
การดาํเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 

ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 

  

 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) มุ่งดําเนินธุรกิจด้วยความยั�งยืนตามวิสยัทศัน์ "กรุงไทย  เคียงข้างไทย  

สู่ความยั�งยืน” ที�ต้องการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และสิ�งแวดล้อม ของประเทศชาติอย่างครอบคลมุ โดยธนาคาร

ให้ความสําคญักบัการกํากบัดแูลกิจการที�ดีผ่านการตรวจสอบการและประเมินผลดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

จากการดําเนินธุรกิจของธนาคารตลอดจนห่วงโซ่อปุทาน ทั 5งในกลุ่มของพนกังาน ลกูค้า คู่ค้า ของธนาคาร ซึ�งอยู่

ในจรรยาบรรณธุรกิจที�เป็นแนวปฏิบติัของธนาคาร 

 

โดยธนาคารเคารพในสิทธิขั 5นพื 5นฐานที�มนษุย์ทกุคนควรได้รับอย่างเท่าเทียมกนั เพื�อให้สามารถดํารงชีวิต

ได้อย่างสนัติสขุ โดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างในเรื�องเชื 5อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางกาย

หรือสขุภาพ มีแนวทางปฏิบติัต่อทุกคนอย่างเสมอภาค ไม่มีการกีดกนั แบ่งแยก หน่วงเหนี�ยว หรือจํากดัสิทธิ<แก่

บคุคล มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียน โดยธนาคารได้นําหลกัการชี 5แนะวา่ด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

แห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) และหลกัการว่าด้วย

การปกป้องสิทธิ การเคารพสิทธิ และการเยียวยาผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที�เกิดขึ 5น (Protect, 

Respect, and Remedy) หรือ Ruggie Framework มาเป็นแนวปฏิบติัด้านการบริหารจดัการด้านสิทธิมนุษยชน

ทั 5งภายในองค์กร และให้ครอบคลมุทั 5งห่วงโซอ่ปุทาน ได้แก่ พนกังาน ลกูค้า และคูค้่า ของธนาคาร 

 

แนวทางการปฏบิัตงิาน 

 ธนาคารได้บริหารงาน และตรวจสอบงานด้านสิทธิมนุษยชนตามหลกั (Human Rights Due Diligence) 

โดยมีขั 5นตอนการดําเนินงาน ดงันี 5  

- ประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของธนาคารต่อสาธารณะ และเปิดเผยผลการดําเนินงานต่อ

สาธารณะผ่านรายงานความยั�งยืน หรือรายงานประจําปี 

- ประเมินความเสี�ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน โดยหน่วยงานที�ทํางานเกี�ยวข้องกบัผู้ มีส่วนได้

สว่นเสียกลุม่ตา่งๆ ประเมินความเสี�ยงทางด้านสิทธิมนษุยชนที�เกิดขึ 5น  

- บูรณาการหลักการดําเนินงานสิทธิมนุษยชนเข้าไปในกระบวนการทํางานของธนาคาร และนํา

หลกัการดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเข้าเป็นส่วนหนึ�งของการดําเนินงานของธนาคารที�เกี�ยวข้อง

กบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 



- เยียวยา แก้ไข และป้องกัน ผู้ ได้รับผลกระทบจากการถูกระเมิดด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงหาแนว

ทางแก้ไข และป้องกนัไม่ให้เหตุการณ์ดงักล่าวเกิดขึ 5นซํ 5าอีก โดยปรับใช้กบัสํานักงานและสาขาของ

ธนาคารทกุแห่ง  

โดยธนาคารได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนที�ครอบคลมุในเรื�องสิทธิของพนกังาน 

สิทธิของลกูค้า และสิทธิมนษุยชนในห่วงโซอ่ปุทาน ดงันี 5  

 

สิทธิของพนักงาน 

 ด้วยพนกังาน คือ องค์กรประกอบสําคญัของการขบัเคลื�อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั�งยืน ธนาคารยึดมั�นต่อ

การดําเนินการตามหลกัการสิทธิมนุษยชน และมาตรฐานสากลเกี�ยวกบัแรงาน ด้านการบริหารจดัการทรัพยากร

บคุคล โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดงันี 5  

- ธนาคารคํานึงถึงความอ่อนไหวทางเพศ และไม่ยอมรับการการเลือกปฏิบัติทางเพศทุกรูปแบบในการ

ทํางาน เพื�อให้พนักงานมีโอกาสทํางานที�เท่าเทียมกัน เป็นธรรม และไม่เกิดการแบ่งแยกในด้าน  

เพศสภาพ ตวัตนทางเพศ เชื 5อชาติ สญัชาติ ศาสนา ความพิการ รวมถึงไม่มีการจ้างแรงงานเด็กอายุน้อย

กวา่ 18 ปี แรงงานที�ถกูเกณฑ์ และการค้ามนษุย์  

- กําหนดหน้าที�ความรับผิดชอบของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื�อสวสัดิภาพ

