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สารจาก
ประธานกรรมการ
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ดร.สมชัย สัจจพงษ์
ประธานกรรมการธนาคาร

ปี 2560 ธนาคารได้มีการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรในหลายมิติ
เพื่อให้พร้อมก้าวสู่การเป็นธนาคารชั้นนำ�เรื่อง Digital Banking
และเป็น Best Place to Work ทั้งในส่วนของโครงสร้าง
และวัฒนธรรมการดำ�เนินงานขององค์กร รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อนำ�เสนอสินค้าและบริการทางด้านดิจิทัลให้สามารถตอบโจทย์
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
และริเริ่มโครงการกรุงไทยคุณธรรม เพื่อผลักดันวัฒนธรรมบรรษัทภิบาล
มีคุณธรรม และเป็นองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)
บนพื้นฐานของจรรยาบรรณธุรกิจอันจะนำ�ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยแบ่งการดำ�เนินงานออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

เศรษฐกิจ
ในฐานะสถาบันหลักทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ธนาคารมีบทบาทส�ำคัญต่อการร่วมพัฒนาและปฏิรูประบบเศรษฐกิจ
ของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยได้ด�ำเนินโครงการต่างๆ เช่น การเปิดลงทะเบียน PromptPay ส�ำหรับประชาชน
และนิติบุคคล ซึ่งจะต่อยอดไปสู่การให้บริการ Request to Pay และ Cross Bank Bil Payment เพื่อสนับสนุนนโยบาย National
e-Payment การออกบัตรสวัสดิการจ�ำนวนกว่า 11 ล้านใบ เพือ่ ให้ทนั ต่อการแจกจ่ายให้กบั ผูม้ รี ายได้นอ้ ยทีล่ งทะเบียนไว้กบั โครงการ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมทั้งเร่งติดตั้งเครื่อง EDC เพื่อรองรับการใช้บัตรสวัสดิการฯ ดังกล่าว รวมถึงบัตรอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ซึ่งนอกจากจะมีส่วนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในการครองชีพของประชาชนนับล้านคน ยังเป็นการอ�ำนวยความสะดวกในการ
รับช�ำระเงินแก่ร้านค้าอีกด้วย นอกจากนี้ ธนาคารได้พัฒนา Krungthai QR Code Payment เช่น บริการ “เป๋าตุง” ซึ่งเป็น
แอพพลิเคชั่นการรับช�ำระเงินด้วย QR Code เพื่อเป็นอีกทางเลือกที่ประหยัดต้นทุนการบริหารจัดการเงินสด ปลอดภัย ทันสมัย
และใช้งานง่ายให้กับร้านค้า ทั้งยังเป็นการช่วยปูทางประเทศสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society)
ธนาคารยังได้ด�ำเนินโครงการ Krungthai Young Enterprise เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ Startup รุ่นใหม่ให้มีโอกาส
ได้น�ำนวัตกรรมมาต่อยอดการด�ำเนินธุรกิจ อันจะเป็นส่วนส�ำคัญของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล
โดยในปี 2560 ทีม Inno Waste Startup ที่น�ำเสนอนวัตกรรมแปรรูปเศษอาหารให้เป็นดินที่มีคุณภาพได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1 ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Fresh Water Shrimp Farm Ecosystem ที่สร้างระบบนิเวศน�้ำส�ำหรับ
เกษตรกรบ่อกุ้งที่เลี้ยงแบบธรรมชาติ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม ORICGA ที่คิดค้นสารตั้งต้นส�ำหรับเครื่องส�ำอาง
(Anti-aging) จากแมลงตัวอ่อน ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดตั้งกองทุนเพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจ SME และ Startup ที่มีศักยภาพที่จะ
เติบโตได้ เพื่อให้การพัฒนาธุรกิจมีความต่อเนื่องอีกด้วย
สังคม
ด้วยพนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ธนาคารจึงมุ่งดูแลพนักงาน
ด้วยความเป็นธรรม ยังคงมุ่งเน้นระบบประเมินแบบ PDO (Performance Driven Organization) และให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาและยกระดับศักยภาพของพนักงานให้มีความยืดหยุ่นและสามารถท�ำงานได้หลากหลายขึ้น (Multi-tasking skill)
โดยเฉพาะเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ KTB Digital Banking ภายใต้แนวคิด “เก่งงาน เก่งคน เก่งเทคโนโลยี” ผ่านการพัฒนา
ทักษะ 3 ด้าน คือ Core, Technical และ Management Competency นอกจากนี้ ในปี 2560 ธนาคารได้ก�ำหนด
แผนยุทธศาสตร์ด้านบรรษัทภิบาล ปี 2560-2564 ภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม เพื่อยกระดับการด�ำเนินงานของธนาคารให้
สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์
ธนาคารที่มุ่งสู่การเป็นธนาคารต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นจิตส�ำนึกให้พนักงานทุกคน
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คุณผยง ศรีวณิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่

น�ำหลักการบรรษัทภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง (KTB CG
in Process) เพือ่ ให้บรรลุผลส�ำเร็จตามนโยบาย Zero Tolerance
หรือการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบ อีกทัง้ ยังได้
ด�ำเนินโครงการ Compliance Champion เพือ่ สนับสนุนและ
เปิดโอกาสให้พนักงานทุกสายงานน�ำเสนอโครงการเพื่อส่งเสริม
การปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส และป้องกัน
การทุจริต
ในส่วนของการพัฒนาสังคม ธนาคารได้ต่อยอดด�ำเนิน
โครงการ “กรุงไทย สานฝัน โรงเรียนดีใกล้บา้ น” ด้วยการท�ำงาน
ร่วมกับกิ จ การเพื่ อ สั ง คม Learn Education น� ำ ระบบ
e-learning มาพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ส�ำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 ของ
โรงเรียนสานฝันฯ 11 แห่ง (จากทั้งหมด 94 แห่ง) ที่เข้าร่วม
โครงการ ซึ่งทั้ง 2 วิชาถือเป็นพื้นฐานส�ำคัญของการพัฒนา
ทักษะทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต
และโครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” เป็นโครงการทีเ่ ปิดโอกาส
ให้นกั เรียนในระดับมัธยมศึกษาและผูเ้ ข้าร่วมโครงการได้จดั ท�ำ
โครงงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เพือ่ ท�ำงานร่วมกับชุมชนในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ของท้องที่ ซึ่งตลอดระยะเวลาการด�ำเนิน
โครงการ 11 ปี มีชุมชนที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 4,908 ชุมชน

สิง่ แวดล้อม
ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ด�ำเนิน
โครงการ KTB Think Green+ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน กอปรกับใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
และยั่งยืนทั้งในอาคารส�ำนักงานใหญ่และสาขา นอกจากนี้ ธนาคารได้ด�ำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ LED ที่อาคารส�ำนักงานใหญ่
ทั้ง 2 อาคาร เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟภายในอาคาร รวมทั้งปรับระบบงานหลายส่วนให้เป็นระบบ Digital เพื่อลดการใช้กระดาษ
(Paperless Organization) และได้เข้าร่วมโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2017) ของกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (FEED) องค์กร WWF ประเทศไทย และอีกกว่า 7,000 เมืองทั่วโลก
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 ในช่วงเวลา 20.30-21.30 น.
ท่ามกลางโลกในปัจจุบันที่มีลักษณะ “VUCA” คือ ผันผวนสูง (Volatility) ไม่แน่นอน (Uncertainty) ซับซ้อน (Complexity)
และไม่ชดั เจน (Ambiguity) ความยัง่ ยืนในการด�ำเนินงานขององค์กรเปรียบเสมือนรากฐานส�ำคัญทีจ่ ะปูทางให้องค์กรมีความมัน่ คง
และมีความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายที่อาจมาในรูปแบบที่คาดเดาได้ยาก จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมาซึ่งมุ่งเน้น
การเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรและธุรกิจมาโดยตลอด ธนาคารจึงได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ เช่น รางวัลรัฐวิสาหกิจ
ดีเด่น ประจ�ำปี 2560 ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น จากส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และได้รับ
ผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�ำปี 2560 ระดับดีเลิศ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้ ในฐานะเสาหลักของระบบเศรษฐกิจไทย ธนาคารมีความมุ่งมั่นด�ำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
เพื่อร่วมพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

(ดร.สมชัย สัจจพงษ์)
ประธานกรรมการธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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สารจากประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม
ธนาคารกรุงไทย ตระหนักถึงการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance: CG) และการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility:
CSR) เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability
Development) ใน 3 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ทั้งภายในองค์กรและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นอกองค์กร และเป็นสถาบันหลักของประเทศต่อการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยคณะกรรมการธนาคารได้จัดตั้ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่ อ ก� ำ หนดแนวทางและติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งาน โดย
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ประกอบด้วย กรรมการธนาคาร
จ�ำนวน 3 คน และในปี 2560 มีการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง
ในปี 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ได้ก�ำหนด
ยุทธศาสตร์บรรษัทภิบาล บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปี 2560-2564
ภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม โดยใช้ยุทธศาสตร์ 3 ป. คือ
ปลูกฝัง ป้องกัน และปราบปราม โดยด�ำเนินงานใน 5 ด้าน
ได้แก่ 1) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต
2) ยกระดั บ เจตจ� ำ นงด้ า นคุ ณ ธรรมในการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต
3) พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 4) ยกระดับมาตรฐาน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต และ 5) ยกระดับผลคะแนน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA)
ซึง่ ผลจากการด�ำเนินการปี 2560 ส่งผลให้ธนาคารได้รบั
รางวัลเกี่ยวกับด้านบรรษัทภิบาลความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ดังนี้		

• รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2560 ประเภท
รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น จากส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
• รางวัล Best Social Impact Bank Thailand
2017 จากวารสาร CFI โดยเป็นองค์กรเดียวของประเทศไทย
ที่ได้รับรางวัลจาก CFI ใน Q4 ปี 2017
• รางวัล Thailand Sustainability Investment 2017
(THSI) หรือ “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” จาก ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
• รางวัล “รัฐวิสาหกิจทีม่ กี ารพัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศ
ในการจัดท�ำแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงาน” ประจ�ำปี 2560 จากส�ำนักงาน ป.ป.ช.
• รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 (NACC
Integrity Awards) จากส�ำนักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
• รางวั ล รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
ประเภทรางวัล Recognition โดยสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
ส�ำนักงานคณะกรรมการการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• รางวัลใบรับรอง Green Meetings Plus จาก
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business
Council for Sustainable Development: TBCSD)
จากรางวั ล และผลการประเมิ น ที่ ธ นาคารได้ รั บ
ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการด�ำเนินงานที่ดี
ซึ่งธนาคารพร้อมที่จะยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป

(นายวิชัย อัศรัสกร)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
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เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย

102-1, 102-5
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่
14 มีนาคม 2509 ในรูปแบบสถาบันการเงิน ประเภท
ธนาคารพาณิชย์ โดยเกิดจากการควบรวมกิจการ
ระหว่างธนาคารมณฑล จ�ำกัด กับธนาคารเกษตร
จ�ำกัด โดยธนาคารได้น�ำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2532
ถือเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกของประเทศทีน่ ำ� หลักทรัพย์
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้แปรสภาพ
เป็นบริษทั มหาชนเมือ่ ปี พ.ศ. 2537 มีกระทรวงการคลัง
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ผ่านกองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน ร้อยละ 55.05 และในเดือนตุลาคม
2555 ธนาคารได้ดำ� เนินการเพิม่ ทุนโดยจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุน จ�ำนวน 2,796.31 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น ของผู ้ ถื อ หุ ้ น แต่ ล ะราย
ทัง้ หุน้ สามัญและหุน้ บุรมิ สิทธิ ธนาคารมีสญ
ั ลักษณ์เป็น
รูปนกวายุภักษ์ สีฟ้า ที่สะท้อนถึง ความทันสมัย อิสระ
ทีไ่ ร้ขอบเขต พลังแห่งความกระตือรือร้น และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะ
โบยบินน�ำพาไปสู่ความก้าวหน้าที่กว้างไกลทั่วแผ่นฟ้า
ไทย และยังสื่อถึงความรู้สึกสะดวกสบาย เป็นคนกันเอง
ทีล่ กู ค้าทุกคนจะได้รบั จากธนาคารกรุงไทย

ทั้งนี้ ในปี 2560 ธนาคารประสบความส�ำเร็จในการ
ออกตราสารด้อยสิทธินับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2
วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเพิ่มขีดความ
สามารถในการขยายสิ น เชื่ อ และการขยายตั ว ของ
ธนาคารในอนาคต โดยการออกตราสารด้อยสิทธิ
ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็น
บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล และผู้ลงทุนกลุ่มสถาบัน
ทัง้ บริษทั ประกันชีวติ บริษทั ประกันภัย บริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน และบริษัทอื่นๆ
โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว
จ�ำนวน

72,005,040,437.50 บาท

จ�ำแนกเป็น หุ้นสามัญ จ�ำนวน
13,976,061,250 หุ้น
และหุ้นบุริมสิทธิ จ�ำนวน
5,500,000 หุ้น
รวมจ�ำนวน

