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อย่างยั่งยืน
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านสังคม
- ด้านสิ่งแวดล้อม

รางวัลแห่งความส�ำเร็จ

เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย

แนวทางการจัดท�ำรายงาน
ความยั่งยืน

การแสดงข้อมูลตามตัวชี้วัด GRI

กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณ ก้าวไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืน
ธนาคารกรุงไทยมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน ด้วยการด�ำเนินธุรกิจ
ที่มิใช่เพื่อผลก�ำไรแต่เพียงอย่างเดียว
แต่มีการพิจารณาถึงการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วน
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สารจาก
ประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
สภาพเศรษฐกิจไทย

ในปี 2558

มี ก ารขยายตั ว ในระดั บ ต�่ ำ
จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ประเทศคู ่ ค ้ า และของโลก
ทั้ ง ยั ง มี ส ถานการณ์ ภั ย แล้ ง
และการที่ ธ นาคารประสบกั บ
วิ ก ฤตการณ์ ใ นด้ า นต่ า งๆ
ท่ามกลางสภาวะเหล่านี้ ธนาคาร
ได้ พ ยายามด� ำ เนิ นธุ รกิ จ อย่ า ง
ระมัดระวัง และค�ำนึงถึงความ
เสี่ยงอย่างรอบด้าน

ในปีทผี่ า่ นมาธนาคารยังคงด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ “3 Summits” ทีธ่ นาคารวางกรอบไว้ 7 ปี (2557-2564)
ซึ่งในปี 2558 อยู่ในช่วงแรก Base Camp ธนาคารได้วางรากฐานภายในเพื่อความแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยธนาคาร
ปรับเปลี่ยนกระบวนการท�ำงานในหลายมิติ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของ Risk Management จัดตั้ง Loan Factory
ส�ำหรับลูกค้า Retail และ SME สร้างมาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อ เพิ่มความรวดเร็วในการอนุมัติ ที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ป้องกันและลดความสูญเสียจาก NPL รวมทัง้ การด�ำเนินโครงการ Cost Optimization เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารต้นทุน สร้างโอกาสในการท�ำรายได้ รวมถึงสามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ส่งผลให้ในปี 2558 ธนาคารมี
รายได้เพิ่มขึ้น กว่าร้อยละ 6 อีกทั้งผลประกอบการด้านอื่นของธนาคารยังประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี สะท้อนจาก
ส่วนครองตลาดที่ยังอยู่ในอันดับ 1 ของระบบธนาคารพาณิชย์ ทั้งด้านสินเชื่อ เงินฝาก และสาขา
ธนาคารยังปรับกระบวนการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพือ่ เป้าหมาย คือ งานได้ผล คนเป็นสุข สนุกกับงาน
ซึง่ ส่งผลให้พนักงานมีความมุง่ มัน่ ในการท�ำงานเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งจาก 4.18 เป็น 4.20 และ 4.42 จากคะแนนเต็ม 5
ในปี 2556 2557 และ 2558 ตามล�ำดับ
และในปี 2559-2561 เข้าสู่ช่วงที่ 2 ของการด�ำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ “3 Summits” ธนาคารจะพัฒนา
การด�ำเนินธุรกิจในทุกด้าน เพือ่ ปิดช่องว่างกับธนาคารคูแ่ ข่ง โดยเฉพาะในด้านส่วนแบ่งการตลาดสินเชือ่ และผลก�ำไร
เพือ่ ก้าวสูก่ ารเป็นธนาคารอันดับ 1 (Close the Gap) และก้าวสูก่ ารเป็น Paperless Organization ด้วย และในช่วงที่ 3
ปี 2562-2564 ธนาคารจะมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ดีที่สุดในการท�ำงาน (Best Place to Work)
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นอกจากนี้ ธนาคารได้ดำ� เนินโครงการเพือ่ สร้างความเข้มแข็ง
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสังคมชุมชนอย่างยั่งยืน อาทิ
โครงการเสริมศักยภาพโรงเรียนชายขอบ ณ โรงเรียนบ้านเวินบึก
อ� ำ เภอโขงเจี ย ม จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ซึ่ ง ใช้ โ รงเรี ย นเป็ น
ศูนย์กลางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกใน
โรงเรียนและชุมชนโดยรอบ
ในปี 2558 ธนาคารได้รับรางวัลจากสถาบันระดับภูมิภาค
และระดับโลกหลายรางวัล อาทิ รางวัล “Thailand Business
Leader of the Year Award” จาก CNBC รางวัล “The Asian
Banker Excellence in Retail Financial Services Thailand
Awards 2015” จากนิตยสาร The Asian Banker รางวัล “Asean
Corporate Governance Awards 2015” รางวัล “ESG 100
Certificate” และรางวัล “Sustainability Report Award 2015
ระดับดีเด่น” จาก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และสถาบันไทยพัฒน์
ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน และ
บริษัทในเครือ ขอให้ค�ำมั่นว่าธนาคารจะด�ำเนินงานอย่าง
มืออาชีพ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม ยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบ ที่มี
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปด้วยกัน
อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ธนาคารยังมุ่งมั่นพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนต่อผูม้ สี ว่ นได้ส่วนเสีย โดยเลือกใช้
แนวทางการรายงานข้อมูลตาม Global Reporting Initiative
(GRI) ฉบับ G4 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการ
Booth ATM Energy Saving ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบควบคุม
อุณหภูมิภายในบูธ ATM ที่ใช้พัดลมระบายอากาศแทนการใช้
เครื่องปรับอากาศ ท�ำให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและ
ค่าไฟฟ้าลงได้ถึง 23,241,960 บาท/ปี จากการติดตั้งบูธ ATM
ประหยัดพลังงาน 966 บูธ

(ดร.สมชัย สัจจพงษ์)
ประธานกรรมการธนาคาร

(นายวรภัค ธันยาวงษ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม
การก� ำกับ ดูแ ลกิจการที่ดีแ ละการด�ำเนิน ธุ ร กิ จ อย่ างรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม มี ความส� ำ คั ญอย่ างมาก
ต่อการประกอบธุรกิจของธนาคารกรุงไทย ซึ่งจะน�ำไปสู่ความยั่งยืนของการด�ำเนินงาน และความเชื่อมั่น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีบทบาทในการพิจารณา ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแล
กิ จ การที่ ดี แ ละความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ กฎหมาย
เผยแพร่แนวปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ
รวมถึงการขยายผลไปยังบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
ในปี 2558 คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ได้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม
รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร จากผลการด�ำเนินงาน
ทีต่ อ่ เนือ่ ง มุง่ มัน่ และจริงจัง ทัง้ ในด้านการปฏิบตั งิ านตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และด�ำเนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนือ่ งของธนาคารเป็นผลให้ในปี 2558 ธนาคารได้รบั รางวัลด้านบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
รางวัล Asean Corporate Governance Awards 2015 โดยธนาคารได้รับการประเมินในระดับ
		 TOP 50 ASEAN Publicity Listed Companies
การประเมินการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจ�ำปี 2558 (Corporate Governance
		 Report of Thai Listed Companies 2015) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” อันเป็นระดับสูงสุดในการประเมิน
		 ซึ่งด�ำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การประเมิ น คุ ณ ภาพการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามั ญ ประจ� ำ ปี 2558 ในระดั บ 100 คะแนนเต็ ม
		 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการ
		 ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ESG 100 Certificate 2015 (ESG: Environment, Social and Governance) จากสถาบันไทยพัฒน์
		 เป็นสิ่งสะท้อนความมุ่งมั่นในการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของธนาคาร
รางวั ล ดี เ ด่ น ด้ า นรายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2558 โดยสมาคมบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทย
		 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์
รางวั ล เชิ ด ชู เ กี ย รติ อ งค์ ก รสมาชิ ก (Honorary Member Awards) จากองค์ ก รธุ ร กิ จ
		 เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (TBCSD) ในฐานะที่ ธ นาคารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ควบคู ่ ไ ปกั บ การรั ก ษา
		 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

GROWING

รายงานความยั่งยืน 2558

S U S TA I N A B L E
FUTURE
ก้าวไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืน

ธนาคารกรุงไทยมุ่งมั่นที่จะให้บริการ
ทางการเงินทีเ่ ป็นเลิศ ทันสมัย มีความเหมาะสม
เป็นมืออาชีพ
ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า
ทุกกลุม่ โดยยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ ามหลักการ
ก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละมาตรฐาน
จรรยาบรรณในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า ง
เคร่งครัด คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคน ตระหนักในความส�ำคัญ
ดั ง กล่ า วเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเป็นพลเมืองที่ดี
ของสังคม ประเทศชาติ และดูแลรับผิดชอบ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างดีที่สุด

(นายสุพันธุ์ มงคลสุธี)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม
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รายงานความยั่งยืน 2558

วิสัยทัศน์ “Growing Together: กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ”
มุ ่ ง มั่ น ดู แ ลและพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรเพื่ อ สนั บ สนุ น การเติ บ โตและ
ความมั่งคั่งแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพที่ดีขึ้น แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้น

ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) เริ่มเปิดด�ำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่
14 มีนาคม พ.ศ. 2509 ใช้สัญลักษณ์ “นกวายุภักษ์” ที่สื่อความหมายถึง
การด�ำเนินธุรกิจด้วยความมั่นคง ความกว้างขวางยิ่งใหญ่ ความใส่ใจใน
สิง่ แวดล้อม ซึง่ เป็นเครือ่ งหมายของกระทรวงการคลัง และเป็นสัญลักษณ์ประจ�ำ
ของธนาคารจนถึงปัจจุบัน
ธนาคารประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้ว

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

ดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบงาน
ให้บริการและค�ำแนะน�ำทีม่ คี ณ
ุ ค่าแก่ลกู ค้าอย่างต่อเนือ่ ง
ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น

ธนาคารยังอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าโดยการ
ขยายสาขาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยธนาคาร
มีสาขาในประเทศ 1,213 สาขา ดังนี้

179
สาขา
ในเขตภาคเหนือ

จำ�นวน

72,005,040,437.50 บาท

111
สาขา
ในเขตภาคตะวันออก

จำ�แนกเป็น
หุ้นสามัญ

จำ�นวน 13,976,061,250 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ

รวมจำ�นวน 13,981,561,250 หุ้น
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์

0-2255-2222

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ (อาคารสุขุมวิท)

โทรสาร

เลขที่จดทะเบียนบริษัท

เว็บไซต์

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย

Facebook

E-mail

Twitter

เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
0107537000882 (เดิมเลขที่ บมจ.335)
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัท มหาชน จ�ำกัด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537
0-2111-1111

Call.CallCenter@ktb.co.th

0-2255-9391-3

www.ktb.co.th

KTB Care

KTB Care

Core Values
Innovative

Responsible

มัน่ คงจากการบริหารความเสีย่ ง
(Firm from Risk Management)
มัน่ คงจากการมีบรรษัทภิบาล
(Firm from Corporate
Governance)
มัน่ คงจากการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
(Firm from Sustainable
Growth)

สร้างสรรค์คิดค้น
(Innovative Thinking)
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทันสมัย
(Innovative Products)
สร้างสรรค์กระบวนการชาญฉลาด
(Innovative Process)

รับผิดชอบในหน้าที่
(Responsible for Your Duty)
รับผิดชอบต่อลูกค้า
(Responsible for Customers)
รับผิดชอบต่อสังคม
(Responsible for Society)

สร้างสรรค์

เฉียงเหนือ

416
สาขา
ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล

107
สาขา
ในเขตภาคกลาง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

สาขาในต่างประเทศมี 8 สาขา ดังนี้

1. คุนหมิง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. พนมเปญ
ราชอาณาจักรกัมพูชา
3. สาขาย่อยจังหวัดเสียมเรียบ
ราชอาณาจักรกัมพูชา
4. ลอสแองเจลิส
สหรัฐอเมริกา
5. มุมไบ
สาธารณรัฐอินเดีย
6. สิงคโปร์
สาธารณรัฐสิงคโปร์
7. นครหลวงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
		
ประชาชนลาว
8. เคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
และมีส�ำนักงานผู้แ ทนอีก 1 แห่ง คือ ส�ำนักงานผู้แ ทนย่างกุ้ง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
*หมายเหตุ: สาขาเคย์แมน จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ มุง่ เน้นธุรกรรมในลักษณะการระดมทุนจากแหล่ง
เงินภายนอก และส�ำนักงานผู้แทนย่างกุ้ง ท�ำหน้าที่ดูแลและประสานงาน อ�ำนวยความ
สะดวกแก่ลูกค้าที่มีการค้าและการลงทุน

คุณค่าองค์กร “KTB FIRST” 5 คุณค่า 15 พฤติกรรม

Firm
มั่นคง

227
สาขา
ในเขตภาคตะวันออก

173
สาขา
ในเขตภาคใต้

จำ�นวน 5,500,000 หุ้น

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ (อาคารนานาเหนือ)

9

รับผิดชอบ

Service

Teamwork

บริการด้วยใจ
(Service-Minded)
บริการทันใจ
(Service Express)
บริการเป็นเลิศ
(Service Excellence)

รวมพลังคิดบวก
(Teamwork with Positive
Attitude)
รวมพลังเพื่อลูกค้า
(Teamwork for Customers)
รวมพลังเพื่อองค์กร
(Teamwork for KTB)

มุ่งมั่นบริการ

ทำ�งานเป็นทีม

10
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ผลิตภัณฑ์และ
บริการทางการเงิน

ธนาคารกรุ ง ไทยมุ่ ง เน้ น ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ห ลากหลาย
บริการทางการเงินที่ครบวงจร ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สินเชื่อ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
ในเครือ เพื่อให้ธนาคารสามารถตอบสนองความต้องการของ
ทุกกลุม่ ลูกค้าเพือ่ ให้ลกู ค้ากลุม่ ต่างๆ เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการ
ของธนาคารได้อย่างสะดวกสบาย กล่าวคือ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
1. สินเชื่อธุรกิจ ธนาคารได้มีการแบ่งกลุ่มธุรกิจสินเชื่อออกเป็น
3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่
1.1 สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นสินเชื่อที่มีวงเงินที่ให้เกินกว่า
500 ล้านบาท
1.2 สินเชือ่ ธุรกิจขนาดกลาง เป็นกลุม่ ลูกค้าทีม่ วี งเงินรวมมากกว่า
20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท
1.3 สินเชือ่ ธุรกิจขนาดเล็ก ส�ำหรับกลุม่ ลูกค้ารายย่อยทีม่ วี งเงิน
สินเชื่อรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท
2. สินเชื่อสถาบันการเงิน
เป็นการให้บริการกับกลุ่มสถาบันการเงิน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง
ในธุ ร กรรมรายการระหว่ า งธนาคารและตลาดเงิ น ซึ่ ง ธนาคาร
มี ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการลู ก ค้ า กลุ ่ ม
สถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง
3. สินเชื่อส�ำหรับลูกค้าบุคคล ประกอบด้วย
3.1 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่ออุปโภคบริโภค
3.2 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์
ตามความต้องการของลูกค้า
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ใช่สินเชื่อ
1. บริการรับฝากเงิน
ธนาคารให้บริการรับฝากเงินทุกประเภท ทั้งออมทรัพย์ กระแส
รายวัน ฝากประจ�ำ และปลอดภาษีจากลูกค้าทัว่ ไป ทัง้ บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงิน ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ของธนาคาร
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2. บริการจัดการทางการเงิน
ธนาคารมุ ่ ง เน้ น การบริ ก ารและจั ด การทางการเงิ น ที่
ครบวงจร มีความทันสมัย สะดวก และปลอดภัย ให้กบั กลุม่ ลูกค้า
ทุกกลุ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงินที่
มีความคุ้มค่า รวดเร็ว ลดเวลาการท�ำงาน และค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
3. บริการการค้าระหว่างประเทศ
โดยให้บริการกลุ่มลูกค้าน�ำเข้า ส่งออก โดยมีผลิตภัณฑ์
และบริการด้านการน�ำเข้า ส่งออก ด้านหนังสือค�้ำประกัน
ต่างประเทศ ตลอดจนการให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการจัดเตรียม
เอกสารทางการค้า กฎระเบียบ อัตราแลกเปลีย่ น และความเสีย่ ง
ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความ
ปลอดภัยในระบบข้อมูลสารสนเทศให้บริการ เพื่อให้สามารถ
เข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ท�ำให้ธนาคาร
เป็นธนาคารแห่งแรกที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน
ISO 27001 ส�ำหรับระบบ Trade Finance System (TFS)
4. บริการโอนเงินในประเทศ และระหว่างประเทศ
ธนาคารไดแต่งตัง้ บริษทั เพยสบาย จ�ำกัด เป็นตัวแทนโอนเงิน
และรับเงินโอนของธนาคาร (Banking Agent) เพื่อให้บริการแก
ลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และกลุ่มลูกค้าที่จ�ำเป็นต้องโอนเงิน
ไปยังต่างประเทศ
5. ผลิตภัณฑ์ธุรกิจบริหารเงิน
ส�ำหรับกลุม่ ลูกค้าเอกชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
สถาบันการเงิน โดยธนาคารได้มีกระบวนวิเคราะห์ที่เหมาะสม
ส� ำ หรั บ ธุ ร กรรมด้ า นอนุ พั น ธ์ ท างการเงิ น ตามข้ อ ก� ำ หนด
ของธนาคารแห่งประเทศไทย
นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น
ธนาคารยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส�ำหรับลูกค้า เช่น บริการธุรกิจ
ปริ ว รรต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธุ ร กิ จ วาณิ ช ธนกิ จ บริ ก ารธนบดี ธ นกิ จ
บริการด้านบัตรของธนาคาร บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
รวมถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารของบริ ษั ท ในเครื อ ที่ เ สนอขาย
ผ่านธนาคาร ได้แก่ บริการเช่าซื้อและลิสซิ่ง บริการจัดการ
กองทุน บริการนายหน้าค้าหลักทรัพย์ บริการประกันชีวิต
และประกันวินาศภัย บริการด้านบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล
และบริการทีป่ รึกษาทางการเงิน
ธนาคารเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition
Against Corruption: CAC) สมาชิกชมรม CSR สมาคม
ธนาคารไทย สมาชิกองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Thailand Business Council for Sustainable Development:
TBCSD) เพื่อร่วมต่อต้านทุจริต สร้างจิตส�ำนึกในการรักษา
สิ่ ง แวดล้ อ มให้ แ ก่ อ งค์ ก รธุ ร กิ จ และด� ำ เนิ น การสร้ า งสรรค์
กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการด�ำเนินธุรกิจเพื่อการ
พัฒนาแบบยั่งยืน และโครงการระบบหักบัญชีเช็คด้วยภาพ
และระบบจัดเก็บภาพเช็ค (ICAS: Imaged Cheque Clearing
and Archive System)
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ก้าวไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน 2558
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แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร
ธนาคารดำ�เนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล
มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรมต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและค�ำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกกลุ่ม ทั้งพนักงาน ลูกค้า สังคม ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และหน่วยงาน
ก�ำกับ อีกทั้งธนาคารได้ประกาศใช้นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญทีช่ ว่ ยสร้างความมุง่ มัน่ พัฒนาในกระบวนการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างเป็นมาตรฐาน สร้างการเติบโต เสริมความมั่งคั่งให้กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ตามวิสัยทัศน์ของธนาคาร

Growing Together

กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ

ธนาคารมีการก�ำหนดนโยบายการ
ปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียไว้เป็นส่วนหนึง่
ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร ซึ่ง
ที่ ผ ่ า นมาธนาคารได้ให้ค วามส�ำคัญ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่าง
เป็นธรรม โดยใช้เกณฑ์ของผลกระทบ
(Impact) ทีม่ ตี อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย รวมถึง
การค�ำนึงเรื่องสิทธิ์ในการมีส่วนร่วม
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียผ่านช่องทางต่างๆ
ที่หลากหลาย อาทิ ปี 2558 ธนาคาร
ได้ด�ำเนินการส�ำรวจความคิดเห็นของ
พนักงาน เพื่อน�ำผลที่ได้มาปรับปรุง
สภาพการบริหารจัดการให้สอดคล้อง
กับความต้องการและความคาดหวัง
ของพนักงาน โดยมีการส�ำรวจความ
มุ่งมั่นจากการปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั้ง
อีกทั้ง ธนาคารได้เปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าร่วม
กิจกรรมตามวาระต่างๆ ที่ธนาคาร
จัดขึ้น เช่น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์แสดงความ
เห็ น อย่ า งเป็ น อิ ส ระในการประชุ ม
ผู้ถือหุ้น หรือเสนอวาระ
นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
พนักงาน ลูกค้า ประชาชน มีสิทธิ์ให้
ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น
รวมทั้ ง เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม/โครงการ
ต่างๆ ทีธ่ นาคารจัดขึน้ เพือ่ ธนาคารได้
ปรับปรุงการด�ำเนินงานและตอบสนอง
ต่อความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ธนาคารได้ก�ำหนดให้มีกระบวนการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียติดต่อ
กับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของธนาคารได้ โดยตรง ในการ
เสนอแนะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ข้อร้องเรียน
หรือเบาะแสในกรณีที่เป็นการกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน
ช่องทางความคิดเห็น

ลูกค้า

ตู้ ปณ. 44 ศฝ.หัวล�ำโพง
กทม. 10331
โทรศัพท์ 0-2208-8989

E-mail:
complaint.center@ktb.co.th
Face book: KTB Care

โทรสาร 0-2256-8170

Twitter: KTB Care

(เวลาท�ำการ 8.30-16.30 น.)
ขั้นตอนที่

1

ผู้รับเรื่อง

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนลูกค้า
1. พิ จ ารณาแก้ ไ ขชี้ แ จงปั ญ หา
เบื้องต้น ลูกค้าพอใจ ยุติเรื่อง
2. บันทึกเรื่องในระบบงานรับเรื่อง
ร้องเรียนโดยแบ่งตามประเภท
กลุ่มเรื่องและประเภทเรื่องย่อย
3. กรณี รั บ เรื่ อ งแล้ ว ไม่ ส ามารถ
ด�ำเนินการได้ ต ้ อ งส่ ง เรื่ อ งให้
เจ้าของภายใน 1 วันท�ำการ
4. ติ ด ตามการด� ำ เนิ น การแก้ ไ ข
ปัญหาจนได้ข้อยุติภายในวันที่
ก�ำหนด พิจารณายุติเรื่อง

ขั้นตอนที่

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0-2111-1111
www.ktb.co.th
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ร้องเรียนด้วยตนเองทีท่ ำ� การสาขา/
หน่วยงานส�ำนักงานใหญ่
ผลลัพธ์/
กรอบเวลา

เจ้าของงาน

หน่วยงานธนาคาร และ/หรือบริษทั
ในเครือที่เป็นต้นเหตุของเรื่อง
1. ตรวจสอบข้อเท็จจริง
2. แก้ไขปัญหา/ติดต่อลูกค้า
3. บั น ทึ ก ผลการด� ำ เนิ น งานใน
ระบบงานรับเรือ่ งร้องเรียนและ/
หรือตามที่หน่วยงานก�ำหนด
4. ติดต่อลูกค้าผู้ร้องเรียนแจ้งผล
การแก้ ไ ขปั ญ หาจนได้ ข ้ อ ยุ ติ
ตามเวลาที่ก�ำหนด
5. บั น ทึ ก /แจ้ ง ให้ ศู น ย์ รั บ เรื่ อ ง
ร้องเรียนและ/หรือหน่วยงาน
ที่ก�ำกับทราบเพื่อยุติเรื่อง

www.contactcenter.ktb.co.th

1. ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที
2. แก้ไขปัญหา/ติตด่อลูกค้า
(1-7 วันท�ำการ)
3. บั น ทึ ก ผลการด� ำ เนิ น งานใน
ระบบงานรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
และ/หรื อ ตามที่ ห น่ ว ยงาน
ก�ำหนด
4. แจ้งผลการแก้ไขปัญหาไม่เกิน
15 วันท�ำการ

กรณีตกลงไม่ได้
ประเด็นข้อกฎหมาย/หนี้สิน/ค่า
ธรรมเนียม/น�ำเสนอผูบ้ งั คับบัญชา
ถัดไปพิจารณาสัง่ การตามดุลพินจิ
เพือ่ หาแนวทางยุตเิ รือ่ งและแจ้งให้
บันทึก/ยุติเรื่อง
มาตรการป้องกันการร้องเรียนซ�้ำ ผู้ร้องเรียน/ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ของงานที่เป็นต้นเหตุของเรื่อง ลูกค้าทราบภายใน 5 วันท�ำการ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนลูกค้าด�ำเนิน เจ้ร้อางเรี
ยนต้องหาแนวทาง/ด�ำเนิน
การ
ฒนา/ปรับปรุงเพื่อป้องกัน
1. สรุป/วิเคราะห์/จัดท�ำรายงาน/ การพั
รายเดือน/ไตรมาส/รายปี น�ำเสนอ ไม่ให้เกิดการร้องเรียนซ�้ำ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่/ผูบ้ ริหาร
สายงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สิ้นสุด
ไม่เกิน วันที่ 20 ของเดือนถัดไป
พนักงาน
E-mail: hr.care@ktb.co.th / we.lovektb@ktb.co.th
Hotline: 0-2208-7606-9 ซึ่งดูแลโดยสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล

ช่องทางความคิดเห็น
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บมจ.ธนาคารกรุงไทย ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ ที่ให้บริการทางการเงิน
หลากหลายรูปแบบ ทั้งผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ใช่สินเชื่อ และ
ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทในเครือ
ที่เสนอขายผ่านธนาคาร โดยธนาคารท�ำ
หน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการทางการเงิน
ซึ่งประกอบด้วย

2 ส่วน

คือ

แหล่งที่มาของเงินทุน (Inflow)

SUSTAINABILITY REPORT 2015

Bank Management

Financial Management
Capital Management
Legal & Regulatory Compliance

Inflow
Deposit

		
		

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

Borrowing
Equity

การใช้เงินทุน (Outflow)
โดยแหล่ ง ที่ ม าของเงิ น ทุ น มาจากเงิ น รั บ ฝาก (Deposit)
ทุกประเภท ทั้งออมทรัพย์ กระแสรายวัน ฝากประจ�ำ และปลอดภาษี
จากลูกค้าทั่วไป ทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงิน ผ่านสาขาและช่องทางต่างๆ อาทิ
เครื่อง ATM ADM และ KTB NETBANK นอกจากนี้ ธนาคารยังมี
แหล่งเงินทุนที่ส�ำคัญอื่นๆ ได้แก่ ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ของธนาคาร (Borrowing) และส่วนของผู้ถือหุ้น(Equity)
ธนาคารจะน�ำเงินเหล่านีม้ าบริหารจัดการเพือ่ ให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุด ซึง่ ธนาคารมีกระบวนการส�ำหรับการบริหารกิจกรรมทางการเงิน
ของธนาคารที่มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีการติดตามอย่าง
ต่อเนือ่ ง มีนโยบายในการรักษาระดับเงินทุนหมุนเวียน และการบริหาร
จัดการทีเ่ หมาะสม โดยพิจารณาถึงสภาพคล่อง ความสามารถในการ
ท�ำก�ำไร และมีเป้าหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
ทีอ่ อกโดยหน่วยงานก�ำกับต่างๆ รวมถึงการมีระบบการควบคุมภายใน
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่รอบคอบ รัดกุม ไม่ก่อ
ให้เกิดความเสียหายทั้งต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ธนาคารใช้เงินทุนเหล่านีผ้ า่ นการด�ำเนินธุรกิจต่างๆ ของธนาคาร
ทั้งในรูปแบบของการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งแบ่งออกเป็น สินเชื่อธุรกิจ
ขนาดใหญ่ สินเชือ่ ธุรกิจขนาดกลาง สินเชือ่ ธุรกิจขนาดเล็ก สินเชือ่ ธุรกิจ
ภาครัฐ สินเชื่อสาขาต่างประเทศ สินเชื่อส�ำหรับลูกค้าบุคคล สินเชื่อ
สถาบันการเงิน และการลงทุนอื่นๆ ซึ่งจะท�ำให้ธนาคารมีรายรับ
เข้ามาในรูปของดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งจากบริการของ
ธนาคารเอง และบริการของบริษัทในเครือที่เสนอขายผ่านธนาคาร
อาทิ บริการเช่าซื้อและลิสซิ่ง บริการจัดการกองทุน บริการนายหน้า
ค้าหลักทรัพย์ บริการประกันชีวิตและประกันวินาศภัย บริการด้าน
บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล และบริการที่ปรึกษาทางการเงิน ฉะนั้น
บริษทั ในเครือเหล่านีจ้ งึ มีสถานะเป็นทัง้ ส่วนหนึง่ ของธุรกิจธนาคารและ
เป็นคู่ค้าของธนาคารด้วย

