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สารจากประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ธนาคารกรุงไทยในฐานะสถาบันการเงินช้ันนำา มีบทบาทสำาคัญในการ 

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และมีส่วนร่วมในการสร้างรากฐาน

ระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีดี โดยมีการปรับเปล่ียนและพัฒนากระบวนการ

ดำาเนินธุรกิจในหลายด้านอย่างย่ังยืน โดยคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

และส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐานสากลเป็นสำาคัญ 

ในปี 2557 ธนาคารได้พัฒนาแนวทางการดำาเนินงานในการให้บริการลูกค้า 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และมีการบริหารจัดการภายใต้การบริหาร

ความเส่ียงท่ีดี นับเป็นส่วนหน่ึงท่ีนำามาซ่ึงผลรางวัลท่ีน่าภาคภูมิใจ โดย

ธนาคารได้รับรางวัล Bank of the Year in Thailand 2014 จากนิตยสาร 

The Banker สหราชอาณาจักร และได้รับรองการเป็นสมาชิกโครงการ 

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action 

Coalition Against Corruption: CAC) รวมถึงได้รับผลการประเมินรายงาน

การกำากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Report) ปี 2557 

ระดับ 5 ดาว ซ่ึงหมายถึงมีการกำากับดูแลกิจการอยู่ในระดับดีเลิศ

ตลอดระยะเวลาการดำาเนินงานรวม 48 ปีที่ผ่านมา ธนาคารกรุงไทยดำาเนิน

ธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้วยความซ่ือสัตย์ 

โปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคำานึงถึงประโยชน์ต่อผู้มี 

ส่วนเก่ียวข้องทุกกลุ่ม ท้ังพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และสังคม อีกท้ัง 

ในปัจจุบันธนาคารได้ประกาศใช้นโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ัน ท้ังหมดน้ี 

จะเป็นส่วนสำาคัญท่ีช่วยสร้างความเช่ือม่ันให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

อีกท้ังยังเป็นแรงสนับสนุนให้ธนาคารมุ่งม่ันพัฒนากระบวนการในการ 

ดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นมาตรฐาน สร้างการเติบโต เสริมความม่ังค่ังให้กับ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตามวิสัยทัศน์ของธนาคาร “Growing Together : 

กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ” ท่ีต้องการให้พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และ

สังคมได้รับคุณค่าและมีคุณภาพท่ีดี เติบโตและก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน 

ด้วยแนวทางการดำาเนินงานของธนาคารท่ีคำานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

ธนาคารได้วางแนวทางในการกำาหนดกลยุทธ์ขององค์กร เพ่ือพัฒนาให้เป็น

องค์กรแห่งความย่ังยืนและมุ่งผลสำาเร็จของงานเป็นสำาคัญ โดยมุ่งเน้น 

การดำาเนินงานใน 3 ด้าน ได้แก่
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ด้านเศรษฐกิจ: ดำาเนินโครงการ KTB Transformation ปรับปรุงกระบวนการ

ทำางานภายใน เพ่ือเพ่ิมระดับการดูแลลูกค้าตามประเภทกลุ่มธุรกิจ ท้ังธุรกิจ

รายย่อย ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจภาครัฐ โดยในปี 2557 

ธนาคารมีกำาไรสุทธิจำานวน 33,191 ล้านบาท หรือ 2.37 บาทต่อหุ้น ถึงแม้ลดลง 

3.83% เม่ือเทียบกับปีก่อน เน่ืองจากธนาคารปรับนโยบายการกันเงินสำารอง

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมข้ึน 1,350 ล้านบาท เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งของ

ระดับเงินสำารองของธนาคารและเพ่ือรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจท่ีอาจ

เกิดข้ึนในอนาคต อย่างไรก็ตามรายได้จากการดำาเนินธุรกิจหลักของธนาคาร

ยังคงเพ่ิมอย่างต่อเน่ือง โดยการขยายธุรกิจของธนาคารคำานึงถึงการสนับสนุน

ทุกภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจไทยท้ังธุรกิจรายย่อย ธุรกิจขนาดกลาง 

ธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจภาครัฐ

ด้านสังคม: ช่วยเหลือดูแลสังคม โดยมุ่งเน้นพัฒนาทุนทางปัญญา โดยมี

การกำาหนดชุมชนท่ีสำาคัญของธนาคารในการสนับสนุนเป็น 3 ชุมชน คือ 

ชุมชนท่ีมีศักยภาพ ชุมชนท่ีควรอนุรักษ์ และชุมชนด้อยโอกาส

ด้านส่ิงแวดล้อม: ธนาคารนำาเทคโนโลยีของ Google มาช่วยพัฒนารูปแบบ

กระบวนการทำางาน และผลักดันองค์กรให้เป็น Paperless Organization 

รวมถึงส่งเสริมโครงการอนุรักษ์พลังงานภายในธนาคาร ปรับปรุงอาคาร

สำานักงานใหญ่ ท้ังสองอาคารเป็นอาคารประหยัดพลังงาน นอกจากน้ี

ธนาคารยังออกแบบผลิตภัณฑ์สินเช่ือเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ 

อาทิ สินเช่ือ Green Loan สินเช่ือเพ่ือส่ิงแวดล้อม เป็นต้น

ธนาคารมีเป้าหมายการดำาเนินงานในการผลักดันให้ธนาคารกรุงไทย 

เป็นธนาคารอันดับหน่ึง เป็นเสาหลักของประเทศ และการเป็นบ้านหลังท่ี 2 

ของพนักงานทุกคน และด้วยแผนการดำาเนินงานในด้านต่างๆ ของธนาคาร 

กอปรกับศักยภาพของพนักงานจะสามารถนำาพาองค์กรไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ 

และเป็นส่วนหน่ึงในการสนับสนุนให้องค์กรเติบโตได้อย่างย่ังยืน

(นายวรภัค ธันยาวงษ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

(นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

ธนาคารกรุงไทยถือเป็นสถาบันการเงินช้ันนำาท่ีได้ประกอบธุรกิจ 

บนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม ตลอดจนคำานึงถึง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันและความน่าเช่ือถือ 

ในการดำาเนินงาน เพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน โดยธนาคารได้แต่งต้ัง 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือสนับสนุน

การทำาหน้าท่ีของคณะกรรมการธนาคาร ให้เป็นไปตามนโยบาย 

และแนวปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากล 

โดยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติต่างๆ ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานยึดถือปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลจนเกิดเป็นวัฒนธรรม

องค์กร รวมถึงการขยายผลไปยังบริษัทในเครือท่ีธนาคารถือหุ้น 100% 

ในปี 2557 จากผลการดำาเนินงานท่ีต่อเน่ืองและจริงจัง ท้ังในด้าน 

การปฏิบัติงานตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และดำาเนินธุรกิจด้วย

ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ 

และกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้แนวทาง “เสริมสร้าง

ทุนทางปัญญา” ซ่ึงเป็นการมอบทุนทางปัญญาให้กับสังคมโดยเฉพาะ

เยาวชนซ่ึงเป็นส่วนสำาคัญท่ีจะเติบโตเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพของประเทศ 

ในอนาคต รวมถึงโครงการท่ีเป็นประโยชน์อ่ืนๆ อาทิ โครงการกรุงไทย 

ต้นกล้าสีขาว โครงการกรุงไทยยุววาณิช โครงการกรุงไทยสานฝัน 

โรงเรียนดีใกล้บ้าน โครงการปลูกต้นกล้าความดี เป็นต้น ซ่ึงผลจากการ

ดำาเนินการอย่างมุ่งม่ัน จริงจังและต่อเน่ืองของธนาคารอันเป็นผลให้ 

ในปี 2557 ธนาคารได้รับรางวัลด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม ดังน้ี

รายงานความยั่งยืน
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 - การประเมินการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 

  ประจำาปี 2557 (Corporate Governance Report of Thai  

  Listed Companies 2014) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” อันเป็น 

  ระดับสูงสุดในการประเมิน ซ่ึงดำาเนินการโดยสมาคมส่งเสริม 

  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 - การรับรองสถานะการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ 

  ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector  

  Collective Action Coalition Against Corruption)

 - การประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2557 

  ในระดับ 100 คะแนนเต็ม โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสำานักงานคณะกรรมการ 

  กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จากรางวัลท่ีธนาคารได้รับล้วนสะท้อนให้เห็นถึงการดำาเนินงานของ

ธนาคารโดยยึดหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ควบคู่ไปกับการดูแล 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างดีท่ีสุด บนพ้ืนฐานของการทำางานอย่าง 

มืออาชีพ มีความยุติธรรม โปร่งใส เช่ือถือได้ ซ่ึงธนาคารพร้อมท่ีจะ 

ยึดม่ันและปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ 

ในการดำาเนินธุรกิจอย่างสูงสุด

   

   (นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี)

   ประธานกรรมการ

   บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานความยั่งยืน 
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แนวทางการจัดทำารายงานความย่ังยืน

เน่ืองจากธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารขนาดใหญ่มีจำานวนสาขาท้ังในและต่างประเทศรวม 1,205 หน่วยงาน และเคร่ืองรับจ่ายเงินอัตโนมัติ 

อยู่ตามสถานท่ีต่างๆ ท่ัวประเทศ จึงเกิดเป็นข้อจำากัดสำาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้การรายงานข้อมูลเป็นไปอย่างสอดคล้องตาม

หลักเกณฑ์คุณภาพตามกรอบการรายงาน GRI
1 

รายงานฉบับน้ีจึงขอรายงานเฉพาะการดำาเนินงานของธนาคารซ่ึงมีท่ีต้ังและดำาเนินงาน

อยู่ท่ีสำานักงานใหญ่ 2 อาคาร คือ อาคารสุขุมวิทและอาคารนานาเหนือ โดยในอนาคตจะมีการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลให้เป็นไปอย่าง

สอดคล้องต่อผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

1 เกณฑ์คุณภาพ GRI ซ่ึงประกอบไปด้วย Balance Accuracy Compatibility Clarity Timeliness Reliability

ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) ได้จัดทำารายงานความย่ังยืนต่อเน่ืองกันมาต้ังแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยรายงานทุกรอบ 1 ปี 

ฉบับล่าสุด คือ ฉบับปี 2556 เพ่ือแสดงผลการดำาเนินงานต่างๆ ของธนาคาร ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม สำาหรับรายงานฉบับน้ี 

รายงานเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในรอบระหว่างวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557 โดยได้นำากรอบการรายงานสากลของ 

Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ G 3.1 มาอ้างอิงเป็นแนวทางสำาหรับการจัดทำารายงานอย่างจริงจัง 

รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2557
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แนวทางการจัดทำารายงานความย่ังยืน แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร
ธนาคารได้มีการกำาหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้เป็นส่วนหน่ึง

ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร

โดยธนาคารได้คำานึงถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกรณี 

เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีความพอใจในการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร

ท้ังด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมกิจกรรมตามวาระต่างๆ 

ท่ีธนาคารจัดข้ึน เช่น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

ในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอวาระ เสนอช่ือผู้ท่ีเหมาะสมมาเป็นกรรมการ

ของธนาคาร นอกจากน้ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังพนักงาน ลูกค้า ประชาชน

มีสิทธิให้ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น รวมท้ังเข้าร่วมกิจกรรม/

โครงการต่างๆ ท่ีธนาคารจัดข้ึน เพ่ือธนาคารได้ปรับปรุงการดำาเนินงาน

และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม

และต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลให้ธุรกิจของธนาคารเติบโตได้อย่างม่ันคงและย่ังยืน

บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหลักบรรษัทภิบาล

ในการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร นอกจากน้ี ธนาคารได้กำาหนดให้มีกระบวนการ

ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียติดต่อกับคณะกรรมการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของ

ธนาคารได้โดยตรงในการเสนอแนะให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจ

ของธนาคาร หรือข้อร้องเรียนในกรณีท่ีเป็นการกระทำาท่ีไม่ถูกต้อง อาทิ 

ลูกค้าและประชาชนท่ัวไปสามารถแจ้งเบาะแสหรือแสดงความคิดเห็น

ต่อธนาคารได้ โดยผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ 

ลูกค้า
 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หรือ 

 กรุงไทยโฟน โทรศัพท์ 0-2111-1111 ตลอด 24 ช่ัวโมง

 ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน โทรศัพท์ 0-2208-8989 

 (วันจันทร์-วันศุกร์ ในเวลาทำาการ 8.30-16.30 น.)

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

 E-mail call.contactcenter@ktb.co.th หรือ complaint.center@ktb.co.th

 โทรสาร 0-2256-8170

 จดหมาย ตู้ ปณ.44 ศฝ.หัวลำาโพง กทม. 10331

 แบบสอบถามการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า

 โดยฝ่ายจัดการจะเป็นผู้รวบรวมข้อร้องเรียน 

 และนำาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทราบอย่างต่อเน่ือง

สำาหรับพนักงานสามารถแจ้งเบาะแสหรือ

เสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร

โดยตรงทาง E-mail ของคณะกรรมการและผู้บริหาร

ซ่ึงจะมี E-mail Address ในระบบ Intranet ของธนาคาร

รวมถึงช่องทางร้องเรียนอ่ืนอีก เช่น

พนักงาน 
 E-mail - hr.care@ktb.co.th 

  - we.lovektb@ktb.co.th 

 ทาง Hotline โทรศัพท์ 0-2208-7606-9 

 ซ่ึงดูแลโดยสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล

รายงานความยั่งยืน 
ประจำ�ปี 2557
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เม่ือศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนของธนาคารรับเร่ืองร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ข้างต้นแล้ว จะเร่ิมกระบวนการพิจารณา 

ตรวจสอบดำาเนินการแก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้น และบันทึกข้อมูลในระบบงานท่ีธนาคารกำาหนดรวมถึงส่งเร่ืองให้เจ้าของหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องแก้ไข/ยุติเร่ืองร้องเรียนและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยจะมีข้ันตอนกระบวนการดังต่อไปน้ี

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

ของธนาคาร

 1. จดหมาย ตู้ ปณ.44 ศฝ. หัวลำาโพง
    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 - อ่ืนๆ
 7. Twitter
 8. www.ktb.co.th
 9. ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2111-1111
10. www.contactcenter.ktb.co.th
11. ท่ีทำาการสาขาหรือหน่วยงานต่างๆ

1 
วัน

1 
วัน

5 
วัน

20 
วัน

3 
วัน

หน่วยงานภายนอก

ช่องทางภายนอก

- ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ 
 สำานักงานปลัด
 สำานักนายกรัฐมนตรี 
 โทรศัพท์หมายเลข 1111
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ก.ล.ต.
- ช่องทางอ่ืนๆ ท่ีรัฐบาลกำาหนด  
 เช่น สำานักพระราชวัง กระทรวง 
 การคลัง และส่ือต่างๆ

พิจารณาตรวจสอบดำาเนินการแก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้น/
บันทึกข้อมูลในระบบงานท่ีธนาคารกำาหนด/

แจ้งผลให้ผู้แจ้งข้อร้องเรียนทราบ/ยุติ

กรณีไม่สามารแก้ ไขได ้ผู้รับเร่ืองร้องเรียน /
ขอความช่วยเหลือ/เสนอแนะส่งเร่ืองให้เจ้าของงาน
ดำาเนินการ และงานรับเร่ืองร้องเรียน ติดตามเร่ือง

กรณีผู้รับเรื่องฯ ไม่ทราบเจ้าของงาน

ให้ส่งเร่ืองร้องเรียนมายังงานรับเร่ืองร้องเรียนลูกค้า
ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เพ่ือดำาเนินการ/ส่งเร่ือง

ให้หน่วยงานเจ้าของงาน โดยให้หน่วยงาน
หรือผู้บริหารหน่วยงานดังกล่าวดำาเนินการ/

ติดตามเร่ืองจนได้ข้อยุติ

Product Owner/สาขา/สำานักงานเขต/
สำานักงานธุรกิจ/ฝ่ายงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ท่ีเป็นต้นเหตุของเร่ือง

ตรวจสอบข้อเท็จจริง/แก้ไขปัญหา/แจ้งผลการแก้ไข
กรณีไกล่เกล่ีย/ประณีประนอมไม่เป็นผลสำาเร็จ

หรือกรณีมีประเด็นกระทำาความผิดกฎหมาย เช่น สคบ.
ธปท. ปปช. ฯลฯ ให้หน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของงาน
นำาเสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาส่ังการหา

ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม หรือยุติเร่ือง หรือตามดุลพินิจ
ท่ีเห็นควร/แจ้งผู้ร้องทราบภายใน 5 วันทำาการ

กรณีมีคำาส่ังให้ฝ่ายตรวจสอบ
หรือคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
เร่ืองร้องเรียน/ข้อขัดข้องให้ดำาเนินการ

ภายใน 20 วันทำาการ (ยกเว้น กรณีท่ีต้อง
ดำาเนินการตามระเบียบการพนักงาน 

และ/หรือตามระเบียบท่ีเก่ียวข้องระยะเวลา
ตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี

จึงไม่รวมระยะเวลาดำาเนินการในส่วนน้ี
เพราะไม่สามารถกำาหนดระยะเวลาได้)

หน่วยงานที่เป็นเจ้าของงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า

ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์/
หน่วยงานท่ีเป็นผู้รับเร่ือง

งานรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า

แจ้งเรื่องร้องเรียน /
แจ้งข้อขัดข้องการใช้บริการ

หน่วยงานราชการ

บันทึกผลการดำาเนินงานในระบบงานท่ีธนาคารกำาหนด/ 
ติดตามจนได้ข้อยุติ/ปิดเร่ือง สรุป/จัดทำารายงาน/
วิเคราะห์/นำาเสนอผู้บริหารระดับสูง/หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องทราบ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการร้องเรียนซำา้

นำาเสนอผลการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน/
ขัดข้องผ่านผู้บังคับบัญชา เพ่ือนำาเสนอ

ผู้บริหารระดับสูง/กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพ่ือส่ังการ
ภายใน 2 วันทำาการ/แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียน/
ผู้แจ้งข้อขัดข้อง และให้แจ้งงานรับเร่ือง
ทราบผลดังกล่าวภายใน 1 วันทำาการ

รายงานความยั่งยืน
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ความต้องการ - การรักษาความลับของลูกค้าและสร้างผลิตภัณฑ์การเงินที่เหมาะสมตอบสนองความต้องการ                     
 - ได้รับการบริการท่ีเหมาะสม

กระบวนการที่ใช้ - รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา ข้อร้องเรียนของลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ลูกค้าสัมพันธ์  
  หน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียน ทางเว็บไซต์ อีเมล จดหมาย และการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า
  โดยข้อมูลมีการนำาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทราบอย่างต่อเน่ือง

ความถี่ - รับฟังข้อเสนอแนะตลอดท้ังปี

แนวทางการปฏิบัต ิ ให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ เพ่ือสร้างความพึงพอใจ และความผูกพันแก่ลูกค้าอย่างเต็มกำาลัง 
 ความสามารถด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และพร้อมให้คำาแนะนำาช่วยเหลือแก่ลูกค้า พร้อมท้ัง 
 ยินดีรับฟังปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า
 และเปิดโอกาสให้ลูกค้าประเมินการบริการของพนักงาน 

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลกระทบ
ธนาคารกำาหนดนโยบายและแผนวิเคราะห์บริบทแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกธนาคาร เพ่ือให้มองเห็นความเส่ียงและความท้าทาย 

ท่ีธนาคารควรให้ความสำาคัญและนำามาอยู่ในกรอบการดำาเนินงานของธนาคาร จึงได้ทำาการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามห่วงโซ่คุณค่า

(Value Chain) ซ่ึงครอบคลุมต้ังแต่ท่ีสร้างผลกระทบท้ังในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้ธนาคารสามารถมองหาผลกระทบ

ท่ีเกิดข้ึนได้ในทุกมิติ ไม่ใช่เพียงแค่หาผลกระทบเชิงลบท่ีเป็นความเส่ียงเท่าน้ัน แต่ต้องหาผลกระทบเชิงบวกซ่ึงหมายถึงโอกาสทางธุรกิจด้วย

ความต้องการ - ได้รับค่าตอบแทนผลประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสม
 - มีสภาพแวดล้อมการทำางานที่เอื้อต่อการทำางาน
 - ความก้าวหน้า มั่นคง และพัฒนาความรู้ในการทำางาน

กระบวนการที่ใช้ - รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา ข้อร้องเรียนของพนักงาน จำานวน 3 ช่องทาง ได้แก่
  E-mail โดยตรงต่อผู้บริหาร HR Care และ Hotline โทรศัพท์ 0-2208-7606-9
 - แบบสำารวจความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน

ความถี่ - รับฟังข้อเสนอแนะตลอดทั้งปี
 - ตอบแบบสอบถามความมุ่งมั่น 2 ครั้ง/ปี

แนวทางการปฏิบัต ิ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ความสำาคัญกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้
 พนักงานทุกระดับเติบโตในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน ควบคู่ไปกับการดูแลในเร่ืองค่าตอบแทน
 และผลประโยชน์อ่ืนๆ อย่างเหมาะสม พร้อมท้ังให้ความสำาคัญในความปลอดภัยอาชีวอนามัย
 ของพนักงาน

ความต้องการ - สร้างคุณภาพท่ีดีข้ึนแก่สังคม
 - มีความรับผิดชอบต่อสังคม
 - เคร่ืองมือในการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจ

กระบวนการที่ใช้ - รับฟังความคิดเห็นของชุมชนผ่านการดำาเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมต่างๆ ท่ีธนาคารดำาเนินการ

ความถี่ - รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้คนในสังคมทุกคร้ังท่ีจัดกิจกรรม

แนวทางการปฏิบัต ิ ธนาคารแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบตาม
 มาตรฐานสากล (CSR in Process) ท้ังเร่ืองส่ิงแวดล้อม เช่น การประหยัดนำา้ไฟ ลดการปล่อย
 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Microfinance และสินเช่ือเพ่ือสังคม นอกจากน้ีธนาคาร 
 ยังพัฒนารูปแบบการทำา CSR after Process ซ่ึงเป็นการเสริมสร้างทุนทางปัญญา 4 มิติ คือ
 การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สังคมและส่ิงแวดล้อม และการกีฬา ผ่านกิจกรรมต่างๆ 
 รวมทุกด้านมากกว่า 35 โครงการ/ปี ให้สังคมมีความเข้มแข็งและย่ังยืน

ลูกค้า

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

พนักงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สังคม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รายงานความยั่งยืน 
ประจำ�ปี 2557
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ความต้องการ - นโยบายท่ีชัดเจนจากธนาคาร
 - การร่วมมือและประสานงานระหว่างกัน
 - การสนับสนุนด้านต่างๆ

กระบวนการท่ีใช้ - จัดกิจกรรมพบปะคู่ค้า เสริมสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 
 - รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่คู่ค้า

ความถ่ี - มีการพบปะคู่ค้าตลอดท้ังปี
 - แก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม

แนวทางการปฏิบัติ ยึดหลักการแข่งขันท่ีเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการทุจริตเพ่ือหาผลประโยชน์ ให้ข้อมูลท่ีเป็นจริง
 อย่างครบถ้วนแก่คู่ค้า หลีกเล่ียงการรับของกำานัล สินนำา้ใจ การรับเชิญต่างๆ เป็นการส่วนตัว  
 หรือหมู่คณะอย่างเฉพาะเจาะจง ซ่ึงคู่ค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย เพ่ือป้องกันข้อครหา
 และการมีใจโน้มเอียงท่ีจะช่วยเหลือตอบแทนฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นพิเศษ

 

คู่ค้า2

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้ถือหุ้น

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หน่วยงาน
กำากับ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความต้องการ - การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 - ความม่ันคงของระบบธนาคาร
 - ความโปร่งใสของธนาคารและระบบงาน

กระบวนการที่ใช ้ - จัดทำารายงานส่งหน่วยงานกำากับต่างๆ พร้อมท้ังรับ Feedback แล้วนำามาปรับปรุงกระบวนการ
  ทำางานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ความถี ่ -  ดำาเนินการรวบรวมตลอดท้ังปี

แนวทางการปฏิบัต ิ ยึดหลักการประเมินธนาคาร ท้ังรูปแบบการประเมินตนเองและเกณฑ์การประเมินรางวัลด้านต่างๆ 
 เช่น ก.ล.ต. SEPA ฯลฯ เพ่ือบริหารจัดการธนาคาร และผลักดันให้ทัดเทียมกับองค์กรอ่ืนๆ และ
 บริหารจัดการธนาคารให้อยู่ในระดับสากลอันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันของประเทศ

2 ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือสำาคัญของธนาคาร หมายถึง คู่ค้ากลุ่มท่ีอยู่ในระบบงานหลักของธนาคาร ได้แก่ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำากัด (KTBCS) บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำากัด (KTBGS)
 และบริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำากัด (KTBLAW) คู่ค้าสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการหลัก เช่น บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน (KTAM) บริษัท กรุงไทยธุรกิจ ลีสซ่ิง จำากัด (KTBL) เป็นต้น และคู่ค้าความร่วมมือ ได้แก่ 
 บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ VISA/Master Card และกระทรวงพลังงาน/ปตท.

