปี ละ 1 ครั้ ง หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
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