กรุงไทยตามรอยพอ
พรอมสานตอพระราชปณิธาน
“ดวยสำนึกในพระมหากรุณาธ�คุณเปนลนพนอันหาที่สุดมิได
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขาพระพุทธเจา คณะกรรมการ ผูบร�หาร และพนักงานธนาคารกรุงไทย
จะขอมุงมั่นสืบสานพระราชปณิธานและนอมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชเปนแนวทาง
ในการดำเนินธุรกิจในทุกภาคสวน เพื่อรวมสรางความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน
ทั้งในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม สืบไป”

สืบสานคุณความดี
ถวายสดุดีองคราชัน
เนื่องในวโรกาสอันเปนมหามงคลยิ่ง
ที่สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวช�ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เสด็จข�้นทรงราชย เปนพระมหากษัตร�ย รัชกาลที่ 10 แหงพระบรมราชจักร�วงศ
ปวงขาพระพุทธเจา คณะกรรมการ ผูบร�หาร และพนักงานธนาคารกรุงไทย
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล
ขอพระองคทรงพระเจร�ญยิ่งยืนนาน
ดวยเกลาดวยกระหมอม

RESPONSIBLE BANKING
Growing to a Sustainable Future

ด ำ เ นิ น ธุ ร กิ จ อ ย า ง รั บ ผิ ด ช อ บ สู อ น า ค ต ที่ มั่ น ค ง แ ล ะ ยั่ ง ยื น

สารบัญ
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สารจากประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ
รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม
เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย
การกำกับดูแลกิจการ
การดำเนินงานอยางยั่งยืนดานเศรษฐกิจ (เศรษฐกิจมั่นคง)
การดำเนินงานอยางยั่งยืนดานสังคม (สังคมเขมแข็ง)
การดำเนินงานอยางยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม (สิ่งแวดลอมยั่งยืน)
แนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืน
รางวัลแหงความภาคภูมิใจ
การแสดงขอมูลตามตัวช�้วัด GRI

ก้าวไกล สู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน

ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
คล่องตัวทุกธุรกรรมการเงิน
ธนาคารกรุงไทยเคียงข้างคนไทยมากว่า 50 ปี ด้วยรากฐานที่มั่นคง ตลอดระยะเวลาที่ดำ�เนินธุรกิจ
เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ดูแลบริการลูกค้าด้วยความเป็นมืออาชีพ และบริหาร
จัดการด้านการเงินเพื่อสร้างเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนแก่ประเทศเสมอมา
วันนี้เราได้สร้างสรรค์บริการและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับเทคโนโลยียุคดิจิทัล ให้ลูกค้าทุกคน
สามารถทำ�ธุรกรรมทางการเงินที่รวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวกสบายยิ่งขึ้น เป็นการเสริมสร้าง
ความมั่นคงและแข็งแกร่งให้องค์กรเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
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รายงานความยั่ ง ยื น 2559

Responsible Banking...Growing to a Sustainable Future
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ สู ่ อ นาคตที่ มั่ น คงและยั่ ง ยื น

ดร.สมชัย สัจจพงษ์
ประธานกรรมการธนาคาร

สารจาก

ประธานกรรมการ
และกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
ปี 2559

ธนาคารมีการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมต่อความเสี่ยง
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบการเงินสมัยใหม่ ทีม่ ผ
ี ู้ให้บริการทีห่ ลากหลาย ไม่เฉพาะแต่
สถาบั น การเงิ น แต่ ยั ง มี ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ มิ ใ ช่ ส ถาบั น การเงิ น
(Non-Bank) รวมถึ ง ธุ ร กิ จ เทคโนโลยี ท างการเงิ น รู ป แบบ
ใหม่ ๆ ทิศทางการด�ำเนินงานของธนาคารจึงมุง่ เน้นไปเพือ่ การ
แก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งต่างๆ ของธนาคาร เพื่อบรรลุ
เป้าหมายของการเป็น “Your trusted banking partner”
คือการเป็นสถาบันการเงินที่เป็นคู่คิดและพันธมิตรที่ลูกค้า
ไว้ ว างใจ โดยธนาคารเข้ า ใจความต้ อ งการของลู ก ค้ า
อย่างลึกซึ้ง มีความน่าเชื่อถือ มั่นคง และปลอดภัย สามารถ
ตอบสนองเชิ ง รุ ก รวดเร็ ว มี ค วามรู ้ แ ละความเชี่ ย วชาญ
ในการสนับสนุนเศรษฐกิจไทยรูปแบบใหม่ มีนวัตกรรมในเรือ่ ง
ดิ จิ ทั ล และมุ ่ ง ผลการด� ำ เนิ น งานเป็ น หลั ก โดยแบ่ ง การ
ด�ำเนินงานออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ
ธนาคารพัฒนาระบบงานปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ
เพื่อก้าวไปสู่การเป็น Digital Banking เช่น พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล (Data Analytics) เพื่อให้มีความเข้าใจและ
ตอบสนองลูกค้าได้อย่างตรงจุด รวมถึงการพัฒนาและ
ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร (Enterprise
Risk Management) ให้มปี ระสิทธิภาพทัง้ ในด้านการบริหาร
จัดการ การควบคุมความเสี่ยง การปรับปรุงกระบวนการ
ให้สินเชื่อและการบริหารจัดการพอร์ตของธนาคาร เพื่อ
ตอบสนองการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของตลาด ส่งผลให้
มีการบริหารและการวางแผนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา
มี ก ารตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ในทุ ก ขั้ น ตอน
นอกจากนี้ ธนาคารยังสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต�่ำ
ส�ำหรับภาคเอกชนที่ด�ำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น
โครงการเงินกูเ้ พือ่ สิง่ แวดล้อม ส�ำหรับภาคเอกชนและภาครัฐ
โครงการสินเชือ่ กรุงไทยประหยัดพลังงาน (KTB-Green Loan)
และโครงการเงิ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน
โดยสถาบันการเงิน
อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังคงมุ่งเน้นการบริหารจัดการ
ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม
โดยธนาคารมีการก�ำหนดการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ไว้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การและ
จรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร และเพื่อเน้นย�้ำถึงความ
ส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ธนาคารได้
ประกาศใช้นโยบายการแจ้งเบาะแสและก�ำหนดให้การแจ้ง
เบาะแสการกระท�ำความผิดเป็นหนึง่ ในจรรยาบรรณด้านการ
ก�ำกับดูแลโดยรวมของธนาคาร รวมถึงก�ำหนดนโยบายต่อต้าน
การให้สินบนและคอร์รัปชันเพื่อให้ครอบคลุมแนวทาง
“Zero Tolerance” ซึง่ ก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ
ด้านสังคม
ธนาคารก� ำ หนดเป้ า หมายให้ ที่ ท� ำ งานเป็ น เสมื อ น
บ้านหลังที่สองของพนักงาน ธนาคารจึงตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการดูแลและพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่าง
สม�่ำเสมอ ทั้งผ่านการฝึกอบรม Coaching และผ่าน
โครงการ KTB Yes We Can ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศ
และสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน และเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กบั พนักงานในการก้าวเข้าสู่ Digital Banking
รวมถึงการจัดสวัสดิการทีด่ ใี ห้กบั บุคลากรของธนาคาร และ
ในปี 2559 ธนาคารได้ก�ำหนดระบบการด�ำเนินงานด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (KTB-SSHE) เพือ่ สร้างระบบ
และวั ฒ นธรรมด้ า นความปลอดภั ย ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง
โดยจั ด ท� ำ แนวทางและตั้ ง เป้ า หมายลดอั ต ราการเกิ ด
อุบัติเหตุของธนาคารให้เท่ากับศูนย์ และให้ความรู้ด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไปสู่พนักงานทุกระดับ
ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารภายในธนาคาร

ธนาคารกรุ ง ไทย

Growing Together

นอกจากนี้ ธนาคารยังด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน เช่น โครงการ “กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน”
ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุนโรงเรียนทั่วประเทศ
เพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาในทุกด้าน โดยในปี 2559 โรงเรียน
ในโครงการฯ ได้รบั ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการด้านการศึกษา
จากส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ร้อยละ 83 และผ่านการรับรองโรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class
Standard School จาก สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 27
โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และผูเ้ ข้าร่วมโครงการ จัดท�ำโครงงาน
การด� ำ เนิ น การตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ่ ง ตลอด
ระยะเวลาการด�ำเนินโครงการ 10 ปี มีจ�ำนวนชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวม 4,690 ชุมชน และ
หอศิลป์กรุงไทย โดยธนาคารปรับปรุงอาคารสาขาเยาวราชเป็นพืน้ ที่
จัดแสดงผลงานศิลปกรรมสะสมของธนาคารและเปิดให้ประชาชน
ทัว่ ไปเข้าเยีย่ มชมโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย และจัดการประกวดศิลปกรรม
กรุงไทย (Krungthai Art Awards) ต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557
มีผลงานส่งเข้าประกวดมากกว่า 1,200 ชิ้น
ด้านสิ่งแวดล้อม
ธนาคารตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาสภาวะโลกร้ อ น ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด
ภัยธรรมชาติและส่งผลกระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ธนาคาร
จึงมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ทั้งการจัดการ
พลังงานไฟฟ้า น�้ำ และวัสดุ ผ่านโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบังคับใช้ทกุ พืน้ ทีท่ ธี่ นาคารตัง้ อยู่
เช่น โครงการรณรงค์ลดใช้พลังงานไฟฟ้า KTB Think Green Plus
โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานน�้ำ ผ่านสื่อ การประชาสัมพันธ์
ต่างๆ การลดการใช้กระดาษผ่านโครงการ Paperless Organization
การออกแบบอาคารบางแห่งของธนาคารให้เป็นอาคารประหยัด
พลังงาน เช่น อาคารส�ำนักงานใหญ่ทั้ง 2 อาคาร ศูนย์ฝึกอบรม
บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ รวมถึงการออกผลิตภัณฑ์เพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร เช่น KTB netbank, สินเชื่อ Green
Loan, สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ธนาคารยังเข้าร่วมเป็น
สมาชิกในโครงการ Shred2Share เพื่อท�ำลายเอกสารที่ไม่มีความ
จ�ำเป็นต้องใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีประหยัดพลังงาน
ประหยัดน�้ำ และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ พร้อมทั้งรักษาความลับของ
ลูกค้าไปพร้อมๆ กัน โดยตลอดการเข้าร่วมโครงการ 8 ปี ธนาคาร
สามารถลดการใช้ปริมาณกระดาษได้จำ� นวน 502.10 ตัน ซึง่ สามารถ
ช่วยโลกลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ลงได้ 130.86 ตัน
ลดการใช้ ถ ่ า นหิ น ลงได้ 55.25 ตั น และลดการใช้ น�้ ำ ลงได้
25,105.95 ลบ.ม. ด้วยความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา ธนาคาร
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือส�ำหรับอันดับเครดิตภายใน
ประเทศจากสถาบันจัดอันดับ Fitch Ratings ที่ระดับ AA+(tha)
ซึ่งจัดว่ามีความน่าเชื่อถือระดับสูง และได้รับรางวัลเกียรติยศจาก
สถาบันต่างๆ มากมาย เช่น รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2559
ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น จากส�ำนักงาน

7

นายผยง ศรีวณิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผลการประเมินการก�ำกับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�ำปี 2559 ระดับ 5 ดาว จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) รางวัล Investors’
Choice Awards 2016 โดยสมาคมส่ ง เสริ ม ผู ้ ล งทุ น ไทย
ซึ่งธนาคารได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ 100 คะแนนเต็ม ต่อเนือ่ งยาวนานถึง 8 ปี และรางวัลรายงาน
ความยัง่ ยืนดีเด่น จากโครงการประกาศผลรางวัลรายงานความยัง่ ยืน
ประจ�ำปี 2559 ทั้งนี้ ธนาคารขอให้ค�ำมั่นที่จะด�ำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อพัฒนากระบวนการด�ำเนินธุรกิจให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืน
รวมถึงผลักดันไปยังคู่ค้าทางธุรกิจของธนาคารต่อไปในอนาคต

(ดร.สมชัย สัจจพงษ์)
ประธานกรรมการธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ สู ่ อ นาคตที่ มั่ น คงและยั่ ง ยื น

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคมประจ�ำปี 2559
ธนาคารกรุงไทย

ตระหนักถึงการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance: CG) และการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อให้ธนาคารเติบโตยั่งยืน และ
เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมของประเทศ คณะกรรมการธนาคาร
ได้จัดตั้ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย กรรมการ
ธนาคารจ�ำนวน 3 คน ในปี 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ได้ก�ำหนดและปรับปรุงนโยบายด้าน CG&CSR ให้เป็นไปตามแนวทางของหน่วยงานก�ำกับ เช่น
การเพิ่มเติมนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการธนาคารหรือผู้ที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนท�ำการซื้อขาย นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การคัดเลือกคู่ค้า นโยบายจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการธนาคารแต่ละคนจะด�ำรงต�ำแหน่งได้ ไม่เกิน 3 แห่ง
และการด�ำเนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มาตรา 35
ซึง่ ผลจากการด�ำเนินการอย่างจริงจังท�ำให้ในปี 2559 ธนาคารได้รบั รางวัลเกีย่ วกับด้านบรรษัทภิบาลความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ดังนี้
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2559 ประเภทรางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น จากส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
รางวัล Investors’ Choice Awards 2016 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มอบรางวัลในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีของบริษทั จดทะเบียนทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับผูถ้ อื หุน้ อย่าง
ยอดเยี่ยมดีเลิศ ซึ่งธนาคารเป็น 1 ใน 12 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องเป็นเวลา 8 ปี
ผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับดีเยี่ยม 100 คะแนนเต็ม จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�ำปี 2559 (Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies 2016) ระดับ 5 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD)
รางวัลดีเด่นด้านรายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2559 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์
ESG 100 Certificate 2016 (ESG: Environmental, Social and Governance) จากสถาบันไทยพัฒน์
จากรางวัลและผลการประเมินที่ธนาคารได้รับ
ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการด�ำเนินงาน
ทีด่ ี ซึง่ ธนาคารพร้อมทีจ่ ะยึดถือปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง
ต่อไป

(นายสุพันธุ์ มงคลสุธี)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

ธนาคารกรุ ง ไทย

Growing Together
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คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

คุณนนทิกร กาญจนะจิตรา
กรรมการบรรษัทภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ดร.กุลยา ตันติเตมิท
กรรมการบรรษัทภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
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ด�ำเนิ

G4-3, G4-7, G4-8, G4-9

เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 14
มีนาคม 2509 ในรู ป แบบสถาบันการเงิน ประเภทธนาคาร
พาณิ ช ย์ โดยธนาคารได้ น�ำหลั ก ทรั พ ย์ เ ข้ า จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2532 ถือเป็น
รัฐวิสาหกิจแห่งแรกของประเทศทีน่ �ำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้ แ ปรสภาพเป็ น บริ ษั ท มหาชน
เมือ่ ปี 2537 มีกระทรวงการคลังเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ผ่านกองทุน
เพือ่ การฟืน้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ปัจจุบนั ธนาคาร
มี สั ญ ลั ก ษณ์ เ ป็ น รู ป นกวายุภักษ์ สีฟ้าอ่อน ที่สะท้อนถึง
ความทันสมัย อิสระ พลังแห่งความกระตือรือร้น และมุง่ มัน่
ทีพ
่ ร้อมจะโบยบินไปสูค่ วามก้าวหน้า
ธนาคารให้ บ ริ ก ารและอ� ำ นวยความสะดวกแก่ ลู ก ค้ า
ต่อการท�ำธุรกรรมทางการเงินและสามารถเข้าถึงแหล่งทุน
ได้ ในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยธนาคารมีสาขาในประเทศ
ทั้งหมด 1,213 สาขา

180
สาขา
ในเขตภาคเหนือ

228
สาขา
ในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

285
สาขา
ในเขตกรุงเทพฯ
344
สาขา
ในเขตภาคกลาง
176
สาขา
ในเขตภาคใต้

วิสัยทัศน์ (Vision)
“กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ”
(GROWING TOGETHER)
มุ่งมั่นดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เพื่ อ สนั บ สนุ น การเติ บ โตและความมั่ ง คั่ ง
แก่ ลู ก ค้ า สร้ า งคุ ณ ภาพที่ ดี ขึ้ น แก่ สั ง คม
และสิ่ ง แวดล้ อ ม และสร้ า งผลตอบแทนที่ ดี
อย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น

พันธกิจ (Mission)
พนักงาน 			
ลูกค้า
			
สังคม
			
ผู้ถือหุ้น 			

ดูแลและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและระบบงาน
ให้บริการและค�ำแนะน�ำทีม่ คี ณ
ุ ค่า
แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
สร้ า งผลตอบแทนที่ ดี อ ย่ า ง
ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น

G4-6

สาขาในต่างประเทศมี 8 สาขา
ใน 7 ประเทศ และ 1 ส�ำนักงานผู้แทน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานประจำ�ปี 2559 หน้า 278-304

ธนาคารกรุ ง ไทย
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G4-5, G4-56
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ (อาคารนานาเหนือ)
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ธนาคารประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้ว

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ (อาคารสุขุมวิท)

เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

จำ�นวน
72,005,040,437.50 บาท

เลขที่จดทะเบียนบริษัท

0107537000882 (เดิมเลขที่ บมจ.335)
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัท มหาชน จ�ำกัด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย
0 2111 1111

จำ�แนกเป็น

E-mail

Call.CallCenter@ktb.co.th

โทรศัพท์

0 2255 2222

หุ้นสามัญ

โทรสาร

0 2255 9391-3

จำ�นวน

13,976,061,250 หุ้น

เว็บไซต์

www.ktb.co.th

หุ้นบุริมสิทธิ

Facebook

จำ�นวน

KTB Care

5,500,000 หุ้น

Twitter
KTB Care

รวมจำ�นวน

Youtube

13,981,561,250 หุ้น

KTB Care

Instragram
KTB Care

ค่านิยมหลัก (Core Values) ของกรุงไทย “KTB FIRST”
Firm
มั่นคง

Innovative
สร้างสรรค์

Responsible
รับผิดชอบ

Service

มุ่งมั่นบริการ

Teamwork
ทำ�งานเป็นทีม
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G4-4, G4-8

ผลิตภัณฑ์และบริการอิเล็กทรอนิกส์

G4-4, G4-8

ผลิตภัณฑ์

เนื่องด้วยในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล (Digital Age) ส่งผล
ต่อการด�ำรงชีวิตของคนในสังคม ท�ำให้การเข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆ เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม ธนาคารจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตอบโจทย์
Lifestyle ของลูกค้า และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เช่น
KTB Smart Open Account

บริการทางการเงิน
และบริษัทในเครือ

การเปิดบัญชีได้ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวโดยไม่ต้องกรอกใบค�ำขอเปิดบัญชี

ธนาคารนำ � เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริ ก ารทางการเงิ น ที่ มี ค วาม
หล าก หล า ยครอ บ ค ลุ ม ตาม
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า แต่ ล ะ
กลุ่ม (Customer Segmentation)
โ ด ย มี ทั้ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น
สิน เชื่อและผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่ไม่ ใช่สิน เชื่อรวมถึงผลิตภัณฑ์
และบริ ก ารของบริ ษั ท ในเครื อ
ของธนาคาร

KTB Corporate Online

โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิม่ เติมได้ในรายงานประจำ�ปี
2559 หน้า 50-57 และสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ
บริษัทในเครือของธนาคารได้ในรายงานประจำ�ปี 2559
หน้า 47-48

KTB netbank

บริการท�ำธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบบครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่จ�ำเป็นต้องมี
สมุดบัญชีกับทางธนาคาร
บริการส�ำหรับลูกค้ากลุม่ นิตบิ คุ คล หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และกลุม่ ลูกค้าบุคคลธรรมดา
รายใหญ่

KTB Trade Online

บริการให้ความสะดวกในการท�ำธุรกรรมต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์ ด้วยการเชื่อมต่อธุรกิจ
น�ำเข้า-ส่งออก เข้ากับระบบธนาคาร

KTB LG Online

บริการออกหนังสือค�้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ ส�ำหรับผู้เข้าร่วมประมูลงานของหน่วยงานภาครัฐ
โดยผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Electronic Government Procurement: e-GP)

KTB e-Customs

บริการช�ำระค่าภาษีศุลกากรผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ส�ำหรับลูกค้าที่ท�ำธุรกิจน�ำเข้า-ส่งออก

การรับช�ำระค่าปรับออนไลน์

บริการอ�ำนวยความสะดวกแก่บุคคลที่ได้รับใบสั่งจราจร โดยสามารถช�ำระค่าปรับผ่านสาขา
ATM/ADM ของธนาคารกรุงไทย และ KTB netbank

KTB e-Commerce Solution

บริการให้ความช่วยเหลือลูกค้ากลุม่ SME ให้มชี อ่ งทางท�ำธุรกิจใหม่ๆ
G4-16

ธนาคารได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรและพันธมิตรภาคีเครือข่ายทางเศรษฐกิจ สังคม และธุรกิจต่างๆ
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
(Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption: CAC)
สมาคมธนาคารไทย
ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย
ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD)

โครงการระบบหักบัญชีเช็คด้วยภาพและระบบจัดเก็บภาพเช็ค
(ICAS: Imaged Cheque Clearing and Archive System)
ชมรม ACI Thailand
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
สมาคมนานาชาติการแลกเปลี่ยนและตราสารอนุพันธ์
(International Swaps and Derivatives Association: ISDA)
ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
อื่นๆ

ธนาคารกรุ ง ไทย
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G4-13

ยุทธศาสตร์ธนาคาร

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลที่มีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจการเงินและ
การธนาคาร ธนาคารกรุงไทยได้กำ� หนดยุทธศาสตร์การด�ำเนินธุรกิจในระหว่างปี 2557-2564
ออกเป็น 3 ช่วง หรือ 3 Summits โดยในปี 2559 ธนาคารได้มีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลา
ด�ำเนินแผนงาน โดยได้ขยับเวลา Summit ที่ 3 ที่มุ่งเน้นในเรื่องของ Digital Banking
จากปี 2562 มาเป็นปี 2560 เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงการด�ำเนินธุรกิจการเงินการธนาคาร
ที่ได้รับผลกระทบจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

Summit

1

2557-2558 วางรากฐานที่แข็งแกร่ง (Base Camp) ที่ให้ความ
ส�ำคัญกับการยกระดับและปรั บ ปรุ ง การด� ำ เนิ น งานด้ า นธุ ร กิ จ
ในส่วนของ Retail SME Wholesale Investment Banking Global
Markets และ Transactional Banking และการด�ำเนินงานฟังก์ชั่น
ต่างๆ ในเรื่องของทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน
การด�ำเนินงาน

2

2559-2563 ปิด Gap กับคู่เทียบ ด้วยการพัฒนาเป็นธนาคารชั้นน�ำ
ของประเทศในด้านส่วนแบ่งการตลาดและผลก�ำไร ปิดช่องว่างกับ
คู่เทียบด้านประสิทธิภาพการด�ำเนินงานในส่วนของ ส่วนต่างอัตรา
ดอกเบี้ยสุทธิ ต้นทุนของแหล่งเงิน สัดส่วนต้นทุนต่อรายได้ รวมถึง
การพัฒนาองค์กรให้เป็น Paperless Organization และมองหา
โอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ เช่น การบริหารความมัง่ คัง่ การขยาย
ตลาดในภูมิภาคและการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มดิจิทัล

Summit

2560-2564 Best Place to Work เป็นองค์กรที่ดีที่สุดในการท�ำงาน
และเป็นธนาคารชั้นน�ำในเรื่อง Digital Banking

Summit

3

โดยมีเป้าหมายสูงสุด
เพื่อการเป็น

Your trusted

banking partner
คือการเป็นสถาบันการเงินที่เป็น
คู ่ คิ ด และเป็ น พั น ธมิ ต รที่ ลู ก ค้ า
ไว้ ว างใจ โดยธนาคารสามารถ
เข้าใจความต้องการของลูกค้า
อย่ า งลึ ก ซึ้ ง มี ค วามน่ า เช่ื่ อ ถื อ
มั่ น คง และปลอดภั ย สามารถ
ตอบสนองเชิ ง รุ ก รวดเร็ ว
มี ค วามรู ้ และความเชี่ ย วชาญ
ในการสนั บ สนุ น เศรษฐกิ จ ไทย
รูปแบบใหม่ มีนวัตกรรมในเรื่อง
Digital และมุ่งผลการด�ำเนินงาน
เป็นหลัก

ทั้งนี้ ธนาคารจะมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนภายในธนาคารรวมทั้งบริษัทในเครือมีวิถีการท�ำงานเดียวกัน

ภายใต้แนวคิด ONE KTB ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก คือ
ONE Team

ONE in
Customer’s
Mind

ONE in
Innovation

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ONE KTB ได้ในรายงานประจำ�ปี 2559 หน้า 81-82

ONE in
the Market

ONE in
Compliance
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รายงานความยั่ ง ยื น 2559

Responsible Banking...Growing to a Sustainable Future
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ สู ่ อ นาคตที่ มั่ น คงและยั่ ง ยื น

G4-12

การบริหารจัดการ

ห่วงโซ่คุณค่า

(Value Chain Management)
ประกอบด้วย 2 ส่วน

แหล่งที่มาของเงินทุน (Inflow)
การใช้เงินทุน (Outflow)

โดยมีแหล่งที่มาของเงิน เช่น เงินรับฝาก (Deposit) ทุกประเภท
ทั้งออมทรัพย์ กระแสรายวัน ฝากประจ�ำ ทั้งบุคคลธรรมดา
นิติบุคคล หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงิน ผ่าน
สาขาและช่องทางต่างๆ อาทิ เครื่อง ATM ADM และ KTB netbank
รวมถึงการกูย้ มื ระหว่างธนาคาร และแหล่งเงินทุนทีเ่ กิดจากส่วนของ
ทุนที่ส�ำคัญอื่นๆ ได้แก่ ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมของธนาคาร
(Borrowing) ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) และแหล่งที่มาของเงิน
ทีเ่ กิดจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิและส่วนเจ้าของ
ธนาคารจะน�ำเงินเหล่านี้มาบริหารจัดการโดยมีกระบวนการ
ที่มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง
มีนโยบายในการรักษาระดับเงินทุนหมุนเวียน และการบริหารจัดการ
ทีเ่ หมาะสม โดยพิจารณาถึงสภาพคล่อง ความสามารถในการท�ำก�ำไร

Inflow
Deposit
-

Retail
Business & SMEs
Government & State Enterprise
Financial Inst. & Cooperative

Borrowing
Equity

และมีเป้าหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การ
ด�ำเนินธุรกิจของธนาคารอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
ทีอ่ อกโดยหน่วยงานก�ำกับต่างๆ รวมถึงการมีระบบการควบคุมภายใน
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่รอบคอบ รัดกุม ไม่ก่อ
ให้เกิดความเสียหายทัง้ ต่อองค์กรและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ธนาคารใช้เงินทุนเหล่านีผ้ า่ นการด�ำเนินธุรกิจต่างๆ ของธนาคาร
ซึง่ ส่วนใหญ่อยูใ่ นรูปแบบการปล่อยสินเชือ่ ประเภทต่างๆ เช่น สินเชือ่
ธุรกิจขนาดใหญ่ สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก
สินเชื่อธุรกิจภาครัฐ สินเชื่อสาขาต่างประเทศ และเงินสุทธิในการ
ลงทุนอื่นๆ ซึ่งจะท�ำให้ธนาคารมีรายรับเข้ามาในรูปของดอกเบี้ย
และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งจากบริการของธนาคารเอง และบริการ
ของบริษัทในเครือที่เสนอขายผ่านธนาคาร อาทิ บริการเช่าซื้อและ
ลีสซิ่ง บริการจัดการกองทุนฯ รวมถึงรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิด้านสินทรัพย์