ความต้องการ -  สร้างผลตอบแทนท่ีดีอย่างย่ังยืนแก่ผู้ถือหุ้น

กระบวนการท่ีใช้ -  จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจ นโยบายของธนาคาร 
  และตอบข้อสงสัยในท่ีประชุม
 - จัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นสัญจร
 - จัดช่องทางการรับข้อเสนอแนะ หรือเร่ืองร้องเรียนต่างๆ

ความถ่ี - จัดอย่างละ 1 คร้ัง/ปี
 - รับฟังข้อเสนอแนะตลอดท้ังปี

แนวทางการปฏิบัติ มุ่งม่ันดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
 โดยดำาเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบโปร่งใสเป็นธรรม

รายงานความยั่งยืน
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แนวนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน้ี ธนาคารพิจารณาและให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และผลกระทบของ

การดำาเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยการกำาหนดเน้ือหาของรายงานความย่ังยืน

ให้ครอบคลุมท้ังในด้านเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และสังคม ซ่ึงจะเห็นได้ว่าธนาคารมีแนวทางการปฏิบัติท่ีคำานึงถึงทุกๆ ภาคส่วนอย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็น

ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม ท่ีสามารถสะท้อนความสำาคัญและการเติบโตของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมดอย่างครบถ้วน เพ่ือผลักดัน

ให้ทุกภาคส่วนเติบโต ก้าวไกล ไปด้วยกันอย่างม่ันคงและย่ังยืน

วิธีกำาหนดเนื้อหาสาระของรายงาน
ในรอบปี 2557 ทางธนาคารได้มีการรวบรวมและคัดกรองประเด็นเน้ือหาสาระของรายงาน ท่ีได้มาจากการสำารวจการดำาเนินงานด้านต่างๆ 

การจัดกิจกรรมต่างๆ และการศึกษาทบทวนข้อมูลสถานภาพปัจจุบันจากเอกสารและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องต่อบริบทความย่ังยืนของธนาคาร ซ่ึงเป็นข้อมูลต้ังต้น

สำาหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ อาทิ นโยบายภาครัฐ ปัจจัยความพึงพอใจผู้ถือหุ้น กลุ่มพนักงาน และลูกค้า เกณฑ์การพิจารณาความรับผิดชอบต่อ

สังคมด้านต่างๆ เกณฑ์ตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงเร่ืองท่ีเก่ียวข้องต่อบริบทความย่ังยืน

ในระดับสากล อาทิ เกณฑ์ของ RobecoSAM ในกลุ่ม BNK bank และเอกสาร Sustainability Topics for Sectors ในกลุ่มผู้ให้บริการทางการเงิน เป็นต้น 

หลังจากคัดกรองประเด็นต่างๆ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ผ่านช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของธนาคารตามเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ือง 

แล้วจึงนำาตัวช้ีวัดภายใต้ประเด็นต่างๆ มาทดสอบสารัตถภาพ (Materiality Test) ผ่านการมีส่วนร่วมจากตัวแทนพนักงานท่ีมีความใกล้ชิดหรือเก่ียวข้อง

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สามารถให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อธนาคาร เพ่ือให้มีการแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงคำานึง

ถึงความมีนัยสำาคัญของผลกระทบท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและท่ีมีต่อธนาคาร ผ่านเกณฑ์ต่างๆ อาทิ ความมีนัยสำาคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การยอมรับจาก

ผู้เช่ียวชาญข้อบังคับท่ีระบุตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อตกลงระหว่างประเทศ ความมีนัยสำาคัญต่อโอกาสอุปสรรค ความเส่ียงทางธุรกิจ รวมถึง

สามารถสนับสนุนให้ธนาคารสามารถบรรลุวัตถุประสงค์กลยุทธ์ หรือเสริมสร้างคุณค่าของธนาคาร โดยผลลัพธ์จากการทดสอบสามารถสรุปตาม

แผนภาพ ดังน้ี

2 ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือสำาคัญของธนาคาร หมายถึง คู่ค้ากลุ่มท่ีอยู่ในระบบงานหลักของธนาคาร ได้แก่ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำากัด (KTBCS) บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำากัด (KTBGS)
 และบริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำากัด (KTBLAW) คู่ค้าสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการหลัก เช่น บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน (KTAM) บริษัท กรุงไทยธุรกิจ ลีสซ่ิง จำากัด (KTBL) เป็นต้น และคู่ค้าความร่วมมือ ได้แก่ 
 บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ VISA/Master Card และกระทรวงพลังงาน/ปตท.

ผลการทดสอบสารัตถภาพ (Materiality Test)

ระ
ดับ

คว
าม

สำา
คัญ

ขอ
งผู้

มีส่
วน

ได้
ส่ว

นเ
สีย

น้อย ปานกลาง มาก

น้อ
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก

• ผลตอบแทนท่ีเท่าเทียมกัน
 ระหว่างหญิงชาย

• ความหลากหลายและ
 โอกาสแห่งความเท่าเทียม

• การไม่เลือกปฏิบัติ

• การประเมินและบรรเทาผลกระทบ
 ด้านสิทธิมนุษยชน

• ภาพรวม (ส่ิงแวดล้อม) • การตรวจสอบ

• ชุมชนท้องถ่ิน • แนวปฏิบัติการลงทุนและจัดหา

• ความปลอดภัย

• มลอากาศ นำา้ท้ิง ของเสีย

• ผลกระทบทางอ้อม
 เชิงเศรษฐกิจ• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• การจ้างงาน

• คนพิการ
• การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ

• นำา้
• การฝึกอบรมให้ความรู้

• ผลิตภัณฑ์และบริการ

• พลังงาน
• พอร์ตฟอลิโอผลิตภัณฑ์

• พฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน

• เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง

• วัสดุ

• การทุจริต

• ผลเชิงเศรษฐกิจ

• แรงงาน/ฝ่ายบริหารสัมพันธ์

• การส่ือสารทางการตลาด

• ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

ระดับความสำาคัญต่อองค์กร

รายงานความยั่งยืน 
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จากแผนภาพจะเห็นว่าประเด็นท่ีมีสาระสำาคัญ (Material Aspect) มากท่ีสุด 7 ประเด็น อาทิ ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

แรงงาน/ฝ่ายบริหารสัมพันธ์ การส่ือสารทางการตลาด การทุจริต ผลเชิงเศรษฐกิจ วัสดุ และเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง 

ส่วนประเด็นท่ีมีสาระสำาคัญค่อนข้างน้อย คือ ผลตอบแทนท่ีเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย นอกจากน้ี สามารถสรุปตัวช้ีวัดท่ีมีระดับนัยสำาคัญ

ต่อธนาคารภายใต้ประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ได้ดังน้ี

1. วัสดุ

2. พลังงาน

3. นำา้

4. มลอากาศ นำา้ท้ิง และของเสีย

5. ผลิตภัณฑ์และบริการ

1. ผลเชิงเศรษฐกิจ

2. ผลกระทบทางอ้อม

 เชิงเศรษฐกิจ

ด้าน
เศรษฐกิจ

ด้าน
สังคม

ด้าน
ส่ิงแวดล้อม

แม้ว่าธนาคารมีการประเมินประเด็นสารัตถภาพและจัดระดับสารัตถภาพท่ีมีความสำาคัญแล้ว ธนาคารยังจำาเป็นต้องตระหนักและคำานึงถึง 

ประเด็นท่ีสำาคัญอ่ืนๆ เช่นกัน เพราะประเด็นเหล่าน้ันอาจเป็นสาเหตุทำาให้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการดำาเนินงานของธนาคารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ท้ังน้ีธนาคารจะนำามาพัฒนาเป็นแผนการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือรายงานให้ครบถ้วนในรอบการรายงานต่อไป

 1. การไม่เลือกปฏิบัติ

 2. การส่ือสารทางการตลาด

 3. ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

 4. การจ้างงาน

 5. แรงงาน/ฝ่ายบริหารสัมพันธ์

 6. อาชีวอนามัย

  และความปลอดภัย

 7. ความหลากหลายและโอกาส 

  แห่งความเท่าเทียม

 8. ผลตอบแทนท่ีเท่าเทียม  

  ระหว่างหญิงและชาย

 9. การทุจริต

 10. ผู้พิการ

 11. เสรีภาพในการสมาคม

  และการร่วมเจรจาต่อรอง

รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2557
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ข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อ

หากท่านมีความประสงค์ในการรับทราบข้อมูลรายงานฉบับก่อนหน้าน้ี 

สามารถดาวน์โหลดรายงานได้จากเว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย

http://www.ktb.co.th/ktb/th/ktb-csr-operation.aspx 

และหากต้องการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อสงสัยเก่ียวกับรายงาน 

กรุณาติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ดังน้ี

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ฝ่ายกิจกรรมเพ่ือสังคม 

อาคารสุขุมวิท ช้ัน 22 เลขท่ี 10 ถนนสุขุมวิท 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท์ 0-2208-8617 โทรสาร 0-2256-8341

รูปแบบการวัดค่าและการคำานวณข้อมูลต่างๆ 
ตามประเด็นสารัตถภาพ (Materiality Test)
รายงานฉบับน้ีมีการคำานวณและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ด้านเศรษฐกิจ ธนาคารมีการคำานวณและเก็บข้อมูลทางบัญชี เช่น รายได้ ต้นทุนการดำาเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าใช้จ่ายสำาหรับท่ีมาเงินทุน ค่าใช้จ่ายสู่รัฐบาล (ภาษี) และค่าปรับ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ซ่ึงสำานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของธนาคาร ด้านสังคม ธนาคารคำานวณค่าการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

เช่น Absenteeism Rate และ Lost Day Rate อ้างอิงตามมาตรฐาน OHSAS 18001 โดยเป็นอัตราส่วนท่ีเก่ียวข้องกับอัตราการขาดงาน 

และอัตราการป่วยของพนักงาน สุดท้ายด้านส่ิงแวดล้อม มีการเก็บข้อมูลเป็นปริมาตรจากการไฟฟ้านครหลวง และการประปานครหลวง เช่น 

การใช้ปริมาณนำา้เป็นลูกบาศก์เมตร (m3) และการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์/ช่ัวโมง (kWh) โดยจะมีการแปลงหน่วยพลังงานเป็นจิกะจูล (GJ) 

ตามอ้างอิงจาก Sustainability Reporting Guideline 2000-2011 version G3.1 รวมถึงข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

เป็นจำานวนตันจากหน่วยงานภายนอก

รายงานความยั่งยืน 
ประจำ�ปี 2557
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ขับเคลื่อนเพื่อองค์กรของเรา

เราจะก้าวไปสู่ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำา

เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ



มีการกำาหนดนโยบาย
ไว้อย่างชัดเจนในการกำากับ

ดูแลกิจการท่ีดี

รู้จัก
ธนาคารกรุงไทย
ภาพรวมธุรกิจ
ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) 
เร่ิมดำาเนินการคร้ังแรก

เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2509 โดยการ

ควบกิจการของธนาคารเกษตร จำากัด

และธนาคารมณฑล จำากัด ซ่ึงเป็น

ธนาคารพาณิชย์ท่ีมีรัฐบาลเป็น

ผู้ถือหุ้นใหญ่เข้าเป็นธนาคารเดียวกัน 

ตามนโยบายของรัฐบาลและได้ใช้

ช่ือใหม่ว่า “ธนาคารกรุงไทย จำากัด”

ใช้ช่ือภาษาอังกฤษว่า

“KRUNG THAI BANK LIMITED” 

ใช้สัญลักษณ์ “นกวายุภักษ์” 

ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายของกระทรวงการคลัง 

เป็นสัญลักษณ์ประจำา

ของธนาคารจนถึงปัจจุบัน

เ พ่ื อ อ ง ค์ ก ร

ข อ ง เ ร า
ก้ า ว ไ ป ด้ ว ย กั น

การประกอบธุรกิจ
ธนาคารได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแล

กิจการท่ีดีท่ีจะทำาให้ธนาคารเติบโตได้อย่างย่ังยืน รวมท้ัง

จะเสริมสร้างความเช่ือม่ันแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ
สร้างผลตอบแทนที่ดี
อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น

รายงานความยั่งยืน 
ประจำ�ปี 2557
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นครหลวง รวม 292 สาขา
ภาคกลาง รวม 339 สาขา

ภาคเหนือ รวม 175 สาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 221 สาขา

ภาคใต้ รวม 169 สาขา

ทั้งนี้ ธนาคารยังอำานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าโดยการขยายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

สาขาต่างประเทศ 9 สาขา

ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว จำานวน 72,005,040,437.50 บาท 

ธนาคารประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ (อาคารนานา):
เลขท่ี 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ (อาคารสุขุมวิท):
เลขท่ี 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เลขที่จดทะเบียนบริษัท:
0107537000882 (เดิมเลขท่ี บมจ.335)

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย

บริษัท มหาชน จำากัด เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2537

โทรศัพท์: 0-2255-2222

โทรสาร: 0-2255-9391-3

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 
ธนาคารกรุงไทย: 0-2111-1111 
หรือ โทร. +(66) 2501-4499 จากต่างประเทศ

เว็บไซต์: www.ktb.co.th

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

Facebook: KTB care

Twitter: KTB care

หุ้นสามัญ

13,976,061,250 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

5,500,000 หุ้น

รวม

13,981,561,250 หุ้น

รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2557

18



นอกจากน้ีธนาคารได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีจะทำาให้ธนาคารเติบโตได้อย่างย่ังยืน รวมท้ังจะเสริมสร้าง 
ความเช่ือม่ันแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และเช่ือว่าการกำากับดูแลกิจการท่ีดีจะช่วยเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังน้ันธนาคารได้ดำาเนินการ 
ด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างจริงจัง และส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดม่ันและปฏิบัติตามนโยบาย 
การกำากับดูแลกิจการท่ีดี รวมท้ังมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีนำาไปสู่การเป็นองค์กรท่ีมีวัฒนธรรมบรรษัทภิบาล

ธนาคารมีทิศทางการดำาเนินงาน ภายใต้แนวคิดท่ีว่า เสริมสร้างความม่ันคงทางการเงินและมีผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระดับท่ีเหมาะสม  
สนับสนุนการดำาเนินงานภาครัฐ โดยมีการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และให้บริการระดับช้ันนำา 

Firm
มั่นคง   

• ม่ันคงจากการบริหารความเส่ียง (Firm from Risk Management)
• ม่ันคงจากการมีบรรษัทภิบาล (Firm from Corporate Governance)
• ม่ันคงจากการเติบโตอย่างย่ังยืน (Firm from Sustainable Growth)

วิสัยทัศน์
“Growing Together :

กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ”

มุ่งมั่นดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

เพื่อสนับสนุนการเติบโตและความมั่งคั่งแก่ลูกค้า 

สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม

และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้น

• รับผิดชอบในหน้าท่ี (Responsible for Your Duty)
• รับผิดชอบต่อลูกค้า (Responsible for Customers)
• รับผิดชอบต่อสังคม (Responsible for Society)

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

• รวมพลังคิดบวก (Teamwork with Positive Attitude)
• รวมพลังเพ่ือลูกค้า (Teamwork for Customers)
• รวมพลังเพ่ือองค์กร (Teamwork for KTB)

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

5 คุณค่า 15 พฤติกรรม

Core Values คุณค่าองค์กร 

“KTB FIRST”

Innovative

สร้างสรรค์   

Responsible

รับผิดชอบ

Service

มุ่งมั่นบริการ  

Teamwork

ทำางานเป็นทีม  

พันธกิจ 
1.  ดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบงาน

2.  ให้บริการและคำาแนะนำาที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

3.  ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

4.  สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น

รายงานความยั่งยืน 
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CG & CSR Integration
 การดำาเนินธุรกิจเป็นไปด้วย 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
พร้อมทั้งร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

(ทุนทางปัญญา)

ธนาคารให้ความสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยกำาหนดเป็นพันธกิจของธนาคารถึง 2 ใน 4 ข้อ

คือ ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นในรูปของ CG & CSR In Process

คณะกรรมการและผู้บริหารกำาหนดนโยบายและปฏิบัติอย่างจริงจัง CG & CSR Integration การดำาเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

และส่ิงแวดล้อม พร้อมท้ังร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติ (ทุนทางปัญญา) และ CG & CSR Toward International Standard 

การมีแผนปฏิบัติงานอย่างจริงจังเพ่ือการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล อันจะนำาไปสู่ความย่ังยืนของธนาคาร 

นอกจากน้ี ธนาคารยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย เพ่ือร่วมเป็นส่วนหน่ึงต่อการผลักดันเร่ือง CSR ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน 

และธนาคารยังร่วมเป็นพันธมิตรในอีกหลายๆ โครงการท่ีเอ้ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิ โครงการระบบหักบัญชีเช็คด้วยภาพ

และระบบจัดเก็บภาพเช็ค (ICAS: Imaged Cheque Clearing and Archive System) ระบบ ICAS ประกอบด้วย 2 ส่วน โดยส่วนแรกทำาหน้าท่ี

ในการเรียกเก็บเงินตามเช็คระหว่างธนาคาร และส่วนท่ี 2 ทำาหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูลและภาพเช็คซ่ึงเป็นการเก็บข้อมูลในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงช่วยให้การค้นหาข้อมูลและภาพเช็คทำาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียกเก็บเงินตามเช็ค

ช่วยเพ่ิมการหมุนเวียนของกระแสเงินในภาคธุรกิจและระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีความรวดเร็วย่ิงข้ึน และยังเป็นการลดต้นทุนในการขนส่งตัวเช็ค

ลดความเส่ียงท่ีเช็คอาจสูญหายในระหว่างกระบวนการเรียกเก็บ ลูกค้ายังได้รับประโยชน์จากระบบน้ี คือสามารถเรียกเก็บและถอนใช้เงินตามเช็ค

ท่ัวประเทศได้ภายใน 1 วันทำาการอีกด้วย

ผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น

ความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ

CG & CSR In Process 
คณะกรรมการและผู้บริหาร 

กำาหนดนโยบายและ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง

CG & CSR  
Toward International Standard
มีแผนปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อพัฒนา

สู่มาตรฐานสากล

ความยั่งยืนของธนาคาร

รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2557
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สำาหรับปี 2557 มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการดำาเนินงานในสายงานต่างๆ ภายใต้โครงการ HR Transformation, Retail Transformation,  

SME Transformation และ Wholesale Transformation

 Retail & SME Transformation
   พัฒนา Sales & Service Model เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการขายและการบริการให้กับพนักงาน

   พัฒนาเกณฑ์การอนุมัติสินเช่ือ เพ่ือให้สามารถคัดกรองให้ได้ลูกค้าช้ันดี

   จัดต้ัง Loan Factory เพ่ือลดระยะเวลาการอนุมัติสินเช่ือ

   พัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพ่ือป้องกัน NPL

   พัฒนาระบบการติดตามหน้ีอย่างมีประสิทธิภาพ

 Wholesale Transformation
   เพ่ิมระดับการดูแลลูกค้ากลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ในการแนะนำาลูกค้าแบบ Solution-Oriented Approach ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   มุ่งเน้นการเพ่ิมรายได้ค่าธรรมเนียมจาก Cash Management, Trade, Treasury และ Debt Capital Market 

   สร้างทีมงานด้านผลิตภัณฑ์และการตลาดท่ีแข็งแกร่งด้าน Treasury (Global Market) และ Debt Capital Market

 HR Transformation
   กำาหนด HR Strategy และโครงสร้างองค์กรหลัก รวมถึงสร้างทีมบุคลากร HR ให้มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี

   ออกแบบการวางแผนอัตรากำาลังโดยใช้ People Supply Chain Management กำาหนดแนวทางในการคัดเลือกพนักงาน

   ตามกลุ่มคุณสมบัติและความคาดหวังของแต่ละ Segment ให้ชัดเจน

   กำาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลและการวัดผลเป้าหมายการดำาเนินงานสำาหรับเกณฑ์บทบาทของตำาแหน่งงานท่ีสำาคัญ

   ให้มีความเช่ือมโยงกับเป้าหมายกลยุทธ์ภาพรวมของธนาคาร

   จัดทำาและดำาเนินการ Communication Program ภาพรวมธนาคาร เน้นเน้ือหาหัวข้อ KTB Transformation รวมถึง 

   Innovation@KTB Program ด้วย

 Cost Optimization and Procurement Excellent  

   ระบุโอกาสการลดต้นทุนอย่างเหมาะสมพร้อมให้คำาแนะนำาโดยเปรียบเทียบกับ Best Practice

   สร้างทีมงานของธนาคาร เคร่ืองมือ และรายงานในการวิเคราะห์/ติดตามต้นทุนในแต่ละด้าน 

   สร้างกระบวนการในการลดต้นทุน/เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำางาน

  

ธนาคารดำาเนินโครงการ KTB Transformation โดยมีจุดมุ่งหมายสำาคัญ คือ

  เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นธนาคารอันดับ 1 ของประเทศไทย โดยใช้โอกาสและศักยภาพของธนาคารท่ียังมีอีกมาก ทำาให้การทำางานมี  

  ประสิทธิภาพมากข้ึน ด้วยการใช้เวลาทำางานเท่าเดิมหรือลดลง แต่ได้ปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนและมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน

  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้พนักงานพร้อมรับการแข่งขันท่ีสูงข้ึน สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ลูกค้าจะได้มาใช้บริการซำา้

  จากการให้บริการท่ีเข้าใจความต้องการของลูกค้า 

  เพ่ือทำาให้ KTB เป็นบ้านหลังท่ี 2 ของพนักงาน ท่ีให้โอกาสความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน รวมถึงคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของพนักงานทุกคน  

  โดยผลลัพธ์สุดท้ายท่ีธนาคารมุ่งหวัง คือ KTB สามารถเป็นองค์กรท่ี “งานได้ผล คนเป็นสุข” โดยปฏิรูปกระบวนการทำางานท้ังระบบ 

  ท้ังการบริการ การบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการบริหารคน ถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลงคร้ังสำาคัญ ซ่ึงจะช่วยยกระดับมาตรฐาน

  ในทุกๆ ด้าน อันจะนำาไปสู่การเจริญเติบโตและความม่ันคงขององค์กร ม่ันใจได้ว่าการเปล่ียนแปลงในคร้ังน้ีไม่เพียงแต่องค์กรจะได้

  รับประโยชน์ อันจะนำาไปสู่ลูกค้าท่ีจะได้รับการบริการท่ีดี สะดวกและรวดเร็ว ท่ีเกินความคาดหวัง พนักงานมีกระบวนการปฏิบัติงาน

  ท่ีชัดเจนเป็นระบบและได้รับการพัฒนาความสามารถเพ่ือเป็นพลังขับเคล่ือนไปสู่ความสำาเร็จในเป้าหมายเดียวกัน และท่ีสำาคัญผู้ถือหุ้น

  เกิดความเช่ือถือและม่ันใจได้ถึงผลตอบแทนท่ีได้รับ

การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ
ปลายปี 2556 ธนาคารเร่ิมต้นจัดทำาแผนยุทธศาสตร์เพ่ือกำาหนดกลยุทธ์และทิศทางการดำาเนินธุรกิจปี 2557-2559 โดยปรับเปล่ียนวิสัยทัศน์

จาก “ธนาคารแสนสะดวก (The Convenience Bank) ท่ีดูแลและบริการลูกค้าดีท่ีสุด” เป็น “Growing Together : กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ” 

มุ่งม่ันดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการเติบโตและความม่ังค่ังแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพท่ีดีข้ึนแก่สังคมและส่ิงแวดล้อม

และสร้างผลตอบแทนท่ีดีอย่างย่ังยืนต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงดำาเนินโครงการ KTB Transformation ต้ังแต่ปลายปี 2556 ต่อเน่ืองมาจน ปี 2557

รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2557
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การปฏิบัติตามหลักการสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตามหลักการ UN Global Compact
ธนาคารกรุงไทยดำาเนินธุรกิจตามหลักสากล 10 ประการของ UN Global Compact ซ่ึงเก่ียวข้องกับประเด็นหลัก 4 เร่ือง ได้แก่ เร่ืองสิทธิมนุษยชน 

(Human Rights) เร่ืองแรงงาน (Labour) เร่ืองส่ิงแวดล้อม (Environment) และเร่ืองการต่อต้านทุจริต (Anti-Corruption) โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ประเด็น หลักปฏิบัติ แนวทางการดำาเนินงาน

สิทธิมนุษยชน 1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้อง

 สิทธิมนุษยชนท่ีประกาศในระดับสากล 

 ตามขอบเขตอำานาจท่ีเอ้ืออำานวย

2. หม่ันตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไป

 มีส่วนเก่ียวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

ธนาคารกรุงไทยดำาเนินธุรกิจโดยยึดถือกฎหมายท้ังในประเทศและกฎหมายสากล รวมถึง

หลักสิทธิมนุษยชนสากล Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR อาทิ

ข้อ 2 ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ

ข้อ 3 ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิตอยู่และมีความม่ันคง

ข้อ 7 สิทธิในการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน

ข้อ 23 สิทธิในการมีงานทำาตามท่ีต้องการและได้รับการประกันการว่างงาน รวมท้ังได้รับ

ค่าตอบแทนเท่ากันสำาหรับงานอย่างเดียวกัน และรายได้ต้องพอแก่การดำารงชีพสำาหรับตนเอง

และครอบครัว ตลอดจนมีสิทธิก่อต้ังและเข้าร่วมสหภาพ

ข้อ 24 สิทธิในการพักผ่อนและมีเวลาพักจากการทำางาน โดยธนาคารให้สิทธิลาพักผ่อน

แก่พนักงานเกินกว่าท่ีกฎหมายกำาหนด

ข้อ 25 สิทธิในการได้รับมาตรฐานการครองชีพอย่างเพียงพอ ได้รับปัจจัยส่ี สวัสดิการสังคม 

ประกันการว่างงาน เจ็บป่วย เป็นหม้าย ผู้สูงอายุ ตลอดจนต้องคุ้มครองแม่และเด็กเป็นพิเศษ

รวมถึงให้ความรู้กับพนักงานทางด้านกฎหมาย และการกระทำาไม่ถูกต้องทางด้านวินัย

ให้แก่พนักงาน พร้อมเปิดช่องทางร้องเรียนผู้กระทำาความผิด จัดต้ังกระบวนการตรวจสอบ

การละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีช่องทางในการส่ือสารเสนอแนะให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์

ในการดำาเนินธุรกิจ ให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนผ่านระบบเว็บบอร์ด

และ HR Care ของธนาคาร

แรงงาน 3. ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของ

 แรงงานและการรับรองสิทธิในการร่วมเจรจา

 ต่อรองอย่างจริงจัง

4. ขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์และท่ีเป็นการบังคับ

 ในทุกรูปแบบ

5. ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง

6. ขจัดการเลือกปฏิบัติในเร่ืองการจ้างงานและการ  

 ประกอบอาชีพ

ธนาคารดูแลพนักงานสอดคล้องกับหลักแรงงานสากล International Labour 

Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work

และมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท.8001) อาทิ

- เปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิในการรวมกลุ่มหรือจัดต้ังสหภาพแรงงาน และปฏิบัติตาม  

 กฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์อย่างเคร่งครัด

- ไม่มีการรับเด็กอายุตำา่กว่า 18 ปีเข้าทำางาน

- ให้ความเท่าเทียมกันระหว่างพนักงานชายและพนักงานหญิงในการเล่ือนช้ันเล่ือนตำาแหน่ง  

 และเปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้ามาทำางานกับธนาคารตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ

 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

ส่ิงแวดล้อม 7. สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการ  

 ดำาเนินงานท่ีอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

8. อาสาจัดทำากิจกรรมท่ีส่งเสริมการยกระดับ  

 ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม

9. ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่  

 เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ธนาคารปฏิบัติตามหลักการสากลท่ีว่าด้วยเร่ืองส่ิงแวดล้อม ISO 26000 อาทิ

- การจัดซ้ือจัดจ้างสีเขียว 

- การดำาเนินธุรกิจท่ีใส่ใจส่ิงแวดล้อม เช่น การให้สินเช่ือ Green Loan

- จัดต้ังโครงการ Think Green Plus เพ่ือร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

- รณรงค์ให้แต่ละหน่วยงานกำาจัดเอกสารปลอดภัยในโครงการ Shred2Share เพ่ือลดการ  

 ทำาลายต้นไม้

การต่อต้านทุจริต 10. ดำาเนินงานในทางต่อต้านการทุจริต รวมท้ัง

  การกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ

ธนาคารกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และประมวลจริยธรรม 

พร้อมท้ังแต่งต้ังคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือกำากับดูแล

การปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล และได้รับการรับรองการ

เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2557 ซ่ึงเป็นโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลและสำานักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยอ้างอิงเกณฑ์มาจาก

องค์กรโปร่งใสสากล Transparency International และได้รับการสนับสนุนการดำาเนินโครงการ

จาก Center for International Private Enterprise (CIPE) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลักดัน

ให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง

รายงานความยั่งยืน 
ประจำ�ปี 2557
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การกำากับดูแลกิจการ
ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และเป็นบริษัทมหาชน 

ภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ธนาคารได้ดำาเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของการกำากับกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายโดยคำานึงถึงความโปร่งใส เป็นธรรม 

และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ธนาคารเชื่อว่าการดำาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีจริยธรรมที่ดีนั้น เป็นรากฐานที่สำาคัญที่จะ