13,981,561,250 หุ้น
8
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ด้วยหนึ่งในพันธกิจของธนาคารในการร่วมพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของประเทศนัน้ ธนาคารได้พฒั นาผลิตภัณฑ์และบริการ
เพือ่ ให้ประชาชนในทุกพืน้ ทีข่ องประเทศเข้าถึงแหล่งเงินทุนและ
บริการต่างๆ เพือ่ ต่อยอดและพัฒนาธุรกิจของตัวเอง

ธนาคารมีสาขา
ในประเทศทั้งหมด
สาขา

1,121

ตู้ ATM
มีทั้งหมด

ส�ำนักงานธุรกิจ
มีทั้งหมด
ส�ำนักงาน

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
มีทั้งหมด
ศูนย์

8,647ตู้ 78

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ภาคเหนือ
168 สาขา
1,398 ตู้
13 ส�ำนักงาน
1 ศูนย์
กรุงเทพฯ
259 สาขา
1,512 ตู้
21 ส�ำนักงาน
11 ศูนย์

ภาคใต้
163 สาขา
1,350 ตู้
13 ส�ำนักงาน
4 ศูนย์

25

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
214 สาขา
1,987 ตู้
14 ส�ำนักงาน
3 ศูนย์
ภาคกลาง
317 สาขา
2,400 ตู้
17 ส�ำนักงาน
6 ศูนย์

102-3
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ (อาคารนานา) :

เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ (อาคารสุขุมวิท) :
เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่จดทะเบียนบริษัท :

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

E-mail :

โทรสาร :

Facebook :

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
ธนาคารกรุงไทย :

Twitter :

0 2255 2222
0 2255 9391-3
0 2111 1111

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนลูกค้า

0 2208 8989
เว็บไซต์ :

www.ktb.co.th

Call.CallCenter@ktb.co.th		
KTB Care
KTB Care
Instagram :

KTB Care

Youtube :

KTB Care

102-4
และสาขาในต่างประเทศ 8 สาขา ใน 7 ประเทศ และ 1 ส�ำนักงาน
ผู้แทน ได้แก่
นครหลวงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
สิงคโปร์
สาธารณรัฐ
สิงคโปร์
หมู่เกาะเคย์แมน
(ในเครือ
สหราชอาณาจักร)
ลอสแองเจลิส
สหรัฐอเมริกา

ส�ำนักงานผู้แทนย่างกุ้ง
สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา
มุมไบ
สาธารณรัฐอินเดีย

สาขาย่อยจังหวัด
เสียมเรียบ
ราชอาณาจักร
กัมพูชา
พนมเปญ
ราชอาณาจักร
กัมพูชา
คุนหมิง
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

102-16

วิสัยทัศน์ (Vision)
“กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ”
GROWING TOGETHER
มุ ่ ง มั่ น ดู แ ลและพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากร เพื่ อ
สนั บ สนุ น การเติ บ โตและความมั่ ง คั่ ง แก่ ลู ก ค้ า สร้ า ง
คุ ณ ภาพที่ ดี ขึ้ น แก่ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม และสร้ า ง
ผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น

พันธกิจ (Mission)
ดูแลและพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและระบบงาน
ให้บริการและค�ำแนะน�ำที่มีคุณค่า
แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
*หมายเหตุ สาขาหมูเ่ กาะเคย์แมน จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ มุง่ เน้นธุรกรรมในลักษณะการระดมทุน
จากแหล่งเงินภายนอก และส�ำนักงานผู้แทนย่างกุ้ง ท�ำหน้าที่ดูแลและประสานงาน
อ�ำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มีการค้าและการลงทุน

ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืน
ให้แก่ผู้ถือหุ้น

102-10

ค่านิยมหลัก (Core Values) หรือ Brand DNA ของกรุงไทย
ธนาคารได้ดำ� เนินโครงการ Krungthai Branding เพือ่ วางรากฐานของการพัฒนาแบรนด์องค์กรให้มคี วามแข็งแกร่งและยัง่ ยืน
โดยจัดท�ำอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนตามหลักทฤษฎีแบรนด์ที่เป็นสากล และได้มีการศึกษา รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
รวมทั้งจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนของธนาคาร ผ่านการส�ำรวจทัศนคติของพนักงาน ลูกค้า ประชาชน การสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้บริหารระดับสูงและ Regulators และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของผู้บริหาร โดยน�ำผลที่ได้มาวิเคราะห์ ประเมินผล และ
กลั่นกรองเป็น Brand DNA ที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของธนาคาร คือ F-A-S-T ซึ่งมีความส�ำคัญอย่างมากในการน�ำไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาแบรนด์ธนาคาร รวมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร การออกผลิตภัณฑ์ และการปรับกระบวนการ
ท�ำงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับ Brand DNA เปรียบเสมือนเป็นเข็มทิศในการด�ำเนินงาน นอกจากนีย้ งั เป็น Brand DNA ทีต่ อบโจทย์
บริบทของสังคม เทคโนโลยี และพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับ Statement of Direction
ของธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการธนาคาร เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยน Core Values จาก FIRST มาเป็น
F-A-S-T พร้อมก�ำหนดให้เป็น Brand DNA โดยมีความหมาย ดังนี้

Fast

รวดเร็ว ทันใจ
มีนวัตกรรม
ตรงใจลูกค้า

Assist

ช่วยเหลือ
เป็นคู่คิด เป็นมิตร
และอบอุ่น

Simple
ง่าย สะดวก
ทันสมัย
เข้าใจลูกค้า

Trust

วางใจได้ มั่นคง
เป็นเสาหลัก
ของเศรษฐกิจชาติ
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102-2, 102-6

ผลิตภัณฑ์ บริการทางการเงิน และบริษัทในเครือ

ธนาคารได้ยึดหลักการลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการจ�ำแนกกลุ่มลูกค้า
ก�ำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หาความต้องการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงตามความต้องการ
ของลูกค้าทั้งลูกค้าในปัจจุบันและอนาคต การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดการบริการ การสร้าง
ความพอใจให้กับลูกค้า จนลูกค้ามีความพึงพอใจ มี Engagement กับธนาคาร รวมไปถึงประเมินผลการบริการ
ว่ามีประสิทธิผลตามที่คาดการณ์ ด้วยโมเดล KTB Customer Life Cycle Management Model เพื่อเข้าใจ
ความต้องการของลูกค้าที่มี Lifestyle ที่แตกต่างกัน และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะกลุ่ม โดยสามารถแบ่งได้เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทสินเชื่อและไม่ใช่สินเชื่อ

ผลิตภัณฑ์ประเภทสินเชื่อ
สินเชื่อขนาดใหญ่ ส�ำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มียอดขาย
เกินกว่า 1,000 ล้านบาท และมีวงเงินสินเชื่อเกินกว่า 500
ล้านบาท ครอบคลุมธุรกิจเกษตร ก่อสร้าง บริการและอุตสาหกรรม
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง ที่มีวงเงินรวมเกิน 20 ล้านบาท
แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท เพือ่ เป็นแหล่งเงินทุนให้กบั ผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่
ต้องการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) เช่น สินเชื่อกรุงไทยใจดีช่วย SMEs
สินเชื่อธุรกิจภาครัฐ แบ่งเป็นสินเชื่อที่ให้กับหน่วยงาน
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ และสินเชือ่ ทีธ่ นาคารได้ให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานราชการต่างๆ
สินเชื่อส�ำหรับลูกค้าบุคคล เป็นสินเชื่อส�ำหรับบุคคล
ทั่วไป ในลักษณะต่างๆ เช่น
• สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เป็นสินเชื่อเพื่อเป็น
สวัสดิการทางการเงินโดยเสริมสภาพคล่อง บรรเทาปัญหาทาง
การเงินของลูกค้าเมื่อยามจ�ำเป็น และสามารถช�ำระคืนเงินต้น
ได้ตามความต้องการ โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธนาคาร
ได้แก่ กลุ่มลูกค้าข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�ำ
ของหน่วยงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
• สินเชื่อ KTB Home Easy Cash คือสินเชื่อ
ส�ำหรับผู้ที่มีรายได้ประจ�ำ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์
ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า
• สินเชือ่ กรุงไทยบ้านแสนสะดวก (KTB Smart
Home Loan) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้านหรือทาวน์เฮ้าส์หรือ
ห้องชุดในอาคารชุด หรืออาคารพาณิชย์เป็นที่อยู่อาศัยของ
ตนเองและครอบครัว
10 รายงานความยั่งยืน 2560
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สินเชือ่ สถาบันการเงิน เป็นการก�ำกับดูแลและพัฒนาการ
ท�ำธุรกิจกับลูกค้ากลุ่มสถาบันการเงิน เช่น สถาบันการเงิน
ต่างประเทศ เป็นต้น
สินเชื่อสาขาต่างประเทศ ผ่านการให้บริการของสาขา
ต่างประเทศ ส�ำหรับกลุ่มลูกค้าไทยและลูกค้าต่างประเทศ

การให้สินเชื่อด้วยหลักธรรมาภิบาล
โดยธนาคารมีนโยบายปล่อยสินเชือ่ ตามหลักธรรมาภิบาล
ที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยธนาคารไม่เลือกปฏิบัติ
และมีแนวทางการให้สนิ เชือ่ แก่ลกู ค้าทุกรายทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ
และความสามารถในการชําระหนี้โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติสีผิว
ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส อย่างไรก็ดี ธนาคารไม่ประสงค์
ที่จะให้สินเชื่อแก่ธุรกิจผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมหรือขัด
ต่อจารีตประเพณีอันดีงาม
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีบริการประเภทผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ใช่
สินเชื่อ เช่น บริการธนบดีธนกิจ (Wealth Management)
ผลิตภัณฑ์ธุรกรรมตลาดเงินตลาดทุน บริการ Supply Chain
Financing รวมถึงบริการของบริษัทในเครือที่เสนอขายผ่าน
ธนาคาร โดยสามารถอ่านรายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการ
ของธนาคารและบริษัทในเครือได้ในรายงานประจ�ำปี 2560
หน้า 50-58 และหน้า 47 (ส�ำหรับรายละเอียดบริษัทในเครือ)
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ผลิตภัณฑ์และบริการอิเล็กทรอนิกส์
ในปี 2560 ธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ให้ความสะดวกสบายสอดรับกับ Digital
Lifestyle ของลูกค้ากลุ่มต่างๆ เช่น
• KTB netbank คื อ
บริ ก ารส� ำ หรั บ ผู ้ มี บั ญ ชี กั บ ทาง
ธนาคาร ให้สามารถท�ำธุรกรรม
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
เฉพาะการใช้งานผ่าน Internet
โดยปัจจุบันลูกค้าท�ำการโอนเงิน
ผ่านระบบ Promptpay ด้วยเบอร์
มื อ ถื อ และเลขบั ต รประชาชน
13 หลัก เพื่อเป็นทางเลือกใหม่
ในการโอนเงิ น และรั บ เงิ น ของ
Scan
เพื่อดาวน์โหลด
ประชาชนที่มีความสะดวกมากขึ้น
netbank
มี ค ่ า ธรรมเนี ย มที่ ถู ก ลง และ
ปลอดภัยเทียบเท่าบริการโอนเงิน
ในธนาคาร นอกจากนี้ ยังมีบริการ
KTB netbank : Talk to net officer
ที่ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถติ ด ต่ อ กั บ
เจ้าหน้าที่ของธนาคารผ่าน Video
Call ปัจจุบนั มีผใู้ ช้บริการ netbank
กว่า 4 ล้านคน
• “ เ ป ๋ า ตั ง ” คื อ
แอพพลิเคชั่นส�ำหรับบุคคลทั่วไป
เพื่อท�ำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
เช่ น การโอนเงิ น และช� ำ ระเงิ น
โดยสามารถรองรับการสแกน QR
Code เพื่ อ โอนเงิ น ผ่ า นระบบ
Promptpay ช�ำระค่าบริการและ
สินค้า ตามมาตรฐาน Thai QR
Standard และใช้ ส แกนนิ้ ว มื อ
Scan
เพื่อยืนยันการช�ำระเงิน โดยผู้ใช้
เพื
อ
่
ดาวน์
โ
หลด
บริการสามารถเรียกดูประวัตกิ ารใช้
เป๋าตัง
ย้อนหลังได้
รายงานความยั่งยืน 2560 11
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Scan
เพื่อดาวน์โหลด
เป๋าตุง
(โปรดติดต่อสาขา
ธนาคารเพื่อเปิด
ใช้งาน)

• “ เ ป ๋ า ตุ ง ” เ ป ็ น
แอพพลิ เ คชั่ น ที่ ร องรั บ การ
ช�ำระเงินด้วย QR Code ส�ำหรับ
ร้ า นค้ า ต่ า งๆ เช่ น ร้ า นค้ า
ภายในหน่ ว ยงานราชการและ
มหาวิทยาลัย ร้านค้าที่อยู่ในพื้นที่
ชุมชน รวมถึงร้านค้าอื่นๆ ที่รับ
เงินสดทั้งรายใหญ่และรายย่อย
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้สามารถ
บริหารจัดการการรับช�ำระค่าสินค้า
และบริ ก าร โดยผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร
สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ทันที
และสามารถดูสรุปยอดขายได้