Bank
Management
Financial Management
Capital Management
Legal & Regulatory
Compliance

Profit and Loss

Outflow
Loan

- Retail (consumer & housing)
- Business & SMEs
- Government & State Enterprise
- Financial Inst. & Cooperative

Investment

ธนาคารกรุ ง ไทย
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G4-14, G4-15

แนวทางการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ตามมาตรฐานสากล

ธนาคารกรุงไทยได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยความยัง่ ยืน เพือ่ ให้ธนาคารและสังคมเติบโตไปด้วยกันบนพืน้ ฐาน
ความสมดุล โดยได้ยึดถือแนวปฏิบัติและมาตรฐานระดับสากล
เป็นแนวทางการด�ำเนินงาน เช่น แนวทางการรายงานด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ 4 ดัชนี
ความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index: DJSI)

ประเด็น

หลักสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ
UDHR) และ ISO 26000 ขณะเดียวกันธนาคารยังปฏิบตั ติ ามหลักการ
ของข้อตกลงโลกแห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations
Global Compact: UNGC) ที่ครอบคลุมในด้านสิทธิมนุษยชน
มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต โดยมี
รายละเอียดดังนี้

แนวทางการด�ำเนินงาน

มาตรฐานที่ใช้

หัวข้อในรายงาน
ความยั่งยืน

ธนาคารกรุงไทยด�ำเนินธุรกิจโดยยึดถือกฎหมายทัง้ ในประเทศ และกฎหมายสากล รวมถึงหลักสิทธิมนุษยชน
สิทธิ
สากล
Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR อาทิ
มนุษยชน

การด�ำเนินงาน
อย่างยั่งยืน
ด้านสังคม
(พนักงาน)

แรงงาน

ธนาคารดูแลพนักงานสอดคล้องกับหลักแรงงานสากล International Labour Organization’s Declaration
on Fundamental Principles and Rights at Work และมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคม
ของธุรกิจไทย (มรท.8001) อาทิ
- เปิดโอกาสให้พนักงานมีสทิ ธิในการรวมกลุม่ หรือจัดตัง้ สหภาพแรงงาน และปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงาน
		 รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์อย่างเคร่งครัด (นอกจากนี้ ธนาคารได้ก�ำหนดเรื่องการพิจารณาและการยุติ
		 ข้อร้องทุกข์เพื่อเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี อยู่ในระเบียบปฏิบัติงานของพนักงาน)
- ให้ความเท่าเทียมกันระหว่างพนักงานชายและพนักงานหญิงในการเลื่อนชั้นเลื่อนต�ำแหน่ง และ
		 เปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้ามาท�ำงานกับธนาคารตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
		 คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

การด�ำเนินงาน
อย่างยั่งยืน
ด้านสังคม
(พนักงาน)

สิ่ง
แวดล้อม

ธนาคารน�ำหลักมาตรฐานสากล ISO 26000 มาเป็นหลักปฏิบัติในด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ
- การด�ำเนินธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เช่น การให้สินเชื่อ Green Loan
- จัดตั้งโครงการ Think Green Plus เพื่อร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
- รณรงค์ให้แต่ละหน่วยงานก�ำจัดเอกสารปลอดภัยในโครงการ Shred2Share เพื่อลดการท�ำลายต้นไม้
- การรณรงค์เรื่องการประชุมสีเขียวหรือ Green Meeting เพื่อลดการใช้กระดาษ
- จัดกิจกรรม “กรุงไทย หัวใจสีเขียว” รณรงค์ให้พนักงานและครอบครัวร่วมปลูกป่าชายเลน

การด�ำเนินงาน
อย่างยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อ 2 ทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพ อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
ข้อ 3 ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิตอยู่และมีความมั่นคง
ข้อ 7 สิทธิในการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
ข้อ 24 สิทธิในการพักผ่อนและมีเวลาพักจากการท�ำงาน โดยธนาคารให้สิทธิลาพักผ่อนแก่พนักงาน
		 เกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด

การ - ธนาคารก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ ประมวลจริยธรรม และได้ก�ำหนด
อยู่ในระเบียบปฏิบัติงานของพนักงานด้านการปฏิบัติกรณีเกิดการกระท�ำการทุจริตและการประเมิน
ต่อต้าน
ความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับธนาคารจากการกระท�ำการทุจริต
ทุจริต
พร้อมทัง้ แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของธนาคารให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล
- ธนาคารได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (CAC) เมือ่ วันที่ 3 ตุลาคม 2557 ซึง่ เป็นโครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนโดยรัฐบาลและส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยอ้างอิงเกณฑ์มาจากองค์กร
โปร่งใสสากล Transparency International และ Center for International Private Enterprise (CIPE)
- ธนาคารยังได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพื่อปรับปรุงการด�ำเนินงานขององค์กร

การก�ำกับ
ดูแลกิจการ
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การก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ของธนาคาร
ธ น า ค า ร ใ ห ้ ค ว า ม ส�ำ คั ญ กั บ ก า ร
ก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ตระหนั ก ถึ ง
ความโปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม ตาม
“นโยบายการก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ”
ที่จะท�ำให้ธนาคารเติบโตได้อย่างยั่งยืน
แ ล ะ มั่ น ค ง อั น เ ป ็ น ข ้ อ ป ฏิ บั ติ ข อ ง
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคาร และผู้บริหาร
ระดั บ ต่ า งๆ เป็ น แบบอย่ า งแก่ พ นั ก งาน
ในการปฏิ บั ติ ต นที่ ดี ในขณะเดี ย วกั น ยั ง
ส่ ง เสริ ม สภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งานของ
พนักงานให้มีความเหมาะสม สามารถท�ำงาน
ได้อย่างมีความสุข ธนาคารได้พยายามสร้าง
จิตส�ำนึกในการปฏิบัติตามแนวทางการก�ำกับ
ดูแลกิจการให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร
อย่ า งสม�่ ำ เสมอผ่ า นกิ จ กรรมภายใน และ
ช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น CG TIMES
ซึ่ ง เป็ น การน� ำ เสนอข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า น
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ทันต่อสถานการณ์
เข้าใจง่าย
พร้อมทัง้ มีโครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ี โดยธนาคารได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ชุดต่างๆ เพื่อให้การด�ำเนินงานของธนาคาร
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีการรายงาน
ต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ

ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการธนาคาร

ธนาคารตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในการเสริ ม สร้ า งให้ เ กิ ด การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เพื่ อ ให้ ก ารด� ำเนินธุรกิจ
ของธนาคารมี ค วามเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมั่ น คง บริ ห ารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทาง
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนดไว้

ในปี 2559

คณะกรรมการธนาคาร มีจ�ำนวน 12 คน

6 คน

คณะกรรมการอิสระ

11 คน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

1 คน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
เพศชาย 11 คน

เพศหญิง 1 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

คณะกรรมการธนาคารได้มีการด�ำเนินงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก�ำหนดไว้ทั้ง 5 หมวด
โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานประจ�ำปี 2559 หน้า 137-144
2. คณะกรรมการบริหาร

มี บ ทบาทในการสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการธนาคาร
ในการก�ำหนดกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ รวมถึงกลั่นกรองหรืออนุมัติ
สินเชื่อ ปรับปรุงหนี้ การลงทุน แผนธุรกิจ รวมทั้งติดตามงานที่มีความส�ำคัญ
ทีค่ ณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

ธนาคารกรุ ง ไทย
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3. คณะกรรมการตรวจสอบ

มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลการจัดท�ำรายงานงบการเงิน
อย่างเพียงพอ ถูกต้อง เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
สอบทานในประเด็นส�ำคัญๆ อันอาจกระทบต่อความน่าเชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
ให้มีประสิทธิภาพ ติดตามการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับต่างๆ

4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ต่อสังคม

มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการก� ำ หนดนโยบายและแนวทาง
การปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก บรรษั ท ภิ บ าลและความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่ อ สั ง คม รวมทั้ ง ติ ด ตามและปรั บ ปรุ ง แนวทางปฏิ บั ติ ใ ห้
สอดคล้ อ งตามแนวทางการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่มาตรฐานสากล รวมถึงการด�ำเนินการ
ต่ า งๆ ภายใต้ ก ฎหมายข้ อ บั ง คั บ โดยได้ มี ก ารรวบรวมแนว
ปฏิบัติต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในนโยบายการก�ำกับ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละจรรยาบรรณธุ ร กิ จ ของธนาคาร พร้ อ มทั้ ง
ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
การด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

มีบทบาทในการก�ำหนดนโยบายและระบบบริหารความเสีย่ งโดย
รวมให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม พร้อมทัง้ ควบคุมติดตาม ประเมินผล
การบริหารความเสี่ยงและดูแลให้ธนาคารด�ำเนินการตามนโยบาย
และแนวทางบริหารความเสีย่ งทีธ่ นาคารและหน่วยงานก�ำกับก�ำหนด

5. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

ธนาคารได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการ
ที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร สามารถแสดง
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของธนาคาร
รวมทั้งสนับสนุนคณะกรรมการเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิ บั ติ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยสามารถอ่ า นรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ โครงสร้ า ง
การจัดการของธนาคารได้ในรายงานประจ�ำปี 2559 หน้า 84-102

มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการก� ำ หนดนโยบาย หลั ก เกณฑ์ และ
การก� ำ หนดค่ า ตอบแทนต่ า งๆ รวมผลประโยชน์ อื่ น ของ
ธนาคาร รวมถึงสรรหาและคัดเลือกกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง
และผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ ซึ่งมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร รวมถึง
คัดเลือกตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

7. คณะกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

มีบทบาทในการดูแลบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากการปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า
การก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของธนาคารมีความเหมาะสม

8. คณะกรรมการอิสระ
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จากความมุง่ มัน่ ดังกล่าว

ธนาคารจึ ง ได้ ก�ำหนดหลั ก การ
และยึ ด มั่ น ในการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก
บรรษั ท ภิ บ าลที่ ดี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ประกอบด้วย

Creation of Long Term Value
การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน

Accountability

รับผิดชอบต่อหน้าที่

Responsibility
รู้ส�ำนึกในหน้าที่
G4-56

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
และการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม

ในปี 2559 ธนาคารก�ำหนดให้เป็นปีแห่งธรรมาภิบาล เพื่อให้พนักงานปฏิบัติ
ภารกิจด้วยความรับผิดชอบภายใต้หลักบรรษัทภิบาลรวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรม
บรรษัทภิบาลทีธ่ นาคารจัดขึน้ ในโอกาสต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงและก�ำหนดนโยบาย
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร โดยครอบคลุมใน 3 หลักการใหญ่ในการด�ำเนิน
ธุรกิจ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ส่วนตน ความยุติธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และ
การรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย รวมทัง้ ธนาคารได้กำ� หนดนโยบายการแจ้งเบาะแส
การกระท�ำผิด (Whistle Blowing Policy) และได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถแจ้งเบาะแสการกระท�ำความผิดได้หลายช่องทาง ซึ่งหากผู้ใดพบเห็น
การกระท�ำผิดของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของธนาคาร หรือ
พนักงานบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะเป็นการกระท�ำทุจริต ผิดกฎหมาย ผิดระเบียบ
ธนาคาร หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับภายนอกต่างๆ สามารถแจ้งเบาะแส
ผ่านช่องทางตามที่ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังสามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงมาที่
ประธานกรรมการธนาคารผ่านอีเมล whistletruth@ktb.co.th ทั้งนี้ รายชื่อของ
ผู้แจ้งเบาะแสจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และได้รับการคุ้มครองทั้งระหว่างการ
ด�ำเนินการสอบสวนและหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ

Promotion of Best Practices
ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

Equitable Treatment
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

Transparency

โปร่งใสในการท�ำงาน

Social & Environment
Awareness

ส�ำนึกในการปฏิบัติที่ดีต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
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แนวทางการป้องกัน
และลดความเสี่ยง
จากการด�ำเนินงาน

G4-DMA

Risk Management
จากการเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ ข องโลก ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรม
ผูบ้ ริโภค ทัง้ ด้านธุรกิจและการด�ำเนินงานในทุกภาคอุตสาหกรรม ซึง่ การด�ำเนินงาน
ของธนาคารก็เช่นกัน ธนาคารจึงต้องพัฒนาแนวทางการด�ำเนินงานภายใต้
กรอบนโยบายการบริหารความเสีย่ งทีด่ ี อีกทัง้ ธนาคารได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ต่ อ การบริ ห ารและควบคุ ม ความเสี่ ย งอย่ า งเป็ น ระบบและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ที่ครอบคลุมทั้งองค์กร ซึ่งเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ผู้บริหารน�ำไปใช้ในการจัดการ
ความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ และลดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและ
อาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบต่อองค์กรได้

ธนาคารได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ Governance
Risk and Compliance (GRC) ระดับจัดการ
โดยก�ำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ในการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการสินเชื่อของธนาคารและการด�ำเนิน
การตามประเด็ น การตรวจพบของหน่ ว ยงาน
ก�ำกับธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายของธนาคาร เช่น ธปท.
ก.ล.ต. สตง. ป.ป.ช. และ ปปง. เป็นต้น รวมทั้ง
การก�ำหนดเพดานหรือระดับตัวบ่งชี้ความเสี่ยง
เพื่ อ ใช้ ค วบคุ ม ความเสี่ ย ง ติ ด ตามและดู แ ล
ความเสี่ยงของธนาคารให้อยู่ในระดับที่ก�ำหนด
และจัดท�ำรายงานความเสี่ยงของธนาคารให้แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารระดับสูงทราบ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของธนาคาร

การบริหารความเสี่ยง
ธนาคารได้กำ� หนดโครงสร้าง นโยบาย และแนวทางไว้อย่างชัดเจนตามกรอบ
ข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยและตามแนวทางของ Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งเป็น
กรอบมาตรฐานของการควบคุมความเสี่ยงภายในองค์กร รวมถึงการด�ำเนินงาน
ตามแนวทาง State Enterprise Performance Appraisal (SEPA) ซึ่งเป็นระบบ
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ให้รัฐวิสาหกิจพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ในด้านต่างๆ พร้อมทั้งได้จัดตั้งสายงานบริหารความเสี่ยงในการก�ำกับดูแล
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและคณะกรรมการธนาคารอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ธนาคารสามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งจะน�ำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดอบรมการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงให้แก่
กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง และพนักงาน เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารความเสีย่ งภายใต้
นโยบายและกลยุทธ์ของธนาคาร รวมไปถึงการบริหาร
ความเสี่ ย งตามการก� ำ กั บ ดู แ ลของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย
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การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตคอร์รัปชัน

ธนาคารโดยสายงานบริหารความเสีย่ ง มีฝา่ ยประเมินความเสีย่ ง
ข้อผิดพลาดและการทุจริต ปฏิบตั งิ านด้าน Fraud Risk Management
ก�ำหนดกระบวนการจัดการป้องกันการทุจริตและข้อผิดพลาด
รวมถึ ง การวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ปั จ จั ย แนวโน้ ม เพื่ อ หาวิ ธี ป ้ อ งกั น
แจ้งเตือนลดความเสีย่ ง/ความเสียหายทีอ่ าจเกิดจากการทุจริต หรือ
มิให้เกิดการทุจริตซ�้ำ ท�ำการตรวจจับรายการธุรกรรมทางการเงิน
ทีผ่ ดิ ปกติ (Fraud Monitoring) เพือ่ ระงับความเสียหายให้กบั ลูกค้า
พร้อมแจ้งเตือน ท�ำการตรวจสอบ/สืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณา
เยียวยาลูกค้า รวมถึง กล่าวโทษ ร้องทุกข์ บังคับใช้กฎหมายกับ
มิจฉาชีพ โดยมีการทบทวนกระบวนการและปรับปรุงให้ทันสมัย
ตามสถานการณ์ปจั จุบนั เป็นประจ�ำทุกปี โดยธนาคารได้มกี ารด�ำเนิน
การจัดท�ำแบบประเมินความเสี่ยงโดยให้ทุกฝ่ายงานในธนาคาร
(ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทั้งหมด) ด�ำเนินการประเมินความเสี่ยง
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในกระบวนการท�ำงาน พร้อมทัง้ วางแผนการป้องกัน
และแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีเกิดปัญหาขึ้นตามนโยบายของ
ธนาคาร จึงมั่นใจได้ว่าธนาคารได้มีแนวทางการควบคุม ประเมิน
และติดตามความเสี่ยง อันเนื่องมาจากการทุจริตและความเสี่ยง
อื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการก�ำกับ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และก�ำหนดนโยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์ รั ป ชั น ทุ ก รู ป แบบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บั ติ ง าน
โดยก�ำหนดให้กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน
ของธนาคาร และบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจทีธ่ นาคารถือหุน้ 100%
ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมถึงการท�ำความเข้าใจกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร

บุคลากรของธนาคาร
และบริษัทในเครือธนาคาร
ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการรับหรือให้
สินบน และการคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม
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ในปี 2559
ธนาคารได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาศักยภาพ น�ำความรู้ที่ได้
มาพัฒนาการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ธนาคารจึงได้มีการจัดหลักสูตรตามหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน
รวมถึงมีการอบรมจากองค์กรภายนอก ดังนี้
หลักสูตร ปี 2559
Classroom Training (ภายในธนาคาร)
ผู้จัดการสาขา
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
รองผู้จัดการธุรกิจการขาย CSSM
รองผู้จัดการบริการลูกค้า OPM
เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อ (LSO)
งานด้านซูเปอร์ไวเซอร์
Security Awareness ISO 27001: 2013 และ พ.ร.บ.การป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินฯ
กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ปปง.)
การเพิ่มความรู้ความเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานโดยผ่านระบบ
VDO Conference (การปฏิบัติงานในระบบ KYC/CDD ตามระเบียบ
ปปง. และการให้บริการการรับช�ำระกองทุนประกันสังคม)
Classroom Training (ภายนอกธนาคาร)
เรียนรู้เรื่องกฎหมายการฟอกเงิน (ต่ออายุด้านกฎระเบียบจรรยาบรรณ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อบรมผ่านระบบ E-Learning
ระเบียบปฏิบัติงานหมวด 12 (AML/CFT)
บท 6 การรายงานธุรกรรมและการด�ำเนินการระงับทรัพย์สิน

ผู้บริหาร
(3,397 คน)
ผู้เข้ารับการ
อบรม (คน)

139
-

พนักงาน
(20,214 คน)

*คิดเป็น
ร้อยละ

ผู้เข้ารับการ
อบรม (คน)

**คิดเป็น
ร้อยละ

41

4.09
-

276
190
143
367

1.36
0.93
0.70
1.81

1.20

1,439
207

7.11
1.02

30

0.88

1,321

6.53

20

0.58

1,615

7.98

-

-

1

0

1,187

34.94

12,671

62.68

* คิดเป็นร้อยละต่อจ�ำนวนผู้บริหารทั้งหมด 3,397 คน
** คิดเป็นร้อยละต่อจ�ำนวนพนักงานทัง้ หมด (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) 20,214 คน

ธนาคารมุ่งมัน่ ผลักดันการต่อต้านการคอร์รัปชันและสินบนอย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง
โดยในปี 2559

ธนาคารได้ มีการจัด ท�ำนโยบายต่อต้านการให้ สิ น บนและคอร์ รัป ชั น เพิ่ ม เติ ม จากจรรยาบรรณธุ ร กิ จ
ทัง้ ยังให้ความส�ำคัญในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึง่ ถือเป็นเรือ่ งผิดกฎหมาย และเป็นการด�ำเนินการ
ตามจรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร (Code of Conduct) โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560
เป็นต้นไป
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นอกจากนี้ ธนาคารได้ รั บ การรั บ รองสมาชิ ก
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต Thailand's Private Sector
Collective Action Coalition against Corruption
(CAC)
เพื่ อ แสดงเจตนารมณ์ แ ละความมุ ่ ง มั่ น ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
อย่างมีจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส ซึ่งธนาคารมีการ
ขับเคลื่อนนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยการขยายไปยัง
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ธนาคารถือหุ้น 100% ตลอดจน
ผู้ที่เป็นคู่ค้าของธนาคารภายหลังจากที่ธนาคารได้รับการรับรอง
เป็นสมาชิกโครงการ CAC อย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี้ ธนาคารยังได้มกี ารสือ่ สารไปยังลูกค้าและบริษทั
ที่จดทะเบียนใน SET เพื่อให้ทราบถึงการประกาศใช้
นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันผ่านช่องทาง

จดหมาย

ตู้ ATM

ทีวีที่ติดตั้ง
ภายในสาขา

Website

และยังมีการด�ำเนินการพัฒนาการท�ำงานในส่วน
ของการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของธนาคาร โดยมี ก าร
ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน
เกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร
เพื่อเปิดเผยข้อมูลแก่คู่ค้าได้ปฏิบัติให้เป็นไปแนวทาง
เดียวกัน

ในปี 2559

ธนาคารยังคงด�ำเนินกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
อย่างต่อเนื่อง อาทิ
• การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักบรรษัทภิบาล
ของบริษัทในเครือที่ธนาคารถือหุ้น 100%
• การจัดกิจกรรม CG DAY (24 สิงหาคม) เพื่อเป็นการ
เผยแพร่กิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลโดยมีการบรรยาย
พิเศษ เรือ่ ง Anti-Corruption โดย คุณสรรเสริญ พลเจียก
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และมอบรางวัล โครงการ
KTB FIRST Firm : Corporate Governance Awards
ส�ำหรับคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับสูงของ
ธนาคารและพนักงาน อีกทั้งมีการลงนามพันธสัญญา
การส่งเสริมวัฒนธรรมบรรษัทภิบาล
• การเผยแพร่บทความ ข่าวสารด้านบรรษัทภิบาลผ่านทาง
website ของธนาคาร และผ่านทาง Intranet รวมถึง
ส่งตรงผ่าน E-mail พนักงาน
• ก�ำหนดให้ปี 2559 เป็นปีแห่งธรรมาภิบาล โดยขอความ
ร่วมมือกับพนักงานให้ปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
• ก� ำ หนดแนวทางการสร้ า งวั ฒ นธรรมบรรษั ท ภิ บ าล
(CG in Process)
• ปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)

ธนาคารกรุ ง ไทย
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จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ให้ธนาคาร
สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ที่ดี
พร้อมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้ธนาคารสามารถพัฒนาระบบงาน
ต่างๆ ให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และในรอบปี
ที่ ผ ่ า นมา ธนาคารได้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภาครั ฐ
และภาคเอกชน เช่น การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยส�ำนักงาน ป.ป.ช.
นอกจากนี้ เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความมุ ่ ง มั่ น ของ
พนักงานที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
ทั่วทั้งองค์กร จึงมีการด�ำเนินโครงการ

KTB First : Firm (CG) Awards
G4-DMA

งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน

เมื่ อ วั น ที่ 6 กั น ยายน 2559 ธนาคารได้ เ ข้ า ร่ ว มงาน
วันต่อต้านคอร์รปั ชัน โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
เพือ่ จุดพลังความร่วมมือของประชาชนคนไทยจากภาคส่วนต่างๆ
ทัว่ ประเทศและสร้างให้ทกุ คนในประเทศตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของปัญหาคอร์รัปชัน และถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม
ที่ จ ะหามาตรการแก้ ไ ขปั ญ หาทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ให้ ห มดไป
ซึง่ เป็นการร่วมมือกันทัง้ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน นอกจากนี้
เมือ่ วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ธนาคารได้เข้าร่วมงานวันต่อต้าน
คอร์ รั ป ชั น สากล (ประเทศไทย) โดยในปี นี้ รั ฐ บาลร่ ว มกั บ
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ เอกชน
และภาคประชาสังคม
จัดขึ้นภายใต้แนวคิด

“สุจริตตามรอยพ่อ ขอท�ำดีเพือ่ แผ่นดิน”
เพื่ อ กระตุ ้ น จิ ต ส� ำ นึ ก ให้ สั ง คมและทุ ก ภาคส่ ว นไม่ ย อมรั บ
และไม่ทนต่อการทุจริต
มุ่งสู่วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”
(Zero Tolerance & Clean Thailand)

เป็ น รางวั ล ประกาศเกี ย รติ คุ ณ หน่ ว ยงานที่ มี
ผลการประเมินการปฏิบตั งิ านด้านบรรษัทภิบาลดีเด่น
(Firm from Corporate Governance: CG) เพื่อเป็น
แรงจูงใจให้หน่วยงานน�ำหลักบรรษัทภิบาลไปปฏิบัติ
ให้เกิดผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ ร่วมกับการบริหาร
ความเสี่ยงที่ดี (Firm from Risk Management) และ
มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของธนาคาร (Firm from
Sustainable Growth) ซึ่งเป็นการด�ำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี
จากการด� ำ เนิ น งานของธนาคารตลอดปี 2559 ภายใต้
การยึดมัน่ ในหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ เป็นพืน้ ฐานของธุรกิจ
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น ส่งผลให้ธนาคารได้รับรางวัลส�ำคัญ
ต่างๆ อาทิ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านการเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่ ง ใสดี เ ด่ น จากส� ำ นั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึง่ ธนาคารกรุงไทยจะยังคงยึดมัน่ ในการต่อต้าน
การทุจริตค�ำนึงถึงมาตรฐานสากล เพื่อการเป็นองค์กรที่ก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและเป็นความภาคภูมิใจและก�ำลังใจให้ธนาคารมุ่งมั่น
ที่จะธ�ำรงรักษาวัฒนธรรมบรรษัทภิบาลที่ดีนี้ไว้ตลอดไป
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Responsible Banking...Growing to a Sustainable Future
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ สู ่ อ นาคตที่ มั่ น คงและยั่ ง ยื น

RESPONSIBLE BANKING
Growing to a Sustainable Future

Economic

Responsibility
เศรษฐกิ จ มั่ น คง
เป็ น ธนาคารชั้ น น� ำ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
พั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ของประเทศให้ เ ติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น

ธนาคารกรุ ง ไทย
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Responsible Banking...Growing to a Sustainable Future
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ สู ่ อ นาคตที่ มั่ น คงและยั่ ง ยื น

ปี 2559

ปีแรกใน Summit 2 Closing the Gap ปี 2559-2561
ของยุ ท ธศาสตร์ 3 Summits ธนาคารได้ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนที่ส�ำคัญ ได้แก่
การเปลี่ยนกรรมการผู้จัดการใหญ่
จาก นายวรภัค ธันยาวงษ์
ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งครบวาระ 4 ปี
เป็น นายผยง ศรีวณิช
ตั้งแต่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

G4-DMA, G4-13

การด�ำเนินงานอย่างยั่งยืน

ด้านเศรษฐกิจ

ธนาคารด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ
และสั ง คมของประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น บนหลั ก
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม ท า ง ธุ ร กิ จ ต า ม
Statement of Direction (SOD) ของธนาคาร คือ

ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารชั้นน�ำ
ที่ มี บ ท บ า ท ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ
สนับสนุนการด�ำเนินงานภาครัฐโดยมีความมั่นคง
ภายใต้ ก ารบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
ดูแลพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
มีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และให้บริการที่ตอบสนอง
กับความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างผลตอบแทน
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

ทบทวนและปรั บ ปรุ ง คู ่ มื อ จรรยาบรรณธุ ร กิ จ และ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

ผลการด�ำเนินงานสุทธิ

32,283 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น

13.30%

ธนาคารกรุ ง ไทย

Growing Together

27

G4-DMA

สินทรัพย์

2,689,445.65
ล้านบาท

เงินรับฝาก

1,972,403.53 ล้านบาท
จ�ำนวนหนี้สิน

2,410,298.71 ล้านบาท

จ�ำนวนผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนการปล่อยสินเชื่อทั้งหมด
ของธนาคาร
673,217 ล้านบาท
สินเชื่อรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 81,513 ล้านบาท
สินเชือ่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 372,413
สินเชื่อรายย่อย 709,642 ล้านบาท
สินเชื่ออื่นๆ 458 ล้านบาท

