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สารจากประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงไทยในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำ� มีบทบาทสำ�คัญในการ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และมีสว่ นร่วมในการสร้างรากฐาน
ระบบเศรษฐกิจและสังคมทีด่ ี โดยมีการปรับเปลีย่ นและพัฒนากระบวนการ
ดำ�เนินธุรกิจในหลายด้านอย่างยัง่ ยืน โดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อมตามมาตรฐานสากลเป็นสำ�คัญ
ในปี 2557 ธนาคารได้พฒั นาแนวทางการดำ�เนินงานในการให้บริการลูกค้า
พัฒนาระบบเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย และมีการบริหารจัดการภายใต้การบริหาร
ความเสี่ยงที่ดี นับเป็นส่วนหนึ่งที่นำ�มาซึ่งผลรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ โดย
ธนาคารได้รบั รางวัล Bank of the Year in Thailand 2014 จากนิตยสาร
The Banker สหราชอาณาจักร และได้รับรองการเป็นสมาชิกโครงการ
แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action
Coalition Against Corruption: CAC) รวมถึงได้รบั ผลการประเมินรายงาน
การกำ�กับดูแลกิจการ (Corporate Governance Report) ปี 2557
ระดับ 5 ดาว ซึง่ หมายถึงมีการกำ�กับดูแลกิจการอยูใ่ นระดับดีเลิศ
ตลอดระยะเวลาการดำ�เนินงานรวม 48 ปีที่ผ่านมา ธนาคารกรุงไทยดำ�เนิน
ธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์
โปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคำ�นึงถึงประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และสังคม อีกทั้ง
ในปัจจุบันธนาคารได้ประกาศใช้นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น ทั้งหมดนี้
จะเป็นส่วนสำ�คัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
อีกทั้งยังเป็นแรงสนับสนุนให้ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการในการ
ดำ�เนินธุรกิจอย่างเป็นมาตรฐาน สร้างการเติบโต เสริมความมั่งคั่งให้กับ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ตามวิสยั ทัศน์ของธนาคาร “Growing Together :
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ” ทีต่ อ้ งการให้พนักงาน ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ และ
สังคมได้รบั คุณค่าและมีคณุ ภาพทีด่ ี เติบโตและก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน
ด้วยแนวทางการดำ�เนินงานของธนาคารทีค่ �ำ นึงถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่
ธนาคารได้วางแนวทางในการกำ�หนดกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อพัฒนาให้เป็น
องค์กรแห่งความยั่งยืนและมุ่งผลสำ�เร็จของงานเป็นสำ�คัญ โดยมุ่งเน้น
การดำ�เนินงานใน 3 ด้าน ได้แก่
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ด้านเศรษฐกิจ: ดำ�เนินโครงการ KTB Transformation ปรับปรุงกระบวนการ
ทำ�งานภายใน เพือ่ เพิม่ ระดับการดูแลลูกค้าตามประเภทกลุม่ ธุรกิจ ทัง้ ธุรกิจ
รายย่อย ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจภาครัฐ โดยในปี 2557
ธนาคารมีก�ำ ไรสุทธิจ�ำ นวน 33,191 ล้านบาท หรือ 2.37 บาทต่อหุน้ ถึงแม้ลดลง
3.83% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนือ่ งจากธนาคารปรับนโยบายการกันเงินสำ�รอง
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเพิม่ ขึน้ 1,350 ล้านบาท เพือ่ สร้างความแข็งแกร่งของ
ระดับเงินสำ�รองของธนาคารและเพือ่ รองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ในอนาคต อย่างไรก็ตามรายได้จากการดำ�เนินธุรกิจหลักของธนาคาร
ยังคงเพิม่ อย่างต่อเนือ่ ง โดยการขยายธุรกิจของธนาคารคำ�นึงถึงการสนับสนุน
ทุกภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจไทยทั้งธุรกิจรายย่อย ธุรกิจขนาดกลาง
ธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจภาครัฐ
ด้านสังคม: ช่วยเหลือดูแลสังคม โดยมุ่งเน้นพัฒนาทุนทางปัญญา โดยมี
การกำ�หนดชุมชนที่สำ�คัญของธนาคารในการสนับสนุนเป็น 3 ชุมชน คือ
ชุมชนทีม่ ศี กั ยภาพ ชุมชนทีค่ วรอนุรกั ษ์ และชุมชนด้อยโอกาส
ด้านสิง่ แวดล้อม: ธนาคารนำ�เทคโนโลยีของ Google มาช่วยพัฒนารูปแบบ
กระบวนการทำ�งาน และผลักดันองค์กรให้เป็น Paperless Organization
รวมถึงส่งเสริมโครงการอนุรักษ์พลังงานภายในธนาคาร ปรับปรุงอาคาร
สำ�นักงานใหญ่ ทั้งสองอาคารเป็นอาคารประหยัดพลังงาน นอกจากนี้
ธนาคารยังออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ
อาทิ สินเชือ่ Green Loan สินเชือ่ เพือ่ สิง่ แวดล้อม เป็นต้น
ธนาคารมี เ ป้ า หมายการดำ � เนิ น งานในการผลั ก ดั น ให้ ธ นาคารกรุ ง ไทย
เป็นธนาคารอันดับหนึง่ เป็นเสาหลักของประเทศ และการเป็นบ้านหลังที่ 2
ของพนักงานทุกคน และด้วยแผนการดำ�เนินงานในด้านต่างๆ ของธนาคาร
กอปรกับศักยภาพของพนักงานจะสามารถนำ�พาองค์กรไปสูเ่ ป้าหมายทีว่ างไว้
และเป็นส่วนหนึง่ ในการสนับสนุนให้องค์กรเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน

(นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)
ประธานกรรมการ

(นายวรภัค ธันยาวงษ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

ธนาคารกรุ ง ไทยถื อ เป็ น สถาบั น การเงิ น ชั้ น นำ � ที่ ไ ด้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
บนพืน้ ฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม ตลอดจนคำ�นึงถึง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือ
ในการดำ�เนินงาน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยธนาคารได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เพือ่ สนับสนุน
การทำ � หน้ า ที่ ข องคณะกรรมการธนาคาร ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย
และแนวปฏิ บั ติ ด้ า นการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ต ามมาตรฐานสากล
โดยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบตั ติ า่ งๆ ให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานยึดถือปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลจนเกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์กร รวมถึงการขยายผลไปยังบริษทั ในเครือทีธ่ นาคารถือหุน้ 100%
ในปี 2557 จากผลการดำ�เนินงานที่ต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งในด้าน
การปฏิบัติงานตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และดำ�เนินธุรกิจด้วย
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม โดยการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น โครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคม ภายใต้แนวทาง “เสริมสร้าง
ทุนทางปัญญา” ซึ่งเป็นการมอบทุนทางปัญญาให้กับสังคมโดยเฉพาะ
เยาวชนซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญทีจ่ ะเติบโตเป็นบุคลากรทีม่ คี ุณภาพของประเทศ
ในอนาคต รวมถึงโครงการที่เป็นประโยชน์อ่นื ๆ อาทิ โครงการกรุงไทย
ต้นกล้าสีขาว โครงการกรุงไทยยุววาณิช โครงการกรุงไทยสานฝัน
โรงเรียนดีใกล้บา้ น โครงการปลูกต้นกล้าความดี เป็นต้น ซึง่ ผลจากการ
ดำ�เนินการอย่างมุ่งมั่น จริงจังและต่อเนื่องของธนาคารอันเป็นผลให้
ในปี 2557 ธนาคารได้รับรางวัลด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ดังนี้
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การประเมิ น การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท จดทะเบี ย น
ประจำ�ปี 2557 (Corporate Governance Report of Thai
Listed Companies 2014) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” อันเป็น
ระดับสูงสุดในการประเมิน ซึ่งดำ�เนินการโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

- การรับรองสถานะการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
		 ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector
		 Collective Action Coalition Against Corruption)
		
		
		

การประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี 2557
ในระดับ 100 คะแนนเต็ม โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จากรางวัลที่ธนาคารได้รับล้วนสะท้อนให้เห็นถึงการดำ�เนินงานของ
ธนาคารโดยยึดหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างดีท่ีสุด บนพื้นฐานของการทำ�งานอย่าง
มืออาชีพ มีความยุติธรรม โปร่งใส เชื่อถือได้ ซึ่งธนาคารพร้อมที่จะ
ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ในการดำ�เนินธุรกิจอย่างสูงสุด

			
			
			
			

(นายสุพนั ธุ์ มงคลสุธ)ี
ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
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แนวทางการจัดทำ�รายงานความยัง่ ยืน

ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ได้จดั ทำ�รายงานความยัง่ ยืนต่อเนือ่ งกันมาตัง้ แต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบนั โดยรายงานทุกรอบ 1 ปี
ฉบับล่าสุด คือ ฉบับปี 2556 เพือ่ แสดงผลการดำ�เนินงานต่างๆ ของธนาคาร ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม สำ�หรับรายงานฉบับนี้
รายงานเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในรอบระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557 โดยได้น�ำ กรอบการรายงานสากลของ
Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ G 3.1 มาอ้างอิงเป็นแนวทางสำ�หรับการจัดทำ�รายงานอย่างจริงจัง
เนือ่ งจากธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารขนาดใหญ่มจี �ำ นวนสาขาทัง้ ในและต่างประเทศรวม 1,205 หน่วยงาน และเครือ่ งรับจ่ายเงินอัตโนมัติ
อยูต่ ามสถานทีต่ า่ งๆ ทัว่ ประเทศ จึงเกิดเป็นข้อจำ�กัดสำ�หรับการเก็บรวบรวมข้อมูล เพือ่ ให้การรายงานข้อมูลเป็นไปอย่างสอดคล้องตาม
หลักเกณฑ์คณ
ุ ภาพตามกรอบการรายงาน GRI1 รายงานฉบับนีจ้ งึ ขอรายงานเฉพาะการดำ�เนินงานของธนาคารซึง่ มีทต่ี ง้ั และดำ�เนินงาน
อยูท่ ส่ี �ำ นักงานใหญ่ 2 อาคาร คือ อาคารสุขมุ วิทและอาคารนานาเหนือ โดยในอนาคตจะมีการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลให้เป็นไปอย่าง
สอดคล้องต่อผลกระทบทีเ่ กิดขึน้

1

เกณฑ์คณุ ภาพ GRI ซึง่ ประกอบไปด้วย Balance Accuracy Compatibility Clarity Timeliness Reliability

รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2557

9

แนวปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของธนาคาร
ธนาคารได้มกี ารกำ�หนดนโยบายการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียไว้เป็นส่วนหนึง่
ในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร
โดยธนาคารได้ค�ำ นึงถึงสิทธิในการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในทุกกรณี
เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ายมีความพอใจในการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร
ทัง้ ด้วยการเปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเข้าร่วมกิจกรรมตามวาระต่างๆ
ทีธ่ นาคารจัดขึน้ เช่น ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิในการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ หรือเสนอวาระ เสนอชือ่ ผูท้ เ่ี หมาะสมมาเป็นกรรมการ
ของธนาคาร นอกจากนีผ้ มู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ พนักงาน ลูกค้า ประชาชน
มีสทิ ธิให้ขอ้ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น รวมทัง้ เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการต่างๆ ทีธ่ นาคารจัดขึน้ เพือ่ ธนาคารได้ปรับปรุงการดำ�เนินงาน
และตอบสนองต่อความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ อย่างเหมาะสม
และต่อเนือ่ ง ซึง่ ส่งผลให้ธรุ กิจของธนาคารเติบโตได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
บนพืน้ ฐานของการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และหลักบรรษัทภิบาล
ในการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารได้ก�ำ หนดให้มกี ระบวนการ
ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียติดต่อกับคณะกรรมการและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของ
ธนาคารได้โดยตรงในการเสนอแนะให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ในการดำ�เนินธุรกิจ
ของธนาคาร หรือข้อร้องเรียนในกรณีทเ่ี ป็นการกระทำ�ทีไ่ ม่ถกู ต้อง อาทิ
ลูกค้าและประชาชนทัว่ ไปสามารถแจ้งเบาะแสหรือแสดงความคิดเห็น
ต่อธนาคารได้ โดยผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ
ลูกค้า

ศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียน โทรศัพท์ 0-2208-8989
(วันจันทร์-วันศุกร์ ในเวลาทำ�การ 8.30-16.30 น.)

สำ�หรับพนักงานสามารถแจ้งเบาะแสหรือ
เสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
โดยตรงทาง E-mail ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
ซึง่ จะมี E-mail Address ในระบบ Intranet ของธนาคาร
รวมถึงช่องทางร้องเรียนอืน่ อีก เช่น

เว็บไซต์ http://www.contactcenter.ktb.co.th

พนักงาน

ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์ หรือ
กรุงไทยโฟน โทรศัพท์ 0-2111-1111 ตลอด 24 ชัว่ โมง

E-mail call.contactcenter@ktb.co.th หรือ complaint.center@ktb.co.th
โทรสาร 0-2256-8170
จดหมาย ตู้ ปณ.44 ศฝ.หัวลำ�โพง กทม. 10331
แบบสอบถามการสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้า
โดยฝ่ายจัดการจะเป็นผูร้ วบรวมข้อร้องเรียน
และนำ�เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ทราบอย่างต่อเนือ่ ง

E-mail - hr.care@ktb.co.th
		 - we.lovektb@ktb.co.th
ทาง Hotline โทรศัพท์ 0-2208-7606-9
ซึง่ ดูแลโดยสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
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เมือ่ ศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียนของธนาคารรับเรือ่ งร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ข้างต้นแล้ว จะเริม่ กระบวนการพิจารณา
ตรวจสอบดำ�เนินการแก้ ไขปัญหาในเบือ้ งต้น และบันทึกข้อมูลในระบบงานทีธ่ นาคารกำ�หนดรวมถึงส่งเรือ่ งให้เจ้าของหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องแก้ ไข/ยุตเิ รือ่ งร้องเรียนและแจ้งให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบโดยจะมีขน้ั ตอนกระบวนการดังต่อไปนี้

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
ของธนาคาร
1. จดหมาย ตู้ ปณ.44 ศฝ. หัวลำ�โพง
กทม. 10331
2. โทรศัพท์ 0-2208-8988
3. โทรสาร 0-2256-8170
4. E-mail: complaint.center@ktb.co.th
5. Facebook (KTB care)
6. Website - อืน่ ๆ
7. Twitter
8. www.ktb.co.th
9. ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2111-1111
10. www.contactcenter.ktb.co.th
11. ทีท่ �ำ การสาขาหรือหน่วยงานต่างๆ

งานรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า
ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์/
หน่วยงานทีเ่ ป็นผูร้ บั เรือ่ ง

หน่วยงานที่เป็นเจ้าของงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แจ้งเรื่องร้องเรียน /
แจ้งข้อขัดข้องการใช้บริการ

หน่วยงานราชการ

1
วัน

1
วัน

5
วัน

งานรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า

หน่วยงานภายนอก

พิจารณาตรวจสอบดำ�เนินการแก้ไขปัญหาในเบือ้ งต้น/
บันทึกข้อมูลในระบบงานทีธ่ นาคารกำ�หนด/
แจ้งผลให้ผแู้ จ้งข้อร้องเรียนทราบ/ยุติ
กรณี ไม่สามารแก้ ไขได้ ผูร้ บั เรือ่ งร้องเรียน /
ขอความช่วยเหลือ/เสนอแนะส่งเรือ่ งให้เจ้าของงาน
ดำ�เนินการ และงานรับเรือ่ งร้องเรียน ติดตามเรือ่ ง

ช่องทางภายนอก
- ศูนย์รบั เรือ่ งราวร้องทุกข์
สำ�นักงานปลัด
สำ�นักนายกรัฐมนตรี
โทรศัพท์หมายเลข 1111
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ก.ล.ต.
- ช่องทางอืน่ ๆ ทีร่ ฐั บาลกำ�หนด
เช่น สำ�นักพระราชวัง กระทรวง
การคลัง และสือ่ ต่างๆ

กรณีผู้รับเรื่องฯ ไม่ทราบเจ้าของงาน
ให้สง่ เรือ่ งร้องเรียนมายังงานรับเรือ่ งร้องเรียนลูกค้า
ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เพือ่ ดำ�เนินการ/ส่งเรือ่ ง
ให้หน่วยงานเจ้าของงาน โดยให้หน่วยงาน
หรือผูบ้ ริหารหน่วยงานดังกล่าวดำ�เนินการ/
ติดตามเรือ่ งจนได้ขอ้ ยุติ

Product Owner/สาขา/สำ�นักงานเขต/
สำ�นักงานธุรกิจ/ฝ่ายงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทีเ่ ป็นต้นเหตุของเรือ่ ง

ตรวจสอบข้อเท็จจริง/แก้ไขปัญหา/แจ้งผลการแก้ไข
กรณีไกล่เกลีย่ /ประณีประนอมไม่เป็นผลสำ�เร็จ
หรือกรณีมปี ระเด็นกระทำ�ความผิดกฎหมาย เช่น สคบ.
ธปท. ปปช. ฯลฯ ให้หน่วยงานทีเ่ ป็นเจ้าของงาน
นำ�เสนอผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ พิจารณาสัง่ การหา
ข้อเท็จจริงเพิม่ เติม หรือยุตเิ รือ่ ง หรือตามดุลพินจิ
ทีเ่ ห็นควร/แจ้งผูร้ อ้ งทราบภายใน 5 วันทำ�การ

บันทึกผลการดำ�เนินงานในระบบงานทีธ่ นาคารกำ�หนด/
ติดตามจนได้ขอ้ ยุต/ิ ปิดเรือ่ ง สรุป/จัดทำ�รายงาน/
วิเคราะห์/นำ�เสนอผูบ้ ริหารระดับสูง/หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องทราบ เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการร้องเรียนซํา้

กรณีมคี �ำ สัง่ ให้ฝา่ ยตรวจสอบ
หรือคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
เรือ่ งร้องเรียน/ข้อขัดข้องให้ด�ำ เนินการ
ภายใน 20 วันทำ�การ (ยกเว้น กรณีทต่ี อ้ ง
ดำ�เนินการตามระเบียบการพนักงาน
และ/หรือตามระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องระยะเวลา
ตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี
จึงไม่รวมระยะเวลาดำ�เนินการในส่วนนี้
เพราะไม่สามารถกำ�หนดระยะเวลาได้)

20
วัน

นำ�เสนอผลการแก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียน/
ขัดข้องผ่านผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ นำ�เสนอ
ผูบ้ ริหารระดับสูง/กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เพือ่ สัง่ การ 3
ภายใน 2 วันทำ�การ/แจ้งผลให้ผรู้ อ้ งเรียน/
วัน
ผูแ้ จ้งข้อขัดข้อง และให้แจ้งงานรับเรือ่ ง
ทราบผลดังกล่าวภายใน 1 วันทำ�การ
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การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลกระทบ
ธนาคารกำ�หนดนโยบายและแผนวิเคราะห์บริบทแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกธนาคาร เพือ่ ให้มองเห็นความเสีย่ งและความท้าทาย
ทีธ่ นาคารควรให้ความสำ�คัญและนำ�มาอยูใ่ นกรอบการดำ�เนินงานของธนาคาร จึงได้ท�ำ การวิเคราะห์ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียตามห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
(Value Chain) ซึง่ ครอบคลุมตัง้ แต่ทส่ี ร้างผลกระทบทัง้ ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้ธนาคารสามารถมองหาผลกระทบ
ทีเ่ กิดขึน้ ได้ ในทุกมิติ ไม่ใช่เพียงแค่หาผลกระทบเชิงลบทีเ่ ป็นความเสีย่ งเท่านัน้ แต่ตอ้ งหาผลกระทบเชิงบวกซึง่ หมายถึงโอกาสทางธุรกิจด้วย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

พนักงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ลูกค้า
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สังคม

ความต้องการ

กระบวนการที่ใช้
		
-

ได้รับค่าตอบแทนผลประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสม
มีสภาพแวดล้อมการทำ�งานที่เอื้อต่อการทำ�งาน
ความก้าวหน้า มั่นคง และพัฒนาความรู้ในการทำ�งาน
รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา ข้อร้องเรียนของพนักงาน จำ�นวน 3 ช่องทาง ได้แก่
E-mail โดยตรงต่อผูบ้ ริหาร HR Care และ Hotline โทรศัพท์ 0-2208-7606-9
แบบสำ�รวจความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน

ความถี่

- รับฟังข้อเสนอแนะตลอดทั้งปี
- ตอบแบบสอบถามความมุ่งมั่น 2 ครั้ง/ปี

แนวทางการปฏิบัติ

ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ความสำ�คัญกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้
พนักงานทุกระดับเติบโตในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน ควบคูไ่ ปกับการดูแลในเรือ่ งค่าตอบแทน
และผลประโยชน์อน่ื ๆ อย่างเหมาะสม พร้อมทัง้ ให้ความสำ�คัญในความปลอดภัยอาชีวอนามัย
ของพนักงาน

ความต้องการ

- การรักษาความลับของลูกค้าและสร้างผลิตภัณฑ์การเงินที่เหมาะสมตอบสนองความต้องการ
- ได้รบั การบริการทีเ่ หมาะสม

กระบวนการที่ใช้
- รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา ข้อร้องเรียนของลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ลกู ค้าสัมพันธ์
		 หน่วยงานรับเรือ่ งร้องเรียน ทางเว็บไซต์ อีเมล จดหมาย และการสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้า
		 โดยข้อมูลมีการนำ�เสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ ทราบอย่างต่อเนือ่ ง
ความถี่

- รับฟังข้อเสนอแนะตลอดทัง้ ปี

แนวทางการปฏิบัติ

ให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ เพือ่ สร้างความพึงพอใจ และความผูกพันแก่ลกู ค้าอย่างเต็มกำ�ลัง
ความสามารถด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และพร้อมให้ค�ำ แนะนำ�ช่วยเหลือแก่ลกู ค้า พร้อมทัง้
ยินดีรบั ฟังปัญหาและหาวิธกี ารแก้ไขปัญหาให้ลกู ค้า รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า
และเปิดโอกาสให้ลกู ค้าประเมินการบริการของพนักงาน

ความต้องการ

- สร้างคุณภาพทีด่ ขี น้ึ แก่สงั คม
- มีความรับผิดชอบต่อสังคม
- เครือ่ งมือในการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจ

กระบวนการที่ใช้

- รับฟังความคิดเห็นของชุมชนผ่านการดำ�เนินกิจกรรมเพือ่ สังคมต่างๆ ทีธ่ นาคารดำ�เนินการ

ความถี่

- รับฟังข้อเสนอแนะจากผูค้ นในสังคมทุกครัง้ ทีจ่ ดั กิจกรรม

แนวทางการปฏิบัติ

ธนาคารแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบตาม
มาตรฐานสากล (CSR in Process) ทัง้ เรือ่ งสิง่ แวดล้อม เช่น การประหยัดนา้ํ ไฟ ลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Microfinance และสินเชือ่ เพือ่ สังคม นอกจากนีธ้ นาคาร
ยังพัฒนารูปแบบการทำ� CSR after Process ซึง่ เป็นการเสริมสร้างทุนทางปัญญา 4 มิติ คือ
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สังคมและสิง่ แวดล้อม และการกีฬา ผ่านกิจกรรมต่างๆ
รวมทุกด้านมากกว่า 35 โครงการ/ปี ให้สงั คมมีความเข้มแข็งและยัง่ ยืน

รายงานความยั่งยืน
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้ถือหุ้น

ความต้องการ

กระบวนการที่ใช้
- จัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ เข้าใจ นโยบายของธนาคาร
		 และตอบข้อสงสัยในทีป่ ระชุม
- จัดกิจกรรมผูถ้ อื หุน้ สัญจร
- จัดช่องทางการรับข้อเสนอแนะ หรือเรือ่ งร้องเรียนต่างๆ
ความถี่

- จัดอย่างละ 1 ครัง้ /ปี
- รับฟังข้อเสนอแนะตลอดทัง้ ปี

แนวทางการปฏิบตั ิ

มุง่ มัน่ ดำ�เนินธุรกิจตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
โดยดำ�เนินธุรกิจด้วยความรอบคอบโปร่งใสเป็นธรรม

ความต้องการ

- นโยบายทีช่ ดั เจนจากธนาคาร
- การร่วมมือและประสานงานระหว่างกัน
- การสนับสนุนด้านต่างๆ

กระบวนการที่ใช้

- จัดกิจกรรมพบปะคูค่ า้ เสริมสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
- รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่คคู่ า้

ความถี่

- มีการพบปะคูค่ า้ ตลอดทัง้ ปี
- แก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม

แนวทางการปฏิบตั ิ

ยึดหลักการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรม ไม่ใช้วธิ กี ารทุจริตเพือ่ หาผลประโยชน์ ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นจริง
อย่างครบถ้วนแก่คคู่ า้ หลีกเลีย่ งการรับของกำ�นัล สินนา้ํ ใจ การรับเชิญต่างๆ เป็นการส่วนตัว
หรือหมูค่ ณะอย่างเฉพาะเจาะจง ซึง่ คูค่ า้ เป็นผูอ้ อกค่าใช้จา่ ย เพือ่ ป้องกันข้อครหา
และการมีใจโน้มเอียงทีจ่ ะช่วยเหลือตอบแทนฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ เป็นพิเศษ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คู่ค้า2
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หน่วยงาน
กำ�กับ

2 ผูส้ ง่ มอบ

- สร้างผลตอบแทนทีด่ อี ย่างยัง่ ยืนแก่ผถู้ อื หุน้

ความต้องการ

- การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ความมัน่ คงของระบบธนาคาร
- ความโปร่งใสของธนาคารและระบบงาน
- จัดทำ�รายงานส่งหน่วยงานกำ�กับต่างๆ พร้อมทัง้ รับ Feedback แล้วนำ�มาปรับปรุงกระบวนการ
กระบวนการที่ใช้
		 ทำ�งานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- ดำ�เนินการรวบรวมตลอดทัง้ ปี
ความถี่
แนวทางการปฏิบัติ ยึดหลักการประเมินธนาคาร ทัง้ รูปแบบการประเมินตนเองและเกณฑ์การประเมินรางวัลด้านต่างๆ
เช่น ก.ล.ต. SEPA ฯลฯ เพือ่ บริหารจัดการธนาคาร และผลักดันให้ทดั เทียมกับองค์กรอืน่ ๆ และ
บริหารจัดการธนาคารให้อยูใ่ นระดับสากลอันจะเป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพการแข่งขันของประเทศ

คูค่ า้ และคูค่ วามร่วมมือสำ�คัญของธนาคาร หมายถึง คูค่ า้ กลุม่ ทีอ่ ยูใ่ นระบบงานหลักของธนาคาร ได้แก่ บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วสิ เซส จำ�กัด (KTBCS) บริษทั กรุงไทยธุรกิจบริการ จำ�กัด (KTBGS)
และบริษทั กรุงไทยกฎหมาย จำ�กัด (KTBLAW) คูค่ า้ สนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการหลัก เช่น บมจ.หลักทรัพย์จดั การกองทุน (KTAM) บริษทั กรุงไทยธุรกิจ ลีสซิง่ จำ�กัด (KTBL) เป็นต้น และคูค่ า้ ความร่วมมือ ได้แก่
บริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ VISA/Master Card และกระทรวงพลังงาน/ปตท.
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แนวนโยบายในการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียนี้ ธนาคารพิจารณาและให้ความสำ�คัญกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ และผลกระทบของ
การดำ�เนินธุรกิจต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เพือ่ ให้การปฏิบตั เิ ป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยการกำ�หนดเนือ้ หาของรายงานความยัง่ ยืน
ให้ครอบคลุมทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และสังคม ซึง่ จะเห็นได้วา่ ธนาคารมีแนวทางการปฏิบตั ทิ ค่ี �ำ นึงถึงทุกๆ ภาคส่วนอย่างครอบคลุมไม่วา่ จะเป็น
ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน และสังคม ทีส่ ามารถสะท้อนความสำ�คัญและการเติบโตของผูท้ ม่ี สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ หมดอย่างครบถ้วน เพือ่ ผลักดัน
ให้ทกุ ภาคส่วนเติบโต ก้าวไกล ไปด้วยกันอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน

วิธีกำ�หนดเนื้อหาสาระของรายงาน

ในรอบปี 2557 ทางธนาคารได้มกี ารรวบรวมและคัดกรองประเด็นเนือ้ หาสาระของรายงาน ทีไ่ ด้มาจากการสำ�รวจการดำ�เนินงานด้านต่างๆ
การจัดกิจกรรมต่างๆ และการศึกษาทบทวนข้อมูลสถานภาพปัจจุบนั จากเอกสารและข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องต่อบริบทความยัง่ ยืนของธนาคาร ซึง่ เป็นข้อมูลตัง้ ต้น
สำ�หรับการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร อาทิ นโยบายภาครัฐ ปัจจัยความพึงพอใจผูถ้ อื หุน้ กลุม่ พนักงาน และลูกค้า เกณฑ์การพิจารณาความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้านต่างๆ เกณฑ์ตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องต่อบริบทความยัง่ ยืน
ในระดับสากล อาทิ เกณฑ์ของ RobecoSAM ในกลุม่ BNK bank และเอกสาร Sustainability Topics for Sectors ในกลุม่ ผูใ้ ห้บริการทางการเงิน เป็นต้น
หลังจากคัดกรองประเด็นต่างๆ ด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกลุม่ ต่างๆ ผ่านช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของธนาคารตามเรือ่ งทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
แล้วจึงนำ�ตัวชีว้ ดั ภายใต้ประเด็นต่างๆ มาทดสอบสารัตถภาพ (Materiality Test) ผ่านการมีสว่ นร่วมจากตัวแทนพนักงานทีม่ คี วามใกล้ชดิ หรือเกีย่ วข้อง
กับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ สามารถให้ขอ้ เสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อธนาคาร เพือ่ ให้มกี ารแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งในแต่ละหน่วยงาน ซึง่ คำ�นึง
ถึงความมีนยั สำ�คัญของผลกระทบทีม่ ตี อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและทีม่ ตี อ่ ธนาคาร ผ่านเกณฑ์ตา่ งๆ อาทิ ความมีนยั สำ�คัญต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย การยอมรับจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญข้อบังคับทีร่ ะบุตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อตกลงระหว่างประเทศ ความมีนยั สำ�คัญต่อโอกาสอุปสรรค ความเสีย่ งทางธุรกิจ รวมถึง
สามารถสนับสนุนให้ธนาคารสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์กลยุทธ์ หรือเสริมสร้างคุณค่าของธนาคาร โดยผลลัพธ์จากการทดสอบสามารถสรุปตาม
แผนภาพ ดังนี้