ของพนักงาน เพื�อดูแลและจัดการสภาพแวดล้อมการทํางานให้มีสภาพที�เหมาะสม และปลอดภัยใน

สถานที�ทํางาน 

- มีกระบวนการรับและจดัการกบัเรื�องร้องเรียนจากพนกังาน และเพื�อแก้ไขข้อพิพาทและการละเมิดต่างๆ 

ที�เกิดจากการทํางานอย่างเป็นธรรม และเสมอภาค 

- ธนาคารให้สิทธิเสรีภาพในการสมาคม และการร่วมเจรจาต่อรอง (สหภาพแรงงาน) ซึ�งเป็นสิทธิ 

ขั 5นพื 5นฐาน เพื�อปกป้องกรณีที�ลกูจ้างถกูเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง  

สิทธิของลูกค้า 

 ธนาคารให้ความสําคัญกับการดูแลลูกค้า ด้วยการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอย่างเหมาะสมและ 

เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงรักษาความเป็นส่วนตัว (Customer Privacy) และความปลอดภัยของข้อมูล  

และประวติัการทําธุรกรรมของลกูค้า โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดงันี 5  

- ธนาคารให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยความเท่าเทียม และความเป็นธรรมกบัลูกค้าทุกกลุ่ม โดยให้

ข้อมลูผลิตภณัฑ์ และบริการที�นําเสนออย่างครบถ้วน ไมบิ่ดเบือน ที�เพียงพอตอ่การตดัสินใจ 



- ธนาคารมีช่องทางรับเรื�องร้องเรียนที�ครอบคลมุ และมีกระบวนการจดัการเรื�องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ 

เพื�อให้ความช่วยเหลือ และจดัการปัญหาที�เกิดขึ 5นจากการนําเสนอขายผลิตภณัฑ์ และให้บริการต่างๆ  

ตอ่ลกูค้าของธนาคาร  

- ธนาคารกําหนดนโยบาย และมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศตามข้อกําหนดของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น ISO/IEC 27001:2013 PCI-DSS 

(Payment Card Industry Data Security Standard)   

- ธนาคารได้ติดตั 5งระบบตรวจจับและป้องกันข้อมูลรั�วไหล (Data Leakage Protection) รวมถึงมี
กระบวนการติดตาม และตรวจสอบในเชิงรุก ด้าน Cyber Security & Digital Forensics เพื�อดแูลข้อมลู
ของลูกค้าในระบบของธนาคารเป็นประจําอย่างต่อเนื�อง เพื�อดําเนินการตรวจสอบและยกระดับการ
ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าทั 5งหมดของธนาคาร เพื�อให้มั�นใจว่าข้อมูลของลูกค้าทุกกลุ่มมีความ
ปลอดภยัมากที�สดุ         

- ธนาคารประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวั (Privacy Policy) เพื�อแสดงความโปร่งใสเกี�ยวกับกิจกรรม

การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศซึ�งข้อมลูส่วนบุคคลของบุคคลของลกูค้าผ่าน

ช่องทางตา่งๆ ของธนาคาร โดยปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล  

 สําหรับการดูแลกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารมุ่งเน้นการให้สินเชื�อธุรกิจแก่ลูกค้าทุกรายที�มีความ

น่าเชื�อถือ โดยมีแนวทางป้องกนัการให้สินเชื�อแก่ธุรกิจที�มีความเสี�ยงด้านสิ�งแวดล้อมและสงัคม ซึ�งรวมถึงประเด็น

ด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีการระบุประเภทของของสินเชื�อต้องห้าม (Exclusion List) ที�ธนาคารจะไม่ให้การ

สนับสนุนทางการเงินให้กับโครงการหรือกิจการที�เกี�ยวข้อง หรือสร้างผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม เช่น ธุรกิจผลิต

สารเคมีเพื�อจําหน่าย ธุรกิจบําบดัของเสีย และหลีกเลี�ยงการให้สินเชื�อที�มีประเดน็ในเรื�องของการขาดธรรมาภิบาล 

หรือธุรกิจที�มีความเสี�ยงที�จะก่อให้เกิดผลกระทบทางสงัคม ได้แก่  

1. ธุรกิจที�ผิดกฎหมาย หรือธุรกิจที�ขดัตอ่ศีลธรรม หรือขดัตอ่จารีตประเพณีอนัดีงาม  

2. ธุรกิจค้าอาวธุ และยทุโธปกรณ์ที�เกี�ยวข้องกบัการทําสงคราม 

3. โครงการที�อาจมีผลกระทบในการทําลายสภาพแวดล้อม 

 

สิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน 

 การดําเนินธุรกิจของธนาคารในทุกภาคส่วน  ตลอดจนผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ยึดหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ

ธนาคารเป็นแนวทางในการปฏิบติังานอย่างเคร่งครัด  ในส่วนของคู่ค้า/ผู้ส่งมอบ ซึ�งเป็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียหลกั

กลุ่มหนึ�งของธนาคาร การส่งต่อแนวคิดไปยังกลุ่มคู่ค้า/ผู้ ส่งมอบ เป็นเรื�องสําคัญที�ธนาคารตระหนักถึง เพื�อ



สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดหาพัสดุ ที�ต้องมีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ อันจะนําไปสู่การ

ดําเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั�งยืน คู่ค้า/ผู้ ส่งมอบของธนาคารกรุงไทยต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของ

ธนาคารกรุงไทยอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบติั ดงันี 5  

- มุง่เน้นการดําเนินธุรกิจด้วยความถกูต้อง ซื�อสตัย์ สจุริต 

- ปฏิบติัตามกติกาการแข่งขนัทางธุรกิจด้วยความเป็นธรรม   

- ไม่เปิดเผย หรือนําข้อมูลความลับของบมจ.ธนาคารกรุงไทย และของคู่ค้า ไปใช้เพื�อประโยชน์ส่วนตัวของ

บคุคลใดบคุคลหนึ�ง โดยไมไ่ด้รับความยินยอม เว้นแตเ่ป็นการปฏิบติัตามกฎหมายกําหนด  

- ปฏิบัติตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากล ทั *งในด้านการจ้างงานที�ถูกกฎหมาย ไม่ใช้แรงงานเด็ก ระยะเวลาการ

ทํางานที�เหมาะสม  การเลิกจ้างที�สอดคล้องตามกฎหมายแรงงาน 

- จัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน พนักงานทุกคนได้รับ

โอกาสในการพฒันาศกัยภาพ ตามความเหมาะสม  

- ให้ความสําคัญด้านการบริหารจัดการสิ�งแวดล้อม  ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลด

ผลกระทบต่อการสร้างมลภาวะ ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินธุรกิจตามแนวทางหรือนโยบายที�เป็นมิตรต่อ

สิ�งแวดล้อม   

ช่องทางการรับเรืองร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 

โทรศพัท์   : 0-2111-1111  

จดหมาย  : ฝ่ายรับเรื�องร้องเรียนลกูค้าตู้  ปณ.44 ศฝ.หวัลําโพง กทม. 10331 

อีเมล   : complaint.center@krungthai.com 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทาํผิด 

อีเมล   : Whistle@krungthai.com 

ช่องทางการรับฟังความคดิเหน็และรับเรืองร้องเรียนของพนักงาน 

โทรศพัท์  : 0-2208-8887 

อีเมล  : HR.care@krungthai.com  

: hr_hotline@krungthai.com 

 

 



การระบุความเสี,ยง (Risk Identification) 

ธนาคารกรุงไทย 
 

ลกูค้า พนกังาน คูค้่า และพนัธมติรทางการค้า 

1. นําเสนอผลติภณัฑ์ และ
บริการ ตามหลกัการกํากบั
ดแูลการให้บริการแก่ลกูค้า
อยา่งเป็นธรรม (Market 
Conduct)  
2. ความปลอดภยั และ

ความเป็นสว่นตวัของข้อมลู

ลกูค้า (Privacy and Data 

Protection) 
3. การจดัการเรื�องร้องเรียน

ด้วยความเป็นธรรม 

1. ความเป็นธรรม เสมอภาค 

เคารพความหลากหลายในการ

จ้างงาน และการไมเ่ลอืก

ปฎิบตัิ (Workplace 

discrimination) 
2. เสรีภาพในการสมาคม และ

การเจรจาตอ่รองกบันายจ้าง 

(Freedom of association, 

assembly, and 
collective bargaining) 
3. สภาพแวดล้อม  ความ

ปลอดภยั และอาชีวอนามยั

ของสถานที�ทํางานที�เหมาะสม 

1. การจ้างพนกังานตาม

กฎหมาย 
2. สทิธิการรวมกลุม่และการ

ตั *งสหภาพแรงงาน 
3. ไมเ่ลอืกปฏิบตัิตอ่พนกังาน

และสมาชิกที�องค์กรเกี�ยวข้อง 
4. มีช่องทางในการร้องเรียน

กรณีพนกังานรู้สกึไมไ่ด้รับ

ความเป็นธรรม 
5. สภาพแวดล้อม  ความ

ปลอดภยั และอาชีวอนามยั

ของสถานที�ทํางานที�เหมาะสม 
6. ปฏิบตัิตอ่คูค้่าด้วยความ

เทา่เทียม และเป็นธรรม  
7. ปฏิบตัิตาม พรบ ข้อมลูสว่น

บคุคล 
 

ทั 5งนี 5 ธนาคารจะมีการทบทวนการดําเนินงานด้านสิทธิมนษุยชนอย่างสมํ�าเสมอทกุ 1 ปี  

 

 