80,877 ราย
4.44%
0.02 %

36.64%

สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่

สินเชื่อ
ล้านบาท

38.63%

20.27%

28

รายงานความยั่ ง ยื น 2559

Responsible Banking...Growing to a Sustainable Future
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ สู ่ อ นาคตที่ มั่ น คงและยั่ ง ยื น

G4-DMA

การด�ำเนินงานใน

Summit ที่ 2

ธนาคารได้ด�ำเนินการที่ส�ำคัญ
ได้แก่
1. Digital Banking
ธนาคารได้กำ�หนดทิศทางและแผนการดำ�เนินงานของธนาคาร
เพือ่ ก้าวไปสูก่ ารเป็น Digital Banking อย่างแท้จริง รวมถึงพัฒนา
ระบบงานต่างๆ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ ให้สอดรับกับ
พฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยในปี 2559
ได้ดำ�เนินการดังนี้

National e-Payment
โครงสร้ า งพื้ น ฐานระบบการชำ�ระเงิ น แบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เพื่อสอดรับกับระบบ
เศรษฐกิจดิจทิ ลั ในปี 2559 ธนาคารได้ดำ�เนินการ
• เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน PromptPay
ที่สามารถใช้เลขประจำ�ตัวบัตรประชาชน
13 หลัก หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ในการทำ�ธุรกรรมการเงิน รวมถึงเปิดให้
ลงทะเบียน PromptPay อย่างเป็นทางการ
เมือ่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และได้ให้บริการ
โอนเงินออมทรัพย์พร้อมเพย์ระบบ G2C หรือ
Government to Citizen ได้แก่ การโอนเงิน
สวัสดิการช่วยเหลือเด็กแรกเกิดและโอนเงิน
ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการภาครัฐ โดยมีลูกค้า
ลงทะเบียน PromptPay กับธนาคารทัง้ หมด
2.29 ล้านราย (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2560)
และสามารถแก้ไขเรื่องร้องเรียนได้ท้งั หมด
100%
• ดำ�เนินแผนงานเพื่อรองรับสังคมไร้เงินสด
หรือ Cashless Society

พัฒนาระบบ Internet Banking ของ
ธนาคาร (Netbank)
เพื่อตอบสนองการทำ�ธุรกรรมออนไลน์
ด้วยการพัฒนาแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์
มือถือและเว็บไซต์ของธนาคารเพือ่ รองรับ
ความต้องการของลูกค้า

ศึกษาการดำ�เนินงานของธนาคาร
เพื่ อ ตอบโจทย์ วิ ถี ชี วิ ต ของลู ก ค้ า ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี ท่ีมีผ ลต่ อ การดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ
ธนาคาร เพือ่ พัฒนาเป็น Digital Banking

ธนาคารกรุ ง ไทย
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2. การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management)
เพื่อให้สามารถท�ำการประมวลผลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยในปี
ทีผ่ า่ นมาได้ดำ� เนินงาน คือ
2.1 พัฒนาระบบจัดการข้อมูลของธนาคาร
		 เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการและความคาดหวั ง ของลู ก ค้ า และ
		 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการประเมินมูลค่าหลักประกันและการตรวจ
		 ประเมินเพื่อจัดล�ำดับความส�ำคัญในการติดตามและก�ำหนดกลยุทธ์
		 ในการติดตามหนี้ รวมถึงพัฒนาการจัดการข้อมูลเพือ่ บริการตอบสนอง
		 ความต้องการลูกค้ากลุม่ ตลาดเงินและตลาดทุน
2.2 พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานทางด้านไอที (IT Infrastructure)
		 เพือ่ สนับสนุนงานของธนาคารในทุกมิติ
3. Risk Process Improvement
การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารความเสี่ ย งของธนาคารให้
มีประสิทธิภาพทัง้ ในด้านการบริหารจัดการ การควบคุมความเสีย่ ง การปรับปรุง
กระบวนการให้สินเชื่อและการบริหารจัดการพอร์ตของธนาคาร

3.1 จัดท�ำนโยบายสินเชื่อและ 3.2 จั ด ล� ำ ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ 3.3 ปรับปรุงกระบวนการบริหาร 3.4 ป รั บ ป รุ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร
เพื่อป้องกันความเสียหาย
พอร์ตสินเชื่อให้มีคุณภาพ
(Credit rating)
การรีไฟแนนซ์
จากการทุ จ ริ ต ของลู ก หนี้
เพื่ อ จั ด การความเสี่ ย งให้
ด้วยการก�ำหนดความน่าจะเป็น
กิจการ SME และการให้
รายย่อย
อยูใ่ นการควบคุม
ที่ลูกหนี้จะผิดนัดชําระหนี้
สินเชือ่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ด้วยการจัดท�ำรายชื่อลูกค้า
หรือ Probability of default
ที่ น ่ า สงสั ย ให้ ค วามรู ้
พนักงานเรือ่ ง Loan Factory
การปลอมแปลงเอกสาร
และกรณีศึกษาอื่นๆ
ทั้งนี้ในส่วนของ

โครงการ

Cost Optimization
(เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการ Transformation
ทีด่ �ำเนินงานระหว่างปี 2556-2558)
ที่ธนาคารได้ด�ำเนินการเพื่อลดต้นทุนด้านต่างๆ
ด้านปฏิบัติการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

โดยในปี 2559 สามารถลดต้นทุน
การด�ำเนินงานทั้งหมดได้มากกว่า

570
ล้านบาท
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G4-DMA

การบริหารจัดการสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ
(NPL: Non-Performing Loan)
ธนาคารได้ก�ำหนดกลยุทธ์
ในการบริหารจัดการ NPL

ทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้า SME
เพื่อควบคุมระดับ NPL ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง
การด�ำเนินงานของธนาคาร ดังนี้

1

ก�ำหนดกลยุทธ์ด�ำเนินการ
Account Strategy Action Plan และ Timeline
ส�ำหรับลูกหนี้ทุกรายเพื่อให้การติดตามเป็นไปตามแผนงาน

2

ก�ำหนดกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายทีจ่ ะด�ำเนินงานและท�ำการติดตาม
อย่างต่อเนื่อง

3

เร่งรัดติดตามแก้ไขลูกหนี้ NPL Top 30 อย่างใกล้ชิด
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G4-DMA

4
5

6

การขายหนี้ NPL กลุ่มที่ค้างมานาน และเป็นหนี้ที่จัดการ
ได้ยาก โดยเฉพาะลูกหนี้รายย่อย
ซึ่งพิจารณาแล้วว่าคุ้มค่ากว่าการบริหารเอง

เน้นการสกัดกัน้ และป้องกันการไหลเป็น NPL
โดยติดตามลูกหนี้ที่มีแนวโน้มจะช�ำระหนี้ไม่ได้แต่ยังไม่ผิดนัด และหากลูกหนี้
เริ่มมีปัญหาตั้งแต่วันแรกจะรีบหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขทันที โดยในแต่ละ
เดือนจะมีการประชุมร่วมกันเพือ่ หาแนวทางแก้ไขทีเ่ หมาะสมกับความสามารถ
ของลูกหนี้ และหากจ�ำเป็น ธนาคารจะพิจารณาวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติม เพื่อ
ให้ลูกหนี้ด�ำเนินการต่อไปได้ ผ่านการควบคุมการใช้วงเงิน ควบคุมกระแสเงิน
รับ-จ่าย และควบคุมสินค้าคงคลัง

พลิกฟื้นธุรกิจลูกหนี้
(Turnaround)
ให้สามารถกลับมาดำ�เนินธุรกิจและเติบโตต่อไปได้ โดยธนาคารจะให้คำ�แนะนำ�
ในการดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ แก้ ไ ขปั ญ หาข้ อ บกพร่ อ งต่ า งๆ การลดค่ า ใช้ จ่ า ย
ทีไ่ ม่จำ�เป็น การควบคุมกระแสเงินสดเพือ่ สร้างวินยั ทางการเงิน และการควบคุม
คลังสินค้าเพื่อป้องกันการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ โดยใช้ผู้ที่มีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญที่เป็นมืออาชีพ (Collateral Management Agent: CMA)
รวมทั้งเจรจากับ Supplier รายหลักของลูกค้าให้ขายวัตถุดิบและสินค้าให้
นอกจากนี้ ธนาคารยังช่วยวิเคราะห์และหา Supply Chain หรือพันธมิตร
ทางการค้าให้กับลูกค้า เพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน
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ในปี 2559
G4-EC8

การสนับสนุน

นโยบายภาครัฐ

ธนาคารให้ บ ริ ก ารผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น เพื่ อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
G4-EC8, G4-FS7

ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับสังคม

ผ่ า นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารต่ า งๆ
ทางการเงิ น เพื่ อ พัฒ นาระบบเศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศ เช่น

• โครงการสินเชือ่ ส่วนบุคคล Super Easy
• โครงการสินเชื่อบ�ำเหน็จตกทอด เพื่อส่งเสริมผู้รับบ�ำนาญ

• สิ น เชื่ อ ส� ำ หรั บ หน่ ว ยงาน/องค์ ก ร และบุ ค ลากรภาครั ฐ

•

และรัฐวิสาหกิจ เพือ่ พัฒนาประเทศในทุกมิติ
• ร่ ว มพั ฒ นาออกแบบสิ น เชื่ อ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น
กับหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์ตามความต้องการของประชาชนและ
แก้ปญั หาได้ตรงจุด อาทิ สินเชือ่ เพือ่ การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพัฒนา
คุณภาพชีวิตชาวบ้านในชุมชนด้อยพัฒนา ด้วยการส่งเสริม
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบโจทย์
ด้านการลงทุน การตลาด และการผลิต

•
•
•
•
•
•
•

สามารถใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือช�ำระหนี้ที่มีอยู่
กับสถาบันอืน่ ได้โดยน�ำสิทธิบำ� เหน็จตกทอดใช้คำ�้ ประกัน
โครงการสินเชือ่ เพือ่ ผูป้ ระกอบการ SMEs เพือ่ สนับสนุนทาง
การเงินแก่ผปู้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
โครงการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ บสย. เพือ่ สนับสนุนเงินทุนในการ
ขยายกิจการของผูป้ ระกอบการ SMEs
โครงการซือ้ -จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ทีเ่ กิดจากความ
ร่วมมือระหว่างธนาคารและส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
โครงการเชื่อมต่อระบบ M-Pass ของกรมทางหลวงและ
Easy Pass ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
โครงการ E-withholding tax ร่วมกับกรมสรรพากร
การช�ำระค่าบริการแบบ Direct link เช่น ค่าสาธารณูปโภค
ต่างๆ ค่าซือ้ สลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นต้น
สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
โครงการสนับสนุนเงินทุนให้กองทุนอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย

ธนาคารกรุ ง ไทย
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นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทยได้ด�ำเนินโครงการ

เพือ่ สนับสนุน โครงการ National E-Payment
ของรัฐบาล ดังนี้

โครงการ PromptPay
ที่ได้เปิดให้ลงทะเบียน
ในเดือนมิถุนายน

โครงการขยายการใช้บตั รอิเล็กทรอนิกส์
แทนเงินสด

ในปี 2559

ตามที่รัฐบาลได้ ให้ความส�ำคัญกับการปฏิรูป
ระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศตามนโยบาย
“ประเทศไทย 4.0” ด้ ว ยการสนั บ สนุ น
ผูป้ ระกอบการน�ำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาสร้ า งมู ล ค่ า ในการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ และ
ช่ ว ยเหลื อ SMEs และ Startup รวมถึ ง
ร่วมสนับสนุนการสร้าง Ecosystem ทีเ่ หมาะสม
เอื้อต่อการอยู่รอด เติบโตทางธุรกิจของ
Startup
ผ่านการร่วมทุนในธุรกิจ SME ในลักษณะ Private Equity
Trust (PE Trust for SME Growing Together) เพื่อส่งเสริม
SME ให้มีแหล่งเงินทุนใหม่ๆ และเป็นการพัฒนา Capital
Market ของประเทศ วงเงินทั้งหมด 2,300 ล้านบาท โดย
แบ่งออกเป็น 2 กอง คือ กองที่ 1 มีเงินลงทุน 1,135 ล้านบาท
โดยมีนักลงทุนสถาบันร่วมกับจัดตั้งกองทรัสต์ 3 องค์กร
คือ ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 1,000 ล้านบาท ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (ตลท.) วงเงิน 35 ล้านบาท และส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วงเงิน 100 ล้านบาท
ที่จะร่วมลงทุนในธุรกิจ SME ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการผลิตสินค้าและ
บริการ กองที่ 2 มีเงินลงทุน 1,165 ล้านบาท มีสัดส่วนการร่วมทุนจาก
ธนาคารกรุงไทย เป็นวงเงิน 1,000 ล้านบาท และ ตลท. อีก 165 ล้านบาท
เพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจ SME ทั่วไป

นอกจากนี้

ธนาคารได้ด�ำเนินโครงการช่วยเหลือชาวนาที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต�่ำ
ด้วยการเปิดพื้นที่ส�ำนักงานใหญ่และสาขาให้ชาวนาขายข้าวโดยตรงกับพนักงานและประชาชนทั่วไป

23,000 คน

รณรงค์ให้พนักงานกว่า
ซื้อข้าวเพื่อบริโภคภายในครอบครัว

และธนาคารได้ซื้อข้าวเพื่อมอบให้แก่ลูกค้า (Corporate Gifts)
และบริจาคให้กับองค์กรการกุศล

รวมทั้งหมด

235 ตัน
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G4-EC8, G4-14, G4-FS8

ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

เกณฑ์การพิจารณาให้สินเชื่อ

โครงการสนับสนุนสินเชือ่ นวัตกรรมดี
ไม่มดี อกเบีย้ (SME Innovation)

เพือ่ เป็นเงินลงทุนในธุรกิจทีม่ กี ารน�ำเทคโนโลยี
และ/หรือ ผลงานวิจยั และพัฒนา ไปพัฒนา
ต่อยอด

โครงการทีจ่ ะได้รบั การสนับสนุน ต้องผ่านการ
พิจารณาว่าเข้าข่ายความเป็นนวัตกรรมตาม
หลักเกณฑ์จากส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
และผ่านการพิจารณาสินเชือ่ ตามหลักเกณฑ์
ของธนาคาร

โครงการเงินกูเ้ พือ่ สิง่ แวดล้อม ส�ำหรับ
ภาคเอกชนและภาครัฐ

เพื่อให้ภาคเอกชนที่ประสงค์จะขอรับการ
สนั บ สนุ น เงิ น กู ้ จ ากกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม
สามารถจัดท�ำเอกสารประกอบการยื่นขอกู้
ได้ถกู ต้อง และสอดคล้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์
ทีค่ ณะกรรมการกองทุนสิง่ แวดล้อมก�ำหนด

• โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ขยาย ระบบ

โครงการสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น เพื่ อ
การวิจัย พัฒนา วิ ศวกรรมทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำหรับ
ภาคเอกชน (SME-R&D Fund)

• เพื่ อ ลงทุ น พั ฒ นาขี ด ความสามารถ

สินเชื่อกรุงไทยประหยัดพลังงาน
(KTB-Green Loan)

โครงการเงิ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ การ
อนุรกั ษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน

ในการทําวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทาง
ภาคเอกชน
• เพื่อใช้ประโยชน์จากผลการค้นคว้าวิจัย
พัฒนา และวิศวกรรมทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
• เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากความสามารถ
เชิงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดา้ นวิจยั
พัฒนา และวิศวกรรมของเอกชน รัฐบาล
หรือสถาบันการศึกษาต่างๆ
เพื่อลงทุน และ/หรือ เป็นทุนหมุนเวียนใน
โครงการทีก่ อ่ ให้เกิดการอนุรกั ษ์พลังงาน ได้แก่
ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ การจัดการ
พลังงาน หรือโครงการอนุรกั ษ์พลังในอาคาร
หรือโรงงาน
เพื่ อ ลงทุ น และด� ำ เนิ น งานในการอนุ รั ก ษ์
พลังงาน อันก่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน
ในสถานประกอบการ โดยมีรูปแบบการ
ลงทุ น ตามที่ ก รมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทน
และอนุรกั ษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
ก�ำหนด

บ�ำบัดน�้ำเสีย ระบบบ�ำบัดอากาศเสีย
หรือระบบก�ำจัดของเสีย และอุปกรณ์
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบ
• โครงการที่ เ อกชนนั้ น เป็ น ผู ้ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นผูร้ บั จ้าง
ให้บริการบ�ำบัดน�ำ้ เสีย หรือก�ำจัดของเสีย
ต้องผ่านการพิจารณาโครงการจากส�ำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) ทัง้ นี้ ผูก้ ตู้ อ้ งยินยอมเปิดเผยข้อมูล
และอ�ำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าทีห่ รือผูท้ ี่
ได้รบั มอบหมายจาก สวทช. เข้าตรวจสอบ
และติดตามการด�ำเนินโครงการ

หน่วยงานอ�ำนวยสินเชือ่ เป็นผูพ้ จิ ารณาติดตาม
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การอนุมตั สิ นิ เชือ่
โดยต้องเป็นโครงการทีก่ อ่ ให้เกิดการอนุรกั ษ์
พลังงานในสถานประกอบการในธุรกิจต่างๆ
โดยต้องมีการลงทุนปรับปรุงการใช้พลังงาน
ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
• โครงการอนุรักษ์พลังงานตาม พ.ร.บ.

การส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน
พ.ศ. 2535 มาตรา 7 และ 17
• อาคารก่อสร้างใหม่ที่ผ่านเกณฑ์อนุรักษ์
พลังงาน
• โครงการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้บริการ
บริษทั จัดการพลังงาน (ESCO) ด�ำเนินการ

ธนาคารกรุ ง ไทย
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G4-DMA, G4-EC8, G4-FS8

ก า ร อ อ ก ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ แ ล ะ บ ริ ก า ร ที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง กั บ
สิ่ ง แวดล้ อ มของธนาคารคื อ การสร้ า งผลกระทบ
ทางสิง่ แวดล้อมทางอ้อม (Environmental Impact) ด้วยการ
ให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนในการด�ำเนินงาน เช่น โครงการ
สิน เชื่อกรุงไทยประหยัดพลังงานที่สนับสนุนให้ภาคเอกชน
ด�ำเนินการอนุรักษ์พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นของชุมชน

การสนับสนุน

ระหว่างประเทศ
ธนาคารกรุ ง ไทยร่ ว มพั ฒ นาสั ง คมและ
เศรษฐกิจ

โดยที่ผ่านมา

อนุมัติสินเชื่อส�ำหรับ

ธนาคารแห่ ง สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว
เพือ่ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศในเรือ่ งของประปา
และไฟฟ้า ทีส่ ง่ ผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสร้าง
งานภายในของประเทศ อันจะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
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การสนับสนุน

กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ธนาคารได้มอบหมาย เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ในปี 2559 ธนาคารได้มกี ารประเมินผล
ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมก�ำหนด output outcome และ impact เน้นผลระยะยาวในทุกกิจกรรม
นโยบายและติดตามผลการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพือ่ ใช้เป็นแนวทางพัฒนาการด�ำเนินงานของธนาคารต่อไปในอนาคต
และสิ่งแวดล้อมใน 3 มิติคือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
G4-EC1

ตารางมูลค่าทางเศรษฐกิจที่องค์กรสร้างขึ้น และกระจายมูลค่าเศรษฐกิจทางตรง
ข้อมูลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ.ธนาคารกรุงไทยปี 2557-2559
จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)

รายละเอียด

ผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐศาสตร์
รายได้
ต้นทุนการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยพนักงานและผลประโยชน์
ค่าใช้จา่ ยส�ำหรับทีม่ าของเงินทุน
ค่าใช้จา่ ยด้านภาษี
ค่าใช้จา่ ยด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม
• เงินบริจาคเพือ่ สาธารณกุศล/สาธารณประโยชน์
• เงินบริจาคเพือ่ การศึกษา/กีฬา
• สนับสนุนการจัดกิจกรรมแก่ทอ้ งถิน่
• สนับสนุนค่าใช้จา่ ยเพือ่ ประโยชน์แก่สงั คม
• การให้ทนุ การศึกษาแก่บคุ คลภายนอกองค์กร
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม

2557

2558

2559

142,444.30
29,161.18
21,325.38
49,038.13
10,894.34

151,531.33
42,540.70
22,732.78
49,978.33
9,634.21

150,202.81
45,800.99
23,151.95
40,758.88
10,351.68

32.00
80.04
40.95
7.96
9.01
31,855.31

35.29
53.41
63.53
17.16
2.17
26,473.75

19.79
76.07
62.01
8.03
5.62
29,967.79

หมายเหตุ: 1. ตัง้ แต่ปี 2556 เป็นต้นไป ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ภาษีเงินได้) และฉบับที่ 19 (ผลประโยชน์พนักงาน)
			 2. ต้นทุนการด�ำเนินงานมีการปรับปรุงข้อมูลเกีย่ วกับค่าใช้จา่ ยส�ำหรับทีม่ าของเงินทุน
			 3. มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม = รายได้ - (ต้นทุน + ค่าใช้จา่ ยพนักงานและผลประโยชน์ + ทีม่ าเงินทุน + ภาษี + ค่าใช้จา่ ยด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม)
G4-EC4

55.046
%

ทั้งนี้ รายได้ที่เกิดขึ้นของธนาคารกรุงไทยเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล
ของธนาคาร ภายใต้กฎเกณฑ์และข้อบังคับของหน่วยงานก�ำกับ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยไม่ได้
รับความช่วยเหลือทางการเงินทางตรงจากภาครัฐ ถึงแม้วา่ ภาครัฐเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ผา่ นกองทุน
เพือ่ การฟืน้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินของธนาคารกรุงไทย เป็นจ�ำนวนร้อยละ 55.046
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การบริหารความเสี่ยง
ต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ธนาคารให้ความส�ำคัญและได้ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและความยั่งยืนขององค์กร โดย
สายงานบริหารความเสี่ยงของธนาคารได้มีการทบทวนการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management

Policy: BCM Policy) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การเตรียม
ความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติงานส�ำรองในต่างจังหวัดรองรับกรณี
เกิดผลกระทบรุนแรงทั่วทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล การใช้แบบ
Simulation Testing ทดสอบทุกธุรกรรมของธนาคาร เป็นต้น

ประกอบไปด้วย 6 กระบวนการ ดังนี้
1

BCM Roles &
Responsibility

• CEO
• Command Center
• BCP Team
• Core Business Functions

2

Risk Assessment
& Business Impact
Analysis

• Risk Assessment
• Business Impact Analysis
• Identifying Core Business
Function

3

Recover Objectives
& Recovery Strategy

• RTO
• Loss of Building
• Loss of Staff
• Loss of IT

4

Planning
Business Continuity

• Emergency Plan
• Continuity Plan
• Recovery Plan

5

Communication
& Training

• Communication
• Trainings

6

Testing & Reviewing

1. บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการบริหารจัดการภาวะวิกฤติ ได้แก่

กรรมการผู้จัดการใหญ่

Command Center

ท� ำ หน้ า ที่ พิ จ ารณาตั ด สิ น ใจในการ
ประกาศใช้แผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity
Plan: BCP) และบริหารจัดการภาวะวิกฤติ

ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการติดตาม
สถานการณ์และบริหารจัดการตามที่
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่พจิ ารณาสัง่ การ
เพื่ อ ให้ ส ถานการณ์ ส งบลงและกลั บ
สู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

คณะท�ำงานจัดการ
สถานการณ์ฉกุ เฉิน
(BCP Team)
ประกอบด้ ว ยที ม จั ด การสถานการณ์
ฉุ ก เฉิ น 7 ที ม ท� ำ หน้ า ที่ ค วบคุ ม
ส ถ า น ก า ร ณ ์ ใ น ส ่ ว น ส� ำ คั ญ ๆ
ของธนาคาร เช่น IT, ความปลอดภัย,
การสื่อสารฯ เป็นต้น

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบดูแล
ธุรกรรมหลักของธนาคาร
รั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารจั ด การให้
ธุ ร กรรมหลั ก ของธนาคารสามารถ
ด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่องไม่เกิดการ
หยุดชะงัก หรือหากจ�ำเป็นต้องหยุด
ชะงักก็สามารถกลับมาด�ำเนินงานได้
(Recovery Times Objective: RTO)
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โครงสร้างการบริหารจัดการภาวะวิกฤติ
กรรมการผูจัดการใหญ
คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง
Command Center

ผูบร�หารสายงาน
ผูบร�หารกลุมงาน

ธุรกรรมหลัก
ของธนาคาร

ทีมสนับสนุนสายงาน
(BCP Coordinator)
หนวยงาน
(BCP Coordinator)

ประกอบดวยผูบร�หาร 6 สายงาน
• สายงานปฏิบัติการ (ประธาน)
• สายงานทรัพยากรบุคคลฯ
• ธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย
• สายงานบริหารความเสี่ยง
• สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
• สายงานเทคโนโลยี

คณะทำงานจัดการสถานการณ
ฉุกเฉินและทีมสนับสนุน BCP
1. ทีมปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย
2. ทีมปฏิบัติการอาคารและทรัพยสิน
3. ทีมปฏิบัติการทางการแพทย
4. ทีมปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล
5. ทีมปฏิบัติการสื่อสารประชาสัมพันธ
6. ทีมปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ทีมปฏิบัติการเคร�อขาย

1. ฝายบร�หารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
2. สำนักกรรมการผูจัดการใหญ
3. สำนักกรรมการธนาคาร
4. ฝายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ

2. การประเมิ น ความเสี่ ย งและการวิ เ คราะห์
ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact
Analysis: BIA)
ฝ่ายบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารมีการประสานไปยังทุกสายงาน
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานภายในธนาคารวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบทางธุ ร กิ จ
(Business Impact Analysis: BIA) ของธุรกรรมทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ
ทั้งผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงินหากเกิดการ
หยุดชะงักการด�ำเนินงานอันเนื่องมาจากภาวะฉุกเฉินและจัดท�ำแผน
รองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ งของธนาคารต่อไป
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3. ก�ำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์
ในการเรียกคืนการด�ำเนินงาน

4. การจัดท�ำแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง (BCP)

3.1 ก�ำหนดระยะเวลาหยุดชะงักการด�ำเนินงานทีย่ อมรับได้
(Recovery Times Objective: RTO)
ซึ่งเป็นเวลาที่ใช้ในการเรียกคืนการด�ำเนินธุรกรรมหลักของ
ธนาคาร
3.2 ก�ำหนดกลยุทธ์ในการเรียกคืนการด�ำเนินงานตามผลกระทบ
ของเหตุการณ์ ดังนี้
• กรณีเกิดผลกระทบกับสถานทีป่ ฏิบตั งิ านหลักหรือไม่สามารถ
		 เข้า-ออกได้ ธนาคารมีแผนย้ายธุรกรรมหลักไปปฏิบัติงาน
		 ณ ศูนย์ปฏิบัติงานส�ำรองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ตามความ
		 รุนแรงของผลกระทบ
• กรณีเกิดผลกระทบกับพนักงาน เช่น เกิดโรคระบาดทางเดิน
		 หายใจหรือโรคทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกัน ธนาคารมีแผนป้องกัน
		 และควบคุมการระบาด รวมถึงแผนในการหมุนเวียนพนักงาน
		 และการจัดหาพนักงานเร่งด่วน
• กรณีเกิดผลกระทบกับระบบ IT หรือไม่สามารถใช้งานระบบ IT
		 ได้ ธนาคารก�ำหนดให้บริษทั KTBCS จัดท�ำแผนฉุกเฉิน IT
		 (ITCP) ในการแก้ ไ ขปั ญ หา และย้ า ยไปใช้ ง านศู น ย์
		 คอมพิวเตอร์สำ� รองในกรณีทศี่ นู ย์คอมพิวเตอร์หลักไม่สามารถ
		 ใช้งานได้

แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คือ “BCP ธุรกรรมงานหลักของธนาคาร”
ซึง่ ดูแลโดยฝ่ายบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร และ “BCP ส�ำนักงาน
เขต สาขา และหน่วยงานอืน่ ๆ ทีอ่ ยูใ่ นอาคารต่างๆ ของธนาคาร
ซึ่งประกอบด้วย แผนรองรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน แผนความ
ต่อเนือ่ งทางธุรกิจ และแผนการฟืน้ ฟู ดังนี้
• เตรี ย มพร้ อ มรองรั บ ต่ อ ภั ย พิ บั ติ แ ละภาวะฉุ ก เฉิ น ต่ า งๆ
โดยค�ำนึงถึงข้อก�ำหนดและกฎหมายต่างๆ เช่น พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ
พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย เป็นต้น
• แผนรองรับขณะเกิดภัยพิบัติ ซึ่งเป็นขั้นตอนในการจัดการ
กับภัยพิบตั แิ ละภาวะฉุกเฉินต่างๆ ให้สงบลงโดยเร็ว เช่น แผนรองรับ
อัคคีภยั การก่อการร้าย และแผ่นดินไหว (แผนอพยพ) เป็นต้น
• แผนรองรับส�ำหรับธุรกรรมหลักของธนาคารกรณีไม่สามารถ
ปฏิบตั งิ าน ณ สถานทีป่ ฏิบตั งิ านหลักได้ โดยย้ายไปปฏิบตั งิ าน
ณ ศูนย์ปฏิบตั งิ านส�ำรองทีจ่ ดั เตรียมไว้
• แผนฟืน้ ฟูหลังภัยพิบตั ิ ประกอบด้วยการฟืน้ ฟูโครงสร้างพืน้ ฐาน
ให้สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมและปฏิบัติงานได้ตามปกติ
เช่น การฟืน้ ฟูสถานทีป่ ฏิบตั งิ านและอุปกรณ์ การฟืน้ ฟูระบบไอที
เป็นต้น
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Crisis
แผนรองรับภาวะวิกฤติ
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน

แผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนือ่ งส�ำหรับธุรกรรมหลัก

อัคคีภยั /ก่อการร้าย/
แผ่นดินไหว

อุทกภัย

การชุมนุม

การระบาดใหญ่
ของโรคไข้หวัดใหญ่

แผนอพยพออก
จากอาคาร

แผนรองรับ
อุทกภัย

แผนรองรับการชุมนุม
ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ธนาคาร

แผนรองรับการ
ระบาดใหญ่ของโรค
ไข้หวัดใหญ่

การระงับเหตุ
เบื้องต้น

การเตรียมพร้อมเมื่อ
เริ่มมีเหตุการณ์
น�้ำท่วม

แผนรองรับเมื่อ
ทราบข่าวชุมนุม

แผนรองรับการ
ระบาดในระยะที่ 4

แผนอพยพออก
จากอาคาร

แผนรองรับเมื่อ
เกิดน�้ำท่วมใหญ่

แผนรองรับเมื่อ
เกิดการชุมนุม

แผนรองรับการ
ระบาดในระยะ
ที่ 5-6

ระบบ IT
ไม่สามารถใช้งานได้

ITCP

การเตรียมพร้อมศูนย์ปฏิบัติงานส�ำรอง/ทรัพยากรขั้นต�่ำ และการแจ้งเหตุ/ติดต่อสื่อสาร
ธุรกรรมหลักย้ายไปปฏิบัติงาน
ณ ศูนย์ปฏิบัติงานส�ำรอง

พนักงานที่เหลือกลับที่พักรอค�ำสั่งการ

แผนฟื้นฟูหลังภาวะวิกฤติ
การรักษาความปลอดภัย/อาคารและอุปกรณ์การปฏิบัติงาน/ระบบงาน IT/ทรัพยากร
บุคคล/การสื่อสารประชาสัมพันธ์

5. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ BCP

6. การทดสอบและทบทวน BCP

รวมถึงอบรมให้ความรู้แก่พนักงานผ่านช่องทางต่างๆ ของ
ธนาคารอย่างสม�ำ่ เสมอ จัดท�ำบทความประชาสัมพันธ์ผา่ นทาง KTB
Mail/Intranet และการทดสอบ BCP เพือ่ ให้พนักงานในทุกระดับชัน้
มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหาร
ความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ

จัดให้มกี ารทดสอบและทบทวน BCP เป็นประจ�ำทุกปี อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญ โดย
ธุรกรรมหลักของธนาคารด�ำเนินการทดสอบ BCP แบบเสมือนจริง
(Simulation Testing) โดยก� ำ หนดสถานการณ์ จ� ำ ลองที่ อ าจ
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและให้บุคลากรของหน่วยงานนั้นๆ
ย้ายไปปฏิบัติงานจริง ณ ศูนย์ปฏิบัติงานส�ำรองตามที่ก�ำหนดไว้
นอกจากนี้ ธนาคารยั ง มี ก ารทดสอบการแจ้ ง เหตุ ฉุ ก เฉิ น
การติดต่อสื่อสารในภาวะวิกฤติและการประกาศใช้ BCP ส�ำหรับ
พนักงานระดับหัวหน้าหน่วยงานขึ้นไปตาม Call Tree และน�ำ
ผลทดสอบดังกล่าวมาเป็น Lesson Learned ประกอบการทบทวน
BCP เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีการเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุฉกุ เฉินขึน้
รวมไปถึ ง ท� ำ ให้ แ ผนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง
หากเกิดเหตุวกิ ฤติหรือภาวะฉุกเฉิน
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นอกจากนี้

ทั้งนี้ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change) คือ สิ่งที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการให้
บริการของธนาคาร เช่น ปัญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติที่
มีความรุนแรงมากขึ้นสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยธนาคารได้แบ่ง
ความรุนแรงของสถานการณ์และก�ำหนดแผนรองรับเหตุ
อุทกภัยออกเป็น 3 เฟส ตามระดับของความรุนแรงและ
ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ตั้ ง แต่ แ นวโน้ ม ของการเกิ ด อุ ท กภั ย
เริ่ ม เกิ ด สถานการณ์ แ ละการจั ด การในสถานการณ์ จ ริ ง
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร

ธนาคารได้มีการท�ำประกันภัยความเสี่ยง
ภัยทรัพย์สนิ ทีจ่ ะเกิดขึน้ กับสาขาต่างๆ ของ
ธนาคารและอาคารส�ำนักงานใหญ่ทงั้ 2 ตึก
จากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ในส่วนของ
ตัวอาคารและทรัพย์สินอื่นๆ

ด้วยวงเงินเบี้ยประกันกว่า

9.76 ล้านบาท

เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

เป็นจ�ำนวนเงินกว่า

14,904.03 ล้านบาท

การเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศ คื อ
ความเสี่ ย งทางอ้ อ มต่ อ ลู ก ค้ า ของธนาคาร
ในการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งกระทบต่อการปล่อย
สิน เชื่อของธนาคาร แต่ ในขณะเดียวกัน คือ
โอกาสทางธุ ร กิ จ ของธนาคาร เพื่ อ ออก
ผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงาน
ด้านสิง่ แวดล้อม (ดูรายละเอียดหน้า 34) ธนาคาร
สามารถสนั บ สนุ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี
พลังงานสะอาดและสร้างงาน พร้อมกับการ
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse
Gas) ซึ่งเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนที่ธุรกิจสามารถสร้างผลก�ำไร โดยไม่
ท�ำลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและความ
เป็นอยู่ของคนรุ่นต่อไป
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RESPONSIBLE BANKING
Growing to a Sustainable Future

Social

Responsibility
สั ง คมเข้ ม แข็ ง
ผู้มีส่วนได้ ส ่ ว นเสี ย กลุ ่ มต่ า งๆ (Stakeholders)
คื อ ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ เพื่ อ น� ำ พาธนาคารของเรา
ไปสู ่ อ งค์ ก รที่ ส ามารถเติ บ โตได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
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การด�ำเนินงานอย่างยั่งยืน

ด้านสังคม

ธนาคารดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ อาทิ

พนักงาน
ธนาคารเชื่อว่า

หากพนักงานมีความสุขกับการท�ำงานแล้ว
จะสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพ
ให้กับธนาคาร

G4-DMA, G4-9, G4-10, G4-LA12

การบริหารทรัพยากร
บุคคล
ในปี 2559 ธนาคารกรุงไทยมีบุคลากร

จ�ำนวนทั้งสิ้น 23,778 คน

พนั ก งานและผู ้ ร ่ ว มงานอี ก มากมายต่ า งท�ำหน้ า ที่
ขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวเดินต่อไปอย่างยั่งยืน

ข้อมูลจ�ำนวนของพนักงาน
จ�ำแนกตามประเภทการจ้าง จ�ำแนกตามระดับพนักงาน
พนักงาน
ประจ�ำ
พนักงาน
จ้างเต็มเวลา
(Full-time)

ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับต้น-กลาง
พนักงาน
รวม

พนักงาน
ชั่วคราว

ลูกจ้างบริการ*
Outbound*

รวม
รวมทั้งหมด

สามารถจ�ำแนกตามเพศ ประเภทการจ้าง พื้นที่
และระดับพนักงาน ดังนี้
ปี 2557

ปี 2558

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

47
1,438
5,842
7,327
15
91
106
7,433

23
70
52
24
76
54
24
78
1,282 2,720 1,599 1,607 3,206 1,618 1,701 3,319
14,214 20,056 5,793 14,823 20,616 5,615 14,599 20,214
15,519 22,846 7,444 16,454 23,898 7,287 16,324 23,611
46
61
87
22 109 108
27 135
16 107
14
36
50
5
27
32
62 168 101
58 159 113
54 167
15,581 23,014 7,545 16,512 24,057 7,400 16,378 23,778

*ลูกจ้างบริการ: ลูกจ้างทั้งหมด ยกเว้นลูกจ้างท�ำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์
*Outbound : ลูกจ้างท�ำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์

รวม

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

ปี 2559
รวม

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวม
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กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่รว่ มกับสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาลเป็นผูพ้ จิ ารณา
บริหารจัดการอัตราก�ำลังและอัตราว่างภายในธนาคาร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการอัตรา
ก�ำลังภาพรวมของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ส�ำหรับการ
สรรหาพนักงานในอัตราว่างทีม่ อี ยูเ่ ดิม จะพิจารณาสรรหาจากภายในธนาคารก่อนเป็นหลัก
หรือหากเป็นงานใหม่ที่ต้องการบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้านและไม่สามารถจัดสรรได้
จากภายในธนาคารแล้ว จึงค่อยพิจารณาสรรหาบุคลากรจากภายนอกเพิ่มเติมต่อไป
ทั้งนี้ การรับพนักงานใหม่จะพิจารณารับเพิ่มตามความจ�ำเป็นของธุรกิจธนาคารที่รองรับ
Digital Banking และส�ำหรับพนักงานเดิม จะไม่มีการจ้างออก แต่จะพัฒนาพนักงาน
ให้มี Skill ที่ตอบรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
จ�ำนวนพนักงานเข้าใหม่ และพนักงานที่พ้นสภาพ
แยกตามช่วงอายุ เพศ และภูมิภาค

ข้อมูลพนักงาน

ปี 2557
เข้าใหม่
(คน)

ปี 2558

พ้นสภาพ
(คน)

เข้าใหม่
(คน)

ปี 2559

พ้นสภาพ
(คน)

เข้าใหม่
(คน)

พ้นสภาพ
(คน)

จ�ำนวนของพนักงานจ�ำแนกตามเพศ

• ชาย
ร้อยละ
• หญิง
ร้อยละ

821
11.05
3,066
19.67

171
2.30
612
3.93

511
6.77
1,579
9.56

333
4.41
619
3.75

285
3.85
595
3.63

234
3.16
542
3.31

3,413
42.56
472
4.70
2
0.04

633
7.89
139
1.39
11
0.22

1,687
19.64
401
3.81
2
0.04

536
6.24
228
2.17
188
3.81

572
8.33
305
2.71
3
0.05

437
6.37
297
2.64
42
0.74

2,052
18.67
1,853
15.43
0
0

383
3.48
399
3.32
1
7.14

1,319
11.15
769
6.30
2
14.29

507
4.28
443
3.63
2
14.29

638
5.45
242
2.01
0
0

480
4.10
296
2.46
0
0

จ�ำนวนของพนักงานจ�ำแนกตามช่วงอายุ

• อายุ < 30
ร้อยละ
• อายุ 30-50
ร้อยละ
• อายุ > 50
ร้อยละ
จ�ำนวนของพนักงานจ�ำแนกตามพื้นที่

• กลาง (กทม. และปริมณฑล)
ร้อยละ
• ภูมิภาค
ร้อยละ
• ต่างประเทศ
ร้อยละ
หมายเหตุ: ร้อยละเทียบเคียงกับจ�ำนวนพนักงานทัง้ หมด ตามแต่ละ Category
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G4-LA2

ธนาคารจัดสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์

ครอบคลุมทุกพื้นที่การปฏิบัติงานของธนาคาร ดังนี้

สวัสดิการพนักงานธนาคารกรุงไทย
แบ่งตามประเภท

พนักงาน
ประจ�ำ

พนักงาน
สัญญาจ้าง

ลูกจ้าง
ชั่ วคราว

Outbound

ด้านเศรษฐกิจ

เงินเดือน
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
เงินค่าล่วงเวลา
เงินยืมสวัสดิสงเคราะห์
เงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
เงินสมทบเงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
เงินกู้เพื่อสวัสดิการพิเศษ
เงินช่วยเหลือพิเศษแก่พนักงานธนาคารที่ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานที่ตั้งอยู่บนเกาะ

-

-

-

-

-

ด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต

เงินช่วยเหลือกรณีทพุ พลภาพหรือถึงแก่กรรมจากการท�ำงาน
เงินทดแทน กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ
ถึงแก่กรรมเนื่องจากท�ำงาน
เงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ อันมิใช่เนื่องจากท�ำงาน
เงินสงเคราะห์ค่าฌาปนกิจ
การฌาปนกิจสงเคราะห์
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือบุตร
เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย
ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน
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สวัสดิการพนักงานธนาคารกรุงไทย
แบ่งตามประเภท

พนักงาน
ประจ�ำ

พนักงาน
สัญญาจ้าง

ลูกจ้าง
ชั่ วคราว

Outbound

-

-

-

-

ด้านการจูงใจ

รถยนต์ประจ�ำต�ำแหน่ง
เงินประจ�ำหน่วยงาน
เงินเพื่อตอบแทนความชอบในการท�ำงาน
เงินตอบแทนพิเศษในการท�ำงานกับธนาคารนาน
เงินตอบแทนพิเศษพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และพื้นที่ต่อเนื่อง
เงินตอบแทนสาขาที่เปิดท�ำการทุกวัน
เครื่องแบบพนักงาน
ด้านสุขภาพ อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

สวัสดิการรักษาพยาบาลและทันตกรรม
การตรวจร่างกายประจ�ำปี
KTB Fitness Center
ด้านนันทนาการ สันทนาการ

บ้านพักสวัสดิการพนักงาน
วิปัสสนากรรมฐาน
กีฬาและนันทนาการ
ด้านการอ�ำนวยความสะดวกอื่นๆ

ร้านสหกรณ์พนักงานธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
บริการพนักงานต่างๆ อาทิ
• บริการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
• การเปลี่ยนแปลงที่อยู่
• การอ�ำนวยความสะดวกด้านการพนักงาน
ร้านอาหารสวัสดิการ
หมายเหตุ:
			
			
			

-

พนักงานประจ�ำ คือ พนักงานที่บรรจุต�ำแหน่งเป็นพนักงานธนาคาร
พนักงานสัญญาจ้าง คือ พนักงานที่ธนาคารท�ำการว่าจ้างโดยมีก�ำหนดเวลาจ้างและมีก�ำหนดระยะเวลาแน่นอน
ลูกจ้างชั่วคราว คือ ลูกจ้างที่จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราวหรือมีก�ำหนดเวลาจ้าง ซึ่งระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี และจะได้รับสวัสดิการตามตาราง
Outbound คือ พนักงานส�ำหรับให้บริการทางโทรศัพท์

48

รายงานความยั่ ง ยื น 2559

Responsible Banking...Growing to a Sustainable Future
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ สู ่ อ นาคตที่ มั่ น คงและยั่ ง ยื น

G4-EC3

ที่ผ่านมา

จากผลการด�ำเนินงานของทั้ง 3 บริษัทที่ท�ำหน้าที่เป็นผู้บริหาร
กองทุน ส่งผลให้ธนาคารสามารถจ่ายเงินให้กับพนักงานได้ตาม
ผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับตามกฎเกณฑ์ที่ก�ำหนด
โดยธนาคารมียอดเงินรวม
ในกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2559
จ�ำนวน
G4-LA3

ธนาคารจดทะเบียนจัดตั้ง
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2535

โดยปัจจุบันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
เป็นผูบ้ ริหารกองทุน
ธนาคารจะเป็นผู้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
ให้แก่สมาชิกแต่ละรายในอัตรา

ร้อยละ 10

24,789.35 ล้านบาท

ของค่าจ้าง

พนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนในอัตรา
ร้อยละ 3, 6 หรือ 10 ของเงินเดือนและเพิม่ ร้อยละ 12 และ 15
ตัง้ แต่วนั ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนส�ำรอง
เลีย้ งชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ซึง่ ให้พนักงานสามารถจ่ายเงินสะสม
เข้ากองทุนมากกว่าทีน่ ายจ้างสมทบ ทัง้ นี้ พนักงานทีล่ าออกหรือ
เกษียณอายุงานเมือ่ อายุ 55 ปีขนึ้ ไป จะได้รบั การยกเว้นภาษีจาก
ผลประโยชน์ทงั้ หมดทีไ่ ด้รบั จากกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ

เพือ่ ให้ธนาคารเป็นเสมือนบ้านหลังทีส่ องของพนักงาน ท�ำให้ในปี 2559
พนักงานที่ลาคลอดยังคงกลับมาท�ำงานกับธนาคาร โดยมีอัตรา
การกลับเข้าท�ำงานและอัตราการคงอยูข่ องบุคลากรหลังการใช้สทิ ธิ์
ลากิจเพือ่ เลีย้ งดูบตุ ร (จ�ำแนกตามเพศ) ดังนี้
กรณีของการลา

เพศชาย

เพศหญิง

จ�ำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์ลางาน
เพื่อเลี้ยงดูบุตร

7,400

16,378

จ�ำนวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลางาน
เพื่อเลี้ยงดูบุตร

72

21

จ�ำนวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลางาน
เลี้ยงดูบุตรแล้วกลับมาท�ำงาน

70

19

อัตรากลับมาท�ำงานและการคงอยู่ของ
พนักงานทีก่ ลับมาหลังจากระยะการลาหยุด
สิ้นสุดลงแล้ว

97.22%

90.47%

จ�ำนวนพนักงานที่กลับมาท�ำงานหลังจาก
สิ้นสุดระยะการลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตร
และยั ง ท� ำ งานต่ อ หลั ง จากนั้ น ไป 1 ปี
(เปรียบเทียบปี 2558 กับ 2559)

40*

11**

* ปี 2558 มีพนักงานชายลาช่วยภรรยาเลี้ยงดูบุตรจ�ำนวน 43 ราย
และท�ำงานถึง 20/01/60 จ�ำนวน 40 ราย (ออก 3 ราย)
** ปี 2558 มีพนักงานเพศหญิงลาเลี้ยงดูบุตร 11 ราย
และท�ำงานถึง 20/01/60 ครบทั้ง 11 ราย
หมายเหตุ:
- ลาเลี้ยงดูบุตร คือ เพศหญิงลาเลี้ยงดูบุตรต่อ หลังจากลาคลอดแล้ว
(ต่างกับลาคลอด)
- ลาช่วยภรรยาเลี้ยงดูบุตร คือ เพศชายลาช่วยภรรยาเลี้ยงดูบุตร
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G4-LA10

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ธนาคารยังคงด�ำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร
3 Summit โดยอยู่ในช่วง Summit ที่ 2
ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องการปิด Gap ของคู่เทียบ ธนาคารให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก
ในการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู้ ความสามารถและทักษะ
พร้อมที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของธนาคาร และพร้อมต่อการแข่งขัน
ในทางธุรกิจได้ ซึ่งการก�ำหนดแผนพัฒนาพนักงานดังกล่าวครอบคลุมพนักงาน
ทุกระดับ
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ

กลุ่มผู้บริหาร

กลุม่ พนักงาน

โดยพนักงานทั้ง 2 กลุ่ม ธนาคารได้ด�ำเนินการพัฒนาศักยภาพและมีการทบทวน
กระบวนการอย่างต่อเนือ่ งทุกปี เพือ่ ให้สอดคล้องและเชือ่ มโยงกับแผนยุทธศาสตร์
ของธนาคาร และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของธนาคาร เช่น หมวดความรู้
ผลิตภัณฑ์ การขายและบริการ, การปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ (NPLs), การพัฒนาภาวะผู้น�ำ (Leadership), ทักษะการสอนงาน
(Coaching) ฯลฯ ผ่านการพัฒนาที่หลากหลาย เช่น การฝึกอบรมแบบ
Classroom Training, การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง (E-Learning), การเรียนรู้
ผ่านระบบ VDO Conference, การฝึกอบรมในงาน (OJT), Coaching, Mentoring,
Case Study & Workshop, Webinar, คู่มือการขาย (Sale GURU) ฯลฯ

นอกจากนั้น
ยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้วยการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างพนักงาน (Experience
Based Training) ด้วยกันเอง และผู้บริหารกับ
พนั ก งาน ซึ่ ง ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ได้ ร ่ ว มสร้ า ง
บรรยากาศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภายในองค์กร
อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
ให้พนักงานโดยตรง ในด้านการสร้างวัฒนธรรม
องค์กร, การเสริมสร้างความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
และสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพนั ก งานและ
ผู้บริหาร รวมถึงการส่งพนักงานออกไปอบรม
หลักสูตรภายนอกธนาคาร และการสนับสนุน
เงินทุนให้พนักงานศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ส�ำหรับพนักงานกลุ่มผู้เกษียณ
ธนาคารยังคงจัดกิจกรรมต่อเนือ่ งทุกปี
โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา

ธนาคารได้มีการจัดกิจกรรมการบรรยายให้ความ
รู้เรื่องสุขภาพ ในหัวข้อ “สุขภาพดี ง่ายๆ กล้วยๆ
: BANANA SOLUTION” เมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2559
ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย โดยมีจ�ำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 180 คน
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G4-DMA

มาตรการด�ำเนินงาน ปี 2559

ธนาคารยังคงด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องในเรื่องการวางรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับอนาคต เพิ่มประสิทธิภาพ
การด�ำเนินการในเรื่องธุรกิจหลักและสนับสนุนการด�ำเนินงานภาครัฐ และสร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจในอนาคตจาก KTB Digital
มีการพัฒนาทักษะและความรู้ด้าน Digital ให้กับพนักงาน โดยมีกระบวนการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบ ดังนี้
กระบวนการพัฒนาพนักงาน
ขั้นตอนแรก : Identify Need

ก�ำหนดความต้ อ งการในการพั ฒ นาผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน
ซึ่งโดยแต่ละ Business Unit จะก�ำหนดความต้องการในการพัฒนา
ของหน่วยงาน, ผู้บริหาร และพนักงาน ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์
ธนาคาร มาใช้ประกอบการพิจารณาความต้องการในการพัฒนา
รวมทั้งการเชื่อมโยงความต้องการระดับองค์กร และนโยบายของ
ผู้บริหาร

ขั้นตอนที่สอง : Analyze Need

KTB Strategic Goal

5
Evaluate

1
Identify
Instructor

4

Implement

Gap
Analysis
Learner

Manager

Need

ขั้นตอนที่สาม : Design

2

Analyze
Need

3 Design

วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาผูบ้ ริหารและพนักงาน ความ
ต้องการระดับองค์กร และนโยบายของผู้บริหาร โดยน�ำข้อมูลใน
ระดับองค์กร หน่วยงาน บุคคล และความยั่งยืน รวมถึง Training
Roadmap มาศึกษาทบทวน และวิเคราะห์ปัจจัยน�ำเข้าทุกปัจจัย
โดยใช้ Gap Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ซึ่งจะก�ำหนด
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติตาม Competency 3 ด้าน คือ Core
Technical และ Management Competency ในส่ ว นของ
ผู ้ บ ริ ห ารใช้ ก รอบ CAMEL FRAMEWORK ในการจั ด ท�ำร่ า ง
แผนพัฒนาผู้บริหาร และพนักงาน
การออกแบบรูปแบบ และวิธีการ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ธนาคาร Training Roadmap /
Training Need ของแต่ละ Business Unit และแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
รวมทั้งเนื้อหาต่างๆ ของการพัฒนาพนักงาน

ขั้นตอนที่สี่ : Implement

การน�ำแผนการพั ฒ นาพนั กงานไปปฏิ บั ติ เช่ น วิ ธี การอบรม
แบบ Classroom จัดภายในธนาคาร (In house Training), การ
ส่งไปอบรม/สัมมนา/ดูงาน จัดโดยสถาบันภายนอก (Public
Training) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การฝึกอบรมในงาน
(On the Job Training) Project – Based Learning, การอบรม
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) Coaching การอบรม
ผ่ า นช่ อ งทาง Webinar โครงการพี่ เ ลี้ ย ง และอบรมผ่ า น
VDO Conference และวิธีการอื่นๆ

ขั้นตอนที่ห้า : Evaluate

การประเมิน และติดตามผลการฝึกอบรม ซึ่งมีการประเมินผล
โดยพนักงาน ผู้บังคับบัญชาของพนักงานที่ได้รับการพัฒนา
ผู้บริหารหน่วยงาน

ธนาคารกรุ ง ไทย

Growing Together
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KTB Executive Training Roadmap
KTB Executive Training Roadmap

Leadership Style

Key Development

Main Focus

Visionary
• Management Growth
• Management Business

Transformational

Transformational Leadership
• Inspirational Leadership
• Visionary Communication
• Change Management
(Managing Resistance)

Executive Level

Engagement & Communication
• Management Business
• Management People

Strategic Leadership
• Coaching & Mentoring
• Story Telling
• Communication
• Resolving Conflict
• Change Management
• Engagement

General Management
• Management Skill
• Management Team

Managerial Leadership
• Strengthen General Management
• People Skills
• Team Building
• Stategic Management
• Interpersonal Skill
• Ethical Leadership

Middle Level

First Level
Transactional

Leadership Development Framework

•
•
•
•
•

Core Values

C

Attitude

A

Management

Engagement
focused

E

Life Balance

FIRST

6P

SCRIPT

CREDIT

SHINE

Firm
Innovative
Responsible
Service
Teamwork

M

Positive Thinking
Proactive
Passionate & Determined
Productivity-focused
Pursue growth &
Development
• Part of KTB
•
•
•
•
•

Strategic
Change
Resolving conflict
Interpersonal &
Strategic communication
• People
• Time
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Coaching & Mentoring
Recognition
Empowerment
Delivery value & meaning
Inspiration
Trust-building

L

•
•
•
•
•

See big picture
Healthy is wealth
Inspiration yourself
Neglect not society
Emotional resilience

CHARACTERISTIC-HEROES
Honesty

Enthusiasm

Respectful

Open-minded

Empathetic

Supreme
Personality
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G4-LA9, G4-LA11

ในปี 2559

พนักงานและผู้บริหารของธนาคารได้รับการฝึกอบรม และการประเมินผลและทบทวนผลการปฏิบัติงาน โดยจ�ำแนกตามเพศ
และระดับพนักงาน ดังนี้

ร้อยละของพนักงาน

จ�ำนวนชั่วโมง

ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

100 %

ฝึกอบรมเฉลี่ย (ชม./คน/ปี)