ปานกลาง
น้อย

ระดับความสำ�คัญของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

มาก

ผลการทดสอบสารัตถภาพ (Materiality Test)
• เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง
• ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
• วัสดุ

• ความหลากหลายและ
โอกาสแห่งความเท่าเทียม
• แรงงาน/ฝ่ายบริหารสัมพันธ์
• การไม่เลือกปฏิบตั ิ
• การสือ่ สารทางการตลาด • การทุจริต
• การประเมินและบรรเทาผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชน
• ภาพรวม (สิง่ แวดล้อม)
• การตรวจสอบ
• ผลเชิงเศรษฐกิจ
• ชุมชนท้องถิน่
• แนวปฏิบตั กิ ารลงทุนและจัดหา
• ผลกระทบทางอ้อม
• ความปลอดภัย • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เชิงเศรษฐกิจ
• การจ้างงาน
• มลอากาศ นํา้ ทิง้ ของเสีย
• การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ
• นํา้
• คนพิการ
• การฝึกอบรมให้ความรู้
• ผลิตภัณฑ์และบริการ
• พลังงาน
• พอร์ตฟอลิโอผลิตภัณฑ์
• ผลตอบแทนทีเ่ ท่าเทียมกัน
ระหว่างหญิงชาย

น้อย

• พฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน

ปานกลาง

ระดับความสำ�คัญต่อองค์กร

มาก

รายงานความยั่งยืน
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จากแผนภาพจะเห็นว่าประเด็นทีม่ สี าระสำ�คัญ (Material Aspect) มากทีส่ ดุ 7 ประเด็น อาทิ ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
แรงงาน/ฝ่ายบริหารสัมพันธ์ การสือ่ สารทางการตลาด การทุจริต ผลเชิงเศรษฐกิจ วัสดุ และเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง
ส่วนประเด็นทีม่ สี าระสำ�คัญค่อนข้างน้อย คือ ผลตอบแทนทีเ่ ท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย นอกจากนี้ สามารถสรุปตัวชีว้ ดั ทีม่ รี ะดับนัยสำ�คัญ
ต่อธนาคารภายใต้ประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ได้ดงั นี้

ด้าน
เศรษฐกิจ
1. ผลเชิงเศรษฐกิจ
2. ผลกระทบทางอ้อม
เชิงเศรษฐกิจ

ด้าน
สังคม
1. การไม่เลือกปฏิบตั ิ
2. การสือ่ สารทางการตลาด
3. ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
4. การจ้างงาน
5. แรงงาน/ฝ่ายบริหารสัมพันธ์
6. อาชีวอนามัย
		 และความปลอดภัย
7. ความหลากหลายและโอกาส
		 แห่งความเท่าเทียม
8. ผลตอบแทนทีเ่ ท่าเทียม		
		 ระหว่างหญิงและชาย
9. การทุจริต
10. ผูพ
้ กิ าร
11. เสรีภาพในการสมาคม
		 และการร่วมเจรจาต่อรอง

ด้าน
สิง่ แวดล้อม
1. วัสดุ
2. พลังงาน
3. นํา้
4. มลอากาศ นํา้ ทิง้ และของเสีย
5. ผลิตภัณฑ์และบริการ

แม้วา่ ธนาคารมีการประเมินประเด็นสารัตถภาพและจัดระดับสารัตถภาพทีม่ คี วามสำ�คัญแล้ว ธนาคารยังจำ�เป็นต้องตระหนักและคำ�นึงถึง
ประเด็นทีส่ �ำ คัญอืน่ ๆ เช่นกัน เพราะประเด็นเหล่านัน้ อาจเป็นสาเหตุท�ำ ให้สง่ ผลกระทบเชิงลบต่อการดำ�เนินงานของธนาคารและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทัง้ นีธ้ นาคารจะนำ�มาพัฒนาเป็นแผนการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม เพือ่ รายงานให้ครบถ้วนในรอบการรายงานต่อไป

รายงานความยั่งยืน
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รูปแบบการวัดค่าและการคำ�นวณข้อมูลต่างๆ
ตามประเด็นสารัตถภาพ (Materiality Test)

รายงานฉบับนีม้ กี ารคำ�นวณและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ด้านเศรษฐกิจ ธนาคารมีการคำ�นวณและเก็บข้อมูลทางบัญชี เช่น รายได้ ต้นทุนการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จา่ ยพนักงาน ค่าใช้จา่ ยสำ�หรับทีม่ าเงินทุน ค่าใช้จา่ ยสูร่ ฐั บาล (ภาษี) และค่าปรับ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ซึง่ สำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูแ้ สดงความคิดเห็นต่องบการเงินของธนาคาร ด้านสังคม ธนาคารคำ�นวณค่าการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
เช่น Absenteeism Rate และ Lost Day Rate อ้างอิงตามมาตรฐาน OHSAS 18001 โดยเป็นอัตราส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับอัตราการขาดงาน
และอัตราการป่วยของพนักงาน สุดท้ายด้านสิง่ แวดล้อม มีการเก็บข้อมูลเป็นปริมาตรจากการไฟฟ้านครหลวง และการประปานครหลวง เช่น
การใช้ปริมาณนา้ํ เป็นลูกบาศก์เมตร (m3) และการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์/ชัว่ โมง (kWh) โดยจะมีการแปลงหน่วยพลังงานเป็นจิกะจูล (GJ)
ตามอ้างอิงจาก Sustainability Reporting Guideline 2000-2011 version G3.1 รวมถึงข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
เป็นจำ�นวนตันจากหน่วยงานภายนอก

ข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อ

หากท่านมีความประสงค์ในการรับทราบข้อมูลรายงานฉบับก่อนหน้านี้
สามารถดาวน์โหลดรายงานได้จากเว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย
http://www.ktb.co.th/ktb/th/ktb-csr-operation.aspx
และหากต้องการแสดงความคิดเห็นหรือมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับรายงาน
กรุณาติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ฝ่ายกิจกรรมเพือ่ สังคม
อาคารสุขมุ วิท ชัน้ 22 เลขที่ 10 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2208-8617 โทรสาร 0-2256-8341

ขับเคลื่อนเพื่อองค์กรของเรา
เราจะก้าวไปสู่ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ�
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

รายงานความยั่งยืน
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การประกอบธุรกิจ
เ พื่ อ อ ง ค์ ก ร

ข อ ง เ ร า

ธนาคารได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ ที จ่ี ะทำ�ให้ธนาคารเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน รวมทัง้
จะเสริมสร้างความเชือ่ มัน่ แก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่าย

ก้ า ว ไ ป ด้ ว ย กั น

กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ

มีการกำ�หนดนโยบาย
ไว้อย่างชัดเจนในการกำ�กับ
ดูแลกิจการทีด่ ี

สร้างผลตอบแทนที่ดี
อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น

รู้จัก

ธนาคารกรุงไทย
ภาพรวมธุรกิจ

ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
เริม่ ดำ�เนินการครัง้ แรก
เมือ่ วันที่ 14 มีนาคม 2509 โดยการ
ควบกิจการของธนาคารเกษตร จำ�กัด
และธนาคารมณฑล จำ�กัด ซึง่ เป็น
ธนาคารพาณิชย์ทม่ี รี ฐั บาลเป็น
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่เข้าเป็นธนาคารเดียวกัน
ตามนโยบายของรัฐบาลและได้ ใช้
ชือ่ ใหม่วา่ “ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด”
ใช้ชอ่ื ภาษาอังกฤษว่า
“KRUNG THAI BANK LIMITED”
ใช้สญ
ั ลักษณ์ “นกวายุภกั ษ์”
ซึง่ เป็นเครือ่ งหมายของกระทรวงการคลัง
เป็นสัญลักษณ์ประจำ�
ของธนาคารจนถึงปัจจุบนั

รายงานความยั่งยืน
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ธนาคารประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้ว จำ�นวน 72,005,040,437.50 บาท

หุน้ สามัญ

หุน้ บุรมิ สิทธิ

13,976,061,250 หุน้

5,500,000 หุน้
รวม

13,981,561,250 หุน้
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ (อาคารนานา):

เลขที่ 35 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ (อาคารสุขุมวิท):

เลขที่ 10 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เลขที่จดทะเบียนบริษัท:

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
ธนาคารกรุงไทย: 0-2111-1111

หรือ โทร. +(66) 2501-4499 จากต่างประเทศ

เว็บไซต์: www.ktb.co.th

0107537000882 (เดิมเลขที่ บมจ.335)
จดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลตามกฎหมายว่าด้วย
บริษทั มหาชน จำ�กัด เมือ่ วันที่ 24 มีนาคม 2537

E-mail: Call.CallCenter@ktb.co.th

โทรศัพท์: 0-2255-2222

Facebook: KTB care

โทรสาร: 0-2255-9391-3

Twitter: KTB care

ทั้งนี้ ธนาคารยังอำ�นวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าโดยการขยายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

ภาคเหนือ รวม 175 สาขา
ภาคกลาง รวม 339 สาขา

ภาคใต้ รวม 169 สาขา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 221 สาขา
นครหลวง รวม 292 สาขา

สาขาต่างประเทศ 9 สาขา

รายงานความยั่งยืน
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นอกจากนีธ้ นาคารได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ที จ่ี ะทำ�ให้ธนาคารเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ จะเสริมสร้าง
ความเชือ่ มัน่ แก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่าย และเชือ่ ว่าการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ จี ะช่วยเพิม่ มูลค่าให้แก่ผถู้ อื หุน้ ดังนัน้ ธนาคารได้ด�ำ เนินการ
ด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างจริงจัง และส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดมัน่ และปฏิบตั ติ ามนโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี รวมทัง้ มีสว่ นร่วมในกิจกรรมทีน่ �ำ ไปสูก่ ารเป็นองค์กรทีม่ วี ฒั นธรรมบรรษัทภิบาล
ธนาคารมีทศิ ทางการดำ�เนินงาน ภายใต้แนวคิดทีว่ า่ เสริมสร้างความมัน่ คงทางการเงินและมีผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ ในระดับทีเ่ หมาะสม
สนับสนุนการดำ�เนินงานภาครัฐ โดยมีการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และให้บริการระดับชัน้ นำ�

วิสัยทัศน์

Core Values คุณค่าองค์กร

“Growing Together :
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ”

“KTB
FIRST”
5 คุณค่า 15 พฤติกรรม

มุ่งมั่นดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เพื่อสนับสนุนการเติบโตและความมั่งคั่งแก่ลูกค้า
สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม
และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้น

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

Innovative
สร้างสรรค์
• สร้างสรรค์คดิ ค้น (Innovative Thinking)
• สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทนั สมัย (Innovative Products)
• สร้างสรรค์กระบวนการชาญฉลาด (Innovative Process)

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

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

ดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบงาน
ให้บริการและคำ�แนะนำ�ที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น

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

Teamwork
ทำ�งานเป็นทีม
• รวมพลังคิดบวก (Teamwork with Positive Attitude)
• รวมพลังเพือ่ ลูกค้า (Teamwork for Customers)
• รวมพลังเพือ่ องค์กร (Teamwork for KTB)

รายงานความยั่งยืน
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ธนาคารให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยกำ�หนดเป็นพันธกิจของธนาคารถึง 2 ใน 4 ข้อ
คือ ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นในรูปของ CG & CSR In Process
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารกำ�หนดนโยบายและปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง CG & CSR Integration การดำ�เนินธุรกิจเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อม พร้อมทัง้ ร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติ (ทุนทางปัญญา) และ CG & CSR Toward International Standard
การมีแผนปฏิบตั งิ านอย่างจริงจังเพือ่ การพัฒนาสูม่ าตรฐานสากล อันจะนำ�ไปสูค่ วามยัง่ ยืนของธนาคาร

ความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ
ผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น

ความยั่งยืนของธนาคาร
CG & CSR In Process
คณะกรรมการและผู้บริหาร
กำ�หนดนโยบายและ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง

CG & CSR Integration
การดำ�เนินธุรกิจเป็นไปด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทั้งร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
(ทุนทางปัญญา)

CG & CSR
Toward International Standard
มีแผนปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อพัฒนา
สู่มาตรฐานสากล

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย เพือ่ ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ต่อการผลักดันเรือ่ ง CSR ในกลุม่ บริษทั จดทะเบียน
และธนาคารยังร่วมเป็นพันธมิตรในอีกหลายๆ โครงการทีเ่ อือ้ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิ โครงการระบบหักบัญชีเช็คด้วยภาพ
และระบบจัดเก็บภาพเช็ค (ICAS: Imaged Cheque Clearing and Archive System) ระบบ ICAS ประกอบด้วย 2 ส่วน โดยส่วนแรกทำ�หน้าที่
ในการเรียกเก็บเงินตามเช็คระหว่างธนาคาร และส่วนที่ 2 ทำ�หน้าทีเ่ ป็นศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูลและภาพเช็คซึง่ เป็นการเก็บข้อมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ช่วยให้การค้นหาข้อมูลและภาพเช็คทำ�ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการเรียกเก็บเงินตามเช็ค
ช่วยเพิม่ การหมุนเวียนของกระแสเงินในภาคธุรกิจและระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มคี วามรวดเร็วยิง่ ขึน้ และยังเป็นการลดต้นทุนในการขนส่งตัวเช็ค
ลดความเสีย่ งทีเ่ ช็คอาจสูญหายในระหว่างกระบวนการเรียกเก็บ ลูกค้ายังได้รบั ประโยชน์จากระบบนี้ คือสามารถเรียกเก็บและถอนใช้เงินตามเช็ค
ทัว่ ประเทศได้ภายใน 1 วันทำ�การอีกด้วย

สายงานการตลาด
และสื่อสารองค์กร

ธุรกิจขนาดใหญ่

สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1

สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2

สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน

ธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย

สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็ก
และรายย่อย

สายงานกลยุทธ์
และผลิตภัณฑ์รายย่อย

สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อและ
กระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย

คณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงสร้างองค์กร

สายงานธุรกิจขนาดกลาง

กลุ่มยุทธศาสตร์ธนาคาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สายงานเทคโนโลยี

สายงานบริหารจัดการ
ทางการเงินเพื่อธุรกิจ

สายงานบริหารการเงิน

สายงานธุรกิจภาครัฐ

สายงานปฏิบัติการ

สายงานบริหารความเสี่ยง

สายงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

สายงานทรัพยากรบุคคล
และบรรษัทภิบาล

สายงานปรับโครงสร้างหนี้
และบริหารทรัพย์สิน

สายงานกำ�กับ
และบริหารงานกฎหมาย

คณะกรรมการกำ�กับ
การปฏิบัติตามกฏเกณฑ์
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การเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ
ปลายปี 2556 ธนาคารเริม่ ต้นจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์เพือ่ กำ�หนดกลยุทธ์และทิศทางการดำ�เนินธุรกิจปี 2557-2559 โดยปรับเปลีย่ นวิสยั ทัศน์
จาก “ธนาคารแสนสะดวก (The Convenience Bank) ทีด่ แู ลและบริการลูกค้าดีทส่ี ดุ ” เป็น “Growing Together : กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ”
มุง่ มัน่ ดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพือ่ สนับสนุนการเติบโตและความมัง่ คัง่ แก่ลกู ค้า สร้างคุณภาพทีด่ ขี น้ึ แก่สงั คมและสิง่ แวดล้อม
และสร้างผลตอบแทนทีด่ อี ย่างยัง่ ยืนต่อผูถ้ อื หุน้ รวมถึงดำ�เนินโครงการ KTB Transformation ตัง้ แต่ปลายปี 2556 ต่อเนือ่ งมาจน ปี 2557

ธนาคารดำ�เนินโครงการ KTB Transformation โดยมีจดุ มุง่ หมายสำ�คัญ คือ
		
		
		
		
		
		
		
		

เพือ่ ก้าวไปสูก่ ารเป็นธนาคารอันดับ 1 ของประเทศไทย โดยใช้โอกาสและศักยภาพของธนาคารทีย่ งั มีอกี มาก ทำ�ให้การทำ�งานมี		
ประสิทธิภาพมากขึน้ ด้วยการใช้เวลาทำ�งานเท่าเดิมหรือลดลง แต่ได้ปริมาณงานทีเ่ พิม่ ขึน้ และมีประสิทธิภาพดียง่ิ ขึน้
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้พนักงานพร้อมรับการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ สร้างความพึงพอใจให้ลกู ค้า ลูกค้าจะได้มาใช้บริการซา้ํ
จากการให้บริการทีเ่ ข้าใจความต้องการของลูกค้า
เพือ่ ทำ�ให้ KTB เป็นบ้านหลังที่ 2 ของพนักงาน ทีใ่ ห้โอกาสความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน รวมถึงคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ของพนักงานทุกคน
โดยผลลัพธ์สดุ ท้ายทีธ่ นาคารมุง่ หวัง คือ KTB สามารถเป็นองค์กรที่ “งานได้ผล คนเป็นสุข” โดยปฏิรปู กระบวนการทำ�งานทัง้ ระบบ
ทัง้ การบริการ การบริหารจัดการ การปฏิบตั งิ าน และการบริหารคน ถือว่าเป็นการเปลีย่ นแปลงครัง้ สำ�คัญ ซึง่ จะช่วยยกระดับมาตรฐาน
ในทุกๆ ด้าน อันจะนำ�ไปสูก่ ารเจริญเติบโตและความมัน่ คงขององค์กร มัน่ ใจได้วา่ การเปลีย่ นแปลงในครัง้ นีไ้ ม่เพียงแต่องค์กรจะได้
รับประโยชน์ อันจะนำ�ไปสูล่ กู ค้าทีจ่ ะได้รบั การบริการทีด่ ี สะดวกและรวดเร็ว ทีเ่ กินความคาดหวัง พนักงานมีกระบวนการปฏิบตั งิ าน
ทีช่ ดั เจนเป็นระบบและได้รบั การพัฒนาความสามารถเพือ่ เป็นพลังขับเคลือ่ นไปสูค่ วามสำ�เร็จในเป้าหมายเดียวกัน และทีส่ �ำ คัญผูถ้ อื หุน้
เกิดความเชือ่ ถือและมัน่ ใจได้ถงึ ผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั

สำ�หรับปี 2557 มีการปรับเปลีย่ นรูปแบบการดำ�เนินงานในสายงานต่างๆ ภายใต้โครงการ HR Transformation, Retail Transformation,
SME Transformation และ Wholesale Transformation
Retail & SME Transformation

		พัฒนา Sales & Service Model เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการขายและการบริการให้กบั พนักงาน
		พัฒนาเกณฑ์การอนุมตั สิ นิ เชือ่ เพือ่ ให้สามารถคัดกรองให้ได้ลกู ค้าชัน้ ดี
		จัดตัง้ Loan Factory เพือ่ ลดระยะเวลาการอนุมตั สิ นิ เชือ่
		พัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพือ่ ป้องกัน NPL
		พัฒนาระบบการติดตามหนีอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
Wholesale Transformation

		เพิม่ ระดับการดูแลลูกค้ากลุม่ ธุรกิจขนาดใหญ่ในการแนะนำ�ลูกค้าแบบ Solution-Oriented Approach ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		มุง่ เน้นการเพิม่ รายได้คา่ ธรรมเนียมจาก Cash Management, Trade, Treasury และ Debt Capital Market
		สร้างทีมงานด้านผลิตภัณฑ์และการตลาดทีแ่ ข็งแกร่งด้าน Treasury (Global Market) และ Debt Capital Market
HR Transformation

		กำ�หนด HR Strategy และโครงสร้างองค์กรหลัก รวมถึงสร้างทีมบุคลากร HR ให้มคี วามรูค้ วามสามารถเป็นอย่างดี
		ออกแบบการวางแผนอัตรากำ�ลังโดยใช้ People Supply Chain Management กำ�หนดแนวทางในการคัดเลือกพนักงาน
			 ตามกลุม่ คุณสมบัตแิ ละความคาดหวังของแต่ละ Segment ให้ชดั เจน
		กำ�หนดหลักเกณฑ์การประเมินผลและการวัดผลเป้าหมายการดำ�เนินงานสำ�หรับเกณฑ์บทบาทของตำ�แหน่งงานทีส่ �ำ คัญ
			 ให้มคี วามเชือ่ มโยงกับเป้าหมายกลยุทธ์ภาพรวมของธนาคาร
		จัดทำ�และดำ�เนินการ Communication Program ภาพรวมธนาคาร เน้นเนือ้ หาหัวข้อ KTB Transformation รวมถึง
			 Innovation@KTB Program ด้วย
Cost Optimization and Procurement Excellent		
		ระบุโอกาสการลดต้นทุนอย่างเหมาะสมพร้อมให้ค�ำ แนะนำ�โดยเปรียบเทียบกับ Best Practice
		สร้างทีมงานของธนาคาร เครือ่ งมือ และรายงานในการวิเคราะห์/ติดตามต้นทุนในแต่ละด้าน
			 สร้างกระบวนการในการลดต้นทุน/เพิม่ ประสิทธิภาพในการทำ�งาน
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การปฏิบัติตามหลักการสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ตามหลักการ UN Global Compact

ธนาคารกรุงไทยดำ�เนินธุรกิจตามหลักสากล 10 ประการของ UN Global Compact ซึง่ เกีย่ วข้องกับประเด็นหลัก 4 เรือ่ ง ได้แก่ เรือ่ งสิทธิมนุษยชน
(Human Rights) เรือ่ งแรงงาน (Labour) เรือ่ งสิง่ แวดล้อม (Environment) และเรือ่ งการต่อต้านทุจริต (Anti-Corruption) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเด็น

หลักปฏิบตั ิ

แนวทางการดำ�เนินงาน

สิทธิมนุษยชน

1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้อง
สิทธิมนุษยชนทีป่ ระกาศในระดับสากล
ตามขอบเขตอำ�นาจทีเ่ อือ้ อำ�นวย
2. หมัน่ ตรวจตราดูแลมิให้ธรุ กิจของตนเข้าไป
มีสว่ นเกีย่ วข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

ธนาคารกรุงไทยดำ�เนินธุรกิจโดยยึดถือกฎหมายทัง้ ในประเทศและกฎหมายสากล รวมถึง
หลักสิทธิมนุษยชนสากล Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR อาทิ
ข้อ 2 ทุกคนมีสทิ ธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ถกู เลือกปฏิบตั ิ
ข้อ 3 ทุกคนมีสทิ ธิในการมีชวี ติ อยูแ่ ละมีความมัน่ คง
ข้อ 7 สิทธิในการได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
ข้อ 23 สิทธิในการมีงานทำ�ตามทีต่ อ้ งการและได้รบั การประกันการว่างงาน รวมทัง้ ได้รบั
ค่าตอบแทนเท่ากันสำ�หรับงานอย่างเดียวกัน และรายได้ตอ้ งพอแก่การดำ�รงชีพสำ�หรับตนเอง
และครอบครัว ตลอดจนมีสทิ ธิกอ่ ตัง้ และเข้าร่วมสหภาพ
ข้อ 24 สิทธิในการพักผ่อนและมีเวลาพักจากการทำ�งาน โดยธนาคารให้สทิ ธิลาพักผ่อน
แก่พนักงานเกินกว่าทีก่ ฎหมายกำ�หนด
ข้อ 25 สิทธิในการได้รบั มาตรฐานการครองชีพอย่างเพียงพอ ได้รบั ปัจจัยสี่ สวัสดิการสังคม
ประกันการว่างงาน เจ็บป่วย เป็นหม้าย ผูส้ งู อายุ ตลอดจนต้องคุม้ ครองแม่และเด็กเป็นพิเศษ
รวมถึงให้ความรูก้ บั พนักงานทางด้านกฎหมาย และการกระทำ�ไม่ถกู ต้องทางด้านวินยั
ให้แก่พนักงาน พร้อมเปิดช่องทางร้องเรียนผูก้ ระทำ�ความผิด จัดตัง้ กระบวนการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มชี อ่ งทางในการสือ่ สารเสนอแนะให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์
ในการดำ�เนินธุรกิจ ให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนผ่านระบบเว็บบอร์ด
และ HR Care ของธนาคาร

แรงงาน

3. ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุม่ ของ
แรงงานและการรับรองสิทธิในการร่วมเจรจา
ต่อรองอย่างจริงจัง
4. ขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์และทีเ่ ป็นการบังคับ
ในทุกรูปแบบ
5. ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง
6. ขจัดการเลือกปฏิบตั ใิ นเรือ่ งการจ้างงานและการ		
ประกอบอาชีพ

ธนาคารดูแลพนักงานสอดคล้องกับหลักแรงงานสากล International Labour
Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work
และมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท.8001) อาทิ
- เปิดโอกาสให้พนักงานมีสทิ ธิในการรวมกลุม่ หรือจัดตัง้ สหภาพแรงงาน และปฏิบตั ติ าม		
กฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์อย่างเคร่งครัด
- ไม่มกี ารรับเด็กอายุตา่ํ กว่า 18 ปีเข้าทำ�งาน
- ให้ความเท่าเทียมกันระหว่างพนักงานชายและพนักงานหญิงในการเลือ่ นชัน้ เลือ่ นตำ�แหน่ง
และเปิดโอกาสให้ผพู้ กิ ารเข้ามาทำ�งานกับธนาคารตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550

สิง่ แวดล้อม

7. สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการ		
ดำ�เนินงานทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
8. อาสาจัดทำ�กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการยกระดับ		
ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
9. ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่		
เทคโนโลยีทเ่ี ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

ธนาคารปฏิบตั ติ ามหลักการสากลทีว่ า่ ด้วยเรือ่ งสิง่ แวดล้อม ISO 26000 อาทิ
- การจัดซือ้ จัดจ้างสีเขียว
- การดำ�เนินธุรกิจทีใ่ ส่ใจสิง่ แวดล้อม เช่น การให้สนิ เชือ่ Green Loan
- จัดตัง้ โครงการ Think Green Plus เพือ่ ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
- รณรงค์ให้แต่ละหน่วยงานกำ�จัดเอกสารปลอดภัยในโครงการ Shred2Share เพือ่ ลดการ		
ทำ�ลายต้นไม้

การต่อต้านทุจริต

10. ดำ�เนินงานในทางต่อต้านการทุจริต รวมทัง้
		 การกรรโชก และการให้สนิ บนในทุกรูปแบบ

ธนาคารกำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณธุรกิจ และประมวลจริยธรรม
พร้อมทัง้ แต่งตัง้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เพือ่ กำ�กับดูแล
การปฏิบตั งิ านของธนาคารให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล และได้รบั การรับรองการ
เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
เมือ่ วันที่ 3 ตุลาคม 2557 ซึง่ เป็นโครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนโดยรัฐบาลและสำ�นักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยอ้างอิงเกณฑ์มาจาก
องค์กรโปร่งใสสากล Transparency International และได้รบั การสนับสนุนการดำ�เนินโครงการ
จาก Center for International Private Enterprise (CIPE) ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ผลักดัน
ให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง
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การกำ�กับดูแลกิจการ

ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำ�กับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และเป็นบริษัทมหาชน
ภายใต้การกำ�กับดูแลของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ธนาคารได้ดำ�เนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของการกำ�กับกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายโดยคำ�นึงถึงความโปร่งใส เป็นธรรม
และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ธนาคารเชื่อว่าการดำ�เนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีจริยธรรมที่ดีนั้น เป็นรากฐานที่สำ�คัญที่จะ
ทำ�ให้ธนาคารมีการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
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ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาธนาคารได้ด�ำ เนินการด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างจริงจัง
มีการส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดมัน่ และปฏิบตั ติ ามนโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี อันนำ�ไปสูก่ ารเป็นองค์กรทีม่ วี ฒ
ั นธรรมบรรษัทภิบาล
ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ สะท้อนจากรางวัลด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมที่
ธนาคารได้รบั มาอย่างต่อเนือ่ ง เป็นความภาคภูมใิ จและกำ�ลังใจให้ธนาคารมุง่ มัน่ ทีจ่ ะธำ�รงรักษา
วัฒนธรรมบรรษัทภิบาลทีด่ นี ้ีไว้ตลอดไป จากความมุง่ มัน่ ดังกล่าวธนาคารจึงได้ก�ำ หนด
หลักการและยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี (CARPETS) อย่างต่อเนือ่ ง ประกอบด้วย