Outflow

การบริหาร
จัดการ
ห่วงโซ่คุณค่า

Loan

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

Investment

Profit and Loss

GROWING
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FUTURE
ก้าวไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน 2558
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แนวทางการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล
ธนาคารกรุงไทยได้มุ่งมั่นพัฒนาการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
โดยอ้างอิงตามแนวปฏิบัติและมาตรฐานต่างๆ ที่ครอบคลุม
ประเด็ น ด้ า นความยั่ ง ยื น โดยบู ร ณาการองค์ ป ระกอบจาก
มาตรฐาน และการบริ ห ารจั ด การสากลที่ ยึ ด ถื อ เป็ น แนว
ปฏิบัติ เช่น แนวทางการรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของ Global Reporting Initiative (GRI) ดัชนีความยั่งยืน
ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index: DJSI)

หลักสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights
หรือ UDHR) และ ISO 26000 ขณะเดียวกัน ธนาคารยังปฏิบตั ติ าม
หลักการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Global Compact: UNGC) ที่ครอบคลุมในด้านสิทธิมนุษยชน
มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเด็น: สิทธิมนุษยชน
แนวทางการด�ำเนินงาน

ธนาคารด�ำเนินธุรกิจโดยยึดถือกฎหมายทัง้ ในประเทศ และกฎหมายสากล รวมถึงหลักสิทธิมนุษยชนสากล Universal Declaration
of Human Rights หรือ UDHR อาทิ
ข้อ 2 ทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพ อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
ข้อ 3 ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิตอยู่และมีความมั่นคง
ข้อ 7 สิทธิในการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
ข้อ 23 สิทธิในการมีงานท�ำตามทีต่ อ้ งการ และได้รบั การประกันการว่างงาน รวมทัง้ ได้รบั ค่าตอบแทนเท่ากันส�ำหรับงานอย่างเดียวกัน
		 และรายได้ต้องพอแก่การด�ำรงชีพส�ำหรับตนเองและครอบครัว ตลอดจนมีสิทธิก่อตั้งและเข้าร่วมสหภาพ
ข้อ 24 สิทธิในการพักผ่อนและมีเวลาพักจากการท�ำงาน โดยธนาคารให้สิทธิลาพักผ่อนแก่พนักงานเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด
ข้อ 25 สิทธิในการได้รับมาตรฐานการครองชีพอย่างเพียงพอ ได้รับปัจจัยสี่ สวัสดิการสังคม ประกันการว่างงาน เจ็บป่วย
		 ผู้สูงอายุ ตลอดจนต้องคุ้มครองแม่และเด็กเป็นพิเศษ รวมถึงให้ความรู้กับพนักงานทางด้านกฎหมาย และการกระท�ำ
		 ไม่ถูกต้องทางด้านวินัยให้แก่พนักงาน พร้อมเปิดช่องทางร้องเรียนผู้กระท�ำความผิด จัดตั้งกระบวนการตรวจสอบ
		 การละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเสนอแนะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจ
		 ให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนผ่านระบบเว็บบอร์ด และ HR Care ของธนาคาร

ประเด็น: แรงงาน
แนวทางการด�ำเนินงาน

ธนาคารดูแลพนักงานสอดคล้องกับหลักแรงงานสากล International Labour Organization’s Declaration on Fundamental
Principles and Rights at Work และมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท.8001) อาทิ
- เปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิในการรวมกลุ่มหรือจัดตั้งสหภาพแรงงาน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
		 อย่างเคร่งครัด
- ไม่มีการรับเด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปีเข้าท�ำงาน
- ให้ความเท่าเทียมกันระหว่างพนักงานชายและพนักงานหญิงในการเลือ่ นชัน้ เลือ่ นต�ำแหน่ง และเปิดโอกาสให้ผพู้ กิ ารเข้ามาท�ำงาน
		 กับธนาคารตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

ประเด็น: สิ่งแวดล้อม
แนวทางการด�ำเนินงาน

ธนาคารน�ำหลักมาตรฐานสากล ISO 26000 มาเป็นหลักปฏิบัติในด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ
- การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว
- การด�ำเนินธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เช่น การให้สินเชื่อ Green Loan
- จัดตั้งโครงการ Think Green Plus เพื่อร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
- รณรงค์ให้แต่ละหน่วยงานก�ำจัดเอกสารปลอดภัยในโครงการ Shred2Share เพื่อลดการท�ำลายต้นไม้

ประเด็น: การต่อต้านทุจริต
แนวทางการด�ำเนินงาน

ธนาคารก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และประมวลจริยธรรม พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล และได้รับ
การรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2557
ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลและส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
โดยอ้างอิงเกณฑ์มาจากองค์กรโปร่งใสสากล Transparency International และได้รับการสนับสนุนการด�ำเนินโครงการจาก
Center for International Private Enterprise (CIPE) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง
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การกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี
ธนาคารกรุงไทย ด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ค�ำนึงถึงความโปร่งใส
เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ธนาคารเชือ่ ว่าการด�ำเนินธุรกิจควบคูไ่ ปกับการมีจริยธรรมทีด่ นี นั้
เป็นรากฐานที่ส�ำคัญที่จะท�ำให้ธนาคารมีการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง ธนาคารจึงก�ำหนดให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอันน�ำไปสู่การเป็นองค์กรที่มี
วัฒนธรรมบรรษัทภิบาลที่เป็นที่ยอมรับ

จากความ มุ่งมั่น ดังกล่าว ธนาคารจึงได้ก�ำหนดหลักการและยึดมั่น
ในการปฏิบัติตาม หลักบรรษัทภิบาล

ประกอบด้วย

ทั้งนี้ ธนาคารได้พยายามสร้างจิตส�ำนึกในการปฏิบัติตาม
แนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับพนักงานทุกคน

ร้อยละ 100

ในองค์กรอย่างสม�่ำเสมอผ่านกิจกรรมภายใน และช่องทาง
การสือ่ สารต่างๆ เช่น CG TIMES ซึง่ เป็นการน�ำเสนอข้อมูล
ข่าวสารด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ทีท่ นั ต่อสถานการณ์
เข้าใจง่ายผ่านทาง Intranet

C
A
R
P
E
T
S

reation of Long Term Value

การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน
ccountability

แสดงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่
esponsibility

รู้ส�ำนึกในหน้าที่

romotion of Best Practices

ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
quitable Treatment

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน
ransparency

แสดงความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ocial and Environmental Awareness

ส�ำนึกในการปฏิบตั ทิ ดี่ ตี อ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม

GROWING

รายงานความยั่งยืน 2558

การบริหารความเสี่ยง

ธนาคารเป็ น สถาบั น การเงิ น ชั้ น น�ำของ
ประเทศ ซึ่งให้ความส�ำคัญต่อการบริหาร
และควบคุ ม ความเสี่ ย งอย่ า งเป็ น ระบบ
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยได้ มี ก ารก�ำหนด
โครงสร้าง นโยบาย และแนวทางไว้อย่าง
ชัดเจนตามกรอบข้อก�ำหนดของธนาคาร
แห่งประเทศไทยและตามแนวทางของ

Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway
Commission (COSO)

ซึ่งเป็นกรอบมาตรฐานของการควบคุม
ความเสี่ยงภายในองค์กร

รวมถึง

การด�ำเนินงานตามแนวทาง

State Enterprise Performance
Appraisal (SEPA)

ซึ่งเป็นระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ให้
รัฐวิสาหกิจพัฒนาระบบการบริหารจัดการใน
ด้านต่างๆ ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการบริหาร
จั ด การองค์ ก รระดั บ สากล พร้ อ มทั้ ง ได้ จั ด
โครงสร้ า งองค์ ก รและกระบวนการบริ ห าร
ความเสี่ยงตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และให้สามารถสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
ด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสายงาน
บริหารความเสี่ยง ท�ำหน้าที่ในการก�ำกับ ดูแล
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการธนาคารอย่างต่อเนื่อง

S U S TA I N A B L E
FUTURE
ก้าวไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืน
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ด้านการประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชั่น
ธนาคารได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ฝ่ า ยประเมิ น ความเสี่ ย งข้ อ ผิ ด พลาด
และการทุจริต เพื่อท�ำหน้าที่หลักในการก�ำหนดนโยบายและกลยุทธ์
ในการบริหารจัดการป้องกันการทุจริตและข้อผิดพลาด และปัจจัย
เสี่ ย งจากการกระท� ำ ทุ จ ริ ต รวมถึ ง การก� ำ หนดแนวทาง วิ เ คราะห์
แนวโน้ ม การทุ จ ริ ต และข้ อ ผิ ด พลาดต่ า งๆ หาแนวทางป้ อ งกั น
ลดความเสี่ยง พร้อมทั้งการติดตาม เฝ้าระวังรายการผิดปกติ ต้องสงสัย
ในธุรกรรมหลักของธนาคาร เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
ในแต่กระบวนการอย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ธนาคารยังได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้ น อี ก หลายชุ ด ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
เพื่อท�ำหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ของธนาคาร ได้แก่
คณะกรรมการผูบ้ ริหารสายงาน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน และคณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อ และ
ธนาคารได้มีการด�ำเนินการประเมินความเสี่ยงทุกฝ่ายงานของธนาคาร
(ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทั้งหมด) พร้อมทั้งวางแผนการป้องกัน
และแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หากรณี เ กิ ด ปั ญ หาขึ้ น ตามนโยบายของ
ธนาคาร จึงมั่นใจได้ว่าธนาคารได้มีแนวทางการควบคุม ประเมิน
และติดตามความเสี่ยง อันเนื่องมาจากการทุจริตและความเสี่ยงอื่นๆ
ที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารอย่างเพียงพอ
นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการประกาศใช้นโยบายการต่อต้านการ
คอร์รปั ชัน่ ซึง่ ก�ำหนดให้กรรมการธนาคาร ผูบ้ ริหาร พนักงานของธนาคาร
และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ธนาคารถือหุ้น 100% ยึดถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด โดยธนาคารได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสาร
ภายในของธนาคารอย่ า งสม�่ ำ เสมอ เพื่ อ ให้ ทุ ก ฝ่ า ยได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการคอร์รัปชั่น รวมถึงการท�ำความเข้าใจกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารได้มมี าตรการทีเ่ ป็นธรรม ในการปกป้อง ไม่ลดต�ำแหน่ง
ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการ
กระท�ำนั้นจะท�ำให้ธนาคารสูญเสียโอกาสทางธุรกิจของธนาคาร
อีกทั้งผู้บริหารของธนาคารได้ตระหนักถึงผลเสียของการคอร์รัปชั่น
ที่จะส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร จึงได้มีการสื่อสารข้อมูล
ความรู้ และโทษของการคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางต่างๆ ในการสื่อสาร
กับพนักงานทุกระดับ
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พร้อมทั้งมีโครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยธนาคารได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้การด�ำเนินงานของ
ธนาคารเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทัง้ ยังติดตามและการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานให้ใกล้ชดิ มากขึน้ โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการ
ธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการชุดต่างๆ ของธนาคารประกอบด้วย

1

คณะกรรมการธนาคาร
มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร
และผู ้ ถื อ หุ ้ น โดยรวม โดยมี ก ารแบ่ ง แยกหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบระหว่ า ง
คณะกรรมการและฝ่า ยจัดการที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการธนาคารจะเป็ น
ผู้ก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลให้ระบบงานต่างๆ ของธนาคารด�ำเนินไป
ตามนโยบายถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย และมี จ ริ ย ธรรม นอกจากนี้ เพื่ อ ให้ มี
การแสดงบทบาทและถ่ ว งดุ ล กั น อย่ า งกั น อย่ า งโปร่ ง ใส ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงเป็นคนละบุคคลกัน
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการธนาคารประกอบด้ ว ยบุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ
และประสบการณ์ในการท�ำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร ในปี 2558

คณะกรรมการธนาคารมีจ�ำนวน 11 คน
ประกอบด้วย

เป็นเพศชาย 11 คน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 คน
โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 คน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน

และทุกคนอยู่ ในช่วงอายุ

มากกว่า

50 ปี

หมายเหตุ:		ณ วันที่ 26 มกราคม 2559
		มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการธนาคาร 1 คน
		คือ นายธันวา เลานศิริวงศ์ รวมเป็น 12 คน

คณะกรรมการธนาคารได้มีการด�ำเนินงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก�ำหนดไว้ทั้ง 5 หมวด สรุปได้ดังนี้
สิทธิของผู้ถือหุ้น
ธนาคารได้ให้ความส�ำคัญต่อการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น และสนับสนุนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
ทีเ่ ป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย นอกจากนัน้ ธนาคารยังมีแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการดูแลผูถ้ อื หุน้ อืน่ ๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้มีการเปิดเผยข้อมูลผล
การด�ำเนินงาน นโยบายการบริหาร และข้อมูลทีส่ ำ� คัญของธนาคารผ่านช่องทางการสือ่ สารของธนาคาร
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก
การปฏิบตั ทิ เี่ ท่าเทียมกัน
ต่อผู้ถือหุ้น

ธนาคารมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้น
รายย่อย นักลงทุนสถาบัน รวมถึงผูล้ งทุนต่างชาติ ตามทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร

การค�ำนึงถึงบทบาท
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

ธนาคารได้ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
ธนาคาร โดยได้มกี ารก�ำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ไิ ว้อย่างชัดเจนในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร

การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส

ธนาคารได้ด�ำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการ ทั้งข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับต่างๆ
โดยได้ท�ำการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของธนาคารสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้

ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคารกรุงไทย ซึง่ มีอำ� นาจเต็มในการบริหารงาน เพือ่ ให้การด�ำเนินกิจการทัง้ หลาย
ของธนาคารเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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FUTURE
ก้าวไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน 2558

2

คณะกรรมการ
บริหาร
มี บ ทบาทในการสนั บ สนุ น
การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
ธนาคาร ในการก�ำหนดกฎเกณฑ์
และแนวปฏิ บั ติ ใ นด้ า นต่ า งๆ
รวมถึ ง กลั่ น กรองหรื อ อนุ มั ติ
สินเชื่อ ปรับปรุงหนี้ การลงทุน
การจัดท�ำแผนธุรกิจ

5

3

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการสอบทาน
รายงานทางการเงินต่างๆ อย่างเพียงพอ
ถู ก ต้ อ ง เป็ น ไปตามหลั ก การบั ญ ชี ที่
รับรองทั่วไป สอบทานในประเด็นส�ำคัญ
ที่อาจมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อของ
รายงานทางการเงิน รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
สอบทานและติดตามระบบควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
ติดตามการด�ำ เนิ น งานให้ เป็ น ไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ

คณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการก� ำ หนด
นโยบาย หลักเกณฑ์ และการก�ำหนด
ค่าตอบแทนต่างๆ รวมผลประโยชน์
อื่นของธนาคาร รวมถึงสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตติ ามระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม
ก�ำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติและ
มาตรการติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารและบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินที่ธนาคารถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์
รวมทั้ ง ติ ด ตามและปรั บ ปรุ ง แนวทางการปฏิ บั ติ
ให้สอดคล้องตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการด�ำเนินการ
ต่างๆ ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ของหน่วยงาน
ก�ำกับที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น โดยได้มีการรวบรวม
แนวปฏิ บั ติ ต ่ า งๆไว้ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรอยู ่ ใ น
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ
ธุรกิจของธนาคาร

คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง
มีบทบาทในการก�ำหนดนโยบายและ
ระบบบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งควบคุม
ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการบริ ห ารความ
เสี่ยงและดูแลให้ธนาคารด�ำเนินการตาม
นโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงที่
ธนาคารและหน่วยงานก�ำกับก�ำหนด

7

คณะกรรมการกำ�กับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
มี บ ทบาทในการดู แ ลบริ ห ารความ
เสี่ยงอันเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
มั่นใจว่าการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ของธนาคารมีความเหมาะสม

คณะกรรมการอิสระ
ธนาคารได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร สามารถ
แสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของธนาคาร รวมทั้งสนับสนุนคณะกรรมการเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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ในปี 2558

ธนาคารได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร เพื่อส่งเสริม
ให้พนักงานพัฒนาศักยภาพ น�ำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ธนาคารจึงได้มีการจัดหลักสูตร ตามหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
รวมถึงมีการอบรมจากองค์กรภายนอก ดังนี้
หลักสูตร ปี 2558
Classroom Training (ภายในธนาคาร)
1. หมวดควบคุมและตรวจสอบ
2. หมวดกฎหมาย (กฎหมายธนาคาร)
3. ปฐมนิเทศพนักงาน
Classroom Training (ภายนอกธนาคาร)
1. การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน
ด้าน AML/CFT ส�ำหรับธนาคาร
2. ผู้ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการ
ธนาคารพาณิชย์ (Compliance Officer)
3. Fraud Risk Management and Internal
Auditing of Financial
4. มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงและเงินทุน
ตามแนวทาง BASEL
5. การบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
6. การบริหารความเสี่ยงสากลตามมาตรฐาน
ISO 31000 (ISO 31000 Application of Risk
Management System)

ผู้บริหาร

พนักงาน

ผู้เข้ารับการ
อบรม (คน)

*คิดเป็น
ร้อยละ

ผู้เข้ารับการ
อบรม (คน)

*คิดเป็น
ร้อยละ

31
17
-

0.945
0.518
-

106
1658
1287

0.510
7.981
6.195

2

0.061

-

-

1

0.030

4

0.019

-

-

3

0.014

4

0.122

3

0.014

1

0.030

1
1

0.005
0.005

* คิดเป็นร้อยละต่อจ�ำนวนผู้บริหารทั้งหมด 3,282 คน
** คิดเป็นร้อยละต่อจ�ำนวนพนักงานทัง้ หมด (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) 20,775 คน

กระทั่งในรอบปีที่ผ่านมา

ธนาคารมีการขับเคลือ่ นนโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
โดยการขยายไปยังบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินทีธ่ นาคาร
ถือหุน้ 100% ตลอดจนผูท้ เี่ ป็นคูค่ า้ ของธนาคารภายหลังจาก
ทีธ่ นาคารได้รบั การรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC โดยที่
ธนาคารได้มีการด�ำเนินการดังนี้
1. ธนาคารได้มีการสื่อสารไปยังลูกค้าและบริษัท
ที่จดทะเบียนใน SET

เพือ่ ให้ทราบถึงการประกาศใช้นโยบายการต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น ผ่านช่องทาง จดหมาย ATM ทีวีที่ติดตั้ง
ภายในสาขา

2. มีการด�ำเนินการพัฒนาการท�ำงานในส่วนของ
การจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร ดังนี้

พัฒนา website ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูล
		 ต่างๆ ให้ Suppliers ของธนาคาร ได้รับทราบ เช่น
		 การประกาศใช้นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นใน
		 Procurement website
วางแผนเพื่อจัดท�ำจรรยาบรรณผู้ค้าของธนาคาร
		 (Suppliers Code of conduct)
การยกร่างสัญญามาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างให้
		 ครอบคลุ ม นโยบายการต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั่ น
		 ของธนาคาร

จากการที่ธนาคารได้มีการประกาศใช้
นโยบายการต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น และได้
รับการรับรองสมาชิกโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต

(Collective Action Coalition
of the PrivateSector Against
Corruption : CAC)

เป็ น ความริ เ ริ่ ม ของภาคเอกชนไทย
ในการที่ จ ะเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการ
แก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น
โดยมุ ่ ง สร้ า งและขยายแนวร่ ว มในภาค
เอกชนเพื่อสร้างกระแสการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นด้วยการส่งเสริมให้บริษัท
ต่างๆ ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การที่ จ ะปฏิ เ สธการรั บ และจ่ า ยสิ น บน
รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เกิดการน�ำนโยบายและ
มาตรฐานการก�ำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันการคอร์รปั ชัน่ ในระดับบริษทั
ธุรกิจไปปฏิบัติ บทบาทของ CAC จะเน้น
ในส่วนของบริษทั เอกชน ด้วยการพยายาม
ให้มีการน�ำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นไป
ปฏิบัติให้เกิดผลจริง โดย CAC ท�ำงาน
อย่ า งใกล้ ชิ ด และคู ่ ข นานไปกั บ องค์ ก ร
ต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) (ACT)
เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นใน
การด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม คุณธรรม
และความโปร่งใส

นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรและก�ำหนดบทบาทหน้าที่
ในงานจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีความชัดเจน โดยการจัดตั้งกลุ่มงานใหม่คือกลุ่มบริหาร
จัดการจัดซื้อจัดจ้าง และเพิ่มฝ่ายบริหารกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อวาง
กลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างโดยรวมของธนาคารในแต่ละประเภทค่าใช้จ่าย เป็นการ
ผลักดันให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มี
ความคล่องตัวต่อการด�ำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักเรือ่ งความโปร่งใส ความรวดเร็วและ
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับ อีกทั้งในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น จะมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งจะประกอบไปด้วย ประธานกรรมการ 1 คน ซึ่ง
แต่งตั้งจากพนักงานระดับหัวหน้าส่วนขึ้นไป และกรรมการอย่างน้อย 2 คน ทั้งนี้
เพื่อความโปร่งใสในการด�ำเนินการ การแต่งตั้งคณะกรรมการให้แต่งตั้งพนักงาน
จากหน่วยงานอืน่ ทีอ่ ยูค่ นละสายงานการบังคับบัญชากับหน่วยงานทีเ่ ป็นเจ้าของเรือ่ ง
เป็นประธานกรรมการ โดยอาจแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่จากสายงานเจ้าของเรื่องร่วม
เป็นคณะกรรมการที่ไม่ได้ท�ำหน้าที่เป็นประธานกรรมการก็ได้
พร้อมทัง้ มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระหว่างส�ำนักงาน
ป.ป.ช. ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทยในการจัดท�ำจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มธุรกิจธนาคาร
(Industry Code of Conduct-Banking) ซึ่งขณะนี้มีด�ำเนินการจัดท�ำ Industry Code of
Conduct พร้อมทั้งจัดตั้งคณะท�ำงาน เพื่อท�ำร่างจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคารให้มี
ความสมบูรณ์ ชัดเจนครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
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ในวันที่ 6 กันยายน 2558 ธนาคารได้เข้าร่วมงานวันต้านคอร์รัปชั่น
ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เกิดจากการริเริ่มของ
ภาคเอกชนที่ต้องการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นที่ก�ำลังเป็นปัญหาเลวร้ายที่
บั่นทอนการพัฒนาของประเทศ ในครั้งแรก ใช้ชื่อว่า

“ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น”
มีองค์กรต่างๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ สถาบันการศึกษาและองค์กร
ระหว่างประเทศ ซึง่ เป็นการร่วมมือกันทัง้ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ใน
การเป็นเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง รวมถึงมีมาตรการป้องกัน
แก้ไขปัญหาการทุจริตมิชอบออกมาบังคับใช้ให้ได้โดยเร็วและยั่งยืน
จากการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา แสดงให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ ของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ธนาคารสามารถ
ด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ที่ดี รวมทั้งส่งเสริม
และผลักดันให้ธนาคารสามารถพัฒนาระบบงานต่างๆ ให้มคี วามโปร่งใส
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และในรอบปีทผี่ า่ นมา ธนาคารได้เข้าร่วม
โครงการที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของส�ำนักงาน
ป.ป.ช. เพือ่ ประเมินถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ผ่านการสอบถามข้อมูลทัง้ พนักงาน ผูร้ บั บริการ และกระบวนการด�ำเนินงาน
ภายในของธนาคาร

นอกจากนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะปฏิบัติตาม
กฎหมายและมีจริยธรรมทั่วทั้งองค์กร

จึงมีการด�ำเนินโครงการ

KTB First : Firm (CG) Awards
เป็นรางวัลประกาศเกียรติคณุ หน่วยงานทีม่ ผี ลการประเมิน
การปฏิบัติงาน ด้านบรรษัทภิบาลดีเด่น (Firm from
Corporate Governance; CG) เพื่อเป็นแรงจูงใจ
ให้ ห น่ ว ยงานน� ำ หลั ก บรรษั ท ภิ บ าลไปปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด
ผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นการประเมินด้าน CG
ทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องทุกปี

กรรมการผู้จัดการใหญ่มีการยกเรื่อง “ความซื่อสัตย์สุจริตในการท�ำงาน”
ขึ้นเป็นประเด็นส�ำคัญโดยกล่าวถึงในวาระต่างๆ
We are the First

“Firm from CG หลักการข้อนี้
มาจากภาษิตไทย...
ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน...
สิ่งที่เราอยากเห็นคือ
การท�ำงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส
ยุติธรรมและส�ำเร็จผลครับ”

งานมอบวุฒิบัตร
ผู้เข้าอบรมหลักสูตร
ผู้จัดการสาขา รุ่นที่ 27

ผู้น�ำระดับสูงของธนาคารแสดงบทบาทที่ชัดเจนให้เห็นถึง
ความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติ
อย่างมีจริยธรรมผ่านการปฏิบัติตามค่านิยม

First

ของธนาคาร
ผ่าน Blog

ส่วนตัวในคอลัมน์
คุยกัน...ต่อ
ตอนที่ 96 :
หัวหน้าในดวงใจ

ค�ำคม...คิดต่อ

ตอนที่ 16 เชือดไก่ให้ลิงดู

ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว ่ า กรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร และ
พนั ก งานของธนาคารปฏิ บั ติ ต นให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย
การต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั่ น นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
ที่ ดี แ ละจรรยาบรรณในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของธนาคาร
ทางธนาคารได้ มี ก ารสื่ อ สารผ่ า นทางระบบ Intranet
ของธนาคาร ซึ่ ง ได้ มี ก ารด� ำ เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น
ประจ�ำทุกปี

จากการด�ำเนินงานของธนาคารตลอดปี 2558

ภายใต้การยึดมั่นในหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งเป็นพื้นฐานของธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น
ส่งผลให้ธนาคารได้รับรางวัลส�ำคัญต่างๆ อาทิ
CORPORATE GOVERNANCE REPORT OF THAI LISTED COMPANIES (CGR) ระดับ 5 ดาว
และ ASEAN CORPORATE GOVERNANCE AWARDS 2015
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ด�ำเนินธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ
เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้กับระบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
และพร้อมตอบสนองต่อลูกค้าให้ได้รับการบริการที่มีคุณค่า
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SUSTAINABILITY REPORT 2015

ธนาคารกรุงไทยมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน ด้วยการด�ำเนินธุรกิจ ที่มิใช่เพื่อผลก�ำไรแต่เพียงอย่างเดียว แต่มีการพิจารณาถึง
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วนโดยแบ่งการด�ำเนินงาน
ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

การด�ำเนินงาน

ด้านเศรษฐกิจ
ธนาคารพาณิชย์เป็นธุรกิจที่สร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่า
เพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศด้วยการเป็นผู้บริหารและด�ำเนิน
กิ จ การทางการเงิ น อย่ า งมี บ รรษั ท ภิ บ าลและความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อสังคมและในฐานะรัฐวิสาหกิจ และเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งสามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศให้ มี ก ารเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามภารกิ จ ที่ ส�ำคั ญ
Statement of Direction (SOD) ธนาคารกรุงไทย คือ

เสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน
และมีผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม
สนับสนุนการด�ำเนินงานภาครัฐ
โดยมีการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และให้บริการ
ในระดับชั้นน�ำ
ส่งผลให้ธนาคารเป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่มีฐานะทางการเงิน
และการด�ำเนินงานที่มั่นคง
ธนาคารเริ่มด�ำเนินโครงการ KTB Transformation ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม ปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงกระบวนการ
ท�ำงาน ท�ำให้พนักงานสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และเสริมสร้างประสิทธิภาพของการให้บริการให้ดยี งิ่ ขึน้ เพือ่ ให้การ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการสูล่ กู ค้าเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
โดยทีธ่ นาคารจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินธุรกิจ
KTB Transformation ไว้ 7 ปี (2557-2564)

3 Summits

โดยช่วงแรก ปี 2557-2558

มุ่งเน้นการวางรากฐานภายในให้แข็งแกร่ง
(Base Camp)
ช่วงที่ 2 ปี 2559-2561

เป็นการพัฒนาในทุกด้าน เพื่อปิดช่องว่างกับธนาคาร
คู่แข่ง โดยเฉพาะในด้านส่วนแบ่งการตลาดสินเชื่อ
และผลก�ำไร เพื่อก้าวสู่การเป็นธนาคารอันดับ 1
(Close the Gap) อีกทั้งธนาคารจะก้าวสู่การเป็น
Paperless Office ด้วย
ช่วงที่ 3 ปี 2562-2564

มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ดีที่สุดในการท�ำงาน
(Best Place to Work)
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ส�ำหรับในปี 2557 ซึ่งเป็นช่วงแรกของโครงการ KTB

Transformation

การวางรากฐานการท�ำงานเป็นการปรับกระบวนการท�ำงานครั้งใหญ่ของธนาคาร
โดยเฉพาะในส่วนของการให้บริการลูกค้า กระบวนการพิจารณาและการอนุมัติ
สิ น เชื่ อ ของกลุ ่ ม ลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ SMEs และลู ก ค้ า รายย่ อ ย เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการคัดเลือกลูกค้าและการอนุมัติ
สิ น เชื่ อ ที่ ร วดเร็ ว ตลอดจนการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี คุ ณ ภาพมากยิ่ ง ขึ้ น
ขณะเดียวกัน ได้ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อม
ส�ำหรับการก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่ด�ำเนินงานโดยมุ่งที่ผลส�ำเร็จของงานเป็นส�ำคัญ
(Performance Driven Organization)
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ผลการด�ำเนินโครงการ

Retail
Transformation
สามารถช่ ว ยลดเวลาท�ำงานให้ กั บ
พนั ก งานสามารถตอบสนองความ
ต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และ
ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพงานขาย
และบริการด้วยเครื่องมือ

KTB Transformation
(7 Elements)
ท�ำให้กระบวนการในงานขายและการให้
บริการ กระบวนการบริหารจัดการหนี้
ตลอดจนถึงการติดตามหนี้ที่มีความ
ชัดเจนมีประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
สาขาของธนาคารเป็นระบบ
ซึ่งโครงการ

Retail Transformation
ธนาคารได้มกี ารปฏิวตั กิ ระบวนการท�ำงาน Transformation โดยช่วงแรก ปี 2557-2558
มุ่งเน้นการวางรากฐานภายในให้แข็งแกร่ง (Base Camp) ส�ำเร็จทุกกระบวนการ
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและปิดช่องว่างของธนาคารกับธนาคารคู่เทียบ
โดยธนาคารมีการด�ำเนินโครงการ KTB Transformation

และผลการด�ำเนินงานส�ำคัญ ดังนี้

1. Retail Transformation

เป็นการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท�ำงานของธนาคารและจัดท�ำแผน
การปรับปรุงกระบวนการท�ำงานของสาขาส�ำหรับบริการลูกค้าบุคคลให้ดี รวดเร็วและ
ประหยัดต้นทุน โดยได้มีการพัฒนาเครื่องมือทางสถิติ สร้างระบบ และกระบวนการ
ท�ำงานต่างๆ เช่น การพัฒนารูปแบบและเครื่องมือในการสนับสนุนการขายของสาขา
(Sales Program) วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการสินเชื่อ (Retail Loan Factory)
พัฒนาเครื่องมือพิจารณาสินเชื่อส�ำหรับลูกค้ารายย่อย และการจัดท�ำเครื่องมือ (Early
Warning System) เพื่อเป็นสัญญาณเตือนหนี้เสียและสนับสนุนให้การติดตามหนี้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท�ำงานของธนาคารให้
สามารถเพิ่มจ�ำนวนบัญชี CASA ต่อจ�ำนวน
พนักงาน

เพิ่มขึ้น

13%

และระยะเวลาการขออนุมัติสินเชื่อ
โดยเฉลี่ยลดลงจากเดิม >10 วัน

เหลือเพียง

2 วัน
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2. โครงการ SME Transformation

3. โครงการ Wholesale Banking Transformation

ผลการด�ำเนินโครงการ

ผลการด�ำเนินโครงการ

เป็นการปรับปรุงกระบวนการส�ำหรับลูกค้ากลุ่ม SMEs เริ่มต้น
จากการจัดกลุม่ ลูกค้าให้มคี วามชัดเจน มีเครือ่ งมือในการพิจารณา
สินเชือ่ ทีช่ ว่ ยเพิม่ ความรวดเร็ว แม่นย�ำ และสามารถบริหารจัดการ
ความเสี่ยงได้ดี

เป็นการพัฒนาแนวทางการด�ำเนินงานในหลายด้าน ทั้งด้วย
การปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยแบ่งความรับผิดชอบตาม
อุตสาหกรรม ตามประเภทธุรกิจ ด้านการขาย ได้มีการออกแบบ
Template Client Profile เพื่อให้พนักงานทราบถึงความต้องการ
ของลูกค้า และน�ำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ หาโอกาสเพิ่ม
รายได้ให้กับธนาคาร

เป็นการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานส�ำหรับลูกค้ากลุ่ม SMEs
เช่น ด�ำเนินการปรับปรุงกระบวนการขาย และกระบวนการ
อนุมัติสินเชื่อ จัดตั้ง SME Loan Factory ส�ำหรับวิเคราะห์และ
พัฒนากระบวนการสินเชื่อตั้งแต่ลูกค้ายื่นขอสินเชื่อ พัฒนา
เครื่องมือพิจารณาสินเชื่อ (Qualitative Credit Assessment
Development) จัดท�ำเครื่องมือเตือนก่อนลูกค้าจะเป็นหนี้เสีย
และสนั บ สนุ น ให้ ก ารติ ด ตามหนี้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จั ด ท� ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น เชื่ อ ส� ำ หรั บ ลู ก ค้ า เฉพาะกลุ ่ ม และจั ด ท� ำ
ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของธนาคารให้มีความเหมาะสมกับ
ความต้องการลูกค้า เป็นต้น

SME Transformation

ซึ่งโครงการ

SME Transformation
ท�ำให้มูลค่าของธุรกิจ
เติบโตเพิ่มขึ้น

35%
~8 วัน

และระยะเวลาการขออนุมัติสินเชื่อ
โดยเฉลี่ยลดลง จากเดิม >30 วัน

เหลือเพียง

เป็นการปรับปรุงกระบวนการส�ำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
โดยมุ ่ ง เน้ น การสร้ า งและพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ การท� ำ งานให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ด้ ว ยการพั ฒ นากระบวนการอนุ มั ติ
สิ น เชื่ อ ให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความรวดเร็ ว และการเพิ่ ม ทั ก ษะ
ขี ด ความสามารถของพนั ก งาน เพื่ อ ให้ ส ามารถมองเห็ น
โอกาสและช่องทางในการท�ำธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพด้วย
ความมุ่งหวังในการเป็นที่ปรึกษาที่ลูกค้าไว้วางใจ

Wholesale Transformation

จากโครงการ

Wholesale Banking
Transformation
สามารถเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมได้ถึง 150 ล้านบาท
นอกจากนี้สามารถ

ลดสินทรัพย์เสี่ยงให้กับธนาคาร
ได้สูงถึง

69,000
			

ล้านบาท

GROWING

รายงานความยั่งยืน 2558

4. โครงการ HR Transformation

มุง่ เน้นการเพิม่ ประสิทธิภาพงานหลักเกีย่ วกับทรัพยากรบุคคล
ภายในองค์กร เช่น เสริมความแข็งแกร่งและเกิดประสิทธิภาพ
จากการก�ำหนดกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กรใหม่ของสายงาน
ทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (HR Strategy & Organization)
การบริหารจัดการด้านอัตราก�ำลังและปรับปรุงกระบวนการสรรหา
บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาระบบการประเมินผล
ให้เชือ่ มโยงไปสูก่ ารจ่ายผลตอบแทนทีส่ อดคล้องกับผลงาน เป็นต้น

S U S TA I N A B L E
FUTURE
ก้าวไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืน
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5. โครงการ Procurement Excellent and Cost
Optimization

เป็นการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและรณรงค์
ให้ลดค่าใช้จา่ ยทัว่ ทัง้ องค์กรโดยสร้างกระบวนการในการลดต้นทุน
และเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานทัง้ ในการปฏิบตั งิ านของธนาคาร
และการควบคุมต้นทุน พัฒนาทีมงานพร้อมสร้างเครื่องมือและ
รายงานในการวิเคราะห์/ติดตามต้นทุนในแต่ละด้านและปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการด�ำเนินโครงการ

ผลการด�ำเนินโครงการ

ผลการด�ำเนินโครงการ HR Transformation เพือ่ ให้การท�ำงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็น
Strategic Partner ให้กับสายงานต่างๆ ได้ พร้อมทั้งพัฒนาระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่ายผลตอบแทนให้สอดคล้อง
กับผลงานเป็นการสร้างให้ธนาคารเป็นองค์กรที่เน้นผลลัพธ์เป็น
ส�ำคัญ (Performance Driven Organization)

มองหาโอกาสและแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ การลดต้นทุนในทุกๆ ด้าน
ให้กับธนาคาร รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้มปี ระสิทธิภาพ โดยในปี 2558 ธนาคารด�ำเนินงานผ่านโครงการ
ต่างๆ เช่น
โครงการ Cost Optimization เพื่อลดค่าใช้จ่ายด�ำเนินการ

HR Transformation

ซึ่งธนาคารมุ่งหวังเป็นองค์กร

“งานได้ผล คนสนุก”
พนักงานทุกคนมีสว่ นช่วยสร้างบรรยากาศทีด่ ใี นการท�ำงาน
ช่วยกันสร้างให้ธนาคารเป็นบ้านหลังที่สอง

ที่เป็นเป้าหมายส�ำคัญตามยุทธศาสตร์

Best Place to Work

Cost Optimization Program

โครงการ Cost Optimization and
Procurement Excellence
ปรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรวดเร็ว คล่องตัว
ต่อการด�ำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส

การด�ำเนินงาน
โครงการ Cost Optimization
สามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับธนาคาร
มากกว่า
		
ล้านบาท

500
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การพัฒนากระบวนการท�ำงาน

Transformation
ช่วงปี 2557-2558

ธนาคารได้ ด� ำ เนิ น การส� ำ เร็ จ ลุ ล ่ ว ง
เป็นทีเ่ รียบร้อย โดยปัจจุบนั ก�ำลังอยูร่ ะหว่าง
ด�ำเนินการขั้นถัดไปในช่วงปี 2559 - 2561
เพื่อให้ธนาคารพัฒนาในทุกด้าน ซึ่งเป็น
การปิดช่องว่างกับธนาคารคูเ่ ทียบ โดยเฉพาะ
ในด้ า นส่ ว นแบ่ ง การตลาดสิ น เชื่ อ และ
ผลก� ำ ไร เพื่ อ ให้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ
ในฐานะผูน้ ำ� ธุรกิจทางการเงินด้วยการเป็น
สถาบันทีอ่ ำ� นวยความสะดวกแก่ประชาชน
และวงการธุ ร กิ จ ในด้ า นบริ ก ารการเงิ น
ในด้ า นต่ า งๆ ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการ
ผลักดันและสร้างความเจริญเติบโตให้กับ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
และสามารถเป็ น เสาหลั ก ของประเทศ
และเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่มีบทบาทส�ำคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจ
ตลอดระยะเวลาด�ำเนินงาน
ของธนาคาร

ในปี 2558

ท�ำให้ธนาคารกรุงไทย
เป็นธนาคารพาณิชย์จดทะเบียน
ที่มีการปล่อยสินเชื่อเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสูงสุดเป็น

อันดับที่ 1
โดยมีมูลค่าสูงถึง

2.02

ล้านล้านบาท

SUSTAINABILITY REPORT 2015

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของธนาคาร

ธนาคารมีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลาย ทั้งผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
ผลิตภัณฑ์และบริการทีไ่ ม่ใช่สนิ เชือ่ รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั ในเครือ
ทีเ่ สนอขายผ่านธนาคารเพือ่ ให้สามารถบริการลูกค้าได้ครอบคลุมทุกกลุม่ เป้าหมาย
ตามประเภทผลิตภัณฑ์ของธนาคารดังต่อไปนี้

การบริหารจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
(NPL Management)

ผลการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ ในปี 2558 ชะลอตัวลงหลัง
เผชิญความท้าทายรอบด้านจากภาวะเศรษฐกิจทัง้ จากความรุนแรงจากการ
ก่อการร้ายภาวะสงครามในตะวันออกกลาง หนีภ้ าคครัวเรือนอยูใ่ นระดับสูง
ราคาสินค้าเกษตรตกต�่ำ และการบริโภคที่อ่อนแรงรวมถึงการส่งออกที่
เปราะบางตามเศรษฐกิจโลก ท�ำให้ธนาคารต้องท�ำการปรับตัวอย่างดีเยี่ยม
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน บริหารจัดการต้นทุนให้มปี ระสิทธิภาพ และ
ด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุมรอบด้าน
เนื่องจากธนาคารในฐานะผู้ให้สินเชื่อเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา
ภาคธุรกิจขาดความสามารถในการช�ำระหนี้ส่งผลให้ NPLs ของธนาคาร
ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในไตรมาส 3/2558 ที่ผ่านมา ธนาคาร
จึงด�ำเนินงานด้านการให้สินเชื่ออย่างระมัดระวัง และตั้งส�ำรองเกินกว่า
เกณฑ์ทธี่ นาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด เพือ่ รองรับความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้
ในอนาคต
โดยธนาคารได้จัดให้มีการติดตามและรายงานความเสี่ยงทุกด้าน
สม�่ำเสมอ ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) โดยเฉพาะความ
เสี่ยงด้าน NPL พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุ NPLs ที่เพิ่มสูงขึ้นทุกกลุ่ม
ทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อธุรกิจธนาคาร
มีกระบวนการติดตามเร่งรัดหนี้ที่ชัดเจน ดังนี้

1

ลูกหนี้ที่ผิดนัด
ค้างช�ำระหนี้
ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป

ติ ด ตามทวงถามทาง
โทรศั พ ท์ (Phone
Collection) รวมทั้ง
SMS และจดหมาย
ทวงถามหนี้

2

ลูกหนี้ที่ผิดนัด
ค้างช�ำระหนี้
ตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป

ติ ด ตามทวงถาม
ภาคสนาม (Field
Collection) ควบคูไ่ ป
กับการเจรจาปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ (TDR)

3

ลูกหนี้ที่ผิดนัด
ค้างช�ำระหนี้
ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป

เข้ า สู ่ ก ระบวนการ
ทางกฎหมาย ควบคู่
กับ Field Collection
และการท�ำ TDR
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รวมทั้งก�ำหนด Action เพื่อจัดการกับปัญหา ดังนี้

1. การปรับปรุงกระบวนการติดตามหนี้
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า

โดยได้พัฒนาระบบการแจ้งเตือนล่วงหน้า (Early Warning System)
รวมทัง้ กระบวนการและทักษะการติดตามหนี้ พร้อมทัง้ ใช้เครือ่ งมือทางสถิตใิ หม่ๆ
เข้ามาช่วย
2. ก�ำหนดแผนการสกัดกัน้ / ป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ NPL รายใหม่

โดยให้ความส�ำคัญในการติดตาม ควบคุมดูแล สกัดกั้นลูกหนี้ทุกราย
ที่มีแนวโน้มอาจเป็น NPL ในอนาคตอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง และเร่งด�ำเนินการ
แก้ไขปรับปรุงหนี้ให้กลับเป็นหนี้ปกติได้โดยเร็ว เพื่อไม่ให้เป็น NPL รายใหม่
มีหน่วยงานทีม่ คี วามเชีย่ วชาญดูแลรับผิดชอบการแก้ไขปัญหาทันทีเมือ่ ลูกหนี้
เริ่มอ่อนแอ อีกทั้งหาแนวทาง Turnaround ธุรกิจของลูกหนี้ที่มีปัญหา
แต่ยังมีศักยภาพให้ด�ำเนินธุรกิจเติบโตต่อไปได้		
3. จัดให้มคี ณะกรรมการ NPLM (NPL Management Project)

ในการก�ำหนดนโยบายและกระบวนการบริหารจัดการ NPL ในเชิง
บูรณาการโดยเฉพาะหนี้ NPL รายขนาดกลางและขนาดใหญ่ ธนาคารมีการ
ก�ำหนดแผนงานและมาตรการที่จะด�ำเนินการพัฒนาแก้ไข NPL ทุกราย
ให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจนโดยเร็วและค�ำนึงถึงคุณภาพในการแก้ไข และควบคุม
ติดตามให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด

ในการบริหารจัดการ NPLs ธนาคารได้เพิ่มขีดความ
สามารถในการจัดท�ำและวิเคราะห์ข้อมูลด้าน Risk
Analytic ซึ่งท�ำให้ธนาคารมีความเข้าใจลักษณะของ
NPLs ทีเ่ กิดขึน้ ว่าเกิดจากสินเชือ่ ประเภทใด กลุม่ ลูกค้าใด
ให้สนิ เชือ่ ในช่วงเวลาใด เพือ่ จะได้ทำ� การแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม ท�ำให้ในปี 2558 ธนาคารได้ปรับลด
การขยายตัวของสินเชือ่ เพราะในช่วงครึง่ ปีหลังธนาคาร
เพิ่มความระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อและหันมาบริ
หารคุณภาพหนี้ให้มีประสิทธิภาพด้วยการปรับกลยุทธ์
ให้สาขาและส�ำนักงานเขตท�ำหน้าที่ติดตามเร่งรัดหนี้
NPLs และท�ำการปรับโครงสร้างลูกหนี้ ให้สอดคล้อง
ตามอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ท�ำให้
ปี 2558 อัตราเพิ่มของ NPLs ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญจาก
การบริหารสินเชื่ออย่างรัดกุม

การสนับสนุนนโยบายสาธารณะ
ธนาคารในฐานะรัฐวิสาหกิจ ย่อมมีหน้าที่ในการสนับสนุนการด�ำเนิน
นโยบายของภาครัฐในด้านต่างๆ ผ่านการด�ำเนินงานของธนาคาร ทั้งใน
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ความเชีย่ วชาญด้านต่างๆ ของธนาคาร
อาทิ 								
1. การปล่อยสินเชื่อโดยตรง

กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและสินเชือ่ เพือ่ การปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อสนับสนุนโครงการตามนโยบายของ
รัฐบาล
2. สินเชื่อที่ร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่างๆ

อาทิ สินเชื่อเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สินเชื่อที่ให้
แก่สถานธนานุเคราะห์ โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือ
สถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นต้น เป็นกลไกที่ช่วยขับเคลื่อน สนับสนุน โครงการที่เป็นประโยชน์
อันจะน�ำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศและความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน อย่างไรก็ตามโครงการที่ธนาคารได้ให้การ
สนับสนุน ธนาคารได้พิจารณาและตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงส�ำรวจความต้องการของสังคม ชุมชน ก่อน
การด�ำเนินการตลอดจนติดตามประเมินผลและให้ค�ำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดภาพลักษณ์ที่
ไม่ดีต่อธนาคารในฐานะที่มีส่วนร่วมให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ
โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา ธนาคารได้สนับสนุนสินเชื่อตามนโยบาย
ภาครัฐ ในหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น
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ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคม
โครงการค�้ ำ ประกั น สิ น เชื่ อ โดยบรรษั ท ประกั น สิ น เชื่ อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรั ฐ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินแก่ผู้ป ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทีข่ าดหลักประกัน
โดยเป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดเล็กทีม่ ศี กั ยภาพและต้องการสินเชือ่ แต่ขาดหลักประกัน
ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน
โครงการสิ น เชื่ อ เพื่ อ ผู ้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) เป็นการตอบสนองนโยบายภาครัฐ
ในการให้วงเงินสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ
แต่ขาดแหล่งเงินทุนในการด�ำเนินธุรกิจได้มีโอกาสเข้าถึง
แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน
โครงการสินเชื่อส่วนบุคคล Super Easy เพื่อสนับสนุน
สินเชื่อให้กับผู้มีรายได้น้อย โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต�่ำและ
ไม่มีผู้ค�้ำประกัน
โครงการสิ น เชื่ อ บ� ำ เหน็ จ ตกทอดเพื่ อ ตอบสนองนโยบาย
ภาครัฐ บรรเทาความเดือดร้อนของผูร้ บั บ�ำนาญ โดยช่วยเหลือ
ให้ผู้รับบ�ำนาญสามารถใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือ
ช�ำระหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินอื่น โดยน�ำสิทธิบ�ำเหน็จ
ตกทอดค�้ำประกัน
โครงการ KTB netbank พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับ
Digital Banking และออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น แบบ
Electronic
โครงการจ่ายเงินค่าคูปองสนับสนุนเครือ่ งรับสัญญาณโทรทัศน์
ดิจิตอลผ่านธนาคารสนับสนุนร้านค้าให้สามารถน�ำคูปอง
มาขึ้นเงินกับธนาคารได้
โครงการรับช�ำระเงินค่าซือ้ ซอง และวางประกันทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ โดยธนาคารรับช�ำระเงินค่าซื้อซองและวางประกัน
ทางอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นโครงการสนับสนุนสินเชื่อ
ส� ำ หรั บ การควบคุ ม บ� ำ บั ด หรื อ ขจั ด มลพิ ษ โดยคิ ด อั ต รา
ดอกเบีย้ ต�ำ่ เพือ่ สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการ
จัดให้มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย อากาศเสีย ระบบก�ำจัดของเสีย
เพื่อควบคุมบ�ำบัดหรือขจัดมลพิษ มิให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมรอบข้าง
โครงการสินเชื่อกรุงไทยประหยัดพลังงาน - Green Loan
เพื่อลงทุน/เป็นทุนหมุนเวียน ในโครงการที่ก่อให้เกิดการ
อนุรักษ์พลังงาน, ลงทุนเพื่อก�ำจัด/ลดมลภาวะเพื่อรักษา
สภาพแวดล้อม และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการลงทุน ปรับปรุง
สถานประกอบการสิง่ ก่อสร้าง และอุปกรณ์ตา่ งๆ ซึง่ ธนาคาร
ได้มีนโยบายคิดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมพิเศษโดย
ขึ้นอยู่กับขนาดของผู้ประกอบการ

SUSTAINABILITY REPORT 2015

โครงการสนับสนุนสินเชื่อนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย ธนาคาร
เป็นช่องทางสนับสนุนสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการในโครงการ
นวัตกรรม โดยได้รับการชดเชยอัตราดอกเบี้ยจากส�ำนักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยี
ส�ำหรับภาคเอกชน เป็นโครงการที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้
ภาคเอกชนเกิดการพัฒนาความก้าวหน้าในการใช้วทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้
เกิดแก่ภาคอุตสาหกรรมการผลิต อันจะน�ำไปสู่การเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกและการอยู่รอด
อย่างยั่งยืน
ธนาคารมีผลิตภัณฑ์เพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมจากโครงการต่างๆ
เป็นจ�ำนวนมาก ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น
และมีวงเงินสินเชื่อรวมสูงมากกว่า

11,480 ล้านบาท

ซึง่ เป็นส่วนช่วยให้ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
ได้รบั การสนับสนุนทางการเงินอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริม
นวัตกรรมทางธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก และ
ประชาชนได้ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งส่งเสริม
ให้ภาคธุรกิจไทยหันมาสนใจสิ่งแวดล้อม

การสนับสนุนระหว่างประเทศ
ธนาคารกรุงไทยได้ให้การสนับสนุนทางการเงิน ให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาระหว่างประเทศ ธนาคารได้สนับสนุน
สินเชือ่ แก่ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เพือ่ น�ำไปพัฒนาด้านสาธารณูปโภคไฟฟ้า น�ำ้ ประปา รวมถึง
เศรษฐกิจภายในของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศ
อีกทางหนึ่งด้วย
นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทยสาขาคุนหมิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ยังได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกรรมเงินหยวน
(RMB business license) ซึ่งสาขาคุนหมิงได้ก่อตั้งเมื่อปี 2539
โดยมีเป้าหมายธุรกิจ คือ สนับสนุนการค้าไทย-จีน โดยเฉพาะ
การค้าในแนวชายแดนที่มีความส�ำคัญเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เมื่อเศรษฐกิจไทย-จีน ขยายตัวและประเทศจีน
เปิดเสรีเงินหยวน ธนาคารจึงได้ขออนุมัติด�ำเนินธุรกรรม
สกุลหยวนเต็มรูปแบบเพื่อสนับสนุนลูกค้าของธนาคารอย่าง
เต็มที่
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รายงานความยั่งยืน 2558
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การสนับสนุนกิจกรรม
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
การด�ำเนินงานของธนาคารทีผ่ า่ นมาได้คำ� นึงถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่าย
โดยในแต่ละปีธนาคารได้มีการจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อมควบคูไ่ ปกับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ภายใต้ความมุง่ มัน่
ที่จะสร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม ร่วมพัฒนาและเสริมสร้างทุนทางปัญญา
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว ธนาคาร
ได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล
และความรับผิดชอบต่อสังคม ท�ำหน้าที่ ในการ
ก�ำหนดนโยบายและติดตามการด�ำเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมใน 3 มิติ คือ

โดยในปี 2558

ธนาคารได้สนับสนุนงบประมาณเป็นจ�ำนวน
เงินทั้งสิ้น 167.68 ล้านบาท เพื่อด�ำเนินโครงการ
และกิจกรรมทั้ง 4 ด้าน รวมถึงได้มีการจัดท�ำ
แผนยุทธศาสตร์ CG & CSR Plus เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน พร้อมงบประมาณกว่า 500 ล้านบาท
ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณจ�ำนวน 120 ล้านบาท
เพื่ อ สนั บ สนุ น โครงการเพื่ อ ผู ้ ที่ มี ค วามบกพร่ อ ง
ทางการได้ยิน เป็นระยะเวลา 3 ปี (2557-2559)

มิติเศรษฐกิจ

มิติสังคม

มิติสิ่งแวดล้อม

ในปี 2558 ที่ผ่านมา

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ธนาคารมี ร ายได้ จ ากการด� ำ เนิ น งานต่ า งๆ
ประกอบด้วย 2 ส่วนส�ำคัญ คือ รายได้ดอกเบี้ย
เงินให้สินเชื่อ รองลงมาเป็นรายได้ค่าธรรมเนียม
และบริการ โดยคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง
ที่องค์กรสร้างขึ้น และกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ทางตรงตามตารางดังต่อไปนี้

ธนาคารจึงได้แบ่งการด�ำเนินงานกิจกรรมเพือ่ สังคมเป็น 4 ด้าน ได้แก่
ด้านการศึกษา

ด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

ด้านศิลป
วัฒนธรรม

ด้านกีฬา

ตารางมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรงที่องค์กรสร้างขึ้น และกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง
ข้อมูลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปี 2556-2558
รายละเอียด
ผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐศาสตร์
รายได้
ต้นทุนการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายพนักงานและผลประโยชน์
ค่าใช้จ่ายส�ำหรับที่มาของเงินทุน
ค่าใช้จ่ายด้านภาษี
ค่าใช้จ่ายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
เงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศล/สาธารณประโยชน์
เงินบริจาคเพื่อการศึกษา/กีฬา
สนับสนุนการจัดกิจกรรมแก่ท้องถิ่น
สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์แก่สังคม
การให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอกองค์กร
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2556

2557

2558

137,300.65
27,395.83
19,877.50
46,768.19
11,577.88

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

34.79
72.99
18.64
7.76
7.15
31,539.92

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

หมายเหตุ 1. ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ภาษีเงินได้) และฉบับที่ 19 (ผลประโยชน์พนักงาน)
		 2. ต้นทุนการด�ำเนินงานมีการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส�ำหรับที่มาของเงินทุน
		 3. มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม = รายได้ - (ต้นทุน + ค่าใช้จ่ายพนักงานและผลประโยชน์ + ที่มาเงินทุน + ภาษี + ค่าใช้จ่ายด้านสังคม
			 และสิ่งแวดล้อม)