72.62
จ�ำแนกตามเพศ

เพศชาย

จ�ำแนกตามระดับพนักงาน

เพศหญิง

66.85 75.14

กลุ่มพนักงาน

กลุ่มผู้บริหาร

72.50 73.30

G4-DMA

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ธนาคารประกาศนโยบายความปลอดภัยฯ และมีการก�ำหนด
วิสัยทัศน์ความปลอดภัยฯ พันธกิจความปลอดภัยฯ ค่านิยมความ
ปลอดภัยฯ กลยุทธ์ด้านความปลอดภัยฯ โครงสร้างการด�ำเนินงาน
ด้านความปลอดภัยฯ รวมทั้งมีการตั้งเป้าหมายด้านความปลอดภัยฯ
เพื่อน�ำไปสู่เป้าหมายสูงสุด คือ ท�ำให้พนักงาน
ของธนาคารมีความรูส้ กึ ผูกพันกับองค์กร และ
ร่วมกันสร้างให้ธนาคารเป็นบ้านหลังทีส่ องเป็น

Best Place to Work
อย่างแท้จริง

ธนาคารกรุ ง ไทย

Growing Together

G4-DMA

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม
ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของงานสุขภาพความปลอดภัยในการท�ำงานของ
พนักงาน จึงประกาศนโยบายเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน ดังต่อไปนี้
• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ถือเป็นหน้าที่
		 รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
• ธนาคารจะสนับสนุนการออกประกาศ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ
		 ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่เหมาะสม
		 สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• ธนาคารจะด�ำเนินการติดตามเฝ้าระวัง ประเมิน ควบคุมอันตราย และจัดให้มี
		 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงานทัง้ พืน้ ทีภ่ ายในอาคาร และบริเวณภายนอก
		 โดยรอบในเขตพื้นที่อาคาร เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานและ
		 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ
• มีการเผยแพร่ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักในเรือ่ งความปลอดภัย อาชีวอนามัย
		 และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานแก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง
• พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการด�ำเนินโครงการ แผนงานความปลอดภัย
		 อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของธนาคาร พร้อมทั้งร่วมเสนอ
		 ความคิ ดเห็นในการปรับ ปรุงสภาพแวดล้อ มในการท� ำ งานและวิ ธีก ารท� ำ งาน
		 ที่ปลอดภัย
• พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัย
		 อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และข้อก�ำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
		 อย่างเคร่งครัด
• ธนาคารจะท�ำการติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินงาน และพัฒนาปรับปรุงด้าน
		 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน อย่างเป็นระบบ
		 และต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ถือว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน จะต้อง
อยู่ในจิตส�ำนึก และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทุกคน

วิสัยทัศน์ ความปลอดภัยฯ ของธนาคาร (Safety Vision)
• มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพของบุคลากร
• สร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงานให้เหมาะสม ปลอดภัย ปราศจากความเสี่ยง
• เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการท�ำงานและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร

พันธกิจความปลอดภัยฯ ของธนาคาร (Safety Mission)
•
•
•
•

ให้ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการท�ำงานให้กับบุคลากร
ประเมินและควบคุมอันตรายต่างๆ ที่จะส่งผลต่อสุขภาพของบุคลากร
ดูแลสภาพแวดล้อมการท�ำงานให้เหมาะสมและปลอดภัย
สร้างเสริมให้บุคลากรมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
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ค่านิยม

ความปลอดภัยฯ
ของธนาคาร
(Safety Values)

S
A
F
E
T
Y

Sustainable

ปลอดภัยอย่างยัง่ ยืน

Awareness

ตระหนักถึง
ความปลอดภัย

First

ปลอดภัยไว้ก่อน

Environment
สภาพแวดล้อม
ปลอดภัย

Together

ปลอดภัยไปด้วยกัน

You

ความปลอดภัย
เริ่มต้นที่ตัว “คุณ”
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โครงสร้างการบริหารงาน

ด้านความปลอดภัยฯ
ธนาคารจะเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูง เพื่อถ่ายทอด
สู่พนักงานทุกระดับ ดังนี้
1. คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการสภาพแวดล้อม
เพื่อสวัสดิภาพของพนักงาน

มาจากการแต่งตั้งผู้แทนระดับผู้บริหารของทุกสายงาน เพื่อท�ำ
หน้าที่ทบทวนกระบวนการบริหารจัดการ และแผนงานด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของธนาคาร
2. KTB - SSHE

KTB - SSHE (KTB - Safety, Security, Health and Environment)
คือระบบการด�ำเนินงานเพือ่ ดูแลด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ สุขอนามัย
และสิ่งแวดล้อม ของทั้งธนาคาร โดยการด�ำเนินการของ KTB - SSHE
จะอยู่บนพื้นฐานของการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน
ทุกคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
3. คณะกรรมการความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

ธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน แต่ละอาคาร ซึง่ ประกอบด้วยตัวแทนฝ่าย
นายจ้างซึ่งเป็นพนักงานระดับบังคับบัญชา และตัวแทนฝ่ายลูกจ้างซึ่ง
เป็นพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารตามสัดส่วนและจ�ำนวนทีก่ ฎหมายก�ำหนด
ปัจจุบันธนาคารมีคณะกรรมการความปลอดภัยฯ จ�ำนวน 70 คณะ
รวมจ�ำนวนกรรมการทั้งสิ้น 410 คน
4. เจ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย ในการท� ำ งานระดั บ บริ ห าร
และระดับหัวหน้างาน

ในปี 2559 ธนาคารได้ดำ� เนินการอบรม และแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีค่ วาม
ปลอดภัยในการท�ำงานระดับบริหาร และระดับหัวหน้างาน เพื่อท�ำ
หน้าที่ดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานทั่วทั้งองค์กร
อย่างเป็นระบบ ปัจจุบันธนาคารมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท�ำงานระดับบริหาร และระดับหัวหน้างาน รวมทั้งสิ้น 662 คน
5. พนักงาน

พนักงานมีหน้าที่ให้ความร่วมมือในการด�ำเนินกิจกรรมด้านความ
ปลอดภัยฯ พร้อมทั้งมีส่วนช่วยในการดูแล ตรวจสอบสภาพแวดล้อม
และร่วมเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ที่ปลอดภัย เพื่อน�ำไปสู่เป้าหมายการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ
ของธนาคาร

มาตรการ ปี 2559
ในปี 2559 กระบวนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ได้ถูกน�ำไป
ถ่ายทอดสู่พนักงานทุกระดับ
ผ่านโครงการ KTB Safety Together พร้อม
ส่งต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ
จากกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ สู ่ ผู ้ บ ริ ห าร
สายงานทุกสายงาน เพื่อถ่ายทอดสู่พนักงาน
ให้ร่วมขับเคลื่อน การด�ำเนินงานด้านความ
ปลอดภั ย ฯ (Commitment) ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร
อย่างสมบูรณ์ ทั้งส�ำนักงานใหญ่ ส่วนภูมิภาค
และสาขา
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกคน โดยเฉพาะ
การดูแลสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัย
มีสุขอนามัยที่ดี และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

ธนาคารกรุ ง ไทย
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G4-LA5

ปัจจุบันธนาคารมีคณะกรรมการเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยฯ ดังนี้
ความรับผิดชอบ

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

ก� ำ หนดระบบการจั ด การด้ า นความ
ปลอดภัย โครงสร้างการบริหาร แผนงาน
และการน�ำไปปฏิบัติ การประเมินผลและ
ทบทวนการจัดการ และการด�ำเนินการ
ปรับปรุงด้านความปลอดภัยของธนาคาร
รายงานและเสนอแนะมาตรการหรื อ
แนวทางปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้ ถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมาย เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ใน
การท�ำงาน ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม
ด้ า นความปลอดภั ย ในการท� ำ งานของ
ธนาคาร รับเรือ่ งราวร้องทุกข์จากพนักงาน
และตรวจสอบสถิติการประสบอันตราย
ที่เกิดขึ้นในธนาคาร

19

0.08

ไตรมาสละ
1 ครั้ง

410

1.72

เดือนละ
1 ครั้ง

คณะท�ำงาน

คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมเพื่อสวัสดิภาพของ
พนักงาน
จ�ำนวน 1 คณะ
คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน (คปอ.)
จ�ำนวน 70 คณะ

การประชุม

**หมายเหตุ: พนักงาน บมจ.กรุงไทย ประจ�ำปี 2559 เท่ากับ 23,778 คน
G4-LA6

จ�ำนวนและอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงานของพนักงาน ปี 2559
จ�ำแนกตามความแตกต่างของพื้นที่
ตัวชี้วัด

จ�ำนวนการบาดเจ็บ
จากการท�ำงานรวม (คน)
จ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงาน (คน)
อัตราการบาดเจ็บ
จากการท�ำงานรวม
(Total Recordable
Injuries Rate: TRIR) :
1,000,000 ชม. การท�ำงาน
อัตราความถี่ของการเกิด
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
(Lost Time Injuries
Frequency Rate: LTIFR) :
1,000,000 ชม. การท�ำงาน

ส�ำนักงานใหญ่
(ฝ่ายงาน ส�ำนักงาน
ธุรกิจ ส�ำนักงานเขต)

ศูนย์บริหารและ
จัดการธนบัตร
ศูนย์บริหารและจัดการ
เหรียญกษาปณ์

สาขาทั่วประเทศ

พื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ และพื้นที่
ต่อเนื่อง

รวมทั้งธนาคาร

หญิง

ชาย

รวม

หญิง

ชาย

รวม

หญิง

ชาย

รวม

หญิง

ชาย

รวม

หญิง

ชาย

รวม

3

1

4

2

1

3

0

0

0

0

0

0

5

2

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.15 0.05 0.20 0.07 0.04 0.11

0

0

0

0

0

0

ในปี 2559 สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตของพนักงานคิดเป็นหน่วย 200,000 ชม./คน/ปี มีดังนี้
• อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงขั้นหยุดงาน แต่ไม่เสียชีวิต (IR) คือ ไม่พบผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงขั้นหยุดงาน
• อัตราโรคที่เกิดจากการท�ำงาน (ODR) คือ ไม่พบผู้ที่เกิดโรคจากการท�ำงาน
• อัตราพนักงานที่ขาดงาน (AR) คือ ไม่พบผู้ที่ขาดงาน
• อัตราวันขาดงาน (LDR) มีค่าเท่ากับ 2.27 วัน

0.10 0.04 0.14

0

0

0
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G4-LA7

ธนาคารได้ใช้กฎเกณฑ์ ในการบันทึกข้อมูล
รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุและแนวปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย

โดยธนาคารได้จ�ำแนกความเสี่ยงที่พนักงานได้รับตามสถานที่ท�ำงานที่แตกต่างกัน ดังนี้

ส�ำนักงานใหญ่
(ฝ่ายงาน ส�ำนักงานธุรกิจ
ส�ำนักงานเขต)
•
•
•
•

อุบัติเหตุจากการท�ำงาน
อันตรายทางกายภาพ เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ
อันตรายทางเคมี เช่น ผงคาร์บอน
อันตรายทางการยศาสตร์

สาขาทั่วประเทศ
•
•
•
•
•
•

ศูนย์บริหารและจัดการ
ธนบัตรศูนย์บริหารและ
จัดการเหรียญกษาปณ์
•
•
•
•

อุบัติเหตุจากการท�ำงาน
อันตรายทางกายภาพ เช่น เสียง
อันตรายทางเคมี เช่น ฝุ่น
อันตรายทางชีวภาพ เช่น เชื้อรา

อุบัติเหตุจากการท�ำงาน
อันตรายทางกายภาพ เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ
อันตรายทางเคมี เช่น ผงคาร์บอน
อันตรายทางการยศาสตร์
การท�ำงานล่วงเวลา
การก่ออาชญากรรม เช่น จี้ ปล้น

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
และพื้นที่ต่อเนื่อง
•
•
•
•
•

อุบัติเหตุจากการท�ำงาน
อันตรายทางกายภาพ เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ
อันตรายทางเคมี เช่น ผงคาร์บอน
อันตรายทางการยศาสตร์
การก่อการร้าย

G4-LA8

การด�ำเนินการด้านสุขภาพและความปลอดภัยของธนาคาร

ธนาคารปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของ พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 และ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. 2554 ซึ่งธนาคารได้ก�ำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย เช่น
การจัดให้มกี ารตรวจสุขภาพประจ�ำปี การจ่ายเงินทดแทนกรณีทพุ พลภาพ/เสียชีวติ อันเนือ่ งมาจากการท�ำงาน เป็นต้น โดยสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย จะท�ำหน้าที่เป็นตัวกลางรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อน�ำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพและความปลอดภัยให้กับพนักงาน

ธนาคารกรุ ง ไทย
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G4-LA5

เป้าหมายและผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคาร
เป้าหมาย
ปี 2559

ผลการด�ำเนินงาน
ปี 2559

เป้าหมาย
ปี 2560

≥ 4.00

4.20

≥ 4.00

≥ 4.00

4.26

≥ 4.00

≥ 4.00

4.27

≥ 4.00

≥ 4.00

4.31

≥ 4.00

≥ 4.00

4.30

≥ 4.00

≥ 4.00

4.27

≥ 4.00

2. การด�ำเนินการ 5 ส

ทุกหน่วยงาน
ต้องด�ำเนินการ

100%

ทุกหน่วยงาน
ต้องด�ำเนินการ

3. การประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัย
แต่ละคณะ (70 คณะ)

เดือนละ 1 ครั้ง

เดือนละ 1 ครั้ง

เดือนละ 1 ครั้ง

≤ 2.00

0.14

≤ 2.00

0

0

0

แก้ไขปัญหาได้
≥ 75%

แก้ไขปัญหาได้
78%

แก้ไขปัญหาได้
≥ 80%

100%

100%

100%

7. จ�ำนวนข้อมูลเรื่องความปลอดภัยฯ/ สุขภาพ
ที่พนักงานได้รับ

≥ 60 เรื่อง/ปี

142%

≥ 60 เรื่อง/ปี

8. จ�ำนวนการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยฯ ต่างๆ

≥ 10 รุ่น/ปี

200%

≥ 10 รุ่น/ปี

9. ผลแบบส�ำรวจด้านความตระหนัก และรับรู้ถึง
การด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของธนาคาร

≥ 70%

83.0%

≥ 80%

ตัวชี้วัด
1. คะแนนความพึงพอใจ

1.1
		
1.2
		
1.3
		
		
1.4
		
		
1.5
		
		
		
		
		
1.6
		

สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เช่น แสงสว่าง เสียง ฝุ่น
การระบายอากาศ เอื้ออ�ำนวยต่อการปฏิบัติงาน
สภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งานมี ค วามปลอดภั ย และ
เอื้ออ�ำนวยต่อการปฏิบัติงาน
ระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ ในสถานที่ท�ำงาน เช่น
CCTV สัญญาณเตือนภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ.
มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
ระบบการเตือนและป้องกันอัคคีภัยในสถานที่ท�ำงาน เช่น
สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ ถังดับเพลิง ทางหนีไฟ และ
การซ้อมอพยพหนีไฟมีเพียงพอและได้มาตรฐาน
ธนาคารจั ด ให้ มี ช ่ อ งทางการแจ้ ง การประสบอั น ตราย
ความไม่ ป ลอดภั ย และการเกิ ด เหตุ เ ดื อ ดร้ อ นร� ำคาญ
อันเนื่องจากการท�ำงาน ที่สะดวก หลากหลาย และเข้าถึง
ได้ ง ่ า ย เช่ น แจ้ ง ไปยั ง ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาคณะกรรมการ
ความปลอดภัยฯ ประจ�ำอาคาร (คปอ.) และส่วนงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ผ่าน safety@ktb.co.th เป็นต้น
ความพึงพอใจโดยรวมด้านสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ของธนาคาร

4. อัตราการเกิดอุบัติเหตุ

4.1
		
4.2
		

อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานรวม
(Total Recordable Injuries Rate: TRIR)
อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
(Lost Time Injuries Frequency Rate: LTIFR)

5. การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนความปลอดภัย
และเหตุเดือดร้อนร�ำคาญ
6. ตรวจสมรรถภาพร่างกาย พนักงานศูนย์บริหาร
และจัดการธนบัตร
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G4-HR4, G4-11

เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง
ธนาคารยังให้สทิ ธิ เสรีภาพ ในการสมาคม และการร่วมเจรจาต่อรอง ซึง่ ถือเป็น
สิทธิพื้นฐานเพื่อปกป้องกรณีที่ลูกจ้างถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง โดยปฏิบัติ
ตามหลักกฎหมายพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานฯ ประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐาน
ขั้นต�่ำของสภาพการจ้างงานในรัฐวิสาหกิจ ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์
(มาตรา 575-586: ลักษณะการจ้างงาน) และแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ คือ
แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ซึ่งมีกรรมการธนาคารหนึ่งคนเป็นประธาน

ในส่วนของคณะกรรมการประกอบด้วย
• ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

จ�ำนวน 9 คน

• ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

(ผูแ้ ทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย)

จ�ำนวน 9 คน

โดยก�ำหนดให้มีการประชุมเป็นประจ�ำทุกเดือน
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ทัง้ นี้ ธนาคารมีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูแ้ ทน
ฝ่ายลูกจ้างในการเจรจาต่อรองกับฝ่ายนายจ้าง โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2518
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
ในปัจจุบันมีสมาชิกจากทั่วประเทศ

รวม

18,945 คน

คิดเป็นร้อยละ 80 ของจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.2559)

80 %

ในปี 2559
มีการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ทั้งสิ้น
12 ครัง้ รวม 45 เรือ่ ง รูปแบบของการประชุมจะเป็นไป
ในลักษณะร่วมปรึกษาหารือ (Joint Consultation
Committee) โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็น
ส� ำ คั ญ กรณี ที่ ธ นาคารมี ก� ำ ไรสุ ท ธิ การจั ด สรร
ผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ จะเป็นไปตามความ
เหมาะสม โดยเทียบเคียงกับ Industry Norms และ
ปัจจัยอื่นๆ ที่มีเหตุผลเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการฯ
ได้ร่วมกันหารือ ด�ำเนินการแก้ไขและมีข้อสรุป พร้อม
ทั้งมีมาตรการแก้ไขแล้วเสร็จในทุกเรื่อง ตามกรอบ
ของกฎหมายที่ใช้บังคับกับธนาคาร ยึดมั่นในสิ่งที่
ถูกต้องและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติทั้งทางด้าน
เชื้อชาติ การนับถือศาสนา เพศ และพวกพ้อง
นอกจากนี้

ธนาคารยังมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของ
พนักงานหลากหลายช่องทาง ดังนี้
			 E-mail :
			 hr.care@ktb.co.th/we.lovektb@ktb.co.th
			 Hotline : 0 2208 7606-9
โดยฝ่ า ยบริ ห ารงานวิ นั ย และพนั ก งานสั ม พั น ธ์ เ ป็ น
ผูร้ บั ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ และ
พร้อมที่จะประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารกับ
พนักงานเพิ่มมากขึ้นต่อไป
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ในปี 2559 ธนาคารได้มกี ารปรับปรุงคูม่ อื จรรยาบรรณ
ธุรกิจทีใ่ ช้มาตัง้ แต่ปี 2541 เพือ่ เป็นแนวทางให้กรรมการ
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนของธนาคารประพฤติตน
ให้อยู่ในกฎระเบียบ และด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
และสอดคล้องกับหลักกฎหมาย

3

G4-DMA, G4-13

การด�ำเนินธุรกิจ

ด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า

หลักการใหญ่

ที่ ธ นาคารยึ ด มั่ น
ในการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ คื อ

การด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า
แบ่งการด�ำเนินงานออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ความซือ่ สัตย์ส่วนตน
(Integrity)
ความยุตธิ รรมในการด�ำเนินธุรกิจ
(Fairness)
การรับผิดชอบต่อผู ม้ สี ว่ นได ส้ ว่ นเสีย
(Responsible to Stakeholders)

1. ยึดถือหลักการดูแลผลประโยชน์
ของลูกค้าเป็นส�ำคัญและให้บริการ
ด้วยความยุติธรรม

โดยธนาคารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
ลูกค้าและดูแลให้บริการอย่างมืออาชีพ

2. ให้ความส�ำคัญถึงการด�ำเนินการ
ต่อข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่าง
ทันท่วงที

โดยธนาคารได้ ด� ำ เนิ น การส� ำ รวจ
พฤติการณ์แวดล้อม ท�ำความเข้าใจและ
จัดการต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า ด้วย
วิธีการเหมาะสม ยุติธรรมและโปร่งใส

3. ด�ำเนินการโฆษณา จัดกิจกรรม
ท า ง ก า ร ต ล า ด แ ล ะ น� ำ เ ส น อ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ แ ล ะ บ ริ ก า ร เ พื่ อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

KTB

ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน
ที่เป็นประโยชน์ก่อนตัดสินใจใช้บริการ

KTB
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รายงานความยั่ ง ยื น 2559

Responsible Banking...Growing to a Sustainable Future
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ สู ่ อ นาคตที่ มั่ น คงและยั่ ง ยื น

G4-DMA

การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ ธนาคารได้เปิดช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความสะดวกสบายจากการให้บริการ
ผ่านช่องทาง/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ดังภาพ
ชองทาง/กระบวนการจัดการเร�่องรองเร�ยน บมจ.ธนาคารกรุงไทย
1
RM/หนวยงาน/
พนง. สาขา

โทร. 0 2208 8989 Fax/
หนังสือ/แจงเร�่องที่สนณ.
ดวยตนเอง

2

Yes
2.1

Near Miss
(ขอความชวยเหลือ)

www.ktb.co.th/E-mail :
complain.center@ktb.co.th

No

ความรุนแรงระดับ
Near Miss

2.2

Low Risk
(เสนอแนะบร�การ)

ลูกคา

บันทึกเร�่องผานระบบงาน
Tele pro

จัดลำดับความรุนแรง

ใหความชวยเหลือ

2.3 Moderate Risk
(รองเร�ยน)

2.4
High Risk
(รองเร�ยนเรงดวนรุนแรง)

รรล. บันทึกบนระบบ
เสนอแนะและติชม

ช�้แจงลูกคา
พอใจ/ไมพอใจ

สงเร�่องไปยังเจาของงาน
ภายใน SLA ของแตละระดับ
ความรุนแรง*
เจาของงาน
ตรวจสอบขอเท็จจร�ง

ลูกคาพอใจ

No

ดำเนินการแกไข
ภายใน SLA ของแตละระดับ
ความรุนแรง*

3

รรล. ใหคำปร�กษา/
ติดตามเร�่อง

Call Center
0 2111 1111

ศูนยรับเร�่อง
รองเร�ยนลูกคา (รรล.)

ใหความชวยเหลือทันที

Yes

ขาว/สื่อภายนอก
Face book/เว็บไซตฯลฯ

แจงผลใหลูกคาทราบ
ภายใน SLA ของแตละระดับ
ความรุนแรง*

Yes

ช�้แจงลูกคา
พอใจ/ไมพอใจ

No

4

**** กรณีเปนเร�่อง
Crisis Communication
ไมสามารถแกไขปญหาได
รายงานผูบร�หารศูนย/
ผูบร�หารสายงานสื่อสารและ
ภาพลักษณองคกร/
ผูบร�หารหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทันทีเพื่อ
พิจารณาเขาสูกระบวนการ
บร�หารการสื่อสาร
ในภาวะว�กฤติทันที

ทีมบร�การลูกคาทางโทรศัพท
(KTB) ฟงเสียงจากระบบ
บันทึกเสียง NICE

ลูกคาพอใจ

บันทึกขอมูลเพิ่มเติม
บนระบบงานรับคำแนะนำ
และติชม

5

**** กรณีซับซอน/ทุจร�ต
สายงานไมสามารถ
ดำเนินการเองได ใหปฏิบัติ
ตามระเบียบ นำสงเร�่อง
สายงานตรวจสอบภายใน
ดำเนินการตรวจสอบทันที

เจาของงานบันทึกบนระบบ
รับคำแนะนำและติชม

No

รรล. พิจารณายุติเร�่อง

Yes
ยุติเร�่อง

สิ้นสุด
รรล.
RM

หมายถึง ศูนยรับเร�่องรองเร�ยนลูกคา
หมายถึง Relationship Manager
ดำเนินการตามกระบวนการ
รรล. ดำเนินการใหคำปร�กษา/ติดตามเร�่อง

ประเมินประสิทธ�ผล
ประเมินความพึงพอใจ
ของลูกคา

6

รรล. ดำเนินการ
1. สง จม./ของที่ระลึกใหลูกคา
2. ทำรายงานสรุปรายเดือน/งวด/ป
3. นำสง กจญ./ผูบร�หารสายงาน/
ฝายที่เกี่ยวของ

7
ทบทวนกระบวนการ
ทุกไตรมาส 4
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G4-DMA

ในปี 2559

ธนาคารได้ปรับปรุงกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนใหม่ โดยมี
ประเด็นที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. เพิ่มเติมกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

ส�ำหรับกลุ่มลูกค้าที่อาจไม่ได้ติดต่อผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ลูกค้าโดยตรง เช่น กลุ่มลูกค้าสถาบันการเงิน ธนาคารจัดให้มี RM
ดูแลความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเป็นการเฉพาะ
2. ก�ำหนดระดับความรุนแรงของข้อร้องเรียน

โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม
Near
miss

Low
Risk

Moderate
Risk

High
Risk

พร้ อ มก� ำ หนดระยะเวลาในการจั ด การตามระดั บ ความรุ น แรง
เพื่อให้การจัดการข้อร้องเรียนมีความเหมาะสมและทันต่อความ
ต้องการของลูกค้า และลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียนมากที่สุด
3. ธนาคารได้ Pilot
“โครงการสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า”

เพื่อเป็นกระบวนการติดตามและเพื่อวัดประสิทธิผลการจัดการ
เรื่องร้องเรียน/ข้อขัดข้อง และจะเริ่มใช้ปฏิบัติงานในปี 2560
ในกรณีของการร้องเรียนของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับ ATM ซึ่งเป็น
กรณีที่ธนาคารต้องด�ำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนลูกค้าจะสรุปข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ให้แก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง พร้อมติดตามผลเป็น
ระยะ ซึ่งสามารถแบ่งกระบวนการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้
ตารางเปรียบเทียบจ�ำนวนเรื่องที่ลูกค้าแจ้งธนาคาร
โดยแยกตามประเภทกลุ่มเรื่อง ปี 2557-2559
กลุ่มเรื่อง

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ขอความช่วยเหลือ

78.38%

81.71%

84.87%

เสนอแนะ

11.87%

11.63%

10.10%

ร้องเรียน

7.58%

4.06%

2.51%

ชมเชย

2.17%

2.60%

2.45%

-

-

0.07%

100%

100%

100%

แจ้งข่าวสาร (เริ่มปี 2559)
รวม

จากที่ธนาคารด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ให้กับลูกค้าแยกตามประเภทกลุ่มเรื่องจนได้ข้อยุติ

ในปี 2559 สามารถยุติเรื่อง

ไม่ตำ่� กว่าร้อยละ

99 โดยเฉลีย่

ทั้งนี้ปริมาณเรื่องที่ขอความช่วยเหลือมีสัดส่วนมากขึ้นทุกปี
ส่วนเรื่องร้องเรียนมีสัดส่วนที่น้อยลงตามล�ำดับขณะเดียวกัน
ปริมาณลูกค้าทีแ่ จ้งเรือ่ งผ่านช่องทาง Website/Face book (KTB
care)/www.ktb.co.th เพิม่ สูงขึน้ และปัจจุบนั เรือ่ งทีล่ กู ค้าโพสต์
ข้อความส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอบถามข้อมูลทั่วไป/
ขอความช่วยเหลือประสานงานในเรื่องอื่นๆ เป็นต้น