RESPONSIBILITY

CREATION OF
LONG TERM VALUE

รูส้ �ำ นึกในหน้าที่

การสร้างมูลค่าเพิม่
ให้กบั องค์กร

ACCOUNTABILITY
รับผิดชอบต่อหน้าที่

EQUITABLE
TREATMENT
PROMOTION OF
BEST PRACTICES

ปฏิบตั อิ ย่าง
เท่าเทียม

TRANPARENCY
โปร่งใสในการทำ�งาน

ส่งเสริมการปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นเลิศ

SOCIAL AND
ENVIRONMENT AWARENESS
สำ�นึกในการปฏิบตั ทิ ด่ี ตี อ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม
คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม กำ�หนดแผน แนวปฏิบตั แิ ละมาตรการติดตาม
เพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายกำ�กับดูแลกิจการ มีการประเมินผลการปฏิบตั ติ าม รวมทัง้ ติดตามและปรับปรุงแนวทางปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องตาม
แนวทางการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ที ง้ั ในและต่างประเทศเพือ่ มุง่ ไปสูม่ าตรฐานสากล เช่น ASEAN Corporate Governance Scorecard และ
Dow Jones Sustainability Indices ซึง่ เป็นการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องกลุม่ ประเทศในภูมภิ าคอาเซียน รวมถึงการดำ�เนินการต่างๆ
ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำ�กับทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น โดยธนาคารได้มกี ารรวบรวมแนวปฏิบตั ติ า่ งๆ
ไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรอยูใ่ นนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร ผลจากการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ส่งผลให้ธนาคารได้รบั การยอมรับจากหลากหลายสถาบัน สะท้อนจากรางวัลบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมทีธ่ นาคารได้รบั มาอย่างต่อเนือ่ ง
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คณะกรรมการธนาคาร ฝ่ายจัดการ และผู้บริหารระดับต่างๆ ได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานในการปฏิบัติตนที่ดี ในขณะเดียวกันยังส่งเสริม
สภาพแวดล้อมในการทำ�งานของพนักงานให้มีความเหมาะสม สามารถทำ�งานได้อย่างมีความสุข ธนาคารได้พยายามสร้างจิตสำ�นึกในการ
ปฏิบัติตามแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการให้กับพนักงานทุกคนในองค์กรอย่างสมํ่าเสมอผ่านกิจกรรมภายใน และช่องทางการสื่อสารต่างๆ
เช่น CG TIMES ซึ่งเป็นการนำ�เสนอข้อมูลข่าวสารด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ที่ทันต่อสถานการณ์ เข้าใจง่าย และ Intranet ซึ่งเป็น
แหล่งข้อมูลทั้งทางด้าน CG & CSR ของธนาคาร
ธนาคารมีความตั้งใจในการดำ�เนินธุรกิจ ซึ่งเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินและมีผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม สนับสนุน
การดำ�เนินงานของภาครัฐ โดยมีการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และให้บริการในระดับชั้นนำ� บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม
ตามหลักของกฎหมายและการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ

คณะกรรมการธนาคารได้มีการดำ�เนินงานตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ตามแนวทางที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำ�หนดไว้ทั้ง 5 หมวด สรุป ได้ดังนี้

สิทธิของผูถ้ อื หุน้ ธนาคารได้ให้ความสำ�คัญต่อการปกป้อง
สิทธิของผูถ้ อื หุน้ และสนับสนุนการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ที่
เป็นไปตามข้อกำ�หนดของกฎหมาย นอกจากนัน้ ธนาคาร
ยังมีแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการดูแลผูถ้ อื หุน้ อืน่ ๆ อีก เพือ่ เป็น
การส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้
โดยได้มกี ารเปิดเผยข้อมูลผลการดำ�เนินงานนโยบาย
การบริหาร และข้อมูลทีส่ �ำ คัญของธนาคารผ่านช่องทาง
การสือ่ สารของธนาคาร เพือ่ ให้เข้าถึงได้งา่ ยและสะดวก

การปฏิบตั ทิ เ่ี ท่าเทียมกันต่อผูถ้ อื หุน้
ธนาคารมีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้
ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
โดยผูถ้ อื หุน้ ทุกกลุม่ ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
นักลงทุนสถาบัน รวมถึงผูล้ งทุนต่างชาติ
ตามทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้ในนโยบายการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณธุรกิจ
ของธนาคาร
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การคำ�นึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ธนาคารได้ตระหนักถึงสิทธิและบทบาท
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกลุม่ ต่างๆ ทัง้ ภายใน
และภายนอกธนาคาร โดยได้มกี ารกำ�หนด
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ไิ ว้อย่างชัดเจน
ในนโยบายการกำ�กับกิจการทีด่ แี ละ
จรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร

ในปี 2557
คณะกรรมการธนาคารมีจ�ำ นวน 9 คน
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน กรรมการที่ไม่เป็น
ผูบ้ ริหาร 8 คน และกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร 1 คน

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ธนาคารได้ด�ำ เนินการ
ให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลทีส่ �ำ คัญซึง่ เกีย่ วข้องกับกิจการ
ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอืน่ ๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และทันเวลา ตามข้อกำ�หนดของหน่วยงานกำ�กับต่างๆ
โดยได้ท�ำ การสือ่ สารทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน
ช่องทางต่างๆ ซึง่ ช่วยให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของธนาคาร
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้งา่ ย มีความเท่าเทียมกันและเชือ่ ถือได้

3 ณ วันที่ 29 มกราคม 2558 มีการแตงตัง้ คณะกรรมการธนาคาร 2 คน รวมเปน 11 คน
4 นิยามตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ สี าํ หรับบริษทั จดทะเบียน ป 2555

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารกรุงไทย
ซึง่ มีอ�ำ นาจเต็มในการบริหารงาน เพือ่ ให้การดำ�เนินกิจการ
ทัง้ หลายของธนาคารเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ของธนาคาร และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการ
ธนาคาร ประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
และประสบการณ์ในการทำ�งานทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ธนาคาร
ในปี 2557 คณะกรรมการธนาคารมีจ�ำ นวน 9 คน3
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน กรรมการทีไ่ ม่เป็น
ผูบ้ ริหาร 8 คน และกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร 1 คน4
เป็นเพศชาย 9 คน และอยูใ่ นช่วงอายุมากกว่า 50 ปี
คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิ
หน้าทีเ่ ป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการ เพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของธนาคารและผูถ้ อื หุน้ โดยรวม โดยมีการแบ่งแยก
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
ทีช่ ดั เจน โดยคณะกรรมการธนาคารจะเป็นผูก้ �ำ หนด
นโยบายและกำ�กับดูแลให้ระบบงานต่างๆ ของธนาคาร
ดำ�เนินไปตามนโยบายถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม
นอกจากนี้ เพือ่ ให้มกี ารแสดงบทบาทและถ่วงดุลกันและกัน
อย่างโปร่งใส ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ จึงเป็นคนละบุคคลกัน
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ในการดำ�เนินงาน คณะกรรมการธนาคาร
ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ ในการสนับสนุนให้เกิดการ
ปฏิบตั งิ านภายใต้การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
อีกทัง้ ธนาคารยังได้ปฏิบตั ติ ามแนวทางโครงสร้าง
คณะกรรมการเพือ่ ส่งเสริมบรรษัทภิบาลของ
ธนาคาร โดยได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ชุดย่อย เพือ่ ช่วยศึกษาและกลัน่ กรองเรือ่ งสำ�คัญ
ในแต่ละด้านก่อนนำ�เสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการกำ�กับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ทำ�หน้าทีด่ �ำ เนินการกำ�หนดนโยบาย หลักเกณฑ์และ
วิธสี รรหาและการกำ�หนดค่าตอบแทนต่างๆ รวมถึงสรรหา ซึง่ ไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ใิ นเรือ่ งเพศ แต่จะคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณุ สมบัติ ทักษะ
ความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ทเ่ี ป็นประโยชน์ตอ่ ธนาคาร มีความสอดคล้องเหมาะสมกับองค์กรและสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
โดยเป็นไปตามข้อกำ�หนดของกฎหมาย ข้อบังคับของธนาคารและหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
ด้านค่าตอบแทนกรรมการ ธนาคารได้มกี ารกำ�หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ ป็นธรรม ชัดเจน โปร่งใส และสมเหตุสมผล
โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนทำ�หน้าทีพ่ จิ ารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าทีข่ องกรรมการ
สถานะทางการเงินของธนาคาร สามารถเทียบเคียงกับบริษทั ต่างๆ ในกลุม่ ธุรกิจเดียวกันได้ และต้องเป็นไปตามมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
นอกจากนีค้ ณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนยังทำ�หน้าทีส่ รรหาบุคลากรทีม่ คี ณุ สมบัติ ความรูค้ วามสามารถ ทักษะและประสบการณ์
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ธนาคาร โดยดำ�เนินการเป็นไปตามข้อกำ�หนดของกฎหมาย ข้อบังคับของธนาคาร และหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
นอกจากนี้ ธนาคารได้จดั ให้มกี ารประเมินผลคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด การประเมินคณะกรรมการธนาคาร
แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการทัง้ คณะ การประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล
(การประเมินตนเอง) และการประเมินคณะกรรมการรายบุคคล (การประเมินกรรมการท่านอืน่ ) สำ�หรับการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย
แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วนคือ การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการทัง้ คณะ และการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล
(การประเมินตนเอง) เพือ่ มุง่ เน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานตามหลักการกำ�กับกิจการทีด่ ี

การประเมินผล

คณะกรรมการธนาคาร

ทัง้ คณะ

ตนเอง

คณะกรรมการชุดย่อย

คนอืน่

ทัง้ คณะ

ตนเอง
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การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน

การบริหารความเสี่ยงถือเป็นหัวใจหนึ่งที่จะช่วยป้องกัน รักษาและ
ส่งเสริมให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ท่ามกลางภาวะการแข่งขัน
การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่รวดเร็ว ซึ่งการมี
ระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมเหตุการณ์ที่ไม่
แน่นอนต่างๆ นั้น ย่อมสะท้อนถึงการบริหารจัดการที่ดี มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นรากฐานที่สำ�คัญที่จะทำ�ให้
ธนาคารเติบโตได้อย่างมั่นคงและดำ�เนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

การเชือ่ มโยงกระบวนการการบริหาร
ความเสีย่ งเข้ากับแผนกลยุทธ์
และโอกาสทางธุรกิจของธนาคาร
ซึง่ ได้ชว่ ยบูรณาการการบริหารและ
จัดการความเสีย่ งครอบคลุมทัง้ องค์กร

ธนาคารเป็นสถาบันการเงินชัน้ นำ�ของประเทศ ซึง่ ให้
ความสำ�คัญต่อการบริหารและควบคุมความเสีย่ งอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ โดยได้มกี ารกำ�หนดโครงสร้าง นโยบาย
และแนวทางไว้อย่างชัดเจนตามกรอบข้อกำ�หนดของธนาคาร
แห่งประเทศไทยและตามแนวทางของ Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO)
ซึง่ เป็นกรอบมาตรฐานของการควบคุมความเสีย่ งภายในองค์กร
รวมถึงการดำ�เนินงานตามแนวทางของ State Enterprise
Performance Appraisal (SEPA) ซึง่ เป็นระบบประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจให้รฐั วิสาหกิจพัฒนาระบบการบริหารจัดการในด้าน
ต่างๆ ให้ทดั เทียมกับมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรระดับ
สากล การดำ�เนินการตามแนวทางดังกล่าวนัน้ มีหลักการสำ�คัญ
คือ การเชือ่ มโยงกระบวนการการบริหารความเสีย่ งเข้ากับ
แผนกลยุทธ์ และโอกาสทางธุรกิจของธนาคาร ซึง่ ได้ชว่ ยบูรณาการ
การบริหารและจัดการความเสีย่ งครอบคลุมทัง้ องค์กร ซึง่ ได้มี
การจัดทำ�แผนภูมคิ วามเสีย่ งเพือ่ ระบุปจั จัยเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อธนาคารทัง้ ทางลบและบวก รวมถึงการกำ�หนดตัวชีว้ ดั
ความเสีย่ ง ระดับความเสีย่ งต่างๆ เพือ่ ดำ�เนินมาตรการ
ในการจัดการและป้องกันก่อนจะเกิดความเสียหายแก่ธนาคาร

ธนาคารยังได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ขึน้ อีกหลายชุดซึง่ ประกอบด้วย
ผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ ทำ�หน้าที่
ในการบริหารความเสีย่ งด้านต่างๆ
ของธนาคาร

คณะกรรมการ
ผูบ้ ริหารสายงาน

คณะกรรมการ
การลงทุน

คณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์
และหนีส้ นิ

คณะกรรมการ
กลัน่ กรองสินเชือ่

ธนาคารได้จดั โครงสร้างองค์กรและกระบวนการบริหารความเสีย่ งตามหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และให้สามารถสนับสนุนการบริหารความเสีย่ งด้านต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสายงานบริหารความเสีย่ ง ทำ�หน้าทีใ่ นการกำ�กับ
ดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการธนาคารอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนีธ้ นาคาร
ยังได้แต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ อีกหลายชุดซึง่ ประกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่
ทำ�หน้าทีใ่ นการบริหารความเสีย่ งด้านต่างๆ ของธนาคาร ได้แก่ คณะกรรมการ
ผูบ้ ริหารสายงาน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และ
หนีส้ นิ และคณะกรรมการกลัน่ กรองสินเชือ่
ด้านการควบคุมภายใน ธนาคารให้ความสำ�คัญในการจัดให้มรี ะบบควบคุมภายใน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยมีการติดตามกำ�กับดูแลให้มกี ารดำ�เนินการไปตามแผนและ
เป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ทีเ่ กิดขึน้ โดยมีคณะกรรมการกำ�กับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ กำ�กับดูแลให้ทกุ
หน่วยงานปฏิบตั งิ านตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำ�กับ และโดยเฉพาะ
คณะกรรมการตรวจสอบ จะทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูก้ �ำ กับดูแลสายงานตรวจสอบภายใน
ให้รบั ผิดชอบการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในให้มกี ารพัฒนาปรับปรุง
เพือ่ ป้องกันความเสีย่ ง และเพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั งิ านทีร่ อบคอบ รัดกุม ไม่กอ่ ให้เกิด
ความเสียหาย ซึง่ จะมีการรายงานคณะกรรมการธนาคารเป็นประจำ�ทุกเดือน
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การต่อต้านการทุจริต

ธนาคารกรุงไทย เป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐทีเ่ ป็นกลไกสำ�คัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและร่วมพัฒนา
สังคมให้มคี วามมัน่ คง เจริญก้าวหน้าเป็นลำ�ดับ ธนาคารมีการบริหารจัดการทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของการกำ�กับ
ดูแลกิจการทีด่ ี มีการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีช่ ดั เจนและเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการและ
ฝ่ายจัดการ เพือ่ ให้มกี ารถ่วงดุลอำ�นาจระหว่างกัน ธนาคารได้มกี ารกำ�หนดระเบียบการปฏิบตั ิ จรรยาบรรณ
ในการดำ�เนินธุรกิจ และนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบตั ิ รวมถึงได้มกี ารกำ�หนดบทลงโทษกรณีฝา่ ฝืนไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรกรณีเกิดการกระทำ�ทุจริต
ธนาคารได้มกี ารแต่งตัง้
คณะกรรมการชุดย่อย
มาช่วยดูแลการปฏิบตั งิ าน
และลดการกระทำ�ทุจริต
ซึง่ รวมถึงการแต่งตัง้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม
เพือ่ กำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ าน
ของธนาคารให้เป็นไปตาม
หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี

ธนาคารได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption (CAC)) ซึง่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ร่วมกับหอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้า
ต่างชาติ และสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย เพือ่ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้สงั คมเห็นพิษภัยของการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และร่วมกันต่อต้านในทุกรูปแบบ

ด้านการประเมินความเสีย่ งการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ธนาคาร
ได้มกี ารจัดตัง้ ฝ่ายประเมินความเสีย่ งข้อผิดพลาดและ
การทุจริต เพือ่ ทำ�หน้าทีห่ ลักในการกำ�หนดนโยบาย
และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการป้องกันการทุจริตและ
ข้อผิดพลาด และปัจจัยเสีย่ งจากการกระทำ�ทุจริต รวม
ถึงการกำ�หนดแนวทาง วิเคราะห์ แนวโน้มการทุจริตและ
ข้อผิดพลาดต่างๆ เพือ่ หาแนวทางป้องกัน ลดความเสีย่ ง
พร้อมทัง้ การติดตาม เฝ้าระวังรายการผิดปกติ ต้องสงสัย
ในธุรกรรมหลักของธนาคาร เพือ่ ป้องกันความเสียหาย
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในแต่ละกระบวนการอย่างสมา่ํ เสมอ
โดยธนาคารได้มกี ารดำ�เนินการจัดทำ�แบบประเมิน
ความเสีย่ งโดยให้ทกุ ฝ่ายงานในธนาคาร (ร้อยละ 100
ของหน่วยงานทัง้ หมด) ดำ�เนินการประเมินความเสีย่ งที่
อาจจะเกิดขึน้ ในกระบวนการทำ�งาน พร้อมทัง้ วางแผน
การป้องกันและแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีเกิดปัญหา
ขึน้ เพือ่ ให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร จึงเชือ่ ได้วา่
ธนาคารได้มแี นวทางการควบคุม ประเมิน และติดตาม
ความเสีย่ งอันเนือ่ งมาจากการทุจริตและความเสีย่ งอืน่ ๆ
ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร

ธนาคารตระหนักดี
ถึงความสำ�คัญใน
การประกอบธุรกิจ
ตามแนวทางการ
กำ � กั บ กิ จ การที่ ดี
มี ก ารแข่ ง ขั น ทาง
ธุรกิจอย่างเป็นธรรม
และโปร่งใส

ธนาคารตระหนักดีถงึ ความสำ�คัญในการประกอบธุรกิจตามแนวทางการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ ี มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ปฏิบตั ติ นตามกรอบ
ของกฎหมายและมุง่ มัน่ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ธนาคารจึงได้มกี าร
จัดทำ�นโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ โดยได้ก�ำ หนดคำ�นิยาม แนวปฏิบตั ิ
และมาตรการต่างๆ ในการดูแล ควบคุมการเกิดการคอร์รปั ชัน่ ในองค์กร เพือ่ แสดง
ให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะดำ�เนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์ โปร่งใส เป็นธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์แนวร่วม
ปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption (CAC)) ซึง่ สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD) ร่วมกับหอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้า
ต่างชาติ และสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย เพือ่ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้สงั คมเห็น
พิษภัยของการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และร่วมกันต่อต้านในทุกรูปแบบ ซึง่ ธนาคาร
ได้ปรับปรุงระบบงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ขอรับรองสถานะการเป็นสมาชิก
โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยธนาคาร
ได้ผา่ นการรับรองการเป็นสมาชิกเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้วในปี 2557 รวมถึงการเผยแพร่
นโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ของธนาคารให้กบั คูค่ า้ ลูกค้าของธนาคารรับทราบ
ผ่านทางจดหมายและสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ ทัง้ ยังสนับสนุนให้บริษทั ในเครือที่
ธนาคารถือหุน้ 100% เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริตภายในปี 2558 ภายใต้การสนับสนุนของธนาคาร
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ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มน่ั ใจได้วา่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของธนาคารจะปฏิบตั ติ นให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร ทางธนาคารได้มกี ารสือ่ สารผ่านทางระบบ Intranet
ของธนาคาร ซึง่ ได้มกี ารดำ�เนินการอย่างต่อเนือ่ งเป็นประจำ�ทุกปี ในปี 2557 มีพนักงานของธนาคารได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ดังนี้

หลักสูตร

ผูเ้ ข้ารับการอบรม (คน)

คิดเป็นร้อยละ

178

6.38

1. การเตรียมความพร้อมในการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ AML/CFT

120

0.60

2. ระเบียบการปฏิบตั งิ านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(AML/CFT) สำ�หรับพนักงานเข้าใหม่

2,641

13.10

3. พ.ร.บ.ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

96

0.48

4. Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)5

3

0.01

1. การเตรียมความพร้อมในการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ AML/CFT
และการเปิดบัญชีใหม่ตามกฎเกณฑ์ FATCA (VDO Conference)

907

3.94

2. หลักเกณฑ์ FATCA (Google Site)

1,180

5.12

3. กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (KTB E-Training)

1,500

6.51

Classroom Training สำ�หรับผูบ้ ริหาร*
1. หลักเกณฑ์ FATCA สำ�หรับคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
Classroom Training สำ�หรับพนักงาน**

E-Training/VDO Conference***

Classroom Training
สำ�หรับผูบ้ ริหาร

Classroom Training
สำ�หรับพนักงาน

E-Training/VDO
Conference

* คิดเป็นร้อยละต่อจำ�นวนผูบ้ ริหารทัง้ หมด 2,790 คน
** คิดเป็นร้อยละต่อจำ�นวนพนักงานทัง้ หมด 20,224 คน
		(ไม่รวมผูบ้ ริหาร)
*** คิดเป็นร้อยละต่อจำ�นวนพนักงานทัง้ หมด 23,014 คน
		ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

นอกจากนีธ้ นาคารได้สง่ พนักงานเข้าร่วมอบรม สัมมนา แนวทางการดำ�เนินการด้านการต่อต้านการทุจริตกับหน่วยงานภายนอก เช่น ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย เป็นต้น
ด้านการร้องเรียนเกีย่ วกับเรือ่ งทุจริต ธนาคารได้มนี โยบายการรับเรือ่ งร้องเรียนสำ�หรับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ โดยได้มกี ารตรวจสอบดำ�เนินการ
อย่างเป็นขัน้ ตอนและมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยธนาคารไม่มนี โยบายในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผูร้ อ้ งเรียนหรือแจ้งเบาะแส
5 Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) เปน การจัดอบรมโดยสมาคมสง เสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ธนาคารได้ให้ความสำ�คัญในการบริหารจัดการรายการต่างๆ ทีอ่ าจ
มีความขัดแย้งในเรือ่ งผลประโยชน์จากการทำ�รายการระหว่างกันของ
ผูเ้ กีย่ วข้อง รายการเกีย่ วโยง รายการระหว่างกันทีไ่ ม่เหมาะสม หรือ
การใช้ขอ้ มูลภายในของธนาคารในการแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน
หรือผูอ้ น่ื ในทางมิชอบ ซึง่ จะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อธนาคารจึงเป็น
สิง่ ทีก่ รรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้ขอ้ มูล
ต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง เพือ่ เป็นการป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ ธนาคารได้มแี นวปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจน รอบคอบ
โปร่งใส ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี หรือตามหลักเกณฑ์ท่ี
ธนาคารกำ�หนด หรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และเพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจ
ได้วา่ การทำ�รายการระหว่างกันหรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ขอ้ กำ�หนดของหน่วยงานกำ�กับ ธนาคารได้มอบหมายให้
ฝ่ายกำ�กับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ ทำ�หน้าทีก่ �ำ กับดูแลและตรวจสอบ
ขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทำ�รายการดังกล่าว ทัง้ นีห้ ากเกิดรายการดังกล่าวขึน้
จะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ เพือ่ ป้องกันมิให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ธนาคารได้ก�ำ หนดข้อพึงปฏิบตั ขิ อง
กรรมการธนาคารในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุมตั กิ ารทำ�รายการ
ระหว่างกันหรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงเอาไว้ในนโยบายการกำ�กับกิจการทีด่ ี
และจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร

การละเมิด
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ธนาคารตระหนักถึงความสำ�คัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และ
ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า โดยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะถูกเก็บรักษา
ไว้อย่างดีทส่ี ดุ ตามหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับ
ของธนาคาร อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
จะกระทำ�ภายใต้กรอบของกฎหมายโดยเคร่งครัด ซึง่ ธนาคารไม่สามารถ
เปิดเผยข้อมูลได้ เนือ่ งจากตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 มาตรา 24 บัญญัตไิ ว้วา่ หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทีอ่ ยูใ่ นความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงาน
ของรัฐแห่งอืน่ หรือผูอ้ น่ื โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจาก
เจ้าของข้อมูลทีใ่ ห้ไว้ลว่ งหน้าหรือในขณะนัน้ ไม่ได้ รวมถึงการไม่มี
นโยบายสอบถามข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลต่างๆ
ของลูกค้าผ่านช่องทางใดๆ
ทัง้ นีใ้ นปี 2557 ทีผ่ า่ นมา ธนาคารไม่มเี รือ่ งการร้องเรียนใดๆ ทีเ่ กิดขึน้
จากการละเมิดหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ ป็นการกระทำ�อันเกิดจาก
การละเมิดกฎหมาย หรือหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องธนาคาร

ขับเคลื่อนเพื่อสังคมของเรา
ธนาคารสร้างความมั่นใจ
เพื่อให้เราเดินหน้าไปด้วยกันอย่างมั่นคง
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การบริหารทรัพยากรบุคคล
เ พื่ อ สั ง ค ม
ข อ ง เ ร า
ก้ า ว ไ ป ด้ ว ย กั น

ธนาคารมุง่ เน้นพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้
ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน การบริหารจัดการ
ธนาคาร ซึง่ บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถจะเป็น
กำ�ลังสำ�คัญในการขับเคลือ่ นองค์กรไปสูว่ สิ ยั ทัศน์ทว่ี า่
“Growing Together : กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ”

ดูแลและพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและระบบงาน

ธนาคารจะต้องเป็นองค์กร
แห่งการทำ�งานทีม่ คี วามสุขทีส่ ดุ

รูจ้ กั

ครอบครัวของเรา
คุณค่าทรัพยากรมนุษย์

ธนาคารกรุงไทย
ได้วางนโยบายในการบริการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์อย่างครอบคลุม
ทัง้ ในด้านการสรรหาคัดเลือก
การดูแลและการวางแผนในการพัฒนา
เสริมศักยภาพบุคลากรอย่างเป็นระบบ
และต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
แผนการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร
และเป็นการเตรียมบุคลากรให้พร้อม
สำ�หรับการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้บรรลุเป้าหมาย
ของธนาคาร ทัง้ นี้ ในการบริหารจัดการ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ในปี 2557
ยังเน้นถึงหลัก KTB Transformation
ทีเ่ จาะลึกในด้านของ HR Transformation
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ประจำ�ปี 2557

36
การดำ�เนินงานในด้าน KTB Transformation มีดังนี้

Strengthen HR Function

		
		

กำ�หนดกลยุทธ์และโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคาร
รวมทัง้ เสริมความแข็งแกร่งและสร้างประสิทธิภาพอย่างต่อเนือ่ ง
(Capability Building)

Overhaul Overall Manpower Model ยกระดับการบริหารจัดการอัตรากำ�ลังคนของธนาคาร

		
		

ทัง้ การประมาณการความต้องการ การสรรหา
และการจัดสรรบุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพเชือ่ มโยงกันอย่างเป็นระบบ

Fix Performance Management

พัฒนาระบบการประเมินผลให้ตอบสนองต่อแนวทางการดำ�เนินกลยุทธ์
ของธนาคาร (Transformation) และเชือ่ มโยงไปสูก่ ารจ่ายผลตอบแทน
อย่างเป็นระบบ

Launch Culture Change Program

ปลูกฝังการทำ� Transformation ให้คงอยูเ่ ป็นส่วนหนึง่ ในวัฒนธรรมองค์กร

		
		

ธนาคารมุง่ หวังว่าการทำ� HR Transformation จะช่วยสนับสนุน Transformation ของหน่วยงานธุรกิจต่างๆ ในธนาคาร ทัง้ Retail, SME และ
Corporate Banking ทีก่ �ำ ลังดำ�เนินการนัน้ ให้มคี วามเชือ่ มโยงกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ อีกทัง้ ยังทำ�ให้การ Roll-Out ของหน่วยงาน
ธุรกิจต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยภายในปี 2561 ธนาคารมีเป้าหมายทีจ่ ะเป็นองค์กรชัน้ นำ�ในระดับประเทศ และภายในปี 2564 ธนาคารจะต้อง
เป็นองค์กรแห่งการทำ�งานทีม่ คี วามสุขทีส่ ดุ ซึง่ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์นจ้ี ะช่วยเสริมสร้างให้เป้าหมายของธนาคารประสบความสำ�เร็จ

ปี 256ม1เี ปา้ หมาย

ธนาคาร งคก์ รชน้ั น�ำ
อ
ทจ่ี ะเปน็ ระเทศ
ป
ในระดบั

ปี 2ค5า6รจ4ะตอ้ งเปน็ งาน
ธนา แหง่ การท�ำ
องคก์ รมสขุ ทส่ี ดุ
ทม่ี คี วา

เป้าหมายของ KTB
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การสร้างแรงจูงใจ การบริหารค่าตอบแทน และสวัสดิการ

ธนาคารได้ก�ำ หนดและจ่ายค่าตอบแทนพนักงานในอัตราตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับอัตราตอบแทนของตลาด ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส
เงินเบีย้ เลีย้ ง เงินช่วยเหลือต่างๆ อาทิ ค่ารักษาพยาบาล ค่าช่วยเหลือการศึกษา และอืน่ ๆ รวมถึงเงินสวัสดิการกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ ซึง่ ธนาคาร
ได้จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน เมือ่ วันที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2535 โดยปัจจุบนั มีบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) บริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จำ�กัด เป็นผูบ้ ริหารกองทุน ธนาคารจะจ่ายเงินสมทบ
เข้ากองทุนให้แก่สมาชิกแต่ละรายในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง และพนักงานสามารถทีจ่ ะเลือกจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 3
ร้อยละ 6 หรือร้อยละ 10 ของเงินเดือน ซึง่ พนักงาน (อายุงานตัง้ แต่ 5 ปีขน้ึ ไป) พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานธนาคารไม่วา่ เหตุอน่ื ใด6 โดยไม่มี
ความผิดตามทีก่ �ำ หนดไว้ในข้อบังคับกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ โดยชำ�ระให้เป็นเงินก้อนในครัง้ เดียว ในปี 2557 มีงบประมาณสำ�รองจ่ายตามแผนสวัสดิการ
กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ จำ�นวน 1,097 ล้านบาท ซึง่ ครอบคลุมเพียงพอต่อจำ�นวนพนักงานทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั สิทธิต์ ามแผนงานฯ ดังกล่าว โดยธนาคาร
มีสวัสดิการให้กบั พนักงาน ลูกจ้างประจำ� และลูกจ้างรายวัน ดังนี้
สวัสดิการที่ได้รับตามประเภทพนักงาน
พนักงานประจำ�

พนักงานสัญญาจ้าง

ลูกจ้างชัว่ คราว7

Outbound

เงินเดือน

✓

✓

✓

✓

ค่าครองชีพ

✓

✓

ค่าล่วงเวลา

✓

✓

ฝึกอบรม/พัฒนาพนักงาน/ทุนพนักงาน

✓

✓

✓

✓

บ้านพักสวัสดิการ

✓

✓

✓

✓

เงินสงเคราะห์ฌาปนกิจ

✓

✓

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

✓

✓

✓

✓

เงินช่วยเหลือบุตร

✓

✓

✓

✓

ค่ารักษาพยาบาล

✓

✓

✓

✓

เงินตอบแทนพิเศษ

✓

✓

การฌาปนกิจสงเคราะห์

✓

✓

ค่าเช่าบ้าน

✓

✓

เงินยืมสวัสดิสงเคราะห์

✓

✓

✓

เงินกูส้ วัสดิการพนักงาน

✓

✓

✓

เบีย้ เสีย่ งภัย

✓

✓

✓

✓

กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ

✓

✓

เงินช่วยเหลือทุพพลภาพ/ถึงแก่กรรมจาก
การทำ�งาน

✓

✓

เงินทดแทน

✓

✓

✓

✓

เงินประจำ�หน่วยงาน

✓

✓

สวัสดิการของพนักงานธนาคารกรุงไทย

6 กรณีพนักงานถึงแกกรรมกอนอายุงาน 5 ป จา ยคืนใหแ กผ รู บั ผลประโยชน
7 ลูกจางชัว่ คราวทีม่ รี หัสพนักงานจะไดร บั สวัสดิการตามตาราง หากเปน ลูกจา งชัว่ คราวทีไ่ มม รี หัสพนักงานจะไดร บั เฉพาะเงินเดือนเทา นัน้
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ร้านอาหารสวัสดิการ

✓

✓

เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยธรรมชาติ
หรือเหตุสดุ วิสยั

✓

✓

✓

การเป็นเจ้าภาพงานศพ

✓

✓

✓

เครือ่ งแบบพนักงาน

✓

✓

เงินช่วยเหลือปฏิบตั งิ านบนเกาะ

✓

✓

ชมรมเพือ่ นช่วยเพือ่ น

✓

กีฬา และนันทนาการ
เงินตอบแทนพิเศษในการทำ�งาน
กับธนาคารนาน

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

หมายเหตุ
- พนักงานประจำ� คือ พนักงานทีบ่ รรจุต�ำ แหน่งเป็นพนักงานธนาคาร
- พนักงานสัญญาจ้าง คือ พนักงานทีธ่ นาคารทำ�การว่าจ้างโดยมีก�ำ หนดระยะเวลาแน่นอน
- ลูกจ้างชัว่ คราว คือ ลูกจ้างทีจ่ า้ งไว้ปฏิบตั งิ านทีม่ ลี กั ษณะชัว่ คราวหรือมีก�ำ หนดเวลาจ้าง ซึง่ ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี
- Outbound คือ พนักงานสำ�หรับให้บริการทางโทรศัพท์ (Call Center)

ธนาคารมีการปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็นธรรม ตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัตพิ นักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
ซึง่ เป็นกฎหมายทีว่ า่ ด้วยการคุม้ ครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ในภาครัฐวิสาหกิจเป็นการคุม้ ครองสิทธิประโยชน์ ซึง่ ไม่นอ้ ยกว่ามาตรฐานขัน้ ตา่ํ ตามกฎหมาย
คุม้ ครองแรงงาน โดยพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวนีส้ นับสนุนให้ลกู จ้างมีสทิ ธิร์ วมตัวกันจัดตัง้ สหภาพแรงงานได้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พิจารณาช่วยเหลือสมาชิก
ตามคำ�ร้องทุกข์ แสวงหาและคุม้ ครองผลประโยชน์เกีย่ วกับสภาพการจ้างของลูกจ้าง รวมถึงการเจรจาต่อรองให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขสภาพการจ้าง
โดยยืน่ ข้อเรียกร้องเกีย่ วกับสภาพการจ้าง ผ่านกระบวนการด้านแรงงานสัมพันธ์ตามทีก่ ฎหมายกำ�หนดไว้ ธนาคารให้ความคุม้ ครองผลประโยชน์เกีย่ วกับ
สภาพการจ้างให้กบั พนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทยหรือไม่กต็ าม โดยสมาชิกสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย มีจ�ำ นวน 17,146 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ของพนักงานและลูกจ้างทัง้ หมด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
เพือ่ ให้มน่ั ใจว่า พนักงานของธนาคารทำ�งานอย่างมีความสุขและมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั งิ านให้ไปถึงเป้าหมาย ธนาคารมีการสำ�รวจความมุง่ มัน่ การปฏิบตั งิ าน
และค่านิยมหลักของธนาคาร เพือ่ นำ�ส่งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) นำ�มาใช้ในการประเมินผลการดำ�เนินงานของธนาคาร และใช้เป็น
ข้อมูลในการรับฟังความคิดเห็นเพือ่ ดูแลพนักงาน โดยสำ�รวจใน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สำ�รวจความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั งิ าน 7 ปัจจัย และส่วนที่ 2 สำ�รวจ
การปฏิบตั ติ ามค่านิยมหลักของธนาคาร คือ KTB First ซึง่ ได้ท�ำ การสอบถามกับพนักงานทุกคนโดยส่งข้อมูลทาง E-mail แบบลับไม่ลงรายชือ่ ทำ�ให้
มัน่ ใจถึงความคิดเห็นของพนักงานอย่างแท้จริง โดยแทนค่าระดับของความพึงพอใจคือ 1 = น้อย 2 = พอใช้ 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากทีส่ ดุ
ซึง่ ผลการประเมินในปี 2557 ปรากฏว่ามีคะแนนเฉลีย่ 4.20 ซึง่ มีคา่ เพิม่ ขึน้ จากปี 2556 ทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ 4.18 ตามทีป่ รากฏในตารางดังนี้
4.5
ผลการสำ�รวจความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั งิ าน (รวมทัง้ ธนาคาร) ตัง้ แต่ครัง้ ที่ 1/2555 - 2/2557
4.30
4.25

4.21

4.20
4.14

4.15

4.14
4.09

4.10
4.05

4.30

4.01

4.00
3.95
3.90
3.0

1/2555

2/2555

1/2556

2/2556

1/2557

2/2557
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นอกจากนี้ ทางธนาคารได้ถอื ปฏิบตั ติ ามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2549 เพือ่ ใช้เป็นมาตรการในการส่งเสริม
และขจัดแรงงานทีถ่ กู บังคับในทุกรูปแบบ ซึง่ เป็นกฎหมายทีก่ �ำ หนดเกีย่ วกับมาตรฐานขัน้ ตํา่ ของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ าม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในหมวดทีเ่ กีย่ วกับการใช้แรงงานไม่วา่ จะเป็นการใช้แรงงานโดยทัว่ ไปหรือการใช้แรงงานหญิง ทีก่ �ำ หนดชัดเจนเกีย่ วกับเวลา
ทำ�งานปกติของลูกจ้าง รวมถึงข้อห้ามทีก่ �ำ หนดสำ�หรับนายจ้างในการใช้แรงงานหญิงทำ�งานให้กบั ธนาคาร ตามประเภทและช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม
อีกทัง้ ธนาคารยังใช้มาตรการนีค้ รอบคลุมไปถึงผูร้ บั จ้างเหมาบริการทีม่ ารับจ้างทำ�งานให้กบั ธนาคาร โดยกำ�หนดไว้ในข้อกำ�หนดรายละเอียด
ของงานจ้างทีผ่ รู้ บั จ้างจะต้องถือปฏิบตั ดิ ว้ ย จึงทำ�ให้มน่ั ใจได้วา่ ไม่มกี ารบังคับแรงงาน การจ้างแรงงานเด็ก การขัดขวางการรวมกลุม่ ของพนักงาน
หรือการเจรจาต่อรอง

บุคลากร

ในปี 2557 ธนาคารกรุงไทยมีจ�ำ นวนบุคลากรทัง้ สิน้ 23,014 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) จำ�แนกตามเพศ ประเภทการจ้าง
พืน้ ที่ และระดับพนักงาน ดังนี้

ร้อยละของพนักงานจำ�แนกตามเพศ

32.30
(ชาย 7,433 คน)

67.70
(หญิง 15,581 คน)

ร้อยละของพนักงานจำ�แนกตามประเภทการจ้าง

99.27
(พนักงานประจำ� 22,846 คน)

0.73
(พนักงานชัว่ คราว 169 คน)
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กราฟแสดงจำ�นวนพนักงานจำ�แนกตามระดับพนักงาน ปี 2555-2557

กราฟแสดงจำ�นวนพนักงานจำ�แนกตามพื้นที่ ปี 2555-2557
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กราฟแสดงร้อยละของพนักงานเข้าใหม่และพนักงานที่พ้นสภาพ ปี 2555-2557
วงนอก ปี 2557
วงกลาง ปี 2556
วงใน ปี 2555

16.92 (775)
25.75 (536)
16.08 (524)

พนักงานเข้าใหม่
พนักงานที่พ้นสภาพ
( ) จำ�นวนคน
83.92 (2,736)
74.25 (1,546)
83.08 (3,806)

พนักงานเข้าใหม่

พนักงานที่พ้นสภาพ

21.66 (782)
20.38 (315)
18.97 (519)

81.03 (2,217)
79.62 (1,231)
78.34 (3,024)

13.98 (532)
8.28 (128)
4.31 (118)

95.58 (2,615)
91.46 (1,414)
85.92 (3,270)

0 (0)
0.13 (2)
0.03 (1)

43.46 (1,189)
39.91 (617)
42.28 (1,609)

จำ�แนกตามเพศ
ชาย
หญิง

0.10 (4)
0.26 (4)
0.11 (3)

จำ�แนกอายุ
อายุ < 30
อายุ 30-50
อายุ > 50

57.72 (2,197)
59.96 (927)
56.51 (1,546)
จำ�แนกตามสาขา
สำ�นักงานใหญ่
สาขาในประเทศ
สาขาต่างประเทศ

21.81 (169)
28.73 (154)
25.19 (132)
74.81 (392)
71.27 (382)
78.19 (606)

จำ�แนกตามเพศ
ชาย
หญิง

1.68 (13)
7.84 (42)
5.34 (28)

22.84 (117)
18.47 (99)
12.98 (68)

81.68 (428)
73.69 (395)
75.48 (585)

จำ�แนกอายุ
อายุ < 30
อายุ 30-50
อายุ > 50

0.09 (1)
0 (0)
0.19 (1)

51.26 (397)
45.71 (245)
41.79 (219)

58.02 (304)
54.29 (219)
48.65 (377)

จำ�แนกตามสาขา
สำ�นักงานใหญ่
สาขาในประเทศ
สาขาต่างประเทศ

สัดส่วนของพนักงานเข้าใหม่และพนักงานที่พ้นสภาพ ปี 2555-2557
พนักงานเข้าใหม่
พนักงานที่พ้นสภาพ

2555

5.221 : 1

2556

2.884 : 1

2557

4.910 : 1
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กราฟแสดงองค์ประกอบของฝ่ายบริหารและสัดส่วนพนักงาน จำ�แนกตามเพศ และช่วงอายุ

การกลับเข้าทำ�งานและอัตราการคงอยู่ของบุคลากรหลังการใช้สิทธิ์ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร

กรณีของการลา
• จำ�นวนพนักงานทีม่ สี ทิ ธิล์ างานเพือ่ เลีย้ งดูบตุ รได้โดยแบ่งตามเพศ
• จำ�นวนพนักงานตามเพศทีไ่ ด้ใช้สทิ ธิล์ างานเพือ่ เลีย้ งดูบตุ ร
• จำ�นวนพนักงานทีก่ ลับมาทำ�งานหลังจากสิน้ สุดระยะการลาหยุดเพือ่ เลีย้ งดูบตุ ร
• อัตราทีก่ ลับมาทำ�งานหลังจากสิน้ สุดระยะการลาหยุดเพือ่ เลีย้ งดูบตุ ร
• จำ�นวนพนักงานทีก่ ลับมาทำ�งานหลังจากสิน้ สุดระยะการลาหยุดเพือ่ เลีย้ งดูบตุ ร
		 และยังทำ�งานต่อหลังจากนัน้ ไป 1 ปี

การดำ�เนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เพศชาย (คน)

เพศหญิง (คน)

-

15,581
407
396
97.3%
321

ธนาคารได้กำ�หนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ซึ่งได้ทำ�การทบทวนปรับปรุง ตรวจสอบแผนงานด้าน
ความปลอดภัยประจำ�ปี ธนาคารได้ให้ความสำ�คัญกับความปลอดภัยในการทำ�งานของพนักงาน ด้วยการจัดตัง้ ส่วนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการดูแลโดยเฉพาะ ทำ�งานร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ที่ธนาคารได้จัดตั้งขึ้นด้วยเช่นกัน
ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานขั้นตํ่าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 3) จำ�นวน 11 คน ประกอบด้วย
ประธานกรรมการจำ�นวน 1 คน กรรมการจากฝ่ายผู้แทนนายจ้างจำ�นวน 5 คน และผู้แทนลูกจ้างจำ�นวน 5 คน คิดเป็นผู้แทนจากฝ่ายนายจ้างและ
ฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายละ 50 เปอร์เซ็นต์ วางระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั่วทั้งองค์กร มีการประชุมของคณะกรรมการ
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยให้มีแนวนโยบายในการปฏิบัติ ดังนี้
1. ความปลอดภัย ธนาคารจัดให้มี
• ป้ายสือ่ ความปลอดภัย (Safety Sign) ป้ายประชาสัมพันธ์อนั ตรายต่างๆ 		
		 ป้ายทางออก (Exit) ป้ายทางหนีไฟ (Fire Exit) ป้ายจุดติดตัง้ อุปกรณ์
		 ดับเพลิง ป้ายจุดติดตัง้ สัญญาณแจ้งเหตุฉกุ เฉิน
• มีการตรวจสอบอาคาร โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เพือ่ ตรวจสอบ		
		 โครงสร้างอาคาร ความพร้อมของระบบต่างๆ ปีละ 1 ครัง้ สำ�หรับสาขา
		 มีฝา่ ยอาคารและจัดการทรัพย์สนิ เป็นผูร้ บั ผิดชอบ
• การป้องกันอัคคีภยั ธนาคารจัดให้มถี งั ดับเพลิงและจัดมีระบบดับเพลิง		
ตัวอย่างป้ายสือ่ ความปลอดภัย
		 อัตโนมัติ รวมถึงมีการให้เช็กระบบการทำ�งานเป็นประจำ�ทุกปี
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• ระบบความปลอดภัยสูง มีระบบควบคุม อาคารอัตโนมัติ (BAS) ระบบ		
• ความสามารถในการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ งเมือ่ เกิดเหตุ
		 กล้อง CCTV และระบบ Access Control กรองผูเ้ ข้า-ออกอาคาร ต้องใช้ 		 ฉุกเฉินและภัยพิบตั ิ ธนาคารมีแผนรองรับการดำ�เนินธุรกิจ
		 Key Card ในการเข้า-ออก และมีการทดสอบระบบประจำ�ปี ระบบกล้อง 		 อย่างต่อเนือ่ ง (Business Continuity Plan: BCP) ในแผนจะกำ�หนด
		 CCTV จะมีในทุกอาคารของธนาคาร มีการกำ�หนดจำ�นวนกล้องและ		 		 บทบาทผูร้ บั ผิดชอบในด้านต่างๆ เพือ่ ให้พนักงานปลอดภัยและธนาคาร		
		 ตำ�แหน่งทีต่ ดิ ตัง้ ให้เหมาะสม เพือ่ ความปลอดภัยของพนักงานและผูม้ าใช้ 		 ดำ�เนินธุรกิจได้ ในการกำ�หนดแผนฉุกเฉินของธนาคารในกรณีตา่ งๆ จะ
		 บริการ ให้สอดคล้องกับแผ่นป้ายไฟของสาขา กำ�หนดความสว่างของ 		 		 ครอบคลุมหน่วยงานทีต่ ง้ั อยูภ่ ายในและภายนอกอาคารสำ�นักงานใหญ่
		 แผ่นป้ายไฟและแสงสว่าง
		 ในเนือ้ หาของแผนจะมีกล่าวถึงความปลอดภัยของพนักงานด้วย
• อุปกรณ์ปอ้ งกันและระงับเหตุฉกุ เฉิน เช่น สายนา้ํ ดับเพลิง ถังดับเพลิง
		 มีการตัง้ ทีมงานด้านต่างๆ เพือ่ ให้พนักงานปลอดภัยและธนาคารสามารถ
		 นํา้ สำ�รอง ปัม๊ อัตโนมัตสิ �ำ หรับนา้ํ ดับเพลิง ทุกอาคารต้องมีเครือ่ งตรวจจับ		 		 ดำ�เนินธุรกิจต่อไปได้ มีการทดสอบและทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
		 ควันไฟอัตโนมัติ การตรวจสอบและบำ�รุงรักษาอุปกรณ์ฉกุ เฉินเป็นประจำ� 		 เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าแผนมีประสิทธิภาพและรองรับกรณีฉกุ เฉินได้จริง
		 มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉกุ เฉิน
• การจัดฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน
		 ในทุกๆ ระดับตัง้ แต่ระดับปฏิบตั กิ ารไปจนถึงผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างต่อเนือ่ ง
		 เพือ่ เป็นการสร้างให้พนักงานสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างปลอดภัย
		 อาทิ หลักสูตรการอบรมความปลอดภัยและการดับเพลิงเบือ้ งต้น
		 หลักสูตรการอบรมความปลอดภัยในการทำ�งานระดับหัวหน้า โดยเชิญ		
		 วิทยากรจากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานเป็นผูฝ้ กึ อบรม และ
		 จัดอบรมให้แก่พนักงานเข้าใหม่
• ธนาคารมีความแตกต่างด้านอาคารสถานที่ บางอาคารจะมีระบบ
		 การรักษาความปลอดภัยและระบบอืน่ ทีเ่ ฉพาะมากกว่าอาคารอืน่ อาทิ
		 ศูนย์คอมพิวเตอร์ จะมีระบบการรักษาความปลอดภัย ระบบปรับอากาศ		
		 ทัง้ อุณหภูมแิ ละความชืน้ ระบบป้องกันอัคคีภยั ทีเ่ ฉพาะมากกว่าอาคารอืน่
2. การป้องกันภัยและเหตุฉุกเฉิน

3. ด้านสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน

• การจัดสถานที่ แสงสว่าง ความเพียงพอและเหมาะสม
• เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย ในอาคารสำ�นักงานใหญ่ จะมีเจ้าหน้าที		่
		 ของอุปกรณ์ส�ำ นักงาน
		 รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. สำ�หรับสาขา ธนาคารจัดให้มี
• ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานทีท่ �ำ งาน
		 เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยในเวลาทำ�การ หากบางสาขาทีเ่ คยมี		 • สิง่ อำ�นวยความสะดวกในสถานทีท่ �ำ งาน เช่น ห้องนํา้ นา้ํ ดืม่
		 ประวัติ มีเหตุแห่งความไม่ปลอดภัย ธนาคารจะขอความร่วมมือ
• มีชา่ งประจำ�อาคารขนาดใหญ่เพือ่ ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค
		 เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจมาดูแลความปลอดภัยร่วมด้วย
		 เป็นประจำ�
• ธนาคารจัดให้มรี ะบบสัญญาณเตือนภัย
• มีหอ้ งสมุด/ห้องพระ/ห้องละหมาด และกิจกรรมบรรยายธรรม
• ธนาคารฝึกซ้อม ด้านความปลอดภัยประจำ�ปีอย่างน้อย 2 ครัง้ ต่อปี
• อาคารสำ�นักงานใหญ่ มีพนักงานอยูเ่ ป็นจำ�นวนมาก มีระบบผลิต
• การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินและภัยพิบตั ธิ นาคารมีแผนด้านต่างๆ
		 นํา้ ดืม่ คุณภาพ ซึง่ ได้ผา่ นการตรวจคุณภาพนํา้ โดยกองวิเคราะห์
		 ดังนี้
		 คุณภาพนํา้ การประปานครหลวง ปีละ 2 ครัง้ สำ�หรับอาคาร
- แผนรองรับอัคคีภยั
		 ขนาดเล็กและสาขา ธนาคารจัดหานํา้ ดืม่ ทีม่ คี ณุ ภาพไว้บริการ
- แผนรองรับการก่อการร้าย/จีป้ ล้น
- แผนรองรับแผ่นดินไหว
เนือ่ งจากความแตกต่างด้านลักษณะของอาคารหรือลักษณะของงานทีท่ �ำ
		 - แผนรองรับอุทกภัย
ธนาคารได้จดั ให้มเี ครือ่ งฟอกอากาศเพิม่ เติมรวมทัง้ หมด 354 เครือ่ ง ได้แก่
		 - แผนรองรับการชุมนุม
ฝ่ายสถานพยาบาลธนาคารซึง่ มีโอกาสแพร่กระจายของเชือ้ โรคได้มากกว่า
- แผนรองรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่
Office ปกติ จัดให้มเี ครือ่ งฟอกอากาศ 32 เครือ่ ง ศูนย์บริหารและจัดการ
			 และโรคระบาดร้ายแรงอืน่ ๆ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน
ธนบัตรซึง่ มีการนับเหรียญและธนบัตร ซึง่ มีการฟุง้ กระจายของฝุน่ จากธนบัตร
• ธนาคารมีคมู่ อื ปฏิบตั งิ านของพนักงาน กรณีเกิดเหตุการณ์ฉกุ เฉิน
โดยพนักงานกลุม่ นีจ้ ดั เป็นพนักงานกลุม่ เสีย่ งทีอ่ าจจะก่อให้เกิดโรคต่อระบบ
• ธนาคารได้จดั ทำ�ข้อมูลความรูข้ น้ึ Intranet ของธนาคารเพือ่ ให้		ทางเดินหายใจ จึงจัดให้มเี ครือ่ งฟอกอากาศ 165 เครือ่ ง ศูนย์ฝกึ อบรมทีต่ อ้ ง
		 พนักงานนำ�ไปใช้ เป็นแผนรองรับกรณีตา่ งๆ เน้นความปลอดภัย
รับคนเป็นจำ�นวนมากในคราวเดียวกัน รวมถึงสาขาของธนาคารทีต่ ง้ั อยูใ่ น
		 ส่วนบุคคล อาทิ แผนรองรับแผ่นดินไหวจะมีขอ้ มูลเตรียมรับมือ
อาคารอืน่ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล รวมทัง้ หมด 157 เครือ่ ง
		 ก่อนเกิดแผ่นดินไหว วิธปี ฏิบตั ติ นขณะเกิดแผ่นดินไหว วิธปี ฏิบตั ติ น		
โดยเครือ่ งฟอกอากาศทัง้ หมดมีระบบตรวจเช็กเครือ่ งฟอกอากาศเป็นประจำ�
		 หลังเกิดแผ่นดินไหว เป็นต้น
ตามความเหมาะสมของแต่ละลักษณะการทำ�งานของหน่วยงานนัน้ ๆ
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อัตราของการบาดเจ็บ
การรายงานข้อมูลสถิตกิ ารบาดเจ็บจากการทำ�งานของพนักงานจนถึงขัน้ หยุดงาน จะมีการเก็บสถิตทิ กุ เดือน จากคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน โดยมีขอ้ มูลด้านอัตราการบาดเจ็บ ดังนี้
ปี 2555 (ราย)

สถิตกิ ารประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

ปี 2556 (ราย)

ปี 2557 (ราย)

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

จำ�นวนการเจ็บป่วยจากการทำ�งาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บาดเจ็บ

1

-

1

1

-

1

-

-

-

เสียชีวติ

3

-

3

1

-

1

-

-

-

รวมทัง้ หมด

4

-

4

2

-

2

-

-

-

สถิตวิ นั ลาป่วยและขาดงานของพนักงาน

ปี 2555 (วัน)

ปี 2556 (วัน)

ปี 2557 (วัน)

จำ�นวนวันทีล่ าป่วยและขาดงานทัง้ หมดของพนักงาน

42,707

45,394

47,607

ในปี 2557 สถิตกิ ารบาดเจ็บและเสียชีวติ ของพนักงานคิดเป็นหน่วย 200,000 ชม./คน/ปี มีดงั นี้
• อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงขัน้ หยุดงาน แต่ไม่เสียชีวติ (IR) คือไม่พบผูป้ ระสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงขัน้ หยุดงาน
• อัตราโรคทีเ่ กิดจากการทำ�งาน (ODR) คือไม่พบผูท้ เ่ี กิดโรคจากการทำ�งาน
• อัตราพนักงานทีข่ าดงาน (AR) คือไม่พบผูท้ ข่ี าดงาน
• อัตราวันขาดงาน (LDR) มีคา่ เท่ากับ 2.07 วันต่อ 200,000 ชม./คน/ปี
หมายเหตุ : ตัวเลขนีค้ รอบคลุมเฉพาะพนักงานของธนาคาร แต่ในอนาคตจะทำ�การเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมกับบริษทั อืน่ ในเครือของธนาคารให้มากขึน้

มาตรการดูแลสุขภาพ

ธนาคารได้ให้ความสำ�คัญกับการดูแลพนักงาน ลูกจ้าง และครอบครัว โดยจัดให้มสี ถานพยาบาลในทีท่ �ำ งานมีฝา่ ยสถานพยาบาลในการดูแลให้ค�ำ ปรึกษา
และการควบคุมป้องกันโรคโดยเฉพาะ บริการตรวจโรคทัว่ ไปและบริการทันตกรรม โดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ 4 ท่าน ทันตแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน พยาบาล 9 ท่าน
และนักกายภาพบำ�บัด 6 ท่าน ซึง่ หากมีอาการเจ็บป่วย สามารถเข้ารับบริการได้ในวันและเวลาทำ�การ
ธนาคารมีมาตรการในการดูแลสุขภาพของพนักงานทัง้ การฝึกอบรม การให้ค�ำ ปรึกษา การควบคุมป้องกัน และการรักษา ทัง้ โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
และโรคออฟฟิศซินโดรม ดังนี้
โรคเบาหวาน

การฝึกอบรม
 มี

การให้ค�ำ ปรึกษา

 ไม่มี



มี

การควบคุมป้องกัน

 ไม่มี



มี

 ไม่มี

การรักษา
 มี

ไม่มี

พนักงาน

✓

-

✓

-

✓

-

✓

-

ครอบครัวพนักงาน

✓

-

✓

-

✓

-

✓

-

ชุมชน

-

-

-

-

-

-

-

-

โรคออฟฟิศซินโดรม

การฝึกอบรม
 มี

การให้ค�ำ ปรึกษา

 ไม่มี



มี

การควบคุมป้องกัน

 ไม่มี



มี

 ไม่มี

การรักษา
 มี

ไม่มี

พนักงาน

-

-

✓

-

✓

-

✓

-

ครอบครัวพนักงาน

-

-

✓

-

✓

-

✓

-

ชุมชน

-

-

-

-

-

-

-

-
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และนอกจากนัน้ ธนาคารยังมีมาตรการในการให้ค�ำ ปรึกษาและการควบคุมป้องกันโรคอืน่ ๆ สำ�หรับพนักงาน ดังนี้
การให้คำ�ปรึกษา ธนาคารมีการเผยแพร่ขอ้ มูลความรูท้ าง Intranet ทีใ่ ช้ภายในธนาคาร เกีย่ วกับความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งของโรค

ทีเ่ กีย่ ว กับการทำ�งาน (Office Syndrome) อันได้แก่ โรคปวดคอ ปวดหลังจากการนัง่ นานๆ โรคเครียด โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ฯลฯ 		
โรคต่างๆ ทีม่ าพร้อมกับความเสีย่ งในการใช้ชวี ติ ประจำ�วัน อาทิ โรคกระเพาะอาหาร โรคมะเร็ง รวมถึงการให้ค�ำ ปรึกษาด้าน
การออกกำ�ลังกายเพือ่ ต้านโรคภัย ข้อมูลด้านโภชนาการอาหารทีเ่ ป็นประโยชน์และพฤติกรรมเสีย่ งทีค่ วรหลีกเลีย่ ง
การควบคุมป้องกัน ธนาคารมีมาตรการในการควบคุมป้องกันโรคติดต่ออย่างเป็นรูปธรรม เพือ่ ให้พนักงานทุกคนมีสขุ ภาพดี

และพร้อมกับการทำ�งาน ส่งผลให้สามารถสร้างผลงานทีม่ คี ณุ ภาพ โดยมีมาตรการ ดังนี้
		 • จัดให้มสี วัสดิการค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมไปทัง้ พนักงานและครอบครัว
		 • มีโครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดสายพันธุใ์ หม่ ให้พนักงานฟรี
		 • มีการฉีดเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันไวรัสตับอักเสบ บี ฟรี
		 • มีการตรวจร่างกายประจำ�ปี ผลการตรวจไม่พบว่าพนักงานเป็นโรคจากการทำ�งาน ไม่พบความผิดปกติอย่างมีนยั สำ�คัญ
		 • มี KTB Fitness Center
		 • มีกจิ กรรมแอโรบิก

ธนาคารยังคำ�นึงถึงความแตกต่างของกลุม่ พนักงาน อาทิ
		 • พนักงานศูนย์บริหารจัดการเงินสด ต้องทำ�งานในสภาพแวดล้อมทีม่ เี สียงดังจากการนับเหรียญเกินกว่าการทำ�งานในหน่วยงานอืน่
			 จึงจัดให้มโี ครงการตรวจการได้ยนิ ตรวจสมรรถภาพทางกายและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน เฉลีย่ ปีละ 1 ครัง้
		 • พนักงานชายทีม่ อี ายุตง้ั แต่ 50 ปีขน้ึ ไป สามารถตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากได้

การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ธนาคารมุง่ เน้นพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ าน การบริหารจัดการธนาคารให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ธนาคารแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถจะเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการขับเคลือ่ น
องค์กรไปสูว่ สิ ยั ทัศน์ทว่ี า่ “Growing Together : กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ” โดยมุง่ มัน่ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสร้างการบริการ
ทีม่ คี ณ
ุ ค่า เพือ่ สนับสนุนการเติบโตและความมัง่ คัง่ แก่ลกู ค้า สร้างคุณภาพทีด่ ขี น้ึ แก่สงั คม และสร้างผลตอบแทนทีด่ อี ย่างยัง่ ยืนแก่ผถู้ อื หุน้
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แผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานประจำ�ปี
จัดหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา/บรรยายพิเศษภายในองค์กรให้กบั บุคลากร
และส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา/บรรยายกับสถานฝึกอบรม
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศเป็นประจำ�
อย่างต่อเนือ่ งทุกปี เพือ่ ให้บคุ ลากรทุกระดับของธนาคาร มีศกั ยภาพในการ
ปฏิบตั งิ านและบริหารงานด้านต่างๆ ในปัจจุบนั และรองรับงานในอนาคต
ให้มปี ระสิทธิภาพ โดยสรุปหลักสูตรและโครงการทีส่ �ำ คัญต่างๆ ดังนี้

1

หมวดควบคุมและตรวจสอบ

2

หมวดสินเชือ่

3

หมวดการเงินการบัญชี

เช่น หลักสูตรเกีย่ วกับด้านบัญชี การเงินการธนาคาร และวิเคราะห์งบการเงิน

4

หมวดภาษา

เช่น หลักสูตรเกีย่ วกับการใช้ภาษาอังกฤษ

5

หมวดกฎหมาย

เช่น หลักสูตรเกีย่ วกับการจ้างงานและแรงงาน

6

หมวดบริหาร

เช่น หลักสูตรเกีย่ วกับแก้ปญั หาและตัดสินใจ ภาวะผูน้ �ำ การบริหารจัดการ
และกลยุทธ์ทางธุรกิจ

7

หมวดตลาดเงินและตลาดทุน

เช่น หลักสูตรเกีย่ วกับการลงทุนในหน่วยลงทุน และการประกัน

8

หมวดเตรียมความพร้อมในงาน

เช่น หลักสูตรเกีย่ วกับการเปลีย่ นตำ�แหน่งงาน การปฐมนิเทศพนักงาน
และการเลือ่ นตำ�แหน่งงาน

9

หมวดบริหารความเสีย่ ง

เช่น หลักสูตรเกีย่ วกับด้านปฏิบตั กิ าร

10

หมวดเสริมทักษะ

			

เช่น หลักสูตรเกีย่ วกับเพิม่ ประสิทธิภาพงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล
การนำ�เสนองาน และการเป็นวิทยากรผูบ้ รรยาย

11

หมวดธุรกิจต่างประเทศ

เช่น หลักสูตรเกีย่ วกับธุรกิจปริวรรต และธุรกิจต่างประเทศ

12

หมวดคอมพิวเตอร์

			

เช่น หลักสูตรเกีย่ วกับโปรแกรมสำ�เร็จรูป ระบบงาน CBS ระบบงานสินเชือ่
ระบบงานธนาคารชาริอะฮ์ การบริหารงานสารสนเทศ และระบบงานขาย

13

หมวดการตลาดและบริการ

เช่น หลักสูตรเกีย่ วกับการตลาดและการขาย การบริการลูกค้า และทีมงาน

			
			

			

			

เช่น หลักสูตรเกีย่ วกับงานตรวจสอบ และงานสอบทานสินเชือ่
เช่น หลักสูตรเกีย่ วกับงานขออนุมตั สิ นิ เชือ่ งานสำ�นักงานธุรกิจ สินเชือ่ ธุรกิจ
วิเคราะห์สนิ เชือ่ การปฏิบตั งิ านสินเชือ่ งานประเมินราคาหลักทรัพย์ งานนิตกิ รรมสัญญา
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และสินเชือ่ วิสาหกิจขนาดกลาง
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หลังจากทีพ่ นักงานได้รบั การฝึกอบรมตามแต่ละหลักสูตรแล้ว จะมีการประเมินผลสิง่ ทีไ่ ด้รบั เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้ทราบถึงศักยภาพของตน
และนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาสำ�หรับการทำ�งานในอนาคตได้
นอกจากนี้ ทางธนาคารมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานทุกคนในแต่ละปี ซึง่ ใช้เกณฑ์วดั ตามหลัก KPI โดยประเมินจากผูบ้ งั คับบัญชา
โดยตรง ผูบ้ งั คับบัญชาถัดไป และผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุด เพือ่ ให้พนักงานได้ทราบถึงศักยภาพและขีดความสามารถของตนเอง และนำ�ไปปรับปรุง
พัฒนาเพือ่ ให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง คิดเป็นจำ�นวนพนักงานทีผ่ า่ นการประเมินทัง้ สิน้ 100% ของพนักงานทัง้ หมด
จำ�นวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี (จำ�แนกตามเพศและระดับพนักงาน)

ปี
2555

ปี
2556

ปี
2557

74.20

75.49

71.07

เพศชาย

73.52

61.55

65.14

เพศหญิง

74.43

79.20

73.91

ผูบ้ ริหารระดับสูง

11.68

10.48

29.52

ผูบ้ ริหาร

28.00

26.48

9.13

พนักงาน

80.35

100.24

84.88

ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน
จำ�นวนชัว่ โมงฝึกอบรมเฉลีย่ (ชม./คน/ปี)
จำ�นวนชัว่ โมงฝึกอบรมเฉลีย่ จำ�แนกตามเพศ (ชม./คน/ปี)

จำ�นวนชัว่ โมงฝึกอบรมเฉลีย่ จำ�แนกตามระดับพนักงาน (ชม./คน/ปี)

ธนาคารให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะพนักงานทีต่ อ้ งบริการลูกค้าประจำ�สาขาต่างๆ
ซึง่ เป็นพนักงานส่วนใหญ่ของธนาคาร เมือ่ เข้ามาเป็นพนักงานจึงมีการจัดอบรมทักษะต่างๆ ให้กบั พนักงานใหม่
เป็นระยะเวลากว่า 1 เดือน เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับงานและผลิตภัณฑ์ของธนาคาร สามารถ
ตอบสนองต่อทุกความต้องการของลูกค้า สร้างความเชือ่ มัน่ และความไว้วางใจในการเข้ารับบริการทุกบริการ
ทางการเงินทีล่ กู ค้าต้องการ

ขับเคลื่อนเพื่อโลกของเรา
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ได้รับการจัดตั้งขึ้นในทุกขั้นตอนของการดำ�เนินงานของธนาคาร
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เ พื่ อ โ ล ก

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม

ก้ า ว ไ ป ด้ ว ย กั น

ธนาคารตระหนักถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม รวมถึงความต้องการของสังคม ชุมชน ก่อนการ
ดำ�เนินการและมีการติดตามประเมินผล อย่างต่อเนือ่ ง

ข อ ง เ ร า

ผลักดันและสร้างความ
เจริญเติบโตให้กบั ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ

เคารพในสิทธิขน้ั พืน้ ฐาน
ทีม่ นุษย์ทกุ คน
ได้รบั อย่างเสมอภาคกัน

ตระหนักถึงความสำ�คัญของ
การรักษาสิง่ แวดล้อมและ
ดำ�เนินการมาอย่างจริงจัง

รู้รักษ์โลก
การดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ
ธนาคารพาณิชย์ ถือได้วา่ เป็นธุรกิจทีม่ บี ทบาท
สำ�คัญต่อระบบเศรษฐกิจและมีความใกล้ชดิ กับ
ประชาชนเป็นอย่างยิง่ เป็นสถาบันการเงินที่
อำ�นวยความสะดวกแก่ประชาชนและธุรกิจใน
ด้านการเงิน ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ในการผลักดันและ
สร้างความเจริญเติบโตให้กบั ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศอย่างยัง่ ยืน
การดำ�เนินงานด้านสังคม
ธนาคารเคารพในสิทธิขน้ั พืน้ ฐานทีม่ นุษย์ทกุ คน
ได้รบั อย่างเสมอภาคกันเพือ่ ให้สามารถดำ�รงชีวติ
ได้อย่างสันติสขุ มีศกั ดิศ์ รี มีเสรีภาพ มีไมตรีจติ
และมีความเมตตาต่อกัน โดยไม่ค�ำ นึงถึง
ความแตกต่างในเรือ่ งเชือ้ ชาติ สีผวิ เพศ อายุ ภาษา
ศาสนา สถานภาพทางกาย หรือสุขภาพ
การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ธนาคารยังคงตระหนักถึงความสำ�คัญของ
การรักษาสิง่ แวดล้อมและดำ�เนินการมา
อย่างต่อเนือ่ งและจริงจัง สะท้อนให้เห็นได้จาก
ธนาคารมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการอนุรกั ษ์พลังงาน
และเทคโนโลยีตง้ั แต่วนั ที่ 31 มกราคม 2555
เพือ่ มาเป็นคณะทำ�งานในการนำ�วิธกี าร
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้งาน
และมีการบริหารจัดการพลังงานและเทคโนโลยี
ด้านต่างๆ ให้มกี ารใช้งานอย่างเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ตอ่ การดำ�เนินธุรกิจ
ของธนาคาร
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การดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ
ธนาคารดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยแบ่งการดำ�เนินงานออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

ธนาคารพาณิชย์ ถือได้วา่ เป็นธุรกิจทีม่ บี ทบาทสำ�คัญต่อระบบ
เศรษฐกิจและมีความใกล้ชดิ กับประชาชนเป็นอย่างยิง่ เป็นสถาบัน
การเงินทีอ่ �ำ นวยความสะดวกแก่ประชาชนและธุรกิจในด้านการเงิน
ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ในการผลักดันและสร้างความเจริญเติบโตให้กบั
ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยัง่ ยืน
ก้าวเป็นธนาคารชัน้ นำ�
ของประเทศและเป็นอันดับหนึง่
ในใจของลูกค้าได้

KTB

ธนาคารกรุงไทย ในฐานะรัฐวิสาหกิจ
และเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ มี
กระทรวงการคลังเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ทำ�ให้
ธนาคารเป็นธนาคารขนาดใหญ่ทม่ี ฐี านะ
ทางการเงินและการดำ�เนินงานทีม่ น่ั คง

นอกจากนีใ้ นปี 2557 ธนาคารได้มกี ารปรับปรุงกระบวนการทำ�งานภายใน ภายใต้โครงการ KTB
Transformation ซึง่ ได้ด�ำ เนินการต่อเนือ่ งจากปี 2556 เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการดำ�เนินงาน ให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย โดยเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและปิดช่องว่างของธนาคารกับธนาคารคูเ่ ทียบ
โดยได้ด�ำ เนินการ ดังนี้
1. Retail Transformation ปรับปรุงกระบวนการทำ�งานในส่วนของ Sale คือ ปรับการขายในสาขา
เพือ่ การเติบโต เงินฝาก และรายได้คา่ ธรรมเนียม Retail Loan Factory โดยได้มกี ารพัฒนาเครือ่ งมือ
ทางสถิติ สร้างระบบ และกระบวนการทำ�งานต่างๆ
2. SME Transformation ปรับปรุงกระบวนการทำ�งานในส่วนของ Sale โดยการแบ่งประเภทลูกค้า
และออกแบบ Sales and Service Model มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนำ�เสนอ Product Bundles
รวมถึงการปรับขัน้ ตอนการทำ�งานด้านสินเชือ่ ทัง้ ระบบด้วยการจัดตัง้ SME Loan Factory
3. Wholesale Transformation เพือ่ เพิม่ ระดับการดูแลกลุม่ ลูกค้าขนาดใหญ่ในการให้ค�ำ แนะนำ�
ลูกค้าแบบ Solution-Oriented Approach มุง่ เน้นการเพิม่ รายได้คา่ ธรรมเนียม สร้างทีมงาน
ด้านผลิตภัณฑ์และการตลาดทีแ่ ข็งแกร่ง รวมถึงการพัฒนาพนักงานเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง
รูปแบบการทำ�งาน ด้านผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของธนาคาร ธนาคารมีผลิตภัณฑ์และ
บริการทางการเงินทีห่ ลากหลาย ทัง้ ผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ ผลิตภัณฑ์และบริการทีไ่ ม่ใช่สนิ เชือ่ รวมทัง้
ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั ในเครือทีเ่ สนอขายผ่านธนาคารเพือ่ ให้สามารถบริการลูกค้าได้
ครอบคลุมทุกกลุม่ เป้าหมาย ในปี 2557 ทีผ่ า่ นมาธนาคารมีรายได้จากการดำ�เนินงานต่างๆ
ประกอบด้วย 2 ส่วนสำ�คัญคือ รายได้จากดอกเบีย้ (Interest) และรายได้ทไ่ี ม่ใช่ดอกเบีย้
(Non-Interest) ได้แก่ รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ โดยมีสดั ส่วนอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 79.99 ต่อ 20.01

ธนาคารได้มกี ารจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์
ในการดำ�เนินธุรกิจ พร้อมทัง้ ปรับเปลีย่ นวิสยั ทัศน์
เป็น “Growing Together : กรุงไทย ก้าวไกล
ไปกับคุณ” โดยมุง่ เน้นพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และสร้างการบริการทีม่ คี ณุ ค่าเพือ่ สนับสนุน
การเจริญเติบโตและความมัง่ คัง่ แก่ลกู ค้า
สร้างคุณภาพทีด่ ขี น้ึ แก่สงั คมและผลตอบแทนทีด่ ี
อย่างยัง่ ยืนแก่ผู้ถือหุ้น ธนาคารเชื่อมั่นว่า
การดำ�เนินธุรกิจของธนาคารทีเ่ ป็นไปตามหลัก
บรรษัทภิบาลนัน้ จะช่วยสนับสนุนวิสยั ทัศน์ของ
ธนาคารทีจ่ ะก้าวเป็นธนาคารชัน้ นำ�ของประเทศ
และเป็นอันดับหนึ่งในใจของลูกค้าได้

Transformation
Project

Retail

Transformation

SME

Transformation

Wholesale
Transformation
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ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน

ธนาคารกรุงไทยได้มุ่งเน้นออกแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
บริการทางการเงินที่ครบวงจร ทั้งผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ผลิตภัณฑ์
ที่ไม่ใช่สินเชื่อ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทในเครือ
เพื่อให้สามารถครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของ
ทุกกลุ่ม ทำ�ให้กลุ่มต่างๆ สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการ
ของธนาคารได้อย่างสะดวกสบาย กล่าวคือ

สินเชือ่ (ล้านบาท)
ขนาดใหญ่

500

สินเชือ่
สถาบัน
การเงิน

ขนาดกลาง

20

ขนาดเล็ก

สินเชือ่
สำ�หรับ
ลูกค้าบุคคล

กลุม่ ธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่
1. สินเชือ่ ธุรกิจ

ธนาคารได้มกี ารแบ่งกลุม่ ธุรกิจสินเชือ่ ออกเป็น 3 กลุม่ หลักๆ ได้แก่
1.1 สินเชือ่ ธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นสินเชือ่ ทีม่ วี งเงินทีใ่ ห้เกินกว่า 500 ล้านบาท โดยธนาคาร
		 ได้มงุ่ สนับสนุนในกลุม่ อุตสาหกรรมทีม่ กี ารเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง และในกลุม่ ทีม่ แี นวโน้ม
		 การขยายตัวสูง เช่น อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม ธุรกิจอาหารและการผลิตต่างๆ รวมถึง
		 การให้บริการให้ค�ำ ปรึกษาแนะนำ�ทางการเงิน การระดมทุน และเครือ่ งมือทางการเงิน
		 ต่างๆ ทีเ่ หมาะสมตอบสนองความต้องการของลูกค้า
1.2 สินเชือ่ ธุรกิจขนาดกลาง เป็นกลุม่ ลูกค้าทีม่ วี งเงินรวมมากกว่า 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน
		 500 ล้านบาท โดยฝ่ายสำ�นักงานธุรกิจทีก่ ระจายอยูท่ ว่ั ประเทศ โดยธนาคารได้น�ำ เสนอ
		 ผลิตภัณฑ์ทเ่ี หมาะสมให้กบั ลูกค้า เช่น สินเชือ่ ทีร่ ว่ มมือกับบรรษัทประกันสินเชือ่
		 อุตสาหกรรมขนาดย่อม สินเชือ่ เพือ่ ผูซ้ อ้ื โครงการ SME Market Day โครงการ
		 อบรมพัฒนาธุรกิจลูกค้า และโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจสำ�หรับ
		 ผูป้ ระกอบการใหม่
1.3 สินเชือ่ ธุรกิจขนาดเล็ก สำ�หรับกลุม่ ลูกค้ารายย่อยทีม่ วี งเงินสินเชือ่ รวมไม่เกิน
		 20 ล้านบาท ทัง้ ภาคการผลิต บริการ ค้าส่ง ค้าปลีก การเกษตร รวมทัง้
		 นำ�เข้า-ส่งออก โดยสินเชือ่ ส่วนใหญ่เป็นสินเชือ่ ทีไ่ ม่ซบั ซ้อน อาทิ เงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชี
		 เงินกูป้ ระจำ� เงินกูต้ ว๋ั สัญญาใช้เงิน นอกจากนี้ ยังมีสนิ เชือ่ เพือ่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
		 ทางการแพทย์ เพือ่ รองรับธุรกิจบริการด้านสุขภาพทีม่ แี นวโน้มเติบโต

2. สินเชือ่ สถาบันการเงิน

เป็นการให้บริการกับกลุม่ สถาบันการเงิน ซึง่ ถือเป็น
ส่วนหนึง่ ในธุรกรรมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ซึง่ ธนาคารได้มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการลูกค้ากลุม่ สถาบันการเงินอย่างต่อเนือ่ ง
รวมถึงธนาคารได้มกี ารควบคุม ติดตามการทำ�ธุรกรรม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับลูกค้ากลุม่ นีใ้ ห้อยูภ่ ายในกรอบนโยบาย
ความเสีย่ งทีธ่ นาคารยอมรับได้

3. สินเชือ่ สำ�หรับลูกค้าบุคคล

ประกอบด้วย 1) สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย และสินเชือ่ อุปโภค
บริโภคโดยมีทอ่ี ยูอ่ าศัยเป็นหลักประกัน 2) ผลิตภัณฑ์
สินเชือ่ บุคคล เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยอเนกประสงค์ตาม
ความต้องการของลูกค้า เช่น โครงการเงินกูอ้ เนกประสงค์
สินเชือ่ กรุงไทยใส่ใจคุณ สินเชือ่ กรุงไทย 3 สบาย

รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2557

52

ผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ใช่สนิ เชือ่
บริการรับฝากเงิน

ธนาคารให้บริการรับฝากเงินทุกประเภท ทัง้ ออมทรัพย์
กระแสรายวัน ฝากประจำ� และปลอดภาษีจากลูกค้าทัว่ ไป
ทัง้ บุคคลธรรมดา นิตบิ คุ คล หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
และสถาบันการเงิน ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร
ในปี 2557 ธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากอย่างหลากหลาย
ทัง้ ระยะเวลาและอัตราดอกเบีย้ เพือ่ เป็นทางเลือกในการออมเงิน
แก่ลกู ค้า อาทิ KTB ZERO TAX MAX, เงินฝากถึงใจวัยเกษียณ
2014, เงินฝาก Net Flexible Fixed (สำ�หรับลูกค้า KTB Netbank) 		 บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
และเงินฝากประจำ�ตามใจ (สำ�หรับลูกค้าทีใ่ ช้บริการทีส่ าขา)
สำ�หรับกลุม่ ลูกค้าทุกกลุม่ โดยให้บริการโอนเงินต่างประเทศ
ขาเข้า-ออก ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า เช่น โอนเงิน
เพือ่ ชำ�ระค่าใช้จา่ ยต่างๆ โอนเงินให้บตุ รหลานทีศ่ กึ ษา
อยูใ่ นต่างประเทศ เป็นต้น
บริการจัดการทางการเงิน

ธนาคารมุง่ เน้นการบริการและจัดการทางการเงิน
ทีค่ รบวงจร มีความทันสมัย สะดวก และปลอดภัย
ให้กบั กลุม่ ลูกค้าทุกกลุม่ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการทางการเงินทีม่ คี วามคุม้ ค่า รวดเร็ว
ลดเวลาการทำ�งาน และค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

บริการการค้าระหว่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์ธรุ กิจบริหารเงิน

สำ�หรับกลุม่ ลูกค้าเอกชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
และสถาบันการเงิน โดยธนาคารได้มกี ระบวนวิเคราะห์
ทีเ่ หมาะสมก่อนเสนอขายธุรกรรมด้านอนุพนั ธ์ทางการเงิน
ตามข้อกำ�หนดของ ธปท. เพือ่ ให้แน่ใจว่าธุรกรรมอนุพนั ธ์
ทางการเงินทีธ่ นาคารนำ�เสนอมีความเหมาะสมกับ
ความต้องการของลูกค้า

โดยให้บริการกลุม่ ลูกค้านำ�เข้า-ส่งออก โดยมีผลิตภัณฑ์
และบริการด้านการนำ�เข้า ส่งออก ด้านหนังสือคา้ํ ประกัน
ต่างประเทศ ตลอดจนการให้ค�ำ แนะนำ�เกีย่ วกับการจัดเตรียม		นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนัน้
ธนาคารยังได้มผี ลิตภัณฑ์ตา่ งๆ สำ�หรับลูกค้า เช่น
เอกสารทางการค้า กฎระเบียบ อัตราแลกเปลีย่ น และความเสีย่ ง		 บริการธุรกิจปริวรรต ผลิตภัณฑ์ธรุ กิจวาณิชธนกิจ
ต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยมีระบบเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย
บริการธนบดีธนกิจ บริการด้านบัตรของธนาคาร
มีความปลอดภัยในระบบข้อมูลสารสนเทศให้บริการ
บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมถึงผลิตภัณฑ์
เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมี
และบริการของบริษทั ในเครือทีเ่ สนอขายผ่านธนาคาร
ประสิทธิภาพ ทำ�ให้ธนาคารเป็นธนาคารแห่งแรก
ได้แก่ บริการเช่าซือ้ และลิสซิง่ บริการจัดการกองทุน
ทีไ่ ด้รบั ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 27001
บริการนายหน้าค้าหลักทรัพย์ บริการประกันชีวติ และ
สำ�หรับระบบ Trade Finance System (TFS)
ประกันวินาศภัย บริการด้านบัตรเครดิตและสินเชือ่ บุคคล
และบริการทีป่ รึกษาทางการเงิน
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การสนับสนุนการเงิน
นอกจากผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ธนาคารยังได้เป็นส่วนหนึง่
ในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเป็นแหล่งเงินของรัฐ
เพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนและความเจริญของ
ประเทศ รวมทัง้ การให้ความร่วมมือและสนับสนุนระหว่างประเทศ

- ผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ ธุรกิจขนาดเล็ก sSME เป็นการตอบสนองนโยบาย
		 ภาครัฐในการให้วงเงินสินเชือ่ แก่ผปู้ ระกอบการ sSME ทีม่ ศี กั ยภาพ
		 แต่ขาดแหล่งเงินทุนในการดำ�เนินธุรกิจได้มโี อกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน
1. การสนับสนุนนโยบายภาครัฐ
		 จากสถาบันการเงิน เช่น สินเชือ่ ธุรกิจอเนกประสงค์ 5 ประเภท
ธนาคารในฐานะรัฐวิสาหกิจ ย่อมมีหน้าทีใ่ นการสนับสนุนการดำ�เนินนโยบาย
		 สินเชือ่ ธุรกิจขนาดเล็ก สินเชือ่ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ของภาครัฐในด้านต่างๆ ผ่านการดำ�เนินงานของธนาคาร ทัง้ ในด้านสินค้า		 		 สินเชือ่ เพือ่ การเกษตร สินเชือ่ สำ�หรับผูป้ ระกอบการร้านทอง
และบริการทางการเงิน ความเชีย่ วชาญด้านต่างๆ ของธนาคาร อาทิ
		 สินเชือ่ Top Up Loan sSME สินเชือ่ อิสระชีพเพือ่ การแพทย์
การปล่อยสินเชือ่ เพือ่ สนับสนุนโครงการตามนโยบายรัฐบาล การสนับสนุน 		
- โครงการสินเชือ่ บำ�เหน็จตกทอด เพือ่ ตอบสนองนโยบายภาครัฐ
ชุมชนและสิง่ แวดล้อมผ่านการให้สนิ เชือ่ พิเศษ หรือแม้แต่การสนับสนุน
		 บรรเทาความเดือดร้อนของผูร้ บั บำ�นาญ ให้ผรู้ บั บำ�นาญสามารถ
การปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ระบบ		 		 ดำ�รงชีพอยูไ่ ด้ เนือ่ งจากมีผรู้ บั บำ�นาญจำ�นวนมากทีไ่ ด้รบั บำ�นาญ
สาธารณูปโภคระบบโทรคมนาคม เป็นต้น ซึง่ ธนาคารในฐานะรัฐวิสาหกิจ
		 รายเดือนในอัตราตํา่ ไม่พอเพียงต่อการครองชีพ
ถือเป็นกลไกหนึง่ ของรัฐในการขับเคลือ่ น สนับสนุน โครงการทีเ่ ป็นประโยชน์
- สินเชือ่ ผูร้ บั เหมาภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เพือ่ สนับสนุนสินเชือ่ ครบวงจร
อันจะนำ�มาซึง่ ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศและความเป็นอยู่
		 กับผูป้ ระกอบการทีด่ �ำ เนินงานรับเหมาก่อสร้าง และ/หรือ งานจัดซือ้ /
ทีด่ ขี องประชาชน
		 จัดจ้างของหน่วยงานราชการ และ/หรือ รัฐวิสาหกิจ ให้มเี งินทุน
		 เพียงพอสำ�หรับการดำ�เนินโครงการ ตัง้ แต่เริม่ ต้นโครงการจนสามารถ
อย่างไรก็ตาม โครงการทีธ่ นาคารให้การสนับสนุน ธนาคารได้มกี ารพิจาณา		 		 ดำ�เนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามแผนงานทีว่ างไว้ และส่งมอบงานได้
และตระหนักถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม รวมถึง
		 ตามกำ�หนด ภายใต้เงือ่ นไขพิเศษของธนาคาร
ความต้องการของสังคม ชุมชน ก่อนการดำ�เนินการและมีการติดตาม		 - โครงการสินเชือ่ ส่วนบุคคล เป็นโครงการซึง่ ตอบสนองต่อนโยบาย
ประเมินผล ให้ค�ำ ปรึกษาอย่างต่อเนือ่ ง และปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
		 ภาครัฐทีจ่ ะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผูก้ ู้ ให้มโี อกาสเข้าถึง
อย่างรอบคอบ เพือ่ มิให้เกิดภาพลักษณ์ทไ่ี ม่ดตี อ่ ธนาคารในฐานะทีม่ ี
		 แหล่งเงินกูไ้ ด้มากขึน้
ส่วนร่วมให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ
- ผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ ทีม่ ี บสย. คํา้ ประกัน ธนาคารได้เข้าร่วมโครงการกับ
		 บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพือ่ ตอบสนอง
โดยในปี 2557 ทีผ่ า่ นมา ธนาคารได้สนับสนุนสินเชือ่ ตามนโยบายภาครัฐ
		 นโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาทางการเงิน และเพือ่ เสริมสภาพคล่อง
ซึง่ หลายโครงการเป็นโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับสังคมและสิง่ แวดล้อม อาทิ
		 ให้กบั ผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดเล็ก ทีม่ ศี กั ยภาพและต้องการสินเชือ่
		 แต่ขาดหลักประกัน ได้มโี อกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน
ผลิตภัณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับสังคม
		 เช่น สินเชือ่ ธุรกิจขนาดเล็ก KTB-sSME 3 เท่า สินเชือ่ เพือ่ ผูป้ ระกอบการ
- สินเชือ่ สนับสนุนโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศ โครงสร้างพืน้ ฐานของ		 		 OTOP และวิสาหกิจชุมชน โครงการคํา้ ประกันสินเชือ่ Portfolio
		 ประเทศไม่วา่ จะเป็นระบบโทรคมนาคม สาธารณูปโภค การคมนาคม 		 		 Guarantee Scheme สำ�หรับผูป้ ระกอบการใหม่
		 ล้วนเป็นกลไกของความเป็นอยู่ การอยูด่ กี นิ ดี การพัฒนาชุมชนและ		
- โครงการชดเชยดอกเบีย้ ให้กบั ผูป้ ระกอบการค้าข้าว ในการเก็บสต็อก
		 ประเทศทีด่ ใี นอนาคต ธนาคารถือเป็นส่วนหนึง่ ในการสนับสนุนเพือ่ ให้เกิด		 		 ปีการผลิต 2557/58 โดยเป็นการร่วมมือกับรัฐบาล (กรมการค้าภายใน)
		 การพัฒนาประเทศผ่านการให้สนิ เชือ่ แก่รฐั บาลผ่านกระทรวงการคลัง
		 ในการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ลูกค้าเปลือกนาปี ปีการผลิต 2557/58
		 ในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศ โดยสนับสนุนโครงการต่างๆ
		 และเพือ่ สนับสนุนลูกค้าธนาคารกลุม่ โรงสีขา้ วทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ ให้มี
		 เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริง่ -สมุทรปราการ โครงการระบบ		 		 สภาพคล่องเพิม่ ขึน้ จากการรับเงินชดเชยดอกเบีย้ ในการ เก็บสต็อกข้าว
		 ขนส่งมวลชนรางในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ-ปริมณฑล โครงการรถไฟฟ้า
		 ตามนโยบายรัฐบาล
		 สายสีนา้ํ เงิน ช่วงหัวลำ�โพง-บางแค และช่วงบางซือ่ -ท่าพระ โครงการ		
- โครงการสนับสนุนสินเชือ่ เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผปู้ ระกอบการยาง
		 ปรับปรุงทางรถไฟทีไ่ ม่ปลอดภัย และโครงการเงินกูเ้ พือ่ ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจ
		 ซึง่ เป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาลทีจ่ ะสนับสนุนสินเชือ่ เป็นเงินทุน
		 และพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ปี 2558 ครัง้ ที่ 1 ซึง่ การสนับสนุนดังกล่าว 		 		 แก่ผปู้ ระกอบการยาง โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 3
		 มีอายุของวงเงิน 2 ปี
		 และผูเ้ ข้าร่วมโครงการชำ�ระดอกเบืย้ ในอัตราร้อยละ 2
หมายเหตุ : โครงการชดเชยดอกเบีย้ ให้กบั ผูป้ ระกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก
- มาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผทู้ ไ่ี ด้รบั ความเสียหายจาก
ปีการผลิต 2557/58 และโครงการสนับสนุนสินเชือ่ เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่
		 อุทกภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย (Soft Loan BOT) เป็นมาตรการ
ผูป้ ระกอบการยาง รับนโยบายจากภาครัฐปลายปี 2557 แต่คาดการณ์วา่ สามารถ
		 ทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผทู้ ไ่ี ด้รบั 		
ให้สนิ เชือ่ ได้ตน้ ปี 2558
		 ความเสียหายจากอุทกภัยผ่านธนาคาร