ทำาให้ธนาคารมีการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2557
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การกำากับดูแลกิจการ

รายงานความยั่งยืน 
ประจำ�ปี 2557
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คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม กำาหนดแผน แนวปฏิบัติและมาตรการติดตาม 

เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามนโยบายกำากับดูแลกิจการ มีการประเมินผลการปฏิบัติตาม รวมท้ังติดตามและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องตาม

แนวทางการกำากับดูแลกิจการท่ีดีท้ังในและต่างประเทศเพ่ือมุ่งไปสู่มาตรฐานสากล เช่น ASEAN Corporate Governance Scorecard และ  

Dow Jones Sustainability Indices ซ่ึงเป็นการประเมินการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการดำาเนินการต่างๆ 

ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำากับท่ีเก่ียวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น โดยธนาคารได้มีการรวบรวมแนวปฏิบัติต่างๆ  

ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร ผลจากการดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  

ส่งผลให้ธนาคารได้รับการยอมรับจากหลากหลายสถาบัน สะท้อนจากรางวัลบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีธนาคารได้รับมาอย่างต่อเน่ือง

CREATION OF

LONG TERM VALUE

ACCOUNTABILITY 

การสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับองค์กร

รับผิดชอบต่อหน้าท่ี

TRANPARENCY

โปร่งใสในการทำางาน

RESPONSIBILITY

รู้สำานึกในหน้าท่ี

PROMOTION OF

BEST PRACTICES 

ส่งเสริมการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ

SOCIAL AND 

ENVIRONMENT AWARENESS

สำานึกในการปฏิบัติท่ีดีต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

ปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียม

EQUITABLE

TREATMENT

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาธนาคารได้ดำาเนินการด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างจริงจัง 

มีการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดม่ันและปฏิบัติตามนโยบาย

การกำากับดูแลกิจการท่ีดี อันนำาไปสู่การเป็นองค์กรท่ีมีวัฒนธรรมบรรษัทภิบาล

ท่ีเป็นท่ียอมรับ สะท้อนจากรางวัลด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมท่ี

ธนาคารได้รับมาอย่างต่อเน่ือง เป็นความภาคภูมิใจและกำาลังใจให้ธนาคารมุ่งม่ันท่ีจะธำารงรักษา

วัฒนธรรมบรรษัทภิบาลท่ีดีน้ีไว้ตลอดไป  จากความมุ่งม่ันดังกล่าวธนาคารจึงได้กำาหนด

หลักการและยึดม่ันในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี (CARPETS) อย่างต่อเน่ือง ประกอบด้วย

รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2557
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การปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น 

ธนาคารมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม 

โดยผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ท้ังผู้ถือหุ้นรายย่อย 

นักลงทุนสถาบัน รวมถึงผู้ลงทุนต่างชาติ 

ตามท่ีได้กำาหนดไว้ในนโยบายการกำากับดูแล

กิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ

ของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคาร ฝ่ายจัดการ และผู้บริหารระดับต่างๆ ได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานในการปฏิบัติตนที่ดี ในขณะเดียวกันยังส่งเสริม

สภาพแวดล้อมในการทำางานของพนักงานให้มีความเหมาะสม สามารถทำางานได้อย่างมีความสุข ธนาคารได้พยายามสร้างจิตสำานึกในการ

ปฏิบัติตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการให้กับพนักงานทุกคนในองค์กรอย่างสมำ่าเสมอผ่านกิจกรรมภายใน และช่องทางการสื่อสารต่างๆ

เช่น CG TIMES ซึ่งเป็นการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี ที่ทันต่อสถานการณ์ เข้าใจง่าย และ Intranet ซึ่งเป็น  

แหล่งข้อมูลทั้งทางด้าน CG & CSR ของธนาคาร

ธนาคารมีความตั้งใจในการดำาเนินธุรกิจ ซึ่งเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินและมีผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม สนับสนุน

การดำาเนินงานของภาครัฐ โดยมีการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และให้บริการในระดับชั้นนำา บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม

ตามหลักของกฎหมายและการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ

คณะกรรมการธนาคารได้มีการดำาเนินงานตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

ตามแนวทางที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำาหนดไว้ทั้ง 5 หมวด สรุปได้ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น ธนาคารได้ให้ความสำาคัญต่อการปกป้อง

สิทธิของผู้ถือหุ้น และสนับสนุนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นท่ี

เป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมาย นอกจากน้ัน ธนาคาร

ยังมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการดูแลผู้ถือหุ้นอ่ืนๆ อีก เพ่ือเป็น 

การส่งเสริมและอำานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น 

โดยได้มีการเปิดเผยข้อมูลผลการดำาเนินงานนโยบาย

การบริหาร และข้อมูลท่ีสำาคัญของธนาคารผ่านช่องทาง

การส่ือสารของธนาคาร เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก 

รายงานความยั่งยืน 
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การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ธนาคารได้ตระหนักถึงสิทธิและบทบาท 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ท้ังภายใน

และภายนอกธนาคาร โดยได้มีการกำาหนด

นโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน

ในนโยบายการกำากับกิจการท่ีดีและ

จรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร

 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ธนาคารได้ดำาเนินการ

ให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีสำาคัญซ่ึงเก่ียวข้องกับกิจการ 

ท้ังข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอ่ืนๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

และทันเวลา ตามข้อกำาหนดของหน่วยงานกำากับต่างๆ 

โดยได้ทำาการส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน

ช่องทางต่างๆ ซ่ึงช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและเช่ือถือได้

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารกรุงไทย 

ซ่ึงมีอำานาจเต็มในการบริหารงาน เพ่ือให้การดำาเนินกิจการ

ท้ังหลายของธนาคารเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ

ของธนาคาร และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ

ธนาคาร ประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ 

และประสบการณ์ในการทำางานท่ีเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร 

ในปี 2557 คณะกรรมการธนาคารมีจำานวน 9 คน3 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน กรรมการท่ีไม่เป็น

ผู้บริหาร 8 คน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 1 คน4

เป็นเพศชาย 9 คน และอยู่ในช่วงอายุมากกว่า 50 ปี 

คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ

หน้าท่ีเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการ เพ่ือประโยชน์

สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยมีการแบ่งแยก

หน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

ท่ีชัดเจน โดยคณะกรรมการธนาคารจะเป็นผู้กำาหนด

นโยบายและกำากับดูแลให้ระบบงานต่างๆ ของธนาคาร

ดำาเนินไปตามนโยบายถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม 

นอกจากน้ี เพ่ือให้มีการแสดงบทบาทและถ่วงดุลกันและกัน

อย่างโปร่งใส ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงเป็นคนละบุคคลกัน

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน กรรมการท่ีไม่เป็น

ผู้บริหาร 8 คน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 1 คน

ในปี 2557 

คณะกรรมการธนาคารมีจำานวน 9 คน

3 ณ วันท่ี 29 มกราคม 2558 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการธนาคาร 2 คน รวมเป็น 11 คน 
4 นิยามตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555

รายงานความยั่งยืน
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คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ทำาหน้าท่ีดำาเนินการกำาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และ

วิธีสรรหาและการกำาหนดค่าตอบแทนต่างๆ รวมถึงสรรหา ซ่ึงไม่มีการเลือกปฏิบัติในเร่ืองเพศ แต่จะคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ทักษะ

ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร มีความสอดคล้องเหมาะสมกับองค์กรและสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

โดยเป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมาย ข้อบังคับของธนาคารและหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี

ด้านค่าตอบแทนกรรมการ ธนาคารได้มีการกำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นธรรม ชัดเจน โปร่งใส และสมเหตุสมผล 

โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนทำาหน้าท่ีพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีของกรรมการ 

สถานะทางการเงินของธนาคาร สามารถเทียบเคียงกับบริษัทต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันได้ และต้องเป็นไปตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

นอกจากน้ีคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนยังทำาหน้าท่ีสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร โดยดำาเนินการเป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมาย ข้อบังคับของธนาคาร และหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 

ในการดำาเนินงาน คณะกรรมการธนาคาร

ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการ ในการสนับสนุนให้เกิดการ

ปฏิบัติงานภายใต้การกำากับดูแลกิจการท่ีดี 

อีกท้ังธนาคารยังได้ปฏิบัติตามแนวทางโครงสร้าง

คณะกรรมการเพ่ือส่งเสริมบรรษัทภิบาลของ

ธนาคาร โดยได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ

ชุดย่อย เพ่ือช่วยศึกษาและกล่ันกรองเร่ืองสำาคัญ

ในแต่ละด้านก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการ

ธนาคาร ประกอบด้วย

  คณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

  คณะกรรมการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

  คณะกรรมการอิสระ

การประเมินผล

ท้ังคณะ ตนเอง คนอ่ืน ท้ังคณะ ตนเอง

คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากน้ี ธนาคารได้จัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด การประเมินคณะกรรมการธนาคาร

แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการท้ังคณะ การประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล 

(การประเมินตนเอง) และการประเมินคณะกรรมการรายบุคคล (การประเมินกรรมการท่านอ่ืน) สำาหรับการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย

แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วนคือ การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการท้ังคณะ และการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล 

(การประเมินตนเอง) เพ่ือมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำาเนินงานตามหลักการกำากับกิจการท่ีดี

รายงานความยั่งยืน 
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คณะกรรมการ 

ผู้บริหารสายงาน 

คณะกรรมการ

การลงทุน

คณะกรรมการ

บริหารสินทรัพย์

และหน้ีสิน

คณะกรรมการ

กล่ันกรองสินเช่ือ 

ธนาคารเป็นสถาบันการเงินช้ันนำาของประเทศ ซ่ึงให้

ความสำาคัญต่อการบริหารและควบคุมความเส่ียงอย่างเป็นระบบ

และมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการกำาหนดโครงสร้าง นโยบาย

และแนวทางไว้อย่างชัดเจนตามกรอบข้อกำาหนดของธนาคาร

แห่งประเทศไทยและตามแนวทางของ Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO)

ซ่ึงเป็นกรอบมาตรฐานของการควบคุมความเส่ียงภายในองค์กร

รวมถึงการดำาเนินงานตามแนวทางของ State Enterprise 

Performance Appraisal (SEPA) ซ่ึงเป็นระบบประเมินคุณภาพ

รัฐวิสาหกิจให้รัฐวิสาหกิจพัฒนาระบบการบริหารจัดการในด้าน

ต่างๆ ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรระดับ

สากล การดำาเนินการตามแนวทางดังกล่าวน้ันมีหลักการสำาคัญ

คือ การเช่ือมโยงกระบวนการการบริหารความเส่ียงเข้ากับ

แผนกลยุทธ์ และโอกาสทางธุรกิจของธนาคาร ซ่ึงได้ช่วยบูรณาการ

การบริหารและจัดการความเส่ียงครอบคลุมท้ังองค์กร ซ่ึงได้มี

การจัดทำาแผนภูมิความเส่ียงเพ่ือระบุปัจจัยเส่ียงท่ีมีผลกระทบ

ต่อธนาคารท้ังทางลบและบวก รวมถึงการกำาหนดตัวช้ีวัด 

ความเส่ียง ระดับความเส่ียงต่างๆ เพ่ือดำาเนินมาตรการ

ในการจัดการและป้องกันก่อนจะเกิดความเสียหายแก่ธนาคาร 

ธนาคารได้จัดโครงสร้างองค์กรและกระบวนการบริหารความเส่ียงตามหลักการ

กำากับดูแลกิจการท่ีดี และให้สามารถสนับสนุนการบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสายงานบริหารความเส่ียง ทำาหน้าท่ีในการกำากับ 

ดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง และคณะกรรมการธนาคารอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีธนาคาร 

ยังได้แต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนอีกหลายชุดซ่ึงประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง เพ่ือ 

ทำาหน้าท่ีในการบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ ของธนาคาร ได้แก่ คณะกรรมการ 

ผู้บริหารสายงาน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และ 

หน้ีสิน และคณะกรรมการกล่ันกรองสินเช่ือ 

ด้านการควบคุมภายใน ธนาคารให้ความสำาคัญในการจัดให้มีระบบควบคุมภายใน

ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีการติดตามกำากับดูแลให้มีการดำาเนินการไปตามแผนและ

เป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 

ท่ีเกิดข้ึน โดยมีคณะกรรมการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กำากับดูแลให้ทุก 

หน่วยงานปฏิบัติงานตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำากับ และโดยเฉพาะ 

คณะกรรมการตรวจสอบ จะทำาหน้าท่ีเป็นผู้กำากับดูแลสายงานตรวจสอบภายใน 

ให้รับผิดชอบการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในให้มีการพัฒนาปรับปรุง 

เพ่ือป้องกันความเส่ียง และเพ่ือให้มีการปฏิบัติงานท่ีรอบคอบ รัดกุม ไม่ก่อให้เกิด

ความเสียหาย ซ่ึงจะมีการรายงานคณะกรรมการธนาคารเป็นประจำาทุกเดือน

การเช่ือมโยงกระบวนการการบริหาร
ความเส่ียงเข้ากับแผนกลยุทธ์ 

และโอกาสทางธุรกิจของธนาคาร 

ซ่ึงได้ช่วยบูรณาการการบริหารและ

จัดการความเส่ียงครอบคลุมท้ังองค์กร

ธนาคารยังได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ข้ึนอีกหลายชุดซ่ึงประกอบด้วย
ผู้บริหารระดับสูง เพ่ือทำาหน้าท่ี
ในการบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ 
ของธนาคาร

การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน  

การบริหารความเสี่ยงถือเป็นหัวใจหนึ่งที่จะช่วยป้องกัน รักษาและ 

ส่งเสริมให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ท่ามกลางภาวะการแข่งขัน

การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่รวดเร็ว ซึ่งการมี

ระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมเหตุการณ์ที่ไม่

แน่นอนต่างๆ นั้น ย่อมสะท้อนถึงการบริหารจัดการที่ดี มีความ

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นรากฐานที่สำาคัญที่จะทำาให้

ธนาคารเติบโตได้อย่างมั่นคงและดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

รายงานความยั่งยืน
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ธนาคารตระหนักดี
ถึงความสำาคัญใน
การประกอบธุรกิจ
ตามแนวทางการ
กำากับกิจการท่ีดี  
มีการแข่งขันทาง
ธุรกิจอย่างเป็นธรรม 
และโปร่งใส

 

 

ด้านการประเมินความเส่ียงการทุจริตคอร์รัปช่ัน ธนาคาร

ได้มีการจัดต้ังฝ่ายประเมินความเส่ียงข้อผิดพลาดและ

การทุจริต เพ่ือทำาหน้าท่ีหลักในการกำาหนดนโยบาย 

และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการป้องกันการทุจริตและ 

ข้อผิดพลาด และปัจจัยเส่ียงจากการกระทำาทุจริต รวม

ถึงการกำาหนดแนวทาง วิเคราะห์ แนวโน้มการทุจริตและ 

ข้อผิดพลาดต่างๆ เพ่ือหาแนวทางป้องกัน ลดความเส่ียง 

พร้อมท้ังการติดตาม เฝ้าระวังรายการผิดปกติ ต้องสงสัย 

ในธุรกรรมหลักของธนาคาร เพ่ือป้องกันความเสียหาย 

ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในแต่ละกระบวนการอย่างสมำา่เสมอ 

โดยธนาคารได้มีการดำาเนินการจัดทำาแบบประเมิน 

ความเส่ียงโดยให้ทุกฝ่ายงานในธนาคาร (ร้อยละ 100 

ของหน่วยงานท้ังหมด) ดำาเนินการประเมินความเส่ียงท่ี

อาจจะเกิดข้ึนในกระบวนการทำางาน พร้อมท้ังวางแผน

การป้องกันและแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีเกิดปัญหา

ข้ึน เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร จึงเช่ือได้ว่า

ธนาคารได้มีแนวทางการควบคุม ประเมิน และติดตาม

ความเส่ียงอันเน่ืองมาจากการทุจริตและความเส่ียงอ่ืนๆ 

ท่ีส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร 

ธนาคารตระหนักดีถึงความสำาคัญในการประกอบธุรกิจตามแนวทางการกำากับดูแล

กิจการท่ีดี มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ปฏิบัติตนตามกรอบ

ของกฎหมายและมุ่งม่ันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ธนาคารจึงได้มีการ

จัดทำานโยบายการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน โดยได้กำาหนดคำานิยาม แนวปฏิบัติ 

และมาตรการต่างๆ ในการดูแล ควบคุมการเกิดการคอร์รัปช่ันในองค์กร เพ่ือแสดง

ให้เห็นถึงความมุ่งม่ันท่ีจะดำาเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรมและ

มีความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์แนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective

Action Coalition Against Corruption (CAC)) ซ่ึงสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับหอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้า

ต่างชาติ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพ่ือร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้สังคมเห็น

พิษภัยของการทุจริตคอร์รัปช่ันและร่วมกันต่อต้านในทุกรูปแบบ ซ่ึงธนาคาร

ได้ปรับปรุงระบบงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือขอรับรองสถานะการเป็นสมาชิก

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยธนาคาร

ได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วในปี 2557 รวมถึงการเผยแพร่

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปช่ันของธนาคารให้กับคู่ค้า ลูกค้าของธนาคารรับทราบ

ผ่านทางจดหมายและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ท้ังยังสนับสนุนให้บริษัทในเครือท่ี

ธนาคารถือหุ้น 100% เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริตภายในปี 2558 ภายใต้การสนับสนุนของธนาคาร

ธนาคารได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action 

Coalition Against Corruption (CAC)) ซ่ึงสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับหอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้า

ต่างชาติ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพ่ือร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้สังคมเห็นพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปช่ันและร่วมกันต่อต้านในทุกรูปแบบ

การต่อต้านการทุจริต  
ธนาคารกรุงไทย เป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐท่ีเป็นกลไกสำาคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและร่วมพัฒนา

สังคมให้มีความม่ันคง เจริญก้าวหน้าเป็นลำาดับ ธนาคารมีการบริหารจัดการท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของการกำากับ

ดูแลกิจการท่ีดี มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจนและเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการและ 

ฝ่ายจัดการ เพ่ือให้มีการถ่วงดุลอำานาจระหว่างกัน ธนาคารได้มีการกำาหนดระเบียบการปฏิบัติ จรรยาบรรณ

ในการดำาเนินธุรกิจ และนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็น

แนวทางปฏิบัติ รวมถึงได้มีการกำาหนดบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรกรณีเกิดการกระทำาทุจริต

ธนาคารได้มีการแต่งต้ัง 

คณะกรรมการชุดย่อย 

มาช่วยดูแลการปฏิบัติงาน 

และลดการกระทำาทุจริต 

ซ่ึงรวมถึงการแต่งต้ัง 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

และความรับผิดชอบต่อสังคม 

เพ่ือกำากับดูแลการปฏิบัติงาน

ของธนาคารให้เป็นไปตาม

หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี

รายงานความยั่งยืน 
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ท้ังน้ี เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารจะปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต 

นโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร ทางธนาคารได้มีการส่ือสารผ่านทางระบบ Intranet 

ของธนาคาร ซ่ึงได้มีการดำาเนินการอย่างต่อเน่ืองเป็นประจำาทุกปี ในปี 2557 มีพนักงานของธนาคารได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน ดังน้ี

หลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรม (คน) คิดเป็นร้อยละ

Classroom Training สำาหรับผู้บริหาร*

1. หลักเกณฑ์ FATCA สำาหรับคณะกรรมการและผู้บริหาร 178 6.38

Classroom Training สำาหรับพนักงาน**

1. การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ AML/CFT 120 0.60

2. ระเบียบการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 (AML/CFT) สำาหรับพนักงานเข้าใหม่

2,641 13.10

3. พ.ร.บ.ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 96 0.48

4. Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)5 3 0.01

E-Training/VDO Conference***

1. การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 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

นอกจากน้ีธนาคารได้ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรม สัมมนา แนวทางการดำาเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตกับหน่วยงานภายนอก เช่น ตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น

ด้านการร้องเรียนเก่ียวกับเร่ืองทุจริต ธนาคารได้มีนโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนสำาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยได้มีการตรวจสอบดำาเนินการ

อย่างเป็นข้ันตอนและมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยธนาคารไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส 

 * คิดเป็นร้อยละต่อจำานวนผู้บริหารท้ังหมด 2,790 คน

 ** คิดเป็นร้อยละต่อจำานวนพนักงานท้ังหมด 20,224 คน  

  (ไม่รวมผู้บริหาร)

 *** คิดเป็นร้อยละต่อจำานวนพนักงานท้ังหมด 23,014 คน

  ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557

Classroom Training 

สำาหรับผู้บริหาร

E-Training/VDO 

Conference

Classroom Training 

สำาหรับพนักงาน

5 Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) เป็นการจัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายงานความยั่งยืน
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ธนาคารได้ให้ความสำาคัญในการบริหารจัดการรายการต่างๆ ท่ีอาจ

มีความขัดแย้งในเร่ืองผลประโยชน์จากการทำารายการระหว่างกันของ

ผู้เก่ียวข้อง รายการเก่ียวโยง รายการระหว่างกันท่ีไม่เหมาะสม หรือ

การใช้ข้อมูลภายในของธนาคารในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 

หรือผู้อ่ืนในทางมิชอบ ซ่ึงจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อธนาคารจึงเป็น

ส่ิงท่ีกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้ข้อมูล

ต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง เพ่ือเป็นการป้องกันความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน ธนาคารได้มีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน รอบคอบ

โปร่งใส ตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี หรือตามหลักเกณฑ์ท่ี

ธนาคารกำาหนด หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือให้เกิดความม่ันใจ

ได้ว่าการทำารายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกันเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ข้อกำาหนดของหน่วยงานกำากับ ธนาคารได้มอบหมายให้

ฝ่ายกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ทำาหน้าท่ีกำากับดูแลและตรวจสอบ

ข้ันตอนการอนุมัติการทำารายการดังกล่าว ท้ังน้ีหากเกิดรายการดังกล่าวข้ึน

จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ เพ่ือป้องกันมิให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ธนาคารได้กำาหนดข้อพึงปฏิบัติของ

กรรมการธนาคารในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการอนุมัติการทำารายการ

ระหว่างกันหรือรายการท่ีเก่ียวโยงเอาไว้ในนโยบายการกำากับกิจการท่ีดี 

และจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร

การละเมิด
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และ

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า โดยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะถูกเก็บรักษา

ไว้อย่างดีท่ีสุด ตามหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลท่ีเป็นความลับ

ของธนาคาร อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

จะกระทำาภายใต้กรอบของกฎหมายโดยเคร่งครัด ซ่ึงธนาคารไม่สามารถ

เปิดเผยข้อมูลได้ เน่ืองจากตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

พ.ศ. 2540 มาตรา 24 บัญญัติไว้ว่า หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีอยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงาน

ของรัฐแห่งอ่ืนหรือผู้อ่ืนโดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจาก

เจ้าของข้อมูลท่ีให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะน้ันไม่ได้ รวมถึงการไม่มี

นโยบายสอบถามข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลต่างๆ

ของลูกค้าผ่านช่องทางใดๆ 

ท้ังน้ีในปี 2557 ท่ีผ่านมา ธนาคารไม่มีเร่ืองการร้องเรียนใดๆ ท่ีเกิดข้ึน

จากการละเมิดหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเป็นการกระทำาอันเกิดจาก

การละเมิดกฎหมาย หรือหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของธนาคาร

รายงานความยั่งยืน 
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ขับเคลื่อนเพื่อสังคมของเรา

ธนาคารสร้างความมั่นใจ

เพื่อให้เราเดินหน้าไปด้วยกันอย่างมั่นคง



   

ก้ า ว ไ ป ด้ ว ย กั น

การบริหารทรัพยากรบุคคล
ธนาคารมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 

ความสามารถในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ 

ธนาคาร ซ่ึงบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถจะเป็น

กำาลังสำาคัญในการขับเคล่ือนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ท่ีว่า 

“Growing Together : กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ” 

เ พื่ อ สั ง ค ม

ข อ ง เ ร า

ธนาคารกรุงไทย 

ได้วางนโยบายในการบริการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์อย่างครอบคลุม 

ท้ังในด้านการสรรหาคัดเลือก 

การดูแลและการวางแผนในการพัฒนา

เสริมศักยภาพบุคลากรอย่างเป็นระบบ

และต่อเน่ือง เพ่ือให้สอดคล้องกับ

แผนการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร

และเป็นการเตรียมบุคลากรให้พร้อม

สำาหรับการปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุเป้าหมาย

ของธนาคาร ท้ังน้ี ในการบริหารจัดการ

ด้านทรัพยากรมนุษย์ในปี 2557 

ยังเน้นถึงหลัก KTB Transformation

ท่ีเจาะลึกในด้านของ HR Transformation

คุณค่าทรัพยากรมนุษย์

ดูแลและพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและระบบงาน

ธนาคารจะต้องเป็นองค์กร
แห่งการทำางานท่ีมีความสุขท่ีสุด

รู้จัก
ครอบครัวของเรา
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 Strengthen HR Function  กำาหนดกลยุทธ์และโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคาร 

  รวมท้ังเสริมความแข็งแกร่งและสร้างประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 

  (Capability Building) 

 Overhaul Overall Manpower Model  ยกระดับการบริหารจัดการอัตรากำาลังคนของธนาคาร 

  ท้ังการประมาณการความต้องการ การสรรหา 

  และการจัดสรรบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ

 Fix Performance Management  พัฒนาระบบการประเมินผลให้ตอบสนองต่อแนวทางการดำาเนินกลยุทธ์

  ของธนาคาร (Transformation) และเช่ือมโยงไปสู่การจ่ายผลตอบแทน

  อย่างเป็นระบบ

 Launch Culture Change Program  ปลูกฝังการทำา Transformation ให้คงอยู่เป็นส่วนหน่ึงในวัฒนธรรมองค์กร

ธนาคารมุ่งหวังว่าการทำา HR Transformation จะช่วยสนับสนุน Transformation ของหน่วยงานธุรกิจต่างๆ ในธนาคาร ท้ัง Retail, SME และ 

Corporate Banking ท่ีกำาลังดำาเนินการน้ันให้มีความเช่ือมโยงกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน อีกท้ังยังทำาให้การ Roll-Out ของหน่วยงาน

ธุรกิจต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยภายในปี 2561 ธนาคารมีเป้าหมายท่ีจะเป็นองค์กรช้ันนำาในระดับประเทศ และภายในปี 2564 ธนาคารจะต้อง

เป็นองค์กรแห่งการทำางานท่ีมีความสุขท่ีสุด ซ่ึงการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์น้ีจะช่วยเสริมสร้างให้เป้าหมายของธนาคารประสบความสำาเร็จ

การดำาเนินงานในด้าน KTB Transformation มีดังนี้

เป้าหมายของ KTB

ปี 2561 

ธนาคารมีเป้าหมาย

ท่ีจะเป็
นองค์กรช้ันนำา

ในระดับประเท
ศ

ปี 2564 

ธนาคารจะต้
องเป็น

องค์กรแห่
งการทำางาน

ท่ีมีความสุขท่ีสุด
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6 กรณีพนักงานถึงแก่กรรมก่อนอายุงาน 5 ปี จ่ายคืนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์
7 ลูกจ้างช่ัวคราวท่ีมีรหัสพนักงานจะได้รับสวัสดิการตามตาราง หากเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท่ีไม่มีรหัสพนักงานจะได้รับเฉพาะเงินเดือนเท่าน้ัน