G4-HR3

การไม่เลือกปฏิบัติ

ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการไม่เลือกปฏิบตั โิ ดยด�ำเนินงาน
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล Universal Declaration of
Human Rights หรือ UDHR และหลักแรงงานสากล International
Labour Organization’s Declaration on Fundamental
Principles and Rights at Work และมาตรฐานแรงงานไทย
ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ (มรท.8001)
ธนาคารปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ อย่างเท่าเทียมกัน
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพนักงาน ธนาคารใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกเข้า
ท�ำงานหรือการเลือ่ นต�ำแหน่งพนักงานตามคุณสมบัตทิ เี่ หมาะสม
ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะงาน โดยไม่ได้น�ำเรื่องของเชื้อชาติ
สีผิว เพศ ศาสนา หรือการเลือกปฏิบัติในรูปแบบอื่นๆ มาเป็น
เกณฑ์คุณสมบัติในการคัดเลือก (ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อ
การบริหารทรัพยากรบุคคล หน้า 44-45) เช่นเดียวกับ
การให้บริการลูกค้า ธนาคารใช้ระบบบัตรคิว
เพื่อให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการตามล�ำดับ
ก่อน-หลัง
ด้วยความพยายามในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา ส่งผลให้ในปี
2559 ธนาคารได้รบั การร้องเรียนในกรณีของการเลือกปฏิบตั เิ พียง
1 ครั้ง เป็นเรื่องร้องเรียนการเลือกปฏิบัติในการให้บริการของ
ลูกค้าหน้าเคาน์เตอร์ ซึ่งธนาคารได้ด�ำเนินการแก้ไขจนแล้วเสร็จ
โดยผูบ้ ริหารหน่วยงานเจ้าของเรือ่ ง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้
และได้ ก� ำ ชั บ ผู ้ จั ด การสาขาและพนั ก งานในการให้ บ ริ ก าร
ลูกค้า รับฟังและช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ
สูงสุด และไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก พร้อมทั้งได้ติดต่อ
ลูกค้าเพื่อแสดงความเสียใจและขอโทษถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ท�ำการชีแ้ จงและท�ำความเข้าใจกับลูกค้าซึง่ ลูกค้าเข้าใจและยินดี
ใช้บริการกับธนาคารต่อไป
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รายงานความยั่ ง ยื น 2559

Responsible Banking...Growing to a Sustainable Future
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ สู ่ อ นาคตที่ มั่ น คงและยั่ ง ยื น

G4-DMA, G4-PR8

ความเป็นส่วนตัว

ของลูกค้า

ธนาคารตระหนักถึงบทบาทและความส�ำคัญ
ของการเก็บรักษาข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของ
ลูกค้า โดยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะถูกเก็บ
รักษาไว้อย่างดีที่สุด ตามหลักเกณฑ์การรักษา
ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ความลั บ ของธนาคาร ข้ อ มูู ล
สารสนเทศ รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ และสื่อ
ซึง่ ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ทัง้ นี้ ธนาคารมีนโยบาย
การรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ
เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการ
รักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน นโยบายและ
กระบวนการรั ก ษาความปลอดภั ย สารสนเทศ
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ข องธนาคาร
แห่งประเทศไทย และเป็นไปตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อ สารตาม
มาตรฐาน ISO 27001:2013
นอกจากนี้ ธนาคารยั ง ประชาสั ม พั น ธ์
ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า ตระหนั ก
ถึ ง ความส�ำคั ญ ของการเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล
ส่ ว นบุ ค คลของตน เอง โดยไม่ เ ปิ ด เผย
เลขประจ�ำตั ว /รหั ส ประจ�ำตั ว และรหั ส ผ่ า น
ให้บุคคลอื่นทราบ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้าจะกระท�ำภายใต้กรอบของกฎหมายโดย
เคร่งครัด ซึ่งธนาคารไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้
เนื่องจากตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 มาตรา 24 บัญญัติไว้ว่า หน่วยงานของ
รัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ใน
ความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐ
แห่งอื่นหรือผู้อื่นโดยปราศจากความยินยอมเป็น
หนังสือจากเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือใน
ขณะนั้นไม่ได้ รวมถึงการไม่มีนโยบายสอบถาม
ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูล
ต่างๆ ของลูกค้าผ่านช่องทางใดๆ
ทั้งนี้ ในปี 2559 ที่ผ่านมา ธนาคารไม่มีเรื่อง
การร้องเรียนใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการละเมิดกฎหมาย
หรือหลักก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร

G4-DMA

การสื่อสาร

และการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของธนาคาร
ธนาคารได้มีการประชาสัมพันธ์ การน�ำเสนอรายละเอียดข้อมูล ผ่านทาง
ช่องทางการสือ่ สารต่างๆ ของธนาคารอย่างสม�ำ่ เสมอ เช่น ทีท่ ำ� การสาขา เว็บไซต์
ของธนาคาร สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งช่วยให้กลุ่มลูกค้าของธนาคารสามารถ
เข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้สะดวก รวดเร็ว และตอบสนอง
ความต้องการกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย
ธนาคารได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมด้านการตลาด การโฆษณา และ
การส่งเสริมการตลาดของธนาคารอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเป็น
ผู้สนับสนุนในรายการต่างๆ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2556 และกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้

ทั้งนี้ ธนาคารยังมุ่งสื่อสารให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบของการ
ให้ความรู้ทางการเงิน โดยในปี 2559 ธนาคารให้ความรู้กับผู้ประกอบการ SME
และบุคคลทั่วไปในหลายโครงการ ดังนี้
1. งานสัมมนาให้ความรู้ “เตรียมความพร้อมให้ SME มีบญ
ั ชีเดียว”

เพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการ SME ได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์จากการท�ำ
บัญชีเดียว ตามพระราชก�ำหนดการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558
2. จัดอบรมหลักสูตร “Genius Exporter”

ให้กับผู้ประกอบการ SME

3. จัดอบรมหลักสูตร “โครงการพัฒนาธุรกิจลูกค้า SME”
(KTB MMS : Krungthai Modern Management for SME)
4. ให้ความรูใ้ นงานสัมมนา “มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจธุรกิจห้ามพลาด”

นอกจากนี้

ยังมีให้ความรู้ ในเรื่อง PromptPay แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างสะดวกสบาย สามารถเข้าถึง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยธนาคารได้เดินสายให้ความรู้กับประชาชน
ในจังหวัดต่างๆ ทั่วภูมิภาค
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ธนาคารกรุ ง ไทย

Growing Together

G4-DMA, G4-PR7

อย่างไรก็ตาม

ธนาคารได้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
ท�ำความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร
สู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง รวมถึงลูกค้า
หรือผู้สนใจยังสามารถสอบถามข้อมูลสินค้า
บริการทางการเงิน และข้อมูลต่างๆ

ผ่านทางศูนย์บริการลูกค้า
ของธนาคาร
เบอร์ โทร

0 2111 1111

ซึ่งมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง
รับฟังข้อเสนอแนะ พร้อมตอบสนองความ
ต้องการลูกค้าโดยจะเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้
เป็นความลับ

นอกจากนัน้ ยังสามารถสือ่ สารกับธนาคารผ่านทาง
สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ได้อีกด้วย เช่น เว็บไซต์
เฟชบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ เป็นต้น อีกทั้งยังสร้างความ
เชื่อมั่นในด้านความมั่นคงปลอดภัยในการให้บริการ
การสือ่ ความแจ้งเตือน และให้คำ� แนะน�ำลูกค้าเกีย่ วกับ
มิจฉาชีพกลุ่ม Call Center ที่หลอกให้ลูกค้าท�ำ
ธุรกรรมผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ATM Skimming และ
เว็ บ ไซต์ ป ลอม โดยมี ก ระบวนการเพื่ อ ป้ อ งกั น
เหตุการณ์ต่างๆ อย่างดีในการด�ำเนินงานเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้ลกู ค้านอกเหนือจากเรือ่ งการสือ่ สาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
จากความมุ ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นาและสื่ อ สาร
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ข องธนาคารอย่า งถูก ต้องโดยไม่มีก าร
สือ่ สารและโฆษณาใดๆ ทีก่ อ่ ให้เกิดความเข้าใจผิดใน
เรื่องสินค้าและบริการ ส่งผลให้ในปี 2559 ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนใดๆ ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลลูกค้า สื่อสาร โฆษณา
สินค้าและบริการของธนาคาร รวมถึงธนาคารไม่มี
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆ ที่ถูกระงับการให้บริการ
เนื่องจากการด�ำเนินการที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นที่
สงสัยของสาธารณชน

G4-DMA, G4-PR5

คุณภาพการให้บริการ

ธนาคารให้ความส�ำคัญกับคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าของธนาคาร
จึงได้จัดท�ำการส�ำรวจความพึงพอใจ เพื่อส�ำรวจข้อมูลและความคิดเห็นของ
ลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการทางการเงิน ธนาคารมีการจัดการ
สนทนากลุม่ ลูกค้าเป้าหมายของธนาคาร โดยแยกตามกลุม่ ของลูกค้าทัง้ ในเขต
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด เพื่อศึกษาความคาดหวังของลูกค้า
ที่เข้ามาใช้บริการสาขา และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า
และน�ำปัจจัยต่างๆ ที่ได้มาใช้เป็นหัวข้อในการส�ำรวจ โดยสุ่มสัมภาษณ์แบบ
ตัวต่อตัว (Face-to-face) บนพื้นที่เป้าหมายที่ระบุไว้และการสุ่มสัมภาษณ์
แบบตัวต่อตัวโดยมีการนัดหมายล่วงหน้าจากฐานข้อมูลบางส่วน ณ สถานที่
ที่ผู้เข้าร่วมวิจัยสะดวกให้การสัมภาษณ์ โดยมีการออกแบบสอบถามที่จะ
ถูกน�ำมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ปีละ 2 ครั้ง เกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของลูกค้า และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยความ
พยายามในการสื่อสาร และการให้ความรู้ทางการเงินส่งผลให้ ผลส�ำรวจ
ความพึงพอใจโดยรวมต่อธนาคาร ของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทยปี 2559
เท่ากับ 4.44 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับ
ธนาคารคู่เทียบ
ตารางเปรียบเทียบผลส�ำรวจความพึงพอใจโดยรวมต่อธนาคาร
ปี 2557-2559
ปี

2557

2558

2559

คะแนนความพึงพอใจ

4.56

4.39

4.44

สัดส่วนผู้ให้คะแนน ≥4

96.1

94.2

96.6

ส�ำหรับความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ ธนาคารแบ่งการส�ำรวจกลุม่ ผลิตภัณฑ์
ออกเป็น 17 กลุ่ม โดยทุกผลิตภัณฑ์ธนาคารได้รับคะแนนความพึงพอใจ
มากกว่า 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ธนาคาร
มีคะแนนดีกว่าธนาคารคู่เทียบ ได้แก่ บริการให้ค�ำแนะน�ำผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินและการลงทุน บัญชีกองทุน บัตร ATM/Debit Card บริการรับช�ำระ
ค่าสินค้า/ค่าสาธารณูปโภค แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการ Supply
Chain Financing สินเชื่อ เงินฝาก โอนเงินระหว่างประเทศ บริการลูกค้า
สัมพันธ์ บริการ Factoring บริการให้ค�ำปรึกษาด้านการเงินและการระดมทุน
บริการจัดการทางการเงิน อนุพนั ธ์ทางการเงิน และมีบางผลิตภัณฑ์ทธี่ นาคาร
มีคะแนนความพึงพอใจน้อยกว่าคู่เทียบ ได้แก่ การค้าต่างประเทศ ประกัน
และบริการอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการส�ำรวจจะน�ำมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อ
ผู้ใช้บริการต่อไป
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รายงานความยั่ ง ยื น 2559

Responsible Banking...Growing to a Sustainable Future
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ สู ่ อ นาคตที่ มั่ น คงและยั่ ง ยื น

ชุมชน

ธนาคารมุ่งมั่นดูแลรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยธนาคารมีที่ท�ำการสาขากระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศ
ธนาคารจึงสามารถดูแลชุมชนครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ
และได้ด�ำเนินโครงการ CSR อย่างต่อเนื่อง อาทิ
โครงการ Krungthai Young Enterprise (กรุงไทยยุววาณิช)

เป็นโครงการทีเ่ ปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม ได้รบั การปลูกฝังความรู้
เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจ และเขียนแผนธุรกิจ มีโอกาสได้ท�ำธุรกิจจริง
ในลักษณะธุรกิจจ�ำลอง และจากประสบการณ์ทไี่ ด้รบั จะช่วยให้เด็กนักเรียน
มีความกล้าคิดกล้าแสดงออก และสามารถน�ำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ

โครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน

เป็นโครงการที่ให้ความส�ำคัญกับเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
นอกเขตเมืองให้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับโรงเรียน
ขนาดใหญ่ในตัวเมือง ซึ่งช่วยให้เด็กและเยาวชนไม่ต้องเดินทางไกลบ้าน
และธนาคารได้สนับสนุนเงินทุนเพื่อปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน และห้อง
ปฏิบัติการวิชาต่างๆ ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน รวมถึง
พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ ปัจจุบันธนาคาร
มีโรงเรียนเครือข่ายในโครงการทัง้ หมด 94 โรงเรียนทัว่ ประเทศและผ่านการ
ประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันจาก สพฐ. ทุกโรงเรียน

โครงการเสริมศักยภาพโรงเรียนชายขอบ

ธนาคารกรุงไทยร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ด�ำเนิน
โครงการเสริมศักยภาพโรงเรียนชายขอบ ให้แก่โรงเรียนบ้านเวินบึก อ�ำเภอ
โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้แนวคิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในโรงเรียน
และชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืน
โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว

เป็นการประกวดการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.
น�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปฝึกทักษะในกระบวนการคิดวิเคราะห์
และตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ สามารถน�ำไปเป็นแนวทางในการประกอบ
ธุรกิจ หรือปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน และพัฒนาปรับใช้กับชุมชน ตลอดจน
ขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชน
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โครงการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย

ธนาคารจัดโครงการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ตั้งแต่ปี 2557-2559
โดยปี 2559 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปินทุกคน
ทุกระดับ สร้างงานศิลปกรรมให้ก้าวสู่ระดับสากล

โครงการ กรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต

เป็นโครงการที่ขยายผลต่อจากโครงการ “กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดี
ใกล้บ้าน” ผ่านการให้โอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดี
และมีความประพฤติดี ให้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาจนจบปริญญาตรี
(หลักสูตรปกติ)

โครงการ KTB เยาวชนคนรักกีฬา

ในปี 2559 ธนาคารได้จัดโครงการ KTB Kid’s Boxing 2016 และ
KTB Kid’s Soccer 2016 สอนทักษะพื้นฐานของกีฬามวยไทยและฟุตบอล
เพื่อส่งเสริมให้บุตรหลานพนักงานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งกีฬา
มวยไทยและฟุตบอลจะช่วยให้เด็กได้ออกก�ำลังกาย ฝึกสมาธิ ระเบียบวินยั
รวมถึงสอนให้รู้จักการนอบน้อม เคารพให้เกียรติผู้อื่น และเป็นหนึ่ง
ในแนวทางส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์มวยไทยให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา

โครงการสนับสนุนกีฬาสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย

ธนาคารให้การสนับสนุนสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย ตั้งแต่
ปี 2549 ถึงปัจจุบัน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายส่งเสริม
กีฬาของรัฐบาล ทั้งในระดับพื้นฐานไปจนถึงความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ
โดยมีเป้าหมายเพือ่ พัฒนากีฬาไปสูค่ วามส�ำเร็จและน�ำชือ่ เสียงมาสูป่ ระเทศ
ในระดับสากล

โครงการสร้างสื่อการเรียนการสอนส�ำหรับผู้พิการ
ทางการได้ยิน

ธนาคารได้ด�ำเนินโครงการสร้างสื่อการเรียนการสอนส�ำหรับผู้พิการ
ทางการได้ยิน โดยร่วมกับวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้
ผู้เรียนซึ่งเป็นผู้พิการทางการได้ยิน มีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม
มีประสิทธิภาพในการเรียนรูเ้ นือ้ หาทีจ่ ำ� เป็น สามารถน�ำไปใช้ในการต่อยอด
ความรู้ต่อไปในอนาคต
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โครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ (Saving for Change)

ธนาคารกรุงไทยร่วมกับชมรม CSR สมาคมธนาคารไทยด�ำเนินโครงการ
รู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557-2558 (โครงการปีที่ 1)
เป็นต้นมาจนถึงปี 2559 (โครงการปีที่ 2) เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการทางการเงินส่วนบุคคลและปลูกฝังวินัยทางการเงิน ในหลักสูตร
“4 รู้สู่ความมั่งคั่ง” แก่แกนน�ำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบัน
การศึกษาในจังหวัดนครปฐม
โครงการเตรียมความพร้อมให้ SME มีบัญชีเดียว

ธนาคารกรุ ง ไทยได้ ร ่ ว มกั บ สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย
กรมสรรพากร และสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ด�ำเนิน
โครงการเตรียมความพร้อมให้ SME มีบญั ชีเดียว โดยธนาคารเป็นผูส้ นับสนุน
หลักในการอบรมความรู้ทางการเงินการธนาคารแก่ผู้ประกอบการ SME

โครงการกรุงไทยหัวใจสีเขียว

ในปี 2559 ธนาคารได้รณรงค์ให้พนักงานและครอบครัวในหน่วยงาน
ต่างๆ ร่วมกันปลูกป่าจ�ำนวน 5 ครั้ง ณ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม
ภายในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิ่ม
ความหลากหลายทางชีวภาพ ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

โครงการ Shred 2 Share ข้อมูลปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เป็นโครงการที่รณรงค์ให้องค์กรต่างๆ ได้ให้ความส�ำคัญกับวิธีท�ำลาย
เอกสารข้อมูลอย่างมีมาตรฐานสากล และผ่านการย่อยท�ำลายแล้วน�ำกลับ
มาใช้ใหม่อย่างถูกวิธี ธนาคารได้เข้าร่วมโครงการเพื่อป้องกันการรั่วไหล
ของข้อมูล ลดปริมาณการตัดต้นไม้ การใช้น�้ำ ถ่านหิน และลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเกิดภาวะโลกร้อน
โครงการหอศิลป์กรุงไทย สานใจสืบทอดศิลปวัฒนธรรม

หอศิลป์กรุงไทยได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยการ
เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีจีน ผ่านนิทรรศการ
และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
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โครงการสวนประติมากรรมกรุงไทย
(Krungthai Sculpture Park)

ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นอกจาก
จะท�ำหน้าที่เป็นโรงเรียนที่ใช้ฝึกสอนวิชาการและ Training ทักษะด้าน
ต่างๆ ให้แก่พนักงานของธนาคารแล้ว พื้นที่สวนขนาดใหญ่ยังได้ถูกน�ำมา
ใช้ประโยชน์ในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ด้านศิลปะ ที่เน้นจัดแสดงผลงาน
ประติมากรรมและผลงานสื่อประสมที่เป็นผลงานลอยตัว 3 มิติ
โครงการหอศิลป์กรุงไทย (Krungthai Art Gallery)

ธนาคารเห็นถึงความ “ไม่เพียงพอ” ของพื้นที่ทางศิลปะว่าเมื่อไร้
“จุดนัดพบ” ศิลปะก็ไม่สามารถเข้าถึงคนหมูม่ ากได้ จะท�ำอย่างไรให้สงั คม
ได้รับโอกาสมากขึ้น เมื่อเกิดแนวคิดนี้ประกอบกับการที่ธนาคารมีผลงาน
สะสมจากการสนับสนุนการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติมากขึน้ ความต้องการ
“แบ่งปันศิลปะ” จึงผลักดันให้เกิด “หอศิลป์กรุงไทย” ขึ้นที่อาคารสาขา
เยาวราช
โครงการศิลปะเพื่อสังคม หอศิลป์กรุงไทย

หอศิลป์และสวนประติมากรรมของธนาคารกรุงไทย จัดกิจกรรมให้
ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้เรื่องศิลปะผ่านการชื่นชมผลงานระดับ
มาสเตอร์พีซแล้ว ต่อมาคือการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับกลุ่มผู้เรียนในหลายระดับ นอกจากการสร้างทุนทางปัญญาแล้ว การท�ำ
กิจกรรมของหอศิลป์ ยังมุ่งสร้าง “จิตอาสา” ให้เกิดขึ้นแก่สังคม
โครงการ KTB CSR KIDS CAMP

ธนาคารกรุงไทยจัดโครงการ KTB CSR KIDS CAMP เพื่อสนับสนุน
การเสริมสร้างทุนทางปัญญาให้กับบุตรพนักงานในช่วงปิดเทอมเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพือ่ สร้างการรับรูใ้ นเรือ่ งปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2559 ณ เรือนไทยทักษิณา
อ�ำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการกรุงไทย...คนรักศิลป์

ธนาคารได้จัดตั้งชมรมกรุงไทย...คนรักศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีโอกาสท�ำกิจกรรมที่ผ่อนคลาย
จากการท�ำงานและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งปลูกจิตส�ำนึก
ให้รักและเห็นคุณค่าของศิลปะ มีการจัดอบรมการวาดภาพสีน�้ำและ
ท�ำกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การเรียนวาดภาพนอกสถานที่ และการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานของสมาชิกชมรม
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RESPONSIBLE BANKING
Growing to a Sustainable Future

Environmental
Responsibility
สิ่ ง แวดล้ อ มยั่ ง ยื น
ใช้ ท รั พ ยากรให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
ด�ำเนินธุ ร กิ จอย่ า งเป็ น มิ ต รต่ อสิ่ ง แวดล้ อม
น� ำ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และนวั ต กรรมใหม่ ๆ
เข้ า มาใช้ ง านอย่ า งเหมาะสม
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
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การด�ำเนินงานอย่างยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อม
ธนาคารเป็นธุรกิจทางการเงิน ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรม
การบริ ก ารที่ ไ ม่ ไ ด้ ส ร้ า งผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง แต่ธนาคารยังคงตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและด�ำเนินการอย่าง
ต่อเนือ่ งและจริงจัง จึงได้จดั ให้มนี โยบายด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม

G4-DMA

การจัดการด้านพลังงาน

ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อการจัดการด้านพลังงานมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาธนาคารได้มีนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และ
มาตรการด้านสิง่ แวดล้อม
ก�ำหนดให้

โดยมีเป้าหมาย คือ
• ป้องกันและควบคุมการเกิดผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อม
• ส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
แก่พนักงาน
• ก�ำหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการ

รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยี
ตัง้ แต่วนั ที่ 31 มกราคม 2555 เพือ่ ให้การบริหารจัดการพลังงาน
และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อาคาร 1
(นานาเหนือ)

อาคาร 2
(สุขุมวิท)

อาคารถนนศรีอยุธยา

อาคารสวนมะลิ

ศูนย์คอมพิวเตอร์
พิบูลสงคราม

ศูนย์ฝึกอบรม
ธนาคารกรุงไทยเขาใหญ่

เ ป ็ น อ า ค า ร ค ว บ คุ ม ต า ม พ ร ะ ร า ช ก ฤ ษ ฎี ก า
ก�ำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 และพระราช
บัญญัติการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550

โดยพนักงานทุกคนมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการลดการใช้พลังงาน
โดยถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฎิบัติงาน รวมถึงการน�ำวิธีการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการประหยัดพลังงานมาใช้ ท�ำให้
ธนาคารสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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G4-EN6

ธนาคารมีโครงการที่ด�ำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ธนาคารมีการ
ด�ำเนินงานอนุรักษ์พลังงาน อาทิ
1. โครงการร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน
“KTB Think Green+”

2. โครงการ Booth ATM Energy Saving

ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานแบบมีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นให้พนักงานตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน โดยการปลูกจิตส�ำนึกให้พนักงาน
ได้ตระหนักถึงคุณค่าในการใช้พลังงาน รวมถึงมุง่ เน้นการมีสว่ นร่วม
ในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของการใช้พลังงานให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยใช้กิจกรรมแข่งขันลดการใช้ไฟฟ้า
ของหน่วยงานทั่วประเทศ ประกอบด้วย ส�ำนักงานใหญ่ (อาคาร
นานาเหนือ และอาคารสุขุมวิท) สาขา ส�ำนักงานเขต และกลุ่ม
เครือข่ายภายในสายงานเครือข่ายขนาดเล็กและรายย่อย โดยมี
เกณฑ์ชี้วัดชัดเจน รวมถึงจัดท�ำรายงานการใช้ไฟฟ้าในทุกเดือน
เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทราบถึงปริมาณการใช้ไฟฟ้า ส�ำหรับน�ำไป
ปรับปรุงการด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่
ดูแลการใช้พลังงาน และร่วมกันใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มากทีส่ ดุ ทัง้ นีเ้ พือ่ ลดค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินงาน และช่วย
พัฒนาความยั่งยืนในเรื่องพลังงาน

เนื่ อ งจากเดิ ม Booth ATM ของธนาคารมี ก ารใช้ เ ครื่ อ ง
ปรับอากาศเป็นตัวระบายความร้อน จึงได้ทำ� การศึกษากระบวนการ
ระบายความร้อนจากธรรมชาติแทนเครือ่ งปรับอากาศภายในเครือ่ ง
Booth ATM โดยการติดพัดลมระบายอากาศและพัฒนาโครงสร้าง
ของ Booth ATM ให้ระบายอากาศได้ดีขึ้น และในปี 2559 ธนาคาร
ได้ตดิ ตัง้ Booth ATM เพิม่ ขึน้ 30 บูธ และได้มกี ารเปลีย่ นหลอดไฟฟ้า
ในป้าย Booth ATM Energy Saving โดยจากเดิมเป็นหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ไปเป็นหลอด LED เพื่อประหยัดพลังงานได้เพิ่มขึ้น

ซึ่งจากการทดลอง

1 บูธ สามารถประหยัดค่าไฟฟ้า

27,708.48 บาท/ปี

โดยตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันมีการติดตั้ง
Booth ATM ประหยัดพลังงานไปแล้วทัง้ หมด 996 บูธ
ดังนั้น ธนาคารสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้

24,073,241.40 บาท/ปี
โดยมีเป้าหมายลดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานสิ้นปี 2559

หมายเหตุ: การค�ำนวณประหยัดค่าไฟฟ้าตัง้ แต่เริม่ โครงการ ปี 2558
ใช้เกณฑ์ค�ำนวณค่าไฟฟ้า 24,060 บาท/1 บูธ

ธนาคารจะสามารถลดปริมาณการค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานได้

มากกว่า 10%
โดยผลการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้น
พบว่า

ลดได้ 11.25%

จากปีก่อนหน้า
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G4-EN3, G4-EN6

ธนาคารให้ความส�ำคัญกับมาตรการควบคุมการใช้พลังงานตาม
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน โดยจัดให้ผู้บริหารทุกระดับและเจ้าหน้าที่
ของธนาคารด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องในด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้
เกิดการใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการด�ำเนินงาน
ที่ยั่งยืนขององค์กร

โดยมีการก�ำหนดเปิด-ปิดไฟฟ้า และเครือ่ งปรับอากาศ
อาคารส�ำนักงานใหญ่เป็นเวลา คือ เปิดในช่วงเวลา
07.30-12.00 น. และ 13.00-17.30 น. เท่านัน้
ตารางการใช้ไฟฟ้าในอาคารส�ำนักงานใหญ่ ทั้ง 2 อาคาร ในปี 2558-2559
ค่าการใช้พลังงาน (KWh และ GJ)
อาคาร
อาคารสุขุมวิท
อาคารนานาเหนือ

หน่วย

(KWh)
(GJ)
(KWh)
(GJ)

GHG Emissions : Total scope2 Co2 emissions
(Tonco2eq)

2558

5,552,000.00
19,987.20
6,238,666.67
22,459.20
6,863.35

* Emission Factor (GtoG) 1 KWh = 0.5821 การค�ำนวณอ้างอิงจาก Thailand Grid Mix Electricity LCI Database 2557 (2014)

2559

5,463,000.00
19,666.80
6,195,395.00
22,303.42
6,786.35
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ตารางการใช้ไฟฟ้าในอาคารส�ำนักงานเขตและสาขาทั่วประเทศ ในปี 2559
แบ่งตามพื้นที่ค่าการใช้พลังงาน (KWh และ GJ)
หน่วย

KWh
GJ

กทม.