โดยรายได้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ธนาคาร
กรุงไทยไม่ได้รับความช่วยเหลือ
ทางการเงินที่ส� ำคัญจากภาครัฐ
ทั้ ง ผลประโยชน์ ท างการเงิ น ทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อมอันไม่เกีย่ วข้อง
กั บ การท� ำ ธุ ร กรรมที่ เ กิ ด จาก
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เช่น การ
ลดหย่อนภาษี หรือเครดิตภาษี
เงินอุดหนุนจากภาครัฐ สิ่งจูงใจ
ทางการเงินจากภาครัฐ และผล
ประโยชน์ทางการเงินด้านอื่นๆ
ที่ได้รับหรือพึงได้รับจากรัฐบาล
ส�ำหรับการปฏิบัติงานใดๆ ก็ตาม
ถึงแม้ว่าภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ผ่ า นกองทุ น เพื่ อ การฟื ้ น ฟู แ ละ
พั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น
เป็นจ�ำนวนร้อยละ 55.046
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การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
การบริหารความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ในปัจจุบันสภาพ
ภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งยังมี
แนวโน้มว่าภัยพิบัติต่างๆ จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยง
ทีจ่ ะส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ธนาคารได้ตระหนักถึงผลกระทบ
ของภัยพิบตั อิ นั ส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ธนาคารจึงได้มกี ารจัดท�ำประกันภัย
ที่ครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติ เพื่อรองรับผลกระทบหรือความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น อาทิ การท�ำประกันภัยเครื่อง ATM/ADM เครื่อง 2 In 1 และ
เครื่อง Update Passbook ของธนาคาร โดยมีทุนประกันซึ่งครอบคลุมความเสียหาย
ต่างๆ มูลค่าทุนประกันรวมกว่า 1,500 ล้านบาท รวมถึงธนาคารมีการก�ำหนดนโยบาย
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Policy: BCM
Policy) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน
ตามแนวปฏิบตั ขิ องธนาคารแห่งประเทศไทย เรือ่ งการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจและ
แผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ งของสถาบันการเงิน ซึง่ ครอบคลุมถึงการรองรับ
เหตุฉกุ เฉินหรือภาวะวิกฤตต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ อุบตั เิ หตุ อัคคีภยั รวมถึงกรณีการระบาด
ของโรคติดต่อร้ายแรง เป็นต้น

ประกอบไปด้วย 6 กระบวนการดังนี้

1

BCM Roles &
Responsibility

2

Risk Assessment
& Business Impact
Analysis

3

Recover Objectives
& Recovery Strategy

4

Planning Business
Continuity

5

Communication &
Training

6 Testing & Reviewing
1. ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ภาวะวิกฤติ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ท�ำหน้าที่พิจารณาตัดสินใจในการประกาศใช้แผนรองรับ
การด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง (Business Continuity Plan: BCP) และบริหารจัดการภาวะ
วิกฤติโดยมี Command Center ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการติดตามสถานการณ์และ
บริหารจัดการ และแบ่งโครงสร้างการบังคับบัญชาเป็น 3 ส่วน ได้แก่
		 1) ผู้บริหารสายงาน/ผู้บริหารกลุ่ม (Group BCP Coordinator)
		 2) คณะท�ำงานจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน (BCP Team) ท�ำหน้าที่ควบคุม
			 สถานการณ์ในส่วนส�ำคัญๆ ของธนาคาร เช่น IT ความปลอดภัยการสื่อสารฯ
			 เป็นต้น
		 3) หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบดูแลธุรกรรมหลักของธนาคาร รับผิดชอบในการบริหาร
			 จัดการให้ธุรกรรมหลักของธนาคารสามารถด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
			 ไม่เกิดการหยุดชะงัก
คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

ผู้บริหารสายงาน
ผู้บริหารกลุ่มงาน

Command
Center

คณะท�ำงานและ
ทีมสนับสนุน BCP
ธุรกรรมหลัก
ของธนาคาร
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2. การประเมินความเสีย่ งและการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ
โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการประสานไปยังทุกสายงานเพื่อให้หน่วยงาน
ภายใต้สายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis: BIA) ของ
ธุรกรรมงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ทั้งผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่เป็น
ตัวเงินหากเกิดการหยุดชะงัก เพื่อพิจารณาก�ำหนดธุรกรรมหลักของธนาคาร
3. ก�ำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ ในการเรียกคืนการด�ำเนินงาน
ก�ำหนดระยะเวลาหยุดชะงักการด�ำเนินงานทีย่ อมรับได้ (Recovery Times Objective:
RTO) ซึ่งเป็นเวลาที่ใช้ในการเรียกคืนการด�ำเนินธุรกรรมหลักของธนาคารนั้นๆ เช่น
กรณีเกิดผลกระทบกับสถานทีป่ ฏิบตั งิ านหลักหรือไม่สามารถเข้า-ออกได้ ธนาคาร
		 มีแผนย้ายธุรกรรมหลักไปปฏิบตั งิ าน ณ ศูนย์ปฏิบตั งิ านส�ำรองทีไ่ ด้มกี ารจัดเตรียม
		 ไว้ตามความรุนแรงของผลกระทบ
กรณีเกิดผลกระทบกับพนักงาน เช่น เกิดโรคระบาดทางเดินหายใจหรือโรคที่มี
		 ลักษณะใกล้เคียงกัน ธนาคารให้มีแผนในการป้องกันและควบคุมการระบาด
		 รวมถึงแผนในการหมุนเวียนพนักงานและการจัดหาพนักงานเร่งด่วน
กรณีเกิดผลกระทบกับระบบ IT หรือไม่สามารถใช้งานระบบ IT ได้ ธนาคารก�ำหนด
		 ให้บริษทั KTBCS จัดท�ำแผนฉุกเฉิน IT (ITCP) ในการแก้ไขปัญหา และการย้ายไปใช้
		 งานศูนย์คอมพิวเตอร์สำ� รองในกรณีทศี่ นู ย์คอมพิวเตอร์หลักไม่สามารถใช้งานได้

แผนรองรับภาวะวิกฤติ
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน

แผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องส�ำหรับธุรกรรมหลัก

อัคคีภัย/
ก่อการร้าย/
แผ่นดินไหว

อุทกภัย

การชุมนุม

การระบาด
ใหญ่ของโรค
ไข้หวัดใหญ่

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

การเตรียมพร้อมศูนย์ปฏิบัติงานส�ำรอง/ทรัพยากรขั้นต�่ำ และการแจ้งเหตุ/ติดต่อสื่อสาร
ธุรกรรมหลักย้ายไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์
ปฏิบัติงานส�ำรอง

พนักงานที่เหลือกลับที่พักรอค�ำสั่งการ

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

ระบบ IT
ไม่สามารถ
ใช้งานได้

ITCP
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4. การจัดท�ำแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
(BCP)
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
BCP ธุรกรรมงานหลักของธนาคาร
ซึ่งดูแลโดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
BCP ส�ำนักงานเขต
สาขา และหน่วยงานอื่นๆ ที่อยู่ในอาคารต่างๆ ของธนาคาร
(ยกเว้น อาคารนานาเหนือและอาคารสุขุมวิท) ซึ่งประกอบด้วย แผนรองรับ
ภัยพิบตั แิ ละภาวะฉุกเฉิน แผนความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ และแผนการฟืน้ ฟู ดังนี้
		 มีการเตรียมพร้อมรองรับต่อภัยพิบตั แิ ละภาวะฉุกเฉินต่างๆ โดยค�ำนึงถึง
			 ข้อก�ำหนดและกฎหมายต่างๆ
		 แผนรองรับขณะเกิดภัยพิบัติ ซึ่งเป็นขั้นตอนในการจัดการกับภัยพิบัติ
			 และภาวะฉุกเฉินต่างๆ ให้สงบลงโดยเร็ว
		 แผนรองรั บ ส� ำ หรั บ ธุ ร กรรมหลั ก ของธนาคารกรณี ไ ม่ ส ามารถ
			 ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้
		 แผนฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ ประกอบด้วย การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานให้
			 สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมและปฏิบัติงานได้

GROWING

รายงานความยั่งยืน 2558

5. การสื่ อ สารและประชาสั ม พั น ธ์ BCP รวมถึ ง อบรม
ให้ความรู้แก่พนักงานผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร
อย่างสม�่ำเสมอ
อาทิ บทความประชาสัมพันธ์ผา่ นทาง KTB Mail/Intranet รวมถึงการทดสอบ
BCP เพื่อให้พนักงานในทุกระดับชั้นมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
6. การทดสอบและทบทวน BCP จัดให้มีการทดสอบและ
ทบทวน BCP เป็นประจ�ำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือ
เมื่อมีการเปลี่ยนปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญ
โดยธุรกรรมหลักของธนาคารด�ำเนินการทดสอบ BCP แบบเสมือนจริง
(Simulation Testing) โดยก�ำหนดสถานการณ์จ�ำลองที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานและให้บุคลากรของหน่วยงานนั้นๆ ย้ายไปปฏิบัติงานจริง ณ ศูนย์
ปฏิบตั งิ านส�ำรองตามทีก่ ำ� หนดไว้ นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการทดสอบการแจ้งเหตุ
ฉุกเฉิน การติดต่อสือ่ สารในภาวะวิกฤติ และการประกาศใช้ BCP ส�ำหรับพนักงาน
ระดับหัวหน้าหน่วยงานขึ้นไปตาม Call Tree และน�ำผลทดสอบดังกล่าวมาเป็น
Lesson Learned ประกอบการทบทวน BCP เพื่อให้มั่นใจว่ามีการเตรียมความ
พร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นรวมไปถึงท�ำให้แผนมีประสิทธิภาพและสามารถ
ปฏิบัติได้จริงหากเกิดเหตุวิกฤติหรือภาวะฉุกเฉิน
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การด�ำเนินงาน

ด้านสังคม
ตามที่ธนาคารวางเป้าหมาย
ให้ธนาคารเป็นเสมือน

บ้านหลังที่ 2 ของพนักงาน

เป็นองค์กรในดวงใจที่ใครๆ ก็อยากท�ำงานด้วย

The Best Place to Work

ธนาคารจึงมุ่งดูแลสังคมภายในให้น่าอยู่ ด้วยการ
ดูแลคุณภาพชีวิตพนักงาน เพราะธนาคารเชื่อว่า
เมื่อภายในบ้านของเรามั่นคงแล้ว เราจะสามารถ
ดูแลสังคมที่ใหญ่ขึ้นไปได้

บุคลากร

ในปี 2558 ธนาคารมีบุคลากร
จ�ำนวนทั้งสิ้น 24,057 คน
			 สามารถจ�ำแนกตาม
			 เพศ
			 ประเภทการจ้าง
			 พื้นที่
			 ระดับพนักงาน
			 ดังนี้
ข้อมูลจ�ำนวนของพนักงาน
จ�ำแนกตามประเภทการจ้าง จ�ำแนกตามระดับพนักงาน
พนักงาน
ประจ�ำ
พนักงาน
จ้างเต็มเวลา
(Full-time)

ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับต้น-กลาง
พนักงาน
รวม
ลูกจ้างบริการ

พนักงาน
ชั่วคราว

Outbound
รวม

รวมทั้งหมด

ปี 2556

ปี 2557

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

43
1,494
5,589
7,126
95
3
98
7,224

20
63
1,127 2,621
12,325 17,941
13,472 20,598
17
112
36
39
53
151
13,525 20,749

รวม

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

ปี 2558
รวม

47
23
70
1,438 1,282 2,720
5,842 14,214 20,056
7,327 15,519 22,846
15
46
61
91
16
107
106
62
168
7,433 15,581 23,014

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวม

52
24
76
1,599 1,607 3,206
5,793 14,823 20,616
7,444 16,454 23,898
87
22
109
14
36
50
101
58
159
7,545 16,512 24,057
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จ�ำนวนและอัตราส่วนของพนักงานเข้าใหม่ และพนักงานที่พ้นสภาพ
แยกตามช่วงอายุ เพศ และภูมิภาค
ข้อมูลพนักงาน

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

เข้าใหม่
(คน)

พ้นสภาพ
(คน)

เข้าใหม่
(คน)

พ้นสภาพ
(คน)

เข้าใหม่
(คน)

พ้นสภาพ
(คน)

315
20.38
1,231
79.62
1,546

154
28.73
382
71.27
536

782
20.55
3,024
79.45
3,806

169
21.81
606
78.19
775

511
24.45
1,579
75.55
2,090

333
34.98
619
65.02
952

1,414
91.46
128
8.28
4
0.26
1546

395
73.69
99
18.47
42
7.84
536

1,414
91.46
128
8.28
4
0.26
1546

585
75.48
177
22.84
13
1.68
775

1,687
80.72
401
19.19
2
0.10
2,090

536
56.30
228
23.95
188
19.75
952

927
59.96
617
39.91
2
0.13
1,546
2.88

245
45.71
291
54.29
0
0.00
536
1.00

927
59.96
617
39.91
2
0.13
1546
1.99

397
51.23
377
48.65
1
0.13
775
1.00

1,319
63.11
769
36.79
2
0.10
2,090
2.20

507
53.26
443
46.53
2
0.21
952
1.00

จ�ำนวนของพนักงานจ�ำแนกตามเพศ

- ชาย
ร้อยละ
- หญิง
ร้อยละ
รวม
จ�ำนวนของพนักงานจ�ำแนกตามช่วงอายุ

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

- ส�ำนักงานใหญ่
ร้อยละ
- สาขาในประเทศ
ร้อยละ
- สาขาต่างประเทศ
ร้อยละ
รวม
อัตราส่วน พนักงานใหม่ : พนักงานพ้นสภาพ
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ทั้งนี้ ในการบริหารด้านอัตราก�ำลังธนาคารได้มีแนวทางด�ำเนินการ
ด้านการวิเคราะห์ และก�ำหนดอัตราก�ำลัง ดังนี้
พัฒนาต่อยอดเครื่องมือในการวิเคราะห์อัตราก�ำลังของธนาคาร
ให้เป็นมาตรฐานมากขึ้น

ซึ่งได้มีการเทียบอัตราก�ำลังกับ Global Benchmark โดยมีที่ปรึกษา
ภายนอกเข้ามาให้ค�ำปรึกษา ปรับปรุงเครื่องมือในการวิเคราะห์อัตราก�ำลัง
(Manpower Model) ให้สอดคล้องกับอุปสงค์และอุปทานด้านทรัพยากร
บุคคล เพือ่ ให้ธนาคารมีอตั ราก�ำลัง จ�ำนวนพนักงาน ทีม่ ที กั ษะ และสมรรถนะ
เหมาะสม เพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับแผนธุรกิจของหน่วยงาน
และแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร

ธนาคารวางนโยบาย
ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์

อย่างครอบคลุม
ทั้งในด้านการสรรหาคัดเลือกการดูแล
และการวางแผนในการพัฒนาเสริม
ศั ก ยภาพบุ ค ลากรอย่ า งเป็ น ระบบ
และต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อให้สอดคล้องกับ
แผนการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของธนาคาร
และเป็นการเตรียมบุคลากรให้พร้อม
ส� ำ หรั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ บ รรลุ
เป้าหมายของธนาคาร

ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการในการวางแผนอัตราก�ำลังของ
ธนาคาร (Workforce Planning)

ให้สามารถประมาณการความต้องการ การสรรหา และจัดสรรบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ จากเดิมที่สายงานทรัพยากร
บุคคลและบรรษัทภิบาลจะประมาณการอัตราก�ำลังจากแผนยุทธศาสตร์
ธนาคาร และแนวโน้มธุรกิจ โดยเปลี่ยนเป็นให้มีการหารือร่วมกันระหว่าง
สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพนักงาน
แต่ละหน่วยงาน โดยให้แต่ละหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
อัตราก�ำลัง ผ่านเครื่องมือในการวิเคราะห์อัตราก�ำลังที่มีการทบทวนใหม่
ก�ำหนดสัดส่วนอัตราก�ำลังของธนาคาร สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของธนาคาร

โดยก�ำหนดเป้าหมายให้มอี ตั ราก�ำลังหน่วยงานด้าน Front ซึง่ เป็นหน่วยงาน
สร้างรายได้ต่อหน่วยงานด้าน Support ในสัดส่วน 70:30 ภายใน 3 ปี
(ปี 2561)
ธนาคารก�ำหนดให้มกี ารประเมินสมรรถนะการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
(Competency) เป็นประจ�ำทุกปี พร้อมกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน โดยในปี 2558 ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อการประเมิน
สมรรถนะของพนักงาน จึงมีการจัดตั้งส่วนงานประเมินสมรรถนะการ
ปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้การประเมินสมรรถนะของพนักงาน รวมถึงการติดตามผล
มีประสิทธิภาพ สามารถน�ำมาใช้ในการเตรียมความพร้อมด้านการวางแผน
พัฒนาพนักงาน หรือการสรรหาพนักงาน ให้มีทักษะ และสมรรถนะ ราย
ต�ำแหน่ง ตรงตามที่ก�ำหนดไว้
ทัง้ นี้ การประเมินสมรรถนะจะพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการพนักงาน
ของแต่ละสายงาน เพื่อการวางแผนในด้านการฝึกอบรมพัฒนาด้วย
เทคนิคหรือวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้า
การพัฒนาบุคลากรกลุ่มศักยภาพสูง (Hi Potential Development) และ
การสรรหาคัดเลือก
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เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การปรั บ โครงสร้ า งองค์ ก รของ
ธนาคารตามแนวทางการด�ำเนินโครงการ

KTB Transformation

ธนาคารจึงได้ปรับกระบวนการสรรหาบุคลากร ดังนี้
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ผู้สมัครงานให้ความส�ำคัญร่วมกับคุณลักษณะ
ของธนาคารที่สามารถตอบสนองได้

เพื่อน�ำมาก�ำหนดกลยุทธ์และช่องทางสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะผู้สมัครงานแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการประกาศ
รับสมัครในเว็บไซต์มีชื่อเสียงและสอดคล้องกับการใช้งานของผู้สมัคร
ร่วมมือกับสายงานต่างๆ ในการสรรหาบุคลากร

อาทิ การคัดเลือกบุคลากร เน้นการประเมินค่านิยมหลักของผู้สมัคร
ให้ตรงกับค่านิยมหลักของธนาคาร (FIRST) การค�ำนวณค่าตอบแทน
สัญญาจ้างและสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ให้เทียบเคียงอัตราตลาด เพือ่ ดึงดูด
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่หน่วยงานต้องการเข้ามาร่วมงานกับธนาคาร

นอกจากนั้น ธนาคารมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของธนาคาร เพื่อดึงดูดบุคลากร
ภายนอกที่มีความหลากหลายในวุฒิการศึกษาและ
ความเชี่ยวชาญวิชาชีพ และรวมถึงการเตรียมความ
พร้อมให้บุคลากรเข้าใหม่ สามารถปรับตัวเข้ากับ
ธนาคารสร้างความประทับใจ และความคิดเชิงบวกให้แก่
บุคลากร อันเป็นรากฐานของการรักษา (Retention)
บุคลากรใหม่ให้อยู่กับธนาคารต่อไป

การพัฒนาบุคลากรและผูน้ �ำ

ธนาคารได้ด�ำเนินการพัฒนาพนักงานทุกต�ำแหน่งงาน โดยแบ่งเป็น
กลุ่มผู้บริหารและกลุ่มปฏิบัติการ
โดยทบทวนกระบวนการพัฒนา เพือ่ ให้สอดคล้องกับการ

Transformation ของธนาคาร

ธนาคารมุง่ สู่ Performance Driven Organization
โดยสนับสนุนแนวทางการจัดการผลการด�ำเนินงานทีด่ ี
พร้อมสร้างความผูกพันของบุคลากร
ธนาคารมีการสื่อสารเป้าหมายขององค์กร เพื่อ
ให้พนักงานทราบถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายของ
ธนาคารเพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักในงาน และ
ในระยะยาวธนาคารยังให้โอกาสในการหมุนเวียนงาน
หรือโอนย้ายงานเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและความรู้
ให้กับพนักงานอีกด้วย
ในส่วนของหัวหน้างาน ธนาคารสร้างความผูกพัน
ของพนักงาน ผ่านกระบวนการต่างๆ ทีเ่ ป็นระบบ เพือ่
สร้างแรงบันดาลใจในการท�ำงาน พร้อมทั้งมอบหมาย
งานที่มีความเหมาะสมกับความสามารถของพนักงาน
ภายใต้สภาพแวดล้อมและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
มีความปลอดภัย เครื่องมือ อุปกรณ์การท�ำงานพร้อม
ใช้งาน
หัวหน้างานรับฟังความคิดเห็นของลูกน้อง ให้การ
สนับสนุนเมื่อลูกน้องประสบปัญหาในการท�ำงาน และ
ถ่ายทอดความรูป้ ระสบการณ์ให้กบั ลูกน้อง ซึง่ จะส่งผล
ให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการท�ำงานเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งธนาคารได้มีการทบทวนกระบวนการท�ำงาน
อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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ธนาคารมีแหล่งข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการท�ำงาน ที่พนักงาน
สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวมไปถึงการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้
การสอนงาน (Coaching) หรือการเรียนรู้งานจากการปฏิบัติงานจริง
(On the Job Training) และให้โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ
เช่น การไปดูงาน ฝึกอบรม สัมมนา หรือการศึกษาต่อ เป็นต้น
ในปี 2558 พนักงานและผู้บริหารของธนาคาร

ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา

จ�ำแนกตามเพศ และระดับพนักงาน ดังนี้
ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน
จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย (ชม./คน/ปี)

ปี 2558
114

จ�ำนวนชัว่ โมงฝึกอบรมเฉลีย่ จ�ำแนกตามเพศ (ชม./คน/ปี)
เพศชาย
เพศหญิง

108
117

จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจ�ำแนกตามระดับพนักงาน
(ชม./คน/ปี)
กลุ่มปฏิบัติการ
กลุ่มผู้บริหาร

113
125

หลังจากที่พนักงานได้รับการฝึกอบรมตามแต่ละหลักสูตรแล้ว จะมีการ
ประเมินผลสิ่งที่ได้รับ เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้ทราบถึงศักยภาพของตนเอง
และน�ำไปสู่การพัฒนาส�ำหรับการท�ำงานในอนาคตได้
ธนาคารได้ จั ด ท� ำ แนวทางหลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง าน
พนักงานประจ�ำปี 2558 ซึ่งมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง เพื่อวัดผล
การด�ำเนินงาน พนักงานทุกคนจะได้รับเป้าหมายในการปฏิบัติงานแต่ละปี
จากหัวหน้างาน โดยการประเมินผลจะแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง ดังนี้
การประเมินผลครัง้ ที่ 1 : จะมีการก�ำหนดผูบ้ งั คับบัญชาตามล�ำดับ

ชั้นในสายบังคับบัญชาของโครงสร้างองค์กรที่จะท�ำการประเมิน
พนักงาน บันทึกผลการปฎิบตั งิ านตามตัวชีว้ ดั ผลงาน (KPI) พร้อม
ทั้งวางแนวทางในการด�ำเนินงานเพื่อให้บรรลุผล ที่ผ่านความ
เห็นชอบและอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
การประเมินผลครัง้ ที่ 2 : เป็นการประเมินเพือ่ สรุปผลการปฏิบตั งิ าน
ประจ�ำปี
ทั้งนี้ คิดเป็นจ�ำนวนพนักงานที่ผ่านการประเมินทั้งสิ้น
					
ของพนักงานทั้งหมด

100%

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ในปี 2558 ธนาคารยั ง คงตอบสนองความ
ต้ อ งการองค์ ก รและพนั ก งานที่ ห ลากหลายกลุ ่ ม
ตาม Generation และ Employee Life Cycle
อย่างครบถ้วนในการให้บริการ เช่น สิทธิประโยชน์
สภาพแวดล้อมของบุคลากร และบรรยากาศการ
ท�ำงานของบุคลากร ที่มีประสิทธิผลอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง เพื่อช่วยสนับสนุนให้พนักงานมีความ
สมดุลระหว่างการท�ำงานและชีวติ ครอบครัว เตรียม
พนักงานให้พร้อมส�ำหรับการปฏิบตั หิ น้าที่ สนับสนุน
ให้พนักงานเกิดผลการด�ำเนินงานทีด่ บี รรลุเป้าหมาย
ของธนาคาร
โดยธนาคารใช้กจิ กรรมทีเ่ ชือ่ มโยงกันผ่านรูปแบบ
ของตัวแทนพนักงาน (สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
ธนาคารกรุงไทย) เข้าไปมีส่วนร่วมในการก�ำหนด
ทิศทางและเป้าหมาย การบริหาร การพิจารณา
กลั่นกรองการให้บริการ และสิทธิประโยชน์ของ
พนักงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งนโยบายและแนวทางการ
ก�ำหนดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม
ตามความต้องการของพนักงาน อีกทัง้ เป็นการขยาย
ประโยชน์แก่พนักงาน ที่มุ่งให้เกิดประโยชน์แก่
พนักงานส่วนใหญ่ ดังจะเห็นได้จากรูปแบบสวัสดิการที่
ตอบโจทย์ครอบคลุมความต้องการขัน้ พืน้ ฐานของชีวติ
ความมั่นคงปลอดภัย ความต้องการในการยอมรับ
ความต้องการทางสังคม และความต้องการในการ
ประสบความส�ำเร็จในชีวิต
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ตารางสวัสดิการตัวอย่าง ดังนี้
สวัสดิการตามกฎหมาย
ท�ำงานครบ 1 ปี
หยุดพักผ่อน 6 วันท�ำงาน
ลาป่วย 30 วัน
ลากิจ 7 วัน
ค่ารักษาพยาบาล,
สถานพยาบาล,
ตรวจสุขภาพประจ�ำปี

ธนาคารส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับมีบรรยากาศการ
ท�ำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อแสดงความคิดเห็นและชี้แจงข้อมูลที่ส�ำคัญ
และรับฟังความต้องการของพนักงาน ทีม่ ตี อ่ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
น� ำ มาประมวลวิ เ คราะห์ ใ ห้ ไ ด้ ข ้ อ สรุ ป ความต้ อ งการของพนั ก งาน
ในทุกมิติ ควบคูก่ บั การหาความสัมพันธ์รว่ มกับปัจจัยต่างๆ จากข้อมูลภายใน
องค์กรด้านการพนักงาน (HR Big Data) ที่มีประสิทธิภาพผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ HRMS, HR Dashboard และข้อมูลจากภายนอก
ภาวะเศรษฐกิจต่อการด�ำรงชีพ, Industry Norm, Benchmark ต่างๆ น�ำไป
ประกอบการตัดสินใจเรื่องนโยบายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ส�ำคัญ
ของธนาคารเพื่อจัดสวัสดิการที่เหมาะสม ด้วยความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน พนักงานจะได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม
หลากหลายประเภท เช่น ด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงปลอดภัย สุขภาพ
สุขอนามัย สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน การศึกษา นันทนาการ เป็นต้น
อยู่ในอัตราที่สามารถแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่น
ได้ ซึ่งสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ธนาคารมอบให้พนักงานภายใต้
สภาพการจ้างใดๆ นั้นตอบสนองต่อสวัสดิการขั้นพื้นฐาน (Basic) ตาม
ที่กฎหมายก�ำหนด รวมถึงรายการสวัสดิการที่ตอบสนองพนักงานอย่าง
แท้จริง พนักงานสามารถใช้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ได้อย่างสะดวก
เข้าถึงด้วยช่องทางที่หลากหลายภายใต้ระบบ HRMS และ Intranet
อันทันสมัย

สวัสดิการธนาคาร
ท�ำงานครบ 1 ปี
หยุดพักผ่อน 15 วันท�ำงาน
ลาป่วย 30 วัน
ลากิจ 15 วัน
ค่ารักษาพยาบาล (ตนเอง, คู่สมรส, บุตร),
สถานพยาบาล, ตรวจสุขภาพประจ�ำปี,
ทันตกรรม
เงินกู้อเนกประสงค์
ทุนการศึกษา
เงินช่วยเหลือกรณีเกษียณอายุ
เงินช่วยเหลือเครื่องแบบ ฯลฯ
ในการปรับปรุงพัฒนา ธนาคารยังจัดให้มีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ตลอดจนการรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ผ่านทาง Email โดยตรงกับผู้บริหาร (HR Care) Hotline,
แบบส�ำรวจ เป็นต้น ซึ่งมีความถี่ในการรับฟังข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงพัฒนาได้ตลอดทั้งปี
ธนาคารได้ ติ ด ตามดู แ ลพนั ก งานในแต่ ล ะระดั บ
ให้มีการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ นอกจาก
นั้ น ธนาคารยั ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการต่ า งๆ ได้ แ ก่
คณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธ์ ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ไปตาม
แนวทางมาตราแห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ พ.ศ. 2543 เพื่อการบริหารแรงงานสัมพันธ์ท่ีดี
คณะกรรมการนโยบายบริ ห ารจั ด การสภาพแวดล้ อ ม
เพื่อสวัสดิภาพของพนักงาน เพื่อให้การพิจารณานโยบาย
บริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อสวัสดิภาพของพนักงาน
เป็นไปตามกฎหมาย คณะท�ำงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
พนักงาน วิเคราะห์เหตุผลในข้อเสนอต่างๆ ในเบื้องต้น
ให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พนักงาน
และธนาคารควบคู่กันไป

ธนาคารจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2535 โดยปัจจุบันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์
จ�ำกัด เป็นผู้บริหารกองทุน โดยพนักงานที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
ไม่วา่ เหตุอนื่ ใดโดยไม่มคี วามผิดตามทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อบังคับกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ สามารถรับเงินทีพ่ นักงานสะสม พร้อมทัง้ เงินส่วนที่
ธนาคารสมทบ โดยธนาคารช�ำระให้เป็นเงินก้อนในครั้งเดียว ธนาคารจะเป็นผู้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้แก่สมาชิกแต่ละราย
ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง และพนักงานสามารถที่จะเลือกจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 3 ร้อยละ 6 หรือร้อยละ 10
ของเงินเดือน และสามารถเพิม่ เป็น ร้อยละ 12 และร้อยละ 15 ตัง้ แต่วนั ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ซึ่งให้พนักงานสามารถจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนมากกว่าที่นายจ้างสมทบ โดยในปี 2558 ธนาคารมีงบประมาณ
ส�ำรองจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพจ�ำนวน 23,231.21 ล้านบาท
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ธนาคารจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ครอบคลุมพื้นที่การปฏิบัติงานที่ส�ำคัญของธนาคาร
ทั้งอาคารส�ำนักงานใหญ่ ส�ำนักงานธุรกิจ ส�ำนักงานเขต สาขา
รวมถึงพื้นที่ท�ำการของธนาคาร ทั้งในนครหลวงและภูมิภาค
โดยมีรายละเอียดสวัสดิการ ดังนี้
สวัสดิการพนักงานธนาคารกรุงไทยแบ่งตามประเภท

พนักงาน พนักงาน ลูกจ้าง Outbound
ประจ�ำ สัญญาจ้าง ชั่วคราว

ด้านเศรษฐกิจ
เงินเดือน
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
เงินค่าล่วงเวลา
เงินยืมสวัสดิสงเคราะห์
เงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
เงินสมทบเงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
เงินกู้เพื่อสวัสดิการพิเศษ
เงินช่วยเหลือพิเศษแก่พนักงานธนาคารที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ตั้งอยู่บนเกาะ

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
-

✓
✓
-

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
-

-

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

ด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต
เงินช่วยเหลือกรณีทุพพลภาพหรือถึงแก่กรรมจากการท�ำงาน
เงินทดแทน กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ถึงแก่กรรมเนือ่ งจากท�ำงาน
เงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ อันมิใช่เนื่องจากท�ำงาน
เงินสงเคราะห์ค่าฌาปนกิจ
การฌาปนกิจสงเคราะห์
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือบุตร
เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย
ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน
ด้านการจูงใจ
รถยนต์ประจ�ำต�ำแหน่ง
เงินประจ�ำหน่วยงาน
เงินเพื่อตอบแทนความชอบในการท�ำงาน
เงินตอบแทนพิเศษในการท�ำงานกับธนาคารนาน
เงินตอบแทนพิเศษพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ต่อเนื่อง
เงินตอบแทนสาขาที่เปิดท�ำการทุกวัน
เครื่องแบบพนักงาน
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พนักงาน พนักงาน ลูกจ้าง Outbound
ประจ�ำ สัญญาจ้าง ชั่วคราว

สวัสดิการพนักงานธนาคารกรุงไทยแบ่งตามประเภท
ด้านสุขภาพ อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
สวัสดิการรักษาพยาบาล และทันตกรรม
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�ำหนดระยะเวลาแน่นอน
- ลูกจ้างชั่วคราว คือ ลูกจ้างที่จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราวหรือมีก�ำหนดเวลาจ้างไม่เกิน 1 ปี และจะได้รับสวัสดิการตามตาราง
- Outbound คือ พนักงานส�ำหรับให้บริการทางโทรศัพท์
- สวัสดิการทุกประเภทเป็นไปตามสัญญาจ้าง และ/หรือระเบียบธนาคาร

ด้วยระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ท�ำให้ธนาคารเป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของพนักงาน

ท�ำให้ ในปี 2558

มีอัตราการกลับเข้าท�ำงานและอัตราการคงอยู่ของบุคลากร หลังการใช้สิทธิลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร

(จ�ำแนกตามเพศ) ดังนี้

7,545

16,512

43

จ�ำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์ลางาน
เพื่อเลี้ยงดูบุตร (คน)

569

จ�ำนวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลางาน
เพื่อเลี้ยงดูบุตร (คน)

-

386

จ�ำนวนพนักงานที่กลับมาท�ำงาน
หลังจากสิ้นสุดระยะการลาหยุด
เพื่อเลี้ยงดูบุตรในปี 2557 และ
ยังท�ำงานต่อหลังจากนั้นไป 1 ปี
(คน)

100%

43

557

จ�ำนวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลางานเลี้ยงดู
บุตรแล้วกลับมาท�ำงาน (คน)

97.90%

อัตรากลับมาท�ำงานและการคง
อยู่ของพนักงานที่กลับมาหลัง
จากระยะการลาหยุดสิน้ สุดลงแล้ว
(คน)
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อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

เพื่อให้ธนาคารเป็นผู้น�ำด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้ อ มในการท� ำ งาน ในสถาน
ประกอบกิจการประเภทสถาบันการเงิน
เมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์คู่เทียบ
และแสดงถึงความตระหนักที่ธนาคาร
มี ต ่ อ สุ ข ภาพและความปลอดภั ย ใน
การท�ำงานของพนักงาน กรรมการ
ผู ้ จั ด การใหญ่ จึ ง ประกาศนโยบาย
ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานปี 2558
ซึ่งเป็นการปรับปรุงจากนโยบายเดิม
ตั้งแต่ปี 2553 ดังนี้
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นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ปี 2558
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ถือเป็นหน้าที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
ธนาคารจะสนับสนุนการออกประกาศ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่เหมาะสม
สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารจะด�ำเนินการติดตามเฝ้าระวัง ประเมิน ควบคุมอันตราย และจัดให้มีการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงานทั้งพื้นที่ภายในอาคาร และบริเวณภายนอก
โดยรอบในเขตพื้นที่อาคาร เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ
มีการเผยแพร่ให้ความรู้ และสร้างความตระหนัก ในเรือ่ งความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน แก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง
พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการด�ำเนินโครงการ แผนงานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของธนาคาร พร้อมทั้งร่วมเสนอ
ความคิดเห็น ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงานและวิธีการท�ำงาน
ที่ปลอดภัย
พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และข้อก�ำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด
ธนาคารจะท�ำการติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินงาน และพัฒนาปรับปรุงงาน
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง

ทีมงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของการด�ำเนินงาน

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
โดยได้ก�ำหนดระบบการด�ำเนินงาน
ด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคารขึ้นเรียกว่า

KTB-SSHE

(Safety Security Health and Environment)

ด�ำเนินการสื่อสารและปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ดังนี้
1.
2.
3.
4.
		
		
		

ตระหนัก
ประเมิน
ควบคุม
การให้ความรู้
การสนับสนุน
การบริการ
และเทคโนโลยี

(Recognition)
(Evaluation)
(Control)
(Knowledge)/
(Support)/
(Service)/
(Technology)
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เพือ่ สร้างระบบและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคารให้มคี วามเข้มแข็ง
โดยการด�ำเนินงานจะอยู่บนพื้นฐานของข้อแนะน�ำ ข้อเสนอแนะ กฎหมาย และ
มาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ รวมทั้งต้องมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยม เป้าหมาย และนโยบายที่ก�ำหนดไว้ แสดงดังรูป
Strategic Approach on Occupational Health and Safety
Second Home for Employee
- Promote Safety Culture
- Strengthen SSHE System
- Safe Work Program
Safety Security Health Environment : SSHE

Recognition

Evaluation

Control

Knowledge/
Support/
Service/
Technology

Recommendations/Guides/Law
Vision/Mission/Core Values/Goals/Policy

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการให้ความรู้ และ
ถ่ า ยทอดการด� ำ เนิ น งานด้ า นความปลอดภั ย ฯ
ไปสู่พนักงานทุกระดับ ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ต่างๆ ของธนาคาร รวมทั้งมีการก�ำหนดบทบาท
หน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงาน และพนักงานทุกคน
ให้ร่วมกันเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และดูแลสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานให้ปลอดภัย มีสขุ อนามัยทีด่ ี
จากการด�ำเนินงานในปี 2558 พบว่าธนาคาร
มีการน�ำแนวทางไปปฏิบตั ไิ ด้เป็นอย่างดี และทัว่ ถึง
ทุกพืน้ ทีอ่ ย่างแท้จริง ยกตัวอย่างเช่น การด�ำเนินการ
ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้และพื้นที่ต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
พื้นที่เสี่ยงต่อการก่อการร้าย ธนาคารจะมีการ
ด�ำเนินการดูแลเป็นพิเศษกว่าพืน้ ที่ แต่อย่างไรก็ตาม
ธนาคารก็ ยั ง คงมี ม าตรฐานการดู แ ลพนั ก งาน
เป็นอย่างดี โดยไม่มีความแตกต่างที่ส�ำคัญ

โครงสร้างการบริหารงานด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคาร
1) คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อสวัสดิภาพ
ของพนักงาน

เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคาร มีประสิทธิภาพ และ
ครอบคลุมทั่วถึงพนักงานทุกระดับ รวมทั้งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ในปี 2558
ธนาคารจึงได้จดั ตัง้ คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพือ่ สวัสดิภาพของ
พนักงาน จากการแต่งตัง้ ตัวแทนระดับผูบ้ ริหารทุกสายงานของธนาคาร โดยคณะกรรมการ
มีหน้าที่ก�ำหนดระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคาร เช่น โครงสร้าง
การบริหารงาน แผนงาน การน�ำไปปฏิบัติ การประเมินผล ทบทวนการจัดการ และ
การด�ำเนินการปรับปรุงด้านความปลอดภัย ตามนโยบายของกรรมการผู้จัดการใหญ่
ที่ต้องการให้ธนาคารเป็น “Best Place to Work”
2) KTB-SSHE

KTB-SSHE (KTB-Safety Security Health and Environment) คือระบบการด�ำเนินงานเพื่อดูแลด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ
สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมของทั้งธนาคาร ซึ่งมีฝ่ายงานต่างๆ รับผิดชอบ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานวินัยและพนักงานสัมพันธ์
ฝ่ายอาคารและจัดการทรัพย์สิน ฝ่ายบริการและรักษาความปลอดภัย และฝ่ายสถานพยาบาลธนาคาร โดยการด�ำเนินการของ
KTB - SSHE จะอยู่บนพื้นฐานของการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยมีระบบที่
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กรทั้งส�ำนักงานใหญ่และสาขา และมีการด�ำเนินการที่แตกต่างกันไปตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ในสถานที่ท�ำงาน หรือสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงานให้เหมาะสม ปลอดภัย ปราศจากความเสี่ยง
โดยมีงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
ด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคาร ให้เป็นระบบ ตามแผนงานที่คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการสภาพแวดล้อมฯ ก�ำหนดไว้
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3) คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

4) พนักงาน

เพื่อให้การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ลงไปสู่พนักงานทุกระดับ
อย่างแท้จริง ธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน แต่ละอาคาร ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายนายจ้าง
ซึง่ เป็นพนักงานระดับบังคับบัญชา และตัวแทนฝ่ายลูกจ้างซึง่ เป็นพนักงานระดับ
ปฏิบตั กิ ารตามสัดส่วนและจ�ำนวนทีก่ ฎหมายก�ำหนด เพือ่ การควบคุมและดูแลความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานทัว่ ทัง้ องค์กรอย่างเป็นระบบ โดยเปิดโอกาส
ให้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรื่องความปลอดภัย และสร้างการมีส่วนร่วมของ
พนักงานในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันธนาคารมีคณะกรรมการความปลอดภัยฯ จ�ำนวน
70 คณะ ตามกฎกระทรวงก�ำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ที่ก�ำหนดให้อาคารที่มีจ�ำนวนพนักงาน
ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปต้องมีคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ซึ่งแต่ละคณะประกอบ
ด้วย ประธานกรรมการ จ�ำนวน 1 คน และคณะกรรมการผูแ้ ทนจากฝ่ายนายจ้าง
และฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายละ 50% ของคณะกรรมการทั้งหมด

พนักงาน เป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่จะท�ำให้การ
ด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคาร
ประสบผลส�ำเร็จอย่างแท้จริง ดังนัน้ พนักงานทุกคน
ของธนาคารมีหน้าที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ และด�ำเนินกิจกรรมด้านความ
ปลอดภัยฯ ที่ธนาคารก�ำหนด พร้อมทั้งมีส่วนช่วย
ในการดูแล ตรวจสอบสภาพแวดล้อม และร่วม
เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานและวิธีการท�ำงานที่ปลอดภัย เพื่อ
สะท้อนความคิดเห็นไปยังผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้ออก
นโยบายให้รบั ทราบ น�ำไปสูการปรับปรุงระบบการ
ด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคารให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายและผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคาร
เป้าหมาย
ปี 2558

ผลการด�ำเนินงาน
ปี 2558

เป้าหมาย
ปี 2559

≥ 4.00

4.01

≥ 4.00

≥ 4.00

4.09

≥ 4.00

≥ 4.00

4.13

≥ 4.00

≥ 4.00

4.13

≥ 4.00

≥ 4.00

4.14

≥ 4.00

2. การด�ำเนินการ 5 ส.

ทุกหน่วยงาน
ต้องด�ำเนินการ

100 %

ทุกหน่วยงาน
ต้องด�ำเนินการ

3. การประชุมของคณะกรรมการ
ความปลอดภัยแต่ละคณะ (70 คณะ)

เดือนละ 1 ครั้ง

เดือนละ 1 ครั้ง

เดือนละ 1 ครั้ง

≤ 2.00

0.376

≤ 2.00

≤ 0.05

0.021

0

แก้ไขปัญหาได้
≥ 70%

แก้ไขปัญหาได้
75%

แก้ไขปัญหาได้
≥ 75%

100%

100%

100%

ตัวชี้วัด
1. คะแนนความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
(1) ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
เช่น แสงสว่าง เสียง ฝุ่น การระบายอากาศ
(2) มาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ
เช่น CCTV สัญญาณเตือนภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ.
(3) มาตรฐานระบบการเตือนและป้องกันอัคคีภัย
เช่น สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ ถังดับเพลิง ทางหนีไฟ
และการซ้อมอพยพหนีไฟ
(4) ความสะดวกและความเหมาะสมของช่องทางการแจ้งการประสบ
อันตราย ความไม่ปลอดภัยในสถานที่ท�ำงาน และการเกิดเหตุ
เดือดร้อนร�ำคาญอันเนื่องจากการท�ำงาน
(5) ความพึงพอใจโดยรวมด้ านสภาพแวดล้ อม และบรรยากาศ
การท�ำงานของธนาคาร

4. อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
(1) อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานรวม
(Total Recordable Injuries Rate : TRIR)
(2) อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
(Lost Time Injuries Frequency Rate : LTIFR)
5. การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ความปลอดภัย และเหตุเดือดร้อนร�ำคาญ
6. ตรวจสมรรถภาพร่างกาย พนักงาน
ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตร
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ธนาคารเป็นสถานประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงต�่ำเมื่อ
เทียบกับโรงงานอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามธนาคาร
ไม่ได้เพิกเฉยทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ
ในทุ ก ปี จ ะมี ก ารรายงานสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ไ ปยั ง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ทั้งนี้ ในปี 2558

สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตของพนักงาน
มีดังนี้
อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงขั้นหยุดงาน
แต่ไม่เสียชีวิต (IR) = 0.08
อัตราโรคที่เกิดจากการท�ำงาน (ODR) = 0.042
อัตราพนักงานที่ขาดงาน (AR) = 0.02
อัตราวันขาดงาน (LDR)
มีค่าเท่ากับ 2.33 วันต่อ 200,000 ชม./คน/ปี

ตารางแสดงจ�ำนวนและอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
จากการท�ำงานของพนักงาน ปี 2558
จ�ำแนกตามความเพศ
ปี 2556

ปี 2557

(ราย)

สถิติอุบัติเหตุจากการท�ำงาน

ปี 2558

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวม

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวม

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวม

1
1
2

-

-

-

-

-

7
1
8

10
10

17
1
18

ไม่หยุดงาน
หยุดงาน
ทุพพลภาพ
เสียชีวิต
รวม

ตารางแสดงจ�ำนวนและอัตราการเกิดอุบตั เิ หตุ
จากการท�ำงานของพนักงาน ปี 2558
จ�ำแนกตามความแตกต่างของพื้นที่
ตัวชี้วัด
1. จ�ำนวนการบาดเจ็บจากการท�ำงานรวม (คน)
2. จ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (คน)
3. อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานรวม
(Total Recordable Injuries Rate : TRIR) ≤ 2.00
4. อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
(Lost Time Injuries Frequency Rate : LTIFR) ≤ 0.05

สาขาทั่วประเทศ

ศูนย์บริหารและ
จัดการธนบัตร
ศูนย์บริหารและ
จัดการ
เหรียญกษาปณ์

พื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนใต้และ
พื้นที่ต่อเนื่อง

รวมทั้งธนาคาร

11
1
0.544

6
0
0.234

0
0
0

1
0
0.624

18
1
0.376

0.049

0

0

0

0.021

ส�ำนักงาน
ใหญ่ (ฝ่ายงาน
ส�ำนักงานธุรกิจ
ส�ำนักงานเขต)
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ธนาคารได้ประเมินและทบทวนกระบวนการภายในโดยวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน ตัวชี้วัดต่างๆ โดยมีการประชุมหารือกับ
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการสภาพแวดล้อมฯ เป็นรายไตรมาส ประชุมกับคณะกรรมการความปลอดภัยฯ และฝ่ายงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องทุกเดือน โดยการใช้ข้อมูลจริงจากการประเมินความพึงพอใจของพนักงาน ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากพนักงาน
การเทียบการด�ำเนินงานในปัจจุบันกับข้อกฎหมายฯ และทบทวนกระบวนการ โดยการ Benchmark กับธนาคารพาณิชย์คู่เทียบ
และรัฐวิสาหกิจอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นผูน้ ำ� ด้านความปลอดภัย รวมทัง้ มีการขอค�ำปรึกษาและหารือถึงแนวทางการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ
ของธนาคาร กับหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น ส�ำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครอง น�ำไปสู่การปรับปรุง

สรุปนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ
ของธนาคาร

ในปี 2558 ได้ดังนี้
มีการก�ำหนด และปรับปรุงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมาย นโยบาย
กลยุทธ์ และการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคาร
ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ปรับปรุงช่องทางการเผยแพร่ความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านความ
ปลอดภัย และสุขอนามัย เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานทั่วทั้งองค์กร
อย่างสม�่ำเสมอ เช่น HR News, Safety Together, Health Tips,
Health Alert และ Knowledge Management (KM)
จัดท�ำโครงการ “KTB Mobile Environmental Monitoring” (KTB-MEM)
โดยจะด�ำเนินการในรูปแบบหน่วยตรวจวัดเคลื่อนที่ เพื่อประเมิน
ความเสีย่ ง และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ
ความชืน้ สัมพัทธ์ เสียง ฝุน่ ละออง ความเข้มข้นของก๊าซ CO2 ปริมาณ
เชื้อจุลชีพในอากาศ เป็นต้น เพื่อน�ำผลการตรวจวัดมาวิเคราะห์ และ
ปรับปรุงให้เป็นไปตามค่าที่มาตรฐานก�ำหนด
จัดท�ำโครงการ “KTB Ergonomics Care” โดยจะด�ำเนินการตรวจ
สถานีงาน ด้วยเครื่องมือประเมินตามหลักการยศาสตร์ ซึ่งประเมิน
จากอุปกรณ์ที่ใช้งาน เช่น เก้าอี้ หน้าจอคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เมาส์
แป้นพิมพ์ นอกจากนัน้ ยังพิจารณาถึงระยะเวลาในการใช้งานอุปกรณ์
นั้นๆ ด้วย เพื่อการน�ำไปสู่การปรับปรุงสถานีงาน หรือท่านั่งของ
พนักงาน ให้มีความเหมาะสม
จัดท�ำโครงการ “Healthy KTB ตอน รู้ทันอาการปวดจากการท�ำงาน”
เพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน เรื่อง วิธีป้องกันและบรรเทาอาการปวด
ทีเ่ กิดจากการท�ำงานโดยจัดท�ำคูม่ อื สุขภาพในหัวข้อ “รูท้ นั อาการปวด
จากการท�ำงาน” แจกให้พนักงาน
พัฒนาระบบการรายงานอุบตั เิ หตุของธนาคาร โดยน�ำระบบ IT Support
มาใช้ และให้มีศูนย์กลาง คือ งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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การด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

ธนาคาร ค�ำนึงถึงความส�ำคัญ
ของบุคลากร ทุกระดับ

อีกทั้งเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับอย่าง
เสมอภาคกันเพื่อให้สามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างสันติสุข มีศักดิ์ศรี
มีเสรีภาพ มีไมตรีจิต และมีความเมตตาต่อกัน โดยไม่ค�ำนึงถึง
ความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา
สถานภาพทางกาย หรือสุขภาพ นอกจากนี้ธนาคารปฏิบัติต่อ
ทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่มีการกีดกัน การแบ่งแยก
การหน่วงเหนี่ยว หรือการจ�ำกัดซึ่งสิทธิ์แก่บุคคล อันได้แก่ ลูกค้า
พนักงาน ฯลฯ เป็นต้น และมีมาตรการ ขั้นตอนคุ้มครอง ผู้แจ้ง
เบาะแส ข้อร้องเรียน ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
ธนาคารด�ำเนินงานตามกรอบด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
อย่างเป็นธรรม โดยการยึดตามหลักกฎหมายพระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัตคิ ณุ สมบัติ
พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ฯ พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลแรงงานฯ
พ.ศ. 2522 ประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรือ่ งมาตรฐาน
ขั้นต�่ำของสภาพการจ้างงานในรัฐวิสาหกิจ (28 มิถุนายน 2549)
ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ (มาตรา 575-586: ลักษณะการ
จ้างงาน) และแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ คือแต่งตัง้ คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ ซึ่งกรรมการธนาคารคนหนึ่งเป็นประธาน ในส่วน
ของคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง จ�ำนวน
9 คน และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง(ผู้แทนสหภาพแรงงาน) จ�ำนวน
9 คน โดยก�ำหนดให้มีการประชุม เป็นประจ�ำทุกเดือนอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง

ในปี 2558 ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง รูปแบบของการ
ประชุมจะเป็นไปในลักษณะร่วมปรึกษาหารือ (Joint Consultation
Committee) โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นส�ำคัญ กรณีที่
ธนาคารมีกำ� ไรสุทธิ การจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ จะเป็น
ไปตามความเหมาะสม โดยเทียบเคียงกับ Industry Norms และ
ปัจจัยอืน่ ๆ ทีม่ เี หตุผลเหมาะสม จึงไม่มปี ญั หาการยืน่ ข้อเรียกร้อง
แต่อย่างใด และมีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารกรุงไทย
ท�ำหน้าที่เป็นผู้แทนของพนักงานในการร้องเรียน เรียกร้อง สิทธิ
และผลประโยชน์ทคี่ ดิ ว่าควรจะได้รบั หรือร้องเรียนในเรือ่ งปัญหา
และความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้น
โดยการประชุม
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
ในรอบปีที่ผ่านมามีจ�ำนวนทั้งสิ้น

42 เรื่อง

ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันหารือ
ด�ำเนินการแก้ไขและมีข้อสรุป
พร้อมทั้งมีมาตรการแก้ไขแล้วเสร็จ
ในทุกเรื่อง
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ในรอบปีที่ผ่านมา
ธนาคารได้รับการแจ้งเรื่องราว
ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร
จ�ำนวน 			
ครั้ง

17,313

โดยแบ่งตามกลุ่มเรื่อง
ขอความช่วยเหลือ

เสนอแนะ

14,144

2,015

ร้องเรียน

ชมเชย

704

450

จ�ำนวน

ปัจจุบันมีสมาชิกของสหภาพฯ

18,175

รวมทั้งหมด 		

ครั้ง

จ�ำนวน

ครั้ง

คน

(จ�ำนวนสมาชิกไม่รวมผู้สนับสนุน)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58)
คิดเป็นร้อยละ 75 ของจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด
โดยมีฝ่ายบริหารงานวินัยและพนักงานสัมพันธ์ด�ำเนินการ
ตามกรอบของกฎหมายที่ใช้บังคับกับธนาคาร ยึดมั่นในสิ่งที่
ถูกต้องและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติทั้งทางด้านเชื้อชาติ การ
นับถือศาสนา เพศ และพวกพ้อง จะค�ำนึงถึงความเสมอภาค
และเป็นธรรม
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น
ของพนักงานหลากหลายช่องทางทั้งทาง E-mail และสายด่วน
Hotline (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ช่องทางความคิดเห็นของ
พนักงาน น.11) โดยฝ่ายบริหารงานวินัยและพนักงานสัมพันธ์
เป็นผูร้ บั ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำ และพร้อม
ที่จะประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ อันดีระหว่างธนาคารกับพนักงานเพิ่มมากขึ้น
ต่อไป ในรอบปี 2558 ยังไม่พบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการเลือก
ปฏิบตั แิ ละสิทธิมนุษยชนต่อพนักงานแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม
หากมีกรณีการร้องเรียนเกิดขึน้ ธนาคารจะด�ำเนินการตรวจสอบ
จนถึ งที่ สุ ด และหากพบว่า มีมูลความจริง ธนาคารจะตั้ง
คณะกรรมการขึ้นตรวจสอบทางวินัย และลงโทษตามความผิด
ต่อไป

ทั้งนี้ ธนาคารยังให้ความส�ำคัญ
ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
โดยอ�ำนวยความสะดวกในการติดต่อ
หลากหลายช่องทาง
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ช่องทางความคิดเห็นของลูกค้า น.11)

จ�ำนวน

ครั้ง

จ�ำนวน

ครั้ง

ซึง่ ธนาคารได้ด�ำเนินการแก้ไขเรือ่ งร้องเรียนไปแล้ว

คิดเป็นร้อยละ 99.56
และร้อยละ 0.44 อยู่ระหว่างด�ำเนินการ

ซึ่งในเรื่องของการเลือกปฏิบัติต่อลูกค้าในปีที่ผ่านมา พบ
ข้อร้องเรียน จ�ำนวน 6 เรือ่ ง โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับ
การเรียกรับคิวการให้บริการ ซึง่ ทางธนาคารได้มกี ารด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว และได้มีการติดต่อลูกค้าเพื่อกล่าว
ขอโทษและชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับลูกค้าทราบ พร้อมทั้งมีการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากพนักงาน รวมถึงแจ้งปัญหาทีเ่ กิดขึน้
ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด
อีกทั้งยังมีการจัดโครงการพัฒนา

“Customer Relationship”

ภายในธนาคาร โดยศูนย์รับเรื่องร้องเรียนลูกค้า เป็นวิทยากรบรรยาย

หลักสูตร เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า หัวข้อ

“ท�ำอย่างไรไม่ให้ลูกค้าร้องเรียน”

และหลักสูตร ผู้จัดการสาขา หัวข้อ

“มูลเหตุการณ์ร้องเรียนและเทคนิคการจัดการหลังถูกร้องเรียน”

อีกทั้งยังมีการระบุโทษหากเกิดเหตุการณ์ซ�้ำอีก
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การสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ
ของธนาคาร

ธนาคารในฐานะผูใ้ ห้บริการทางการเงินชัน้ น�ำของประเทศไทย มีหน้าที่
ให้บริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในทุก
ระดับ จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ให้ผู้ใช้บริการและ
ผูเ้ กีย่ วข้องทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างถูกต้องและ
ทันเวลาโดยธนาคารได้มีการประชาสัมพันธ์ การน�ำเสนอรายละเอียด
ข้อมูล ผ่านทางช่องทางการสือ่ สารต่างๆ ของธนาคารอย่างสม�ำ่ เสมอ เช่น
ที่ท�ำการสาขา, เว็บไซต์ของธนาคาร, สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งช่วยให้กลุ่ม
ลูกค้าของธนาคารสามารถเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
ได้สะดวก รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย
โดยธนาคารได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมด้านการตลาด การโฆษณา
และการส่งเสริมการตลาดของธนาคารอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเป็น
ผูส้ นับสนุนในรายการต่างๆ โดยตั้งอยูบ่ นพืน้ ฐานของกฎหมายจากความ
มุ่งมั่นในการพัฒนาและสื่อสารผลิตภัณฑ์ของธนาคารอย่างถูกต้องโดย
ไม่มีการสื่อสาร โฆษณาใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในเรื่องสินค้า
และบริการ ส่งผลให้ในปี 2558 ไม่มีเรื่องร้องเรียนใดๆ ที่เกิดจากการ
ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปิดเผยข้อมูลลูกค้า สือ่ สาร โฆษณา
สินค้า และบริการของธนาคาร รวมถึงธนาคารไม่มีผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ใดๆ ที่ถูกระงับการให้บริการเนื่องจากการด�ำเนินการที่ผิดกฎหมาย หรือ
เป็นที่สงสัยของสาธารณชน