• KTB LG Online เป็นการบริการออกหนังสือ
ค�้ำประกันแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบริการรับช�ำระเงิน
ค่าซื้อเอกสารประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผปู้ ระกอบการทีต่ อ้ งการเข้าร่วม
ประมูลงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสามารถแจ้งความ
จ�ำนงในการซื้อเอกสารประกวดราคาและวางหนังสือ
ค�้ำประกันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเข้าประมูลงาน
โดยผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Electronic
Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
ทีเ่ ชือ่ มต่อกับระบบ KTB Corporate Online ของธนาคาร
กรุงไทย โดยธนาคารกรุงไทยและกรมบัญชีกลางได้
ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพื่อเปิดให้หน่วยงาน
ภาครัฐใช้บริการเป็นธนาคารแรก
• KTB Corporate Online เป็นบริการ Internet
Banking ของธนาคารที่อ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
กลุม่ นิตบิ คุ คล หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมถึง
ลูกค้าบุคคล เพือ่ ให้สามารถบริหารจัดการทางด้านการเงิน
ซึ่งนอกจากบริการด้านข้อมูลแล้ว ลูกค้ายังสามารถ
ใช้บริการจัดการทางการเงินทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ บริการโอนเงิน
และจ่ายเงิน บริการเรียกเก็บเงิน บริการสภาพคล่อง
และบริการด้านข้อมูล โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ
ได้ด้วยแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้บริการได้
ตลอด 24 ชั่วโมง
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Responsible Banking...Growing to a Sustainable Future

102-13

ธนาคารได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรและพันธมิตร
ภาคีเครือข่ายทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และธุรกิจต่างๆ
เพื่อน�ำแนวทางการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการด�ำเนินงาน
ต่างๆ มาปรับใช้เพื่อพัฒนาองค์กร ดังนี้
Industry Association
• สมาคมธนาคารไทย
• ชมรม ACI Thailand
• สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
• ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
• โครงการระบบหั ก บั ญ ชี เ ช็ ค ด้ ว ยภาพและ
ระบบจั ด เก็ บ ภาพเช็ ค (ICAS: Imaged
Cheque Clearing and Archive System)
National Association
• ชมรม CSR Club สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
• องค์ ก รธุ ร กิ จ เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
(Thailand Business Council for Sustainable
Development: TBCSD)
• องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)
International Association
• สมาคมนานาชาติการแลกเปลีย่ นและตราสาร
อนุ พั น ธ์ (International Swaps and
Derivatives Association: ISDA)
นอกจากนี้ ธนาคารยังลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ระหว่าง
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรด้วยความ
โปร่งใสปราศจากคอร์รัปชั่น และได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ เรื่องการขับเคลื่อนธนาคารคุณธรรมต้นแบบ
ร่วมกับ ศูนย์คณุ ธรรม (องค์การมหาชน) เพือ่ ขับเคลือ่ นธนาคาร
สู ่ อ งค์ ก รต้ น แบบด้ า นคุ ณ ธรรม ภายใต้ โ ครงการกรุ ง ไทย
คุณธรรม
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แผนยุทธศาสตร์ธนาคาร 2560

ธนาคารกรุงไทยยังคงด�ำเนินตามแผนยุทธศาสตร์การด�ำเนินธุรกิจที่วางไว้ระหว่างปี 2557-2564 ซึ่งแบ่งออก
เป็น 3 ช่วง หรือ 3 Summits โดยธนาคารได้ผ่านพ้น Summit ที่ 1 การวางรากฐานที่แข็งแกร่ง (ปี 2557-2558)
มาแล้ว และอยู่ในระหว่าง Summit ที่ 2 และ Summit ที่ 3 ทั้งนี้ ในปี 2560 คือปีเริ่มต้นของ Summit ที่ 3 ของ
ธนาคารที่ต้องการมุ่งสู่การเป็นธนาคารชั้นน�ำด้าน Digital Banking รวมทั้งพัฒนาองค์กรให้เป็น Best Place to
Work โดยการด�ำเนินงานส�ำคัญในแต่ละ Summit สามารถสรุปได้ดังนี้

วางรากฐานที่แข็งแกร่ง
ปี 2557-2558

ปิด Gap กับคู่เทียบ
ปี 2559-2563

Best Digital Bank & Best Place to Work
ปี 2560-2564

Summit 1

วางรากฐานที่แข็งแกร่ง (Base Camp) ปี 2557-2558 ซึ่งให้ความส�ำคัญกับการ
ยกระดับและปรับปรุงการด�ำเนินงานด้านธุรกิจในส่วนของ Retail, SME, Wholesale, Investment
Banking, Global Markets และ Transactional Banking รวมทั้งการด�ำเนินงานต่างๆ
ในเรื่องของทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของธนาคาร

Summit 2

ปิด Gap กับคูเ่ ทียบ ปี 2559-2563 จากการพัฒนาเพือ่ เป็นธนาคารชัน้ น�ำของประเทศ
ในด้านส่วนแบ่งการตลาดและผลก�ำไร ปิดช่องว่างกับคู่เทียบด้านประสิทธิภาพการด�ำเนิน
งานในส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ ต้นทุนของแหล่งเงิน สัดส่วนต้นทุนต่อรายได้ รวมถึง
การพัฒนาองค์กรให้เป็น Paperless Organization ตลอดจนมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการ
เติบโตทางธุรกิจ เช่น การบริหารความมัง่ คัง่ การขยายตลาดในภูมภิ าคอาเซียนและการเข้าถึง
ฐานลูกค้ากลุ่มดิจิทัล เป็นต้น

Summit 3

Best Digital Bank & Best Place to Work ปี 2560-2564 มุ่งสู่การเป็นธนาคาร
ชัน้ น�ำในเรือ่ ง Digital Banking และเป็นองค์กรทีด่ ที สี่ ดุ ในการท�ำงาน (Best Place to Work)
โดยปัจจุบันเรื่องดิจิทัลได้เข้ามาในธุรกิจธนาคารเร็วกว่าที่คาดคิดและส่งผลต่อกระแส
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจธนาคารในปัจจุบัน ท�ำให้ยุทธศาสตร์เขา 3 ลูก ต้องย่นระยะทาง
ของเขาลูกที่ 2 และ 3 เข้ามาทับซ้อนให้ใกล้กันมากขึ้น เพื่อให้เกิดการผสมผสานระหว่าง
การเดินหน้าปิดช่องว่างระหว่างธนาคารและคู่เทียบไปพร้อมๆ กับการวางรากฐานไปสู่
การเป็น Best Digital Bank และ Best Place to Work ในอนาคต ทั้งนี้ ธนาคารจะเน้น
ในจุดที่ต้องท�ำและมีทิศทางชัดเจนมากขึ้นโดยเป้าหมายเดิมยังอยู่ต่อไป แต่ต้องเริ่มต้น
Summit ที่ 3 เร็วขึ้นกว่าเดิม
รายงานความยั่งยืน 2560 13

Responsible Banking...Growing to a Sustainable Future

102-9

การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain Management)

Inflow
• Deposit
- Retail
- Business & SMEs
- Government &
State Enterprise
- Financial Inst. &
Cooperative
• Borrowing
• Equity

Bank
Management
• Financial Management
• Capital Management
• Legal & Regulatory
Compliance

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

Profit and Loss

ธนาคารท�ำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการทางการเงิน โดยมี
แหล่งที่มาของเงิน เช่น เงินรับฝาก (Deposit) ทุกประเภท
ทั้งออมทรัพย์ กระแสรายวัน ฝากประจ�ำ ทั้งบุคคลธรรมดา
นิตบิ คุ คล (รวมถึงบริษทั เอกชน) หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
และสถาบันการเงิน ผ่านสาขาและช่องทางต่างๆ อาทิ เครื่อง
ATM ADM และ KTB netbank รวมถึงการกูย้ มื ระหว่างธนาคาร
ดอกเบีย้ จากการปล่อยสินเชือ่ ต่างๆ และแหล่งเงินทุนทีเ่ กิดจาก
ส่วนของทุนทีส่ ำ� คัญอืน่ ๆ ได้แก่ ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกูย้ มื
ของธนาคาร (Borrowing) ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) และ
ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากให้บริการของธนาคารทั้งที่เกิดจาก
นายหน้าหรือการเป็นตัวแทน เช่น การให้บริการจัดการกองทุน
และค่าธรรมเนียมจากการให้บริการอื่นๆ เช่น การแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมจากการท�ำธุรกรรม
ทางการเงิน ซึ่งปัจจุบันเริ่มลดลงจากบริการ Promptpay
ธนาคารจะน�ำเงินเหล่านี้มาบริหารจัดการ ตามหลักการ
บริ ห ารความเสี่ ย งและการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละมี
ประสิ ทธิ ภ าพ มี ก ารติด ตามอย่างต่อเนื่อง มีนโยบายใน
14 รายงานความยั่งยืน 2560
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การรั ก ษาระดั บ เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
หลักการบริหารจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพ และการบริหาร
จัดการทีเ่ หมาะสม พร้อมทัง้ พิจารณาถึงสภาพคล่อง กฎระเบียบ
ที่เปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เพื่อเป้าหมาย
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้กฎระเบียบ
และการก�ำกับดูแลของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ธนาคารใช้เงินทุนเหล่านีผ้ า่ นการด�ำเนินธุรกิจต่างๆ ของ
ธนาคาร ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบการปล่อยสินเชื่อประเภท
ต่างๆ เช่น สินเชือ่ ธุรกิจไซส์ตา่ งๆ สินเชือ่ ธุรกิจภาครัฐ สินเชือ่
สาขาต่างประเทศ ซึง่ จะท�ำให้ธนาคารมีรายรับเข้ามาในรูปของ
ดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทัง้ จากบริการของธนาคารเอง
และบริการของบริษัทในเครือที่เสนอขายผ่านธนาคาร รวมถึง
รายได้ที่เกิดจากเงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อการค้า เงินลงทุน
ในตราสารหนี้ ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน ส่วนแบ่งก�ำไรจาก
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น

102-11, 102-12

่ ยืนตามมาตรฐานสากล
แนวทางการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง

ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจด้วยความยัง่ ยืน ด้วยแนวปฏิบตั แิ ละมาตรฐานการด�ำเนินงานของประเทศและใน
ระดับสากล โดยมีรายละเอียดดังนี้
มิติ

ประเด็น

แนวทางการดำ�เนินงาน

หัวข้อในรายงานความยั่งยืน

มิติเศรษฐกิจ

การต่อต้านทุจริต

- ก�ำหนดนโยบาย Zero Tolerance ในจรรยาบรรณธุรกิจเพือ่ เป็นแนวทางในการ
ปฏิบตั งิ านของธนาคารในการต่อต้านสินบนและคอร์รปั ชัน่ และบังคับใช้กบั คูค่ า้
ตัวแทน ตัวกลาง ทีป่ รึกษา หรือผูท้ มี่ คี วามเกีย่ วโยงทางธุรกิจอืน่ ๆ ของธนาคาร
- ประกาศใช้นโยบาย Whistle Blowing เพือ่ เป็นช่องทางแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด
- ก�ำหนดนโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพท�ำลายล้างสูง ตามแนวทางมาตรฐานสากล
เช่น Vienna Convention (1988) Financial Action Task Force (FATF) เป็นต้น
- ธนาคารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ระหว่าง
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ
- ธนาคารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรือ่ ง การขับเคลือ่ นธนาคารคุณธรรม
ต้นแบบ ร่วมกับ ศูนย์คณุ ธรรม (องค์การมหาชน) เพือ่ ขับเคลือ่ นธนาคารสูอ่ งค์กร
ต้นแบบด้านคุณธรรม ภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

มิติสังคม

สิทธิมนุษยชน

ธนาคารกรุงไทยด�ำเนินธุรกิจโดยยึดถือกฎหมายทั้งในประเทศ และกฎหมายสากล
รวมถึงหลักสิทธิมนุษยชนสากล Universal Declaration of Human Rights หรือ
UDHR อาทิ
ข้อ 2 ทุกคนมีสทิ ธิ และเสรีภาพ อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ถกู เลือกปฏิบตั ิ
ข้อ 3 ทุกคนมีสทิ ธิในการมีชวี ติ อยูแ่ ละมีความมัน่ คง
ข้อ 7 สิทธิในการได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
ข้อ 24 สิทธิในการพักผ่อนและมีเวลาพักจากการท�ำงาน โดยธนาคารให้สิทธิลา
พักผ่อนแก่พนักงานเกินกว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนด
โดยธนาคารได้กำ� หนดเรือ่ งสิทธิมนุษยชนอยูใ่ นระเบียบปฏิบตั งิ าน หมวดที่ 2 เรือ่ ง
ระเบียบพนักงาน เพือ่ เกิดการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นมาตรฐานทีถ่ กู ต้อง