การสร้างแรงจูงใจ การบริหารค่าตอบแทน และสวัสดิการ
ธนาคารได้กำาหนดและจ่ายค่าตอบแทนพนักงานในอัตราตอบแทนท่ีเหมาะสมกับอัตราตอบแทนของตลาด ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส 

เงินเบ้ียเล้ียง เงินช่วยเหลือต่างๆ อาทิ ค่ารักษาพยาบาล ค่าช่วยเหลือการศึกษา และอ่ืนๆ รวมถึงเงินสวัสดิการกองทุนสำารองเล้ียงชีพ ซ่ึงธนาคาร 

ได้จดทะเบียนจัดต้ังกองทุน เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2535 โดยปัจจุบันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำากัด เป็นผู้บริหารกองทุน ธนาคารจะจ่ายเงินสมทบ

เข้ากองทุนให้แก่สมาชิกแต่ละรายในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง และพนักงานสามารถท่ีจะเลือกจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 3 

ร้อยละ 6 หรือร้อยละ 10 ของเงินเดือน ซ่ึงพนักงาน (อายุงานต้ังแต่ 5 ปีข้ึนไป) พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานธนาคารไม่ว่าเหตุอ่ืนใด6 โดยไม่มี 

ความผิดตามท่ีกำาหนดไว้ในข้อบังคับกองทุนสำารองเล้ียงชีพ โดยชำาระให้เป็นเงินก้อนในคร้ังเดียว ในปี 2557 มีงบประมาณสำารองจ่ายตามแผนสวัสดิการ

กองทุนสำารองเล้ียงชีพ จำานวน 1,097 ล้านบาท ซ่ึงครอบคลุมเพียงพอต่อจำานวนพนักงานท้ังหมดท่ีได้รับสิทธ์ิตามแผนงานฯ ดังกล่าว โดยธนาคาร

มีสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้างประจำา และลูกจ้างรายวัน ดังน้ี

สวัสดิการที่ได้รับตามประเภทพนักงาน

สวัสดิการของพนักงานธนาคารกรุงไทย พนักงานประจำา พนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้างช่ัวคราว7 Outbound

เงินเดือน ✓ ✓ ✓ ✓

ค่าครองชีพ ✓ ✓

ค่าล่วงเวลา ✓ ✓

ฝึกอบรม/พัฒนาพนักงาน/ทุนพนักงาน ✓ ✓ ✓ ✓

บ้านพักสวัสดิการ ✓ ✓ ✓ ✓

เงินสงเคราะห์ฌาปนกิจ ✓ ✓

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ✓ ✓ ✓ ✓

เงินช่วยเหลือบุตร ✓ ✓ ✓ ✓

ค่ารักษาพยาบาล ✓ ✓ ✓ ✓

เงินตอบแทนพิเศษ ✓ ✓

การฌาปนกิจสงเคราะห์ ✓ ✓

ค่าเช่าบ้าน ✓ ✓

เงินยืมสวัสดิสงเคราะห์ ✓ ✓ ✓

เงินกู้สวัสดิการพนักงาน ✓ ✓ ✓

เบ้ียเส่ียงภัย ✓ ✓ ✓ ✓

กองทุนสำารองเล้ียงชีพ ✓ ✓

เงินช่วยเหลือทุพพลภาพ/ถึงแก่กรรมจาก
การทำางาน ✓ ✓

เงินทดแทน ✓ ✓ ✓ ✓

เงินประจำาหน่วยงาน ✓ ✓
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ร้านอาหารสวัสดิการ ✓ ✓ ✓ ✓

เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยธรรมชาติ 
หรือเหตุสุดวิสัย ✓ ✓ ✓

การเป็นเจ้าภาพงานศพ ✓ ✓ ✓

เคร่ืองแบบพนักงาน ✓ ✓ ✓ ✓

เงินช่วยเหลือปฏิบัติงานบนเกาะ ✓ ✓

ชมรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน ✓ ✓ ✓ ✓

กีฬา และนันทนาการ ✓ ✓ ✓ ✓

เงินตอบแทนพิเศษในการทำางาน
กับธนาคารนาน ✓ ✓

หมายเหตุ    
- พนักงานประจำา คือ พนักงานท่ีบรรจุตำาแหน่งเป็นพนักงานธนาคาร
- พนักงานสัญญาจ้าง คือ พนักงานท่ีธนาคารทำาการว่าจ้างโดยมีกำาหนดระยะเวลาแน่นอน
- ลูกจ้างช่ัวคราว คือ ลูกจ้างท่ีจ้างไว้ปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะช่ัวคราวหรือมีกำาหนดเวลาจ้าง ซ่ึงระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี
- Outbound คือ พนักงานสำาหรับให้บริการทางโทรศัพท์ (Call Center)

ธนาคารมีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 

ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ในภาครัฐวิสาหกิจเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ซ่ึงไม่น้อยกว่ามาตรฐานข้ันตำา่ตามกฎหมาย

คุ้มครองแรงงาน โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวน้ีสนับสนุนให้ลูกจ้างมีสิทธ์ิรวมตัวกันจัดต้ังสหภาพแรงงานได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาช่วยเหลือสมาชิก

ตามคำาร้องทุกข์ แสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เก่ียวกับสภาพการจ้างของลูกจ้าง รวมถึงการเจรจาต่อรองให้มีการปรับปรุงแก้ไขสภาพการจ้าง

โดยย่ืนข้อเรียกร้องเก่ียวกับสภาพการจ้าง ผ่านกระบวนการด้านแรงงานสัมพันธ์ตามท่ีกฎหมายกำาหนดไว้ ธนาคารให้ความคุ้มครองผลประโยชน์เก่ียวกับ

สภาพการจ้างให้กับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทยหรือไม่ก็ตาม โดยสมาชิกสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย มีจำานวน 17,146 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ของพนักงานและลูกจ้างท้ังหมด (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557)

เพ่ือให้ม่ันใจว่า พนักงานของธนาคารทำางานอย่างมีความสุขและมุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติงานให้ไปถึงเป้าหมาย ธนาคารมีการสำารวจความมุ่งม่ันการปฏิบัติงาน 

และค่านิยมหลักของธนาคาร เพ่ือนำาส่งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) นำามาใช้ในการประเมินผลการดำาเนินงานของธนาคาร และใช้เป็น

ข้อมูลในการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือดูแลพนักงาน โดยสำารวจใน 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 สำารวจความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน 7 ปัจจัย และส่วนท่ี 2 สำารวจ

การปฏิบัติตามค่านิยมหลักของธนาคาร คือ KTB First ซ่ึงได้ทำาการสอบถามกับพนักงานทุกคนโดยส่งข้อมูลทาง E-mail แบบลับไม่ลงรายช่ือ ทำาให้ 

ม่ันใจถึงความคิดเห็นของพนักงานอย่างแท้จริง โดยแทนค่าระดับของความพึงพอใจคือ 1 = น้อย 2 = พอใช้ 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากท่ีสุด

ซ่ึงผลการประเมินในปี 2557 ปรากฏว่ามีคะแนนเฉล่ีย 4.20 ซ่ึงมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 ท่ีมีคะแนนเฉล่ีย 4.18 ตามท่ีปรากฏในตารางดังน้ี 

ผลการสำารวจความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน (รวมท้ังธนาคาร) ต้ังแต่คร้ังท่ี 1/2555 - 2/2557
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ร้อยละของพนักงานจำาแนกตามเพศ

  67.70
        (หญิง 15,581 คน)

32.30
                  (ชาย 7,433 คน)

ร้อยละของพนักงานจำาแนกตามประเภทการจ้าง

99.27
        (พนักงานประจำา 22,846 คน)

       0.73
(พนักงานช่ัวคราว 169  คน)

บุคลากร
ในปี 2557 ธนาคารกรุงไทยมีจำานวนบุคลากรท้ังส้ิน 23,014 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557) จำาแนกตามเพศ ประเภทการจ้าง 

พ้ืนท่ี และระดับพนักงาน ดังน้ี

นอกจากน้ี ทางธนาคารได้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2549 เพ่ือใช้เป็นมาตรการในการส่งเสริม

และขจัดแรงงานท่ีถูกบังคับในทุกรูปแบบ ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีกำาหนดเก่ียวกับมาตรฐานข้ันตำา่ของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจท่ีจะต้องปฏิบัติตาม 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในหมวดท่ีเก่ียวกับการใช้แรงงานไม่ว่าจะเป็นการใช้แรงงานโดยท่ัวไปหรือการใช้แรงงานหญิง ท่ีกำาหนดชัดเจนเก่ียวกับเวลา

ทำางานปกติของลูกจ้าง รวมถึงข้อห้ามท่ีกำาหนดสำาหรับนายจ้างในการใช้แรงงานหญิงทำางานให้กับธนาคาร ตามประเภทและช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 

อีกท้ังธนาคารยังใช้มาตรการน้ีครอบคลุมไปถึงผู้รับจ้างเหมาบริการท่ีมารับจ้างทำางานให้กับธนาคาร โดยกำาหนดไว้ในข้อกำาหนดรายละเอียด

ของงานจ้างท่ีผู้รับจ้างจะต้องถือปฏิบัติด้วย จึงทำาให้ม่ันใจได้ว่าไม่มีการบังคับแรงงาน การจ้างแรงงานเด็ก การขัดขวางการรวมกลุ่มของพนักงาน

หรือการเจรจาต่อรอง

รายงานความยั่งยืน 
ประจำ�ปี 2557
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กราฟแสดงจำานวนพนักงานจำาแนกตามระดับพนักงาน ปี 2555-2557

กราฟแสดงจำานวนพนักงานจำาแนกตามพื้นที่ ปี 2555-2557

รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2557
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สัดส่วนของพนักงานเข้าใหม่และพนักงานที่พ้นสภาพ ปี 2555-2557

พนักงานเข้าใหม่

พนักงานที่พ้นสภาพ

(    )  จำานวนคน

พนักงานที่พ้นสภาพพนักงานเข้าใหม่

จำาแนกตามเพศ
  ชาย
  หญิง

จำาแนกตามเพศ
  ชาย
  หญิง

จำาแนกอายุ
  อายุ < 30 
  อายุ 30-50
  อายุ > 50

จำาแนกอายุ
  อายุ < 30 
  อายุ 30-50
  อายุ > 50

จำาแนกตามสาขา
  สำานักงานใหญ่
  สาขาในประเทศ
  สาขาต่างประเทศ

จำาแนกตามสาขา
  สำานักงานใหญ่
  สาขาในประเทศ
  สาขาต่างประเทศ

วงนอก ปี 2557

วงกลาง ปี 2556

วงใน ปี 2555

21.81 (169)
28.73 (154)
25.19 (132)

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

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

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

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

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

0.09 (1)
0 (0)

0.19 (1)57.72 (2,197) 
59.96 (927)
56.51 (1,546)

74.81 (392)
71.27 (382)
78.19 (606)

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

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

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

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

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

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

43.46 (1,189)
39.91 (617)

42.28 (1,609)

83.92 (2,736) 
74.25 (1,546)
83.08 (3,806)

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

  พนักงานเข้าใหม่
  พนักงานที่พ้นสภาพ

2555
5.221 : 1

2557
4.910 : 1

2556
2.884 : 1

กราฟแสดงร้อยละของพนักงานเข้าใหม่และพนักงานที่พ้นสภาพ ปี 2555-2557

รายงานความยั่งยืน 
ประจำ�ปี 2557
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การดำาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ธนาคารได้กำาหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน ซึ่งได้ทำาการทบทวนปรับปรุง ตรวจสอบแผนงานด้าน

ความปลอดภัยประจำาปี ธนาคารได้ให้ความสำาคัญกับความปลอดภัยในการทำางานของพนักงาน ด้วยการจัดต้ังส่วนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ในการดูแลโดยเฉพาะ ทำางานร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน ที่ธนาคารได้จัดตั้งขึ้นด้วยเช่นกัน

ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานขั้นตำ่าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 3) จำานวน 11 คน ประกอบด้วย 

ประธานกรรมการจำานวน 1 คน กรรมการจากฝ่ายผู้แทนนายจ้างจำานวน 5 คน และผู้แทนลูกจ้างจำานวน 5 คน คิดเป็นผู้แทนจากฝ่ายนายจ้างและ

ฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายละ 50 เปอร์เซ็นต์ วางระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั่วทั้งองค์กร มีการประชุมของคณะกรรมการ

อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยให้มีแนวนโยบายในการปฏิบัติ ดังน้ี

1. ความปลอดภัย ธนาคารจัดให้มี

 • ป้ายส่ือความปลอดภัย (Safety Sign) ป้ายประชาสัมพันธ์อันตรายต่างๆ   

  ป้ายทางออก (Exit) ป้ายทางหนีไฟ (Fire Exit) ป้ายจุดติดต้ังอุปกรณ์

  ดับเพลิง ป้ายจุดติดต้ังสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน

 • มีการตรวจสอบอาคาร โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือตรวจสอบ  

  โครงสร้างอาคาร ความพร้อมของระบบต่างๆ ปีละ 1 คร้ัง สำาหรับสาขา

  มีฝ่ายอาคารและจัดการทรัพย์สิน เป็นผู้รับผิดชอบ

 • การป้องกันอัคคีภัย ธนาคารจัดให้มีถังดับเพลิงและจัดมีระบบดับเพลิง  

  อัตโนมัติ รวมถึงมีการให้เช็กระบบการทำางานเป็นประจำาทุกปี 

การกลับเข้าทำางานและอัตราการคงอยู่ของบุคลากรหลังการใช้สิทธิ์ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร

กรณีของการลา เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน)

 • จำานวนพนักงานท่ีมีสิทธ์ิลางานเพ่ือเล้ียงดูบุตรได้โดยแบ่งตามเพศ
 • จำานวนพนักงานตามเพศท่ีได้ใช้สิทธ์ิลางานเพ่ือเล้ียงดูบุตร
 • จำานวนพนักงานท่ีกลับมาทำางานหลังจากส้ินสุดระยะการลาหยุดเพ่ือเล้ียงดูบุตร
 • อัตราท่ีกลับมาทำางานหลังจากส้ินสุดระยะการลาหยุดเพ่ือเล้ียงดูบุตร
 • จำานวนพนักงานท่ีกลับมาทำางานหลังจากส้ินสุดระยะการลาหยุดเพ่ือเล้ียงดูบุตร
  และยังทำางานต่อหลังจากน้ันไป 1 ปี

- 
-
- 
- 
- 

15,581
407
396 

97.3% 
321

กราฟแสดงองค์ประกอบของฝ่ายบริหารและสัดส่วนพนักงาน จำาแนกตามเพศ และช่วงอายุ

ตัวอย่างป้ายส่ือความปลอดภัย

รายงานความยั่งยืน
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2. การป้องกันภัยและเหตุฉุกเฉิน
 • เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ในอาคารสำานักงานใหญ่ จะมีเจ้าหน้าท่ี  

  รักษาความปลอดภัยตลอด  24 ชม. สำาหรับสาขา ธนาคารจัดให้มี

  เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยในเวลาทำาการ หากบางสาขาท่ีเคยมี  

  ประวัติ มีเหตุแห่งความไม่ปลอดภัย ธนาคารจะขอความร่วมมือ

  เจ้าหน้าท่ีตำารวจมาดูแลความปลอดภัยร่วมด้วย

 • ธนาคารจัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัย 

 • ธนาคารฝึกซ้อม ด้านความปลอดภัยประจำาปีอย่างน้อย 2 คร้ังต่อปี

 • การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติธนาคารมีแผนด้านต่างๆ  

  ดังน้ี

   - แผนรองรับอัคคีภัย

   - แผนรองรับการก่อการร้าย/จ้ีปล้น

   - แผนรองรับแผ่นดินไหว                    

  - แผนรองรับอุทกภัย

  - แผนรองรับการชุมนุม

   - แผนรองรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่

   และโรคระบาดร้ายแรงอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกัน

 • ธนาคารมีคู่มือปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

 • ธนาคารได้จัดทำาข้อมูลความรู้ข้ึน Intranet ของธนาคารเพ่ือให้  

  พนักงานนำาไปใช้ เป็นแผนรองรับกรณีต่างๆ เน้นความปลอดภัย

  ส่วนบุคคล อาทิ แผนรองรับแผ่นดินไหวจะมีข้อมูลเตรียมรับมือ

  ก่อนเกิดแผ่นดินไหว วิธีปฏิบัติตนขณะเกิดแผ่นดินไหว วิธีปฏิบัติตน  

  หลังเกิดแผ่นดินไหว เป็นต้น  

 • ระบบความปลอดภัยสูง มีระบบควบคุม อาคารอัตโนมัติ (BAS) ระบบ  

  กล้อง CCTV และระบบ Access Control กรองผู้เข้า-ออกอาคาร ต้องใช้  

  Key Card ในการเข้า-ออก และมีการทดสอบระบบประจำาปี ระบบกล้อง  

  CCTV จะมีในทุกอาคารของธนาคาร มีการกำาหนดจำานวนกล้องและ  

  ตำาแหน่งท่ีติดต้ังให้เหมาะสม เพ่ือความปลอดภัยของพนักงานและผู้มาใช้ 

  บริการ ให้สอดคล้องกับแผ่นป้ายไฟของสาขา กำาหนดความสว่างของ   

  แผ่นป้ายไฟและแสงสว่าง

 • อุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน เช่น สายนำา้ดับเพลิง ถังดับเพลิง

  นำา้สำารอง ป๊ัมอัตโนมัติสำาหรับนำา้ดับเพลิง ทุกอาคารต้องมีเคร่ืองตรวจจับ  

  ควันไฟอัตโนมัติ การตรวจสอบและบำารุงรักษาอุปกรณ์ฉุกเฉินเป็นประจำา  

  มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน   

 • การจัดฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน

  ในทุกๆ ระดับต้ังแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเน่ือง  

  เพ่ือเป็นการสร้างให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 

  อาทิ หลักสูตรการอบรมความปลอดภัยและการดับเพลิงเบ้ืองต้น

  หลักสูตรการอบรมความปลอดภัยในการทำางานระดับหัวหน้า โดยเชิญ  

  วิทยากรจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ฝึกอบรม และ

  จัดอบรมให้แก่พนักงานเข้าใหม่

 • ธนาคารมีความแตกต่างด้านอาคารสถานท่ี บางอาคารจะมีระบบ

  การรักษาความปลอดภัยและระบบอ่ืนท่ีเฉพาะมากกว่าอาคารอ่ืน อาทิ 

  ศูนย์คอมพิวเตอร์ จะมีระบบการรักษาความปลอดภัย ระบบปรับอากาศ  

  ท้ังอุณหภูมิและความช้ืน ระบบป้องกันอัคคีภัย ท่ีเฉพาะมากกว่าอาคารอ่ืน

 • ความสามารถในการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองเม่ือเกิดเหตุ

  ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ธนาคารมีแผนรองรับการดำาเนินธุรกิจ

  อย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Plan: BCP) ในแผนจะกำาหนด

  บทบาทผู้รับผิดชอบในด้านต่างๆ เพ่ือให้พนักงานปลอดภัยและธนาคาร  

  ดำาเนินธุรกิจได้ ในการกำาหนดแผนฉุกเฉินของธนาคารในกรณีต่างๆ จะ 

  ครอบคลุมหน่วยงานท่ีต้ังอยู่ภายในและภายนอกอาคารสำานักงานใหญ่

  ในเน้ือหาของแผนจะมีกล่าวถึงความปลอดภัยของพนักงานด้วย

  มีการต้ังทีมงานด้านต่างๆ เพ่ือให้พนักงานปลอดภัยและธนาคารสามารถ 

  ดำาเนินธุรกิจต่อไปได้ มีการทดสอบและทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

  เพ่ือให้ม่ันใจว่าแผนมีประสิทธิภาพและรองรับกรณีฉุกเฉินได้จริง

3. ด้านสภาพแวดล้อมในการทำางาน
 • การจัดสถานท่ี แสงสว่าง ความเพียงพอและเหมาะสม 

  ของอุปกรณ์สำานักงาน

 • ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานท่ีทำางาน

 • ส่ิงอำานวยความสะดวกในสถานท่ีทำางาน เช่น ห้องนำา้ นำา้ด่ืม 

 • มีช่างประจำาอาคารขนาดใหญ่เพ่ือตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค

  เป็นประจำา

 • มีห้องสมุด/ห้องพระ/ห้องละหมาด และกิจกรรมบรรยายธรรม

 • อาคารสำานักงานใหญ่ มีพนักงานอยู่เป็นจำานวนมาก มีระบบผลิต

  นำา้ด่ืมคุณภาพ ซ่ึงได้ผ่านการตรวจคุณภาพนำา้โดยกองวิเคราะห์

  คุณภาพนำา้ การประปานครหลวง ปีละ 2 คร้ัง สำาหรับอาคาร 

  ขนาดเล็กและสาขา ธนาคารจัดหานำา้ด่ืมท่ีมีคุณภาพไว้บริการ

เน่ืองจากความแตกต่างด้านลักษณะของอาคารหรือลักษณะของงานท่ีทำา 

ธนาคารได้จัดให้มีเคร่ืองฟอกอากาศเพ่ิมเติมรวมท้ังหมด 354 เคร่ือง ได้แก่ 

ฝ่ายสถานพยาบาลธนาคารซ่ึงมีโอกาสแพร่กระจายของเช้ือโรคได้มากกว่า

Office ปกติ จัดให้มีเคร่ืองฟอกอากาศ 32 เคร่ือง ศูนย์บริหารและจัดการ

ธนบัตรซ่ึงมีการนับเหรียญและธนบัตร ซ่ึงมีการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากธนบัตร 

โดยพนักงานกลุ่มน้ีจัดเป็นพนักงานกลุ่มเส่ียงท่ีอาจจะก่อให้เกิดโรคต่อระบบ

ทางเดินหายใจ จึงจัดให้มีเคร่ืองฟอกอากาศ 165 เคร่ือง ศูนย์ฝึกอบรมท่ีต้อง

รับคนเป็นจำานวนมากในคราวเดียวกัน รวมถึงสาขาของธนาคารท่ีต้ังอยู่ใน

อาคารอ่ืน เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล รวมท้ังหมด 157 เคร่ือง  

โดยเคร่ืองฟอกอากาศท้ังหมดมีระบบตรวจเช็กเคร่ืองฟอกอากาศเป็นประจำา

ตามความเหมาะสมของแต่ละลักษณะการทำางานของหน่วยงานน้ันๆ 
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ในปี 2557 สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตของพนักงานคิดเป็นหน่วย 200,000 ชม./คน/ปี มีดังน้ี                

 • อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงข้ันหยุดงาน แต่ไม่เสียชีวิต (IR) คือไม่พบผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงข้ันหยุดงาน  

 • อัตราโรคท่ีเกิดจากการทำางาน (ODR) คือไม่พบผู้ท่ีเกิดโรคจากการทำางาน

 • อัตราพนักงานท่ีขาดงาน (AR) คือไม่พบผู้ท่ีขาดงาน 

 • อัตราวันขาดงาน (LDR) มีค่าเท่ากับ 2.07 วันต่อ 200,000 ชม./คน/ปี
 หมายเหตุ : ตัวเลขน้ีครอบคลุมเฉพาะพนักงานของธนาคาร แต่ในอนาคตจะทำาการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมกับบริษัทอ่ืนในเครือของธนาคารให้มากข้ึน

อัตราของการบาดเจ็บ
การรายงานข้อมูลสถิติการบาดเจ็บจากการทำางานของพนักงานจนถึงข้ันหยุดงาน จะมีการเก็บสถิติทุกเดือน จากคณะกรรมการความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน โดยมีข้อมูลด้านอัตราการบาดเจ็บ ดังน้ี

สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
ปี 2555 (ราย) ปี 2556 (ราย) ปี 2557 (ราย)

 ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม

  จำานวนการเจ็บป่วยจากการทำางาน - - - - - - - - -

  บาดเจ็บ 1 - 1 1 - 1 - - -

  เสียชีวิต 3 - 3 1 - 1 - - -

  รวมท้ังหมด 4 - 4 2 - 2 - - -

สถิติวันลาป่วยและขาดงานของพนักงาน ปี 2555 (วัน) ปี 2556 (วัน) ปี 2557 (วัน)

จำานวนวันท่ีลาป่วยและขาดงานท้ังหมดของพนักงาน 42,707 45,394 47,607

มาตรการดูแลสุขภาพ
ธนาคารได้ให้ความสำาคัญกับการดูแลพนักงาน ลูกจ้าง และครอบครัว โดยจัดให้มีสถานพยาบาลในท่ีทำางานมีฝ่ายสถานพยาบาลในการดูแลให้คำาปรึกษา 

และการควบคุมป้องกันโรคโดยเฉพาะ บริการตรวจโรคท่ัวไปและบริการทันตกรรม โดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญ 4 ท่าน ทันตแพทย์ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน พยาบาล 9 ท่าน 

และนักกายภาพบำาบัด 6 ท่าน ซ่ึงหากมีอาการเจ็บป่วย สามารถเข้ารับบริการได้ในวันและเวลาทำาการ

ธนาคารมีมาตรการในการดูแลสุขภาพของพนักงานท้ังการฝึกอบรม การให้คำาปรึกษา การควบคุมป้องกัน และการรักษา ท้ังโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 

และโรคออฟฟิศซินโดรม ดังน้ี

โรคเบาหวาน
การฝึกอบรม การให้คำาปรึกษา การควบคุมป้องกัน การรักษา

 มี  ไม่มี  มี  ไม่มี  มี  ไม่มี  มี ไม่มี

  พนักงาน ✓ - ✓ - ✓ - ✓ -

  ครอบครัวพนักงาน ✓ - ✓ - ✓ - ✓ -

ชุมชน - - - - - - - -

โรคออฟฟิศซินโดรม
การฝึกอบรม การให้คำาปรึกษา การควบคุมป้องกัน การรักษา

 มี  ไม่มี  มี  ไม่มี  มี  ไม่มี  มี ไม่มี

  พนักงาน - - ✓ - ✓ - ✓ -

  ครอบครัวพนักงาน - - ✓ - ✓ - ✓ -

ชุมชน - - - - - - - -
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และนอกจากน้ัน ธนาคารยังมีมาตรการในการให้คำาปรึกษาและการควบคุมป้องกันโรคอ่ืนๆ สำาหรับพนักงาน ดังน้ี

 การให้คำาปรึกษา ธนาคารมีการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทาง Intranet ท่ีใช้ภายในธนาคาร เก่ียวกับความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของโรค

 ท่ีเก่ียว กับการทำางาน (Office Syndrome) อันได้แก่ โรคปวดคอ ปวดหลังจากการน่ังนานๆ โรคเครียด โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ฯลฯ   

 โรคต่างๆ ท่ีมาพร้อมกับความเส่ียงในการใช้ชีวิตประจำาวัน อาทิ โรคกระเพาะอาหาร โรคมะเร็ง รวมถึงการให้คำาปรึกษาด้าน