S U S TA I N A B L E
FUTURE
ก้าวไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืน

51

คุณภาพการให้บริการ
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าของ
ธนาคาร จึงได้จัดท�ำการส�ำรวจความพึงพอใจ เพื่อส�ำรวจข้อมูล
และความคิดเห็นของลูกค้า เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ
ทางการเงิน
ธนาคารมีการจัดการสนทนากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธนาคาร
โดยแยกตามกลุ่มของลูกค้าทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ
ต่างจังหวัด เพือ่ ศึกษาความคาดหวังของลูกค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการสาขา
และปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า และน�ำปัจจัย
ต่างๆ ที่ได้มาใช้เป็นหัวข้อในการส�ำรวจ โดยสุ่มสัมภาษณ์แบบ
ตัวต่อตัว (Face-to-face) บนพื้นที่เป้าหมายที่ระบุไว้และการ
สุม่ สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวโดยมีการนัดหมายล่วงหน้าจากฐานข้อมูล
บางส่วน ณ สถานที่ที่ผู้เข้าร่วมวิจัยสะดวกให้การสัมภาษณ์ โดย
มีการออกแบบสอบถามที่จะถูกน�ำมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยจะท�ำการส�ำรวจปีละ 2 ครัง้ เกีย่ วกับความพึงพอใจลูกค้า และ
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า

อย่างไรก็ตามธนาคารได้มีการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ท�ำความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ
ของธนาคารสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงลูกค้า หรือผู้สนใจยังสามารถสอบถาม
ข้อมูลสินค้า บริการทางการเงิน และข้อมูลต่างๆ
ผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าของธนาคาร

เบอร์โทร 0-2111-1111

โดยผลส�ำรวจจาก บริษทั แอท แวนเทจ จ�ำกัด

พบว่า ปี 2558

ซึ่งมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูล

ลู ก ค้ า มี ค วามพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
และการบริการทางการเงิน

ท�ำการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
เป็นประโยชน์ และรับฟังข้อเสนอแนะ
พร้อมตอบสนองความต้องการลูกค้า
โดยจะเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ

มีค่าเฉลี่ย
จากคะแนนเต็ม 5
หรือคิดเป็นร้อยละ 93.95

ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนั้นยังสามารถสื่อสารกับทางธนาคารผ่านทางสื่อสังคม
ออนไลน์ตา่ งๆ ได้อกี ทางหนึง่ ด้วย เช่น เว็บไซต์, เฟซบุก๊ , ไลน์, ทวิตเตอร์
เป็ น ต้ น อี ก ทั้ ง ยั ง สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย
ในการให้บริการ การสื่อความแจ้งเตือน และให้ค�ำแนะน�ำลูกค้าเกี่ยวกับ
มิจฉาชีพกลุ่ม Call center ที่หลอกท�ำธุรกรรมผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
(ATM Skimming) หรือเว็บไซต์ปลอม และมีกระบวนการเพื่อป้องกัน
เหตุการณ์ต่างๆ อย่างดีในการด�ำเนินงานเพื่อสร้างความพึงพอใจลูกค้า
นอกเหนือจากเรื่องการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

4.40

และจากการส�ำรวจเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กร

4.16

มีค่าเฉลี่ย
จากคะแนนเต็ม 5
หรือคิดเป็น ร้อยละ 81.95
ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการส�ำรวจ จะน�ำมาใช้ ใน
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของธนาคาร
เพื่อพัฒนามาตรฐานการบริการของธนาคาร
ให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุด
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การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญในการเก็บรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคล และความเป็นส่วนตัวของลูกค้า โดยข้อมูลส่วนตัว
บุคคลของลูกค้าจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุด ตามหลักเกณฑ์
การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของธนาคาร อย่างไรก็ตาม
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะกระท�ำภายใต้กรอบ
ของกฏหมายโดยเคร่งครัด ซึง่ ธนาคารไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้
เนื่องจากตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มาตรา 24 บัญญัติไว้ว่า หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลทีอ่ ยูใ่ นความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงาน
ของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่นโดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือ
จากเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นไม่ได้ รวมถึง
การไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล
หรือข้อมูลต่างๆของลูกค้าผ่านช่องทางใดๆ
ทัง้ นี้ ในปี 2558 ทีผ่ า่ นมา ธนาคารไม่มเี รือ่ งการร้องเรียนใดๆ
ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดกฏหมาย หรือหลักก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของธนาคาร แต่อย่างไรก็ตาม ธนาคารพบกรณีผลกระทบ
จากการด�ำเนินงานของธนาคารที่ส�ำคัญในรอบปี โดยสามารถ
แสดงรายละเอียด ดังนี้

ระบบธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

ขัดข้อง

ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยถึงกรณีทรี่ ะบบการท�ำธุรกรรม
ทางการเงินขัดข้อง เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ที่ผ่านมา โดยสาเหตุเกิดจากปริมาณธุรกรรมทางการเงิน
ของธนาคารที่เกิดขึ้นมากเกินไป เนื่องจากมีการน�ำธุรกรรม
ทางการเงินบางประเภทที่ปกติจะท�ำในช่วงหลังท�ำการของ
ธนาคารมาท�ำในช่วงกลางวัน จึงท�ำให้ระบบการท�ำธุรกรรม
ของธนาคารเกิดปัญหาขึน้ โดยธนาคารได้ดำ� เนินการเร่งแก้ไข
ระบบให้สามารถใช้การได้อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ส่งผลกระทบ
ต่อลูกค้าให้น้อยที่สุด ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นส�ำหรับลูกค้า
ที่ท�ำรายการถอนเงินผ่านเครื่อง ATM แต่ยังไม่ได้รับเงินนั้น
ธนาคารได้ ท� ำ การปรั บ ปรุ ง รายการของลู ก ค้ า ให้ ถู ก ต้ อ ง
พร้อมคืนเงินให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่สิ้นปี 2558

ทั้งนี้ ธนาคารได้เร่งหาแนวทางแก้ไข โดยมีการปรับเพิ่มระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้มีอัตรารองรับเพียงพอ และ
ลดขั้นตอนระบบให้กระชับและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งมีการก�ำหนดนโยบายและแนวทางการจัดท�ำแผนฉุกเฉิน
เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการท�ำธุรกรรมการเงินให้มากที่สุด

Command Room & War Room
CBS

ATM

เกิด Pending Q
Database Contention Spike
Respond Time> 1 min.

1

ปิดบริการบัตร KTB ผ่านตู้
ต่างธนาคาร
ปิดบริการ Low Counter

2

8
ยังพบปัญหา

4

ปิดเครื่อง ATM บางส่วน
ในห้าง
หน่วยงานราชการ

Netbank

เกิด Time-out เพิ่ม
KTB ATM
Other Bank ATM
เกิด Queue สูง

5

ปิดบริการบัตร KTB ผ่านตู้
ต่างธนาคาร
ปิดบริการบัตรต่างธนาคาร
ผ่านตู้ KTB

เกิด Time-Out
เกิด Queue สูง
Respond Time สูง

3

7

ทยอยเปิดช่องทางต่างๆ
ที่ปิดไป
ติดตาม Monitor Utilization
อย่างใกล้ชิด
ลด Traffic หรือ ปิดช่องทางอื่นๆ
(Passbook, Netbank, Kcorp)

ปรับลด Limit การให้
บริการของระบบ Netbank
ลงจากเดิม 50%

ยังพบปัญหา

6

ทยอยปิด ATM ที่เหลือ
ในห้าง, องค์กร
ราชการ
BKK1, BKK2
UPC1, UPC2

Restart ระบบ
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รายงานความยั่งยืน 2558

การประเมินความเสี่ยง 1
และการควบคุม
(Risk Analysis & Control)

จัด Business Impact
Analysis (BIA)

6
Maintain
Readiness

5
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2
นโยบายและแนวทาง
การจัดท�ำแผนฉุกเฉิน

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

พัฒนาแผนฉุกเฉิน

4

จัดท�ำแผนฉุกเฉิน

3

ทดสอบแผนฉุกเฉิน

รายงานปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางแก้ไขระบบ
การซื้อ-จองล่วงหน้า
สลากกินแบ่งรัฐบาล

ธนาคารกรุงไทย ชี้แจงถึงปัญหาการซื้อ-จองล่วงหน้า
สลากกินแบ่งรัฐบาล พบว่าประชาชนไม่ได้รบั ความสะดวกสบาย
จากการซือ้ -จองสลากฯ จากเหตุการณ์ดงั กล่าว ธนาคารจึงเร่งหา
สาเหตุพร้อมทั้งมาตรการเพื่อด�ำเนินการแก้ไข โดยได้สรุป
แต่ละประเด็น ดังนี้
1. ความโปร่งใส
เนือ่ งจากมีเหตุการณ์ทพี่ นักงานธนาคารเข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้อง
และใช้ระบบงานภายในธนาคารท�ำการซื้อ-จองสลากฯ จึงได้มี
มาตรการในการปรับปรุงแก้ไขโดยมีการออกระเบียบ ในการสงวนสิทธิ์
มิให้พนักงานธนาคารท�ำการซื้อ-จองสลากล่วงหน้าสลากกินแบ่ง
รัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

2. ผลกระทบกับลูกค้าทีท่ ำ� ธุรกรรมอืน่ ผ่าน
Netbank ในระหว่ า งที่ มี ก ารซื้ อ -จอง
ล่วงหน้าสลากฯ
โดยมีการพัฒนา Application เป็น Icon การซื้อ-จอง
ล่วงหน้าสลากฯ แยกออกมาในหน้าแรกของ Netbank ก่อน
log in เพือ่ ไม่ไปรบกวนผูใ้ ช้บริการ Netbank ในบริการอืน่ ๆ

ทั้งนี้ ธนาคารได้ท�ำการเผยแพร่ค�ำอธิบายถึงขั้นตอนการซื้อ-จองสลากฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมทั้งหารือ
แนวทางการด�ำเนินการกับสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกันในอนาคต
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การด� ำ เนิ น การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งยั่ ง ยื น เกิ ด ขึ้ น ใน
ทุ ก ขั้ น ตอนการด� ำเนิ น งาน โดยค� ำ นึ ง ถึ ง การใช้ ท รั พ ยากร
อย่างจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจ และปลูกจิตส�ำนึกให้แก่พนักงาน
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง
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การด�ำเนินงาน

ด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการ

ด้านพลังงาน
ธนาคารมุ่งเน้นให้พนักงานเกิดจิตส�ำนึกและร่วมประหยัด
พลังงาน ด้วยการน�ำวิธกี าร เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามา
ช่วยให้พนักงานใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
คุ้มค่าต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ท�ำให้ธนาคารสามารถดูแล
การอนุรกั ษ์พลังงานได้ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด ธนาคารมีการก�ำหนด
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นเรื่องการดูแลรักษาและ
สร้างสรรค์กจิ กรรมรณรงค์ โดยได้กำ� หนดให้ อาคาร 1 (นานาเหนือ)
อาคาร 2 (สุ ขุมวิ ท ) อาคารถนนศรี อ ยุ ธยา อาคารสวนมะลิ
ศูนย์คอมพิวเตอร์พิบูลสงคราม และศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย
เขาใหญ่ เป็นอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2538 ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริม
อนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 โดยน�ำระบบการจัดการ
พลังงานมาใช้ในองค์กร ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด�ำเนินการจัดการพลังงานในองค์กร โดยถือเป็นหน้าที่หนึ่ง
ในการปฏิบัติงาน

ธุรกิจทางการเงิน

มีความส�ำคัญต่อการสร้างรากฐาน
ของเศรษฐกิจและสังคมไทย
ดังนั้น ธนาคารจึงมีบทบาทส�ำคัญเป็นอย่างมาก
ในการสร้ า งสรรค์ สั ง คมที่ ดี แ ละพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
สู่ความยั่งยืน แม้ว่าธนาคารจะมิได้ใช้ทรัพยากร
ทางธรรมชาติ หรือปลดปล่อยมลภาวะเทียบเท่า
อุ ต สาหกรรมหนั ก อื่ น ๆ ที่ จ ะส่ ง ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนโดยรอบจากขั้นตอนการ
ด�ำเนินธุรกิจโดยตรง แต่ธนาคารยังคงตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
และจริ ง จั ง เห็ น ได้ จ ากธนาคารมี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยีตั้งแต่
วันที่ 31 มกราคม 2555 เพื่อมาเป็นคณะท�ำงาน
ในการน�ำวิธีการ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ
เข้ามาใช้งาน และมีการบริหารจัดการพลังงานและ
เทคโนโลยีด้านต่างๆ ให้มีการใช้งานอย่างเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ของธนาคาร

โดยในปี 2558

ธนาคารมีมาตรการในการด�ำเนินงานอนุรักษ์พลังงาน เช่น

1. โครงการ

“เปลี่ยนเครื่องปรับ
อากาศที่มีอายุการ
ใช้งานเกิน
ปี”

8

จากนโยบายในการด�ำเนิน
การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
โดยรวมของธนาคาร ธนาคาร
จึ ง ได้ ท� ำ การส� ำ รวจเครื่ อ ง
ปรับอากาศเก่าทีม่ อี ายุการใช้งาน
เกิน 8 ปี ของส�ำนักงานใหญ่
ส� ำ นั ก งานเขต และสาขา
ทั่ ว ประเทศ เพื่ อ ด� ำเนิ นการ
เปลีย่ นเครือ่ งปรับอากาศใหม่เป็น
แบบปรับน�้ำยาอัตโนมัติ (VRF)
โดยมี แ ผนด� ำ เนิ น การที่ จ ะ
เปลีย่ นกว่า 570 สาขาทัว่ ประเทศ
ในปี 2559

ซึ่งคาดว่าสามารถประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ลงประมาณ

30-40%
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2. โครงการ

“ LED”

เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า

57

เนือ่ งจากแสงสว่างเป็นสิง่ ส�ำคัญต่อสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ท�ำให้สถานที่ปฏิบัติงานน่าอยู่ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
มากขึน้ และยังสามารถดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ โดยหลอดไฟฟ้า
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของธนาคารในบางพื้นที่ อาจมีการใช้งานมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน ซึ่งนอกจากประสิทธิภาพของการส่องสว่างจะ
ลดลงแล้ว ยังท�ำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้นอีกด้วย
ธนาคารจึงมีแผนการเปลีย่ นหลอดไฟฟ้า จาก T8 และ T5 เป็นหลอด
LED ให้กับส�ำนักงานใหญ่ ส�ำนักงานเขต และสาขาทั่วประเทศ
โดยก�ำหนดเป็นแผนต่อเนื่องในปี 2559
ซึ่งคาดว่าจะสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ลงประมาณ

40%

3. โครงการ

Booth ATM
Energy Saving

เนื่ อ งจากเดิ ม Booth ATM ของธนาคารมี ก ารใช้ เ ครื่ อ ง
ปรับอากาศเป็นตัวระบายความร้อน จึงได้ทำ� การศึกษากระบวนการ
ระบายความร้อนจากธรรมชาติ แทนเครือ่ งปรับอากาศภายในเครือ่ ง
Booth ATM โดยการติดพัดลมระบายอากาศและพัฒนาโครงสร้าง
ของ Booth ATM ให้ระบายอากาศได้ดีขึ้น ซึ่งจากการทดลอง 1 บูธ
สามารถประหยัดค่าไฟฟ้า 24,060 บาท/ปี โดยตั้งแต่เริ่มโครงการ
จนถึงปัจจุบันมีการติดตั้ง Booth ATM ประหยัดพลังงานไปแล้ว
ทั้งหมด 966 บูธ
ดังนั้น ใน 1 ปี ธนาคารสามารถประหยัดค่าไฟฟ้า
ได้ถึง 						
บาท/ปี

23,241,960

ธนาคารริเริม่ โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น โครงการร่วม
รณรงค์ประหยัดพลังงาน “KTB Think Green+” มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์
ปลูกจิตส�ำนึกให้พนักงานได้ตระหนักถึงคุณค่าในการใช้พลังงาน รวมถึงมุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของการใช้พลังงานให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยใช้กิจกรรมแข่งขันลดการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงาน
ทั่วประเทศ ประกอบด้วยส�ำนักงานใหญ่ (อาคารนานาเหนือ และอาคารสุขุมวิท)
สาขา ส�ำนักงานเขต และกลุ่มเครือข่ายภายในสายงานเครือข่ายขนาดเล็กและ
รายย่อย โดยมีเกณฑ์ชี้วัดชัดเจน รวมถึงจัดท�ำรายงานการใช้ค่าไฟฟ้าในทุกเดือน
เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทราบถึงปริมาณการใช้ไฟฟ้า ส�ำหรับน�ำไปปรับปรุง
การใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีด่ แู ลการใช้พลังงาน และ
ร่วมกันใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
Cost Optimization and Procurement Excellent เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557
ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินงาน และช่วยพัฒนาความยั่งยืนใน
เรื่องพลังงาน

โดยธนาคารมีเป้าหมายว่า
สิ้นปี 2558
ธนาคารจะสามารถลดปริมาณ
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้
มากกว่า

10%

โดยผลการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้น

เมื่อเทียบอัตราส่วนเป็นจ�ำนวน
พนักงานเท่ากับปี 2557 พบว่า
ลดได้

6.501%

จากปริมาณการใช้ ในรอบปีก่อนหน้า
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จากนโยบายอนุรักษ์พลังงาน

ผูบ้ ริหารทุกระดับ และเจ้าหน้าทีข่ องธนาคารให้ความส�ำคัญกับ
มาตรการควบคุมการใช้พลังงานต่อการด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง
ในด้ า นพลั ง งานไฟฟ้า เพื่อให้เกิดการใช้อย่า งคุ้มค่ าและมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการด�ำเนินงานที่ยั่งยืนขององค์กร โดย
มีการก�ำหนดช่วงเวลาเปิด-ปิดไฟฟ้า และเครือ่ งปรับอากาศ คือ

เปิดในช่วงเวลา 07.30-12.00 น.
และ 13.00-17.30 น. เท่านั้น
ซึ่งจะปิดไฟในช่วงพักกลางวัน 1 ชั่วโมง

ตารางการใช้ไฟฟ้าในอาคารส�ำนักงานใหญ่ ทั้ง 2 อาคาร ในปี 2556-2558
ค่าการใช้พลังงาน (KWh และ GJ)
ปี/เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม (KWh)
รวม (GJ)

อาคารสุขุมวิท

อาคารนานาเหนือ

2556

2557

2558

2556

2557

2558

461,000.00
416,000.00
468,000.00
446,000.00
483,000.00
464,000.00
482,000.00
523,000.00
479,000.00
515,000.00
460,000.00
369,000.00
5,566,000.00
20,037.60

409,000.00
396,000.00
467,000.00
448,000.00
444,000.00
458,000.00
468,000.00
435,000.00
460,000.00
458,000.00
483,000.00
427,000.00
5,353,000.00
19,270.80

456,000.00
446,000.00
468,000.00
434,000.00
493,000.00
528,000.00
504,000.00
437,000.00
461,000.00
444,000.00
454,000.00
427,000.00
5,552,000.00
19,987.20

550,000.00
518,000.00
599,000.00
564,000.00
583,000.00
562,000.00
575,000.00
576,000.00
572,000.00
586,000.00
565,000.00
455,000.00
6,705,000.00
24,138.00

485,000.00
482,000.00
589,000.00
584,000.00
552,000.00
570,000.00
561,000.00
538,000.00
556,000.00
555,000.00
528,000.00
506,000.00
6,506,000.00
23,421.60

504,000.00
512,666.67
503,000.00
519,000.00
536,000.00
564,000.00
555,000.00
524,000.00
520,000.00
502,000.00
511,000.00
488,000.00
6,238,666.67
22,459.20
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โดยในรายงานฉบั บ นี้ ธนาคารได้ ข ยายขอบเขตการ
รายงานข้อมูลด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าจากรายงานความยัง่ ยืน
ประจ�ำปี 2557 ที่รายงานเฉพาะข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า
ในอาคารส�ำนักงานใหญ่ (อาคารนานาเหนือ และอาคารสุขมุ วิท)
มาเป็นการรายงานข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ในอนาคต ธนาคารจะขยายขอบเขตการรายงานข้อมูล
การใช้พลังงานประเภทอื่นเพิ่มเติม ซึ่งธนาคารตั้งเป้าหมาย
ที่จะจัดเก็บข้อมูลด้านการบริหารจัดการน�้ำมันให้ได้ภายใน
ปี 2560

ตารางการใช้ไฟฟ้าในอาคารส�ำนักงานเขตและสาขาทั่วประเทศ ในปี 2558
แบ่งตามพื้นที่ ค่าการใช้พลังงาน (KWh และ GJ)
ปี/เดือน

กทม.

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม (KWh)
รวม (GJ)

1,462,834.68
1,569,181.57
1,675,161.22
1,626,375.36
1,777,079.88
1,712,686.45
1,717,428.79
1,672,782.16
1,652,397.18
1,600,567.65
1,645,520.65
1,537,287.71
19,649,303.30
70,737.49

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคใต้

606,032.28
723,617.95
637,521.78
799,951.65
795,450.07 1,031,670.83
776,356.11
969,771.73
875,705.70 1,071,644.35
894,582.83 1,088,812.90
854,602.47 1,039,266.26
817,779.17
997,785.50
812,689.11
983,714.58
815,453.06
982,361.63
797,811.16
993,926.71
684,143.24
889,103.37
9,368,126.98 11,571,627.46
33,725.26
41,657.86

422,463.23
465,133.59
565,844.55
512,993.74
577,499.46
569,481.33
565,885.36
549,901.02
529,423.00
545,830.16
537,237.05
495,879.40
6,337,571.89
22,815.26

366,677.15
402,738.00
456,433.60
424,053.72
481,456.64
465,824.78
466,574.86
457,086.32
436,877.99
444,718.66
449,106.36
421,035.49
5,272,583.57
18,981.30

626,463.18
640,380.94
711,922.87
666,356.85
724,641.54
715,314.88
690,323.37
674,433.78
673,991.77
690,446.03
664,017.72
648,899.56
8,127,192.49
29,257.89

* ปริมาณการใช้พลังงานของอาคารในส�ำนักงานใหญ่ทั้ง 2 อาคาร ลดลง 68,333.33 KWh หรือ 246 GJ
** 1 kWh = 0.0036GJ : การค�ำนวณอ้างอิงจาก Sustainability Reporting Guideline 2000-2011 version G3.1
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การบริหารจัดการวัสดุ
ธนาคารกรุ ง ไทย ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ในการรั บ ฝากเงิ น
การให้กู้ยืม ซื้อขายตามตั๋วเงินหรือเปลี่ยนมือตราสาร
ซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้สามารถประกอบ
ธุรกิจประเภทอื่นๆ เช่น การประกันภัย บริการหลักทรัพย์
อนุพันธ์ทางการเงิน เป็นต้น ท�ำให้ธนาคารจ�ำเป็นต้องใช้
สลิปและสมุดธนาคารจ�ำนวนมากเพื่อเป็นหลักฐานส�ำคัญ
ทางการเงิน และจ�ำเป็นต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานใน
ระยะเวลากว่า 10 ปี จากการที่ธนาคารตระหนักถึงการใช้
ทรั พ ยากรเหล่ า นี้ ประกอบกั บ การพั ฒ นาของระบบ
เทคโนโลยีไร้สายความเร็วสูง ธนาคารจึงได้ออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรมการบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมา
อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ก้าวสูก่ ารเป็น Digital Banking และยังเป็น
การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของธนาคารให้เป็น
ไปอย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
ตลอดจนสามารถท�ำให้ธนาคารประหยัดทรัพยากรหลัก
ที่ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ
นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าปริมาณวัสดุหลักของธนาคาร
ที่น�ำมารายงานในรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ จะไม่มีการ
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ หรือเป็นวัสดุหลักทีน่ ำ� มาจากวัสดุ
รีไซเคิล แต่ธนาคารพยายามลดปริมาณการใช้ทรัพยากร
ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร คือ สลิปท�ำ
ธุ ร กรรมของธนาคาร และบั ญ ชี แ บบไม่ มี ส มุ ด คู ่ ฝ าก
โดยธนาคารได้ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี

KTB netbank

เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน และออกแบบผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินที่สามารถดึงดูดลูกค้ามาฝากเงินแบบไม่มีสมุด
คูฝ่ าก ส่งเสริมให้ธนาคารเข้าสูก่ ระบวนการลดใช้กระดาษ
(Paperless) ท�ำให้ธนาคารประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการ
ด�ำเนินการเป็นจ�ำนวนมาก
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โดยในปี 2558
สามารถลด
ปริมาณกระดาษ

ลดปริมาณการเกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มากถึง

ลดการใช้ถ่านหิน

ลดการใช้น�้ำ

68.44
ตัน
7.53
ตัน

17.79
ตัน
3,422
ลบ.ม.