การด�ำเนินงานด้านสังคม

มิติสังคม

แรงงาน

ธนาคารดูแลพนักงานสอดคล้องกับหลักแรงงานสากล International Labour
Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work
- หลักกฎหมายพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และพระราชบัญญัติ
คุณสมบัตมิ าตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ
- ไม่มกี ารรับเด็กอายุตำ�่ กว่า 18 ปีเข้าท�ำงาน
- ให้ความเท่าเทียมกันระหว่างพนักงานชายและพนักงานหญิงในการเลื่อนชั้น
เลือ่ นต�ำแหน่ง
- ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550
มาตรา 35

การด�ำเนินงานด้านสังคม

มิติสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

ธนาคารน�ำหลักมาตรฐานสากล ISO26000 มาเป็นหลักปฏิบตั ใิ นด้านสิง่ แวดล้อม อาทิ
- การด�ำเนินธุรกิจทีใ่ ส่ใจสิง่ แวดล้อม เช่น การให้สนิ เชือ่ Green Loan
- จัดตัง้ โครงการ Think Green Plus เพือ่ ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
- รณรงค์ให้แต่ละหน่วยงานก�ำจัดเอกสารปลอดภัยในโครงการ Shred2Share
เพือ่ ลดการท�ำลายต้นไม้
- การรณรงค์เรือ่ งการประชุมสีเขียวหรือ Green Meeting เพือ่ ลดการใช้กระดาษ
- จัดกิจกรรม “กรุงไทย หัวใจสีเขียว” รณรงค์ให้พนักงานและครอบครัวร่วมปลูกป่า
ชายเลน

การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
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การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

102-18

ธนาคารกรุงไทยยึดมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐาน
ของความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย รับผิดชอบต่อสังคม
สิง่ แวดล้อม และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ธนาคาร
เชือ่ มัน่ ว่าการด�ำเนินธุรกิจควบคูก่ บั การมีจริยธรรม
ที่ดีนั้น เป็นรากฐานส�ำคัญที่ท�ำให้ธนาคารเติบโต
อย่างมั่นคงและยั่งยืน เป็นธนาคารที่ทุกคนวางใจ
(Public Trust) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของธนาคารทุกคน ตลอดจนบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิ น ของธนาคาร ยึ ด มั่ น และปฏิ บั ติ ต าม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Governance)
และการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น เสมอมา
ด้ ว ยตระหนั ก ถึ ง บทบาทส� ำ คั ญ ในการเป็ น หนึ่ ง
ด้านธรรมาภิบาล

จากความมุ่งมั่นดังกล่าว ธนาคารได้ก�ำหนดหลัก
บรรษัทภิบาล (CARPETS) เพือ่ เป็นหลักปฏิบตั แิ ก่ผบู้ ริหาร
และพนักงานของธนาคาร อันประกอบด้วย
of Long Term Value
C reation
การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน
A ccountability
แสดงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่
esponsibility
R รู้ส�ำนึกในหน้าที่
of Best Practices
P romotion
ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
Treatment
E quitable
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน
T ransparency
แสดงความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
and Environmental Awareness
S ocial
ส�ำนึกในการปฏิบัติที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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ทั้งนี้ ธนาคารสร้างจิตส�ำนึกในการปฏิบัติ
ตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับ
พนักงานทุกคน ร้อยละ 100 อย่างสม�ำ่ เสมอ
ผ่านกิจกรรมภายใน และช่องทางการสือ่ สาร
ต่างๆ เช่น CG TIMES ซึ่งเป็นการน�ำเสนอ
ข้อมูลข่าวสารด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ที่ ทั น ต่ อ สถานการณ์ เข้ า ใจง่ า ยผ่ า นทาง
Intranet

พร้อมทัง้ มีโครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยธนาคาร
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้การด�ำเนินงาน
ของธนาคารเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทั้งยังติดตามและก�ำกับ
ดูแลการด�ำเนินงานใกล้ชิดมากขึ้น โดยมีการรายงานต่อ
คณะกรรมการธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ของธนาคารประกอบด้วย

1

คณะกรรมการธนาคาร มีความรับผิดชอบต่อ
การปฏิบตั หิ น้าที่ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของธนาคาร
และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบระหว่ า งคณะกรรมการและ
ฝ่ายจัดการที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการธนาคาร
จะเป็นผู้ก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลให้ระบบ
งานต่างๆ ของธนาคารด�ำเนินไปตามนโยบาย
ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม นอกจากนี้
เพือ่ ให้มกี ารแสดงบทบาทและถ่วงดุลกันอย่างโปร่งใส
ประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ จึงเป็นคนละบุคคลกัน
ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วยบุคคล
ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ
ท�ำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร ในปี 2560
คณะกรรมการธนาคารมีจำ� นวน 12 คน ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 7 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
11 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน เป็น
เพศชาย 11 คน และเป็นเพศหญิง 1 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60)
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แนวทางการปฏิบตั แิ ละมาตรการติดตามเพือ่ ให้มกี าร
ด�ำเนินการตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี รวมทัง้
ติดตามและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้อง
ตามแนวทางการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ท้ั ง ในและ
ต่างประเทศ รวมถึงการด�ำเนินการต่างๆ ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับของหน่วยงานก�ำกับทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ได้
รวบรวมแนวปฏิบตั ติ า่ งๆ ไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารได้มีการด�ำเนินงานตามหลักการ
ก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ต ามแนวทางที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยได้ก�ำหนดไว้ทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น
การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น การค�ำนึงถึงบทบาทของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยรายละเอียดสามารถ
อ่านได้ในรายงานประจ�ำปี 2560 หน้า 137-147

2
3
4

คณะกรรมการบริหาร มีบทบาทในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร ในการ
ก�ำหนดกฎเกณฑ์และแนวปฏิบตั ใิ นด้านต่างๆ รวมถึง
กลั่นกรองหรืออนุมัติสินเชื่อ ปรับปรุงหนี้ การลงทุน
แผนธุรกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทส�ำคัญในการจัด
ให้มีการสอบทานรายงานทางการเงินต่างๆ อย่าง
เพียงพอ ถูกต้อง เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป สอบทานในประเด็นส�ำคัญที่อาจมีผลกระทบ
ต่อความน่าเชื่อของรายงานทางการเงิน รายการที่
เกี่ ย วโยงกัน สอบทานและติด ตามระบบควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
ติ ด ตามการด� ำ เนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับต่างๆ

5
6

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คม มี บ ทบาทในการก� ำ หนดนโยบายและ

7

คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทน
มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์
การก�ำหนดค่าตอบแทนต่างๆ และผลประโยชน์อื่น
รวมถึงการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ ธนาคาร ตลอดจนก�ำกับดูแลกระบวนการ
คั ด เลื อ กให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ กฎหมาย และ
ข้อก�ำหนดต่างๆ ของหน่วยงานก�ำกับที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีบทบาทในการ
ก�ำหนดนโยบายและระบบบริหารความเสีย่ ง พร้อมทัง้
ควบคุมติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
และดู แลให้ ธ นาคารด� ำ เนิ น การตามนโยบายและ
แนวทางบริหารความเสี่ยงที่ธนาคารและหน่วยงาน
ก�ำกับก�ำหนด
คณะกรรมการก� ำ กั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์
มีบทบาทในการดูแล บริหารความเสี่ยงอันเกิดจาก
การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการก�ำกับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของธนาคารมีความเหมาะสม

นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับธนาคาร เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของธนาคาร รวมทั้งสนับสนุน
คณะกรรมการเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
รายงานความยั่งยืน 2560 17
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การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
และการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
ธนาคารส่ ง เสริ ม การสร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก ในการปฏิ บั ติ
ตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับพนักงานทั่วทั้ง
องค์กรอย่างสม�่ำเสมอ ผ่านกิจกรรมภายในและการน�ำเสนอ
ข้อมูลข่าวสารด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ทีท่ นั ต่อสถานการณ์
เข้าใจง่าย ผ่านช่องทางการสือ่ สารต่างๆ อาทิ การอบรมหลักสูตร
CG แก่ผู้บริหารระดับสูง การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่
การจัดท�ำสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ E-Learning,
Intranet, และ CG Times การจัดบอร์ดนิทรรศการและ
บูธกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น
เพือ่ ขับเคลือ่ นธนาคารกรุงไทยสูก่ ารเป็นธนาคารต้นแบบ
คุณธรรม ในปี 2560 ประธานกรรมการธนาคาร กรรมการ
ธนาคาร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารสายงานและพนักงาน
ของธนาคารได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ เจตจ�ำนงสุจริตใน
การปฏิบตั งิ านอย่างมีคณุ ธรรม เพือ่ น�ำองค์กรสูก่ ารเป็น “กรุงไทย
คุณธรรม” และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
(Zero Tolerance)
การด�ำเนินงานเพือ่ ยกระดับมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาล
สู่การน�ำไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดผลส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ทั่วทั้งองค์กรในปี 2560 ของธนาคาร มีดังนี้
1. การจั ด ท� ำ แผนยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นบรรษั ท ภิ บ าล
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปี 2560-2564 ภายใต้โครงการกรุงไทย
คุณธรรมเพือ่ ยกระดับการด�ำเนินงานของธนาคาร ให้สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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แห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ธนาคาร
ทีม่ งุ่ สูก่ ารเป็นธนาคารต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม และการ
สร้ า งวั ฒ นธรรมที่ ไ ม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต ในองค์ ก ร (Zero
Tolerance)
ยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นบรรษั ท ภิ บ าล บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย
ปี 2560-2564 ประกอบด้วยการด�ำเนินการหลัก 5 ด้าน
1

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต
(Zero Tolerance)
2

ยกระดับเจตจ�ำนงด้านคุณธรรมในการต่อต้านทุจริต
3

พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
4

ยกระดับมาตรฐานกระบวนการปราบปรามการทุจริต
5

ยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่ ง ใสในการด� ำ เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ของธนาคาร
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2. การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของผูบ้ ริหารและพนักงาน
ในการน�ำหลักบรรษัทภิบาลสู่การปฏิบัติงาน (KTB CG in
Process) การส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี (Role Model) ที่แสดงออกซึ่งวัฒนธรรมและ
ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านทุจริตที่จริงจังและเข้มแข็งของ
ธนาคาร และการมอบรางวัล KTB CG in Process Awards
เพือ่ ยกย่องชมเชยหน่วยงานทีม่ ผี ลประเมินการด�ำเนินกิจกรรม
ด้านบรรษัทภิบาลดีเด่น และเพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจส�ำหรับ
ผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร รวมถึงบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินที่ธนาคารถือหุ้นร้อยละ 100 ในการน�ำหลัก
บรรษั ท ภิ บ าลไปปฏิ บั ติ จ นเกิ ด ผลส� ำ เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์
และมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
3. การปรับปรุงนโยบายด้านบรรษัทภิบาลให้เป็น
ปัจจุบัน สอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยธนาคารได้ด�ำเนิน
การปรับปรุงนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ เพือ่ เป็นแนวทางให้ผบู้ ริหารและพนักงานของ
ธนาคารถือปฏิบัติตามแนวนโยบายดังกล่าว ดังนี้
- จรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร (Code of
Conduct) เพื่อให้ครอบคลุมในส่วนของพัฒนาการด้านการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี สอดรับกับมาตรฐานสากล และเทียบเท่า
จรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ (Banking Industry Code
of Conduct) ธนาคารให้ความส�ำคัญกับด้านสิทธิมนุษยชน
ตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล ซึ่งบุคลากรทุกคนของ
ธนาคารถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด ธนาคารจึงได้ก�ำหนด

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ
- จรรยาบรรณคู่ค้า จัดท�ำภายใต้หลักการ
ก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ที่ มุ ่ ง เน้ น การสร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก ที่ ดี
และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับคู่ค้า สอดคล้องกับ
จรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร ประกอบด้วยแนวทางปฏิบตั ิ 6 ด้าน
ได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความเป็นธรรม การรักษา
ความลับ สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยและชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่ยึดถือ
ร่วมกันระหว่างผูว้ า่ จ้างและผูร้ บั จ้าง ก่อให้เกิดจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน และเป็นส่วนสนับสนุนในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน
อย่างยั่งยืน
4. การจัดกิจกรรมการสื่อสารและสื่อประชาสัมพันธ์
ด้านบรรษัทภิบาล เพื่อเผยแพร่ข้อมูล/ให้ความรู้แก่พนักงาน
โดยมุ่งเน้นการน�ำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือและช่องทาง
ในการสื่อสารมากขึ้น เช่น การประชาสัมพันธ์คลิป VDO KTB
CG in Process ผ่านทางระบบ Digital Signage ซึ่งเป็น
ระบบสื่อสารภายในองค์กร การจัดท�ำจรรยาบรรณธุรกิจ
ฉบับ e-Book ซึ่งเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลผ่านการ Scan
QR Code และ Intranet เป็นต้น
5. การจัดท�ำแบบส�ำรวจการรับรู้ ความเข้าใจ และ
การน�ำไปปฏิบัติ ด้านบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ
ธนาคาร (Code of Conduct) ประจ�ำปี 2560 ของพนักงาน
เพื่อน�ำผลการประเมินส�ำรวจเป็นข้อมูลส�ำหรับการปรับปรุง
การด�ำเนินงานในปีถัดไป
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205-2
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ธนาคารเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมค่ า นิ ย มสุ จ ริ ต และ
การต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ในหน่ ว ยงานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยพัฒนามาตรการและกลไกต่างๆ ทัง้ ในด้านของการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร ครอบคลุมถึง
การป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน การรับ/ให้สนิ บน การเปิดเผย
ข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการก�ำกับติดตาม/ประเมิน
ความเสี่ ย งที่ อ าจก่อให้เ กิด การทุจ ริตคอร์รัป ชั่นในองค์ก ร
นอกจากนี้ พนักงานธนาคารยังได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อาทิ แนวทางการป้องกัน
การให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ, ความรู้เรื่องการป้องกันและ
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ปราบปรามการฟอกเงิ น และการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่
การก่อการร้าย, หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์ ปปง.
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) กลยุทธ์
พิชิตคอร์รัปชั่น ก้าวสู่มิติใหม่ Thailand 4.0
ธนาคารได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว ่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ระหว่าง
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อบูรณาการความร่วมมือ
ในการต้านทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ปฏิรปู กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้พัฒนาเครือข่ายในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เช่น เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน่ (ประเทศไทย)
(ACT) และเข้ า ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการในเครื อ ข่ า ย ITA
รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