 การออกกำาลังกายเพ่ือต้านโรคภัย ข้อมูลด้านโภชนาการอาหารท่ีเป็นประโยชน์และพฤติกรรมเส่ียงท่ีควรหลีกเล่ียง

 

 การควบคุมป้องกัน ธนาคารมีมาตรการในการควบคุมป้องกันโรคติดต่ออย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพดี

 และพร้อมกับการทำางาน ส่งผลให้สามารถสร้างผลงานท่ีมีคุณภาพ โดยมีมาตรการ ดังน้ี

  • จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมไปท้ังพนักงานและครอบครัว

  • มีโครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดสายพันธ์ุใหม่ ให้พนักงานฟรี

  • มีการฉีดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี ฟรี 

  • มีการตรวจร่างกายประจำาปี ผลการตรวจไม่พบว่าพนักงานเป็นโรคจากการทำางาน ไม่พบความผิดปกติอย่างมีนัยสำาคัญ

  • มี KTB Fitness Center

  • มีกิจกรรมแอโรบิก

 ธนาคารยังคำานึงถึงความแตกต่างของกลุ่มพนักงาน อาทิ 

  • พนักงานศูนย์บริหารจัดการเงินสด ต้องทำางานในสภาพแวดล้อมท่ีมีเสียงดังจากการนับเหรียญเกินกว่าการทำางานในหน่วยงานอ่ืน 

   จึงจัดให้มีโครงการตรวจการได้ยิน ตรวจสมรรถภาพทางกายและสภาพแวดล้อมในการทำางาน เฉล่ียปีละ 1 คร้ัง

  • พนักงานชายท่ีมีอายุต้ังแต่ 50 ปีข้ึนไป สามารถตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากได้

การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ธนาคารมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการธนาคารให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ธนาคารแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถจะเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคล่ือน

องค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ท่ีว่า “Growing Together : กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ” โดยมุ่งม่ันพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสร้างการบริการ

ท่ีมีคุณค่า เพ่ือสนับสนุนการเติบโตและความม่ังค่ังแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพท่ีดีข้ึนแก่สังคม และสร้างผลตอบแทนท่ีดีอย่างย่ังยืนแก่ผู้ถือหุ้น 
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 1 หมวดควบคุมและตรวจสอบ  เช่น หลักสูตรเก่ียวกับงานตรวจสอบ และงานสอบทานสินเช่ือ

 2 หมวดสินเช่ือ  เช่น หลักสูตรเก่ียวกับงานขออนุมัติสินเช่ือ งานสำานักงานธุรกิจ สินเช่ือธุรกิจ 

   วิเคราะห์สินเช่ือ การปฏิบัติงานสินเช่ือ งานประเมินราคาหลักทรัพย์ งานนิติกรรมสัญญา 

   ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี และสินเช่ือวิสาหกิจขนาดกลาง

 3 หมวดการเงินการบัญชี  เช่น หลักสูตรเก่ียวกับด้านบัญชี การเงินการธนาคาร และวิเคราะห์งบการเงิน

 4 หมวดภาษา  เช่น หลักสูตรเก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษ

 5  หมวดกฎหมาย  เช่น หลักสูตรเก่ียวกับการจ้างงานและแรงงาน

 6  หมวดบริหาร  เช่น หลักสูตรเก่ียวกับแก้ปัญหาและตัดสินใจ ภาวะผู้นำา การบริหารจัดการ 

   และกลยุทธ์ทางธุรกิจ

 7 หมวดตลาดเงินและตลาดทุน  เช่น หลักสูตรเก่ียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน และการประกัน

 8 หมวดเตรียมความพร้อมในงาน  เช่น หลักสูตรเก่ียวกับการเปล่ียนตำาแหน่งงาน การปฐมนิเทศพนักงาน 

   และการเล่ือนตำาแหน่งงาน

 9  หมวดบริหารความเส่ียง  เช่น หลักสูตรเก่ียวกับด้านปฏิบัติการ

 10 หมวดเสริมทักษะ  เช่น หลักสูตรเก่ียวกับเพ่ิมประสิทธิภาพงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล 

   การนำาเสนองาน และการเป็นวิทยากรผู้บรรยาย

 11 หมวดธุรกิจต่างประเทศ  เช่น หลักสูตรเก่ียวกับธุรกิจปริวรรต และธุรกิจต่างประเทศ

 12 หมวดคอมพิวเตอร์  เช่น หลักสูตรเก่ียวกับโปรแกรมสำาเร็จรูป ระบบงาน CBS ระบบงานสินเช่ือ 

   ระบบงานธนาคารชาริอะฮ์ การบริหารงานสารสนเทศ และระบบงานขาย

 13 หมวดการตลาดและบริการ  เช่น หลักสูตรเก่ียวกับการตลาดและการขาย การบริการลูกค้า และทีมงาน

แผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานประจำาปี
จัดหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา/บรรยายพิเศษภายในองค์กรให้กับบุคลากร 

และส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา/บรรยายกับสถานฝึกอบรม 

สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ท้ังในประเทศและต่างประเทศเป็นประจำา

อย่างต่อเน่ืองทุกปี เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับของธนาคาร มีศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานและบริหารงานด้านต่างๆ ในปัจจุบัน และรองรับงานในอนาคต

ให้มีประสิทธิภาพ โดยสรุปหลักสูตรและโครงการท่ีสำาคัญต่างๆ ดังน้ี
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ธนาคารให้ความสำาคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะพนักงานท่ีต้องบริการลูกค้าประจำาสาขาต่างๆ 

ซ่ึงเป็นพนักงานส่วนใหญ่ของธนาคาร เม่ือเข้ามาเป็นพนักงานจึงมีการจัดอบรมทักษะต่างๆ ให้กับพนักงานใหม่ 

เป็นระยะเวลากว่า 1 เดือน เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับงานและผลิตภัณฑ์ของธนาคาร สามารถ

ตอบสนองต่อทุกความต้องการของลูกค้า สร้างความเช่ือม่ันและความไว้วางใจในการเข้ารับบริการทุกบริการ

ทางการเงินท่ีลูกค้าต้องการ

หลังจากท่ีพนักงานได้รับการฝึกอบรมตามแต่ละหลักสูตรแล้ว จะมีการประเมินผลส่ิงท่ีได้รับ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงศักยภาพของตน 

และนำาไปสู่การพัฒนาสำาหรับการทำางานในอนาคตได้ 

นอกจากน้ี ทางธนาคารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในแต่ละปี ซ่ึงใช้เกณฑ์วัดตามหลัก KPI โดยประเมินจากผู้บังคับบัญชา

โดยตรง ผู้บังคับบัญชาถัดไป และผู้บังคับบัญชาสูงสุด เพ่ือให้พนักงานได้ทราบถึงศักยภาพและขีดความสามารถของตนเอง และนำาไปปรับปรุง

พัฒนาเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง คิดเป็นจำานวนพนักงานท่ีผ่านการประเมินท้ังส้ิน 100% ของพนักงานท้ังหมด

จำานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี (จำาแนกตามเพศและระดับพนักงาน)

ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน ปี 
2555

ปี 
2556

ปี 
2557

จำานวนช่ัวโมงฝึกอบรมเฉล่ีย (ชม./คน/ปี) 74.20 75.49 71.07

จำานวนช่ัวโมงฝึกอบรมเฉล่ียจำาแนกตามเพศ (ชม./คน/ปี)

เพศชาย 73.52 61.55 65.14

เพศหญิง 74.43 79.20 73.91

จำานวนช่ัวโมงฝึกอบรมเฉล่ียจำาแนกตามระดับพนักงาน (ชม./คน/ปี)

ผู้บริหารระดับสูง 11.68 10.48 29.52

ผู้บริหาร 28.00 26.48 9.13

พนักงาน 80.35 100.24 84.88
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ขับเคลื่อนเพื่อโลกของเรา

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ได้รับการจัดตั้งขึ้นในทุกขั้นตอนของการดำาเนินงานของธนาคาร



ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม
ธนาคารตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม รวมถึงความต้องการของสังคม ชุมชน ก่อนการ

ดำาเนินการและมีการติดตามประเมินผล อย่างต่อเน่ือง

เ พื่ อ โ ล ก

ข อ ง เ ร า
ก้ า ว ไ ป ด้ ว ย กั น

การดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
ธนาคารพาณิชย์ ถือได้ว่าเป็นธุรกิจท่ีมีบทบาท

สำาคัญต่อระบบเศรษฐกิจและมีความใกล้ชิดกับ

ประชาชนเป็นอย่างย่ิง เป็นสถาบันการเงินท่ี

อำานวยความสะดวกแก่ประชาชนและธุรกิจใน

ด้านการเงิน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการผลักดันและ

สร้างความเจริญเติบโตให้กับระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศอย่างย่ังยืน

การดำาเนินงานด้านสังคม
ธนาคารเคารพในสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีมนุษย์ทุกคน

ได้รับอย่างเสมอภาคกันเพ่ือให้สามารถดำารงชีวิต 

ได้อย่างสันติสุข มีศักด์ิศรี มีเสรีภาพ มีไมตรีจิต

และมีความเมตตาต่อกัน โดยไม่คำานึงถึง

ความแตกต่างในเร่ืองเช้ือชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา

ศาสนา สถานภาพทางกาย หรือสุขภาพ

การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ธนาคารยังคงตระหนักถึงความสำาคัญของ 

การรักษาส่ิงแวดล้อมและดำาเนินการมา

อย่างต่อเน่ืองและจริงจัง สะท้อนให้เห็นได้จาก

ธนาคารมีการแต่งต้ังคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 

และเทคโนโลยีต้ังแต่วันท่ี 31 มกราคม 2555 

เพ่ือมาเป็นคณะทำางานในการนำาวิธีการ 

เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้งาน 

และมีการบริหารจัดการพลังงานและเทคโนโลยี 

ด้านต่างๆ ให้มีการใช้งานอย่างเหมาะสม

มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจ

ของธนาคาร 

ตระหนักถึงความสำาคัญของ 

การรักษาส่ิงแวดล้อมและ

ดำาเนินการมาอย่างจริงจัง

เคารพในสิทธิข้ันพ้ืนฐาน
ท่ีมนุษย์ทุกคน

ได้รับอย่างเสมอภาคกัน

ผลักดันและสร้างความ 
เจริญเติบโตให้กับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ

รู้รักษ์โลก
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ธนาคารดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยแบ่งการดำาเนินงานออกเป็น 3 ด้าน ดังน้ี

การดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ธนาคารกรุงไทย ในฐานะรัฐวิสาหกิจ 

และเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกท่ีจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงมี

กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทำาให้

ธนาคารเป็นธนาคารขนาดใหญ่ท่ีมีฐานะ

ทางการเงินและการดำาเนินงานท่ีม่ันคง

ธนาคารได้มีการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์

ในการดำาเนินธุรกิจ พร้อมท้ังปรับเปล่ียนวิสัยทัศน์

เป็น “Growing Together : กรุงไทย ก้าวไกล

ไปกับคุณ”  โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

และสร้างการบริการท่ีมีคุณค่าเพ่ือสนับสนุน 

การเจริญเติบโตและความม่ังค่ังแก่ลูกค้า 

สร้างคุณภาพท่ีดีข้ึนแก่สังคมและผลตอบแทนท่ีดี

อย่างย่ังยืนแก่ผู้ถือหุ้น ธนาคารเชื่อมั่นว่า

การดำาเนินธุรกิจของธนาคารท่ีเป็นไปตามหลัก

บรรษัทภิบาลน้ัน จะช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ของ

ธนาคารท่ีจะก้าวเป็นธนาคารช้ันนำาของประเทศ 

และเป็นอันดับหนึ่งในใจของลูกค้าได้

นอกจากน้ีในปี 2557 ธนาคารได้มีการปรับปรุงกระบวนการทำางานภายใน ภายใต้โครงการ KTB 

Transformation ซ่ึงได้ดำาเนินการต่อเน่ืองจากปี 2556 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดำาเนินงาน ให้เป็นไป

ตามเป้าหมาย โดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและปิดช่องว่างของธนาคารกับธนาคารคู่เทียบ 

โดยได้ดำาเนินการ ดังน้ี

1. Retail Transformation ปรับปรุงกระบวนการทำางานในส่วนของ Sale คือ ปรับการขายในสาขา

เพ่ือการเติบโต เงินฝาก และรายได้ค่าธรรมเนียม Retail Loan Factory โดยได้มีการพัฒนาเคร่ืองมือ 

ทางสถิติ สร้างระบบ และกระบวนการทำางานต่างๆ

2. SME Transformation ปรับปรุงกระบวนการทำางานในส่วนของ Sale โดยการแบ่งประเภทลูกค้า

และออกแบบ Sales and Service Model มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนำาเสนอ Product Bundles 

รวมถึงการปรับข้ันตอนการทำางานด้านสินเช่ือท้ังระบบด้วยการจัดต้ัง SME Loan Factory

3. Wholesale Transformation เพ่ือเพ่ิมระดับการดูแลกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ในการให้คำาแนะนำา 

ลูกค้าแบบ Solution-Oriented Approach มุ่งเน้นการเพ่ิมรายได้ค่าธรรมเนียม สร้างทีมงาน

ด้านผลิตภัณฑ์และการตลาดท่ีแข็งแกร่ง รวมถึงการพัฒนาพนักงานเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง

รูปแบบการทำางาน ด้านผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของธนาคาร ธนาคารมีผลิตภัณฑ์และ

บริการทางการเงินท่ีหลากหลาย ท้ังผลิตภัณฑ์สินเช่ือ ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีไม่ใช่สินเช่ือ รวมท้ัง

ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทในเครือท่ีเสนอขายผ่านธนาคารเพ่ือให้สามารถบริการลูกค้าได้

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ในปี 2557 ท่ีผ่านมาธนาคารมีรายได้จากการดำาเนินงานต่างๆ 

ประกอบด้วย 2 ส่วนสำาคัญคือ รายได้จากดอกเบ้ีย (Interest) และรายได้ท่ีไม่ใช่ดอกเบ้ีย 

(Non-Interest) ได้แก่ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ โดยมีสัดส่วนอยู่ท่ีร้อยละ 79.99 ต่อ 20.01

ธนาคารพาณิชย์ ถือได้ว่าเป็นธุรกิจท่ีมีบทบาทสำาคัญต่อระบบ

เศรษฐกิจและมีความใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างย่ิง เป็นสถาบัน

การเงินท่ีอำานวยความสะดวกแก่ประชาชนและธุรกิจในด้านการเงิน 

ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการผลักดันและสร้างความเจริญเติบโตให้กับ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างย่ังยืน

ก้าวเป็นธนาคารช้ันนำา
ของประเทศและเป็นอันดับหน่ึง
ในใจของลูกค้าได้

KTB
Transformation
Project

Retail 
Transformation

SME 
Transformation

Wholesale 
Transformation
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ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
ธนาคารกรุงไทยได้มุ่งเน้นออกแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย 

บริการทางการเงินที่ครบวงจร ทั้งผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ 

ที่ไม่ใช่สินเชื่อ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทในเครือ 

เพื่อให้สามารถครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของ 

ทุกกลุ่ม ทำาให้กลุ่มต่างๆ สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการ

ของธนาคารได้อย่างสะดวกสบาย กล่าวคือ

ผลิตภัณฑ์สินเช่ือ
1. สินเช่ือธุรกิจ
 ธนาคารได้มีการแบ่งกลุ่มธุรกิจสินเช่ือออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ 

 1.1 สินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นสินเช่ือท่ีมีวงเงินท่ีให้เกินกว่า 500 ล้านบาท โดยธนาคาร 

  ได้มุ่งสนับสนุนในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง และในกลุ่มท่ีมีแนวโน้ม 

  การขยายตัวสูง เช่น อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม ธุรกิจอาหารและการผลิตต่างๆ รวมถึง 

  การให้บริการให้คำาปรึกษาแนะนำาทางการเงิน การระดมทุน และเคร่ืองมือทางการเงิน 

  ต่างๆ ท่ีเหมาะสมตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

 1.2 สินเช่ือธุรกิจขนาดกลาง เป็นกลุ่มลูกค้าท่ีมีวงเงินรวมมากกว่า 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน  

  500 ล้านบาท โดยฝ่ายสำานักงานธุรกิจท่ีกระจายอยู่ท่ัวประเทศ โดยธนาคารได้นำาเสนอ

  ผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมให้กับลูกค้า เช่น สินเช่ือท่ีร่วมมือกับบรรษัทประกันสินเช่ือ 

  อุตสาหกรรมขนาดย่อม สินเช่ือเพ่ือผู้ซ้ือ โครงการ SME Market Day โครงการ 

  อบรมพัฒนาธุรกิจลูกค้า และโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจสำาหรับ 

  ผู้ประกอบการใหม่

 1.3 สินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก สำาหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อยท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวมไม่เกิน 

  20 ล้านบาท ท้ังภาคการผลิต บริการ ค้าส่ง ค้าปลีก การเกษตร รวมท้ัง

  นำาเข้า-ส่งออก โดยสินเช่ือส่วนใหญ่เป็นสินเช่ือท่ีไม่ซับซ้อน อาทิ เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี  

  เงินกู้ประจำา เงินกู้ต๋ัวสัญญาใช้เงิน นอกจากน้ี ยังมีสินเช่ือเพ่ือผู้ประกอบวิชาชีพ

  ทางการแพทย์ เพ่ือรองรับธุรกิจบริการด้านสุขภาพท่ีมีแนวโน้มเติบโต

2.  สินเช่ือสถาบันการเงิน
 เป็นการให้บริการกับกลุ่มสถาบันการเงิน ซ่ึงถือเป็น 

 ส่วนหน่ึงในธุรกรรมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

 ซ่ึงธนาคารได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนอง

 ความต้องการลูกค้ากลุ่มสถาบันการเงินอย่างต่อเน่ือง

 รวมถึงธนาคารได้มีการควบคุม ติดตามการทำาธุรกรรม

 ท่ีเก่ียวข้องกับลูกค้ากลุ่มน้ีให้อยู่ภายในกรอบนโยบาย

 ความเส่ียงท่ีธนาคารยอมรับได้

3.  สินเช่ือสำาหรับลูกค้าบุคคล
 ประกอบด้วย 1) สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย และสินเช่ืออุปโภค 

 บริโภคโดยมีท่ีอยู่อาศัยเป็นหลักประกัน 2) ผลิตภัณฑ์ 

 สินเช่ือบุคคล เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ตาม

 ความต้องการของลูกค้า เช่น โครงการเงินกู้อเนกประสงค์ 

 สินเช่ือกรุงไทยใส่ใจคุณ สินเช่ือกรุงไทย 3 สบาย

สินเช่ือ (ล้านบาท) 

500

20

ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง

ขนาดใหญ่

กลุ่มธุรกิจ

สินเช่ือ

สถาบัน

การเงิน

สินเช่ือ

สำาหรับ

ลูกค้าบุคคล

รายงานความยั่งยืน 
ประจำ�ปี 2557
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ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีไม่ใช่สินเช่ือ

บริการรับฝากเงิน
ธนาคารให้บริการรับฝากเงินทุกประเภท ท้ังออมทรัพย์ 

กระแสรายวัน ฝากประจำา และปลอดภาษีจากลูกค้าท่ัวไป 

ท้ังบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 

และสถาบันการเงิน ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร

ในปี 2557 ธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากอย่างหลากหลาย

ท้ังระยะเวลาและอัตราดอกเบ้ีย เพ่ือเป็นทางเลือกในการออมเงิน

แก่ลูกค้า อาทิ  KTB ZERO TAX MAX, เงินฝากถึงใจวัยเกษียณ  

2014, เงินฝาก Net Flexible Fixed (สำาหรับลูกค้า KTB Netbank)   

และเงินฝากประจำาตามใจ (สำาหรับลูกค้าท่ีใช้บริการท่ีสาขา)

บริการจัดการทางการเงิน
ธนาคารมุ่งเน้นการบริการและจัดการทางการเงิน

ท่ีครบวงจร มีความทันสมัย สะดวก และปลอดภัย

ให้กับกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการทางการเงินท่ีมีความคุ้มค่า รวดเร็ว

ลดเวลาการทำางาน และค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริการการค้าระหว่างประเทศ
โดยให้บริการกลุ่มลูกค้านำาเข้า-ส่งออก โดยมีผลิตภัณฑ์

และบริการด้านการนำาเข้า ส่งออก ด้านหนังสือคำา้ประกัน

ต่างประเทศ ตลอดจนการให้คำาแนะนำาเก่ียวกับการจัดเตรียม  

เอกสารทางการค้า กฎระเบียบ อัตราแลกเปล่ียน และความเส่ียง  

ต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยมีระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

มีความปลอดภัยในระบบข้อมูลสารสนเทศให้บริการ

เพ่ือให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ ทำาให้ธนาคารเป็นธนาคารแห่งแรก

ท่ีได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 27001 

สำาหรับระบบ Trade Finance System (TFS)

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีได้กล่าวมาข้างต้นน้ัน 

ธนาคารยังได้มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ สำาหรับลูกค้า เช่น  

บริการธุรกิจปริวรรต ผลิตภัณฑ์ธุรกิจวาณิชธนกิจ  

บริการธนบดีธนกิจ บริการด้านบัตรของธนาคาร 

บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมถึงผลิตภัณฑ์ 

และบริการของบริษัทในเครือท่ีเสนอขายผ่านธนาคาร 

ได้แก่ บริการเช่าซ้ือและลิสซ่ิง บริการจัดการกองทุน  

บริการนายหน้าค้าหลักทรัพย์ บริการประกันชีวิตและ

ประกันวินาศภัย บริการด้านบัตรเครดิตและสินเช่ือบุคคล 

และบริการท่ีปรึกษาทางการเงิน

บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
สำาหรับกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม โดยให้บริการโอนเงินต่างประเทศ

ขาเข้า-ออก ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า เช่น โอนเงิน

เพ่ือชำาระค่าใช้จ่ายต่างๆ โอนเงินให้บุตรหลานท่ีศึกษา

อยู่ในต่างประเทศ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ธุรกิจบริหารเงิน
สำาหรับกลุ่มลูกค้าเอกชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 

และสถาบันการเงิน โดยธนาคารได้มีกระบวนวิเคราะห์

ท่ีเหมาะสมก่อนเสนอขายธุรกรรมด้านอนุพันธ์ทางการเงิน

ตามข้อกำาหนดของ ธปท. เพ่ือให้แน่ใจว่าธุรกรรมอนุพันธ์

ทางการเงินท่ีธนาคารนำาเสนอมีความเหมาะสมกับ

ความต้องการของลูกค้า

รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2557
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1. การสนับสนุนนโยบายภาครัฐ
 ธนาคารในฐานะรัฐวิสาหกิจ ย่อมมีหน้าท่ีในการสนับสนุนการดำาเนินนโยบาย 

 ของภาครัฐในด้านต่างๆ ผ่านการดำาเนินงานของธนาคาร ท้ังในด้านสินค้า  

 และบริการทางการเงิน ความเช่ียวชาญด้านต่างๆ ของธนาคาร อาทิ  

 การปล่อยสินเช่ือเพ่ือสนับสนุนโครงการตามนโยบายรัฐบาล การสนับสนุน   

 ชุมชนและส่ิงแวดล้อมผ่านการให้สินเช่ือพิเศษ หรือแม้แต่การสนับสนุน 

 การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ระบบ  

 สาธารณูปโภคระบบโทรคมนาคม เป็นต้น ซ่ึงธนาคารในฐานะรัฐวิสาหกิจ

 ถือเป็นกลไกหน่ึงของรัฐในการขับเคล่ือน สนับสนุน โครงการท่ีเป็นประโยชน์ 

 อันจะนำามาซ่ึงความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศและความเป็นอยู่ 

 ท่ีดีของประชาชน

 

 อย่างไรก็ตาม โครงการท่ีธนาคารให้การสนับสนุน ธนาคารได้มีการพิจาณา  

 และตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม รวมถึง

 ความต้องการของสังคม ชุมชน ก่อนการดำาเนินการและมีการติดตาม  

 ประเมินผล ให้คำาปรึกษาอย่างต่อเน่ือง และปฏิบัติตามกฎหมาย

 อย่างรอบคอบ เพ่ือมิให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีต่อธนาคารในฐานะท่ีมี

 ส่วนร่วมให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ       

 

 โดยในปี 2557 ท่ีผ่านมา ธนาคารได้สนับสนุนสินเช่ือตามนโยบายภาครัฐ  

 ซ่ึงหลายโครงการเป็นโครงการท่ีเก่ียวข้องกับสังคมและส่ิงแวดล้อม อาทิ

 

 ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับสังคม

 - สินเช่ือสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ โครงสร้างพ้ืนฐานของ  

  ประเทศไม่ว่าจะเป็นระบบโทรคมนาคม สาธารณูปโภค การคมนาคม   

  ล้วนเป็นกลไกของความเป็นอยู่ การอยู่ดีกินดี การพัฒนาชุมชนและ  

  ประเทศท่ีดีในอนาคต ธนาคารถือเป็นส่วนหน่ึงในการสนับสนุนเพ่ือให้เกิด  

  การพัฒนาประเทศผ่านการให้สินเช่ือแก่รัฐบาลผ่านกระทรวงการคลัง

  ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ โดยสนับสนุนโครงการต่างๆ  

  เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบร่ิง-สมุทรปราการ โครงการระบบ  

  ขนส่งมวลชนรางในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ-ปริมณฑล โครงการรถไฟฟ้า

  สายสีนำา้เงิน ช่วงหัวลำาโพง-บางแค และช่วงบางซ่ือ-ท่าพระ โครงการ  

  ปรับปรุงทางรถไฟท่ีไม่ปลอดภัย และโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ

  และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ปี 2558 คร้ังท่ี 1 ซ่ึงการสนับสนุนดังกล่าว   

  มีอายุของวงเงิน 2 ปี

 - มาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ท่ีได้รับความเสียหายจาก

  อุทกภัยของธนาคารแห่งประเทศไทย (Soft Loan BOT) เป็นมาตรการ

  ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ท่ีได้รับ  

  ความเสียหายจากอุทกภัยผ่านธนาคาร

การสนับสนุนการเงิน
นอกจากผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ธนาคารยังได้เป็นส่วนหน่ึง

ในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเป็นแหล่งเงินของรัฐ 

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและความเจริญของ

ประเทศ รวมท้ังการให้ความร่วมมือและสนับสนุนระหว่างประเทศ  

 - ผลิตภัณฑ์สินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก sSME เป็นการตอบสนองนโยบาย

  ภาครัฐในการให้วงเงินสินเช่ือแก่ผู้ประกอบการ sSME ท่ีมีศักยภาพ

  แต่ขาดแหล่งเงินทุนในการดำาเนินธุรกิจได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

  จากสถาบันการเงิน เช่น สินเช่ือธุรกิจอเนกประสงค์ 5 ประเภท

  สินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก สินเช่ือธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