รายงานความยั่งยืน
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ผลิตภัณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม

• โครงการสินเชือ่ กรุงไทยประหยัดพลังงาน - Green Loan เพือ่ ลงทุน/เป็นทุนหมุนเวียน
ในโครงการทีก่ อ่ ให้เกิดการอนุรกั ษ์พลังงาน ลงทุนเพือ่ กำ�จัด/ลดมลภาวะ เพือ่ รักษา		
สภาพแวดล้อม และเพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยการลงทุน ปรับปรุงสถานประกอบการสิง่ ก่อสร้าง
และอุปกรณ์ตา่ งๆ ซึง่ ธนาคารได้มนี โยบายคิดอัตราดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียมพิเศษ		
โดยขึน้ อยูก่ บั ขนาดของผูป้ ระกอบการ
• โครงการเงินกูเ้ พือ่ สิง่ แวดล้อม เป็นโครงการเพือ่ สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ 		
ราชการส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ รวมทัง้ ภาคเอกชน ในการจัดให้มรี ะบบบำ�บัดนํา้ เสีย
อากาศเสีย ระบบกำ�จัดของเสีย เพือ่ ควบคุมบำ�บัดหรือขจัดมลพิษ มิให้เกิดผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อมรอบข้าง		
• โครงการสนับสนุนเงินทุนเพือ่ การวิจยั พัฒนาและเทคโนโลยีส�ำ หรับภาคเอกชน
เป็นโครงการทีส่ ง่ เสริมและกระตุน้ ให้ภาคเอกชนเกิดการพัฒนาความก้าวหน้า
ในการใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิม่
ให้เกิดแก่ภาคอุตสาหกรรมการผลิต อันจะนำ�ไปสูก่ ารเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดโลกและการอยูร่ อดอย่างยัง่ ยืน

ข้อมูลวงเงินผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ.ธนาคารกรุงไทย

วงเงินสินเชือ่
(ล้านบาท)

ยอดสินเชือ่ *
(ล้านบาท)

25,884.00

946.33

16,182.00

14,527.00

- ผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ ธุรกิจขนาดเล็ก sSME

11,608.00

9,800.15

- โครงการสินเชือ่ บำ�เหน็จตกทอด

3,697.96

3,148.70

- สินเชือ่ ผูร้ บั เหมาภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

2,916.57

2,169.76

- โครงการสินเชือ่ ส่วนบุคคล

2,658.71

2,598.11

- ผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ ทีม่ ี บสย. คํา้ ประกัน

1,263.91

1,120.86

วงเงินสินเชือ่
(ล้านบาท)

ยอดสินเชือ่ *
(ล้านบาท)

- โครงการสินเชือ่ กรุงไทยประหยัดพลังงาน - Green Loan

3,258.17

1,961.22

- โครงการเงินกูเ้ พือ่ สิง่ แวดล้อม

1,516.57

1,287.89

- โครงการสนับสนุนเงินทุนเพือ่ การวิจยั พัฒนาและเทคโนโลยีส�ำ หรับภาคเอกชน

337.69

167.108

ผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสังคม
- สินเชือ่ สนับสนุนโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศ
- มาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผทู้ ไ่ี ด้รบั ความเสียหายจากอุทกภัย
		 ของธนาคารแห่งประเทศไทย (Soft Loan BOT)

คิดเป็นร้อยละ 1.81 ของยอดสินเชือ่ ทัง้ หมดในปี 2557*
ผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม

คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของยอดสินเชือ่ ทัง้ หมดในปี 2557*
*ยอดสินเชือ่ ธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีทง้ั สิน้ 1,897,995 ล้านบาท

รายงานความยั่งยืน
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2. การสนับสนุนระหว่างประเทศ

ธนาคารกรุงไทยได้ให้การสนับสนุนทางการเงิน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยในรอบปี 2557 ธนาคารได้สนับสนุน
สินเชือ่ แก่ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพือ่ นำ�ไปพัฒนาด้านสาธารณูปโภคไฟฟ้า นํา้ ประปา รวมถึงเศรษฐกิจภายใน		
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึง่ เป็นการสนับสนุนสินเชือ่ เพิม่ เติมต่อเนือ่ งจากปี 2555 และปี 2556 อันเป็นการเสริมสร้าง		
ความสัมพันธ์ทด่ี ขี องทัง้ 2 ประเทศอีกทางหนึง่ ด้วย นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทย สาขาคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ยังได้รบั ใบอนุญาต		
ประกอบธุรกรรมเงินหยวน (RMB business license) ซึง่ สาขาคุนหมิงได้กอ่ ตัง้ เมือ่ ปี 2539 โดยมีเป้าหมายธุรกิจ คือ สนับสนุนการค้าไทย-จีน
โดยเฉพาะการค้าในแนวชายแดนทีม่ คี วามสำ�คัญมากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ให้บริการเงินสกุลเหรียญสหรัฐ เมือ่ เศรษฐกิจไทย-จีน ขยายตัว
และประเทศจีนเปิดเสรีเงินหยวน ธนาคารจึงได้ขออนุมตั ดิ �ำ เนินธุรกรรมสกุลหยวนเต็มรูปแบบ เพือ่ สนับสนุนลูกค้าของธนาคารอย่างเต็มที่

3. การสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

การดำ�เนินงานของธนาคารทีผ่ า่ นมาได้ค�ำ นึงถึง
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่าย โดยในแต่ละปีธนาคาร
ได้มกี ารจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อมควบคูไ่ ปกับการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร
ภายใต้ความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน เพือ่ ให้บรรลุจดุ มุง่ หมายดังกล่าว
ธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคมทำ�หน้าทีใ่ นการกำ�หนดนโยบาย
และติดตามการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยแบ่งการดำ�เนินงานออกเป็น 4 มิติ ได้แก่
		 1. มิตกิ ารศึกษา
		 2. มิตสิ งั คมและสิง่ แวดล้อม
		 3. มิตกิ ฬี า
		 4. มิตศิ ลิ ปวัฒนธรรม
โดยในปี 2557 ธนาคารได้สนับสนุนงบประมาณเป็นจำ�นวนเงิน
ทัง้ สิน้ 196.14 ล้านบาท เพือ่ ดำ�เนินโครงการและกิจกรรมทัง้
4 มิติ รวมถึงได้มกี ารจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2557-2559) 		
รวมเป็นงบประมาณฯ เพือ่ สนับสนุนการดำ�เนินงานดังกล่าว 			
มากกว่า 500 ล้านบาท

รายงานความยั่งยืน
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ข้อมูลการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปี 2555-2557

จำ�นวนเงิน (ล้านบาท)

รายละเอียด

2555

2556

2557

รายได้

127,776.00

137,300.60

142,444.30

ต้นทุนการดำ�เนินงาน

36,822.50

35,605.20

38,468.90

ค่าใช้จา่ ยพนักงานและผลประโยชน์

17,529.20

19,877.50

21,325.40

ค่าใช้จา่ ยสำ�หรับทีม่ าของเงินทุน

46,534.80

50,863.30

39,730.40

ค่าใช้จา่ ยด้านภาษี

11,326.70

11,577.90

10,894.40

- เงินบริจาคเพือ่ สาธารณกุศล/สาธารณประโยชน์

25.60

34.80

32.00

- เงินบริจาคเพือ่ การศึกษา/กีฬา

68.30

73.00

80.00

- สนับสนุนการจัดกิจกรรมแก่ทอ้ งถิน่

15.60

18.60

40.90

- สนับสนุนค่าใช้จา่ ยเพือ่ ประโยชน์แก่สงั คม

11.40

7.80

8.00

- การให้ทนุ การศึกษาแก่บคุ คลภายนอกองค์กร

8.00

7.20

9.00

25,613.30

31,539.90

31,855.30

ผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐศาสตร์

ค่าใช้จา่ ยด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม

มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม

หมายเหตุ: 1. ตัง้ แต่ปี 2556 เป็นต้นไป ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ภาษีเงินได้) และฉบับที่ 19 (ผลประโยชน์พนักงาน)
2. มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม = รายได้ - (ต้นทุน + ค่าใช้จา่ ยพนักงานและผลประโยชน์ + ทีม่ าเงินทุน + ภาษี + ค่าใช้จา่ ยด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม)
ต้นทุน

ค่าใช้จา่ ยพนักงานและผลประโยชน์

มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม

รายได้

ทีม่ าเงินทุน

ภาษี

ค่าใช้จา่ ยด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม

รายงานความยั่งยืน
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การบริหารความเสี่ยง
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
ในปัจจุบนั สภาพภูมอิ ากาศทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วทัง้ ภายใน
และภายนอกประเทศ ทัง้ ยังมีแนวโน้มว่าภัยพิบตั ติ า่ งๆ จะเกิดขึน้ บ่อยครัง้
และมีแนวโน้มทีร่ นุ แรงมากขึน้ ล้วนเป็นปัจจัยเสีย่ งทีจ่ ะส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจ
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ธนาคารได้ตระหนักถึงผลกระทบของภัยพิบตั ิ อันส่งผล
ต่อการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร ธนาคารจึงได้มกี ารจัดทำ�ประกันภัยทีค่ รอบคลุม
ความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากภัยพิบตั ิ เพือ่ รองรับผลกระทบหรือความเสียหาย
ทีเ่ กิดขึน้ อาทิ การทำ�ประกันภัยเครือ่ ง ATM/ ADM เครือ่ ง 2 In 1 และ
เครือ่ ง Update Passbook ของธนาคาร โดยมีทนุ ประกันซึง่ ครอบคลุมความเสียหาย
ต่างๆ มูลค่าทุนประกันรวมกว่า 1,500 ล้านบาท รวมถึงการจัดเตรียมแผนรองรับ
ขณะเกิดภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉกุ เฉิน (Business Continuity Plan) ไม่วา่ จะเป็น
กรณีการเกิดอัคคีภยั การก่อการร้าย แผ่นดินไหว หรืออุทกภัย เพือ่ ให้การดำ�เนิน
ธุรกิจของธนาคารในทุกส่วนเป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง โดยธนาคารได้ด�ำ เนินการทบทวน
ปรับปรุงปัจจัยความเสีย่ งต่างๆ อย่างสมํา่ เสมอ ทัง้ ยังได้มกี ารซักซ้อมแผนรองรับ
ขณะเกิดภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉกุ เฉินเป็นประจำ� เช่น กรณีการเกิดอัคคีภยั
ซึง่ มีการดำ�เนินการซักซ้อม ปีละ 1 ครัง้ พนักงานของธนาคารสามารถเรียนรู้ รับทราบ
แนวปฏิบตั ิ กรณีเกิดเหตุการณ์จากภัยพิบตั ติ า่ งๆ ได้โดยขัน้ ตอนแผนการดำ�เนินการ
ต่างๆ ได้ประกาศเปิดเผยให้พนักงานได้รบั ทราบในระบบ Intranet ของธนาคาร
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การดำ�เนินงานด้านสังคม
ธนาคารดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยแบ่งการดำ�เนินงานออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

ทุกคน
เสมอภาค
ธนาคารปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่มีการ
กีดกัน แบ่งแยก หน่วงเหนี่ยว หรือจำ�กัดสิทธิแก่บุคคล
ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า หรือพนักงาน โดยมีขั้นตอนการ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนต่างๆ ทุกฝ่ายอย่าง
เท่าเทียมกัน การรับเรื่องร้องเรียนเป็นผลสะท้อนในการ
ดำ�เนินธุรกิจ ธนาคารมีการทบทวนปรับปรุงกระบวนการ
และคู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนเป็นประจำ�ทุกปี
โดยกำ�หนดมาตรฐานการรับเรื่องร้องเรียน/กระบวนการ
แก้ไขปัญหา/ติดตาม/มาตรการป้องกัน เพื่อเพิ่มความสำ�เร็จ
ในการแก้ไขปัญหา โดยมีการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ของลูกค้า และพนักงานหลากหลายช่องทาง ตามที่กล่าวไว้
ในหัวข้อ แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร สำ�หรับ
พนักงานที่แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ธนาคารได้คำ�นึงถึง
ความเป็นธรรม และปกป้อง ไม่ลดตำ�แหน่ง ลงโทษ หรือ
ให้ผลทางลบ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ของผู้แจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยคำ�นึงถึง
ความปลอดภัยและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้แจ้ง

ทั้งนี้ กรอบการดำ�เนินงานด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ธนาคารได้ดำ�เนินการ
ตามมาตรฐานอย่างเป็นธรรม โดยการยึดตามหลักกฎหมายพระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติคุณสมบัติพนักงาน
รัฐวิสาหกิจฯ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ พ.ศ. 2522 ประกาศ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นตํ่าของสภาพการจ้างงาน
ในรัฐวิสาหกิจ (28 มิถุนายน 2549) ประมวลกฎหมายเเพ่งและพาณิชย์
(มาตรา 575-586 : ลักษณะการจ้างงาน) และมีการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์และสหภาพรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย โดยปัจจุบันมีสมาชิกของ
สหภาพฯ รวมทั้งหมด 17,146 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57) คิดเป็น
ร้อยละ 75 ของจำ�นวนพนักงานทั้งหมด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงาน
และลูกค้าว่าธนาคารไม่มีการบังคับใช้แรงงานเกณฑ์ แรงงานบังคับ รวมถึง
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องเชื่อถือได้
ในการดำ�เนินธุรกิจ สิ่งที่ธนาคารให้ความสำ�คัญ คือ การให้บริการแก่ลูกค้า
ธนาคารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทุกกลุ่ม โดยการจัดเก็บประวัติข้อมูล
ลูกค้า วิเคราะห์ แบ่งแยกกลุ่ม และพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าแต่ละกลุ่ม อาทิ การพัฒนาระบบ
KTB NET BANK เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการเข้าสู่บริการเงินผ่านทางเว็บไซต์
หรือแม้กระทั่งการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ โดยเฉพาะเจาะจงกับ
ลูกค้าแต่ละคน รวมถึงธนาคารได้ดำ�เนินการสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อ
คุณภาพและการให้บริการของธนาคารอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการประเมินปีละ 2 ครัง้
เพือ่ นำ�ผลที่ได้รับมาปรับปรุงการดำ�เนินงานและการให้บริการของธนาคารให้ดี
ยิ่งขึน้ ในปี 2557 ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารอยูใ่ นระดับ 4.62
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารกำ�หนดไว้ (4.40)
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ปี 2557 ธนาคารได้รับการแจ้งเรื่องราวจากช่องทางต่างๆ
ของธนาคารจำ�นวนทั้งสิ้น 15,755 ครั้ง โดยแบ่งเป็นกลุ่มเรื่อง
ขอความช่วยเหลือ จำ�นวน 12,348 ครั้ง เสนอแนะ จำ�นวน
1,870 ครั้ง ร้องเรียน จำ�นวน 1,195 ครั้ง ชมเชย จำ�นวน
342 ครัง้ โดยมีกรณีการเลือกปฏิบตั จิ �ำ นวน 10 ครัง้ ซึง่ ส่วนมาก
เป็นประเด็นเกีย่ วกับการให้บริการทีส่ าขา เรือ่ งการเรียกคิวรับบริการ
ทั้งนี้ธนาคารได้มีกระบวนการแก้ไขเรื่องที่เกิดขึ้น โดยเรียก
พนักงานที่ถูกร้องเรียนมาสอบถามข้อเท็จจริง พร้อมทั้ง
แนะนำ�การบริการทีม่ มี าตรฐาน มีการระบุโทษหากเกิดเหตุการณ์
แบบเดิมซํ้าอีก และติดต่อผู้เสียหายเพื่อทำ�การอธิบายพร้อมทั้ง
ขอโทษต่อเรื่องที่เกิดขึ้น ในรอบปีที่ผ่านมาธนาคารได้ดำ�เนินการ
แก้ไขเรือ่ งร้องเรียนไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ 99.18 และร้อยละ 0.82
อยู่ระหว่างดำ�เนินการ โดยเรื่องการลงโทษผู้ที่กระทำ�ผิด
รวมถึงแจ้งผลการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ ธนาคาร
ได้เก็บบันทึกข้อมูลการแจ้งเรื่องร้องเรียนและกระบวนการ
แก้ไขปัญหาไว้อย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบถึงแนวทางปฏิบตั ทิ ถ่ี กู ต้อง เพือ่ นำ�มาปรับปรุงการทำ�งาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
พนักงานที่ไม่เป็นสมาชิก

ได้ด�ำ เนินการแก้ ไข
เรือ่ งร้องเรียนแล้ว
พนักงาน KTB เป็นสมาชิก
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
ธนาคารกรุงไทย

ในรอบปีทผ่ี า่ นมา ธนาคารได้ด�ำ เนินการแก้ ไขเรือ่ งร้องเรียนข้อร้องทุกข์ ไปแล้ว
คิดเป็นร้อยละ 99.18 และร้อยละ 0.82 อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการ

ช่ อ งทางการสื่อ สาร
ต่างๆ ของธนาคาร

นอกจากนี้ ธนาคารยังตระหนักและให้
ความสนใจในกรณีปัญหาที่เป็นข้อกังวลสำ�คัญ
ของผู้ใช้บริการที่เกิดขึ้น เช่น การโจรกรรม
ข้อมูลบัตร ATM (Skimming) จากกรณีดงั กล่าว
ธนาคารได้ท�ำ การประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทาง
การสื่อสารเพื่อให้ผู้ใช้บริการระมัดระวังในการ
ใช้งานมากขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ผู้ใช้บริการ โดยการปรับปรุงพัฒนาระบบ
และตรวจสอบเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
ของธนาคารอย่างสมํ่าเสมอ

ในฐานะที่ธนาคารเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง
และผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำ�ของประเทศไทย มีหน้าที่ให้บริการ
ทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการข้อผู้ใช้บริการในทุกระดับ
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการ
และผู้เกี่ยวข้องทราบข้อมูลด้านสินค้าและบริการทางการเงินของ
ธนาคารอย่างถูกต้องและทันเวลา ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น
ที่ทำ�การสาขา เว็บไซต์ของธนาคาร สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น ช่องทาง
การสื่อสารที่ทั่วถึง ทำ�ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และ
บริการทางการเงินได้สะดวก รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการ
กลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย โดยธนาคารดำ�เนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดบนพื้นฐานของกฎหมายต่างๆ อาทิ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาและ
สื่อสารผลิตภัณฑ์ของธนาคารอย่างถูกต้อง ไม่มีการสื่อสาร โฆษณา
ใดๆ ที่ก็ให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำ�คัญเกี่ยวกับสาระสำ�คัญของ
สินค้าและบริการส่งผลให้ในปี 2557 ไม่มีเรื่องร้องเรียนใดๆ ที่เกิดจาก
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร โฆษณา สินค้า
และบริการของธนาคาร รวมถึงธนาคารไม่มีผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ใดๆ ที่ถูกระงับการให้บริการเนื่องจากการดำ�เนินการที่ผิดกฎหมาย
หรือเป็นที่สงสัยของสาธารณชน
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นอกจากนี้ ลูกค้าหรือผูส้ นใจยังสามารถสอบถามข้อมูลสินค้าและบริการทางการเงิน และข้อมูลต่างๆ ผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าของธนาคาร
ซึง่ มีเจ้าหน้าทีพ่ ร้อมให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง เป็นประโยชน์ และรับฟังข้อเสนอแนะ พร้อมตอบสนองความต้องการลูกค้า ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยจะเก็บ
ข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ นอกจากนัน้ ยังสามารถสือ่ สารกับทางธนาคารผ่านทางสือ่ สังคมออนไลน์ตา่ งๆ ได้อกี ทางหนึง่ ด้วย เช่น เว็บไซต์
เฟซบุก๊ ไลน์ เป็นต้น
ในขณะเดียวกัน ธนาคารได้ให้ความสำ�คัญต่อการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน รวมถึงกลยุทธ์ในการทำ�ธุรกิจให้กบั
ลูกค้ากลุม่ ต่างๆ ของธนาคาร โดยมีบคุ ลากรทัง้ ภายในและภายนอกธนาคารเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรูใ้ นโอกาสต่างๆ เช่น การจัดสัมมนา
“เพิม่ พันธมิตรสร้างธุรกิจ S-SMEs” สัญจรไปตามภูมภิ าคต่างๆ
ธนาคารให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยกำ�หนดเป็น 1 ใน 4 ข้อของพันธกิจธนาคาร คือ
ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน ซึง่ ธนาคารเล็งเห็นว่าส่วนสำ�คัญทีจ่ ะดำ�เนินธุรกิจได้อย่างยัง่ ยืนนัน้ นอกจากจะต้อง
ดำ�เนินธุรกิจโดยไม่สร้างผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมแล้ว ยังจำ�เป็นต้องผลักดันภาคชุมชนและสังคมให้เติบโตไปพร้อมๆ กัน
โดยธนาคารดำ�เนินโครงการต่างๆ เพือ่ สนับสนุนภาคชุมชนและสังคมอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงปลูกจิตสำ�นึกของพนักงานให้ตระหนักถึงความสำ�คัญ
และอาสาเข้าช่วยเหลือสังคมผ่านการมีสว่ นร่วมในการดำ�เนินโครงการฯ โดยแบ่งการดำ�เนินงานออกเป็น 4 มิติ ดังนี้

มิติการศึกษา

มิตกิ ฬ
ี า

มิตสิ งั คมและสิง่ แวดล้อม

มิตศิ ลิ ปวัฒนธรรม

ธนาคารเล็งเห็นว่าการสร้างทุน
ทางปัญญาเป็นทุนที่ไม่มีวันหมด
ยิ่งใช้ยิ่งคุ้มค่าและช่วยพัฒนาเยาวชน
ชุมชน และสังคมอย่างแท้จริง
อาทิ โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว
โครงการกรุงไทยยุววาณิช
โครงการกรุงไทยสานฝัน
โรงเรียนดีใกล้บ้าน
โครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต

การดำ�เนินธุรกิจของธนาคารคำ�นึงถึง
สังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน
นอกจากผลิตภัณฑ์ บริการ และ
การดำ�เนินการในด้านต่างๆ แล้ว
ธนาคารยังดำ�เนินโครงการต่างๆ อีกมากมาย
อาทิ โครงการกรุงไทยสนับสนุนอาหารกลางวัน
สำ�หรับโรงเรียนขาดโอกาส
โครงการ KTB CSR KIDS CAMP
โครงการกรุงไทยหัวใจสีเขียว
โครงการ Shred2Share

การส่งเสริมการออกกำ�ลังกาย
การเล่นกีฬา เป็นส่วนหนึง่ ทีธ่ นาคาร
ให้ความตระหนักถึงโดยมีการ
ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาฯ ต่างๆ
และมีการจัดตัง้ ชมรมและจัดทำ�โครงการ
อาทิ โครงการสนับสนุนสมาคมมวยสากล
แห่งประเทศไทย โครงการสนับสนุน
สมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทย
โครงการ KTB เยาวชนคนรักบอล

สามารถเป็นส่วนหนึง่ ในการจรรโลงใจ
ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ จิตใจ
และปัญญา ธนาคารได้จดั ตัง้ หอศิลป์กรุงไทยและมีการดำ�เนิน
โครงการพร้อมทัง้ ให้การสนับสนุนการประกวดต่างๆ อาทิ
โครงการกรุงไทยสานศิลปวัฒนธรรม โครงการศิลปะสัญจร...
สร้างโลกสวยด้วยคุณธรรม โครงการอบรมความรู้
ความเข้าใจในศิลปะ (Art Appreciation) และการดูแลอนุรกั ษ์
งานศิลปะเบือ้ งต้น โครงการทีธ่ นาคารให้การสนับสนุน
(โครงการสนับสนุนงานวันศิลป์พรี ะศรี โครงการสนับสนุนการ
จัดแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุน่ เยาว์ โครงการสนับสนุน
ศิลปินอาเซียนสัญจร : ศิลปินแห่งชาติสญั จรสูป่ ระชาคมอาเซียน)
ทัง้ นีธ้ นาคารได้ด�ำ เนินโครงการต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง มีการขยายผล
และริเริม่ โครงการใหม่ๆ นอกจากนีย้ งั ปลูกจิตสำ�นึกของพนักงาน
โดยให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการดำ�เนินโครงการฯ
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การดำ�เนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมทีธ่ นาคารดำ�เนินงานมาอย่างต่อเนือ่ ง
มิติการศึกษา: ธนาคารเล็งเห็นว่าการสร้างทุนทางปัญญาเป็นทุนที่ ไม่มีวันหมด ยิ่งใช้ยิ่งคุ้มค่าและช่วยพัฒนาเยาวชน ชุมชน
และสังคมอย่างแท้จริง ดังนี้

โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว

โครงการนีเ้ ป็นการแข่งขันคิดวิเคราะห์แผนธุรกิจ พร้อมลงพืน้ ทีด่ �ำ เนินโครงการจริง
แล้วนำ�เสนอผลงานผ่านภาพโปสเตอร์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
ทุกชั้นปี ทุกสถาบันการศึกษาเพื่อตอกยํ้าการบริหารธุรกิจด้วยความโปร่งใส
ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูล

โครงการกรุงไทยยุววาณิช

การสร้างความสามารถในทางธุรกิจให้แก่เยาวชนไทยผ่านโครงการกรุงไทยยุววาณิช
โดยให้เยาวชนที่กำ�ลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้มีโอกาสประกอบธุรกิจจริง
โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีการจดทะเบียนในรูปบริษัทจำ�ลองกับ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย

โครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน

เป็นโครงการเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสรับการศึกษาโดยไม่ต้องเดินทาง
ไกลบ้าน ด้วยการสนับสนุนเงินทุนเพื่อปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน
ให้มีความพร้อม มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งานและพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนการสอนให้กับอาจารย์

โครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต

เป็นโครงการที่ขยายผลให้เด็กนักเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝัน
โรงเรียนดีใกล้บ้าน เกิดความมุ่งมั่นในการเรียน ธนาคารจึงมอบทุนการศึกษา
ให้แก่เด็กนักเรียนที่สามารถเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำ�
ของรัฐได้ โดยเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าจนจบปริญญาตรี
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มิติสังคมและสิ่งแวดล้อม: การดำ�เนินธุรกิจของธนาคารคำ�นึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน นอกจากผลิตภัณฑ์
บริการและการดำ�เนินการในด้านต่างๆ แล้ว ธนาคารยังดำ�เนินโครงการต่างๆ อีกมากมาย ดังนี้

โครงการกรุงไทยสนับสนุนอาหารกลางวันสำ�หรับโรงเรียนขาดโอกาส

ในปี 2557 ธนาคารได้ให้การสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 46 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อลดภาวะทุพโภชนาของนักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน ด้วยการสนับสนุน
เงินให้โรงเรียนสร้างผลผลิตเพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานทุกวัน
และผลผลิตส่วนที่เกินจะนำ�ไปหารายได้ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในโครงการต่อไป

โครงการ KTB CSR KIDS CAMP

โครงการ KTB CSR KIDS CAMP สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ในเรื่องของวิชาพื้นฐานต่างๆ เช่น
ภาษาอังกฤษ ศิลปศึกษา สิ่งแวดล้อม ดนตรี รวมถึงการสร้างเสริมประสบการณ์
ด้วยการศึกษาดูงานเพื่อท่องเที่ยวโลกกว้าง นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการส่งเสริม
การทำ�งานเป็นทีมและรับรางวัลกิจกรรมคนเก่ง

โครงการกรุงไทยหัวใจสีเขียว

ส่งเสริมให้พนักงาน บุตรหลานของพนักงานและบริษัทในเครือ
และนักเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน
ร่วมทำ�กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน

โครงการ Shred2Share

ธนาคารร่วมเป็น 1 ใน 59 องค์กรที่เข้าร่วมโครงการ Shred2Share
กับบริษัทอินโฟเซฟ จำ�กัด เพื่อร่วมดูแลข้อมูลของธนาคาร พร้อมทั้ง
การรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการย่อยสลายเอกสารอย่างถูกวิธี
ตามมาตรฐานสากลและนำ�ไปรีไซเคิลเพื่อผลิตกระดาษใหม่
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มิติกีฬา: การส่งเสริมการออกกำ�ลังกาย การเล่นกีฬา เป็นส่วนหนึ่งที่ธนาคารให้ความตระหนักถึงโดยให้การสนับสนุน		
สมาคมกีฬาฯ ต่างๆ และมีการจัดตั้งชมรมและจัดทำ�โครงการ ดังนี้

โครงการสนับสนุนสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย
โครงการสนับสนุนสมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

ธนาคารได้ให้การสนับสนุนสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยและสมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557
ธนาคารได้ให้การสนับสนุนรวมทั้ง 2 สมาคมเป็นเงินทั้งสิ้น 20 ล้านบาท