รวมการด�ำเนิ น การใน
ธนาคารสามารถ

7

สามารถลด
ปริมาณกระดาษ

ลดปริมาณการเกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มากถึง

ลดการใช้ถ่านหิน

ลดการใช้น�้ำ

412.83
ตัน

108.37
ตัน

อีกทั้งยังร่วมโครงการ

Shred2Share

กับบริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
ร่วมกับพันธมิตรกว่า 59 หน่วยงาน เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน
ในการท�ำลายกระดาษที่ไม่มีความจ�ำเป็นต้องใช้งาน
หรือหมดความจ�ำเป็นในการใช้งาน ด้วยวิธปี ระหยัดพลังงาน
ประหยัดน�้ำ และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ

ปี

45.42
ตัน

20,685
ลบ.ม.
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ปริมาณการใช้วัสดุ

ในปีที่ผ่านมา ธนาคารมีการใช้วัสดุในการประกอบธุรกิจ ดังนี้
รายละเอียด/
หน่วย

ประเภท

500 ชุด/ห่อ
500 ใบ/ห่อ
100 ใบ/ห่อ
500 ใบ/ห่อ
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม

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

น�้ำหนัก
(กิโลกรัม)

จ�ำนวน
ทั้งหมด

1.42 120,700 ห่อ
0.66
70,000 ห่อ
0.24 240,430 ห่อ
0.88
61,489 ห่อ
0.0142 4,764,200 เล่ม
0.0142 250,300 เล่ม
0.0122
60,100 เล่ม

รวม

รวมน�้ำหนัก
(กิโลกรัม)

171,394
46,200
57,703
54,110.32
67,651.64
3,554.26
733.22
401,346.44

การท�ำธุรกรรมทางการเงินใหม่ๆ
ส�ำหรับลูกค้าจาก KTB netbank

สามารถเพิม่ ความสะดวกสบายมากขึน้ และยังช่วยลดปริมาณกระดาษสลิป
ที่เกิดจากการท�ำธุรกรรมหน้าเคาน์เตอร์หรือตู้ ATM ดังนี้
ปริมาณการลดใช้สลิป
(ห่อ)
(กิโลกรัม)

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

1,402,322
1,500,495

1,562,665
1,672,050

1,522,050
1,628,593

ปริมาณการลดใช้สมุดคู่ฝาก

สมุดคูฝ
่ ากเป็นวัสดุส�ำคัญอย่างหนึง่ ในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร เพราะ
สมุดคู่ฝากเป็นหลักฐานส�ำคัญทางการเงินของลูกค้า โดยปัจจุบันธนาคาร
ได้มีนวัตกรรม KTB netbank ซึ่งสามารถเปิดบัญชีโดยไม่ต้องมีสมุดคู่ฝาก
ซึ่งมีสถิติปริมาณการลดใช้สมุดคู่ฝาก ดังนี้

เล่ม
กิโลกรัม

ได้บริหารจัดการวัสดุหลัก
ในการด�ำเนินงานของธนาคาร
ท�ำให้ตั้งแต่ปี

2556-2558

หมายเหตุ : สลิป 500 ชุด : 1 ห่อ = 1.07 กิโลกรัม

ปริมาณการลดใช้สมุดคู่ฝาก

จากความพยายาม
อย่างต่อเนื่อง

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

23,387
333

9,521
136

2,887
41

สามารถ
ลดปริมาณการใช้สลิป
ได้ถงึ 4,801,138 กิโลกรัม
และลดปริมาณ
การใช้สมุดคู่ฝาก
ได้ถึง 510 กิโลกรัม
นอกจากนี้ ในปี 2558
ธนาคารยังมีการเปิดบัญชีประเภท
อื่นๆ ที่ไม่ใช้สมุดคู่ฝาก
รวม 2,978,095 บัญชี
ซึ่งคิดเป็นน�้ำหนักที่ลดใช้สมุดบัญชี
42,527.20 กิโลกรัม
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การจัดการ

ทรัพยากรน�้ำ
ธนาคารกรุงไทย มีการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ อย่างคุม้ ค่า และก่อให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุดเพื่อการอุปโภคบริโภคน�้ำประปา แม้ธนาคารจะไม่ได้ใช้น�้ำเป็นวัตถุดิบหลักในการ
ผลิตสินค้าและบริการ แต่จากวิกฤตภัยแล้งของประเทศไทยในช่วงปีที่ผ่านมา ธนาคารได้
เล็งเห็นถึงการใช้ทรัพยากรน�้ำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยติดป้ายรณรงค์ให้พนักงาน
ช่วยกันใช้น�้ำอย่างประหยัดบริเวณอ่างล้างมือ และบานประตูด้านในห้องสุขาของอาคาร
ส�ำนักงานใหญ่ทั้งสองแห่ง คือ อาคารนานาเหนือ และอาคารสุขุมวิท และอาคารสาขา
รวมถึงพนักงานก็มีความตระหนักถึงเรื่องการช่วยประหยัดน�้ำจ�ำนวนมาก และให้พนักงาน
ร่วมกันเสนอความคิดสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน สร้างความพึงพอใจให้แก่
ลูกค้า เพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายการด�ำเนินงาน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการท�ำงานให้แก่
พนักงาน จากแนวคิดดังกล่าวธนาคารได้ด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดทรัพยากรน�้ำ
จ� ำ นวนมาก อาทิ การปรั บ เปลี่ ย นก๊ อ กน�้ ำ อ่ า งล้ า งมื อ เป็ น ระบบ Sensor เพื่ อ ไม่ ใ ห้
น�้ำไหลทิ้งโดยไม่จ�ำเป็น ปรับเปลี่ยนหัวก๊อกน�้ำในบางพื้นที่ให้ไหลแบบฉีดฝอยเพื่อลด
การใช้ น�้ ำ และปรั บ แรงดั น น�้ ำ สายฉี ด ช� ำ ระให้ พ อดี โดยแนวคิ ด ต่ า งๆ ที่ ก ล่ า วมานี้
จะน�ำมาปรับปรุงต่อยอดเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในอนาคต
ซึ่งธนาคารใช้แหล่งน�้ำจากน�้ำประปาโดยตรง
สามารถแสดงปริมาณการใช้ ดังนี้

100%

ตารางการใช้น�้ำประปาอาคารส�ำนักงานใหญ่ ทั้งสองอาคาร ในปี 2556-2558
ปริมาณการใช้น�้ำ (m3)
ปี/เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม (m3)

อาคารสุขุมวิท

อาคารนานาเหนือ

2556

2557

2558

2556

2557

2558

4,557.00
4,866.00
4,623.00
5,326.00
4,298.00
5,321.00
4,623.00
5,246.00
5,413.00
5,391.00
5,552.00
5,292.00
60,508.00

4,823.00
5,151.00
4,720.00
5,235.00
4,726.00
5,265.00
4,735.00
5,234.00
4,759.00
5,597.00
5,453.00
4,587.00
60,285.00

4,587.00
4,972.00
4,585.00
5,233.00
4,310.00
5,394.00
5,536.00
5,797.00
5,309.00
5,360.00
4,833.00
5,022.00
60,938.00

9,587.00
6,386.00
5,919.00
6,907.00
5,287.00
5,819.00
6,324.00
6,490.00
6,039.00
6,248.00
5,941.00
6,346.00
77,293.00

5,360.00
5,914.00
5,521.00
6,651.00
5,410.00
6,624.00
5,852.00
5,853.00
5,964.00
6,062.00
5,843.00
5,071.00
70,125.00

4,833.00
5,528.00
5,142.00
6,215.00
4,388.00
5,877.00
5,746.00
5,635.00
5,906.00
5,023.00
5,130.00
5,413.00
64,836.00
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ตารางการใช้น�้ำประปาอาคารส�ำนักงานเขตและสาขา ในปี 2558
ปริมาณการใช้น�้ำ (m3)
ปี/เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม (m3)

กทม.

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคใต้

46,018
50,493
47,118
52,294
46,676
58,877
54,223
54,258
51,728
48,253
48,074
48,357
606,369

5,573
8,031
6,671
6,220
6,070
7,183
7,169
6,151
7,071
7,197
7,242
6,588
81,166

12,942
11,600
10,928
12,674
10,701
11,760
13,105
12,513
12,734
12,721
12,093
13,002
146,773

14,299
16,713
12,657
13,736
12,639
14,832
15,681
15,006
15,065
13,745
13,373
14,386
172,132

6,425
6,683
5,907
6,333
5,356
6,005
7,084
6,354
8,084
6,969
7,353
8,363
80,916

9,249
10,113
9,107
11,377
9,073
10,464
9,923
11,106
11,343
11,853
10,732
10,583
124,923

* อ้างอิงค่ามาตรฐานตามมาตรฐานควบคุมการระบายน�้ำทิ้งจากอาคาร มาตรา 55 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

จากการด�ำเนินการของธนาคารที่มุ่งมั่นต่อ
การบริหารจัดการทรัพยากร
ท�ำให้ธนาคารได้รับรางวัล
สิทธิ์ค่าน�้ำการประปานครหลวง (กปน.)
ในโครงการ

น�้ำ

ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน�้ำประปา
โดยเป็นรางวัลที่ให้กับผู้ ใช้น�้ำที่ใช้น�้ำลดลง
ไม่น้อยกว่า
ในช่วงการอ่านน�้ำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2558
ที่ผ่านมา

10%

สร้างความภาคภูมิใจให้กับธนาคาร
ที่เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำ
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โครงการ

Shred2Share

โดยในปี 2558

ร่วมกับพันธมิตร

สามารถลดปริมาณการเกิด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

108.37

มากถึง
ตัน
ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะเรือนกระจก
อย่างต่อเนื่องทุกปีตามตารางดังต่อไปนี้
ตารางข้อมูลการส่งท�ำลายเอกสารด้วยวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อม
ในโครงการ Shred2Share ของธนาคารกรุงไทยส�ำนักงานใหญ่

ธนาคารพยายามสร้ า งความ
ตระหนักแก่พนักงานให้ใช้กระดาษ
เอกสารทั้งสองหน้าอย่างคุ้มค่าที่สุด
และเมื่อใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าแล้ว
เอกสารเหล่านั้นก็จะถูกส่งต่อเข้าสู่
กระบวนการท� ำ ลายเอกสารอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการรักษา
ความลับของลูกค้า พร้อมทั้งรักษา
สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน
ดังนั้นธนาคารจึงได้เข้าร่วม
โครงการ

Shred2Share
กับบริษัท

ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

ร่วมกับพันธมิตร
กว่า
หน่วยงาน
เป็นปีที่ ติดต่อกัน
ในการท�ำลายกระดาษที่ไม่มีความ
จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ ง านหรื อ หมดความ
จ�ำเป็นในการใช้งาน ด้วยวิธีประหยัด
พลังงาน ประหยัดน�้ำ และไม่ก่อให้
เกิดมลภาวะ

59
7

ปี พ.ศ.
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
รวม

ปริมาณเอกสาร
(ตัน)

39.08
54.72
55.86
62.13
62.66
69.94
68.44
412.83

ลด CO2
(ตัน)

10.16
14.23
15.34
16.38
16.29
18.18
17.79
108.37

ลดการใช้ถ่านหิน ลดการใช้น�้ำ
(ตัน)
(ลบ.ม.)

4.30
6.02
6.12
6.93
6.83
7.69
7.53
45.42

1,954
2,737
2,793
3,150
3,133
3,496
3,422
20,685

จากข้อมูลเห็นได้ว่าธนาคารร่วมด�ำเนินโครงการ Shred2Share มาอย่างต่อเนื่อง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจเข้ากับการท�ำประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ธนาคารจึงตระหนักถึงการรวบรวมเอกสารที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาย่อยสลายและน�ำกลับ
มารีไซเคิลเพื่อผลิตกระดาษใหม่ โดยสามารถเปรียบเทียบข้อมูลการท�ำลายเอกสารของ
ธนาคารกั บ การลดการปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ปริ ม าณการใช้ ถ ่ า นหิ น
และการใช้ทรัพยากรน�้ำ ซึ่งมลภาวะเหล่านี้เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
อีกทั้งกระดาษบางส่วนยังสามารถน�ำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้ และธนาคารได้ร่วม
ท�ำบุญจากการบริจาคอุปกรณ์การเรียน การสอน ให้กับโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
ที่ได้จากการรีไซเคิลอีกด้วย
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นอกจากโครงการ Shred2Share แล้ว
ในปี 2558 ของธนาคาร มีการด�ำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมหลายโครงการ ได้แก่ โครงการ Green Bank และทบทวนแผนความพร้อม
ต่อภาวะฉุกเฉิน (Business Continuity Policy) ด้านสิง่ แวดล้อม รณรงค์การลดใช้พลังงาน
ในองค์กร และสินเชือ่ เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยธนาคารกรุงไทยได้รับการแต่งตัง้ เป็นผูจ้ ัดการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท�ำหน้าที่ปล่อยกู้
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เฉพาะเทศบาล และ อบจ.)
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตรับจ้างตาม พ.ร.บ.ส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพือ่ ให้บริการบ�ำบัดน�้ำเสีย หรือก�ำจัด
ของเสีย เพื่อจัดให้มีระบบบ�ำบัดอากาศ/น�้ำเสีย ระบบก�ำจัดของเสีย/อุปกรณ์ ซึ่งช่วย
ควบคุมบ�ำบัดหรือขจัดมลพิษทีเ่ กิดจากกิจกรรม/การด�ำเนินกิจการของตนเองเพือ่ ให้เป็น
ไปตามกฎหมายในการให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนให้มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย อากาศเสีย ระบบ
ก�ำจัดของเสีย หรือลงทุนอุปกรณ์อื่นใด

โดยตั้งแต่เริ่มเปิดโครงการจนถึงปี 2558

มีมูลค่าสินเชื่อส�ำหรับหน่วยงานที่ขอกู้เพื่อน�ำไปปรับปรุง
ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
1. โครงการสิ น เชื่ อ กรุ ง ไทย
ประหยัดพลังงาน
(KTB Green Loan)
2. โครงการสินเชื่อนวัตกรรมดี
ไม่มีดอกเบี้ย
(KTB Innovation)
3. โครงการสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น
เพื่อการวิจัยและเทคโนโลยี
ส�ำหรับภาคเอกชน
(KTB-R&D)

ปีที่เริ่มด�ำเนินการ

วงเงินสินเชื่อรวมสะสม
ณ ปี 2558

ปี 2553 - ปัจจุบัน 3,077,290,000.00 บาท
ปี 2551 - ปัจจุบัน

156,018,600.00 บาท

ปี 2551 - ปัจจุบัน

286,564,000.00 บาท
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ในปี 2558

ธนาคารได้เข้าร่วมโครงการ

TBCSD Green Meetings
ซึ่งจัดโดยองค์กรธุรกิจ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(Thailand Business Council for
Sustainable Development)
ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ในการเป็นองค์กรที่น�ำแนวทาง
การจัดประชุมสีเขียวในองค์กร
(Green Meetings) ไปประยุกต์ใช้

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่ า งคุ ้ ม ค่ า และลดผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม
โดยเป็นรูปแบบของ

การจัดประชุม
		 สัมมนา
		 ฝึกอบรม
ที่ ค�ำนึ ง ถึ ง การใช้ ท รั พ ยากรให้ เ กิ ด
ประโยชน์ สู ง สุ ด และลดผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม
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ซึ่งธนาคารให้ความส�ำคัญในขั้นตอนต่างๆ
ของการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม
ตามกระบวนการของ
โครงการ TBCSD Green Meetings ดังนี้

1

2

การเรียนเชิญและการประชาสัมพันธ์การประชุม
ธนาคารมีการเรียนเชิญและประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุม ผ่านทางระบบ
Calendar
อินทราเน็ต
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
เพือ่ ลดการใช้กระดาษและการขนส่ง พร้อมทัง้ ระบุในจดหมายเชิญให้ผเู้ ข้าร่วม
ประชุมรับทราบว่าเป็นการจัดประชุมตามหลักการ Green Meetings เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการประชุม เช่น การงดสวม
เสือ้ สูทและเสือ้ นอกระหว่างการประชุม ส่วนของการตอบกลับการเข้าร่วม/ยืนยัน
การประชุม สามารถตอบกลับผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์ได้
การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
คือ ให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ลดและ
เลี่ยงการพิมพ์เอกสาร โดยจะใช้วิธีการแนบ
ธนาคาร
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านทาง
จดหมายข่ า วอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และระบบ
มีนโยบาย
Google drive ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารมาเปิดดูขณะประชุม
ผ่านทาง Notebook หรือ Tablet หรือ
ฉายเอกสารการประชุมขึ้นจอ LCD ได้ ซึ่ง
เป็นการช่วยลดการใช้กระดาษได้จำ� นวนมาก
แต่ในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นจะต้องพิมพ์เอกสาร ทางธนาคารฯ จะสรุปข้อมูลเฉพาะ
ส่วนที่เป็นประเด็นส�ำคัญ โดยจัดพิมพ์เอกสารทั้งสองหน้าเป็นสีขาว-ด�ำเท่านั้น
ไม่จัดพิมพ์เอกสารที่เป็น Power point หรือถ้าจ�ำเป็นจะจัดพิมพ์ 4-6 สไลด์/หน้า
และเลือกใช้กระดาษที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4

ภาชนะทีส่ ามารถล้างแล้ว

น�ำกลับใช้ใหม่ได้

Paperless

3

การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์
ธนาคารฯ เลือกใช้ห้องประชุมตามจ�ำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม โดยใช้
ระบบอินทราเน็ตในการเลือกจองขนาดห้องประชุมตามจ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ส�ำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ามีนโยบายการปรับเปลีย่ นอุปกรณ์ตามอายุการใช้งาน เลือก
ใช้อุปกรณ์แบบประหยัดพลังงาน และ
ปรับตั้งอุณหภูมิ ภายในห้องประชุมที่
โดยจะมีเจ้าหน้าที่เทคนิคคอยควบคุมการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตาม
หลักการของ Green Meetings มีการจัดถังขยะแยกประเภทไว้ภายในห้อง
เตรียมอาหารเพื่อให้สามารถน�ำไปก�ำจัดได้อย่างถูกวิธี

25-26 ํC

การจัดเตรียมอาหาร
และเครื่องดื่ม
ธนาคารฯ มี ก ารจั ด มุ ม
เครือ่ งดืม่ และอาหารว่างบริเวณ
ด้านหน้าหรือด้านข้างห้องประชุม
และใช้

5

ส่ ว นอาหารกลางวั น จั ด เป็ น
อาหารจานเดี ย วที่ เ ตรี ย มไว้
ตามจ�ำนวนผูเ้ ข้าประชุม ท�ำให้
ช่ ว ยลดปริ ม าณเศษอาหาร
เหลือทิ้งจากการรับประทาน
อาหารได้
การจัดเตรียมอื่นๆ
เพื่อส่งเสริมการประหยัด
พลังงานและลดปริมาณขยะ
โดยปิดเครื่องฉาย LCD หรือ
เลือกใช้เป็น stand-by mode
หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
ธนาคารได้น�ำแนวทางการ
จัดประชุมสีเขียวดังกล่าวไป
ประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม
จึงได้รับการรับรอง

Green Meetings
Certification

ให้ผา่ นการประเมินจากองค์กร
ธุรกิจเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
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1

แนวทางการจัดทำ�
รายงานความยั่งยืน
ธนาคารกรุงไทย

ได้จัดท�ำรายงานความยั่งยืนต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี 2549
จนถึงปัจจุบนั โดยรายงานทุกรอบ 1 ปี ฉบับล่าสุดคือ ฉบับปี 2557
เพือ่ แสดงผลการด�ำเนินงานต่างๆ ของธนาคาร ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยน�ำมาตรฐานการรายงาน Global
Reporting Initiative (GRI) ฉบับ G 3.1 มาใช้เป็นกรอบส�ำหรับ
การจัดท�ำรายงาน
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การระบุประเด็น
(Identification)

ในรอบปี 2558 ธนาคารรวบรวมและคัดกรองประเด็นเนื้อหา
สาระของรายงาน ทีไ่ ด้มาจากการส�ำรวจการด�ำเนินงานด้านต่างๆ
การจัดกิจกรรมต่างๆ และการศึกษาทบทวนข้อมูลสถานภาพ
ปัจจุบนั จากเอกสารและข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องต่อบริบทความยัง่ ยืนของ
ธนาคาร ซึ่งเป็นข้อมูลตั้งต้นส�ำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย
แบ่งตามที่มาของข้อมูล (G4-18) ดังนี้

ส�ำหรับรายงานฉบับนี้
ธนาคารน�ำกรอบการรายงานสากลของ

Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ G4

มาอ้างอิงเป็นแนวทางส�ำหรับการจัดท�ำรายงานเป็นปีแรก และ
เปิดเผยข้อมูลในระดับ Core (G4-32) โดยรายงานเหตุการณ์ตา่ งๆ
ที่เกิดขึ้นในรอบระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558
การก�ำหนดประเด็นสาระส�ำคัญ
และขอบเขตการรายงาน (G4-18)
ธนาคารก�ำหนดประเด็นส�ำคัญที่มีผลต่อความยั่งยืนของ
ธนาคาร ตามประเด็นความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
น�ำหลักการ GRI ฉบับ G4 มาใช้ ตั้งแต่การระบุความยั่งยืนที่
เกี่ยวข้องกับองค์กร (Identification) การจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ประเด็นด้านความยัง่ ยืนทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์กร (Prioritization) การ
ตรวจสอบความครบถ้วนของประเด็นด้านความยั่งยืนที่ธนาคาร
คัดเลือกเพื่อด�ำเนินการ (Validation) และการทบทวนเพื่อเตรียม
การรายงานในรอบถัดไป (Review) ตามกรอบ GRI ฉบับ G4
โดยมีรายละเอียดดังนี้
Topic

Aspects

STEP 2

M
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STEP 3
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VALIDATION

ne
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na
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STEP 1

IDENTIFICATION
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bility Context

PRIORITIZATION

s

s

STEP 4
REVIEW

ข้อมูลภายในองค์กร (เป้าหมายองค์กร)

ธนาคารได้มีการคัดกรองกลยุทธ์ความยั่งยืนขององค์กรโดย
ประชุมกับผู้รับผิดชอบ ในการคัดเลือกประเด็นที่ส�ำคัญ โดยใช้
ข้อมูลกลยุทธ์องค์กร/ประเด็นด้านความยั่งยืนและความเสี่ยง
ที่ส�ำคัญกับองค์กร
ข้อมูลภายนอกองค์กร (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

ประชุมกับส่วนงานผูร้ บั ผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่างๆ ต่อ
องค์กร ด้วยการส�ำรวจความคิดเห็น/ความคาดหวัง/ผลการส�ำรวจ
ที่เกี่ยวข้องจากการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ จากการหารือพูดคุย ประชุม สัมมนา หรือสัมภาษณ์ ใน
เรื่องที่บุคคลเหล่านั้นให้ความส�ำคัญหรือเป็นความคาดหวังและ
ความต้องการที่อาจเกิดผลกระทบด้านความยั่งยืนขององค์กรทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม อาทิ แบบส�ำรวจความ
มุง่ มัน่ ในการปฏิบตั งิ าน แบบส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า แบบ
ประเมินความพึงพอใจของชุมชนหลังเข้าร่วมกิจกรรมด้าน CSR
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น นโยบายภาครัฐ ปัจจัยความพึงพอใจ
ผู้ถือหุ้น กลุ่มพนักงาน และลูกค้า เกณฑ์การพิจารณาความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้านต่างๆ เกณฑ์ตามแบบประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Sustainability
Cont
ext
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การจัดล�ำดับความส�ำคัญ (Prioritization)

เมื่อระบุประเด็นที่มีนัยส�ำคัญต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ได้น�ำประเด็นเหล่านั้นมาเทียบเคียงกับความสอดคล้องใน
ประเด็นและตัวชีว้ ดั ตามแนวทาง GRI และจึงน�ำประเด็นต่างๆ มาทดสอบสารัตถภาพ (Materiality Test) ผ่านการมีสว่ นร่วมจากตัวแทน
พนักงานทีม่ คี วามใกล้ชดิ หรือเกีย่ วข้องกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ สามารถให้ขอ้ เสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อธนาคารเพือ่ ให้มกี ารแก้ไข
และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งในแต่ละหน่วยงาน ซึง่ ค�ำนึงถึงความมีนยั ส�ำคัญของผลกระทบทีม่ ตี อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และทีม่ ตี อ่ ธนาคาร ผ่านเกณฑ์
ต่างๆ โดยพิจารณาตามล�ำดับความส�ำคัญใน 2 เกณฑ์หลัก อันน�ำไปสูก่ ารก�ำหนดประเด็นลงตาราง Materiality Matrix (G4-18) คือ
แกนนอน ระดับนัยส�ำคัญของผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อองค์กร
แกนตั้ง ระดับอิทธิพลต่อการประเมินและตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลังจากคัดกรองประเด็นต่างๆ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ
ผ่านช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของธนาคารตามเรื่องที่เกี่ยวเนื่องโดยผลลัพธ์จากการ
ทดสอบสามารถสรุปตามแผนภาพ ดังนี้
ผลการด�ำเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ
การสื
่อสาร
การตลาด
ความเป็นส่วนตัว
ของลูกค้า
วัสดุ

ธนาคารได้ประเมินระดับความ
ส� ำ คั ญ ของผลกระทบที่ มี ผ ลต่ อ
ความยั่งยืนขององค์กร จากผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ของธนาคาร
โดยประเด็นที่มีสาระส�ำคัญมาก
ทีส่ ดุ มีทงั้ หมด 14 ประเด็น คือ
ผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ,
การไม่เลือกปฏิบตั ,ิ การต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น, การติดฉลากสินค้า
และบริการ, การสือ่ สารการตลาด,
ความเป็นส่วนตัวลูกค้า, การจ้าง
งาน, ความหลากหลายและโอกาส
แห่งความเท่าเทียม, สุขอนามัย
และความปลอดภัยในการท�ำงาน,
การฝึกอบรมและการศึกษา, วัสดุ,
พลังงาน, น�้ำ, มลพิษทางอากาศ
ดังแสดงในตาราง

ระดับอิทธิพลต่อการประเมินและตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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การไม่เลือกปฏิบัติ
การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่
การจ้างงาน
การฝึกอบรมและการศึกษา
ความหลากหลายและ
โอกาสแห่งความเท่าเทียม
การติ ด ฉลากสิ น ค้ า และ
บริการ
สุ ข อนามั ย และความ
ปลอดภัยในการท�ำงาน

พลังงาน
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มลพิษทางอากาศ
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ระดับนัยส�ำคัญของผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อองค์กร

และก�ำหนดขอบเขตของการเปิดเผยข้อมูลในแต่ละประเด็นตามบริเวณที่เกิดผลกระทบ (หรือคาดว่าจะเกิด) ดังนี้
ขอบเขตภายในองค์กร (Within Organization) (G4-17)

ประกอบด้วย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บริษทั ในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินทีธ่ นาคารถือหุน้ 100% จ�ำนวน 6 บริษทั ได้แก่ บริษทั กรุงไทย
กฎหมาย 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)

ประกอบด้วย ลูกค้า สังคม ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และหน่วยงานก�ำกับ
อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจ�ำกัดระบบการเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ในการให้บริการของธนาคาร ซึ่งมีสาขาจ�ำนวน
มากทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงมีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ธนาคารถือหุ้น 100% อีก 6 แห่ง ประกอบกับเป็นปีแรกที่ธนาคาร
จัดท�ำรายงานความยั่งยืนตามแนวทาง GRI 4 เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และชัดเจนของเนื้อหา รายงานฯ ฉบับนี้ จึงเปิดเผยเฉพาะผล
การด�ำเนินงานธนาคารกรุงไทยทีม่ ถี นิ่ ฐานในประเทศไทยเท่านัน้ ไม่รวมบริษทั ในเครือ และธนาคารกรุงไทยทีม่ ถี นิ่ ฐานอยูใ่ นต่างประเทศ
ทั้งนี้ในอนาคตธนาคารวางแผนไว้ว่าจะสามารถรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนตามหลักการ GRI ภายในปี 2560
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3

การตรวจสอบ (Validation)

ประชุมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ทบทวนการประเมินประเด็นทีส่ ำ� คัญเพือ่ ให้มนั่ ใจ
ได้วา่ ผลการประเมินประเด็นทีส่ ำ� คัญด้านความยัง่ ยืนครบถ้วน และครอบคลุมในทุกด้าน
ขององค์กร และน�ำเสนอประเด็นความยั่งยืนตาม Materiality Matrix ต่อคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Governance and Social
Responsibility Committee) เพือ่ ให้ความเห็นชอบก่อนน�ำมาก�ำหนดขอบเขตการรายงาน
ช่วงเวลาที่จะรายงาน ให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาในรายงานฯ จะถูกเปิดเผยด้วยความเป็นเหตุ
เป็นผล และสมดุลกัน เพื่อชี้ให้เห็นการเติบโตที่ดีและช่องว่างที่ควรพัฒนาของธนาคาร
ในรอบปีที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนทุกประเด็นส�ำคัญ ทั้งนี้ ธนาคารได้มีการทบทวนการ
ประเมินระดับความส�ำคัญที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ
ผ่านช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของธนาคาร (G4-18)

4

การทบทวน (Review)

เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากที่การจัดท�ำรายงานเสร็จสิ้น และได้เผยแพร่แก่
สาธารณชนแล้ว ซึ่งในตอนท้ายของรายงานฉบับนี้ธนาคารได้จัดท�ำแบบสอบถามเพื่อ
รวบรวมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อรายงาน ซึ่งจะช่วยสะท้อนถึง
ผลกระทบที่เกิดจากองค์กรและการด�ำเนินงานความยั่งยืน ซึ่งธนาคารจะน�ำข้อมูล
ความคิดเห็นดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงการรายงานในฉบับถัดไป (G4-18)

69

การควบคุมคุณภาพ
ของการจัดท�ำรายงาน

ในกระบวนการจัดท�ำรายงานฉบับนี้
เรามีขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ
ของข้อมูลโดยยึดตามแนวทางของ

GRI

ดังนี้

ความสมดุลของข้อมูล (Balance)
มีการน�ำเสนอข้อมูลทั้ง 3 ด้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
ความสามารถในการเปรียบเทียบเนื้อหา
(Comparability)
มีการเปรียบเทียบเนื้อหากับปีที่ผ่านมา
ความแม่นย�ำ (Accuracy)
มีการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการจัดท�ำ รายงานเพื่อให้แน่ใจ
ว่าข้อมูลมีความถูกต้องแม่นย�ำและมีรายละเอียดทีค่ รอบคลุม
ในทุกด้านขององค์กร
ความตรงเวลา (Timeliness)
มีการจัดท�ำรายงานเพื่อส่งมอบให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น
ประจ�ำทุกปี เพื่อให้สามารถประเมินผลการด�ำเนินงานด้าน
ความยั่งยืนได้ตามความต้องการในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้
ความชัดเจน (Clarity)
มีการน�ำเสนอข้อมูลทีถ่ กู ต้อง มีความชัดเจนและเข้าใจได้งา่ ยแก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
มีขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยส่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท�ำการตรวจสอบและเปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
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ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
(G4-24)