  สินเช่ือเพ่ือการเกษตร สินเช่ือสำาหรับผู้ประกอบการร้านทอง 

  สินเช่ือ Top Up Loan sSME สินเช่ืออิสระชีพเพ่ือการแพทย์

 - โครงการสินเช่ือบำาเหน็จตกทอด เพ่ือตอบสนองนโยบายภาครัฐ  

  บรรเทาความเดือดร้อนของผู้รับบำานาญ ให้ผู้รับบำานาญสามารถ

  ดำารงชีพอยู่ได้ เน่ืองจากมีผู้รับบำานาญจำานวนมากท่ีได้รับบำานาญ

  รายเดือนในอัตราตำา่ไม่พอเพียงต่อการครองชีพ 

 - สินเช่ือผู้รับเหมาภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เพ่ือสนับสนุนสินเช่ือครบวงจร 

  กับผู้ประกอบการท่ีดำาเนินงานรับเหมาก่อสร้าง และ/หรือ งานจัดซ้ือ/ 

  จัดจ้างของหน่วยงานราชการ และ/หรือ รัฐวิสาหกิจ ให้มีเงินทุน

  เพียงพอสำาหรับการดำาเนินโครงการ ต้ังแต่เร่ิมต้นโครงการจนสามารถ 

  ดำาเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามแผนงานท่ีวางไว้ และส่งมอบงานได้ 

  ตามกำาหนด ภายใต้เง่ือนไขพิเศษของธนาคาร

 - โครงการสินเช่ือส่วนบุคคล เป็นโครงการซ่ึงตอบสนองต่อนโยบาย

  ภาครัฐท่ีจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้กู้ ให้มีโอกาสเข้าถึง

  แหล่งเงินกู้ได้มากข้ึน

 - ผลิตภัณฑ์สินเช่ือท่ีมี บสย. คำา้ประกัน ธนาคารได้เข้าร่วมโครงการกับ 

  บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพ่ือตอบสนอง 

  นโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาทางการเงิน และเพ่ือเสริมสภาพคล่อง 

  ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก ท่ีมีศักยภาพและต้องการสินเช่ือ 

  แต่ขาดหลักประกัน ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน  

  เช่น สินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก KTB-sSME 3 เท่า สินเช่ือเพ่ือผู้ประกอบการ  

  OTOP และวิสาหกิจชุมชน โครงการคำา้ประกันสินเช่ือ Portfolio  

  Guarantee Scheme สำาหรับผู้ประกอบการใหม่ 

 - โครงการชดเชยดอกเบ้ียให้กับผู้ประกอบการค้าข้าว ในการเก็บสต็อก  

  ปีการผลิต 2557/58 โดยเป็นการร่วมมือกับรัฐบาล (กรมการค้าภายใน)  

  ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกค้าเปลือกนาปี ปีการผลิต 2557/58  

  และเพ่ือสนับสนุนลูกค้าธนาคารกลุ่มโรงสีข้าวท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ให้มี 

  สภาพคล่องเพ่ิมข้ึนจากการรับเงินชดเชยดอกเบ้ียในการ เก็บสต็อกข้าว 

  ตามนโยบายรัฐบาล

 - โครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง 

  ซ่ึงเป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาลท่ีจะสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุน 

  แก่ผู้ประกอบการยาง โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 3

  และผู้เข้าร่วมโครงการชำาระดอกเบ้ืยในอัตราร้อยละ 2

 หมายเหตุ : โครงการชดเชยดอกเบ้ียให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก 

 ปีการผลิต 2557/58 และโครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่

 ผู้ประกอบการยาง รับนโยบายจากภาครัฐปลายปี 2557 แต่คาดการณ์ว่าสามารถ

 ให้สินเช่ือได้ต้นปี 2558

รายงานความยั่งยืน 
ประจำ�ปี 2557

53



ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อม
• โครงการสินเช่ือกรุงไทยประหยัดพลังงาน - Green Loan เพ่ือลงทุน/เป็นทุนหมุนเวียน  

 ในโครงการท่ีก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน ลงทุนเพ่ือกำาจัด/ลดมลภาวะ เพ่ือรักษา  

 สภาพแวดล้อม และเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการลงทุน ปรับปรุงสถานประกอบการส่ิงก่อสร้าง  

 และอุปกรณ์ต่างๆ ซ่ึงธนาคารได้มีนโยบายคิดอัตราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมพิเศษ  

 โดยข้ึนอยู่กับขนาดของผู้ประกอบการ

• โครงการเงินกู้เพ่ือส่ิงแวดล้อม เป็นโครงการเพ่ือสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่   

 ราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ รวมท้ังภาคเอกชน ในการจัดให้มีระบบบำาบัดนำา้เสีย  

 อากาศเสีย ระบบกำาจัดของเสีย เพ่ือควบคุมบำาบัดหรือขจัดมลพิษ มิให้เกิดผลกระทบ

 ต่อสภาพแวดล้อมรอบข้าง  

• โครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือการวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยีสำาหรับภาคเอกชน 

 เป็นโครงการท่ีส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาคเอกชนเกิดการพัฒนาความก้าวหน้า

 ในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพ่ิม

 ให้เกิดแก่ภาคอุตสาหกรรมการผลิต อันจะนำาไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการ

 แข่งขันในตลาดโลกและการอยู่รอดอย่างย่ังยืน

ข้อมูลวงเงินผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ผลิตภัณฑ์สินเช่ือท่ีเก่ียวข้องกับสังคม
วงเงินสินเช่ือ
(ล้านบาท) 

ยอดสินเช่ือ*
(ล้านบาท)

  - สินเช่ือสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ 25,884.00 946.33

  - มาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

  ของธนาคารแห่งประเทศไทย (Soft Loan BOT)

16,182.00 14,527.00

 - ผลิตภัณฑ์สินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก sSME 11,608.00 9,800.15

  - โครงการสินเช่ือบำาเหน็จตกทอด 3,697.96 3,148.70

  - สินเช่ือผู้รับเหมาภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 2,916.57 2,169.76

 - โครงการสินเช่ือส่วนบุคคล 2,658.71 2,598.11

  - ผลิตภัณฑ์สินเช่ือท่ีมี บสย. คำา้ประกัน 1,263.91 1,120.86

 คิดเป็นร้อยละ 1.81 ของยอดสินเช่ือท้ังหมดในปี 2557*

ผลิตภัณฑ์สินเช่ือท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อม
วงเงินสินเช่ือ
(ล้านบาท)

ยอดสินเช่ือ*
(ล้านบาท)

  - โครงการสินเช่ือกรุงไทยประหยัดพลังงาน - Green Loan 3,258.17 1,961.22

  - โครงการเงินกู้เพ่ือส่ิงแวดล้อม 1,516.57 1,287.89

 - โครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือการวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยีสำาหรับภาคเอกชน 337.69 167.108

 คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของยอดสินเช่ือท้ังหมดในปี 2557*

*ยอดสินเช่ือธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีท้ังส้ิน 1,897,995 ล้านบาท

รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2557
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2. การสนับสนุนระหว่างประเทศ
 ธนาคารกรุงไทยได้ให้การสนับสนุนทางการเงิน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยในรอบปี 2557 ธนาคารได้สนับสนุน

 สินเช่ือแก่ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือนำาไปพัฒนาด้านสาธารณูปโภคไฟฟ้า นำา้ประปา รวมถึงเศรษฐกิจภายใน  

 ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงเป็นการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ิมเติมต่อเน่ืองจากปี 2555 และปี 2556 อันเป็นการเสริมสร้าง  

 ความสัมพันธ์ท่ีดีของท้ัง 2 ประเทศอีกทางหน่ึงด้วย นอกจากน้ี ธนาคารกรุงไทย สาขาคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ยังได้รับใบอนุญาต  

 ประกอบธุรกรรมเงินหยวน (RMB business license) ซ่ึงสาขาคุนหมิงได้ก่อต้ังเม่ือปี 2539 โดยมีเป้าหมายธุรกิจ คือ สนับสนุนการค้าไทย-จีน 

 โดยเฉพาะการค้าในแนวชายแดนท่ีมีความสำาคัญมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงให้บริการเงินสกุลเหรียญสหรัฐ เม่ือเศรษฐกิจไทย-จีน ขยายตัว

 และประเทศจีนเปิดเสรีเงินหยวน ธนาคารจึงได้ขออนุมัติดำาเนินธุรกรรมสกุลหยวนเต็มรูปแบบ เพ่ือสนับสนุนลูกค้าของธนาคารอย่างเต็มท่ี

3. การสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
 การดำาเนินงานของธนาคารท่ีผ่านมาได้คำานึงถึง

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยในแต่ละปีธนาคาร

 ได้มีการจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ

 ส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร 

 ภายใต้ความมุ่งม่ันท่ีจะร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

 และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว

 ธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

 และความรับผิดชอบต่อสังคมทำาหน้าท่ีในการกำาหนดนโยบาย

 และติดตามการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

 โดยแบ่งการดำาเนินงานออกเป็น 4 มิติ ได้แก่  

  1. มิติการศึกษา 

  2. มิติสังคมและส่ิงแวดล้อม 

  3. มิติกีฬา 

  4. มิติศิลปวัฒนธรรม

 โดยในปี 2557 ธนาคารได้สนับสนุนงบประมาณเป็นจำานวนเงิน

 ท้ังส้ิน 196.14 ล้านบาท เพ่ือดำาเนินโครงการและกิจกรรมท้ัง 

 4 มิติ รวมถึงได้มีการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2557-2559)   

 รวมเป็นงบประมาณฯ เพ่ือสนับสนุนการดำาเนินงานดังกล่าว    

 มากกว่า 500 ล้านบาท 

รายงานความยั่งยืน 
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รายละเอียด
จำานวนเงิน (ล้านบาท)

2555 2556 2557

ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐศาสตร์

รายได้ 127,776.00 137,300.60 142,444.30

ต้นทุนการดำาเนินงาน 36,822.50 35,605.20 38,468.90

ค่าใช้จ่ายพนักงานและผลประโยชน์ 17,529.20 19,877.50 21,325.40

ค่าใช้จ่ายสำาหรับท่ีมาของเงินทุน 46,534.80 50,863.30 39,730.40

ค่าใช้จ่ายด้านภาษี 11,326.70 11,577.90 10,894.40

ค่าใช้จ่ายด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม

    -  เงินบริจาคเพ่ือสาธารณกุศล/สาธารณประโยชน์ 25.60 34.80 32.00

 -  เงินบริจาคเพ่ือการศึกษา/กีฬา 68.30 73.00 80.00

    -  สนับสนุนการจัดกิจกรรมแก่ท้องถ่ิน 15.60 18.60 40.90

    -  สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือประโยชน์แก่สังคม 11.40 7.80 8.00

    -  การให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอกองค์กร 8.00 7.20 9.00

มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม 25,613.30 31,539.90 31,855.30

ข้อมูลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปี 2555-2557

หมายเหตุ: 1. ต้ังแต่ปี 2556 เป็นต้นไป ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ภาษีเงินได้) และฉบับท่ี 19 (ผลประโยชน์พนักงาน)

 2. มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม = รายได้ - (ต้นทุน + ค่าใช้จ่ายพนักงานและผลประโยชน์ + ท่ีมาเงินทุน + ภาษี + ค่าใช้จ่ายด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม)

มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม รายได้

ต้นทุน 

ค่าใช้จ่ายพนักงานและผลประโยชน์

ท่ีมาเงินทุน

ภาษี

ค่าใช้จ่ายด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม

รายงานความยั่งยืน
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การบริหารความเสี่ยง
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
ในปัจจุบันสภาพภูมิอากาศท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วท้ังภายใน

และภายนอกประเทศ ท้ังยังมีแนวโน้มว่าภัยพิบัติต่างๆ จะเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง

และมีแนวโน้มท่ีรุนแรงมากข้ึน ล้วนเป็นปัจจัยเส่ียงท่ีจะส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจ

ท้ังทางตรงและทางอ้อม ธนาคารได้ตระหนักถึงผลกระทบของภัยพิบัติิ อันส่งผล

ต่อการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร ธนาคารจึงได้มีการจัดทำาประกันภัยท่ีครอบคลุม

ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากภัยพิบัติ เพ่ือรองรับผลกระทบหรือความเสียหาย

ท่ีเกิดข้ึน อาทิ การทำาประกันภัยเคร่ือง ATM/ ADM เคร่ือง 2 In 1 และ

เคร่ือง Update Passbook ของธนาคาร โดยมีทุนประกันซ่ึงครอบคลุมความเสียหาย

ต่างๆ มูลค่าทุนประกันรวมกว่า 1,500 ล้านบาท รวมถึงการจัดเตรียมแผนรองรับ 

ขณะเกิดภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan) ไม่ว่าจะเป็น 

กรณีการเกิดอัคคีภัย การก่อการร้าย แผ่นดินไหว หรืออุทกภัย เพ่ือให้การดำาเนิน

ธุรกิจของธนาคารในทุกส่วนเป็นไปอย่างต่อเน่ือง โดยธนาคารได้ดำาเนินการทบทวน 

ปรับปรุงปัจจัยความเส่ียงต่างๆ อย่างสมำา่เสมอ ท้ังยังได้มีการซักซ้อมแผนรองรับ 

ขณะเกิดภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินเป็นประจำา เช่น กรณีการเกิดอัคคีภัย 

ซ่ึงมีการดำาเนินการซักซ้อม ปีละ 1 คร้ัง พนักงานของธนาคารสามารถเรียนรู้ รับทราบ

แนวปฏิบัติ กรณีเกิดเหตุการณ์จากภัยพิบัติต่างๆ ได้โดยข้ันตอนแผนการดำาเนินการ

ต่างๆ ได้ประกาศเปิดเผยให้พนักงานได้รับทราบในระบบ Intranet ของธนาคาร

รายงานความยั่งยืน 
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ธนาคารดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยแบ่งการดำาเนินงานออกเป็น 3 ด้าน ดังน้ี

การดำาเนินงานด้านสังคม

ธนาคารปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่มีการ

กีดกัน แบ่งแยก หน่วงเหนี่ยว หรือจำากัดสิทธิแก่บุคคล

ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า หรือพนักงาน โดยมีขั้นตอนการ

คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนต่างๆ ทุกฝ่ายอย่าง

เท่าเทียมกัน การรับเรื่องร้องเรียนเป็นผลสะท้อนในการ

ดำาเนินธุรกิจ ธนาคารมีการทบทวนปรับปรุงกระบวนการ

และคู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนเป็นประจำาทุกปี 

โดยกำาหนดมาตรฐานการรับเรื่องร้องเรียน/กระบวนการ

แก้ไขปัญหา/ติดตาม/มาตรการป้องกัน เพื่อเพิ่มความสำาเร็จ

ในการแก้ไขปัญหา โดยมีการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น

ของลูกค้า และพนักงานหลากหลายช่องทาง ตามที่กล่าวไว้

ในหัวข้อ แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร สำาหรับ

พนักงานที่แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ธนาคารได้คำานึงถึง

ความเป็นธรรม และปกป้อง ไม่ลดตำาแหน่ง ลงโทษ หรือ

ให้ผลทางลบ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ของผู้แจ้งเบาะแส

หรือข้อร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยคำานึงถึง

ความปลอดภัยและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้แจ้ง

ทั้งนี้ กรอบการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ธนาคารได้ดำาเนินการ

ตามมาตรฐานอย่างเป็นธรรม โดยการยึดตามหลักกฎหมายพระราชบัญญัติ

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติคุณสมบัติพนักงาน 

รัฐวิสาหกิจฯ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ พ.ศ. 2522 ประกาศ 

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นตำ่าของสภาพการจ้างงาน 

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 ของจำานวนพนักงานทั้งหมด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงาน

และลูกค้าว่าธนาคารไม่มีการบังคับใช้แรงงานเกณฑ์ แรงงานบังคับ รวมถึง

ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องเชื่อถือได้     

ในการดำาเนินธุรกิจ สิ่งที่ธนาคารให้ความสำาคัญ คือ การให้บริการแก่ลูกค้า 

ธนาคารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทุกกลุ่ม โดยการจัดเก็บประวัติข้อมูล

ลูกค้า วิเคราะห์ แบ่งแยกกลุ่ม และพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อตอบสนองต่อ 

ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าแต่ละกลุ่ม อาทิ การพัฒนาระบบ 

KTB NET BANK เพื่ออำานวยความสะดวกในการเข้าสู่บริการเงินผ่านทางเว็บไซต์ 

หรือแม้กระทั่งการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ โดยเฉพาะเจาะจงกับ

ลูกค้าแต่ละคน รวมถึงธนาคารได้ดำาเนินการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อ

คุณภาพและการให้บริการของธนาคารอย่างต่อเน่ือง โดยมีการประเมินปีละ 2 คร้ัง 

เพ่ือนำาผลที่ได้รับมาปรับปรุงการดำาเนินงานและการให้บริการของธนาคารให้ดี

ยิ่งขึน้ ในปี 2557 ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารอยู่ในระดับ 4.62 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารกำาหนดไว้ (4.40)

ทุกคน

เสมอภาค

รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2557

58



 

ปี 2557 ธนาคารได้รับการแจ้งเรื่องราวจากช่องทางต่างๆ 

ของธนาคารจำานวนทั้งสิ้น 15,755 ครั้ง โดยแบ่งเป็นกลุ่มเรื่อง 

ขอความช่วยเหลือ จำานวน 12,348 ครั้ง เสนอแนะ จำานวน

1,870 ครั้ง ร้องเรียน จำานวน 1,195 ครั้ง ชมเชย จำานวน 

342 คร้ัง โดยมีกรณีการเลือกปฏิบัติจำานวน 10 คร้ัง ซ่ึงส่วนมาก

เป็นประเด็นเก่ียวกับการให้บริการท่ีสาขา เร่ืองการเรียกคิวรับบริการ 

ทั้งนี้ธนาคารได้มีกระบวนการแก้ไขเรื่องที่เกิดขึ้น โดยเรียก

พนักงานที่ถูกร้องเรียนมาสอบถามข้อเท็จจริง พร้อมทั้ง 

แนะนำาการบริการท่ีมีมาตรฐาน มีการระบุโทษหากเกิดเหตุการณ์

แบบเดิมซำ้าอีก และติดต่อผู้เสียหายเพื่อทำาการอธิบายพร้อมทั้ง

ขอโทษต่อเรื่องที่เกิดขึ้น ในรอบปีที่ผ่านมาธนาคารได้ดำาเนินการ

แก้ไขเร่ืองร้องเรียนไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ 99.18 และร้อยละ 0.82

อยู่ระหว่างดำาเนินการ โดยเรื่องการลงโทษผู้ที่กระทำาผิด

รวมถึงแจ้งผลการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ ธนาคาร

ได้เก็บบันทึกข้อมูลการแจ้งเรื่องร้องเรียนและกระบวนการ

แก้ไขปัญหาไว้อย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทราบถึงแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้อง เพ่ือนำามาปรับปรุงการทำางาน

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ธนาคารยังตระหนักและให้

ความสนใจในกรณีปัญหาที่เป็นข้อกังวลสำาคัญ

ของผู้ใช้บริการที่เกิดขึ้น เช่น การโจรกรรม

ข้อมูลบัตร ATM (Skimming) จากกรณีดังกล่าว 

ธนาคารได้ทำาการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง 

การสื่อสารเพื่อให้ผู้ใช้บริการระมัดระวังในการ

ใช้งานมากขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ 

ผู้ใช้บริการ โดยการปรับปรุงพัฒนาระบบ

และตรวจสอบเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) 

ของธนาคารอย่างสมำ่าเสมอ

ในฐานะที่ธนาคารเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง 

และผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำาของประเทศไทย มีหน้าที่ให้บริการ

ทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการข้อผู้ใช้บริการในทุกระดับ 

การสื่อสารและประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งสำาคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการ

และผู้เกี่ยวข้องทราบข้อมูลด้านสินค้าและบริการทางการเงินของ

ธนาคารอย่างถูกต้องและทันเวลา ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น 

ที่ทำาการสาขา เว็บไซต์ของธนาคาร สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น ช่องทาง

การสื่อสารที่ทั่วถึง ทำาให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และ

บริการทางการเงินได้สะดวก รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการ

กลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย โดยธนาคารดำาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม

การตลาดบนพื้นฐานของกฎหมายต่างๆ อาทิ พระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาและ

สื่อสารผลิตภัณฑ์ของธนาคารอย่างถูกต้อง ไม่มีการสื่อสาร โฆษณา

ใดๆ ที่ก็ให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำาคัญเกี่ยวกับสาระสำาคัญของ

สินค้าและบริการส่งผลให้ในปี 2557 ไม่มีเรื่องร้องเรียนใดๆ ที่เกิดจาก

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร โฆษณา สินค้า

และบริการของธนาคาร รวมถึงธนาคารไม่มีผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

ใดๆ ที่ถูกระงับการให้บริการเนื่องจากการดำาเนินการที่ผิดกฎหมาย 

หรือเป็นที่สงสัยของสาธารณชน

พนักงาน KTB เป็นสมาชิก

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

ธนาคารกรุงไทย

พนักงานที่ไม่เป็นสมาชิก

ในรอบปีท่ีผ่านมา ธนาคารได้ดำาเนินการแก้ไขเร่ืองร้องเรียนข้อร้องทุกข์ไปแล้ว 

คิดเป็นร้อยละ 99.18 และร้อยละ 0.82 อยู่ระหว่างดำาเนินการ

ได้ดำาเนินการแก้ไข

เร่ืองร้องเรียนแล้ว

ช่องทางการส่ือสาร
ต่างๆ ของธนาคาร

รายงานความยั่งยืน 
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มิติศิลปวัฒนธรรม
สามารถเป็นส่วนหน่ึงในการจรรโลงใจ 

ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตใจ 

และปัญญา ธนาคารได้จัดต้ังหอศิลป์กรุงไทยและมีการดำาเนิน

โครงการพร้อมท้ังให้การสนับสนุนการประกวดต่างๆ อาทิ 

โครงการกรุงไทยสานศิลปวัฒนธรรม โครงการศิลปะสัญจร...

สร้างโลกสวยด้วยคุณธรรม โครงการอบรมความรู้

ความเข้าใจในศิลปะ (Art Appreciation) และการดูแลอนุรักษ์

งานศิลปะเบ้ืองต้น โครงการท่ีธนาคารให้การสนับสนุน 

(โครงการสนับสนุนงานวันศิลป์พีระศรี โครงการสนับสนุนการ

จัดแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ โครงการสนับสนุน

ศิลปินอาเซียนสัญจร : ศิลปินแห่งชาติสัญจรสู่ประชาคมอาเซียน)

ท้ังน้ีธนาคารได้ดำาเนินโครงการต่างๆ อย่างต่อเน่ือง มีการขยายผล

และริเร่ิมโครงการใหม่ๆ นอกจากน้ียังปลูกจิตสำานึกของพนักงาน

โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำาเนินโครงการฯ

นอกจากน้ี ลูกค้าหรือผู้สนใจยังสามารถสอบถามข้อมูลสินค้าและบริการทางการเงิน และข้อมูลต่างๆ ผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าของธนาคาร 

ซ่ึงมีเจ้าหน้าท่ีพร้อมให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง เป็นประโยชน์ และรับฟังข้อเสนอแนะ พร้อมตอบสนองความต้องการลูกค้า ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยจะเก็บ

ข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ นอกจากน้ันยังสามารถส่ือสารกับทางธนาคารผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ ได้อีกทางหน่ึงด้วย เช่น เว็บไซต์ 

เฟซบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น

ในขณะเดียวกัน ธนาคารได้ให้ความสำาคัญต่อการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน รวมถึงกลยุทธ์ในการทำาธุรกิจให้กับ 

ลูกค้ากลุ่มต่างๆ ของธนาคาร โดยมีบุคลากรท้ังภายในและภายนอกธนาคารเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในโอกาสต่างๆ เช่น การจัดสัมมนา

“เพ่ิมพันธมิตรสร้างธุรกิจ S-SMEs” สัญจรไปตามภูมิภาคต่างๆ  

ธนาคารให้ความสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยกำาหนดเป็น 1 ใน 4 ข้อของพันธกิจธนาคาร คือ 

ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน ซ่ึงธนาคารเล็งเห็นว่าส่วนสำาคัญท่ีจะดำาเนินธุรกิจได้อย่างย่ังยืนน้ัน นอกจากจะต้อง

ดำาเนินธุรกิจโดยไม่สร้างผลกระทบทางลบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมแล้ว ยังจำาเป็นต้องผลักดันภาคชุมชนและสังคมให้เติบโตไปพร้อมๆ กัน

โดยธนาคารดำาเนินโครงการต่างๆ เพ่ือสนับสนุนภาคชุมชนและสังคมอย่างต่อเน่ือง รวมถึงปลูกจิตสำานึกของพนักงานให้ตระหนักถึงความสำาคัญ

และอาสาเข้าช่วยเหลือสังคมผ่านการมีส่วนร่วมในการดำาเนินโครงการฯ โดยแบ่งการดำาเนินงานออกเป็น 4 มิติ ดังน้ี

มิติกีฬา 
การส่งเสริมการออกกำาลังกาย 

การเล่นกีฬา เป็นส่วนหน่ึงท่ีธนาคาร

ให้ความตระหนักถึงโดยมีการ

ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาฯ ต่างๆ 

และมีการจัดต้ังชมรมและจัดทำาโครงการ

อาทิ โครงการสนับสนุนสมาคมมวยสากล

แห่งประเทศไทย โครงการสนับสนุน

สมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทย 

โครงการ KTB เยาวชนคนรักบอล

มิติการศึกษา 
ธนาคารเล็งเห็นว่าการสร้างทุน

ทางปัญญาเป็นทุนที่ไม่มีวันหมด 

ยิ่งใช้ยิ่งคุ้มค่าและช่วยพัฒนาเยาวชน

ชุมชน และสังคมอย่างแท้จริง 

อาทิ โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว 

โครงการกรุงไทยยุววาณิช

โครงการกรุงไทยสานฝัน 

โรงเรียนดีใกล้บ้าน 

โครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต

มิติสังคมและส่ิงแวดล้อม 

การดำาเนินธุรกิจของธนาคารคำานึงถึง

สังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน

นอกจากผลิตภัณฑ์ บริการ และ

การดำาเนินการในด้านต่างๆ แล้ว 

ธนาคารยังดำาเนินโครงการต่างๆ อีกมากมาย 

อาทิ โครงการกรุงไทยสนับสนุนอาหารกลางวัน

สำาหรับโรงเรียนขาดโอกาส 

โครงการ KTB CSR KIDS CAMP 

โครงการกรุงไทยหัวใจสีเขียว 

โครงการ Shred2Share

รายงานความยั่งยืน
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การดำาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีธนาคารดำาเนินงานมาอย่างต่อเน่ือง

โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว
โครงการน้ีเป็นการแข่งขันคิดวิเคราะห์แผนธุรกิจ พร้อมลงพ้ืนท่ีดำาเนินโครงการจริง

แล้วนำาเสนอผลงานผ่านภาพโปสเตอร์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 

ทุกชั้นปี ทุกสถาบันการศึกษาเพื่อตอกยำ้าการบริหารธุรกิจด้วยความโปร่งใส 

ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูล

โครงการกรุงไทยยุววาณิช
การสร้างความสามารถในทางธุรกิจให้แก่เยาวชนไทยผ่านโครงการกรุงไทยยุววาณิช 