โครงการ KTB เยาวชนคนรักบอล

โครงการ KTB เยาวชนคนรักบอล เพือ่ ให้บตุ รหลานพนักงาน
มีสขุ ภาพพลานามัยทีด่ แี ละใช้เวลาว่างทีม่ ใี ห้เกิดประโยชน์ รวมทัง้ เป็นการส่งเสริม
ให้มที กั ษะในการเล่นฟุตบอลทีด่ ี ภายใต้ชอ่ื โครงการ KTB Kid’s Soccer Camp
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มิติศิลปวัฒนธรรม: ศิลปะ สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการจรรโลงใจ ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
จิตใจ และปัญญา ธนาคารได้จัดตั้งหอศิลป์กรุงไทยและมีการดำ�เนินโครงการพร้อมทั้งให้การสนับสนุน
การประกวดต่างๆ ดังนี้

โครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุน

โครงการกรุงไทยสานศิลปวัฒนธรรม
โครงการสนับสนุนงานวันศิลป์พรี ะศรี
โครงการสนับสนุนการจัดแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุน่ เยาว์
โครงการสนับสนุนศิลปินอาเซียนสัญจร:
ศิลปินแห่งชาติสญั จรสูป่ ระชาคมอาเซียน (ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน)
ด้วยเจตนารมณ์ทจ่ี ะส่งเสริมศิลปะของประเทศไทย ธนาคารจึงได้มกี ารร่วม
สนับสนุนโครงการต่างๆ ทีห่ น่วยงานภายนอกหรือองค์กรอืน่ ๆ
จัดดำ�เนินโครงการ โดยทีธ่ นาคารเป็นส่วนหนึง่ ในการร่วมพัฒนา
และผลักดันให้ศลิ ปินไทยได้พฒั นาศักยภาพของตนเอง

โครงการศิลปะสัญจร...สร้างโลกสวยด้วยคุณธรรม

เป็นโครงการทีเ่ กีย่ วกับการศึกษาเรียนรูใ้ นรูปแบบการเดินเท้า หรือการปัน่ จักรยาน
ในพืน้ ทีย่ า่ นเยาวราชและพืน้ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง โดยเลือกสถานทีท่ ม่ี ศี ลิ ปวัฒนธรรม
ทีโ่ ดดเด่น และสะท้อนถึงเรือ่ งราวคุณธรรมความดี เช่น งานศิลปะในแกลลอรี่
ศิลปะจากภูมสิ ถาปัตย์ วิถชี วี ติ และภูมปิ ญั ญาของผูค้ นในพืน้ ทีย่ า่ นเยาวราช

โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจในศิลปะ
(Art Appreciation) และการดูแลอนุรักษ์งานศิลปะเบื้องต้น

โครงการอบรมความเข้าใจในศิลปะเบือ้ งต้น (Art Appreciation)
และการดูแลอนุรกั ษ์งานศิลปะเบือ้ งต้น เพือ่ ให้ความรูแ้ ก่บคุ ลากรซึง่ ต้องเกีย่ วข้อง
กับผลงานศิลปกรรม ให้สามารถดูแลรักษาผลงานในเบือ้ งต้นได้อย่างเหมาะสม
เนือ่ งจากผลงานศิลปะสะสมของธนาคารนีเ้ ป็นงานทีไ่ ด้รบั รางวัลและมีเพียง
ชิน้ เดียวในโลก (Masterpiece)
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โดยในปี 2557 ธนาคารได้ขยายผลและริเริม่ โครงการใหม่

ในด้านการศึกษา คือ โครงการสร้างสือ่ การเรียนการสอนสำ�หรับผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ
ธนาคารสนับสนุนงบประมาณให้กบั วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้ระยะเวลา
ทัง้ สิน้ 3 ปี ในการพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนในโรงเรียนโสตศึกษาทัว่ ประเทศในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 20 แห่ง เนือ้ หาครอบคลุม 8 สาระการเรียนรูข้ องผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ
ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย สังคมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะและภาษามือไทย ภายใต้งบประมาณ
11,000,000 บาท
มิตสิ งั คมและสิง่ แวดล้อม อันได้แก่ โครงการเสริมศักยภาพโรงเรียนชายขอบเป็นโครงการ
ทีไ่ ด้รบั ความร่วมมือจากสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน โดยก่อนเริม่ โครงการธนาคาร
มีการประชุมร่วมกันกับคนในชุมชนถึงความต้องการของทัง้ ทางโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ
พร้อมทัง้ มีการจัดตัง้ คณะกรรมการดำ�เนินโครงการฯ ซึง่ มีธนาคาร ชุมชนพัฒนาประชากร
และชุมชนเป็นทีป่ รึกษา มีอาจารย์ นักเรียน และคนในชุมชนเป็นคณะกรรมการ เพือ่ ที่
จะตอบสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสมและเป็นความต้องของคนในพืน้ ทีจ่ ริงๆ ไม่วา่
จะเป็นเรือ่ งของการทำ�การเกษตรและการพัฒนาอาชีพและมีการขยายผลออกไปสูช่ มุ ชน
โดยคาดหวังทีจ่ ะให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ภายใต้งบประมาณ 750,000 บาท
ใช้เวลาทัง้ สิน้ 2 ปี
และโครงการรูเ้ ก็บ รูใ้ ช้ สบายใจ เป็นโครงการทีธ่ นาคารกรุงไทยซึง่ เป็นสมาชิกของ
สมาคมธนาคารไทยร่วมมือกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกันจัดอบรมตามหลักสูตร
“เงินทอง ต้องใส่ใจ” ให้ความรูท้ างการเงินและสร้างวินยั ทางการเงินให้กบั เยาวชน
ไม่วา่ จะเป็นด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการการเงินส่วนบุคคลให้กบั แกนนำ�นักศึกษา
จาก 6 มหาวิทยาลัย จำ�นวน 300 คน ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครปฐมเพือ่ ให้นกั ศึกษาเหล่านี้
เป็น Trainer ในการถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั นักศึกษาทัง้ ภายในสถาบันและต่างสถาบัน
และในด้านมิตศิ ลิ ปวัฒนธรรม ภายใต้ชอ่ื โครงการ Krungthai Art Awards เพือ่ เป็น
การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานศิลปกรรม ทีแ่ สดงออกถึงเรือ่ งราวและเนือ้ หาของ
ความเป็นไทย ทีพ่ ฒั นาก้าวสูร่ ะดับสากล ตามพันธกิจของธนาคารในการส่งเสริมการสร้าง
ทุนทางปัญญาภายใต้การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ เชือ่ มัน่ ว่างานสร้างสรรค์ศลิ ปวัฒนธรรม
เป็นทุนทางปัญญาทีม่ ปี ระโยชน์ สามารถสร้างคุณภาพทีด่ ขี น้ึ แก่สงั คม โดยใช้งบประมาณ
เป็นจำ�นวนเงินทัง้ สิน้ 11,000,000 บาท

2557

นอกจากนีธ้ นาคารเล็งเห็นถึงความสำ�คัญของผูพ้ กิ ารและผูส้ งู อายุจงึ มีนโยบายสนับสนุนและ
จัดสิง่ อำ�นวยความสะดวกสำ�หรับผูพ้ กิ ารและผูส้ งู อายุ ด้วยการให้สาขามีจดุ บริการผูพ้ กิ าร
และผูส้ งู อายุ ทำ�การปรับภูมทิ ศั น์และจัดหาสิง่ อำ�นวยความสะดวกให้เหมาะสมกับอาคาร
สถานทีต่ ง้ั ของแต่ละสาขา พร้อมทัง้ ให้พนักงานอำ�นวยความสะดวกแก่ผพู้ กิ ารทีไ่ ม่สามารถ
เขียนสลิปเองได้ ด้วยกรอกข้อมูลรายละเอียดในสลิป พร้อมอ่านรายละเอียดดังกล่าว
ให้ลกู ค้าทราบด้วย ทัง้ นี้ พนักงานผูก้ รอกข้อมูลในสลิปและพนักงานผูท้ �ำ รายการฝากเงิน
ต้องไม่ใช่บคุ คลเดียวกัน นอกจากนีใ้ นรอบปีทผ่ี า่ นมา ธนาคารมอบเงินสนับสนุนเข้ากองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการเป็นจำ�นวนเงินทัง้ สิน้ 22,922,587.50 บาท

รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2557
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การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ธนาคารดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยแบ่งการดำ�เนินงานออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

เป็นทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไปว่า ธุรกิจธนาคารพาณิชย์เป็นปัจจัยสำ�คัญ
ในการวางฐานรากเศรษฐกิจและสังคม ด้วยเป็นลักษณะธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบริการทางการเงิน ซึง่ สามารถสะท้อนคุณภาพชีวติ ความเป็นอยู่
ของคนในสังคม ดังนัน้ ธนาคารจึงมีบทบาทสำ�คัญเป็นอย่างมาก
ในการสร้างสรรค์สงั คมทีด่ แี ละพัฒนาเศรษฐกิจสูค่ วามยัง่ ยืน ถึงแม้วา่
ธนาคารจะมิได้ ใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ หรือปลดปล่อยมลภาวะ
เทียบเท่าอุตสาหกรรมหนักอืน่ ๆ ทีจ่ ะส่งผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
ต่อชุมชนโดยรอบจากขัน้ ตอนการดำ�เนินธุรกิจโดยตรง แต่ธนาคาร
ยังคงตระหนักถึงความสำ�คัญของการรักษาสิง่ แวดล้อมและดำ�เนินการ
มาอย่างต่อเนือ่ งและจริงจัง

การริเริม่ ของธนาคารในการบรรเทาผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม

แต่งตั้งคณะกรรมการ
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและ
เทคโนโลยี ต้ั ง แต่ วั น ที่
31 มกราคม 2555
สะท้อนให้เห็นได้จากธนาคาร
มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
อนุรกั ษ์พลังงานและเทคโนโลยี
ตัง้ แต่วนั ที่ 31 มกราคม 2555
เพือ่ มาเป็นคณะทำ�งานใน
การนำ�วิธกี าร เทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้งาน
และมีการบริหารจัดการ
พลังงานและเทคโนโลยีดา้ น
ต่างๆ ให้มกี ารใช้งานอย่าง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์ตอ่ การดำ�เนินธุรกิจ
ของธนาคาร

คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยีมีอำ�นาจหน้าที่ความรับผิดชอบ เรื่องการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
แบบมีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นให้พนักงานเกิดจิตสำ�นึกและร่วมประหยัดพลังงาน นำ�วิธีการ เทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้งานเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์คุ้มค่า
กับค่าใช้จ่ายของธนาคาร ให้ความเห็น คำ�แนะนำ�ในการใช้พลังงานและเทคโนโลยีด้านต่างๆ ของธนาคารให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร และควบคุมดูแลการ
ดำ�เนินการด้านอนุรักษ์พลังงาน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำ�หนด ทำ�ให้ธนาคารมีการกำ�หนด
มาตรการการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นเรื่องการดูแลรักษาและสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์ เพื่อให้
เกิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการดำ�เนินงานที่ยั่งยืนของธนาคาร จนกระทั่งวันที่
16 กุมภาพันธ์ 2555 ธนาคารได้ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้ อาคาร 1 (นานาเหนือ) อาคาร 2
(สุขุมวิท) อาคารถนนศรีอยุธยา อาคารสวนมะลิ ศูนย์คอมพิวเตอร์พิบูลสงคราม และศูนย์ฝึกอบรม
ธนาคารกรุงไทยเขาใหญ่เป็นอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกากำ�หนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ซึ่ง
ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 โดยนำ�ระบบการจัดการ
พลังงานมาใช้ในองค์กร ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อาคาร
ควบคุมดังกล่าว จึงประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำ�เนินการ
จัดการพลังงานในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ดำ�เนินการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำ�หนดให้มีการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของ
		 การดำ�เนินงานขององค์กร และถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับ
		 และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
2. ดำ�เนินการอนุรักษ์พลังงานอย่างเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ของแต่ละหน่วยงาน
3. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและจัดการพลังงาน
4. ดำ�เนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรอย่างต่อเนือ่ งและสอดคล้องกับการปฏิบตั งิ านทีด่ ี
5. ให้การสนับสนุนทรัพยากรที่จำ�เป็นด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำ�งาน การฝึกอบรม
		 และการมีส่วนร่วมในการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2557

โดยในปี 2556-2558 กระบวนการ Transformation ของธนาคาร
มีสว่ นช่วยลดภาระต่างๆ ด้านสิง่ แวดล้อมด้วยเช่นกัน เนือ่ งจาก
ธนาคารมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะลดปริมาณการใช้กระดาษในการดำ�เนิน
งานขัน้ ตอนต่างๆ แบบครบทัง้ วงจร (Paperless Organization)
ซึง่ ธนาคารได้น�ำ เทคโนโลยีของ Google มาช่วยพัฒนารูปแบบ
กระบวนการทำ�งาน อาทิ G-mail, Hangout, Google Drive,
Google Site และปฏิทินนัดหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพทีไ่ ด้มกี ารทดลองระบบปลายปี
2556 และเริม่ นำ�ระบบ Google มาใช้ทว่ั ทัง้ ธนาคารในปี 2557
และยังคงมีการเพิม่ ความสามารถของระบบอย่างต่อเนือ่ ง

ลดปริมาณค่าใช้จ่ายพลังงานลง
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“KTB
Think Green+”
โครงการร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน ทีเ่ ปิดตัวโครงการเมือ่ วันที่ 11 ธันวาคม 2557
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ปลูกจิตสำ�นึกให้พนักงานได้ตระหนักถึงคุณค่าในการใช้พลังงาน

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
1
จัดการ
พลังงาน

2

อนุรักษ์
พลังงาน

3

ปฏิบัติตาม
กฎหมาย

4

ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน

5

สนับสนุน
ทรัพยากรทีจ่ �ำ เป็น
ด้านบุคลากร

โดยในปี 2557 ธนาคารได้แต่งตัง้ คณะกรรมการโครงการ Cost Optimization and Procurement Excellent
เมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2557 ทำ�ให้ธนาคารมีการริเริม่ โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น
ธนาคารพยายามจัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และโครงการร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน “KTB Think
Green+” ทีเ่ ปิดตัวโครงการเมือ่ วันที่ 11 ธันวาคม 2557 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ปลูกจิตสำ�นึกให้พนักงานได้ตระหนัก
ถึงคุณค่าในการใช้พลังงาน รวมถึงมุง่ เน้นการมีสว่ นร่วมในการปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมของการใช้พลังงานให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน รวมถึงการประชาสัมพันธ์กจิ กรรม “KTB Think Green+ Award” เป็นกิจกรรม
แข่งขันลดการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานทัว่ ประเทศ ประกอบด้วยสำ�นักงานใหญ่ (อาคารนานาเหนือ และอาคาร
สุขมุ วิท) สาขา สำ�นักงานเขต และกลุม่ เครือข่ายภายในสายงานเครือข่ายขนาดเล็กและรายย่อย โดยมีเกณฑ์ชว้ี ดั
ชัดเจน รวมถึงจัดทำ�รายงานการใช้คา่ ไฟฟ้าในทุกเดือนเพือ่ ให้หน่วยงานต่างๆ ทราบถึงปริมาณการใช้ไฟฟ้า
สำ�หรับนำ�ไปปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีด่ แู ลการใช้พลังงาน และร่วมกัน
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ในปี 2558 มีจดุ ประสงค์เพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากการดำ�เนินงาน
และช่วยพัฒนาความยัง่ ยืนในเรือ่ งพลังงาน โดยธนาคารมีเป้าหมายว่าสิน้ ปี 2558 ธนาคารจสามารถลดค่าใช้จา่ ย
ด้านพลังงานได้มากกว่า 10% จากปริมาณการใช้ในรอบปีกอ่ นหน้า

รายงานความยั่งยืน
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การบริหารจัดการวัสดุ
ธนาคารเป็นสถาบันการเงิน ดำ�เนินธุรกิจประเภทรับฝากเงิน การให้กยู้ มื ซือ้ ขายตามตัว๋ เงินหรือเปลีย่ นมือตราสาร
ซือ้ หรือขายเงินตราต่างประเทศ ทัง้ นีส้ ามารถประกอบธุรกิจประเภทอืน่ ๆ เช่น การประกันภัย บริการหลักทรัพย์ อนุพนั ธ์ทางการเงิน เป็นต้น
ทำ�ให้ธนาคารจำ�เป็นต้องใช้สลิปและสมุดธนาคารจำ�นวนมากเพือ่ เป็นหลักฐานสำ�คัญทางการเงินทัง้ ในการฝาก ถอน โอน และจำ�เป็นต้อง
เก็บรักษาสลิปไว้เป็นหลักฐานนานกว่า 10 ปี

จากการทีธ่ นาคารตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรเหล่านี้ ประกอบกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีไร้สายความเร็วสูงพัฒนาขึน้ อย่างรวดเร็ว
ธนาคารมีความพยายามพัฒนานวัตกรรมการบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมาอย่างต่อเนือ่ งจาก KTB Online สูก่ ารเป็น KTB Netbank
ซึง่ เป็นการบริการธนาคารส่วนตัวบนอินเทอร์เน็ตรูปแบบใหม่ของธนาคารกรุงไทยทีใ่ ห้คณ
ุ ทำ�ธุรกรรมการเงินส่วนตัวได้ทกุ ที่ ทุกเวลา
ปฏิวตั ริ ปู แบบการทำ�ธุรกรรมทางการเงินด้วยฟังก์ชน่ั ทีค่ รบถ้วน สมบูรณ์แบบ และใช้งานง่าย สามารถทำ�ได้ทง้ั เรียกดูบญ
ั ชี เปิดบัญชี
โอนเงิน ชำ�ระเงิน โดยใช้เทคโนโลยีใกล้มอื คุณอย่างอิสระตามความต้องการ ทัง้ บนคอมพิวเตอร์ และบนมือถือ Smart Phone หรือ Tablet
และยังเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของธนาคารให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล ตลอดจน
สามารถทำ�ให้ธนาคารประหยัดทรัพยากรหลักทีใ่ ช้ ในการดำ�เนินธุรกิจ เช่น การลดปริมาณสลิปการทำ�ธุรกรรมทางการเงินฝาก ถอน
โอน และลดการใช้สมุดคูฝ่ ากด้วยบัญชีแบบไม่มสี มุดคูฝ่ าก ทำ�ให้มกี ารบริหารวัสดุหลักทีธ่ นาคารใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานความยั่งยืน
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นอกจากนี้ ถึงแม้วา่ ปริมาณวัสดุหลักของธนาคารทีน่ �ำ มารายงานในรายงานความยัง่ ยืนฉบับนีจ้ ะไม่มกี ารหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
แต่ธนาคารมีความจริงใจในการรักษาสิง่ แวดล้อม โดยจะพยายามลดปริมาณการใช้ทรัพยากรทีจ่ �ำ เป็นต่อการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร
คือสลิปทำ�ธุรกรรมของธนาคาร และบัญชีแบบไม่มสี มุดคูฝ่ าก โดยธนาคารได้ออกแบบเทคโนโลยี KTB Netbank เพือ่ ให้งา่ ยต่อการใช้งาน
และออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีส่ ามารถดึงดูดลูกค้ามาฝากเงินแบบไม่มสี มุดคูฝ่ าก ส่งเสริมให้ธนาคารเข้าสูก่ ระบวนการลดใช้กระดาษ
(Paperless) โดยในปี 2557 นี้ ธนาคารมีการทำ�ธุรกรรมออนไลน์ 781,332,170 8 ครัง้ ทำ�ให้สามารถลดปริมาณสลิปได้ถงึ 1,562,665 ห่อ
มีนา้ํ หนักรวมเฉลีย่ 1,672,050 กิโลกรัม และมีการเปิดบัญชีแบบไม่มสี มุดคูฝ่ ากจำ�นวน 9,521 บัญชี ทำ�ให้สามารถลดปริมาณสมุดได้ถงึ
9,521 เล่ม มีนา้ํ หนักรวม 136 กิโลกรัม ส่งผลให้ธนาคารประหยัดค่าใช้จา่ ยด้านการดำ�เนินการเป็นจำ�นวนมาก
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ปริมาณการลดใช้สลิป

การทำ�ธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเป็นงานบริการทีม่ ตี น้ ทุนสูงทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับการทำ�ธุรกรรมผ่านช่องทางอืน่ ๆ โดยปัจจุบนั ธนาคาร
ได้มนี วัตกรรม KTB Netbank และเครือ่ งรับจ่ายเงินอัตโนมัติ ซึง่ ลดปริมาณการใช้สลิป ดังนี้
ปริมาณการลดใช้สลิป

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ห่อ

1,102,006

1,402,322

1,562,665

กิโลกรัม

1,179,146

1,500,495

1,672,050

หมายเหตุ: สลิป 500 ชุด : 1 ห่อ = 1.07 กิโลกรัม
ปริมาณการลดใช้สมุดคู่ฝาก

สมุดคูฝ่ ากเป็นวัสดุส�ำ คัญอย่างหนึง่ ในการดำ�เนินธุรกิจของธนาคาร เพราะสมุดคูฝ่ ากเป็นหลักฐานสำ�คัญทางการเงินของลูกค้า โดยปัจจุบนั
ธนาคารได้มนี วัตกรรม KTB Netbank ซึง่ สามารถเปิดบัญชีโดยไม่ตอ้ งมีสมุดคูฝ่ าก ซึง่ มีสถิตปิ ริมาณการลดใช้สมุดคูฝ่ าก ดังนี้
ปริมาณการลดใช้สมุดคู่ฝาก

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

เล่ม

31,961

23,387

9,521

กิโลกรัม

455

333

136

หมายเหตุ: สมุดคูฝ่ าก 1 เล่ม = 0.01425 กิโลกรัม

ปี 2555-2557 สามารถลดปริมาณการใช้สลิป ได้ถึง 4,351,691 กิโลกรัม
และลดปริมาณการใช้สมุดคู่ฝากได้ถึง 924 กิโลกรัม
จากความพยายามอย่างต่อเนือ่ งได้บริหารจัดการวัสดุหลักในการดำ�เนินงานของธนาคาร
ทำ�ให้ตง้ั แต่ปี 2555-2557 สามารถลดปริมาณการใช้สลิปได้ถงึ 4,351,691 กิโลกรัม
และลดปริมาณการใช้สมุดคูฝ่ ากได้ถงึ 924 กิโลกรัม ซึง่ ทำ�ให้ปี 2557 นี้ นวัตกรรม
KTB Netbank ของธนาคารกรุงไทยได้รบั รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำ�ปี 2557
ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการทีเ่ ป็นเลิศ ระดับดี ซึง่ จัดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ ทัง้ นีร้ างวัลนวัตกรรมบริการทีเ่ ป็นเลิศ เป็นรางวัลทีพ่ จิ ารณาให้กบั
หน่วยงานทีม่ กี ารพัฒนาการให้บริการด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย สร้างสรรค์งานบริการ
วิธกี ารทำ�งานใหม่ หรือนำ�เทคโนโลยีใหม่ๆ หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ มาใช้
ในการให้บริการ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของประชาชน
8 จํานวนครัง้ ทีล่ กู คาทําธุรกรรมออนไลน ไดรวบรวมขอมูลจากการทํารายการผานชองทาง ATM และ KTB Netbank ของธนาคารกรุงไทยทัง้ ประเทศ

รายงานความยั่งยืน
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การจัดการพลังงานไฟฟ้า
จากนโยบายอนุรักษ์พลังงาน ผู้บริหารทุกระดับ และเจ้าหน้าที่ของธนาคารให้ความสำ�คัญ
กับมาตรการควบคุมการใช้พลังงานและการดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องในด้านพลังงานไฟฟ้า
เพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่ามีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการดำ�เนินงานที่ยั่งยืนขององค์กร
ซึ่งให้ทุกหน่วยงานร่วมประหยัดพลังงานโดยมีการกำ�หนดเปิด-ปิดไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ
เป็นเวลา คือเปิดในช่วงเวลา 7.30- 2.00 น. และ 13.00-17.30 น. เท่านั้น
ซึ่งการปิดไฟในช่วงพักกลางวัน 1 ชั่วโมง ทำ�ให้ธนาคารสามารถลดปริมาณการใช้ ไฟฟ้า
ได้ถึง 412,000 kWh หรือ 3.357% จากปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมด
โดยมีการแสดงตารางการใช้พลังงานดังต่อไปนี้

ตารางการใช้ ไฟฟ้าในอาคารสำ�นักงานใหญ่ ทั้ง 2 อาคาร ในปี 2555-2557
ค่าการใช้พลังงาน (kWh และ GJ)

เดือน/ป

อาคารสุขมุ วิท

อาคารนานาเหนือ

2555

2556

2557

2555

2556

มกราคม

429,000.00

461,000.00

409,000.00

537,000.00

550,000.00

485,000.00

กุมภาพันธ

446,000.00

416,000.00

396,000.00

573,000.00

518,000.00

482,000.00

มีนาคม

488,000.00

468,000.00

467,000.00

642,000.00

599,000.00

589,000.00

เมษายน

458,000.00

446,000.00

448,000.00

547,000.00

564,000.00

584,000.00

พฤษภาคม

480,000.00

483,000.00

444,000.00

625,000.00

583,000.00

552,000.00

มิถนุ ายน

485,000.00

464,000.00

458,000.00

584,000.00

562,000.00

570,000.00

กรกฎาคม

471,000.00

482,000.00

468,000.00

591,000.00

575,000.00

561,000.00

สิงหาคม

464,000.00

523,000.00

435,000.00

588,000.00

576,000.00

538,000.00

กันยายน

462,000.00

479,000.00

460,000.00

562,000.00

572,000.00

556,000.00

ตุลาคม

451,000.00

515,000.00

458,000.00

598,000.00

586,000.00

555,000.00

พฤศจิกายน

494,000.00

460,000.00

483,000.00

583,000.00

565,000.00

528,000.00

ธันวาคม

420,000.00

369,000.00

427,000.00

517,000.00

455,000.00

506,000.00

รวม (kWh)

5,548,000.00

5,566,000.00

5,353,000.00

6,947,000.00

6,705,000.00

6,506,000.00

19,972.80

20,037.60

19,270.80

25,009.20

24,138.00

23,421.60

รวม (GJ)

2557

* ปริมาณการใช้พลังงานของอาคารแต่ละอาคารเพิม่ สูงขึน้ เนือ่ งจากทัง้ สองอาคารเป็นศูนย์รวมข้อมูลการดำ�เนินงานทัง้ หมดของธนาคาร
		ประกอบกับการขยายตัวทางด้านธุรกิจทำ�ให้ธนาคารต้องสรรหาพนักงานเพิม่ มากขึน้ ให้สอดคล้องกับการดำ�เนินการของธนาคาร
** 1 kWh = 0.0036 GJ : การคำ�นวณอ้างอิงจาก Sustainability Reporting Guideline 2000-2011 version G3.1
		จากโครงการ KTB Think Green+ ทีก่ ล่าวไว้ท�ำ ให้สามารถคาดการณ์ได้วา่ การใช้ไฟฟ้าในอาคารสำ�นักงานใหญ่ทง้ั 2 อาคาร ในปี 2558
		จะลดลงอย่างมีนยั สำ�คัญ และในปี 2560 ธนาคารยังได้ขยายขอบเขตของการทำ�โครงการไปยังอาคารสำ�นักงานต่างๆ เช่น อาคาร 1 (นานาเหนือ)
		อาคาร 2 (สุขมุ วิท) อาคารถนนศรีอยุธยา อาคารสวนมะลิ ศูนย์คอมพิวเตอร์พบิ ลู สงคราม และศูนย์ฝกึ อบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่
		โดยข้อมูลของการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจะนำ�เสนอต่อไปในรายงานฉบับถัดไป
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การจัดการทรัพยากรนํ้า
ธนาคารกรุงไทย มีการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ อย่างคุม้ ค่า และก่อให้เกิดผลประโยชน์สงู สุดเพือ่ การอุปโภคบริโภค โดยมีการ
ติดป้ายรณรงค์ ให้พนักงานช่วยกันใช้นํ้าอย่างประหยัดบริเวณอ่างล้างมือ และบานประตูด้านในห้องสุขาของอาคารสำ�นักงานใหญ่ทั้ง 2 แห่ง
คือ อาคารนานาเหนือและอาคารสุขมุ วิท รวมถึงพนักงานก็มคี วามตระหนักถึงเรือ่ งการช่วยประหยัดนํา้ จำ�นวนมาก สะท้อนให้เห็นได้จาก
โครงการนักคิดสร้างสรรค์ (Creative Idea Award) เป็นการให้พนักงานร่วมกันเสนอความคิดสร้างสรรค์เพือ่ ปรับปรุงกระบวนการทำ�งาน
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้า เพิม่ รายได้และลดค่าใช้จา่ ยการดำ�เนินงาน และสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี นการทำ�งานให้แก่พนักงาน
จากโครงการดังกล่าวมีแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับการประหยัดทรัพยากรนํา้ จำ�นวนมาก เช่น การปรับเปลีย่ นก๊อกนํา้ อ่างล้างมือเป็นระบบ Sensor
เพือ่ ไม่ให้นา้ํ ไหลทิง้ โดยไม่จ�ำ เป็น และปรับแรงดันนํา้ สายฉีดชำ�ระให้พอดี โดยแนวคิดต่างๆ ทีก่ ล่าวมานีจ้ ะนำ�มาปรับปรุงต่อยอดเพือ่ ให้เกิด
การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าในอนาคต ซึง่ ธนาคารใช้แหล่งนํา้ จากนํา้ ประปาโดยตรง 100% สามารถแสดงปริมาณการใช้ ดังนี้

ตารางการใช้นํ้าประปา อาคารสำ�นักงานใหญ่ ทั้ง 2 อาคาร ในปี 2555-2557
ปริมาณการใช้นํ้า ( m3 )

เดือน/ปี

อาคารสุขมุ วิท

อาคารนานาเหนือ

2555

2556

2557

2555

2556

2557

มกราคม

4,266.00

4,557.00

4,823.00

6,698.00

9,587.00

5,360.00

กุมภาพันธ

4,925.00

4,866.00

5,151.00

8,108.00

6,386.00

5,914.00

มีนาคม

4,739.00

4,623.00

4,720.00

6,450.00

5,919.00

5,521.00

เมษายน

4,904.00

5,326.00

5,235.00

6,436.00

6,907.00

6,651.00

พฤษภาคม

3,841.00

4,298.00

4,726.00

5,663.00

5,287.00

5,410.00

มิถนุ ายน

5,158.00

5,321.00

5,265.00

5,921.00

5,819.00

6,624.00

กรกฎาคม

4,864.00

4,623.00

4,735.00

6,325.00

6,324.00

5,852.00

สิงหาคม

5,129.00

5,246.00

5,234.00

5,935.00

6,490.00

5,853.00

กันยายน

4,660.00

5,413.00

4,759.00

6,077.00

6,039.00

5,964.00

ตุลาคม

4,537.00

5,391.00

5,597.00

6,866.00

6,248.00

6,062.00

พฤศจิกายน

4,811.00

5,552.00

5,453.00

4,561.00

5,941.00

5,843.00

ธันวาคม

4,962.00

5,292.00

4,587.00

2,355.00

6,346.00

5,071.00

รวม (m 3)

56,796.00

60,508.00

60,285.00

71,395.00

77,293.00

70,125.00

* อ้างอิงค่ามาตรฐานตามมาตรฐานควบคุมการระบายนํา้ ทิง้ จากอาคาร มาตรา 55 พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติิ พ.ศ. 2535
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โครงการ Shred2Share ร่วมกับพันธมิตร
ธนาคารเป็นสถาบันทางการเงินทีจ่ �ำ เป็นต้องใช้กระดาษในกระบวนการทำ�งานเป็นจำ�นวนมาก
ดังทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น เช่น สมุดบัญชีธนาคาร สลิปฝาก ถอน โอน รวมถึงกระดาษเอกสารทีใ่ ช้
ในการทำ�งานทัง้ Front และ Back Office ซึง่ ธนาคารพยายามสร้างความตระหนักแก่พนักงาน
ให้ ใช้กระดาษเอกสารทัง้ 2 หน้า อย่างคุม้ ค่าทีส่ ดุ และเมือ่ ใช้กระดาษอย่างคุม้ ค่าแล้ว ก็จ�ำ เป็นต้อง
ส่งต่อเอกสารเหล่านัน้ เข้าสูก่ ระบวนการทำ�ลายเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ เป็นการรักษา
ความลับของลูกค้า พร้อมทัง้ รักษาสิง่ แวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ทำ�ให้ธนาคารมีความสนใจ
เข้าร่วมโครงการ Shred2Share กับบริษทั ไทยบริตชิ ซีเคียวริต้ี พริน้ ติง้ จำ�กัด (มหาชน)
ร่วมกับพันธมิตรกว่า 59 หน่วยงาน ในการทำ�ลายกระดาษที่ไม่มคี วามจำ�เป็นต้องใช้งาน
หรือหมดความจำ�เป็นในการใช้งาน ด้วยวิธปี ระหยัดพลังงาน ประหยัดนํา้ และไม่กอ่ ให้เกิดมลภาวะ
โดยในปี 2557 สามารถลดปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มากถึง 90.58 ตัน
ทีเ่ ป็นสาเหตุหนึง่ ของการเกิดภาวะเรือนกระจก อย่างต่อเนือ่ งทุกปี ตามตารางดังต่อไปนี้

ตารางข้อมูลการส่งทำ�ลายเอกสารด้วยวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมในโครงการ Shred2Share
ของธนาคารกรุงไทยสำ�นักงานใหญ่

ปี พ.ศ.