205-2
การสื่อสารและเผยแพร่ความรู้
ธนาคารจัดให้มีช่องทางและกิจกรรมในการสื่อสาร
เผยแพร่ความรู้แก่พนักงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
หลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร เช่น การให้คณะกรรมการธนาคาร
ทุกท่านได้ลงนามรับทราบจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of
Conduct) คิดเป็นร้อยละ 100 และพนักงานลงนามรับทราบ
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ปี 2560 (ณ วันที่
31 ตุลาคม 2560) จ�ำนวน 22,663 ท่าน การจัดกิจกรรม
กรุงไทย 51 ปี รวมพลังเป็นหนึ่ง KTB Zero Tolerance
การสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อน�ำไปสู่การประพฤติปฏิบัติ
ของพนักงาน ผ่านระบบ E-Learning Intranet CG Times
การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ บอร์ดนิทรรศการและบูธ
กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร CG
แก่ผู้บริหารระดับสูง เช่น กรรมการธนาคารได้รับการอบรม
เรื่อง Anti-corruption ทั้งหมด 5 คน ประมาณ 41.6%

หลักสูตร
Ethical Leadership Program (ELP)

1. 	นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค
2. 	พลเอก เทียนชัย รับพร
3. 	นายสมชัย บุญน�ำศิริ
4. 	นายธันวา เลาหศิริวงศ์
5. 	ดร.กุลยา ตันติเตมิท
หลักสูตร
Boards that Make a Difference (BMD)

1. 	นายสมชัย บุญน�ำศิริ
หลักสูตร
Corporate Governance
for Capital Market Intermediaries (CGI)

1. พลเอก เทียนชัย รับพร

ทั้งนี้ ธนาคารได้สื่อสาร นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและ
การให้สินบน (Anti Corruption and Bribery Policy)
แก่ผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร ลูกค้า คู่ค้า และบริษัท
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ให้รับทราบและใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติรว่ มกัน ผ่านหน้าเว็บไซต์ธนาคาร, CG Times,
Intranet รวมทัง้ ยังได้พัฒนาการท�ำงานในส่วนของการจัดซื้อ
จัดจ้าง ให้มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ�ำปี
บนหน้าเว็บไซต์ธนาคาร
ธนาคารจะไม่ยอมให้มีการให้หรือรับสินบน ธนาคาร

ได้จัดท�ำระเบียบการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และคูม่ อื ปฏิบตั งิ าน (Do & Don’t) ในการป้องกันการให้สนิ บน
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เพือ่ เป็นแนวทางแก่พนักงานในการปฏิบตั งิ าน
โดยได้มีการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ภายในธนาคาร
กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ บมจ.ธนาคาร
กรุงไทย ได้ประกาศเจตนารมณ์ถงึ หลักการ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
ประกาศนโยบาย No Gift Policy เพือ่ ส่งเสริม
และสนับสนุนให้พนักงานของธนาคารปฏิบตั ิ
หน้าที่ด้วยความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยปราศจากความเคลือบแคลงในความซือ่ สัตย์
สุจริต

การแจ้งเบาะแส
ทุจริต
ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
แจ้งเบาะแสการกระท�ำความผิดได้หลากหลายช่องทาง
ซึ่งหากผู้ ใดพบเห็นการกระท�ำผิดของกรรมการ
ผู ้ บ ริ ห าร พนั ก งาน ลู ก จ้ า งของธนาคาร หรื อ
พนักงานบริษทั ในเครือ ไม่วา่ จะเป็นการกระท�ำทุจริต
ผิดกฎหมาย ผิดระเบียบธนาคาร หรือกฎเกณฑ์
ของหน่วยงานก�ำกับภายนอกต่างๆ สามารถแจ้ง
เบาะแสผ่านช่องทางตามที่ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้
สามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงมาที่ประธานกรรมการ
ธนาคารผ่านอีเ มล whistleblowing@ktb.co.th
ทั้ ง นี้ รายชื่ อ ของผู ้ แ จ้ ง เบาะแสจะถู ก เก็ บ ไว้ เ ป็ น
ความลับ และได้รับการคุ้มครองทั้งระหว่างการ
ด�ำเนินการสอบสวนและหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ
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การบริหารความเสี่ยง

ธนาคารได้ก�ำหนดโครงสร้าง นโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ครอบคลุม การบริหาร
ความเสีย่ งด้านต่างๆ ตามกรอบข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รวมถึงแนวทางของ Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) และ State Enterprise Performance
Appraisal (SEPA) ซึ่งเป็นกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กรเชิงบูรณาการตามหลักสากล คือ
การเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงเข้ากับแผนกลยุทธ์ และโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งช่วยบูรณาการ
การบริหารและจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยมีการก�ำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงที่ทนได้ (Risk Tolerance) ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยก�ำหนดเป็น
ค่าเฉพาะหรือเป็นช่วงก็ได้ขนึ้ อยูก่ บั ดัชนีชวี้ ดั ความเสีย่ ง (Key Risk Indicators) ที่ใช้และความเหมาะสมท�ำให้ธนาคาร
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธนาคารในปัจจุบันครอบคลุม
ความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญทุกด้านตามกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel ของ
ธปท. ซึง่ ครอบคลุมความเสีย่ งทีม่ นี ยั ส�ำคัญด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสีย่ งด้านเครดิต ความเสีย่ งจากการกระจุกตัว
ด้ า นเครดิ ต ความเสี่ ย งด้ า นตลาด ความเสี่ ย งด้ า นอั ต ราดอกเบี้ ย ในบั ญ ชี เ พื่ อ การธนาคาร ความเสี่ ย ง
ด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง รวมถึงมีการ
ด�ำรงเงินกองทุนอย่างเพียงพอรองรับความเสี่ยงต่างๆ ดังกล่าว ตามเกณฑ์ Basel ทั้งในภาวะปกติและภาวะ
วิกฤติ (Stress Test) ซึ่งนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะน�ำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ธนาคารผู้ถือหุ้นตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน

205-1
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชั่น
ธนาคารโดยสายงานบริหารความเสี่ยง มีฝ่ายประเมิน
ความเสีย่ งข้อผิดพลาดและการทุจริต ปฏิบตั งิ านบริหารจัดการ
งานด้าน Fraud Risk Management โดยก�ำหนดกลยุทธ์
นโยบายและกระบวนการจั ด การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และ
ข้อผิดพลาด วิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัย แนวโน้ม เพือ่ หาวิธปี อ้ งกัน
แจ้งเตือน ลดความเสีย่ ง/ความเสียหายทีอ่ าจเกิดจากการทุจริต
หรือมิให้เกิดการทุจริตซ�้ำ ท�ำการตรวจจับรายการธุรกรรม
ทางการเงิ น ที่ ผิ ด ปกติ (Fraud Monitoring) เพื่ อ ระงั บ
ความเสียหายให้กับลูกค้าพร้อมแจ้งเตือน ท�ำการตรวจสอบ/
สืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาเยียวยาลูกค้า รวมถึงติดตาม
ด�ำเนินคดีกบั ผูท้ จุ ริตหรือมิจฉาชีพ โดยมีการทบทวนกระบวนการ
และปรับปรุงให้ทนั สมัยตามสถานการณ์ปจั จุบนั เป็นประจ�ำทุกปี
ธนาคารได้มีการก�ำหนดให้ทุกหน่วยงานของธนาคาร
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงานตนเอง เช่น
การประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง (RCSA) และ
การก�ำหนด KRI เพือ่ ใช้ในการติดตามความเสีย่ ง จึงมัน่ ใจได้วา่
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ธนาคารได้ มีแนวทางการควบคุ ม ประเมิ น และติ ดตาม
ความเสี่ยง อันเนื่องมาจากการทุจริตและความเสี่ยงอื่นๆ
ที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี และก�ำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
ทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และมีช่องทางการ
แจ้งเบาะแสผูก้ ระท�ำการทุจริต (Whistle Blowing) โดยก�ำหนด
ให้กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคาร และ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจที่ธนาคารถือหุ้น 100% ยึดถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด รวมถึงการท�ำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของธนาคาร เพือ่ ให้เป็นไปตามนโยบาย ธนาคารได้มมี าตรการ
ที่เป็นธรรมในการปกป้อง ไม่ลดต�ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้
ผลทางลบต่อพนักงานทีป่ ฏิเสธการคอร์รปั ชัน่ แม้วา่ การกระท�ำนัน้
จะท�ำให้ธนาคารสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยธนาคารได้มี
การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสารภายในของธนาคาร
อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการคอร์รัปชั่น

บุคลากรของธนาคาร และบริษัท
ในเครื อ ธนาคาร ต้ อ งไม่ เ ข้ า ไป
เกี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งการรั บ หรื อ
ให้สินบน และการคอร์รัปชั่นไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม

103-3
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
ด้านการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารมี การเสริม สร้างวัฒ นธรรมด้านการบริห าร
ความเสีย่ งรวมถึงการประกาศเจตจ�ำนงในการด�ำเนินงานอย่างมี
คุณธรรม เพือ่ มุง่ มัน่ การเป็นองค์กรทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต (Zero
Tolerance in Compliance and Fraud) และมีนโยบาย และ
กฎระเบียบต่างๆ อันเป็นการสร้างความรับผิดชอบอย่างทั่วถึง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร โดยธนาคารได้มีการ
จัดท�ำคู่มือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน (Standard Operating
Procedure: SOP) ซึ่งมีกระบวนการท�ำงานที่มีการควบคุม
ภายใน (Internal Control) โดยมีการแบ่งหน้าที่ (Check and
Balance) และการตรวจสอบกลั่นกรองงาน หรือเห็นชอบ
ตามล�ำดับการบังคับบัญชา ซึง่ จะช่วยให้องค์กรผลิตผลงานทีม่ ี
คุณภาพ มีวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง สม�่ำเสมอ สามารถใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
ปรับปรุง SOP ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และยังสามารถน�ำ SOP
ไปใช้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมพนั ก งาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร น�ำไปใช้เป็นคู่มืออ้างอิง
การปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลา และใช้เป็น Check List
ในกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วย

นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการเน้นย�้ำในเรื่องของการ
บริหารความเสี่ยงและได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
พนักงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หนังสือเวียน, KTB-Mail,
Intranet, Google Site, Youtube Live ฯลฯ และส�ำหรับ
กรรมการมีการอบรม Orientation เอกสารภาพรวมการบริหาร
ความเสี่ยงธนาคาร (RMC) เอกสารแนวทางด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการผลิ ต ภั ณ ฑ์ (PC) รวมถึ ง มี ก ารทบทวน
กระบวนการพั ฒ นาพนั ก งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี เพื่ อ ให้
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร และ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของธนาคาร ซึ่งมีการพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 3 ด้าน คือ สมรรถนะหลักในการ
ปฏิบัติงาน, สมรรถนะในการปฏิบัติงานรายต�ำแหน่ง และ
สมรรถนะในการบริหารจัดการ เช่น หมวดความรู้ผลิตภัณฑ์
การขายและบริการหมวดความรูด้ า้ นสินเชือ่ การปรับโครงสร้าง
หนี้เพื่อลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน กฎระเบียบการปฏิบัติงาน
การพัฒนาภาวะผู้น�ำ (Leadership) ทักษะการสอนงาน
(Coaching) ฯลฯ ผ่านการพัฒนาที่หลากหลายช่องทาง เช่น
การฝึกอบรมแบบ Classroom Training การศึกษาหาความรู้
ด้ ว ยตนเอง (E-Learning) การเรี ย นรู ้ ผ ่ า นระบบ VDO
Conference การฝึกอบรมในงาน (On the Job Training)
Coaching Mentoring Case Study & Workshop
Webinar ฯลฯ
นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้วยการ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ระหว่างพนักงาน (Experience Based
Training) ด้วยกันเอง และผู้บริหารกับพนักงานซึ่งผู้บริหาร
ระดับสูงได้ร่วมสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภายใน
องค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้
พนักงานโดยตรง และมีการประกวดรางวัลต่างๆ เช่น KTB First
Awards รางวัล Compliance Champion, โครงการ KTB
CG in Process Awards โครงการ Risk Process Improvement
Awards เพือ่ ให้พนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญของการปฏิบตั ิ
ตามค่านิยมหลัก และซึมซับเข้าไปอยู่ในชีวิตประจ�ำวันในการ
ท�ำงานและชีวิตส่วนตัวของพนักงานทุกคน
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103-3
แนวทางการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยง
จากการด�ำเนินงานและการปฏิบัติงาน
ในภาพรวม ธนาคารได้มีการก�ำหนดให้มีดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) เพื่อเป็นเป้าหมายใน
การบริหารจัดการความเสีย่ ง โดยมีการก�ำหนดระดับความเสีย่ ง
ทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite Level) และระดับความเสีย่ งทีท่ นได้
(Risk Tolerance Level) และบริหารจัดการให้ความเสีย่ งอยูใ่ น
ระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ เมื่ อ ดั ช นี ชี้ วั ด ความเสี่ ย ง (Key Risk
Indicator) มีค่าเกินกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ธนาคาร
จะมีการด�ำเนินการตามแผนการควบคุมความเสี่ยง (Action
Plan) ที่ก�ำหนดไว้ และมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมิน
ผลลัพธ์จากการควบคุมความเสี่ยงว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่
ถ้าการควบคุมความเสีย่ งไม่มปี ระสิทธิภาพ จะมีการหารือและ
พัฒนาแนวทางการควบคุมความเสี่ยงต่อไป รวมทั้งมีการ
รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ ธนาคารยังให้
ความส�ำคัญต่อ การบูรณาการ การบริหารความเสีย่ ง การก�ำกับ
การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ และการตรวจสอบภายใน เข้าไว้ดว้ ยกัน
โดยได้ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการ Governance Risk and
Compliance (GRC) ซึ่งมี 2 ระดับ ได้แก่
• คณะกรรมการ Governance Risk and
Compliance (GRC) ระดับจัดการ
จะท�ำหน้าที่ด�ำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องสั่งการให้
ฝ่ายจัดการด�ำเนินการ และ/หรือเรือ่ งที่กรรมการผู้จัดการใหญ่
สั่งการ รวมถึงการพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นในเรื่อง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับสินเชือ่ และการปรับปรุงกระบวนการสินเชือ่ และ
เรื่องที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ การด�ำเนินการตามประเด็น
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ข้อตรวจพบของหน่วยงานก�ำกับทุกหน่วยงาน เช่น ธปท. ก.ล.ต.
สตง. ป.ป.ช. และ ปปง. เป็นต้น
• คณะท�ำงาน Governance Risk and Compliance
(GRC)
ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบายในการบูรณาการ การเชือ่ มโยง
การบริ ห ารงานด้ า น Corporate Governance, Risk
Management และ Compliance รวมทัง้ ก�ำหนดกระบวนการ
บริหารงานที่ชัดเจน และด�ำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การก�ำกับดูแลการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามแนวทาง
GRC และเพื่อให้การปฏิบัติงานตามแนวทาง GRC เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในระดับปฏิบัติการ
ธนาคารมีกระบวนการหรือวิธีการปลูกฝังให้พนักงานในทุกๆ
ระดับชั้นตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของ
ตนเอง (Ownership of Risk) โดยธนาคารก�ำหนดให้ทกุ สายงาน
ต้องมี Risk Owner เป็นของตนเอง โดยมี Operational Risk
Officer (ORO) เป็นผูท้ ำ� หน้าทีด่ แู ลความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารและ
รายงาน Loss Data ไปยังฝ่ายบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
และมีการมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานด�ำเนินการจัดท�ำแบบฟอร์ม
ประเมินความเสี่ยงตนเอง (Risk Control Self Assessment)
เป็นประจ�ำทุกปี
205-2

ในปี 2560 ธนาคารได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ
ทัง้ ภายในและภายนอกธนาคาร เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนา
ศักยภาพ น�ำความรูท้ ไี่ ด้มาพัฒนาการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้ น ธนาคารจึ ง ได้ มี ก ารจั ด หลั ก สู ต รตามหมวดหมู ่ ที่
เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมถึงมีการอบรมจาก
องค์กรภายนอก ดังนี้

205-2
หลักสูตร ปี 2560

ผู้บริหาร
(3,366 คน)
ผู้เข้ารับ
การอบรม (คน)

*คิดเป็น
ร้อยละ

พนักงาน
(19,051 คน)
ผู้เข้ารับ
การอบรม (คน)

Classroom Training (ภายในธนาคาร) 				
ปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่
35
1.04
325
ธรรมาภิบาลสำ�หรับผู้บริหารระดับสูงในกิจการธนาคาร
(Good Corporate Governance for Top Executives)
55
1.63
2
แนวทางการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
129
3.83
53
KTB Compliance Champion:
แนวทางการป้องกันการกระทำ�ผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์
และข้อกำ�หนดที่บังคับใช้กับธนาคาร
57
1.69
102
แนวทางปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560
101
3.00
270
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของธนาคาร
90
2.67
159
ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
42
1.25
199
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์ ปปง.
ของกลุ่มลูกค้านิติบุคคล
18
0.53
45
KTB Compliance การปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ของ ปปง.
11
0.33
16
Classroom Training (ภายนอกธนาคาร) 				
กลยุทธ์สร้างความโปร่งใสและภาพลักษณ์ใหม่ยุค Thailand 4.0
8
0.24
9
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายฟอกเงิน
เกี่ยวข้องกับนักบัญชีอย่างไร
2
0.06
3
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8
0.24
7
นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระดับสูง (นยปส.)
1
0.03
0
Anti Corruption: The Practical Guide
2
0.06
0
Anti-corruption: Synergy to Success หัวข้อ Creating
Powerful Synergy to Combat Corruption Together
1
0.03
3
กลยุทธ์พิชิตคอร์รัปชั่น ก้าวสู่มิติใหม่ Thailand 4.0
2
0.06
0
อาชญากรรมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Crime
Program (DECP)
7
0.21
2

**คิดเป็น
ร้อยละ

1.71
0.01
0.28
0.54
1.42
0.83
1.04
0.24
0.08
0.05
0.02
0.04
0.00
0.00
0.02
0.00
0.01

* คิดเป็นร้อยละต่อจำ�นวนผู้บริหารทั้งหมด 3,366 คน
** คิดเป็นร้อยละต่อจำ�นวนพนักงานทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหาร) 19,051 คน
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การดาเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ
ผลการด�ำเนินงานสุทธิ

22,440
สินทรัพย์

เงินรับฝาก

2,854,210

2,070,875

ล้านบาท

ล้านบาท

จ�ำนวนหนี้สิน

จ�ำนวนผู้ถือหุ้น

ล้านบาท

ราย

2,559,991

ล้านบาท

70,823

จ�ำนวนการปล่อยสินเชื่อทั้งหมดของธนาคาร
สินเชื่อธุรกิจ
ขนาดใหญ่

สินเชื่อรัฐบาล
และรัฐวิสาหกิจ

671,345

129,623

35.99%

6.95%

ล้านบาท

ล้านบาท

สินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

347,698
ล้านบาท

18.64%

102-7, 102-10

สินเชื่อรายย่อย

สินเชื่ออื่นๆ

ล้านบาท

ล้านบาท

38.40%

0.02%

716,431

386

ธนาคารด�ำเนินธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน บนหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม
ทางธุรกิจตาม Statement of Direction (SOD) ของธนาคาร ทีไ่ ด้มกี ารเปลีย่ นแปลงใหม่ เพือ่ ให้สอดรับการเปลีย่ นแปลง
ของโลกในยุคปัจจุบัน
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เสริมสร้างความมั่นคง
ทางการเงิน และมีผลตอบแทน
ต่อผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม
สนับสนุนการดำ�เนินงาน
ภาครัฐ โดยมีการบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์และให้บริการ
ในระดับชั้นนำ�
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103-2, 102-7, 203-2
การด�ำเนินงานด้านดิจทิ ลั ในปี 2560
ในปี 2560 ถือว่าเป็นปีที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับ
การด�ำเนินงานของสถาบันการเงินเป็นอย่างมาก สืบเนือ่ งจาก
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และความก้าวหน้า
ของการให้บริการของกลุ่มธุรกิจ Fintech ธนาคารในฐานะ
เสาหลักของระบบเศรษฐกิจของประเทศจึงจ�ำเป็นต้องพัฒนา
การด�ำเนินงานดิจิทัล เพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน โดยธนาคารได้ก�ำหนดทิศทาง
และแผนการด� ำ เนิ น งานของธนาคารเพื่ อ ก้ า วสู ่ ก ารเป็ น
Digital Banking รวมถึงพัฒนาระบบงานต่างๆ ปรับปรุง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร เพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ พฤติ ก รรมและ
ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป และตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลเพื่อพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ซึ่งเป็น
หนึง่ ในภารกิจของธนาคาร ผ่านการด�ำเนินโครงการต่างๆ เช่น
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1. National e-Payment
ธนาคารสนับสนุนระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึง่ เป็นโครงการทีร่ ฐั บาลริเริม่ ขึน้ ในปี 2558 เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐานการช�ำระเงินและลดต้นทุนในการประกอบ
ธุรกิจโดยรวมของประเทศ โดยในปี 2560 ธนาคารมีการ
ด�ำเนินการต่างๆ ดังนี้
• Promptpay เปิดให้ลงทะเบียนส�ำหรับ
บุคคลธรรมดาโดยใช้เลขประจ�ำตัวบัตรประชาชน 13 หลักหรือ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือในการท�ำธุรกรรมการเงินเมื่อวันที่
15 ก.ค. 2559 และมีการเปิดบริการลงทะเบียน Promptpay
ส�ำหรับนิตบิ คุ คล ในวันที่ 2 ก.พ. 2560 ทีผ่ า่ นมา ซึง่ ปัจจุบนั
ธนาคารมีฐานลูกค้าที่ลงทะเบียน Promptpay กับธนาคาร
ทัง้ สิน้ ประมาณ 7.3 ล้าน ID (ข้อมูล ณ สิน้ เดือน 31 ธันวาคม
2560) รวมทั้งธนาคารได้เพิ่มบริการ Promptpay ใหม่
อีก 2 บริการในไตรมาส 4 ปี 2560 ได้แก่ บริการ Request to
Pay และ Cross Bank Bil Payment

102-7, 203-2
นอกจากนี้ ธนาคารยังให้บริการโอนเงิน Promptpay
ระบบ G2C ได้แก่ การโอนเงินผูล้ งทะเบียนสวัสดิการภาครัฐ
และการโอนเงินจ่ายคืนภาษีบคุ คลธรรมดา เป็นต้น
• การให้บริการติดตั้งเครื่องรับช�ำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (EDC) แก่หน่วยงานภาครัฐ ร้านค้าและบริษทั
ภาคเอกชน โดยธนาคารได้รว่ มกับธนาคารพันธมิตรจัดตัง้ กลุม่
TAPS (Thai Alliance Payment System) ซึง่ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย
จ�ำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน),
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน), ธนาคาร ไทยพาณิชย์
จ�ำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
เพื่อสนับสนุนโครงการขยายการใช้บัตร (Card Expansion)
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนไม่ต้องพกเงินสด
ในการใช้จา่ ยและมุง่ สูส่ งั คมไร้เงินสด (Cashless Society)
2. โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ธนาคารร่วมมือกับกรมบัญชีกลางในการพัฒนาบัตร
สวั ส ดิ ก ารแก่ ผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ยที่ ม าลงทะเบี ย นในโครงการ
ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 โดยมีสทิ ธินำ� ไปใช้ในการ
รับสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐ เช่น วงเงินผ่านบัตรในการซือ้
สินค้าจากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ค่าก๊าซหุงต้ม เป็นต้น
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 11.66
ล้านใบ แบ่งเป็น
- บัตร EMV Contact จ�ำนวน 10.36 ล้านใบ
- บัตรแบบ Hybrid จ�ำนวน 1.3 ล้านใบ
3. โครงการตัว๋ ร่วม (Common Ticket)
ธนาคารร่วมมือกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานภาครัฐ
ทีเ่ กีย่ วข้องในการพัฒนาตัว๋ ร่วมแมงมุมโดยเริม่ จากบริการรถเมล์