โดยให้เยาวชนที่กำาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้มีโอกาสประกอบธุรกิจจริง 

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีการจดทะเบียนในรูปบริษัทจำาลองกับ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

โครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน
เป็นโครงการเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสรับการศึกษาโดยไม่ต้องเดินทาง

ไกลบ้าน ด้วยการสนับสนุนเงินทุนเพื่อปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน 

ให้มีความพร้อม มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งานและพัฒนาศักยภาพ

การจัดการเรียนการสอนให้กับอาจารย์

โครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต
เป็นโครงการที่ขยายผลให้เด็กนักเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝัน 

โรงเรียนดีใกล้บ้าน เกิดความมุ่งมั่นในการเรียน ธนาคารจึงมอบทุนการศึกษา

ให้แก่เด็กนักเรียนที่สามารถเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำา

ของรัฐได้ โดยเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าจนจบปริญญาตรี

มิติการศึกษา: ธนาคารเล็งเห็นว่าการสร้างทุนทางปัญญาเป็นทุนที่ไม่มีวันหมด ยิ่งใช้ยิ่งคุ้มค่าและช่วยพัฒนาเยาวชน ชุมชน 

 และสังคมอย่างแท้จริง ดังนี้
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โครงการ Shred2Share
ธนาคารร่วมเป็น 1 ใน 59 องค์กรที่เข้าร่วมโครงการ Shred2Share 

กับบริษัทอินโฟเซฟ จำากัด เพื่อร่วมดูแลข้อมูลของธนาคาร พร้อมทั้ง

การรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการย่อยสลายเอกสารอย่างถูกวิธี

ตามมาตรฐานสากลและนำาไปรีไซเคิลเพื่อผลิตกระดาษใหม่

โครงการกรุงไทยสนับสนุนอาหารกลางวันสำาหรับโรงเรียนขาดโอกาส
ในปี 2557 ธนาคารได้ให้การสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 46 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อลดภาวะทุพโภชนาของนักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน ด้วยการสนับสนุน

เงินให้โรงเรียนสร้างผลผลิตเพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานทุกวัน 

และผลผลิตส่วนที่เกินจะนำาไปหารายได้ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในโครงการต่อไป

โครงการ KTB CSR KIDS CAMP
โครงการ KTB CSR KIDS CAMP สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ในเรื่องของวิชาพื้นฐานต่างๆ เช่น 

ภาษาอังกฤษ ศิลปศึกษา สิ่งแวดล้อม ดนตรี รวมถึงการสร้างเสริมประสบการณ์

ด้วยการศึกษาดูงานเพื่อท่องเที่ยวโลกกว้าง นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการส่งเสริม

การทำางานเป็นทีมและรับรางวัลกิจกรรมคนเก่ง

โครงการกรุงไทยหัวใจสีเขียว
ส่งเสริมให้พนักงาน บุตรหลานของพนักงานและบริษัทในเครือ 

และนักเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน 

ร่วมทำากิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

และพลังงาน

มิติสังคมและสิ่งแวดล้อม:  การดำาเนินธุรกิจของธนาคารคำานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน นอกจากผลิตภัณฑ์ 

 บริการและการดำาเนินการในด้านต่างๆ แล้ว ธนาคารยังดำาเนินโครงการต่างๆ อีกมากมาย ดังนี้
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โครงการ KTB เยาวชนคนรักบอล
โครงการ KTB เยาวชนคนรักบอล เพ่ือให้บุตรหลานพนักงาน 

มีสุขภาพพลานามัยท่ีดีและใช้เวลาว่างท่ีมีให้เกิดประโยชน์ รวมท้ังเป็นการส่งเสริม

ให้มีทักษะในการเล่นฟุตบอลท่ีดี ภายใต้ช่ือโครงการ KTB Kid’s Soccer Camp

มิติกีฬา:  การส่งเสริมการออกกำาลังกาย การเล่นกีฬา เป็นส่วนหนึ่งที่ธนาคารให้ความตระหนักถึงโดยให้การสนับสนุน  

 สมาคมกีฬาฯ ต่างๆ และมีการจัดตั้งชมรมและจัดทำาโครงการ ดังนี้

โครงการสนับสนุนสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย
โครงการสนับสนุนสมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ธนาคารได้ให้การสนับสนุนสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยและสมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 

ธนาคารได้ให้การสนับสนุนรวมทั้ง 2 สมาคมเป็นเงินทั้งสิ้น 20 ล้านบาท
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โครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุน
โครงการกรุงไทยสานศิลปวัฒนธรรม

โครงการสนับสนุนงานวันศิลป์พีระศรี

โครงการสนับสนุนการจัดแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์

โครงการสนับสนุนศิลปินอาเซียนสัญจร: 

ศิลปินแห่งชาติสัญจรสู่ประชาคมอาเซียน (ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน)

ด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมศิลปะของประเทศไทย ธนาคารจึงได้มีการร่วม

สนับสนุนโครงการต่างๆ ท่ีหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรอ่ืนๆ 

จัดดำาเนินโครงการ โดยท่ีธนาคารเป็นส่วนหน่ึงในการร่วมพัฒนา

และผลักดันให้ศิลปินไทยได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง 

มิติศิลปวัฒนธรรม: ศิลปะ สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการจรรโลงใจ ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 จิตใจ และปัญญา ธนาคารได้จัดตั้งหอศิลป์กรุงไทยและมีการดำาเนินโครงการพร้อมทั้งให้การสนับสนุน

 การประกวดต่างๆ ดังนี้

โครงการศิลปะสัญจร...สร้างโลกสวยด้วยคุณธรรม
เป็นโครงการท่ีเก่ียวกับการศึกษาเรียนรู้ในรูปแบบการเดินเท้า หรือการป่ันจักรยาน

ในพ้ืนท่ีย่านเยาวราชและพ้ืนท่ีเก่ียวเน่ือง โดยเลือกสถานท่ีท่ีมีศิลปวัฒนธรรม

ท่ีโดดเด่น และสะท้อนถึงเร่ืองราวคุณธรรมความดี เช่น งานศิลปะในแกลลอร่ี 

ศิลปะจากภูมิสถาปัตย์ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาของผู้คนในพ้ืนท่ีย่านเยาวราช

โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจในศิลปะ 
(Art Appreciation) และการดูแลอนุรักษ์งานศิลปะเบื้องต้น
โครงการอบรมความเข้าใจในศิลปะเบ้ืองต้น (Art Appreciation) 

และการดูแลอนุรักษ์งานศิลปะเบ้ืองต้น เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรซ่ึงต้องเก่ียวข้อง

กับผลงานศิลปกรรม ให้สามารถดูแลรักษาผลงานในเบ้ืองต้นได้อย่างเหมาะสม 

เน่ืองจากผลงานศิลปะสะสมของธนาคารน้ีเป็นงานท่ีได้รับรางวัลและมีเพียง

ช้ินเดียวในโลก (Masterpiece)

รายงานความยั่งยืน
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โดยในปี 2557 ธนาคารได้ขยายผลและริเร่ิมโครงการใหม่ 

ในด้านการศึกษา คือ โครงการสร้างส่ือการเรียนการสอนสำาหรับผู้พิการทางการได้ยิน 

ธนาคารสนับสนุนงบประมาณให้กับวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้ระยะเวลา

ท้ังส้ิน 3 ปี ในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนในโรงเรียนโสตศึกษาท่ัวประเทศในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ 20 แห่ง เน้ือหาครอบคลุม 8 สาระการเรียนรู้ของผู้พิการทางการได้ยิน 

ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ 

ภาษาไทย สังคมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะและภาษามือไทย ภายใต้งบประมาณ 

11,000,000 บาท 

มิติสังคมและส่ิงแวดล้อม อันได้แก่ โครงการเสริมศักยภาพโรงเรียนชายขอบเป็นโครงการ 

ท่ีได้รับความร่วมมือจากสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน โดยก่อนเร่ิมโครงการธนาคาร 

มีการประชุมร่วมกันกับคนในชุมชนถึงความต้องการของท้ังทางโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ 

พร้อมท้ังมีการจัดต้ังคณะกรรมการดำาเนินโครงการฯ ซ่ึงมีธนาคาร ชุมชนพัฒนาประชากร

และชุมชนเป็นท่ีปรึกษา มีอาจารย์ นักเรียน และคนในชุมชนเป็นคณะกรรมการ เพ่ือท่ี 

จะตอบสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสมและเป็นความต้องของคนในพ้ืนท่ีจริงๆ ไม่ว่า

จะเป็นเร่ืองของการทำาการเกษตรและการพัฒนาอาชีพและมีการขยายผลออกไปสู่ชุมชน 

โดยคาดหวังท่ีจะให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ภายใต้งบประมาณ 750,000 บาท 

ใช้เวลาท้ังส้ิน 2 ปี

และโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ เป็นโครงการท่ีธนาคารกรุงไทยซ่ึงเป็นสมาชิกของ

สมาคมธนาคารไทยร่วมมือกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกันจัดอบรมตามหลักสูตร 

“เงินทอง ต้องใส่ใจ” ให้ความรู้ทางการเงินและสร้างวินัยทางการเงินให้กับเยาวชน

ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการการเงินส่วนบุคคลให้กับแกนนำานักศึกษา

จาก 6 มหาวิทยาลัย จำานวน 300 คน ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐมเพ่ือให้นักศึกษาเหล่าน้ี

เป็น Trainer ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาท้ังภายในสถาบันและต่างสถาบัน 

และในด้านมิติศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ช่ือโครงการ Krungthai Art Awards เพ่ือเป็น

การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานศิลปกรรม ท่ีแสดงออกถึงเร่ืองราวและเน้ือหาของ

ความเป็นไทย ท่ีพัฒนาก้าวสู่ระดับสากล ตามพันธกิจของธนาคารในการส่งเสริมการสร้าง

ทุนทางปัญญาภายใต้การกำากับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงเช่ือม่ันว่างานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม 

เป็นทุนทางปัญญาท่ีมีประโยชน์ สามารถสร้างคุณภาพท่ีดีข้ึนแก่สังคม โดยใช้งบประมาณ

เป็นจำานวนเงินท้ังส้ิน 11,000,000 บาท 

นอกจากน้ีธนาคารเล็งเห็นถึงความสำาคัญของผู้พิการและผู้สูงอายุจึงมีนโยบายสนับสนุนและ

จัดส่ิงอำานวยความสะดวกสำาหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ด้วยการให้สาขามีจุดบริการผู้พิการ

และผู้สูงอายุ ทำาการปรับภูมิทัศน์และจัดหาส่ิงอำานวยความสะดวกให้เหมาะสมกับอาคาร

สถานท่ีต้ังของแต่ละสาขา พร้อมท้ังให้พนักงานอำานวยความสะดวกแก่ผู้พิการท่ีไม่สามารถ

เขียนสลิปเองได้ ด้วยกรอกข้อมูลรายละเอียดในสลิป พร้อมอ่านรายละเอียดดังกล่าว

ให้ลูกค้าทราบด้วย ท้ังน้ี พนักงานผู้กรอกข้อมูลในสลิปและพนักงานผู้ทำารายการฝากเงิน

ต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกัน นอกจากน้ีในรอบปีท่ีผ่านมา ธนาคารมอบเงินสนับสนุนเข้ากองทุน

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นจำานวนเงินท้ังส้ิน 22,922,587.50 บาท

2557
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ธนาคารดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยแบ่งการดำาเนินงานออกเป็น 3 ด้าน ดังน้ี

การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

สะท้อนให้เห็นได้จากธนาคาร 

มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ

อนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยี

ต้ังแต่วันท่ี 31 มกราคม 2555 

เพ่ือมาเป็นคณะทำางานใน

การนำาวิธีการ เทคโนโลยี หรือ

นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้งาน 

และมีการบริหารจัดการ

พลังงานและเทคโนโลยีด้าน

ต่างๆ ให้มีการใช้งานอย่าง

เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เกิด

ประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจ

ของธนาคาร

การริเร่ิมของธนาคารในการบรรเทาผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม
คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยีมีอำานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ เรื่องการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน 

แบบมีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นให้พนักงานเกิดจิตสำานึกและร่วมประหยัดพลังงาน นำาวิธีการ เทคโนโลยี หรือ

นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้งานเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์คุ้มค่า

กับค่าใช้จ่ายของธนาคาร ให้ความเห็น คำาแนะนำาในการใช้พลังงานและเทคโนโลยีด้านต่างๆ ของธนาคารให้ 

เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร และควบคุมดูแลการ

ดำาเนินการด้านอนุรักษ์พลังงาน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำาหนด ทำาให้ธนาคารมีการกำาหนด

มาตรการการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นเรื่องการดูแลรักษาและสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์ เพื่อให้ 

เกิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการดำาเนินงานที่ยั่งยืนของธนาคาร จนกระทั่งวันที่ 

16 กุมภาพันธ์ 2555 ธนาคารได้ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้ อาคาร 1 (นานาเหนือ) อาคาร 2 

(สุขุมวิท) อาคารถนนศรีอยุธยา อาคารสวนมะลิ ศูนย์คอมพิวเตอร์พิบูลสงคราม และศูนย์ฝึกอบรม 

ธนาคารกรุงไทยเขาใหญ่เป็นอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกากำาหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ซึ่ง 

ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 โดยนำาระบบการจัดการ

พลังงานมาใช้ในองค์กร ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อาคาร

ควบคุมดังกล่าว จึงประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินการ

จัดการพลังงานในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติงาน ดังนี้

 1. ดำาเนินการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำาหนดให้มีการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของ

  การดำาเนินงานขององค์กร และถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับ 

  และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ

 2. ดำาเนินการอนุรักษ์พลังงานอย่างเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ของแต่ละหน่วยงาน

 3. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและจัดการพลังงาน

 4. ดำาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรอย่างต่อเน่ืองและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานท่ีดี

 5. ให้การสนับสนุนทรัพยากรที่จำาเป็นด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำางาน การฝึกอบรม

  และการมีส่วนร่วมในการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปว่า ธุรกิจธนาคารพาณิชย์เป็นปัจจัยสำาคัญ 

ในการวางฐานรากเศรษฐกิจและสังคม ด้วยเป็นลักษณะธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง

กับการบริการทางการเงิน ซ่ึงสามารถสะท้อนคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่

ของคนในสังคม ดังน้ัน ธนาคารจึงมีบทบาทสำาคัญเป็นอย่างมาก 

ในการสร้างสรรค์สังคมท่ีดีและพัฒนาเศรษฐกิจสู่ความย่ังยืน ถึงแม้ว่า

ธนาคารจะมิได้ใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ หรือปลดปล่อยมลภาวะ

เทียบเท่าอุตสาหกรรมหนักอ่ืนๆ ท่ีจะส่งผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม

ต่อชุมชนโดยรอบจากข้ันตอนการดำาเนินธุรกิจโดยตรง แต่ธนาคาร

ยังคงตระหนักถึงความสำาคัญของการรักษาส่ิงแวดล้อมและดำาเนินการ 

มาอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง

แต่งต้ังคณะกรรมการ

อนุรักษ์พลังงานและ

เทคโนโลยีต้ังแต่วันท่ี 

31 มกราคม 2555 
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โดยในปี 2556-2558 กระบวนการ Transformation ของธนาคาร 

มีส่วนช่วยลดภาระต่างๆ ด้านส่ิงแวดล้อมด้วยเช่นกัน เน่ืองจาก

ธนาคารมีความมุ่งม่ันท่ีจะลดปริมาณการใช้กระดาษในการดำาเนิน

งานข้ันตอนต่างๆ แบบครบท้ังวงจร (Paperless Organization) 

ซ่ึงธนาคารได้นำาเทคโนโลยีของ Google มาช่วยพัฒนารูปแบบ

กระบวนการทำางาน อาทิ G-mail, Hangout, Google Drive, 

Google Site และปฏิทินนัดหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพท่ีได้มีการทดลองระบบปลายปี 

2556 และเร่ิมนำาระบบ Google มาใช้ท่ัวท้ังธนาคารในปี 2557 

และยังคงมีการเพ่ิมความสามารถของระบบอย่างต่อเน่ือง

โดยในปี 2557 ธนาคารได้แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการ Cost Optimization and Procurement Excellent  

เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2557 ทำาให้ธนาคารมีการริเร่ิมโครงการท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น 

ธนาคารพยายามจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และโครงการร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน “KTB Think 

Green+” ท่ีเปิดตัวโครงการเม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2557 มีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกจิตสำานึกให้พนักงานได้ตระหนัก

ถึงคุณค่าในการใช้พลังงาน รวมถึงมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมของการใช้พลังงานให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม “KTB Think Green+ Award” เป็นกิจกรรม

แข่งขันลดการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานท่ัวประเทศ ประกอบด้วยสำานักงานใหญ่ (อาคารนานาเหนือ และอาคาร

สุขุมวิท) สาขา สำานักงานเขต และกลุ่มเครือข่ายภายในสายงานเครือข่ายขนาดเล็กและรายย่อย โดยมีเกณฑ์ช้ีวัด

ชัดเจน รวมถึงจัดทำารายงานการใช้ค่าไฟฟ้าในทุกเดือนเพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ทราบถึงปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

สำาหรับนำาไปปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีดูแลการใช้พลังงาน และร่วมกัน

ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในปี 2558 มีจุดประสงค์เพ่ือลดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการดำาเนินงาน 

และช่วยพัฒนาความย่ังยืนในเร่ืองพลังงาน โดยธนาคารมีเป้าหมายว่าส้ินปี 2558 ธนาคารจสามารถลดค่าใช้จ่าย

ด้านพลังงานได้มากกว่า 10% จากปริมาณการใช้ในรอบปีก่อนหน้า

“KTB Think Green+” 
โครงการร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน ท่ีเปิดตัวโครงการเม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2557 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกจิตสำานึกให้พนักงานได้ตระหนักถึงคุณค่าในการใช้พลังงาน

ลดปริมาณค่าใช้จ่ายพลังงานลง

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

1
จัดการ
พลังงาน

5
สนับสนุน

ทรัพยากรท่ีจำาเป็น
ด้านบุคลากร

2
อนุรักษ์
พลังงาน

4
ปรับปรุง

ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน

3
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย
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การบริหารจัดการวัสดุ
ธนาคารเป็นสถาบันการเงิน ดำาเนินธุรกิจประเภทรับฝากเงิน การให้กู้ยืมซ้ือขายตามต๋ัวเงินหรือเปล่ียนมือตราสาร 

ซ้ือหรือขายเงินตราต่างประเทศ ท้ังน้ีสามารถประกอบธุรกิจประเภทอ่ืนๆ เช่น การประกันภัย บริการหลักทรัพย์ อนุพันธ์ทางการเงิน เป็นต้น 

ทำาให้ธนาคารจำาเป็นต้องใช้สลิปและสมุดธนาคารจำานวนมากเพ่ือเป็นหลักฐานสำาคัญทางการเงินท้ังในการฝาก ถอน โอน และจำาเป็นต้อง

เก็บรักษาสลิปไว้เป็นหลักฐานนานกว่า 10 ปี

จากการท่ีธนาคารตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรเหล่าน้ี ประกอบกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีไร้สายความเร็วสูงพัฒนาข้ึนอย่างรวดเร็ว 

ธนาคารมีความพยายามพัฒนานวัตกรรมการบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมาอย่างต่อเน่ืองจาก KTB Online สู่การเป็น KTB Netbank 

ซ่ึงเป็นการบริการธนาคารส่วนตัวบนอินเทอร์เน็ตรูปแบบใหม่ของธนาคารกรุงไทยท่ีให้คุณทำาธุรกรรมการเงินส่วนตัวได้ทุกท่ี ทุกเวลา 

ปฏิวัติรูปแบบการทำาธุรกรรมทางการเงินด้วยฟังก์ช่ันท่ีครบถ้วน สมบูรณ์แบบ และใช้งานง่าย สามารถทำาได้ท้ัง เรียกดูบัญชี เปิดบัญชี 

โอนเงิน ชำาระเงิน โดยใช้เทคโนโลยีใกล้มือคุณอย่างอิสระตามความต้องการ ท้ังบนคอมพิวเตอร์ และบนมือถือ Smart Phone หรือ Tablet

และยังเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของธนาคารให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล ตลอดจน

สามารถทำาให้ธนาคารประหยัดทรัพยากรหลักท่ีใช้ในการดำาเนินธุรกิจ เช่น การลดปริมาณสลิปการทำาธุรกรรมทางการเงินฝาก ถอน 

โอน และลดการใช้สมุดคู่ฝากด้วยบัญชีแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก ทำาให้มีการบริหารวัสดุหลักท่ีธนาคารใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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ปริมาณการลดใช้สลิป 

การทำาธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเป็นงานบริการท่ีมีต้นทุนสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกับการทำาธุรกรรมผ่านช่องทางอ่ืนๆ โดยปัจจุบันธนาคาร

ได้มีนวัตกรรม KTB Netbank และเคร่ืองรับจ่ายเงินอัตโนมัติ ซ่ึงลดปริมาณการใช้สลิป ดังน้ี

หมายเหตุ: สลิป 500 ชุด : 1 ห่อ = 1.07 กิโลกรัม

หมายเหตุ: สมุดคู่ฝาก 1 เล่ม = 0.01425 กิโลกรัม

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

ปริมาณการลดใช้สมุดคู่ฝาก ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

เล่ม 31,961 23,387 9,521

 กิโลกรัม 455 333 136

ปริมาณการลดใช้สมุดคู่ฝาก 
สมุดคู่ฝากเป็นวัสดุสำาคัญอย่างหน่ึงในการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร เพราะสมุดคู่ฝากเป็นหลักฐานสำาคัญทางการเงินของลูกค้า โดยปัจจุบัน

ธนาคารได้มีนวัตกรรม KTB Netbank ซ่ึงสามารถเปิดบัญชีโดยไม่ต้องมีสมุดคู่ฝาก ซ่ึงมีสถิติปริมาณการลดใช้สมุดคู่ฝาก ดังน้ี

8 จำานวนคร้ังท่ีลูกค้าทำาธุรกรรมออนไลน์ ได้รวบรวมข้อมูลจากการทำารายการผ่านช่องทาง ATM และ KTB Netbank ของธนาคารกรุงไทยท้ังประเทศ

นอกจากน้ี ถึงแม้ว่าปริมาณวัสดุหลักของธนาคารท่ีนำามารายงานในรายงานความย่ังยืนฉบับน้ีจะไม่มีการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ 

แต่ธนาคารมีความจริงใจในการรักษาส่ิงแวดล้อม โดยจะพยายามลดปริมาณการใช้ทรัพยากรท่ีจำาเป็นต่อการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร 

คือสลิปทำาธุรกรรมของธนาคาร และบัญชีแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยธนาคารได้ออกแบบเทคโนโลยี KTB Netbank เพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งาน 

และออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีสามารถดึงดูดลูกค้ามาฝากเงินแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก ส่งเสริมให้ธนาคารเข้าสู่กระบวนการลดใช้กระดาษ 

(Paperless) โดยในปี 2557 น้ี ธนาคารมีการทำาธุรกรรมออนไลน์ 781,332,170 8 คร้ัง ทำาให้สามารถลดปริมาณสลิปได้ถึง 1,562,665 ห่อ 

มีนำา้หนักรวมเฉล่ีย 1,672,050 กิโลกรัม และมีการเปิดบัญชีแบบไม่มีสมุดคู่ฝากจำานวน 9,521 บัญชี ทำาให้สามารถลดปริมาณสมุดได้ถึง 

9,521 เล่ม มีนำา้หนักรวม 136 กิโลกรัม ส่งผลให้ธนาคารประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการดำาเนินการเป็นจำานวนมาก

จากความพยายามอย่างต่อเน่ืองได้บริหารจัดการวัสดุหลักในการดำาเนินงานของธนาคาร

ทำาให้ต้ังแต่ปี 2555-2557 สามารถลดปริมาณการใช้สลิปได้ถึง 4,351,691 กิโลกรัม 

และลดปริมาณการใช้สมุดคู่ฝากได้ถึง 924 กิโลกรัม ซ่ึงทำาให้ปี 2557 น้ี นวัตกรรม 

KTB Netbank ของธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำาปี 2557 

ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ ระดับดี ซ่ึงจัดโดยสำานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ ท้ังน้ีรางวัลนวัตกรรมบริการท่ีเป็นเลิศ เป็นรางวัลท่ีพิจารณาให้กับ

หน่วยงานท่ีมีการพัฒนาการให้บริการด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย สร้างสรรค์งานบริการ 

วิธีการทำางานใหม่ หรือนำาเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ มาใช้

ในการให้บริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน

ปี 2555-2557 สามารถลดปริมาณการใช้สลิปได้ถึง 4,351,691 กิโลกรัม 
และลดปริมาณการใช้สมุดคู่ฝากได้ถึง 924 กิโลกรัม
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การจัดการพลังงานไฟฟ้า
จากนโยบายอนุรักษ์พลังงาน ผู้บริหารทุกระดับ และเจ้าหน้าที่ของธนาคารให้ความสำาคัญ

กับมาตรการควบคุมการใช้พลังงานและการดำาเนินการอย่างต่อเนื่องในด้านพลังงานไฟฟ้า

เพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่ามีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการดำาเนินงานที่ยั่งยืนขององค์กร 

ซึ่งให้ทุกหน่วยงานร่วมประหยัดพลังงานโดยมีการกำาหนดเปิด-ปิดไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ

เป็นเวลา คือเปิดในช่วงเวลา 7.30- 2.00 น. และ 13.00-17.30 น. เท่านั้น 

ซึ่งการปิดไฟในช่วงพักกลางวัน 1 ชั่วโมง ทำาให้ธนาคารสามารถลดปริมาณการใช้ ไฟฟ้า

ได้ถึง 412,000 kWh หรือ 3.357% จากปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมด 

โดยมีการแสดงตารางการใช้พลังงานดังต่อไปนี้

ตารางการใช้ไฟฟ้าในอาคารสำานักงานใหญ่ ทั้ง 2 อาคาร ในปี 2555-2557
ค่าการใช้พลังงาน (kWh และ GJ)

 * ปริมาณการใช้พลังงานของอาคารแต่ละอาคารเพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจากท้ังสองอาคารเป็นศูนย์รวมข้อมูลการดำาเนินงานท้ังหมดของธนาคาร

  ประกอบกับการขยายตัวทางด้านธุรกิจทำาให้ธนาคารต้องสรรหาพนักงานเพ่ิมมากข้ึนให้สอดคล้องกับการดำาเนินการของธนาคาร

 ** 1 kWh = 0.0036 GJ : การคำานวณอ้างอิงจาก Sustainability Reporting Guideline 2000-2011 version G3.1

  จากโครงการ KTB Think Green+ ท่ีกล่าวไว้ทำาให้สามารถคาดการณ์ได้ว่าการใช้ไฟฟ้าในอาคารสำานักงานใหญ่ท้ัง 2 อาคาร ในปี 2558 

  จะลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ และในปี 2560 ธนาคารยังได้ขยายขอบเขตของการทำาโครงการไปยังอาคารสำานักงานต่างๆ เช่น อาคาร 1 (นานาเหนือ)  

  อาคาร 2 (สุขุมวิท) อาคารถนนศรีอยุธยา อาคารสวนมะลิ ศูนย์คอมพิวเตอร์พิบูลสงคราม และศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ 