ปริมาณเอกสาร
(ตัน)

ลด CO2
(ตัน)

ลดการใช้ถา่ นหิน
(ตัน)

ลดการใช้นา้ํ
(ลบ.เมตร)

2552

39.08

10.16

4.30

1,954

2553

54.72

14.23

6.02

2,737

2554

55.86

15.34

6.12

2,793

2555

62.13

16.38

6.93

3,150

2556

62.66

16.29

6.83

3,133

2557

69.94

18.18

7.69

3,496

รวม

344.39

90.58

37.89

17,263

จากข้อมูลจะเห็นได้วา่ ธนาคารร่วมดำ�เนินโครงการ Shred2Share มาอย่างต่อเนือ่ งซึง่ ปีนเ้ี ป็นปีท่ี 6 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เชือ่ มโยงธุรกิจเข้ากับ
การทำ�ประโยชน์เพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม ธนาคารจึงตระหนักถึงการรวบรวมเอกสารทีไ่ ม่ได้ใช้งานแล้วมาย่อยสลายและนำ�กลับมารีไซเคิลเพือ่ ผลิต
กระดาษใหม่ โดยสามารถเปรียบเทียบข้อมูลการทำ�ลายเอกสารของธนาคารกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปริมาณการใช้ถา่ นหิน
และการใช้ทรัพยากรนํา้ 9 ไปพร้อมๆ กัน ซึง่ มลภาวะเหล่านีเ้ ป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน อีกทัง้ กระดาษบางส่วนยังสามารถนำ�กลับไป
ใช้ประโยชน์ใหม่ได้ และธนาคารได้รว่ มทำ�บุญจากการบริจาคอุปกรณ์การเรียน การสอน ทีไ่ ด้จากการรีไซเคิล ให้กบั โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
อีกด้วย ธนาคารจึงพิจารณาว่าเป็นประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมรวมถึงได้ผลักดันต่อยอดโครงการดังกล่าวไปยังบริษทั ในเครือของธนาคาร
ได้แก่ 1. บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) 2. บริษทั กรุงไทยธุรกิจบริการ จำ�กัด 3. บริษทั กรุงไทยธุรกิจ ลีสซิง่ จำ�กัด
4. บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จำ�กัด และบริษทั ในเครืออืน่ ๆ ทีไ่ ด้เข้าร่วมในภายหลัง นอกจากโครงการ Shred2Share แล้ว ในปี 2557 ของธนาคาร
มีการดำ�เนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมหลายโครงการ ได้แก่ โครงการ Green Bank และทบทวนแผนความพร้อมต่อ
ภาวะฉุกเฉิน (Business Continuity Policy) ด้านสิง่ แวดล้อม รณรงค์การลดใช้พลังงานในองค์กร และสินเชือ่ เพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม
9 ธนาคารกรุงไทย ไดขอ มูลจํานวนทีช่ ว ยลดการปลอ ยกา ซคารบ อนไดออกไซด ปริมาณการใชถ า นหิน และการใชท รัพยากรนา้ํ จากบริษทั InfoZafe ซึง่ คาํ นวณขอ มูลจากเยือ่ กระดาษใหมท ส่ี ามารถผลิตไดจ ากการ Recycle
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
1. รางวัล “STP Award 2013” จากธนาคาร The Bank of New York Mellon
ซึง่ เป็นรางวัลทีม่ อบให้กบั ธนาคารทีม่ คี วามเป็นเลิศในการส่งคำ�สัง่ การจ่ายเงิน
ไปต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามระบบของธนาคาร STP (Straight Through
Processing) ซึง่ ทำ�ให้เงินโอนสามารถเข้าบัญชีลกู ค้าผูร้ บั เงินในต่างประเทศ
ได้ทนั ที
2. รางวัล BIBOR Awards 2013 จากธนาคารแห่งประเทศไทย เนือ่ งด้วยธนาคาร
ทำ�หน้าทีเ่ ป็น BIBOR Contributors ทีไ่ ด้ให้ความร่วมมือกับ ธปท. ในการพัฒนา
และผลักดันการใช้อตั ราดอกเบีย้ อ้างอิง BIBOR มาโดยตลอด และเพือ่ เน้นยํา้
ความสำ�คัญของอัตราดอกเบีย้ BIBOR ต่อตลาดการเงินไทยและระบบเศรษฐกิจ
3. รางวัลศูนย์รบั เรือ่ งและแก้ไขปัญหาให้กบั ผูบ้ ริโภคดีเด่น ประจำ�ปี 2557
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รบั เรือ่ งและแก้ไขปัญหาให้กบั ผูบ้ ริโภค
จัดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (สคบ.) โดยมีสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอเป็นผูต้ รวจสอบประเมิน และจัดตัง้ คณะกรรมการจัดทำ�
หลักเกณฑ์และคัดเลือก ซึง่ ประกอบด้วย ผูป้ ระกอบธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ
นักวิชาการ และผูบ้ ริโภค จำ�นวน 15 คน
4. รางวัล Trade Award 2013 ด้านปฏิบตั กิ ารทางการค้ายอดเยีย่ ม
จากคุณปิยะขนิษฐ์ เย็นอุรา Senior Representative CommerzBank AG
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึง่ จะทำ�ให้ลกู ค้ามีความมัน่ ใจในการบริการ
ทีม่ มี าตรฐานถูกต้อง และเชือ่ มัน่ ในการประกันคุณภาพบริการ
ด้าน Trade Finance ของธนาคาร

1

2

3

4

5. รางวัลบูธสวยงานดีเด่นประเภทพืน้ ทีข่ นาดใหญ่พเิ ศษ ภายใต้แนวคิด
เติมเต็มทุกชีวติ เชือ่ มติดทุกความฝัน ให้ทกุ ความฝันทีเ่ ป็นจริงได้ ในงาน
Money Expo 2014
6. รางวัล Investors Choice Award ครัง้ ที่ 2 จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
ซึง่ มอบให้กบั บริษทั จดทะเบียนทีส่ ามารถทำ�คะแนนได้เต็มร้อยต่อเนือ่ งกัน
อันสะท้อนถึงความตัง้ ใจ มุง่ มัน่ สุจริต ต่อผูถ้ อื หุน้ ผ่านการจัดประชุมสามัญ
ประจำ�ปี อันเป็นสองในห้าหัวข้อหลักในการประเมินคะแนนธรรมาภิบาลระดับ
ภาคพืน้ ทวีปเอเชีย ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล และการปฎิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน
ของผูถ้ อื หุน้ โดยธนาคารกรุงไทยสามารถทำ�คะแนนได้เต็ม 100 คะแนน
ต่อเนือ่ งกันเป็นระยะเวลา 6 ปี ตัง้ แต่ปี 2552-2557

5

6
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7

8

9

7. รางวัลหุน้ ขวัญใจมหาชน (Popular Stars Awards) ประจำ�ปี 2556
โดยหนังสือพิมพ์ขา่ วหุน้ ได้รว่ มกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการประเมินความนิยมของนักลงทุน
ทีม่ ตี อ่ หุน้ สามัญบริษทั ต่อเนือ่ งเป็นปีท่ี 2 เพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารสือ่ สารข้อมูล
ข่าวสารให้กบั นักลงทุนเกีย่ วกับการลงทุนและการทำ�กิจกรรมเพือ่ สังคม
ซึง่ ธนาคารกรุงไทยได้รบั การโหวตจากนักลงทุนเป็นหุน้ ยอดนิยมประจำ�กลุม่
ธุรกิจการเงิน (Financials)
8. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำ�ปี 2557 ประเภทรางวัลนวัตกรรม
การบริการทีเ่ ป็นเลิศ ระดับดี ซึง่ จัดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ จากบริการ Pay / Receive With Mobile By KTB Netbank ทัง้ นี้
รางวัลนวัตกรรมการบริการทีเ่ ป็นเลิศ เป็นรางวัลทีพ่ จิ ารณาให้กบั หน่วยงาน
ทีม่ กี ารพัฒนาการให้บริการด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย สร้างสรรค์งานบริการ
วิธกี ารทำ�งานใหม่ หรือนำ�เทคโนโลยีใหม่ๆ หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่
มาใช้ในการให้บริการเพือ่ ตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ได้รบั การรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต ซึง่ แสดงให้เห็นว่าธนาคารมีนโยบาย แนวปฏิบตั ปิ อ้ งกัน
การทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ี COLLECTIVE ACTION
COALITION AGAINST CORRUPTION หรือเรียกว่า CAC กำ�หนด
10. ผลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ อี ยูใ่ นระดับ 5 ดาว (ดีเลิศ) โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) เป็นผูส้ �ำ รวจการกำ�กับดูแล
กิจการของบริษทั จดทะเบียน เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาการกำ�กับดูแล
กิจการของบริษทั จดทะเบียนทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากล

10

11

12

11. รางวัล Bank of the Year in Thailand 2014 จากนิตยสาร The Banker
ทีป่ ระเทศสหราชอาณาจักร ด้วยความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการองค์กร
ทิศทางการดำ�เนินธุรกิจ และการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
ทีต่ อบสนองความต้องการของลูกค้า ซึง่ ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคาร
เพียงแห่งเดียวของประเทศทีไ่ ด้รบั รางวัลในปีน้ี และเป็นครัง้ ที่ 2
ทีไ่ ด้รบั รางวัลดังกล่าว (ครัง้ แรกเมือ่ ปี 2009)
12. รางวัล The Best Deal in Thailand in 2014 จากนิตยสาร FinanceAsia
และรางวัล Thailand Capital Markets Deal of the year 2014 จากนิตยสาร
IFR Asia เนือ่ งจากธนาคารกรุงไทยประสบความสำ�เร็จอย่างมากในการออก
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิรนุ่ ใหม่ตามหลักเกณฑ์ Basel III จำ�นวน 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เมือ่ กลางปี 2557 ซึง่ เป็นธนาคารแรกในประเทศทีเ่ สนอขายหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ
ตามหลักเกณฑ์ Basel III ในตลาดต่างประเทศ มียอดจองซือ้ จากการโรดโชว์
ในยุโรปและเอเชียเกินเป้าหมาย 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าเป้าทีว่ างไว้
ถึง 8 เท่า จากเป้าทีต่ ง้ั ไว้จ�ำ นวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนให้เห็นถึง
ความเชือ่ มัน่ ของนักลงทุนต่างประเทศทีม่ ตี อ่ ธนาคารกรุงไทยและประเทศไทย

Performance
Indicators &
Sector
Supplement
Performance
Indicators

Disclosures on
Management
Approach

Profile
Disclosures

Report fully on a minimum
of any 10 Performance
Indicators, including at least
one from each of: social,
economic, and
environment. **

Not Required

Report on:
1.1
2.1-2.10
3.1-3.8, 3.10-3.12
4.1-4.4, 4.14-4.15

C

Report
Externally
Assured

C+

Report fully on a minimum
of any 20 Performance
Indicators, at least one from
each of: economic,
environment, human rights,
labor, society, product
responsibility. ***

Management Approach
Disclosures for each
Indicator Category

Report on all criteria listed
for Level C plus:
1.2
3.9, 3.13
4.5-4.13, 4.16-4.17

B

Report
Externally
Assured

B+

* Sector supplement in final version
** Performance Indicators may be selected from any finalized Sector Supplement, but 7 of the 10 must be from the original GRI Guidelines
*** Performance Indicators may be selected from any finalized Sector Supplement, but 14 of the 20 must be from the original GRI Guidelines

Standard Disclosures

Report Application Level

Respond on each core
and Sector Supplement*
indicator with due regard to
the materiality Principle by
either: a) reporting on the
indicator or b) explaining
the reason for its omission.

Management Approach
disclosed for each Indicator
Category

Same as requirement for
Level B

A

A+

Report
Externally
Assured
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การแสดงข้อมูลตามตัวชีว้ ดั GRI
รายงานความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคมฉบับนี้ จัดทำ�ตามกรอบการรายงาน GRI
(Global Reporting Initiative) โดยตัวชีว้ ดั ต่างๆ อ้างอิงจากแนวทางปฏิบตั ิ GRI 3.1
Profile Disclosure

1. Strategy and Analysis
1.1

Statement from the most senior decision-maker of the organization.

1.2

Description of key impacts, risks, and opportunities.

2. Organisational Profile
2.1
2.2

Name of the organization.
Primary brands, products, and/or services.

2.3

Operational structure of the organization, including main divisions,
operating companies, subsidiaries, and joint ventures.
Location of organization’s headquarters.
Number of countries where the organization operates, and names of
countries with either major operations or that are specifically relevant to
the sustainability issues covered in the report.
Nature of ownership and legal form.
Markets served (including geographic breakdown, sectors served,
and types of customers/beneficiaries).
Scale of the reporting organization.
Significant changes during the reporting period in size, structure, ownership.
Awards received in the reporting period.

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

3. Report Parameters
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Reporting period (e.g. fiscal/calendar year) for information provided.
Date of most recent previous report. (if any)
Reporting cycle (annual, biennial, etc.)
Contact point for questions.
Process for defining report content.
Boundary of the report (e.g., countries, divisions, subsidiaries, leased facilities,
joint ventures, suppliers). See GRI Boundary Protocol for further guidance.
State any specific limitations on the scope or boundary of the report
(see completeness Principle for explanation of scope).
Basis for reporting on joint ventures, subsidiaries, etc.
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Message from
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and the
President,
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Aspiration Part
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Internal
Control
System and
Risk
Management
Part

4-7

Fully

4-7

Fully

Business
Operation
Part
10-11

17
-

Fully
Fully

21

Fully

Banking
Network Part

18
18

Fully
Fully

105
93-94

18
-

Fully
Partial

64
-

18, 39
22
73-74

Fully
Fully
Fully

-

8
8
8
15
13-14
8

Fully
Fully
Fully
Fully
Fully
Fully

-

8

Fully

-

-

N/A

Boundary
cover
only KTB
head
office
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Profile Disclosure
3.9 Data measurement techniques and the bases of calculations,
including assumptions and techniques underlying estimations applied to
the compilation of the Indicators and other information in the report.
3.10 Explanation of the effect of any re-statements of information provided in earlier
reports, and the reasons for such re-statement (e.g., mergers/acquisitions,
change of base years/periods, nature of business, measurement methods).
3.11 Significant changes from previous reporting periods in the scope,
boundary, or measurement methods applied in the report.

3.12
3.13

Table identifying the location of the Standard Disclosures in the report.
Policy and current practice on seeking external assurance for the report.

4. Governance, Commitments and Engagement
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

4.10

Governance structure of the organization, including committees
under the highest governance body responsible for specific tasks,
such as setting strategy or organizational oversight.
Indicate whether the Chair of the highest governance body
is also an executive officer.
For organizations that have a unitary board structure, state the number
and gender of members of the highest governance body that are
independent and/or non-executive members.
Mechanisms for shareholders and employees to provide
recommendations or direction to the highest governance body.
Linkage between compensation for members of the highest
governance body, senior managers, and executives.
Processes in place for the highest governance body to ensure conflicts
of interest are avoided.
Process for determining the composition, qualifications and expertise
of the members of the highest governance body and its committees,
including any consideration of gender and other indicators of diversity.
Internally developed statements of mission or values, codes of conduct, and
principles relevant to economic, environmental, and social
performance and the status of their implementation.
Procedures of the highest governance body for overseeing the
organization’s identification and management of economic,
environmental, and social performance, including relevant risks and
opportunities, and adherence or compliance with internationally agreed
standards, codes of conduct, and principles.
Processes for evaluating the highest governance body’s own
performance, particularly with respect to economic, environmental,
and social performance.
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Disclosure Remark
Fully

-

-

N/A

No
re-statement

-

-

N/A

-

76-79
-

Fully
N/A

No
significant
change
in scope,
boundary,
or
measurement
methods

Corporate
Governance
Part
-

27-29

Partial

28

Fully

-

28

Fully

168

9-10

Partial

167

29

Partial

-

33

Fully

-

28-29

Partial

-

26

Partial

108-109

23, 26

Partial

-

29

Partial

Not
External
Assurance

AR = Annual Report SR = Sustainabillty Report
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Profile Disclosure
4.11 Explanation of whether and how the precautionary approach
or principle is addressed by the organization.
4.12 Externally developed economic, environmental, and social charters, principles,
or other initiatives to which the organization subscribes
or endorses.
4.13 Memberships in associations (such as industry associations)
and/or national/international advocacy organizations.
4.14 List of stakeholder groups engaged by the organization
4.15 Basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage.
4.16 Approaches to stakeholder engagement, including frequency
of engagement by type and by stakeholder group.
4.17 Key topics and concerns that have been raised through stakeholder
engagement, and how the organization has responded to those key
topics and concerns, including through its reporting
Disclosure on Management Approach

DMA FS Disclosure on Management Approach FS
FS1
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2014
Disclosure Remark
Fully

-

30-31

Fully

-

20

Fully

-

11-12
11-13
11-12

Fully
Partial
Fully

-

11-12

Fully

AR

Page

SR

Product Portfolio
Policies with specific environmental and social components applied to business lines.

-

53-54
53-54

Economic Performance
Indirect economic impacts

22, 50
53, 60

Materials
Energy
Water
Emissions, effluents and waste
Products and services

-

68-69
70
71
72, 66-67
66-67

Employment
Labor/management relations
Occupational health and safety
Training and education
Diversity and equal opportunity

-

35-37
37-38
42-43
45-47
38, 42, 58

Non-discrimination

-

58-59

Corruption

-

31-33

Product and service labelling
Marketing Communications
Customer Privacy

-

58-59
59
33, 59

DMA EC Disclosure on Management Approach EC

DMA EN Disclosure on Management Approach EN

DMA LA Disclosure on Management Approach LA

DMA HR Disclosure on Management Approach HR
DMA SO Disclosure on Management Approach SO
DMA PR Disclosure on Management Approach PR
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Profile Indicators

Performance Indicator: Product and Service Impact

FS6 Percentage of the portfolio for business lines by specific region, size
(e.g. micro/SME/large) and by sector.
FS7 Monetary value of products and services designed to deliver a specific
social benefit for each business line broken down by purpose.
FS8 Monetary value of products and services designed to deliver a specific
environmental benefit for each business line broken down by purpose.
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SR

2014
Disclosure Remark

93-94

-

Partial

-

53, 54, 56

Fully

-

54, 56

Fully

EC1 Direct economic value generated and distributed, including revenues,
operating costs, employee compensation, donations and other
community investments, retained earnings, and payments to capital
providers and governments.
EC2 Financial implications and other risks and opportunities for the organization’s
activities due to climate change.
EC3 Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations.
EC8 Development and impact of infrastructure investments and services provided
primarily for public benefit through commercial, in-kind, or pro bono engagement.
EC9 Understanding and describing significant indirect economic impacts.

-

56

Fully

-

57

Fully

-

37
53, 55, 65

Fully
Partial

-

53-55

Partial

EN1
EN4
EN5
EN8
EN18
EN26

Materials used by weight or volume.
Indirect energy consumption by primary source.
Energy saved due to conservation and efficiency improvements.
Total water withdrawal by source.
Initiatives to reduce greenhouse gas emissions and reductions achieved.
Initiatives and extent of environmental impacts of products and services mitigation.

-

68-69
70
70
71
72
66-67

Fully
Fully
Fully
Partial
Fully
Partial

LA1 Total workforce by employment type, employment contract, and region
broken down by gender.
LA2 Total number and rate of new employee hires and employee turnover by age
group, gender, and region.
LA3 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or
part-time employees, by major operations.
LA4 Percentage of employees covered by collective bargaining agreements.
LA6 Percentage of total workforce represented in formal joint management-worker
health and safety committees that help monitor and advise on occupational health
and safety programs.
LA7 Rates of injury, occupational diseases, lost days and absenteeism, & number of
work-related fatalities by region and by gender.

-

39-40

Partial

-

41

Fully

-

37-38

Fully

-

38-39, 59
42-43

Fully
Fully

-

44

Fully

-

43-45

Fully

-

47

Fully

-

46-47

Partial

-

47

Fully

-

42

Fully

Performance Indicator: Economic

Performance Indicator: Environmental

Performance Indicator: Labour Practices and Decent Work

LA8 Education, training, counselling, prevention, and risk-control programs in place to
assist Partial workforce members, their families, or community members regarding
serious diseases.
LA10 Average hours of training per year per employee by gender and by employee
category.
LA11 Programmes for skills management and life long learning that support the continued
employ ability of employees and assist them in managing career endings.
LA12 Percentage of employees with regular performance & career development reviews
by gender.
LA13 Composition of governance bodies and breakdown of employees per employee
category according to gender, age group, minority group membership, and other
indicators of diversity.

Cover only
KTB
employee

AR = Annual Report SR = Sustainabillty Report

รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2557

80
Profile Indicators
LA15 Return to work and retention rates after parental leave, by gender.

Performance Indicator: Human Rights
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2014
Disclosure Remark
Fully

HR4 Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken.

-

59

Fully

SO2 Percentage and total number of business units analyzed for risks related to
corruption.
SO3 Percentage of employees trained in organization’s anti-corruption policies and
procedures.

-

31

Fully

-

32

Fully

PR5 Practices related to customer satisfaction, including results of surveys measuring
customer satisfaction.
PR6 Programmes for adherence to laws, standards, and voluntary codes related to
marketing communications, including advertising, promotion, and sponsorship.
PR7 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes
on marketing communications, including advertising, promotion, and sponsorship
by type of outcomes.
PR8 Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer privacy
and losses of customer data.
FS16 Initiatives to enhance financial literacy by type of beneficiary.

-

58-59

Fully

-

59

Partial

-

59

Fully

-

33, 59

Fully

-

65

Partial

Performance Indicator: Society

Performance Indicator: Product Responsibility

แบบสำ�รวจความคิดเห็นของผู้อ่าน
ข้อมูลจากแบบสำ�รวจความคิดเห็นของท่านทีม่ ตี อ่ รายงานความยัง่ ยืนฉบับนี้ จะนำ�มาใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำ�รายงานฉบับต่อไป
ธนาคารขอขอบพระคุณสำ�หรับความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง

1.
		
		
		

ข้อมูลพืน้ ฐานส่วนบุคคล							
เพศ
ชาย
หญิง		
อายุ
ตํา่ กว่า 30 ปี
30-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
อาชีพ
กรุณาระบุ..........................................				

2. ในฐานะผูอ้ า่ น กรุณาระบุวา่ ท่านอ่านจากมุมมองไหน							
		 ลูกค้า
พนักงาน
ผูร้ ว่ มลงทุน
ผูถ้ อื หุน้ /นักลงทุน
		 หน่วยงานวิจยั
สถาบันการศึกษา
หน่วยงานราชการ
สือ่
		 อืน่ ๆ (กรุณาระบุ.................................)						

3. ท่านเคยพบเห็นรายงานความยัง่ ยืนของธนาคารกรุงไทย จากทีใ่ ดบ้าง โปรดระบุ							
		 เว็บไซต์ของธนาคาร
สำ�นักงาน/สาขาในเครือของธนาคาร				
		 งานสัมมนา/บรรยาย
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ 				
		 อืน่ ๆ (กรุณาระบุ.................................)						

4. วัตถุประสงค์ในการอ่านรายงานความยัง่ ยืนฉบับนี้
						
		 เพือ่ ทำ�ความรูจ้ กั ธนาคาร
เพือ่ หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจการลงทุน					
		 เพือ่ ศึกษาโครงการทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม
เพือ่ การวิจยั และการศึกษา
		 อืน่ ๆ (กรุณาระบุ.................................)				
5.
		
		
		
		
		
		

ท่านคิดอย่างไรกับรายงานความยัง่ ยืนของธนาคารกรุงไทยฉบับนี้
ความสมบูรณ์ของเนือ้ หารายงาน
การออกแบบรูปเล่ม
การกำ�หนดหมวดหมูข่ องรายงาน
รูปแบบการนำ�เสนอน่าสนใจ
เนือ้ หารายงานเข้าใจง่าย
ท่านคิดอย่างไรกับการดำ�เนินงานด้าน CSR ของธนาคาร

						
มาก
ปานกลาง
น้อย
มาก
ปานกลาง
น้อย
มาก
ปานกลาง
น้อย
มาก
ปานกลาง
น้อย
มาก
ปานกลาง
น้อย
มาก
ปานกลาง
น้อย

6. หลังจากอ่านรายงานความยัง่ ยืนฉบับนี้ ท่านรูส้ กึ อย่างไรกับการดำ�เนินงานด้านความยัง่ ยืนของธนาคาร
		 ..........................................................................................................................................................................
								
7. ท่านคิดว่าเนือ้ หาของรายงานความยัง่ ยืนเรือ่ งใด มีประโยชน์กบั ท่านมากทีส่ ดุ (กรุณาระบุเหตุผล)
		 ..........................................................................................................................................................................
								
8. ท่านคิดว่าเนือ้ หาของรายงานความยัง่ ยืนเรือ่ งใด มีประโยชน์กบั ท่านน้อยทีส่ ดุ (กรุณาระบุเหตุผล)
		 ..........................................................................................................................................................................
9. ท่านคิดว่าธนาคารควรดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในเรือ่ งใดเพิม่ เติม
		 ..........................................................................................................................................................................
							
10. ท่านมีขอ้ คิดเห็น/เสนอแนะเพิม่ เติมอืน่ ๆ เกีย่ วกับรายงานฉบับนี้ อย่างไรบ้าง
		 ..........................................................................................................................................................................
								

ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม			
บมจ.ธนาคารกรุงไทย			
ตู้ ปณ.44 ศฝ.หัวลำ�โพง
กรุงเทพมหานคร 10331
โทรศัพท์ 0-2208-8617		
โทรสาร 0-2256-8341		
E-mail dept.cse@ktb.co.th 		
เว็บไซต์ www.ktb.co.th		

รายงานความยัง่ ยืนฉบับนีเ้ ลือกใชกระดาษกร�นการด (Green Card Paper)
และกระดาษกร�นออฟเซ็ต (Green Offset Paper) ซึง่ เปนกระดาษไมเคลือบผิว
ผลิตจาก EcoFiber 100% (EcoFiber คือ เยือ่ หมุนเว�ยนนำกลับมาใช ใหม
และเศษวัสดุเหลือทิง� จากผลิตผลทางการเกษตร อาทิ ชานออย ฟางขาว)
เพ�อ่ ลดการตัดตนไม และรวมเปนสวนหนึง่ ในการลดภาวะโลกรอน
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โทรศัพท: 0-2255-2222 โทรสาร: 0-2255-9391-3
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