การวิเคราะห์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และผลกระทบ
(G4-25)
แนวนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียนี้ ธนาคารพิจารณา
จากข้อมูลทั้งปฐมภูมิ และทุติยภูมิ
เพือ่ รวบรวมผลกระทบของการด�ำเนิน
ธุรกิจของธนาคารที่มีต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รวมถึงประเด็นที่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียให้ความส�ำคัญ หรือต้องการ
จากธนาคาร เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นใน
การด�ำเนินงานด้านต่างๆ ของธนาคาร
ให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น ไปอย่ า ง
เหมาะสมและเป็ น ธรรม โดยการ
ก�ำหนดเนือ้ หาของรายงานความยัง่ ยืน
ฉบับนี้ ครอบคลุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สิง่ แวดล้อม และสังคม ซึง่ จะเห็นได้วา่
ธนาคารมีแนวทางการปฏิบัติที่ค�ำนึง
ถึงทุกๆ ภาคส่วนไม่วา่ จะเป็นพนักงาน
ลูกค้า สังคม ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และหน่วย
งานก�ำกับ ซี่งสามารถสะท้อนความ
ส�ำคัญและการเติบโตของผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งหมดอย่างครบถ้วน เพื่อ
ผลักดันให้ทกุ ภาคส่วนเติบโต ก้าวไกล
ไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน ตาม
รายละเอียด ดังนี้

กระบวนการที่ใช้
(G4-26)

ความถี่
(G4-26)

พนักงาน

รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาข้อร้องเรียน
ของพนักงาน จ�ำนวน 3 ช่องทาง
เช่น E-mail โดยตรงต่อผูบ้ ริหาร
HR Care และ Hotline โทรศัพท์
หมายเลข 0-2208-7606-9
แบบส� ำ รวจความมุ ่ ง มั่ น ในการ
ปฏิบตั งิ าน
กิจกรรม KTB MY HOME
ชืน่ ชมให้สมใจ

รับฟังข้อเสนอแนะตลอดทัง้ ปี
ส�ำรวจ 2 ครั้ง/ปี
จัดกิจกรรมไตรมาสละ 1 ครัง้

ลูกค้า

รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา ข้อร้องเรียน
ของลูกค้า ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
โทรศัพท์ ลูกค้าสัมพันธ์ หน่วยงาน
รับเรือ่ งร้องเรียนทางเว็บไซต์ อีเมล
จดหมาย โดยข้อมูลมีการน�ำเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ
อย่างต่อเนือ่ ง
การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

รับฟังข้อเสนอแนะตลอดทัง้ ปี
ส�ำรวจ 2 ครั้ง/ปี

สังคม

รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของชุ ม ชน
ผ่านการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
ต่างๆ ทีธ่ นาคารด�ำเนินการ

รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้คน
ในสังคมทุกครัง้ ทีจ่ ดั กิจกรรม

ผู้ถือหุ้น

จัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจนโยบายของ
ธนาคารและตอบข้อสงสัยในทีป่ ระชุม
จัดกิจกรรมผูถ้ อื หุน้ สัญจร
จัดช่องทางการรับข้อเสนอแนะ หรือ
เรือ่ งร้องเรียนต่างๆ

จั ด ประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ประจ�ำปี 1 ครั้ง/ปี
จั ด กิ จ กรรมผู ้ ถื อ หุ ้ น สั ญ จร
1 ครั้ง/ปี
รับฟังข้อเสนอแนะตลอดทัง้ ปี

คู่ค้า

จัดกิจกรรมพบปะคูค่ า้ เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา และแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ให้แก่คคู่ า้
เปิ ด เผยผลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งแก่
สาธารณชน

มีการพบปะคู่ค้าตลอดทั้งปี
แก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม
เปิดเผยทุกครั้งที่มีการจัดซื้อ
จัดจ้าง

หน่วยงานก�ำกับ

จัดท�ำรายงานส่งหน่วยงานก�ำกับ
ต่างๆ พร้อมทัง้ รับ Feedback แล้ว
น�ำมาปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั งิ านให้
มีประสิทธิภาพ ค�ำนึงถึงภาคสังคม
และสิง่ แวดล้อม

ด�ำเนินการรวบรวมตลอดทัง้ ปี
วางแผนและทบทวนกลยุทธ์
การปฏิบตั งิ านอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
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ความต้องการ
(G4-27)

แนวทางการปฏิบัติ
(G4-27)

ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และสวัสดิการ
แรงบันดาลใจในการท�ำงาน
งานที่น่าสนใจและมีคุณค่า
ความสมดุลในการท�ำงานและชีวิตส่วนตัว
โอกาสในการเรียนรู้และความก้าวหน้า
การยอมรับหรือเห็นคุณค่า
สภาพแวดล้อมและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีเ่ อือ้ ต่อการท�ำงาน

ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ความส�ำคัญกับการบริหารและพัฒนา
บุคลากร ให้พนักงานทุกระดับเติบโตในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน ควบคู่
ไปกับการดูแลในเรื่องค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ อย่างเหมาะสม
พร้อมทั้งให้ความส�ำคัญในความปลอดภัย อาชีวอนามัยของพนักงาน

การรักษาความลับของลูกค้า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารเงิ น ที่ เ หมาะสมตอบสนองความต้ อ งการ
ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
ได้รับการบริการที่เหมาะสม

ให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความผูกพัน
แก่ลูกค้า อย่างเต็มก�ำลังความสามารถด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และ
พร้อมให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือแก่ลูกค้า พร้อมทั้งยินดีรับฟังปัญหาและหาวิธี
การแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า และเปิด
โอกาสให้ลูกค้าประเมินการบริการของพนักงาน

สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม
มีความรับผิดชอบต่อสังคม
เครื่องมือในการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจ

ธนาคารแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความ
รับผิดชอบตามมาตรฐานสากล (CSR in Process) ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น
การประหยัดน�้ำไฟ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Microfinance
และสินเชื่อเพื่อสังคม เป็นต้น นอกจากนี้ธนาคารยังพัฒนารูปแบบการท�ำ
CSR after Process ซึ่งเป็นการเสริมสร้างทุนทางปัญญา 4 มิติ คือ
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สังคมและสิง่ แวดล้อม และการกีฬา ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ รวมทุกด้านมากกว่า 35 โครงการ/ปี ให้สังคมมีความเข้มแข็ง
และยั่งยืน

สร้างผลตอบแทนทีด่ อี ย่างยัง่ ยืนแก่ผถู้ อื หุน้

มุง่ มัน่ ด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
โดยด�ำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบโปร่งใสเป็นธรรม

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจนจากธนาคาร
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
การจ่ายค่าตอบแทนที่ตรงต่อเวลา
การร่วมมือและประสานงานระหว่างกัน

ออกระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ยึดหลักการแข่งขันที่
เป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการทุจริตเพื่อหาผลประโยชน์ ให้ข้อมูลที่เป็นจริงอย่าง
ครบถ้วนแก่คู่ค้า หลีกเลี่ยงการรับของก�ำนัลสินน�้ำใจ การรับเชิญต่างๆ
เป็นการส่วนตัว หรือหมู่คณะอย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ออก
ค่าใช้จา่ ย เพือ่ ป้องกันข้อครหา และการมีใจโน้มเอียงทีจ่ ะช่วยเหลือตอบแทน
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษ

การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ความมั่นคงของระบบธนาคาร
ความโปร่งใสของธนาคารและระบบงาน
ด�ำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ยึดหลักการประเมินธนาคาร ทั้งรูปแบบการประเมินตนเอง และเกณฑ์การ
ประเมินรางวัลด้านต่างๆ เช่น ก.ล.ต. SEPA ฯลฯ เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อม บริหารจัดการธนาคาร และผลักดันให้ทัดเทียมกับองค์กรอื่นๆ
และบริ ห ารจั ด การธนาคารให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ สากลอั น จะเป็ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการแข่งขันของประเทศ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับรายงาน

อย่างไรก็ตาม หากท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ส�ำนักงานใหญ่ อาคาร 1 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2208-4461
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การสนับสนุนชุมชน
ทุนทางปัญญาเป็นทุนที่ยั่งยืน
ไม่มีวันหมด
ยิ่งใช้ยิ่งทวีคูณ ยิ่งใช้ยิ่งมีคุณค่า
และเป็นทุนที่ช่วยพัฒนาสังคม
ได้อย่างแท้จริง

มิติเศรษฐกิจ

SUSTAINABILITY REPORT 2015

จากแนวคิดนี้ ท�ำให้ธนาคารกรุงไทยมุง่ ให้ความส�ำคัญ
กับการเสริมสร้าง “ทุนทางปัญญา” ให้กับประเทศชาติ
และสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ผ่านการ
ด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Corporate Social Responsibility) หรือ CSR ด้วยเล็งเห็น
ถึงคุณประโยชน์ของการศึกษาหาความรู้ ทั้งในห้องเรียน
และนอกต�ำราเรียน อันจะช่วยพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง
และเติบโตอย่างยั่งยืน
โดยมุ่งเน้นให้สังคมเกิดการพัฒนาและเรียนรู้
ใน 3 มิติที่ส�ำคัญ ได้แก่
มิติเศรษฐกิจ
มิติสิ่งแวดล้อม
มิติสังคม

โครงการกรุงไทย ยุววาณิช
เป็ น โครงการเพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับการปลูกฝัง
ความรูเ้ กีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจ และเขียนแผนธุรกิจ มีโอกาสได้ทำ� ธุรกิจจริง
ในลักษณะธุรกิจจ�ำลอง และจากประสบการณ์ทไี่ ด้รบั จะช่วยให้เด็กนักเรียน
มีความกล้าคิดกล้าแสดงออก และสามารถน�ำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ

โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว
เป็นการประกวดการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีมีปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ได้ฝึกทักษะในกระบวนการคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจ
แก้ปัญหาต่างๆ สามารถน�ำไปเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจ หรือ
ปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน และพัฒนาปรับใช้กับชุมชน ตลอดจนขยายผล
ไปสู่ครอบครัวและชุมชน

โครงการ Value Creation Best Practice
เป็นโครงการต่อยอดและติดตามผลจากโครงการทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศ
และรองชนะเลิศ โครงการกรุงไทย ยุววาณิช และโครงการกรุงไทยต้นกล้า
สีขาว โดยการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ถ่ายท�ำวิดีทัศน์และการด�ำเนินธุรกิจที่
ได้รับรางวัลจากการประกวด พร้อมท�ำการสัมภาษณ์อาจารย์และนักเรียน
เพื่อเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ ทักษะ และภูมิปัญญาต่างๆ
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โครงการ KTB Happy Money
เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากธนาคารแห่งประเทศไทยและ
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
โดยให้ความรู้แก่บุคลากรครูของโรงเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝัน
โรงเรียนดีใกล้บ้าน ทั้ง 94 โรงเรียน ที่ธนาคารให้การสนับสนุนอยู่ ให้ได้
เข้ารับการฝึกอบรม Train the Trainer ความรูด้ า้ นวินยั การเงินและการออม

โครงการเสริมศักยภาพโรงเรียนชายขอบ
เป็นโครงการต่อเนือ่ งระยะเวลา 2 ปี ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2557-2558 ณ โรงเรียน
บ้านเวินบึก อ�ำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาโรงเรียน
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนและสมาชิกในชุมชน โดยมี
โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการด�ำเนินงานตามวิธีการและกลยุทธ์ของโรงเรียน
มีชัยพัฒนา

โครงการกรุงไทยสนับสนุนอาหารกลางวัน
ส�ำหรับโรงเรียนขาดโอกาส
ในปี 2558 ธนาคารได้ให้การสนับสนุนโครงการกรุงไทยสนับสนุน
อาหารกลางวันส�ำหรับโรงเรียนขาดโอกาสรวมทั้งสิ้น 69 โรงเรียน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนที่ขาดแคลนอาหาร
กลางวัน ด้วยการสนับสนุนเงินให้โรงเรียนสร้างผลผลิตเพื่อให้นักเรียน
มีอาหารกลางวันรับประทานทุกวัน และผลผลิตส่วนเกินจะน�ำไปหารายได้
ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในโครงการต่อไป

มิติสิ่งแวดล้อม
โครงการกรุงไทยหัวใจสีเขียว
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้พนักงาน ครอบครัวของพนักงานและ
บริษัทในเครือ ได้เรียนรู้และปลูกฝังจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ Shred2Share
ธนาคารเป็น 1 ใน 59 องค์กรที่เข้าร่วม โครงการ Shred2Share เพื่อ
ร่วมดูแลข้อมูลของธนาคาร พร้อมกับการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม
อีกทัง้ เป็นการสร้างจิตส�ำนึกทีด่ ใี นการใช้ทรัพยากรอย่างมีคณุ ค่าให้กบั พนักงาน
โดยจัดเก็บเอกสารและข้อมูลที่ไม่ใช้แล้วจากธนาคาร มาย่อยท�ำลายตาม
กระบวนการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อน�ำไปรีไซเคิลเพื่อผลิต
เป็นกระดาษใหม่ ซึ่งจะช่วยป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล ช่วยลดปริมาณ
การใช้น�้ำ ถ่านหิน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการท�ำลายเอกสาร
ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการท�ำให้เกิดภาวะโลกร้อน
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โครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน
ธนาคารริเริม่ โครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บา้ น โดยให้ความ
ส�ำคัญกับเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่บริเวณนอกเขตเมืองให้มีโอกาสได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับโรงเรียนขนาดใหญ่ในตัวเมือง
ซึ่งช่วยให้เด็กและเยาวชนไม่ต้องเดินทางไกลบ้าน และธนาคารได้
สนับสนุนเงินทุนเพือ่ ปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน และห้องปฏิบตั กิ ารวิชาต่างๆ
ให้ มี ค วามพร้ อ มและเพี ย งพอต่ อ การใช้ ง าน รวมถึ ง พั ฒ นาศั ก ยภาพ
การจัดการเรียนการสอนให้กบั อาจารย์ ปัจจุบนั ธนาคารมีโรงเรียนเครือข่ายใน
โครงการทั้งหมด 94 โรงเรียนทั่วประเทศและผ่านการประเมินเป็นต้นแบบ
โรงเรียนในฝันจาก สพฐ. ทุกโรงเรียน

โครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต
เป็นโครงการที่ขยายผลต่อจากโครงการ “กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดี
ใกล้บ้าน” ผ่านการให้โอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดี
และมีความประพฤติดี ให้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาจนจบปริญญาตรี
(หลักสูตรปกติ) โดยสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นกั เรียนทีม่ คี ะแนนสะสม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอันดับสูงสุดของโรงเรียน และสามารถ
สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นน�ำของรัฐตามที่ธนาคารก�ำหนด

โครงการสร้างสื่อการเรียนการสอน
ส�ำหรับผู้พิการทางการได้ยิน
ธนาคารได้เริ่มด�ำเนินโครงการสร้างสื่อการเรียนการสอนส�ำหรับ
ผู้พิการทางการได้ยิน โดยร่วมกับวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อให้ผู้เรียนซึ่งเป็นผู้พิการทางการได้ยิน มีสื่อการเรียนการสอนที่
เหมาะสม มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้เนื้อหาที่จ�ำเป็น สามารถน�ำไปใช้
ในการต่อยอดความรู้ต่อไปในอนาคต

การสนับสนุนสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย
ธนาคารให้การสนับสนุนสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบันด้วยความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายการ
ส่งเสริมกีฬาของรัฐบาล ทัง้ ในระดับพืน้ ฐานไปจนถึงความเป็นเลิศและกีฬา
อาชีพ โดยมีเป้าหมายเพือ่ พัฒนากีฬาไปสูค่ วามส�ำเร็จและน�ำชือ่ เสียงมาสู่
ประเทศชาติในระดับสากล

โครงการ KTB CSR KIDS CAMP
ธนาคารกรุงไทยได้จัดโครงการ KTB CSR KIDS CAMP เพื่อสนับสนุน
การเสริมสร้างทุนทางปัญญาให้กับบุตรหลานพนักงานในช่วงปิดเทอม
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเรียนรู้
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
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โครงการเยาวชนคนรักกีฬา
ในปี 2558 ธนาคารได้จดั โครงการ KTB Kid’s Boxing 2015 สอนทักษะ
พื้นฐานของกีฬามวยไทย เพื่อส่งเสริมให้บุตรหลานพนักงานใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ ซึง่ กีฬามวยไทยจะช่วยให้เด็กได้ออกก�ำลังกาย ฝึกสมาธิ
ระเบียบวินัย รวมถึงสอนให้เด็กรู้จักการนอบน้อม เคารพให้เกียรติผู้อื่น
และเป็นหนึง่ ในแนวทางส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรกั ษ์มวยไทยให้คนรุน่ หลัง
ได้ศึกษา

โครงการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย
(Krungthai Art Awards)

ธนาคารกรุงไทยได้จัดประกวดศิลปกรรมกรุงไทย เพื่อสานต่อ
เจตนารมณ์ในการส่งเสริมความเป็นไทย ในปี 2558 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2
ภายใต้แนวเรื่อง สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
5 รอบ และสร้างสรรค์ผลงานเรือ่ งราวความเป็นไทย โดยสือ่ ถึง “กรุงไทย”
ที่อุดมสมบูรณ์

ชมรมกรุงไทย คนรักศิลป์
ชมรมกรุงไทย...คนรักศิลป์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร
และพนักงานได้มีโอกาสท�ำกิจกรรมที่ผ่อนคลายจากการท�ำงานและ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งปลูกจิตส�ำนึกให้รักและเห็นคุณค่าของ
ศิลปะ มีการจัดอบรมการวาดภาพสีน�้ำและท�ำกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น
การเรียนวาดภาพนอกสถานที่ และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของสมาชิก
ชมรม โดยเชิญอาจารย์สมโภชน์ สิงห์ทอง ศิลปินกลุม่ Six Point ทีม่ ชี อื่ เสียง
มาเป็นวิทยากร
โครงการอนุรักษ์งานเทศกาลประเพณีจีน
เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ในรูปแบบ
การเดินเท้า ในพื้นที่ย่านเยาวราชและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง โดยเลือกสถานที่
ที่มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่โดดเด่น ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และ
ภูมปิ ญั ญาของผูค้ นในพืน้ ทีย่ า่ นเยาวราช โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้
1. เดิ น เท้ า ศึ ก ษาประเพณี ไ หว้ พ ระจั น ทร์ ย่ า นตรอกเจริ ญ ไชย,
		 ตรอกเล่งบวยเอี้ย
2. เดินเท้าศึกษาประเพณีกินเจ ย่านราชวงศ์-ตลาดน้อย
3. กิจกรรมอนุรกั ษ์วฒั นธรรมอาหารและประเพณีในเทศกาลกินเจ 10 วัน

โครงการศิลปะสื่อรัก ปั้น ปัก ถัก วาด
เป็นโครงการอบรมเกี่ยวกับศิลปะบ�ำบัดให้ครอบครัว ได้แก่ พ่อ แม่
ผูด้ แู ล และคนพิการ เพือ่ พัฒนาศักยภาพของคนพิการ โดยใช้กระบวนการ
ศิลปะบ�ำบัดซึ่งเป็นเครื่องมือจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการด�ำรงชีวิตของคนพิการในสังคมอย่างมีคุณค่า

76

GROWING

S U S TA I N A B L E
Fก้าวไปสู
U ่อTนาคตอย่
U าRงยั่งEยืน

รางวัลแห่งความสำ�เร็จ
รางวัล Thailand Business Leader of the Year Award
มอบให้กับคุณวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในฐานะผู้น�ำธุรกิจ
ของประเทศไทยแห่งปี จากการประกวดรางวัล 14th Asia Business Leaders
Awards (ABLA) ของ CNBC เครือข่ายโทรทัศน์ธุรกิจชั้นน�ำระดับโลก โดยเป็น
ผูบ้ ริหารคนแรกในกลุม่ ธุรกิจการเงินการธนาคารของประเทศไทยทีไ่ ด้รบั รางวัลนี้
รางวัล Financier of the Year 2015
รางวัลนักการเงินแห่งปี จากวารสารการเงินธนาคาร ดวยคุณสมบัติของ
การเปนนักการเงินครบถวนตามหลักเกณฑการพิจารณา 4 ดา น คือ เปน นักการเงิน
ที่มีวิสัยทัศนกวางไกลและทันสมัย เปนนักการเงินมืออาชีพที่มีความซื่อสัตย
ตอวิชาชีพ เปนนักการเงินทีส่ รางความเจริญเติบโตใหก บั องคก ร และเปน นักการเงิน
ที่มีความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม
รางวัล The Asian Banker Excellence in Retail Financial
Services Thailand Awards 2015 ประเภท The Best
Deposit Product in Thailand
จัดโดย นิตยสาร The Asian Banker จากความโดดเด่นในการวางแผนกลยุทธ์
การปฏิบัติงานด้านการให้บริการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินส�ำหรับลูกค้า
รายย่อย ที่เข้ากับยุคสมัยและความต้องการของลูกค้า
รางวัล The Global Banking and Finance Awards ประเภท
SME Bank of the Year 2015
รางวัลสุดยอดธนาคารเพือ่ ผูป้ ระกอบการ SME จากนิตยสาร The European
จากการพัฒนาการด�ำเนินงานด้าน SMEs อย่างต่อเนือ่ งของธนาคาร

รางวัล Best Trade Finance Bank in Thailand 2016
จากนิตยสาร Global Finance ซึ่งเป็นนิตยสารด้านธุรกิจการเงินระดับโลก
ในงาน Bankers Association for Finance and Trade (BAFT) 2016 Global
Annual Meeting

รางวัลแบรนดธนาคารทรงคุณคาโลก ลําดับที่ 172 ในป
2558
จากการจัดอันดับ 500 ธนาคารทั่วโลก ของบริษัทที่ปรึกษา Brand Finance
ในประเทศอังกฤษ

SUSTAINABILITY REPORT 2015
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รางวัล Best Bank Capital Bond Thailand และรางวัล
Regional Most Innovative Deal
จากนิ ต ยสาร The Asset ซึ่ ง เป็ น นิ ต ยสารด้ า นการเงิ น ชั้ น น� ำ ของเอเชี ย
ในงาน The Asset Triple A Country Awards 2015
รางวัล ASEAN Corporate Governance Awards 2015		
เป็นรางวัลที่หน่วยงานก�ำกับดูแลตลาดทุนในภูมิภาคอาเซียนร่วมกันจัดขึ้น
เพือ่ ยกระดับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ของบริษทั จดทะเบียนในภูมภิ าค โดยธนาคาร
ได้รับการประเมินในระดับ TOP 50 ASEAN Publicity Listed Companies
ในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 6 ประเทศ รวม 550 บริษัท
รางวัล Sustainability Report Award 2015 ระดับดีเด่น
จาก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และสถาบันไทยพัฒน์ เป็นรางวัลทีม่ อบให้กบั บริษทั
ที่ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมและการก�ำกับดูแลกิจการ
หรือ ESG ในรูปแบบรายงานความยั่งยืนเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว
ESG 100 Certificate
มอบให้ กั บ บริ ษั ท หรื อ องค์ ก รที่ มี ก ารด� ำ เนิ น งานความรั บ ผิ ด ชอบ
ที่โดดเด่นครบทุกมิติ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ควบคู่
ไปกับการมีผลประกอบการทางการเงินที่ดี อันจะน�ำไปสู่การสร้างผลตอบแทน
การลงทุนได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน (Sustainable Investment)

รางวั ล ศู น ย์ รั บ เรื่ อ งและแก้ ไ ขปั ญ หาให้ กั บ ผู ้ บ ริ โ ภคดี เ ด่ น
ปี 2558
ซึ่งธนาคารได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.)
รางวัลบูธสวยงามดีเด่นในงาน Money Expo 2015
รางวัลบูธสวยงามดีเด่น ประเภทพื้นที่ขนาด 850-1,000 ตร.ม. ภายใต้
แนวคิด Growing to AEC ที่สื่อถึงการใส่ใจ และความพร้อมในการน�ำพาลูกค้า
ให้เติบโตไปกับธนาคารในประเทศต่างๆ ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี
นอกจากนี้ธนาคารยังได้รับรางวัลอื่น ได้แก่ รางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรสมาชิก (Honorary Member Awards) จากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ในฐานะ
ทีธ่ นาคารด�ำเนินธุรกิจควบคูไ่ ปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม การประเมินการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียน ประจ�ำปี
2558 ในระดับ “ดีเลิศ” (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2015) อันเป็นระดับสูงสุดในการประเมิน ซึ่งด�ำเนินการโดยสมาคมส่งเสริม สถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) การประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2558 ในระดับ 100 คะแนนเต็ม โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รางวัล Malaysia Capital Markets Deal for 2015 จาก IFR Asia Magazine และรางวัลธนาคารที่มี
ผลประกอบการและการบริหารงานยอดเยี่ยม ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 จากธนาคารแห่งสปป.ลาว ที่มอบให้สาขานครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นธนาคารต่างประเทศในลาวเพียง
ธนาคารเดียวที่ได้รับรางวัล ในปี 2558
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การแสดงข้อมูล
ตามตัวชี้วัด GRI

General Standard Disclosures
STRATEGY AND ANALYSIS
G4-1
G4-2

Page Number

Direct Answer External Assurance

4-7
4-7

ORGANIZATIONAL PROFILE
G4-3
G4-4
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8
G4-9
G4-10
G4-11
G4-12
G4-13
G4-14
G4-15
G4-16

9
10
9
9
9
9, 10
9, 29, 36
36, 37
50
12
23-26
13, 56, 65
13
10

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES
G4-17
G4-18
G4-19
G4-20
G4-21
G4-22
G4-23

68
67-69
69
69
69

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
G4-24
G4-25
G4-26
G4-27

70
70
70
71

No any restatement
No significant change

GROWING

S U S TA I N A B L E
FUTURE
ก้าวไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน 2558

Page Number

General Standard Disclosures
REPORT PROFILE
G4-28
G4-29
G4-30
G4-31
G4-32
G4-33

67
67
67
71
67, 78-80

79

Direct Answer External Assurance

No Assurance Statement

GOVERNANCE
G4-34

16-17, 29

ETHICS AND INTEGRITY
G4-56

9

SPECIFIC STANDARD

DISCLOSURES
DMA and Indicators

Page Number
Omissions
Economic

External Assurance

Economic Performance
G4-DMA
G4-EC1
G4-EC2
G4-EC3
G4-EC4

22-26
29
30-33
41
29

Annual Report 2015 (P.180-181)

Environment
Materials
G4-DMA
G4-EN1

60-61
60-61

Energy
G4-DMA
G4-EN3
G4-EN6

56-59
58-59
56-58

Water
G4-DMA
G4-EN8

62-63
62-63

Emissions
G4-DMA
G4-EN19

60, 64
60, 64
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Page Number

Omissions
Social

Labor Practices and Decent Work
Employment
G4-DMA
G4-LA1
G4-LA2
G4-LA3

36-39
36-37
42-43
43

Occupation Health and Safety
G4-DMA
G4-LA5
G4-LA6
G4-LA7

44-48
46
47

G4-DMA
G4-LA9
G4-LA10
G4-LA11

39-40
40

Training and Education

40

Diversity and Equal Opportunity
G4-DMA
G4-LA12

49-50
36-37

G4-DMA
G4-HR3

49-50
50

Non-discrimination
Anti-corruption

G4-DMA
G4-SO3

15, 18-19
18

Product and Service Labeling
G4-DMA
G4-PR5

51
51

Marketing Communications
G4-DMA
G4-PR7

51
51

G4-DMA
G4-PR8

52-53
52-53

Customer Privacy

External Assurance

แบบส�ำรวจความคิดเห็นของผู้อ่าน
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

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
สื่อ

3. ท่านเคยพบเห็นรายงานความยั่งยืนของธนาคารกรุงไทยจากที่ใดบ้าง โปรดระบุ

				
				
				

เว็บไซต์ของธนาคาร						
งานสัมมนา/บรรยาย						
อื่นๆ (กรุณาระบุ.................................)

ส�ำนักงาน/สาขาในเครือของธนาคาร
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4. วัตถุประสงค์ ในการอ่านรายงานความยั่งยืนฉบับนี้

				
				
				

เพื่อท�ำความรู้จักธนาคาร										
เพื่อศึกษาโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม		
อื่นๆ (กรุณาระบุ.................................)

5. ท่านคิดอย่างไรกับรายงานความยั่งยืนของธนาคารกรุงไทยฉบับนี้

ระดับความสมบูรณ์ของเนื้อหารายงาน						
ระดับความสวยงามของการออกแบบรูปเล่ม					
ระดับความน่าสนใจของเนื้อหารายงาน						
ระดับความพึงพอใจของท่าน								

มาก			
มาก			
มาก			
มาก			

เพือ่ หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจการลงทุน
เพื่อการวิจัยและการศึกษา
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 เกี่ยวกับรายงานฉบับบนี้อย่างไรบ้าง
..................................................................................................................................................................................................................................

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
10331