79,166,532.00
284,999.52

ภาคกลาง

50,037,910.86
180,136.48

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

33,411,883.02
120,282.78

หมายเหตุ: * ปริมาณการใช้พลังงานของอาคารในส�ำนักงานใหญ่ทงั้ 2 อาคาร ลดลง 132,271.67 KWh หรือ 476 GJ
** 1 KWh = 0.0036 GJ : การค�ำนวณอ้างอิงจาก Sustainability Reporting Guideline  version G4
G4-EN19

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ปัจจุบันภาวะโลกร้อน (Climate Change) เป็นปัญหาที่เริ่มทวีความรุนแรง
มากขึ้นของโลก ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตต่างๆ ซึ่งธนาคารได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญอย่างยิ่ง
ต่อการบรรเทาภาวะโลกร้อน โดยธนาคารถือเป็นธุรกิจประเภทการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกแบบทางอ้อมจากการใช้ไฟฟ้า (Scope 2) ซึ่งไฟฟ้าเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจะมีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
ที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง
ด้วยสาเหตุดังกล่าว ธนาคารจึงรณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานลดการใช้ไฟฟ้า
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ธนาคารสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากส�ำนักงานใหญ่ ทั้ง 2 อาคารจากปีที่ผ่านมาได้ถึง 77 ton CO2 emissions
ทัง้ นี้ เนือ่ งจากปี 2559 ธนาคารมีการเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีแรก
ซึ่งธนาคารเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่มากยิ่งขึ้นในปีถัดไป

ภาคใต้

28,301,852.92
101,886.67

ภาคเหนือ

29,174,272.83
105,027.38
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G4-DMA

การบริหารจัดการวัสดุ
ธนาคารมี ค วามมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะลดปริ ม าณการใช้ ก ระดาษ
และสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนร่วมมือกันประหยัด
กระดาษ โดยค�ำนึงถึงคุณค่าของกระดาษทุกแผ่น โดยใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุดถึงแม้ว่าปริมาณวัสดุหลักของธนาคาร
ทีน่ ำ� มารายงานในรายงานความยัง่ ยืนฉบับนี้ จะไม่มกี ารหมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่หรือเป็นวัสดุหลักทีน่ ำ� มาจากวัสดุรไี ซเคิล แต่ธนาคาร
พยายามลดปริมาณการใช้ทรัพยากรที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ของธนาคาร รวมถึงการเป็น Paperless Organization โดยก�ำหนด
อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร ด้วยการน�ำเทคโนโลยีมาช่วย
ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

G4-DMA, G4-EN1

ปริมาณการใช้วัสดุ
กระดาษถือว่าเป็นวัสดุหลักในการด�ำเนินงานในธุรกิจของ
ธนาคาร โดยในปีที่ผ่านมา มีการใช้กระดาษ (สลิป) ดังนี้

ประเภท

ใบฝากเงิน
ใบถอนเงิน
ใบช�ำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ
ใบรับฝากเงินส�ำหรับสมุดคู่ฝาก
สมุดคู่ฝาก (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์)
สมุดคู่ฝาก (บัญชีเงินฝากประจ�ำ)
สมุดคู่ฝาก KTB ZEROTAX
รวม

รายละเอียด/
หน่วย

500
500
100
500
1
1
1

ชุด/ห่อ
ใบ/ห่อ
ใบ/ห่อ
ใบ/ห่อ
เล่ม
เล่ม
เล่ม

KTB netbank
ธนาคารสามารถให้ บ ริ ก ารโดยไม่ ใช้ ก ระดาษ
(Paperless) เป็ น การลดปั ญ หาในการเก็ บ สลิ ป
กระดาษประจ�ำวัน และลดต้นทุนการใช้กระดาษแล้ว
ยั ง เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก ารที่ ส ะดวก
รวดเร็วกับลูกค้าอีกด้วย

น�้ำหนัก
(กิโลกรัม)

1.44
0.64
0.25
0.90
0.0134
0.0136
0.0122

ปริมาณการใช้วัสดุ
จ�ำนวน
ทั้งหมด (ห่อ)

32,880
51,939
222,100
31,765
5,371,600
191,400
139,200

รวมน�้ำหนัก
(กิโลกรัม)

47,347
33,241
55,525
28,589
71,979
2,603
1,698
240,982
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ทั้งนี้ การท�ำธุรกรรมทางการเงินใหม่ๆ ส�ำหรับลูกค้าผ่าน KTB netbank สามารถเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้น และยังช่วยลด
ปริมาณกระดาษสลิปที่เกิดจากการท�ำธุรกรรมหน้าเคาน์เตอร์หรือตู้ ATM ดังนี้
ปริมาณการลดใช้สลิป

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ห่อ
กิโลกรัม

1,102,006
1,179,146

1,402,322
1,500,495

1,562,665
1,672,050

1,522,050
1,628,593

1,580,922
1,691,586

ยอดรวม
ตั้งแต่ปี
2555-2559

7,169,965
7,671,870

หมายเหตุ: สลิป 500 ชุด : 1 ห่อ = 1.07 กิโลกรัม

โดยปัจจุบนั ธนาคารได้มนี วัตกรรม KTB netbank ซึง่ สามารถเปิดบัญชีโดยไม่ตอ้ งมีสมุดคูฝ่ าก ซึง่ มีสถิตปิ ริมาณการลดใช้สมุดคูฝ่ าก ดังนี้
ปริมาณการลดใช้
สมุดคูฝ่ าก

ปี 2555

เล่ม
กิโลกรัม

31,961
455

ปี 2556

ปี 2557

23,387
333

9,521
136

ปี 2558

2,887
41

ปี 2559

1,741
25

ยอดรวม
ตั้งแต่ปี
2555-2559

69,497
990

หมายเหตุ: สมุดคูฝ่ าก 1 เล่ม = 0.01425 กิโลกรัม

จากความพยายามอย่างต่อเนื่อง

ได้บริหารจัดการวัสดุหลักในการด�ำเนินงานของธนาคาร
ท�ำให้ตงั้ แต่ปี 2555 ธนาคารสามารลดปริมาณการใช้สลิปได้ถงึ

7,671,870 กิโลกรัม
990 กิโลกรัม

และลดปริมาณการใช้สมุดคู่ฝากได้ถึง
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โครงการ

G4-DMA, G4-EN8

การจัดการทรัพยากรน�ำ้

“กรุงไทย ใช้น�้ำอย่างฉลาด”
ติดป้ายรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันใช้นำ�้ อย่างประหยัด
บริเวณอ่างล้างมือ และบานประตูดา้ นในห้องนำ�้ และห้องครัว
ของอาคารส�ำนักงานใหญ่ทงั้ 2 แห่ง คือ อาคารนานาเหนือ
และอาคารสุขมุ วิท และอาคารสาขา โดยมีเป้าหมายในการลด
การใช้น�้ำอย่างน้อยร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา

ธนาคารได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ในการจั ด การ
ทรัพยากรน�้ำอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยในปี 2559
ธนาคารได้ ด� ำ เนิ น การ “กรุ ง ไทย ใช้ น�้ ำ อย่ า งฉลาด”
โดยเป็นการรณรงค์ให้พนักงานใช้นำ�้ อย่างรูค้ ณุ ค่าและให้เกิด
ประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ

มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ประหยัดน�้ำ เช่น การปรับ
เปลีย่ นก๊อกนำ�้ อ่างล้างมือเป็นระบบ Sensor เพือ่ ไม่ให้นำ�้ ไหล
ทิ้งโดยไม่จ�ำเป็น ปรับเปลี่ยนหัวก็อกน�้ำในบางพื้นที่ให้ ไหล
แบบฉีดฝอยเพือ่ ลดการใช้นำ�้ และปรับแรงดันน�ำ้ สายฉีดช�ำระ
ให้พอดี โดยจะด�ำเนินการไปพร้อมกับการปรับปรุงสาขา

ซึ่งธนาคารใช้แหล่งน�้ำจากน�้ำประปาโดยตรง 100%
สามารถแสดงปริมาณการใช้ ดังนี้

ตารางการใช้น�้ำประปาอาคารส�ำนักงานใหญ่ ทั้ง 2 อาคาร ในปี 2558-2559
ปริมาณการใช้น�้ำ (m3)
หน่วย

m3

อาคารสุขุมวิท

อาคารนานาเหนือ

2558

2559

2558

2559

1,045,800.67

1,038,201.32

1,109,174.15

1,092,797.12

ตารางการใช้น�้ำประปาอาคารส�ำนักงานเขตและสาขา ในปี 2559
ปริมาณการใช้น�้ำ (m3)
หน่วย

m3

กทม.

10,220,580.88

ภาคเหนือ

ภาคอิสาน

ภาคกลาง

ภาคใต้

2,312,207.52

3,918,382.40

5,524,134.76

3,492,203.28

* อ้างอิงค่ามาตรฐานตามมาตรฐานควบคุมการระบายน�ำ้ ทิง้ จากอาคาร มาตรา 55 พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

KTB
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G4-DMA, G4-EN19

โครงการ Shred2Share
ร่วมกับพันธมิตร

ธนาคารเข้าร่วม โครงการ “Shred2Share ข้อมูลปลอดภัย ร่วมใส่ใจสังคมและ
สิ่งแวดล้อม” โดยร่วมกับพันธมิตรกว่า 64 หน่วยงาน เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน ในการ
รณรงค์ให้พนักงานน�ำเอกสารที่ไม่ใช้แล้วมาย่อยท�ำลายอย่างปลอดภัย และน�ำไปรีไซเคิล
ตามกระบวนการมาตรฐานสากล

โดยในปี 2559

ลดปริมาณกระดาษ

86.55
ตัน

ลดปริมาณการเกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มากถึง

ลดการใช้ถ่านหิน

ตัน

ตัน

22.50

ลดการใช้น�้ำ

9.52

4,328

ลดการใช้ถ่านหิน

ลดการใช้น�้ำ

ลบ.เมตร

รวมการด�ำเนินการใน 8 ปี

ลดปริมาณกระดาษ

499.38
ตัน

ลดปริมาณการเกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มากถึง

130.87
ตัน

ทั้งนี้ ธนาคารจะยังคงสานต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กั บ โครงการ Shred2Share ข้ อ มู ล ปลอดภั ย
ร่วมใส่ ใจสิ่งแวดล้อม ในปีต่อๆ ไป และน�ำเสนอผล
การมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ผู้บริหาร
และพนักงานได้รับทราบ ปีละ 1 ครั้ง

54.94
ตัน

25,013
ลบ.เมตร
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G4-EN19

ตารางข้อมูลการส่งท�ำลายเอกสารด้วยวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมในโครงการ Shred2Share
ของธนาคารกรุงไทย ส�ำนักงานใหญ่
ปี

ปริมาณเอกสาร (ตัน)

ลด CO2 (ตัน)

2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
รวม

39.08
54.72
55.86
62.13
62.66
69.94
68.44
86.55
499.38

10.16
14.23
15.34
16.38
16.29
18.18
17.79
22.50
130.87

ลดการใช้ถ่านหิน (ตัน)

จากการที่ธนาคารร่วมด�ำเนิน

โครงการ Shred2Share มาอย่างต่อเนื่อง

มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เชือ่ มโยงธุรกิจเข้ากับการท�ำประโยชน์เพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม โดยการ
รวบรวมเอกสารที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาย่อยสลายและน�ำกลับมารีไซเคิลเพื่อผลิตกระดาษใหม่
เมือ่ พิจารณาข้อมูลการท�ำลายเอกสารของธนาคารกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ปริมาณการใช้ถ่านหิน และการใช้ทรัพยากรน�้ำ ไปพร้อมกัน พบว่าสามารถลดมลภาวะซึ่งเป็น
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน อีกทั้งกระดาษบางส่วนยังสามารถน�ำกลับไปใช้ประโยชน์
ใหม่ได้ และยังได้รว่ มบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนทีไ่ ด้จากการรีไซเคิล ให้กบั โรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดนอีกด้วย

4.30
6.02
6.12
6.93
6.83
7.69
7.53
9.52
54.94

ลดการใช้นำ�้ (ลบ.ม.)

1,954
2,737
2,793
3,150
3,133
3,496
3,422
4,328
25,013
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G4-FS8

ธนาคารมี ก ารด� ำ เนิ น การด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
และสิ่งแวดล้อมหลายโครงการ ได้แก่
• โครงการ KTB Think Green+
• การทบทวนแผนความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน (Business Continuity Policy)

		 ด้านสิ่งแวดล้อม
• รณรงค์การลดใช้พลังงานในองค์กร
• สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม
โดยธนาคารกรุงไทยได้รบั การแต่งตัง้ เป็นผูจ้ ดั การกองทุนสิง่ แวดล้อม โดยตัง้ แต่เริม่ เปิด
โครงการจนถึงปี 2559 มีมลู ค่าสินเชือ่ ส�ำหรับหน่วยงานทีข่ อกูเ้ พือ่ น�ำไปปรับปรุงประสิทธิภาพ
ด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

1. โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบัน
การเงิน
2. โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมส�ำหรับภาคเอกชนและภาครัฐ
3. โครงการสินเชือ่ นวัตกรรมดีไม่มดี อกเบีย้ (KTB Innovation)
4. โครงการสนับสนุนเงินทุนเพือ่ การวิจยั และเทคโนโลยีสำ� หรับ
ภาคเอกชน (KTB-R&D)
5. โครงการสินเชือ่ กรุงไทยประหยัดพลังงาน (KTB Green Loan)

ปีที่เริ่มด�ำเนินการ

วงเงินสินเชื่อรวมสะสม
ณ ปี 2559

ปี 2550 - ปัจจุบัน

415,600,000.00 บาท

ปี 2550 - ปัจจุบัน
ปี 2551 - ปัจจุบัน
ปี 2551 - ปัจจุบัน

2,107,000,000.00 บาท
156,018,600.00 บาท
286,564,000.00 บาท

ปี 2553 - ปัจจุบัน

3,077,290,000.00 บาท

ธนาคารได้เข้าร่วม

โครงการ TBCSD Green Meetings ตั้งแต่ปี 2550
ซึ่งจัดโดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development) ร่วมกับ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ทั้งนี้ ในการเป็นองค์กรที่น�ำแนวทางการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร (Green Meetings) ไปประยุกต์ใช้
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Economic
Responsibility
Social
Responsibility
Environmental
Responsibility

Responsible Banking…Growing to a Sustainable Future
ดำเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบ สูอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน

สัมผัสเร�่องราวดีๆ เพื่อคุณภาพที่ดีข�้นของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ผานเทคโนโลยี AR CODE แลวกาวสูความยั่งยืนไปดวยกันกับ KTB
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G4-28, G4-29, G4-30, G4-32

แนวทาง

การจัดท�ำรายงานความยั่งยืน
ธนาคารกรุงไทยให้ความส�ำคัญกับการจัดท�ำรายงานความยั่งยืน เพื่อ
เปิดเผยการด�ำเนินงานใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ให้ผมู้ ี
ส่วนได้สว่ นเสียได้รบั รูเ้ ป็นประจ�ำทุกปี ตัง้ แต่ปี 2549 ฉบับล่าสุด คือ ฉบับปี 2558
โดยปีนเี้ ป็นปีที่ 2 ทีธ่ นาคารได้นำ� มาตรฐานสากล Global Reporting Initiative
(GRI) ฉบับ 4 มาเป็นกรอบการจัดท�ำรายงาน และได้เปิดเผยข้อมูลการ
ด�ำเนินงานของธนาคารในระดับ Core (G4-32) ครอบคลุมการด�ำเนินงาน
ด้านความยัง่ ยืนของธนาคารตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559
G4-18

การก�ำหนดประเด็นสาระส�ำคัญ
และขอบเขตการรายงาน
ธนาคารได้ ก� ำ หนดประเด็ น ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ
ความยัง่ ยืนขององค์กร และความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย ด้วยการน�ำหลักการของ GRI ฉบับ 4 มาใช้ ตัง้ แต่
ขัน้ ตอนการระบุประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการด�ำเนินงาน
ขององค์กร (Identification) การจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของประเด็นที่มีผลต่อการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน

ประกอบดวยผูบร�หาร สายงาน 6
• สายงานปฏิบัติการ (ประธาน)
• สายงานทรัพยากรบุคคลฯ
• ธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย
• สายงานบริหารความเสี่ยง
• สายงานการตลาดและสื่อสารองค์กร
• สายงานเทคโนโลยี

Topic

IDENTIFICATION

ขององค์กร (Prioritization) การตรวจสอบถึงความถูกต้องของข้อมูลและ
ความครบถ้วนก่อนจัดท�ำรายงานความยัง่ ยืนเพือ่ เผยแพร่ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ขององค์กร (Validation) แล้วจึงน�ำเข้าสู่กระบวนการทบทวน (Review)
กระบวนการจัดท�ำรายงานทั้งหมดเพื่อเตรียมตัวส�ำหรับการจัดท�ำรายงาน
ความยัง่ ยืนในปีถดั ไป ตามกรอบ GRI ฉบับ 4 โดยมีรายละเอียดการด�ำเนินงาน
ดังนี้
Disclosures on Management Approach
+ Indicators

Aspect

STEP
01

Sustainability
Context

PRIORITIZATION

STEP
02

Materiality

VALIDATION

STEP
03

Completeness

Stakeholder Inclusiveness

Sustainability
Context

STEP
04

REVIEW

Stakeholder
Inclusiveness

Report
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G4-18

1. การระบุประเด็น
		(Identification)
ในปี 2559
ธนาคารได้ท�ำการระบุประเด็นที่มคี วามส�ำคัญกับ
บริบทความยั่งยืนขององค์กร (Sustainability
Context)
ใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ที่มีอิทธิพลต่อการประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย ขององค์ ก รอย่ า งครอบคลุ ม (Stakeholder
Inclusiveness) โดยได้รวบรวมข้อมูลผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการด�ำเนินกิจกรรม สินค้าและบริการ และความสัมพันธ์
ของธนาคาร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยได้แบ่ง
ตามแหล่งที่มาของข้อมูล (G4-18) ดังนี้
ข้อมูลภายในองค์กร (เป้าหมายองค์กร)
ธนาคารได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร
เพื่อคัดเลือกประเด็นที่มีความส�ำคัญกับการด�ำเนินงาน
ด้านความยั่งยืนและความเสี่ยงขององค์กร ที่สอดคล้อง
และสนับสนุนยุทธศาสตร์ของธนาคาร
ข้อมูลภายนอกองค์กร (ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย)
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย คือส่วนส�ำคัญในการก�ำหนดทิศทาง
การด�ำเนินงานของธนาคาร โดยธนาคารได้ประชุมร่วมกับ
หน่วยงานที่ท�ำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อทราบถึง
ความต้ อ งการและความคาดหวั ง ด้ า นการด� ำ เนิ น งาน
เพื่อความยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล้อมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของธนาคารในแต่ละกลุม่
ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากช่องทางต่างๆ เช่น การพูดคุย
การประชุม การสัมมนา การรับฟังความคิดเห็นด้วยวิธตี า่ งๆ
เช่น แบบส�ำรวจความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั งิ าน การส�ำรวจ
ความพึงพอใจของลูกค้า แบบประเมินคู่ค้า แบบประเมิน
ความพึงพอใจของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ CSR รายงาน
การประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ปั จ จั ย ความพึ ง พอใจผู ้ ถื อ หุ ้ น
เกณฑ์การพิจารณาความรับผิดชอบต่อสังคมด้านต่างๆ
เกณฑ์ ต ามแบบประเมิ น คุ ณ ธรรมความโปร่ ง ใสในการ
ด�ำเนินงานของหน่วยงานรัฐ แบบประเมินความยั่งยืนของ
บริษัทจดทะเบียน เป็นต้น

2. การจัดล�ำดับความส�ำคัญ
		(Prioritization)
		 หลั ง จากที่ ธ นาคารได้ ร ะบุ ป ระเด็ น ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ
ต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรแล้ว ได้น�ำประเด็น
เหล่านั้นมาจัดล�ำดับถึงความส�ำคัญตามแนวทางของ GRI 4
เพื่อทดสอบสารัตถภาพ (Materiality Test) โดยได้ประชุม
ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน
และตัวแทนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการ
พิจารณาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มี
ผลต่อผลตอบแทนทางการเงินในระยะสั้นและยาว รวมถึง
การพิจารณาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น
กลยุทธ์และค่านิยมขององค์กร ความคาดหวังของสังคม ประเด็น
ทีผ่ มู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียให้ความส�ำคัญ โดยได้จดั ล�ำดับความส�ำคัญ
ตาม 2 เกณฑ์หลัก เพื่อน�ำไปสู่การก�ำหนดประเด็นลงตาราง
Materiality Matrix (G4-18) คือ แกนนอน ระดับนัยส�ำคัญ
ของผลกระทบทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ต่อองค์กร และแกนตั้ง ระดับอิทธิพลต่อการประเมินและ
ตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ธนาคารกรุ ง ไทย
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G4-18

ระดับอิทธิพลต่อการประเมินและตัดสินใจของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
Medium
High

• ผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ (EC1 EC2 EC3 EC4)

• การไม่เลือกปฏิบัติ (HR3)

• การติดฉลากสินค้าและบริการ (PR5)

• ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า (PR8)

• ผลกระทบด้านเศรษฐกิจทางอ้อม (EC8)

• มลพิษทางอากาศ (EN19)
• พลังงาน (EN3 EN6)

• การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (SO3 SO4)

• ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม (LA12)
• การสื่อสารการตลาด (PR7)
• การจ้างงาน (LA1 LA2 LA3)
• น�ำ้ (EN8)

• วัสดุ (EN1)

Low

• สุขอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน (LA5 LA6 LA7 LA8)

• การฝึกอบรมและการศึกษา (LA9 LA10 LA11)

Low

Medium
High
ระดับนัยส�ำคัญของผลกระทบทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม

โดยธนาคาร
ได้ ก� ำ หนดและจั ด ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ
ประเด็นที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงาน
เพื่อความยั่งยืนขององค์กรมากที่สุด จาก
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ทัง้ หมด 15 ประเด็น ได้แก่
ผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจทางอ้อม การไม่เลือกปฏิบัติ
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การติดฉลาก
สิ น ค้ า และบริ ก าร การสื่ อ สารการตลาด
ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า การจ้างงาน
ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน
การฝึกอบรมและการศึกษา วัสดุ พลังงาน น�ำ้
และมลพิษทางอากาศ

โดยก� ำ หนดขอบเขตของการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ในแต่ ล ะประเด็ น
ตามบริเวณทีเ่ กิดผลกระทบ (หรือคาดว่าจะเกิด) ดังนี้
G4-17

• ขอบเขตภายในองค์กร (Within Organization)
		 ประกอบด้วย บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบริษัทในเครือของธนาคาร
กรุงไทย (KTB Group) จ�ำนวน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย
จ�ำกัด บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ำกัด บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ�ำกัด และบริษัท กรุงไทย แอดไวซ์เซอรี่ จ�ำกัด
• ขอบเขตภายนอกองค์กร (Outside Organization)
		 ประกอบไปด้วย ลูกค้า สังคม ผู้ถือหุ้น คู่ค้าและหน่วยงานก�ำกับ
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ประเด็นด้านความ
ยั่งยืนตามแนวทาง
GRI Aspect
(G4-19)

ขอบข่ายของการรายงาน Aspect Boundary
Within Organization (G4-20)
(KTB/KTB Group)
KTBLAW KTBGS

KTAM

KTBCS

KTBL

Outside Organization (G4-21)
KTBA

ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า

คู่ค้า

สังคม

หัวข้อที่น�ำเสนอ
ในรายงาน

หน่วยงาน
ก�ำกับ

1. ผลการด�ำเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ
Economic Performance

การด�ำเนินงาน
อย่างยั่งยืน
ด้านเศรษฐกิจ

2. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
ทางอ้อม Indirect
Economic Impacts

การด�ำเนินงาน
อย่างยั่งยืน
ด้านเศรษฐกิจ

3. การไม่เลือกปฏิบัติ
Non-Discrimination

การด�ำเนินงาน
อย่างยั่งยืน
ด้านสังคม

4. การต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน
Anti-corruption

การก�ำกับดูแลกิจการ

5. การติดฉลากสินค้าและ
บริการ Products and
Service Labeling

การด�ำเนินงาน
อย่างยั่งยืน
ด้านสังคม

6. การสื่อสารการตลาด

การด�ำเนินงาน
อย่างยั่งยืน
ด้านสังคม

7. ความเป็นส่วนตัวของ
ลูกค้า
Customer Privacy

การด�ำเนินงาน
อย่างยั่งยืน
ด้านสังคม

8. การจ้างงาน 		
Employment

การด�ำเนินงาน
อย่างยั่งยืน
ด้านสังคม

9. ความหลากหลาย
และโอกาสแห่ง
ความเท่าเทียม

การด�ำเนินงาน
อย่างยั่งยืน
ด้านสังคม

10. สุขอนามัยและความ
		ปลอดภัยในการท�ำงาน
		Occupational health
		and safety

การด�ำเนินงาน
อย่างยั่งยืน
ด้านสังคม

11. การฝึกอบรมและ
		การศึกษา Training
		and Education

การด�ำเนินงาน
อย่างยั่งยืน
ด้านสังคม

12. วัสดุ Material

การด�ำเนินงาน
อย่างยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม
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ขอบข่ายของการรายงาน Aspect Boundary
Within Organization (G4-20)
(KTB/KTB Group)
KTBLAW KTBGS

KTAM

KTBCS

KTBL

Outside Organization (G4-21)
KTBA

ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า

คู่ค้า

สังคม

หัวข้อที่น�ำเสนอ
ในรายงาน

หน่วยงาน
ก�ำกับ

13. พลังงาน Energy

การด�ำเนินงาน
อย่างยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม

14. น�้ำ Water

การด�ำเนินงาน
อย่างยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม

15. มลพิษทางอากาศ

การด�ำเนินงาน
อย่างยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม

G4-18

3. การตรวจสอบ (Validation)

4. การทบทวน (Review)

		 กระบวนการตรวจสอบ คือขั้นตอนตรวจสอบความสมบูรณ์
ของข้อมูลในประเด็นต่างๆ ทีร่ ายงานในส่วนของขอบเขตของข้อมูล
(Scope) ขอบเขตผลกระทบที่เกิดขึ้น (Aspect Boundary) และ
ระยะเวลารวบรวมข้อมูลเพือ่ ท�ำการรายงาน (Time) รวมถึงวิเคราะห์
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ตรวจสอบประเด็นที่รายงาน ก่อนน�ำเสนอประเด็นความยั่งยืน
ดังกล่าวต่อผู้บริหาร เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

		 กระบวนการทบทวน คือขั้นตอนสุดท้ายที่เกิดขึ้นหลังจาก
ได้เผยแพร่รายงานความยัง่ ยืนต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ในประเด็น
ความยั่งยืนที่ท�ำการรายงานและเสียงสะท้อน (Feedback)
ที่ได้จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
เพื่อเป็นแนวทางต่อการเตรียมพร้อมส�ำหรับการจัดท�ำรายงาน
ครั้งต่อไปให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามวิ สั ย ทั ศ น์ ข องธนาคาร “Growing Together กรุ ง ไทย
ก้าวไกล ไปกับคุณ” ทีธ่ นาคารต้องการเติบโตไปกับทุกภาคส่วนของ
ประเทศ บนพื้นฐานของหลักบรรษัทภิบาล ที่ด�ำเนินงานด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งพนักงาน
ลูกค้า สังคม ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และหน่วยงานก�ำกับโดยได้ใช้เกณฑ์
ของผลกระทบ (Impact) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้ให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานของธนาคาร
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การส�ำรวจความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั งิ านของ
พนักงาน การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การรับเรื่องร้องเรียน
จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี การรับฟังข้อเสนอแนะ
ปัญหาและข้อร้องเรียนจากคู่ค้า เป็นต้น โดยเสียงสะท้อนเหล่านี้
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารคือปัจจัยน�ำเข้า (Input)
ที่ส�ำคัญในการปรับปรุงการด�ำเนินงานของธนาคารต่อไป