ของ ขสมก. ในเดือนพฤศจิกายน 2560 เพือ่ รองรับสวัสดิการ
ภาครัฐของบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยก่อนจะขยายผลไปยัง
ระบบคมนาคมอืน่ ๆ เช่น รถไฟฟ้าสายต่างๆ เรือโดยสาร และ
ทางด่วนในระยะต่อไป
4. Krungthai QR Code Payment
เช่น บริการ “เป๋าตุง” ซึง่ เป็นแอพพลิเคชัน่ การรับช�ำระเงิน
ด้วย QR Code ส�ำหรับร้านค้าโดยได้เริม่ มีการทดลองเปิดให้
บริการที่ห้องอาหารของธนาคารกรุงไทยเป็นที่แรก (Digital
Canteen) และได้ขยายไปยังร้านค้าต่างๆ ที่ศูนย์อาหาร
ท�ำเนียบรัฐบาล ห้องอาหารกระทรวงการคลัง ห้องอาหาร
ศูนย์ราชการ ห้องอาหารของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ห้องอาหารของกรมศุลกากร
ห้องอาหารกรมสรรพากร และตลาด อ.ต.ก. รวมทัง้ สนับสนุน
ให้ ป ระชาชนในภู มิ ภ าคได้ ก ้ า วสู ่ สั ง คมไร้ เ งิ น สด เช่ น
ตลาดสามชุ ก จั ง หวั ด สุพรรณบุรี ตลาดกรุงศรี จังหวัด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ตลาดเซฟวั น จั ง หวั ด นครราชสี ม า
ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม เป็นต้น ในขณะเดียวกันธนาคาร
ได้พฒั นาแอพพลิเคชัน่ “เป๋าตัง” ส�ำหรับลูกค้าบุคคลทีต่ อ้ งการ
ช�ำระเงินผ่าน QR Code
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้สร้างประสบการณ์ใหม่ทางการเงิน
โดยน�ำแอพพลิเคชั่น “เป๋าตุงเติมบุญ” มาช่วยเพิ่มช่องทาง
ในการท�ำบุญ อ�ำนวยความสะดวกในการรับเงินบริจาคเข้าบัญชีวดั
ทันที มีบริการแจ้งเตือนเมือ่ ได้รบั เงิน ดูสรุปยอดบริจาค และ
สามารถลดความเสีย่ งต่อการสูญหายและไม่ตอ้ งนับเงินสด ทัง้ นี้
การด�ำเนินงานโครงการด้าน QR Code เป็นการส่งเสริมนโยบาย
ของรัฐบาลในการสร้างสังคมไร้เงินสดหรือ Cashless Society
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102-7, 203-2
5. โครงการขอนแก่นสมาร์ทซิตี้
ธนาคารร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ
ขอนแก่นสังคมไร้เงินสด 4.0 (Khon Kean Cashless Society
4.0) และขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ (Khon Kean Smart City)
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษา
และพัฒนาสนับสนุนให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองอัจฉริยะ
รวมทัง้ ช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าสูส่ งั คมไร้เงินสดที่
สมบูรณ์แบบ
201-1
แนวทางทีธ่ นาคารด�ำเนินการ
กับหนีท้ ี่ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้
NPL (Non-Performing Loan)
ธนาคารมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ NPL ทุกราย
(รวมทัง้ ลูกค้ารายย่อยและ SME) ดังนี้
1. ก�ำหนดกลยุทธ์การด�ำเนินการ Account Strategy,
Action Plan และ Timeline ส�ำหรับลูกหนีท้ กุ รายเพือ่ ให้การ
ติดตามเป็นไปตามแผนงานเกิดผลสัมฤทธิท์ กี่ ำ� หนดไว้
2. ก�ำหนดกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายทีจ่ ะด�ำเนินการ และ
มีการติดตาม Tracking ผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ทุกสัปดาห์ โดยแบ่งกลุม่ ดังนี้
2.1 กลุม่ แน่นอนทีค่ าดว่าจะแก้ไขได้ ซึง่ ธนาคาร
จะมีการติดตามอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้ได้ตามเป้าหมาย
2.2 กลุ่ม Extra ที่คาดว่าจะแก้ไขได้ ซึ่งเป็น
ลูกหนี้รายใหญ่ที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลาและความพยายาม
แก้ไขเป็นพิเศษ
2.3 กลุ ่ ม ลู ก หนี้ ที่ ไ ม่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ หรื อ
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ไม่สามารถแก้ไขได้ ธนาคารจะเร่งด�ำเนินคดีตามกฎหมาย เพือ่
สร้างสภาพบังคับ และเร่งน�ำทรัพย์สนิ หลักประกันขายทอดตลาด
เพือ่ ช�ำระหนีธ้ นาคาร
3. เร่งรัดติดตามแก้ไขลูกหนี้ NPL Top 30 อย่าง
ใกล้ชดิ และให้เกิดผล
4. การขยายการขายหนี้ NPL กลุม่ ทีค่ า้ งนาน และ
เป็นหนีท้ จี่ ดั การได้ยาก โดยเฉพาะลูกหนีร้ ายย่อย ซึง่ พิจารณา
แล้วว่าคุม้ ค่ากว่าการบริหารเอง
5. เน้นการสกัดกั้นและป้องกันการไหลเป็น NPL
โดยติดตามลูกหนี้ที่มีแนวโน้มจะช�ำระหนี้ไม่ได้แต่ยังไม่ผิดนัด
ช�ำระหนี้ และหากลูกหนี้เริ่มมีปัญหาตั้งแต่วันแรกจะเร่งหา
สาเหตุและแนวทางแก้ไขทันที (One Day Past Due Action)
โดยในแต่ละเดือนจะมีการประชุมร่วมกันเพือ่ หาแนวทางแก้ไข
6. หากจ�ำเป็นธนาคารจะพิจารณาอนุมตั วิ งเงินหมุนเวียน
เพิม่ เพือ่ ให้ธรุ กิจของลูกหนีส้ ามารถด�ำเนินไปได้ โดยธนาคาร
จะต้องมีการควบคุมการเบิกใช้วงเงิน ควบคุมกระแสเงินรับ-จ่าย
ไม่ให้ลกู หนีจ้ บั เงินและควบคุมสินค้าคงคลัง โดยจะให้เบิกเงินกู้
เมือ่ Suppliers ได้นำ� วัตถุดบิ หรือสินค้าเข้าโรงงานแล้วเท่านัน้
โดยธนาคารจะเป็นผูค้ ดั เลือก Third Party ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
และเป็นมืออาชีพในการควบคุมสินค้าคงคลัง (Collateral
Management Agent: CMA) เข้ามาควบคุมวัตถุดบิ และ
กันเงินส่วนหนึง่ เข้าบัญชีสำ� รองเพือ่ การช�ำระหนี้ (Debt Service
Reserve Account: DSRA) เพือ่ เก็บสะสมไว้ชำ� ระหนี้
7. พลิกฟื้นธุรกิจลูกหนี้ (Turnaround) ให้สามารถ
กลับมาด�ำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืนและเติบโตต่อไปได้
โดยธนาคารจะให้คำ� แนะน�ำในการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่างๆ
การลดค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่จำ� เป็น การควบคุมกระแสเงินสดเพือ่ สร้าง
วินัยทางการเงิน และการควบคุมคลังสินค้าเพื่อป้องกันการ

ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ และช่วยเจรจากับ Supplier รายหลัก
ของลูกหนีใ้ ห้ขายวัตถุดบิ และสินค้าให้ลกู หนีโ้ ดยตรง และช่วย
วิเคราะห์และหา Supply Chain หรือพันธมิตรทางการค้าให้กบั
ลูกค้า เพือ่ ต่อยอดธุรกิจได้อย่างยัง่ ยืน
8. การพัฒนากระบวนการท�ำงานให้สะดวกรวดเร็ว
ลดความผิดพลาด ใช้เทคโนโลยีและระบบ มาช่วยเพื่อให้การ
แก้ไขหนีแ้ ละการสกัดกัน้ NPL เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยสายงานปรับโครงสร้างหนีแ้ ละบริหารทรัพย์สนิ
ได้ แ บ่ ง คณะท� ำ งานออกเป็ น 4 ที ม ได้ แ ก่ ที ม สกั ด กั้ น
(Preventive) ทีมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ซับซ้อน และ
การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหนี้ ผ ่ า นกระบวนการฟื ้ น ฟู กิ จ การ
ทีมการปรับปรุงโครงสร้างหนีท้ ไี่ ม่ซบั ซ้อน และทีมงานกฎหมาย
และการปฏิบัติการ (Legal & Operation)
103-2, 203-2
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ภารกิจหนึง่ ของธนาคาร คือการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล
ด้วยการใช้ศักยภาพของธนาคารทางด้านการเงิน ผ่านการ
ด�ำเนินโครงการต่างๆ การพัฒนา E-Payment Platform เพือ่
ให้สะดวกต่อการช�ำระเงินของกระทรวง กรม หน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ ของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงบริการสินเชือ่
ให้กับหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นฐานลูกค้ารายใหญ่ เพื่อพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และสินเชื่อที่ธนาคาร
ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ สินเชือ่ เพือ่
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) โครงการเงินกู้
เพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นโครงการร่วมกับกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รวมถึงสินเชือ่ ส�ำหรับกลุม่ ข้าราชการ
พนักงาน และบุคลากรของรัฐ เพือ่ เป็นการยกระดับความเป็นอยู่
ทีด่ ขี นึ้
ในปี 2560 ธนาคารได้ด�ำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของรัฐบาล
ในภาคส่วนต่างๆ เช่น
• โครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
เพือ่ ให้ดำ� เนินการซือ้ -จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยผ่าน

ระบบของธนาคารกรุงไทยและแอพพลิเคชั่น KTB netbank
บนโทรศัพท์มอื ถือ
• GFMIS on KTB Corporate Online ธนาคาร
ได้เปิดให้บริการน�ำส่งเงินรายได้คลัง GFMIS ผ่านระบบ KTB
Corporate Online แล้ว ผลการด�ำเนินงานสะสมตั้งแต่เริ่ม
โครงการฯ วันที่ 1 ต.ค. 59 ถึง 31 ธ.ค. 60 มีหน่วยงานราชการ
จัดส่งใบสมัครเข้ามาแล้ว จ�ำนวน 4,825 หน่วยเบิกจ่าย และ
ธนาคารได้นำ� ส่งรหัสการใช้บริการให้กบั หน่วยงานแล้ว จ�ำนวน
3,906 หน่วยเบิกจ่าย (จากเป้าหมาย 1,700 หน่วยเบิกจ่าย)
• สินเชื่อกรุงไทยใจดีช่วย SMEs เป็นสินเชื่อที่
ธนาคารได้ออกมาเพื่อช่วยผู้ประกอบการ SME ไซส์เล็ก
กลาง ใหญ่ เพือ่ เข้าถึงแหล่งทุนในการด�ำเนินธุรกิจ ด้วยอัตรา
ดอกเบีย้ ต�ำ่ ในระยะเวลา 3 ปีแรก เพือ่ เสริมสภาพคล่องในการ
ด�ำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมียอดสินเชื่อ
5,539.43 ล้านบาท
• โครงการสินเชื่อคู่ค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ คือ
บริการให้การสนับสนุนสินเชือ่ ครบวงจรกับผูป้ ระกอบการทีร่ บั งาน
จากหน่วยงานราชการ และ/หรือ รัฐวิสาหกิจ ภายใต้เงือ่ นไข
พิเศษ ซึ่งธนาคารออกหนังสือค�้ำประกันการยื่นซองประกวด
ราคาและ/หรือค�้ำประกันการท�ำสัญญาได้อย่างรวดเร็ว และ
สนับสนุนผู้ประกอบการ ให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอตั้งแต่
ช่วงเริ่มต้นโครงการ จนการก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามก�ำหนด
โดยมียอดสินเชือ่ 3,690.25 ล้านบาท
• KTB e-Certificate คือบริการส�ำหรับอ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่ลกู ค้าธนาคาร และบุคคลทัว่ ไป ทีต่ อ้ งการใช้
หนังสือรับรอง และรับรองส�ำเนาทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถยืน่
ขอและรอรับหนังสือรับรองได้ภายใน 30 นาที หลังจากช�ำระเงิน
• กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อส่งเสริม
การออมทรัพย์และเพือ่ สร้างความมัน่ คงในการด�ำรงชีวติ วัยชรา
ของกลุ่มประชาชนที่ยังไม่มีหลักประกันทางรายได้ในยาม
ชราภาพส�ำหรับผูท้ มี่ อี าชีพอิสระ โดยปัจจุบนั มีสมาชิกทีส่ มัคร
ผ่านธนาคารกรุงไทย จ�ำนวน 56,083 ราย
• กองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.) เพือ่ ให้
กูย้ มื เงินแก่นกั เรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ เพือ่ เป็น
ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการศึกษาและค่าใช้จา่ ยที่
จ�ำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) จนถึงระดับปริญญาตรี
• บริการรับช�ำระค่าธรรมเนียมของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า เป็นการให้บริการข้อมูลธุรกิจทางระบบอินเทอร์เน็ต
โดยผู้รับบริการสามารถขอเอกสารของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
บริษัทจ�ำกัด และบริษัทมหาชนจ�ำกัด ผ่านทางเว็บไซต์ของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
รายงานความยั่งยืน 2560 31
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102-11, 103-2, 103-3, 201-2, 203-2
ผลิตภัณฑ์
และบริการทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม
ธนาคารในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินสามารถมีบทบาท
ส�ำคัญต่อการมีสว่ นร่วมสร้างสิง่ แวดล้อมทีด่ ี (Environmental
Impact) ด้วยการเป็นแหล่งทุนให้สนิ เชีอ่ ต่อภาคเอกชน และ

ผูป้ ระกอบการเพือ่ สังคม (Social Entrepreneur) เพือ่ พัฒนา
นวัตกรรม ลดผลกระทบจากปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และการรักษา
สภาพแวดล้อม โดยทีผ่ า่ นมาธนาคารออกผลิตภัณฑ์และบริการ
เพือ่ สิง่ แวดล้อม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

เกณฑ์การพิจารณาให้สินเชื่อ

โครงการสนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ
นวั ต กรรมดี ไ ม่ มี ด อกเบี้ ย
(SME Innovation)

ธนาคารร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ
(องค์การมหาชน) (สนช.) ซึ่งได้ริเริ่มโครงการ
“นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย” เพื่อให้เป็นกลไก
การเงินที่ส�ำคัญในการน�ำร่องขยายผลสู่เชิงพาณิชย์
โดย สนช. จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้
แทนผู้ประกอบการนวัตกรรม ในวงเงินสนับสนุน
ดอกเบีย้ สูงสุด 5 ล้านบาทต่อโครงการ ในระยะเวลา
ไม่เกิน 3 ปี

ธนาคารจะเป็ น ผู ้ พิ จ ารณา
สินเชื่อตามระเบียบธนาคาร
ให้กับผู้ประกอบการที่จัดท�ำ
โครงการนวั ต กรรมที่ ไ ด้ รั บ
การสนับสนุนจาก สนช.