  โดยข้อมูลของการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจะนำาเสนอต่อไปในรายงานฉบับถัดไป

เดือน/ปี
อาคารสุขุมวิท อาคารนานาเหนือ

2555 2556 2557 2555 2556 2557

มกราคม  429,000.00  461,000.00  409,000.00  537,000.00  550,000.00  485,000.00

กุมภาพันธ์  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

มิถุนายน  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

รวม (GJ)  19,972.80  20,037.60  19,270.80  25,009.20  24,138.00  23,421.60
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ตารางการใช้นำ้าประปา อาคารสำานักงานใหญ่ ทั้ง 2 อาคาร ในปี 2555-2557
ปริมาณการใช้นำ้า ( m3 )

 * อ้างอิงค่ามาตรฐานตามมาตรฐานควบคุมการระบายนำา้ท้ิงจากอาคาร มาตรา 55 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติิ พ.ศ. 2535

เดือน/ปี
อาคารสุขุมวิท 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

กุมภาพันธ์  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

มิถุนายน  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 (m3)  56,796.00  60,508.00  60,285.00  71,395.00  77,293.00  70,125.00

การจัดการทรัพยากรนำ้า
ธนาคารกรุงไทย มีการบริหารจัดการทรัพยากรนำา้อย่างคุ้มค่า และก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดเพ่ือการอุปโภคบริโภค โดยมีการ

ติดป้ายรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันใช้นำ้าอย่างประหยัดบริเวณอ่างล้างมือ และบานประตูด้านในห้องสุขาของอาคารสำานักงานใหญ่ทั้ง 2 แห่ง 

คือ อาคารนานาเหนือและอาคารสุขุมวิท รวมถึงพนักงานก็มีความตระหนักถึงเร่ืองการช่วยประหยัดนำา้จำานวนมาก สะท้อนให้เห็นได้จาก

โครงการนักคิดสร้างสรรค์ (Creative Idea Award) เป็นการให้พนักงานร่วมกันเสนอความคิดสร้างสรรค์เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทำางาน 

สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เพ่ิมรายได้และลดค่าใช้จ่ายการดำาเนินงาน และสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทำางานให้แก่พนักงาน 

จากโครงการดังกล่าวมีแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการประหยัดทรัพยากรนำา้จำานวนมาก เช่น การปรับเปล่ียนก๊อกนำา้อ่างล้างมือเป็นระบบ Sensor 

เพ่ือไม่ให้นำา้ไหลท้ิงโดยไม่จำาเป็น และปรับแรงดันนำา้สายฉีดชำาระให้พอดี โดยแนวคิดต่างๆ ท่ีกล่าวมาน้ีจะนำามาปรับปรุงต่อยอดเพ่ือให้เกิด

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในอนาคต ซ่ึงธนาคารใช้แหล่งนำา้จากนำา้ประปาโดยตรง 100% สามารถแสดงปริมาณการใช้ ดังน้ี

รายงานความยั่งยืน 
ประจำ�ปี 2557

71



ตารางข้อมูลการส่งทำาลายเอกสารด้วยวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมในโครงการ Shred2Share 
ของธนาคารกรุงไทยสำานักงานใหญ่

ปี พ.ศ.
ปริมาณเอกสาร

(ตัน)
ลด CO2
(ตัน)

ลดการใช้ถ่านหิน 
(ตัน)

ลดการใช้นำา้
(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

โครงการ Shred2Share ร่วมกับพันธมิตร
ธนาคารเป็นสถาบันทางการเงินท่ีจำาเป็นต้องใช้กระดาษในกระบวนการทำางานเป็นจำานวนมาก

ดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้น เช่น สมุดบัญชีธนาคาร สลิปฝาก ถอน โอน รวมถึงกระดาษเอกสารท่ีใช้ 

ในการทำางานท้ัง Front และ Back Office ซ่ึงธนาคารพยายามสร้างความตระหนักแก่พนักงาน

ให้ใช้กระดาษเอกสารท้ัง 2 หน้า อย่างคุ้มค่าท่ีสุดและเม่ือใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าแล้ว ก็จำาเป็นต้อง

ส่งต่อเอกสารเหล่าน้ันเข้าสู่กระบวนการทำาลายเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการรักษา

ความลับของลูกค้า พร้อมท้ังรักษาส่ิงแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ทำาให้ธนาคารมีความสนใจ

เข้าร่วมโครงการ Shred2Share กับบริษัท ไทยบริติชซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จำากัด (มหาชน) 

ร่วมกับพันธมิตรกว่า 59 หน่วยงาน ในการทำาลายกระดาษท่ีไม่มีความจำาเป็นต้องใช้งาน

หรือหมดความจำาเป็นในการใช้งาน ด้วยวิธีประหยัดพลังงาน ประหยัดนำา้ และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ 

โดยในปี 2557 สามารถลดปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) มากถึง 90.58 ตัน 

ท่ีเป็นสาเหตุหน่ึงของการเกิดภาวะเรือนกระจก อย่างต่อเน่ืองทุกปี ตามตารางดังต่อไปน้ี

9 ธนาคารกรุงไทย ได้ข้อมูลจำานวนท่ีช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปริมาณการใช้ถ่านหิน และการใช้ทรัพยากรนำา้ จากบริษัท InfoZafe ซ่ึงคำานวณข้อมูลจากเย่ือกระดาษใหม่ท่ีสามารถผลิตได้จากการ Recycle

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าธนาคารร่วมดำาเนินโครงการ Shred2Share มาอย่างต่อเน่ืองซ่ึงปีน้ีเป็นปีท่ี 6 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเช่ือมโยงธุรกิจเข้ากับ

การทำาประโยชน์เพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม ธนาคารจึงตระหนักถึงการรวบรวมเอกสารท่ีไม่ได้ใช้งานแล้วมาย่อยสลายและนำากลับมารีไซเคิลเพ่ือผลิต

กระดาษใหม่ โดยสามารถเปรียบเทียบข้อมูลการทำาลายเอกสารของธนาคารกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปริมาณการใช้ถ่านหิน

และการใช้ทรัพยากรนำา้ 9 ไปพร้อมๆ กัน ซ่ึงมลภาวะเหล่าน้ีเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน อีกท้ังกระดาษบางส่วนยังสามารถนำากลับไป

ใช้ประโยชน์ใหม่ได้ และธนาคารได้ร่วมทำาบุญจากการบริจาคอุปกรณ์การเรียน การสอน ท่ีได้จากการรีไซเคิล ให้กับโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน

อีกด้วย ธนาคารจึงพิจารณาว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมรวมถึงได้ผลักดันต่อยอดโครงการดังกล่าวไปยังบริษัทในเครือของธนาคาร

ได้แก่ 1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำากัด (มหาชน) 2. บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำากัด 3. บริษัท กรุงไทยธุรกิจ ลีสซ่ิง จำากัด 

4. บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำากัด และบริษัทในเครืออ่ืนๆ ท่ีได้เข้าร่วมในภายหลัง นอกจากโครงการ Shred2Share แล้ว ในปี 2557 ของธนาคาร 

มีการดำาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมหลายโครงการ ได้แก่ โครงการ Green Bank และทบทวนแผนความพร้อมต่อ

ภาวะฉุกเฉิน (Business Continuity Policy) ด้านส่ิงแวดล้อม รณรงค์การลดใช้พลังงานในองค์กร และสินเช่ือเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

1. รางวัล “STP Award 2013” จากธนาคาร The Bank of New York Mellon 

ซ่ึงเป็นรางวัลท่ีมอบให้กับธนาคารท่ีมีความเป็นเลิศในการส่งคำาส่ังการจ่ายเงิน

ไปต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามระบบของธนาคาร STP (Straight Through 

Processing) ซ่ึงทำาให้เงินโอนสามารถเข้าบัญชีลูกค้าผู้รับเงินในต่างประเทศ

ได้ทันที 

2. รางวัล BIBOR Awards 2013 จากธนาคารแห่งประเทศไทย เน่ืองด้วยธนาคาร

ทำาหน้าท่ีเป็น BIBOR Contributors ท่ีได้ให้ความร่วมมือกับ ธปท. ในการพัฒนา

และผลักดันการใช้อัตราดอกเบ้ียอ้างอิง BIBOR มาโดยตลอด และเพ่ือเน้นยำา้

ความสำาคัญของอัตราดอกเบ้ีย BIBOR ต่อตลาดการเงินไทยและระบบเศรษฐกิจ

3. รางวัลศูนย์รับเร่ืองและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น ประจำาปี 2557 

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รับเร่ืองและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค 

จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โดยมีสถาบันรับรอง

มาตรฐานไอเอสโอเป็นผู้ตรวจสอบประเมิน และจัดต้ังคณะกรรมการจัดทำา

หลักเกณฑ์และคัดเลือก ซ่ึงประกอบด้วย ผู้ประกอบธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ 

นักวิชาการ และผู้บริโภค จำานวน 15 คน 

4. รางวัล Trade Award 2013 ด้านปฏิบัติการทางการค้ายอดเย่ียม 

จากคุณปิยะขนิษฐ์ เย็นอุรา Senior Representative CommerzBank AG 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซ่ึงจะทำาให้ลูกค้ามีความม่ันใจในการบริการ

ท่ีมีมาตรฐานถูกต้อง และเช่ือม่ันในการประกันคุณภาพบริการ

ด้าน Trade Finance ของธนาคาร

5. รางวัลบูธสวยงานดีเด่นประเภทพ้ืนท่ีขนาดใหญ่พิเศษ ภายใต้แนวคิด

เติมเต็มทุกชีวิต เช่ือมติดทุกความฝัน ให้ทุกความฝันท่ีเป็นจริงได้ ในงาน

Money Expo 2014 

6. รางวัล Investors Choice Award คร้ังท่ี 2 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

ซ่ึงมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนท่ีสามารถทำาคะแนนได้เต็มร้อยต่อเน่ืองกัน 

อันสะท้อนถึงความต้ังใจ มุ่งม่ัน สุจริต ต่อผู้ถือหุ้น ผ่านการจัดประชุมสามัญ

ประจำาปี อันเป็นสองในห้าหัวข้อหลักในการประเมินคะแนนธรรมาภิบาลระดับ

ภาคพ้ืนทวีปเอเชีย ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล และการปฎิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

ของผู้ถือหุ้น โดยธนาคารกรุงไทยสามารถทำาคะแนนได้เต็ม 100 คะแนน 

ต่อเน่ืองกันเป็นระยะเวลา 6 ปี ต้ังแต่ปี 2552-2557

1

2

3

4

5

6
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7. รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน (Popular Stars Awards) ประจำาปี 2556 

โดยหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการประเมินความนิยมของนักลงทุน

ท่ีมีต่อหุ้นสามัญบริษัทต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 เพ่ือส่งเสริมให้มีการส่ือสารข้อมูล

ข่าวสารให้กับนักลงทุนเก่ียวกับการลงทุนและการทำากิจกรรมเพ่ือสังคม

ซ่ึงธนาคารกรุงไทยได้รับการโหวตจากนักลงทุนเป็นหุ้นยอดนิยมประจำากลุ่ม

ธุรกิจการเงิน (Financials)

8. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำาปี 2557 ประเภทรางวัลนวัตกรรม

การบริการท่ีเป็นเลิศ ระดับดี ซ่ึงจัดโดยสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ จากบริการ Pay / Receive With Mobile By KTB Netbank ท้ังน้ี 

รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ เป็นรางวัลท่ีพิจารณาให้กับหน่วยงาน

ท่ีมีการพัฒนาการให้บริการด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย สร้างสรรค์งานบริการ

วิธีการทำางานใหม่ หรือนำาเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

มาใช้ในการให้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน

9. ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านทุจริต ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าธนาคารมีนโยบาย แนวปฏิบัติป้องกัน

การทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ี COLLECTIVE ACTION 

COALITION AGAINST CORRUPTION หรือเรียกว่า CAC กำาหนด

10. ผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการท่ีดีอยู่ในระดับ 5 ดาว (ดีเลิศ) โดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นผู้สำารวจการกำากับดูแล

กิจการของบริษัทจดทะเบียน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการกำากับดูแล

กิจการของบริษัทจดทะเบียนท้ังในระดับประเทศและระดับสากล 

11. รางวัล Bank of the Year in Thailand 2014 จากนิตยสาร The Banker 

ท่ีประเทศสหราชอาณาจักร ด้วยความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการองค์กร 

ทิศทางการดำาเนินธุรกิจ และการนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน

ท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซ่ึงธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคาร

เพียงแห่งเดียวของประเทศท่ีได้รับรางวัลในปีน้ี และเป็นคร้ังท่ี 2

ท่ีได้รับรางวัลดังกล่าว (คร้ังแรกเม่ือปี 2009) 

12. รางวัล The Best Deal in Thailand in 2014 จากนิตยสาร FinanceAsia 

และรางวัล Thailand Capital Markets Deal of the year 2014 จากนิตยสาร 

IFR Asia เน่ืองจากธนาคารกรุงไทยประสบความสำาเร็จอย่างมากในการออก

หุ้นกู้ด้อยสิทธิรุ่นใหม่ตามหลักเกณฑ์ Basel III จำานวน 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

เม่ือกลางปี 2557 ซ่ึงเป็นธนาคารแรกในประเทศท่ีเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

ตามหลักเกณฑ์ Basel III ในตลาดต่างประเทศ มียอดจองซ้ือจากการโรดโชว์

ในยุโรปและเอเชียเกินเป้าหมาย 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าเป้าท่ีวางไว้

ถึง 8 เท่า จากเป้าท่ีต้ังไว้จำานวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนให้เห็นถึง

ความเช่ือม่ันของนักลงทุนต่างประเทศท่ีมีต่อธนาคารกรุงไทยและประเทศไทย 

7

8

9

10

11

12
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Profile Disclosure
Page 2014

Disclosure Remark
AR SR

1. Strategy and Analysis
1.1 Statement from the most senior decision-maker of the organization. Message from 

the Chairman 
and the 
President, 
3 Summits 

Aspiration Part

4-7 Fully

1.2 Description of key impacts, risks, and opportunities. Risk factors, 
Internal 
Control 

System and 
Risk  

Management 
Part

4-7 Fully

2. Organisational Profile
2.1 Name of the organization. - 17 Fully
2.2 Primary brands, products, and/or services. Business 

Operation 
Part

- Fully

2.3 Operational structure of the organization, including main divisions, 
operating companies, subsidiaries, and joint ventures.

10-11 21 Fully

2.4 Location of organization’s headquarters. - 18 Fully
2.5 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.

Banking 
Network Part

18 Fully

2.6 Nature of ownership and legal form. 105 18 Fully
2.7 Markets served (including geographic breakdown, sectors served, 

and types of customers/beneficiaries).
93-94 - Partial

2.8 Scale of the reporting organization. 64 18, 39 Fully
2.9 Significant changes during the reporting period in size, structure, ownership. - 22 Fully
2.10 Awards received in the reporting period. - 73-74 Fully

3. Report Parameters
3.1 Reporting period (e.g. fiscal/calendar year) for information provided. - 8 Fully
3.2 Date of most recent previous report. (if any) - 8 Fully
3.3 Reporting cycle (annual, biennial, etc.) - 8 Fully
3.4 Contact point for questions. - 15 Fully
3.5 Process for defining report content. - 13-14 Fully
3.6 Boundary of the report (e.g., countries, divisions, subsidiaries, leased facilities, 

joint ventures, suppliers). See GRI Boundary Protocol for further guidance.
- 8 Fully

3.7 State any specific limitations on the scope or boundary of the report 
(see completeness Principle for explanation of scope).

- 8 Fully

3.8 Basis for reporting on joint ventures, subsidiaries, etc. - - N/A Boundary  
cover 

only KTB 
head  
office

การแสดงข้อมูลตามตัวช้ีวัด GRI 
รายงานความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมฉบับน้ี จัดทำาตามกรอบการรายงาน GRI 

(Global Reporting Initiative) โดยตัวช้ีวัดต่างๆ อ้างอิงจากแนวทางปฏิบัติ GRI 3.1
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AR = Annual Report  SR = Sustainabillty Report

Profile Disclosure Page 2014
Disclosure RemarkAR SR

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.

- 15 Fully

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).

- - N/A No
re-statement

3.11 Significant changes from previous reporting periods in the scope, 
boundary, or measurement methods applied in the report.

- - N/A No 
significant 
change 
in scope, 
boundary, 

or 
measurement 
methods

3.12 Table identifying the location of the Standard Disclosures in the report. - 76-79 Fully

3.13 Policy and current practice on seeking external assurance for the report. - - N/A Not 
External 

Assurance

4. Governance, Commitments and Engagement
4.1 Governance structure of the organization, including committees 

under the highest governance body responsible for specific tasks, 
such as setting strategy or organizational oversight.

Corporate 
Governance 

Part

27-29 Partial

4.2 Indicate whether the Chair of the highest governance body 
is also an executive officer.

- 28 Fully

4.3 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.

- 28 Fully

4.4 Mechanisms for shareholders and employees to provide 
recommendations or direction to the highest governance body.

168 9-10 Partial

4.5 Linkage between compensation for members of the highest 
governance body, senior managers, and executives.

167 29 Partial

4.6 Processes in place for the highest governance body to ensure conflicts 
of interest are avoided.

- 33 Fully

4.7 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.

- 28-29 Partial

4.8 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.

- 26 Partial

4.9 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.

108-109 23, 26 Partial

4.10 Processes for evaluating the highest governance body’s own 
performance, particularly with respect to economic, environmental, 
and social performance.

- 29 Partial

รายงานความยั่งยืน 
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Disclosure on Management Approach Page
AR SR

DMA FS  Disclosure on Management Approach FS
  Product Portfolio - 53-54

FS1   Policies with specific environmental and social components applied to business lines. - 53-54

DMA EC Disclosure on Management Approach EC
  Economic Performance - 22, 50
  Indirect economic impacts - 53, 60

DMA EN Disclosure on Management Approach EN -

  Materials - 68-69
  Energy - 70
  Water - 71
  Emissions, effluents and waste - 72, 66-67
  Products and services - 66-67

DMA LA Disclosure on Management Approach LA  

 Employment - 35-37
 Labor/management relations - 37-38
 Occupational health and safety - 42-43
 Training and education - 45-47
 Diversity and equal opportunity - 38, 42, 58

DMA HR Disclosure on Management Approach HR
 Non-discrimination - 58-59

DMA SO Disclosure on Management Approach SO
 Corruption - 31-33

DMA PR Disclosure on Management Approach PR
 Product and service labelling - 58-59
 Marketing Communications - 59
 Customer Privacy - 33, 59

Profile Disclosure
Page 2014

Disclosure Remark
AR SR

4.11 Explanation of whether and how the precautionary approach 
or principle is addressed by the organization.

- 66-67 Fully

4.12 Externally developed economic, environmental, and social charters, principles, 
or other initiatives to which the organization subscribes 
or endorses.

- 30-31 Fully

4.13 Memberships in associations (such as industry associations) 
and/or national/international advocacy organizations.

- 20 Fully

4.14 List of stakeholder groups engaged by the organization - 11-12 Fully
4.15 Basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage. - 11-13 Partial
4.16 Approaches to stakeholder engagement, including frequency 

of engagement by type and by stakeholder group.
- 11-12 Fully

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 

- 11-12 Fully

รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2557

78



AR = Annual Report  SR = Sustainabillty Report

Profile Indicators Page 2014
Disclosure RemarkAR SR

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.
93-94 - Partial

FS7 Monetary value of products and services designed to deliver a specific 
social benefit for each business line broken down by purpose.

- 53, 54, 56 Fully

FS8 Monetary value of products and services designed to deliver a specific 
environmental benefit for each business line broken down by purpose.

- 54, 56 Fully

Performance Indicator: Economic
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.

- 56 Fully

EC2 Financial implications and other risks and opportunities for the organization’s 
activities due to climate change.

- 57 Fully

EC3 Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations. - 37 Fully
EC8 Development and impact of infrastructure investments and services provided 

primarily for public benefit through commercial, in-kind, or pro bono engagement.
- 53, 55, 65 Partial

EC9 Understanding and describing significant indirect economic impacts. - 53-55 Partial

 Performance Indicator: Environmental
EN1 Materials used by weight or volume. - 68-69 Fully
EN4 Indirect energy consumption by primary source. - 70 Fully
EN5 Energy saved due to conservation and efficiency improvements. - 70 Fully
EN8 Total water withdrawal by source. - 71 Partial 
EN18 Initiatives to reduce greenhouse gas emissions and reductions achieved. - 72 Fully
EN26 Initiatives and extent of environmental impacts of products and services mitigation. - 66-67 Partial

 Performance Indicator: Labour Practices and Decent Work
LA1 Total workforce by employment type, employment contract, and region 

broken down by gender.
- 39-40 Partial 

LA2 Total number and rate of new employee hires and employee turnover by age 
group, gender, and region.

- 41 Fully

LA3 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or 
part-time employees, by major operations. 

- 37-38 Fully

LA4 Percentage of employees covered by collective bargaining agreements. - 38-39, 59 Fully
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.

- 42-43 Fully

LA7 Rates of injury, occupational diseases, lost days and absenteeism, & number of 
work-related fatalities by region and by gender.

- 44 Fully Cover only 
KTB 

employee
LA8 Education, training, counselling, prevention, and risk-control programs in place to 

assist Partial workforce members, their families, or community members regarding 
serious diseases.

- 43-45 Fully

LA10 Average hours of training per year per employee by gender and by employee 
category.

- 47 Fully

LA11 Programmes for skills management and life long learning that support the continued 
employ ability of employees and assist them in managing career endings.

- 46-47 Partial

LA12 Percentage of employees with regular performance & career development reviews 
by gender.

- 47 Fully

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.

- 42 Fully

รายงานความยั่งยืน 
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Disclosure RemarkAR SR

LA15 Return to work and retention rates after parental leave, by gender. - 42 Fully

 Performance Indicator: Human Rights
HR4 Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken. - 59 Fully

 Performance Indicator: Society
SO2 Percentage and total number of business units analyzed for risks related to 

corruption.
- 31 Fully

SO3 Percentage of employees trained in organization’s anti-corruption policies and 
procedures.

- 32 Fully

 Performance Indicator: Product Responsibility
PR5 Practices related to customer satisfaction, including results of surveys measuring 

customer satisfaction.
- 58-59 Fully

PR6 Programmes for adherence to laws, standards, and voluntary codes related to 
marketing communications, including advertising, promotion, and sponsorship.

- 59 Partial

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.

- 59 Fully

PR8 Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer privacy 
and losses of customer data.

- 33, 59 Fully

FS16 Initiatives to enhance financial literacy by type of beneficiary. - 65 Partial

รายงานความยั่งยืน
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 1. ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล       

  เพศ   ชาย   หญิง  

  อายุ   ตำา่กว่า 30 ปี   30-50 ปี   มากกว่า 50 ปี

  อาชีพ กรุณาระบุ..........................................    

 2. ในฐานะผู้อ่าน กรุณาระบุว่าท่านอ่านจากมุมมองไหน       

    ลูกค้า   พนักงาน   ผู้ร่วมลงทุน   ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน

    หน่วยงานวิจัย   สถาบันการศึกษา   หน่วยงานราชการ   ส่ือ

    อ่ืนๆ (กรุณาระบุ.................................)      

 3. ท่านเคยพบเห็นรายงานความย่ังยืนของธนาคารกรุงไทย จากท่ีใดบ้าง โปรดระบุ       

    เว็บไซต์ของธนาคาร   สำานักงาน/สาขาในเครือของธนาคาร    

    งานสัมมนา/บรรยาย   การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น    

    อ่ืนๆ (กรุณาระบุ.................................)      

 4. วัตถุประสงค์ในการอ่านรายงานความย่ังยืนฉบับน้ี       

    เพ่ือทำาความรู้จักธนาคาร   เพ่ือหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจการลงทุน     

    เพ่ือศึกษาโครงการท่ีมีประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม   เพ่ือการวิจัยและการศึกษา 

    อ่ืนๆ (กรุณาระบุ.................................)    

 5. ท่านคิดอย่างไรกับรายงานความย่ังยืนของธนาคารกรุงไทยฉบับน้ี       

  ความสมบูรณ์ของเน้ือหารายงาน   มาก   ปานกลาง   น้อย

  การออกแบบรูปเล่ม   มาก   ปานกลาง   น้อย

  การกำาหนดหมวดหมู่ของรายงาน   มาก   ปานกลาง   น้อย

  รูปแบบการนำาเสนอน่าสนใจ   มาก   ปานกลาง   น้อย

  เน้ือหารายงานเข้าใจง่าย   มาก   ปานกลาง   น้อย

  ท่านคิดอย่างไรกับการดำาเนินงานด้าน CSR ของธนาคาร   มาก   ปานกลาง   น้อย

 6. หลังจากอ่านรายงานความย่ังยืนฉบับน้ี ท่านรู้สึกอย่างไรกับการดำาเนินงานด้านความย่ังยืนของธนาคาร

  ..........................................................................................................................................................................

        

 7. ท่านคิดว่าเน้ือหาของรายงานความย่ังยืนเร่ืองใด มีประโยชน์กับท่านมากท่ีสุด (กรุณาระบุเหตุผล)

  ..........................................................................................................................................................................

        

 8. ท่านคิดว่าเน้ือหาของรายงานความย่ังยืนเร่ืองใด มีประโยชน์กับท่านน้อยท่ีสุด (กรุณาระบุเหตุผล)

  ..........................................................................................................................................................................

 9. ท่านคิดว่าธนาคารควรดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในเร่ืองใดเพ่ิมเติม

  ..........................................................................................................................................................................

       

 10. ท่านมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี อย่างไรบ้าง

  ..........................................................................................................................................................................

        

แบบสำารวจความคิดเห็นของผู้อ่าน
ข้อมูลจากแบบสำารวจความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อรายงานความย่ังยืนฉบับน้ี  จะนำามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำารายงานฉบับต่อไป

ธนาคารขอขอบพระคุณสำาหรับความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง



ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม   

บมจ.ธนาคารกรุงไทย   

ตู้ ปณ.44 ศฝ.หัวลำาโพง

กรุงเทพมหานคร 10331 

โทรศัพท์  0-2208-8617  

โทรสาร 0-2256-8341  

E-mail dept.cse@ktb.co.th   

เว็บไซต์ www.ktb.co.th  



รายงานความย่ังยืนฉบับน้ีเลือกใชกระดาษกร�นการด (Green Card Paper)

และกระดาษกร�นออฟเซ็ต (Green Offset Paper) ซ่ึงเปนกระดาษไมเคลือบผิว

ผลิตจาก EcoFiber 100% (EcoFiber คือ เย่ือหมุนเว�ยนนำกลับมาใชใหม 

และเศษวัสดุเหลือทิ�งจากผลิตผลทางการเกษตร อาทิ ชานออย ฟางขาว) 

เพ�อ่ลดการตัดตนไม และรวมเปนสวนหน่ึงในการลดภาวะโลกรอน



35 ถนนสุข�มว�ท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท: 0-2255-2222  โทรสาร: 0-2255-9391-3

ศูนยลูกคาสัมพันธ: +(66) 0-2111-1111  Swift: KRTHTHBK  http://www.ktb.co.th