ทั้งนี้ในส่วนของการด�ำเนินโครงการเพื่อสังคม
ธนาคารได้สำ� รวจความต้องการของชุมชนเป็นทีต่ งั้ ในการก�ำหนด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน เช่น “โครงการ กรุงไทยสานฝัน
โรงเรียนดีใกล้บ้าน” ธนาคารได้ท�ำโครงการอบรมผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนทัง้ 94 โรงเรียน ในเรือ่ งของการบริหารคุณภาพทัว่ ทัง้ องค์กร
(Total Quality Management: TQM) ซึ่งจะเป็นเรื่องของการ
บริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคลในการสร้างคุณภาพ
งานให้มีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้อ�ำนวยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้
ธนาคารได้วัดผลความส�ำเร็จการด�ำเนินงานของทุกโครงการ
เพื่อสังคมด้วยการตั้ง Output Outcome และ Impact ขึ้นมา
เพื่อประเมินการด�ำเนินผลกระทบทางสังคม (Social Impact)
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในระยะสัน้ กลาง และยาว และน�ำผลทีไ่ ด้มาปรับปรุง
การด�ำเนินโครงการในอนาคตต่อไป
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G4-25

การวิเคราะห์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลกระทบ
ธนาคารได้ตระหนักถึงความส�ำคัญต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกลุม่ ต่างๆ
ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ทีม่ ผี ลต่อการด�ำเนินงานขององค์กร
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ทางบวกและทางลบ ในทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อม โดยพิจารณาจากข้อมูลปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูมิ เพือ่ ให้การ
ปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งในส่วนของผู้ถือหุ้น
ลูกค้า พนักงาน หน่วยงานก�ำกับ สังคมและคูค่ า้ โดยได้กำ� หนดให้เป็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(G4-24)

ส่วนหนึง่ ของนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณธุรกิจ
ของธนาคารและเผยแพร่ให้สงั คมได้รบั รูผ้ า่ นสือ่ ต่างๆ เพือ่ เป็นการ
วางรากฐานในการด�ำเนินธุรกิจเพือ่ ความยัง่ ยืน โดยการด�ำเนินธุรกิจ
ของธนาคารจะสร้างประโยชน์สงู สุดและสอดคล้องกับความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้วย
ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืนในทุกภาคส่วน ดังนี้

กระบวนการที่ใช้
(G4-26)

ความถี่
(G4-26)

ความต้องการ
(G4-27)

แนวทางการปฏิบัติ
(G4-27)

พนักงาน

• รั บ ฟั ง ข้ อ เสนอแนะ ปั ญ หา
ข้ อ ร้ อ งเรี ย นของพนั ก งาน
จ�ำนวน 3 ช่องทาง เช่น E-mail
โดยตรงต่อผู้บริหาร HR Care
และสายด่วน HR โทรศัพท์
หมายเลข 0 2208 7606-9
• การส�ำรวจความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงาน
• การประเมินผลการปฏิบัติงาน
• การจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
• การประชุมและการจัดสัมมนา
ร่วมกับพนักงาน

• รับฟังข้อเสนอแนะตลอดทั้งปี
• ตอบแบบสอบถามความมุง่ มัน่
และการประเมินผลการปฏิบัติ
งาน 2 ครั้ง/ปี
• จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
พิจารณาตามความเหมาะสม
และต�ำแหน่งงาน
• จัดกิจกรรมไตรมาสละ 1 ครั้ง

• ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และ
สวัสดิการ
• แรงบันดาลใจในการท�ำงาน
• งานทีน่ า่ สนใจและมีคณุ ค่า
• ความสมดุลในการท�ำงานและ
ชีวิตส่วนตัว
• โอกาสในการเรียนรู้และความ
ก้าวหน้า
• การยอมรับหรือเห็นคุณค่า
• สภาพแวดล้อมและสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกทีเ่ อือ้ ต่อการท�ำงาน

• ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็น
ธรรมและเหมาะสม
• สร้างบรรยากาศให้พนักงาน
มี ส ่ ว นร่ ว มในการเสนอแนะ
ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
• จัดกิจกรรมสร้างความผูกพัน
ของพนักงาน
• ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและความ
เป็นอยูท่ ดี่ ใี ห้แก่พนักงาน โดย
จัดเตรียมสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
และกิจกรรมต่างๆ
• มีแผนการจัดอบรมพนักงาน
และพัฒนาพนักงานให้มีการ
เติบโตในสายอาชีพ
• จั ด สภาพแวดล้ อ มในการ
ท� ำ งานให้ มี ค วามปลอดภั ย
ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ และเอื้ อ ต่ อ
การท�ำงาน

ลูกค้า

• การส�ำรวจความพึงพอใจและ • รั บ ฟั ง ข้ อ เสนอแนะ สื่ อ สาร • การรักษาความลับของลูกค้า • พัฒนาและน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
เพื่อตอบสนองความต้องการ
ออนไลน์และการพบปะลูกค้า • ผลิตภัณฑ์การเงินที่เหมาะสม
ส�ำรวจภาพลักษณ์องค์กร
ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
ตอบสนองความต้องการของ
ในโอกาสต่างๆ ได้ด�ำเนินการ
• การพบปะกั บ ลู ก ค้ า ในการ
• ให้บริการด้วยความเต็มใจ และ
ลูกค้าแต่ละกลุ่ม
ตลอดทั้งปี
น�ำเสนอผลิตภัณฑ์การเงิน
เปิดโอกาสให้ลูกค้าประเมิน
• ได้รับการบริการที่เหมาะสม
• การพบปะกับลูกค้าผ่านกิจกรรม • ส�ำรวจปีละ 2 ครั้ง
การบริการของพนักงาน
ต่างๆ
• การสือ่ สารผ่านสือ่ ออนไลน์
• การรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา
ข้ อ ร้ อ งเรี ย นของลู ก ค้ า ผ่ า น
ช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์
ลูกค้าสัมพันธ์ อีเมล จดหมาย
ฯลฯ

ธนาคารกรุ ง ไทย

Growing Together
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(G4-24)

กระบวนการที่ใช้
(G4-26)

ความถี่
(G4-26)

ความต้องการ
(G4-27)
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แนวทางการปฏิบัติ
(G4-27)

สังคม

• รับฟังความคิดเห็นของชุมชน • รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้คน • สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม
ในสังคมทุกครั้งที่จัดกิจกรรม • มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ผ่านการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อ
• สนับสนุนภาคเศรษฐกิจของ
ตลอดทัง้ ปี
สังคมต่างๆ ทีธ่ นาคารด�ำเนินการ
ประเทศ

ผู้ถือหุ้น

• จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจ
นโยบายของธนาคารและตอบ
ข้อสงสัยในที่ประชุม
• จัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นสัญจร
• ก า ร สั ม ภ า ษ ณ ์ ตั ว ต ่ อ ตั ว
(One-On-One Meeting &
Conference Call)
• การประชุมนักวิเคราะห์และ
ผู้จัดการกองทุน สถาบันใน
ประเทศ
• การเดินทางไปพบผูถ้ อื หุน้ และ
ผู้ลงทุน (Road show)

คู่ค้า

• การจัดประชุม สัมมนา และ • ด�ำเนินการจัดประชุม สัมมนา • นโยบายการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ที่ชัดเจนจากธนาคาร
จัดกิจกรรม เพื่อสร้างความ
จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้าง
• การร่วมมือและประสานงาน
สัมพันธ์ตลอดทั้งปี
ความสัมพันธ์
ระหว่ า งกั น เพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ล
• การรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา • รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาและ
ส�ำเร็จร่วมกันตามเป้าหมายที่
ข้อร้องเรียน รวมถึงเปิดเผย
และข้อร้องเรียน
ตั้งไว้
ข้อมูลออนไลน์ตลอดทั้งปี
• เปิดเผยข้อมูลออนไลน์
• การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม
โปร่งใส ตรวจสอบได้
• การจ่ า ยค่ า ตอบแทนและ
ค่าตอบแทนพิเศษทีต่ รงต่อเวลา

หน่วยงานก�ำกับ

ประชุม รับฟังแนวนโยบายและ ตลอดทั้ ง ปี ต ามกรอบเวลาของ • ก า ร บ ริ ห า ร ง า น อ ย ่ า ง มี • ยึดหลักการประเมินธนาคาร
ทั้งรูปแบบการประเมินตนเอง
แต่ละหน่วยงาน
ประสิทธิภาพ
แนวทางการก�ำกับดูแล
และเกณฑ์การประเมินรางวัล
• ความมั่ น คงของระบบงาน
• รับการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ธนาคาร
ก�ำกับต่างๆ
กระบวนการให้มปี ระสิทธิภาพ
• ความโปร่งใสขององค์กรและ
• จั ด ท� ำ รายงานส่ ง หน่ ว ยงาน
• มีหลักจรรยาบรรณเพื่อด�ำเนิน
ระบบงาน
ก�ำกับ พร้อมทัง้ รับ Feedback
ธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
• ปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ อ ย่ า ง
เคร่งครัด
• น�ำข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตและ
Feedback จากหน่ ว ยงาน
ก� ำ กั บ มาแก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการท�ำงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล

G4-31

ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ตามหลั ก บรรษั ท ภิ บ าลตาม
มาตรฐานสากล ทั้งในด้าน CSR
in process เช่น การประหยัด
พลังงาน และสินเชื่อเพื่อสังคม
ส�ำหรับรายย่อย และด้าน CSR
after process เช่น การด�ำเนิน
โครงการ CSR ใน 3 มิติ คือ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและน�ำไป
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

• จั ด ประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น • สร้างผลตอบแทนทีด่ อี ย่างยัง่ ยืน • จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม
แก่ผู้ถือหุ้น
• ด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับ
ประจ�ำปี 1 ครั้ง/ปี
ดูแลกิจการทีด่ ี และปฏิบตั ติ าม
• จั ด กิ จ กรรมผู ้ ถื อ หุ ้ น สั ญ จร
จรรยาบรรณ
1 ครั้ง/ปี
• สัมภาษณ์ตัวต่อตัวตลอดทั้งปี
• เดิ น ทางไปพบปะผู ้ ถื อ หุ ้ น
และนักลงทุนตลอดทั้งปี
• การประชุมนักวิเคราะห์และ
ผู้จัดการกองทุนทุกไตรมาส

• มี ก ารออกระเบี ย บปฏิ บั ติ
นโยบายการจัดซือ้ จัดจ้างทีช่ ดั เจน
และให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน
• ด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า
และปฏิบัติตามสัญญา
• หลี ก เลี่ ย งการรั บ ของก� ำ นั ล
สินน�ำ้ ใจ การรับเชิญเป็นการส่วนตัว
หรือหมูค่ ณะอย่างเฉพาะเจาะจง
ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับรายงาน
อย่างไรก็ตาม หากท่านมีขอ้ สอบถามเกีย่ วกับรายงานฉบับนี้ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายกิจการเพือ่ สังคม สายงานสือ่ สารและภาพลักษณ์
องค์กร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ส�ำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 14 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2208 4461-2
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รางวัล

แห่งความภาคภูมิใจ
1. รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2559 ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ดีเด่น

ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2559 ให้กับรัฐวิสาหกิจที่มีผลการ
ด�ำเนินงานดีเด่นในด้านต่างๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน และความร่วมแรงร่วมใจในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

2. รางวัลในงาน The Asset Triple A Treasury, Trade and Risk Management
Awards 2016

ธนาคารได้รับรางวัลในงาน The Asset Triple A Treasury, Trade and Risk Management Awards 2016 ซึ่งจัดโดยนิตยสารชั้นน�ำ
ด้านการเงินและการลงทุนของเอเชีย The Asset ได้แก่
• Best in Treasury and Working Capital-Public Sector, Thailand
• Best E-solutions Partner Bank, Thailand
• Best Cash Management Solution, Thailand for Jaew
• Best Cash Management Solution, Thailand for Ubon Bio Ethanol Group
• Best Cash Management Solution, Thailand for Union Auction
• Editors’ Triple Star

3. รางวัล Best Trade Finance Bank in Thailand 2016

ธนาคารรับรางวัล Best Trade Finance Bank in Thailand 2016 จากนิตยสารด้านธุรกิจการเงินระดับโลก Global Finance
โดยเป็นธนาคารไทยเพียงแห่งเดียวทีไ่ ด้รบั รางวัล ซึง่ พิจารณาจากการส�ำรวจในกลุม่ ลูกค้าผูบ้ ริหารระดับสูง นักวิเคราะห์ และผูช้ ำ� นาญการ
ด้านเทคโนโลยี ทั้งในด้านปริมาณธุรกิจ เทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดจนบริการที่ครอบคลุมทั่วโลก

4. รางวัล Thailand Domestic Cash Management Bank of the Year

ธนาคารได้รับรางวัล Thailand Domestic Cash Management Bank of the Year จากนิตยสาร Asian Banking & Finance
ในการประกวด ABF Wholesale Banking Awards 2016 ซึ่งพิจารณาจากบริการทางการเงินที่มีนวัตกรรมล�้ำหน้า คล่องตัวและยืดหยุ่น
ในการพัฒนา สามารถสร้างประสิทธิผลให้กับองค์กรและภาคธุรกิจ

5. รางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

ปฏิทนิ ธนาคารปี 2559 ชนิดแขวน คว้ารางวัล “สุรยิ ศศิธร” ได้รองชนะเลิศปฏิทนิ ดีเด่น ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
จากการประกวดปฏิทินซึ่งจัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการยกย่องผู้ออกแบบ เจ้าของปฏิทิน และเป็นการ
ยกระดับการออกแบบ การผลิต การเผยแพร่ ให้ปฏิทินพัฒนาและใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ซึ่งปฏิทินธนาคารชุดแรงบันดาลใจจากพ่อ
ของแผ่นดิน ชนิดแขวน ได้รบั รางวัล “สุรยิ ศศิธร” ประจ�ำปี 2559 รองชนะเลิศปฏิทนิ ดีเด่น ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

6. ใบรับรองผ่านการประเมินการจัดประชุม / สัมมนา / ฝึกอบรม ตามแนวทาง
การประชุมสีเขียว (Green Meetings)
ธนาคารได้รับใบรับรองแนวทางการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร (Green Meetings) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

7. รางวัล Best USD / THB Liquidity Provider จาก Thomson Reuters Thailand

รางวัลที่มอบให้กับสถาบันการเงินที่ประสบความส�ำเร็จด้านการปริวรรตเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ซึ่งได้รับการคัดเลือก
จากปริมาณการซื้อขายและการให้ข้อมูลด้านราคาผ่านระบบซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ Thomson Reuters
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8. รางวัล 2016 TH Ads Leaderboard Youtube

รางวัลสุดยอด VDO Clip บน YouTube ประจ�ำปี 2559 โดยการจัดอันดับจากยอดวิวหรือยอดชม การกดไลก์ แชร์ และการแสดง
ความคิดเห็นหรือคอมเมนต์ของผูช้ มโฆษณา ส�ำหรับ VDO Clip ของธนาคารทีไ่ ด้รบั รางวัลดังกล่าว คือ เรือ่ ง โอเลีย้ ง...เพือ่ นทีจ่ ะอยูก่ บั คุณ
ตลอดไป

9. รางวัล Thailand’s Most Social Power Brand 2016

จากนิตยสาร Brand Age ได้จัดอันดับ KTB Care เป็น Social Network ที่มีผลตอบรับจากแฟนเพจด้วยยอด Engagement Rate
สูงสุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่ม Bank

10. รางวัลบูธสวยงามดีเด่นในงาน Money Expo 2016

รางวัลบูธสวยงามดีเด่น ประเภทพื้นที่ขนาด 850-1,000 ตร.ม. ภายใต้แนวคิด “Digital Life Digital Money ชีวิตดิจิทัล
การเงินดิจิทัล” เพื่อตอบสนองสังคมไทยและสังคมโลกที่ก�ำลังก้าวไปสู่ “ยุคดิจิทัล” ในรูปแบบของ Internet of Things หรือ IOT
ณ โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก

11. รางวัลดีเด่น จากโครงการประกาศผลรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2559
(Sustainability Report Award 2016)

ธนาคารได้รบั รางวัลดีเด่น จากโครงการประกาศผลรางวัลรายงานความยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2559 (Sustainability Report Award 2016)
เป็นรางวัลจาก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนในรูปแบบรายงานความยั่งยืน โดยในปี 2559 นี้ มีบริษัทที่ส่งรายงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 124 บริษัท
และคณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ Ceres-ACCA Sustainability Report Awards Criteria

12. รางวัล Investors’ Choice Awards 2016

รางวัล Investors’ Choice Awards 2016 จัดขึน้ เป็นครัง้ ที่ 3 โดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย เพือ่ มอบรางวัลให้กบั บริษทั จดทะเบียนทีป่ ฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ยึดถือการเปิดเผยข้อมูล และให้ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ ซึ่งธนาคารได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพ
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องยาวนานถึง 8 ปี

13. ผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�ำปี 2559
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2016) ระดับ 5 ดาว

เป็นรางวัลจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute of Directors: IOD) ทีม่ อบให้แก่องค์กรทีไ่ ด้รบั การประเมินจากบุคคลภายนอก โดยการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ ตลท. ก.ล.ต. และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ของบริษัทจดทะเบียนไทยในการพัฒนามาตรฐาน
CG อย่างต่อเนื่อง

14. ESG 100 Certificate 2016 (ESG: Environmental, Social and Governance)

ธนาคารได้รบั การรับรองจากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะบริษทั จดทะเบียนทีม่ คี วามโดดเด่น ในการด�ำเนินธุรกิจด้านสิง่ แวดล้อมสังคม และธรรมาภิบาล (Environmental,
Social and Governance: ESG) จากการคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

15. รางวัลจาก Asia Money FX Poll 2016

นิตยสารชั้นน�ำด้านการเงินในเอเชีย Asia Money ได้จัดอันดับธนาคารกรุงไทยว่าเป็น Best Domestic Foreign Exchange Provider ของประเทศไทย จากการโหวต
ของสถาบันการเงิน โดยเป็นธนาคารชั้นน�ำ 1 ใน 3 อันดับแรกของประเทศในการให้บริการด้าน Best Domestic Providers of FX Services, Best for FX Options, Best for FX
Products and Services และ Best for FX Research & Market Coverage
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การแสดงข้อมูล
ตามตัวชี้วัด GRI

G4-32

General Standard
Disclosures

Page Number
AR

STRATEGY AND ANALYSIS
G4-1
G4-2
ORGANIZATIONAL PROFILE
G4-3
G4-4
47-48
50-57
G4-5
G4-6
304
G4-7
G4-8
G4-9
G4-10

SR

External
Assurance

Direct
Answer

SDG Mapping Linkage to
Disclosure

6-9
6-9
10
12
11
10
10
10, 12
10, 36, 44
44-45

G4-11

58

G4-12
G4-13
G4-14
G4-15
G4-16

14
26, 59
15, 34
15
12

Goal 8 Good job and economic growth
• Employment
Goal 8 Good job and economic growth
• Freedom of association and collective
bargaining
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G4-32

General Standard
Disclosures

Page Number
AR

SR

External
Assurance

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES
G4-17
83
G4-18
81-83
G4-19
84
G4-20
84
G4-21
84
G4-22
G4-23
STAKEHOLDER ENGAGEMENT
G4-24
G4-25
G4-26
G4-27
REPORT PROFILE
G4-28
G4-29
G4-30
G4-31
G4-32
G4-33
GOVERNANCE
G4-34
84-102
ETHICS AND INTEGRITY
G4-56

Direct
Answer

SDG Mapping Linkage to
Disclosure

No any
restatement
No significant
change

86-87
86
86-87
86-87
81
81
81
87
81, 90-94
No Assurance
Statement
16-17
11, 18

Goal 16 Peace and justice
• Ethic and lawful behaviors
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SPECIFIC STANDARD

DISCLOSURES

G4-32

DMA and
Indicators

Page Number
AR

SR

Omissions

External
Assurance

SDG Mapping Linkage to
Disclosure

Economic
Economic Performance
G4-DMA
26-31, 33
G4-EC1
168-170
36

G4-EC2
G4-EC3
G4-EC4
Indirect Economic Impact
G4-DMA
G4-EC8

Goal 8 Good job and economic growth
• Economic performance
Goal 9 Innovation and Infrastructure
• Infrastructure Investments
• Research and development

37-41
48
36
33
32-35

Goal 8 Good jobs and economic growth
• Indirect impact on job creation
• Jobs supported in the supply chain
Goal 10 Reduced inequalities
• Foreign direct investment
• Economic development in areas of high
poverty
Environment

Materials
G4-DMA
G4-EN1

74
74-75

Energy
G4-DMA
G4-EN3

70
72-73

G4-EN6

71-72

Goal 12 Responsible consumption
• Materials efficiency/ recycling

Goal 12 Responsible Consumption
• Energy efficiency
Goal 12 Responsible Consumption
• Energy efficiency
Goal 13 Climate action
• Energy efficiency
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G4-32

DMA and
Indicators
Water
G4-DMA
G4-EN8
Emissions
G4-DMA
G4-EN19

Page Number
AR

SR

Omissions

External
Assurance

SDG Mapping Linkage to
Disclosure

76
76
77
73, 77-78

Goal 13 Climate action
• GHG emissions
Social

Labor Practices and Decent Work
Employment
G4-DMA
44-45
G4-LA1
45

G4-LA2

46-47

G4-LA3

48

Occupation Health and Safety
G4-DMA
54
G4-LA5
55, 57
G4-LA6

55

G4-LA7

56

G4-LA8
Training and Education
G4-DMA
G4-LA9

56
50-51
52

G4-LA10

49

G4-LA11

52

Goal 5 Gender equality
• Gender equality
Goal 8 Good jobs and economic growth
• Employment
• Youth employment
Goal 8 Good jobs and economic growth
• Earning, wages and benefits
Goal 5 Gender equality
• Parental leave
Goal 8 Good jobs and economic growth
• Parental leave

Goal 8 Good jobs and economic growth
• Occupational health and safety
Goal 3 Good health
• Occupational health and safety
Goal 3 Good health
• Occupational health and safety

Goal 4 Quality education
• Employee training and education
Goal 5 Gender equality
• Gender equality
Goal 8 Good jobs and economic growth
• Employee training and education
Goal 8 Good jobs and economic growth
• Employee training and education
Goal 5 Gender equality
• Gender equality
Goal 8 Good jobs and economic growth
• Employee training and education

94

รายงานความยั่ ง ยื น 2559

Responsible Banking...Growing to a Sustainable Future
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ สู ่ อ นาคตที่ มั่ น คงและยั่ ง ยื น

G4-32

DMA and
Indicators

Page Number
AR

SR

Diversity and Equal Opportunity
G4-DMA
44
G4-LA12
44-45

Non-discrimination
G4-DMA
G4-HR3

Anti-corruption
G4-DMA
G4-SO3

60-61
61

19, 22-23
20

G4-SO4
Product and Service Labeling
G4-DMA
G4-PR5
Marketing Communications
G4-DMA
G4-PR7
Customer Privacy
G4-DMA
G4-PR8

59, 62
62

Financial Services Supplement
Product Portfolio
G4-DMA
G4-FS7

33, 35
32-33

G4-FS8

Omissions

External
Assurance

SDG Mapping Linkage to
Disclosure

Goal 5 Gender equality
• Gender equality
• Women in leadership
Goal 8 Good jobs and economic growth
• Diversity and equal opportunity

Goal 5 Gender equality
• Non-discrimination
Goal 8 Good jobs and economic growth
• Non-discrimination
Goal 16 Peace and justice
• Non-discrimination

Goal 16 Peace and justice
• Anti-Corruption

21
63
63
62-63
63

34-35, 79

Goal 16 Peace and justice
• Compliance with laws and regulations
• Protection of privacy

Goal 1 No Poverty
• Access to financial services
Goal 8 Good jobs and economic growth
• Access to financial services
Goal 9 Innovation and infrastructure
• Access to financial services
Goal 10 Reduced inequality
• Access to financial services
Goal 11 Sustainable cities and communities
• Access to affordable housing
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1. ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล

เพศ		
อายุ		
อาชีพ		

ชาย				
หญิง
ต�่ำกว่า 30 ปี		
30-50 ปี			
กรุณาระบุ..........................................

2. ในฐานะผู้อ่าน กรุณาระบุว่าท่านอ่านจากมุมมองไหน

				
				
				

ลูกค้า				
พนักงาน			
หน่วยงานวิจัย		
สถาบันการศึกษา
อื่นๆ (กรุณาระบุ.................................)

มากกว่า 50 ปี
ผู้ร่วมลงทุน			
หน่วยงานราชการ

3. ท่านเคยพบเห็นรายงานความยั่งยืนของธนาคารกรุงไทยจากที่ใดบ้าง โปรดระบุ

				
				
				

เว็บไซต์และ Social Media ช่องทางต่างๆ ของธนาคาร		
งานสัมมนา/บรรยาย											
อื่นๆ (กรุณาระบุ.................................)

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
สื่อมวลชน
ส�ำนักงาน/สาขาในเครือของธนาคาร
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4. วัตถุประสงค์ ในการอ่านรายงานความยั่งยืนฉบับนี้

				
				
				

เพื่อท�ำความรู้จักธนาคาร										
เพือ่ หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจการลงทุน
เพื่อศึกษาโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม		
เพือ่ การวิจยั และการศึกษาแนวการด�ำเนินงาน
อื่นๆ (กรุณาระบุ.................................)							 ด้านความยัง่ ยืน

5. ท่านคิดอย่างไรกับรายงานความยั่งยืนของธนาคารกรุงไทยฉบับนี้

ระดับความสมบูรณ์ของเนื้อหารายงาน						
ระดับความสวยงามของการออกแบบรูปเล่ม					
ระดับความน่าสนใจของเนือ้ หารายงานและรูปแบบการน�ำเสนอ
ระดับความพึงพอใจของท่าน								

มาก			
มาก			
มาก			
มาก			

ปานกลาง			
ปานกลาง			
ปานกลาง			
ปานกลาง			

6. ท่านคิดว่าเนื้อหาของรายงานความยั่งยืน เรื่องใดมีประโยชน์กับท่านมากที่สุด

				
				

เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย			
การด�ำเนินงานด้านสังคม			

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี			
การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

7. ท่านคิดว่าเนื้อหาของรายงานความยั่งยืน เรื่องใดมีประโยชน์กับท่านน้อยที่สุด

				
				

เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย			
การด�ำเนินงานด้านสังคม			

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี			
การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

น้อย
น้อย
น้อย
น้อย

การด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
การด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

8. หลังจากอ่านรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ ท่านรู้สึกอย่างไรกับการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนของธนาคาร
..................................................................................................................................................................................................................................
9. ท่านคิดว่าธนาคารควรด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องใดเพิ่มเติม
..................................................................................................................................................................................................................................
10. ท่านมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้อย่างไรบ้าง
..................................................................................................................................................................................................................................

ข้อมูลจากแบบส�ำรวจความคิดเห็นของท่านที่มีต่อรายงานความยั่งยืนฉบับนี้
จะน�ำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดท�ำรายงานฉบับต่อไป

ธนาคารขอขอบพระคุณส�ำหรับความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง

ใบอนุญาตเลขที่ ปน. (ค) /3782 ศฝ.หัวล�ำโพง
ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

บริการธุรกิจตอบรับ

ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ตู้ ปณ. 44 ศฝ.หัวล�ำโพง
กรุงเทพมหานคร
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