โครงการเงินกูเ้ พือ่ สิง่ แวดล้อม

ธนาคารในฐานะผูจ้ ดั การกองทุนสิง่ แวดล้อม ด�ำเนิน
โครงการสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมส�ำหรับภาคเอกชน
ร่วมกับกองทุนสิง่ แวดล้อม โดยมีกรอบการสนับสนุน
เงินกู้อัตราดอกเบี้ยต�่ำ ร้อยละ 2-3 ต่อปี เพื่อจูงใจ
ให้ภาคเอกชน ลูกค้าธนาคารเข้ามามีสว่ นร่วมในการ
ดูแลสิ่งแวดล้อม

ธนาคารจะเป็ น ผู ้ พิ จ ารณา
สินเชื่อตามระเบียบธนาคาร
ให้กับผู้ประกอบการที่จัดท�ำ
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ขยาย ระบบบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย
ระบบอากาศเสีย และอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ที่ได้รับ
การพิจารณาด้านเทคนิคจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อ
การวิจยั พัฒนา วิศวกรรมทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส�ำหรับภาคเอกชน (SME-R&D
Fund)

ธนาคารร่วมกับส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อสนับสนุนให้
ภาคธุ ร กิ จ มี ก ารลงทุ น พั ฒ นาขี ด ความสามารถ
ด้วยการวิจยั พัฒนา วิศวกรรมทางวิทยาศาสตร์ เพือ่
พัฒนาธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการอยู่รอดของธุรกิจอย่างยั่งยืน

โครงการเงินหมุนเวียนเพือ่ การ
อนุรักษ์พลังงานโดยสถาบัน
การเงิน

ธนาคารด� ำ เนิ น โครงการฯ ร่ ว มกั บ กรมพั ฒ นา
พลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน (พพ.)
กระทรวงพลังงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริม
ผลักดันให้เกิดการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน
โดยให้ ก ารสนั บ สนุ น เงิ น กู ้ ยื ม แก่ ผู ้ ป ระกอบการ
ที่ ส ามารถสร้ า งการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานอย่ า งยั่ ง ยื น
ในองค์กรของตนเองได้
เป็นสินเชื่อเพื่อลงทุนในด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ให้กับลูกค้าธนาคาร

ธนาคารจะเป็ น ผู ้ พิ จ ารณา
สินเชื่อตามระเบียบธนาคาร
ให้กับผู้ประกอบการที่จัดท�ำ
โครงการ ทีไ่ ด้รบั การพิจารณา
แล้ ว จากส� ำ นั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)
ธนาคารจะเป็ น ผู ้ พิ จ ารณา
สินเชื่อตามระเบียบธนาคาร
ให้กับผู้ประกอบการที่จัดท�ำ
โครงการอนุรกั ษ์พลังงาน ทีไ่ ด้
รับการพิจารณาด้านเทคนิค
จากกองทุนอนุรักษ์พลังงาน

สินเชือ่ กรุงไทยประหยัดพลังงาน
(KTB Green Loan)
32 รายงานความยั่งยืน 2560
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ธนาคารจะเป็ น ผู ้ พิ จ ารณา
สิ น เ ชื่ อ ใ ห ้ เ ป ็ น ไ ป ต า ม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

1. โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
โดยสถาบันการเงิน
2. โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม
3. โครงการสินเชื่อนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย
4. โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการวิจัย
และเทคโนโลยีส�ำหรับภาคเอกชน (SME-R&D Fund)
5. โครงการสินเชื่อกรุงไทยประหยัดพลังงาน (KTB Green Loan)
ในปี 2560 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมสามารถลด
ผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม โดยในโครงการเงินกูเ้ พือ่ สิง่ แวดล้อม
สามารถบ�ำบัดน�้ำเสียได้ 107,672.50 ลบ.ม./ปี และโครงการ
เงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน
สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 5,348,089.31 KWh/ปี
เทียบเท่าน�ำ้ มันดิบ 455.70 ตัน ค่าไฟฟ้า 22,371,317.52 บาท/ปี

ปีที่เริ่มดำ�เนินการ

วงเงินสินเชื่อรวมสะสม
(ล้านบาท)

ปี 2546 - ปัจจุบัน
ปี 2541 - ปัจจุบัน
ปี 2551 - ปัจจุบัน

343.30
2,149.84
150.00

ปี 2551 - ปัจจุบัน
ปี 2553 - ปัจจุบัน

286.00
3,258.00

102-7, 103-2, 201-1
ผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
ธนาคารด�ำเนินงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ค�ำนึงถึง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ “Growing
Together” ครอบคลุมใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคมก�ำหนดนโยบายและติดตาม
ผลการด�ำเนินงาน
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102-7, 201-1

ตารางมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ธนาคารสร้างขึ้น และกระจายมูลค่าเศรษฐกิจทางตรง
ข้อมูลการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ.ธนาคารกรุงไทยปี 2558-2560
จำ�นวนเงิน (ล้านบาท)

รายละเอียด

ผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐศาสตร์
รายได้		
ต้นทุนการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายพนักงานและผลประโยชน์
ค่าใช้จ่ายสำ�หรับที่มาของเงินทุน
ค่าใช้จ่ายด้านภาษี
ค่าใช้จ่ายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น
- เงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศล/สาธารณประโยชน์
- เงินบริจาคเพื่อการศึกษา/กีฬา
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมแก่ท้องถิ่น
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์แก่สังคม
- การให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอกองค์กร
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม

2558

2559

2560

151,531.33
42,540.70
22,732.78
49,978.33
9,634.21
171.56

150,202.81
45,800.99
23,151.95
40,758.88
10,351.68
171.52

143,563.63
56,833.73
22,490.45
35,082.05
7,698.44
146.49

26,473.75

29,967.79

21,312.47

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

201-4

ทัง้ นี้ รายได้ทเี่ กิดขึน้ ของธนาคารกรุงไทยเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาธุรกิจของธนาคาร
ภายใต้กฎเกณฑ์และข้อบังคับของหน่วยงานก�ำกับ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยมีภาครัฐเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ผา่ นกองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินของธนาคารกรุงไทย เป็นจ�ำนวนร้อยละ 55.046
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203-2

การด�ำเนินงานเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน

เช่น

ในปี 2560 ธนาคารได้พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ประเทศชาติในมิติต่างๆ โดยธนาคารได้ด�ำเนินโครงการส�ำคัญต่างๆ

โครงการ “กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บา้ น” ที่ธนาคารได้เริ่มต้นในปี 2548 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของ
94 โรงเรียน ในโครงการ “1 อ�ำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน” ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยในปี 2560 ธนาคารได้ด�ำเนินงานร่วมกับกิจการเพื่อสังคม “Learn Education” ผลักดันโครงการ
“KTB Digital Learning” เพื่อพัฒนาระบบการเรียนแบบ E-Learning ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 5-6 ของ 11 โรงเรียนของโครงการโรงเรียนสานฝันฯ ที่จะเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญต่อการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจดิจทิ ลั ของประเทศไทย

โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ทีเ่ ป็นโครงการทีธ่ นาคารต้องการปลูกฝังให้เยาวชนคนรุน่ ใหม่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช. ด�ำเนินธุรกิจและพัฒนาชุมชน ด้วยหลักธรรมาภิบาลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ด้วยการส่งแผนเข้าประกวด
โครงการพัฒนาชุมชนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป โดยที่ผ่านมามีเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า
28,000 คน ส่งโครงการประกวดกว่า 4,690 โครงการ โดยหนึ่งในโครงการที่ประสบความส�ำเร็จคือ โครงการ
“จิกกะลา โมเดล” ทีอ่ ำ� เภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ทีส่ ามารถชักชวนให้ชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมโครงการ
เกษตรอินทรีย์ โดยสามารถสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ยต่อครัวเรือน 20% และลดหนี้สิน 10% และสามารถขยาย
ความส�ำเร็จไปยังชุมชนใกล้เคียง
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การดาเนินงาน
ด้านสังคม

ธนาคารคำ�นึงถึง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งบุคลากร ลูกค้า
ควบคู่ไปกับชุมชน ดังนี้
103-2, 102-8

การด�ำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ธนาคารมุ่งเน้นการเตรียม
บุคลากรเพือ่ ร่วมผลักดันธนาคารเป็น Best Digital Banking และ Best Place
to Work โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมกับสายงานทรัพยากรบุคคลและ
บรรษัทภิบาล บริหารจัดการอัตราก�ำลังภาพรวมของธนาคารและอัตราว่าง
ภายในธนาคารให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สงู สุด ให้ความส�ำคัญกับการ
โอนย้ายหมุนเวียนภายในและการสรรหาจากภายในธนาคารก่อน และสรรหา
จากภายนอกเฉพาะกรณีตำ� แหน่งงานทีต่ อ้ งการบุคลากรทีม่ ที กั ษะเฉพาะด้าน
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102-7, 102-8

นอกจากนี้ ธนาคารได้ทบทวน Competencies : Core
Competencies, Technical Competencies, Management
Competencies และก�ำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานให้สอดรับกับ Digital Banking รวมไปถึงพัฒนา
ด้าน Leadership ให้กับหัวหน้าหน่วยงานทุกระดับ (ระดับต้น
ระดับกลาง และระดับสูง) เนือ่ งจากหัวหน้าหน่วยงานเป็นปัจจัย
ข้อมูลจ�ำนวนพนักงาน

ส�ำคัญที่จะยกระดับ Engagement และการปฏิบัติงานของ
พนักงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึน้ ตลอดจน
ยึดมั่นในนโยบาย Zero tolerance ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติ
งานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็น
รากฐานที่ส�ำคัญของการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
ในปี 2560 ธนาคารมีบุคลากรจ�ำนวนทั้งสิ้น 22,560 คน
สามารถจ�ำแนกตามเพศ ประเภทการจ้าง พื้นที่ และระดับ
พนักงาน ดังนี้

ปี 2558

จ�ำแนกตามระดับพนักงาน

พนักงาน
ประจ�ำ

ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับต้น-กลาง
พนักงาน

52
24
76
54
24
78
49
24
73
1,599 1,607 3,206 1,618 1,701 3,319 1,561 1,732 3,293
5,793 14,823 20,616 5,615 14,599 20,214 5,179 13,872 19,051
7,444 16,454 23,898 7,287 16,324 23,611 6,789 15,628 22,417
87
22 109 108
27 135 106
21 127
14
36
50
5
27
32
2
14
16
101
58 159 113
54 167 108
35 143

รวม

พนักงาน
ชั่วคราว

ลูกจ้างบริการ*
Outbound*
รวม

รวมทั้งหมด

7,545

16,512

รวม
(คน)

24,057

ชาย
(คน)

7,400

หญิง
(คน)

ปี 2560

จ�ำแนกตามประเภทการจ้าง

พนักงาน
จ้างเต็มเวลา
(Full-time)

หญิง
(คน)

ปี 2559

ชาย
(คน)

16,378

รวม
(คน)

23,778

ชาย
(คน)

6,897

หญิง
(คน)

รวม
(คน)

15,663 22,560

ลูกจ้างบริการ : ลูกจ้างทั้งหมด ยกเว้นลูกจ้างท�ำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์
*ลูกจ้างอื่นๆ : ลูกจ้างท�ำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ ลูกจ้างท�ำหน้าที่ตรวจสอบกิจการและที่พักอาศัยลูกค้า และลูกจ้างท�ำหน้าที่ติดตามหนี้รายย่อยภาคสนาม
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103-2, 102-7, 102-8, 401-1, 405-1

การรับพนักงานใหม่ จะพิจารณารับเพิ่มตามความจ�ำเป็นของธุรกิจธนาคารที่รองรับ Digital Banking และส�ำหรับ
พนักงานเดิม จะไม่มีการจ้างออก แต่จะพัฒนาพนักงานให้มีทักษะ ที่ตอบรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ให้พนักงาน
มีขีดความสามารถที่พร้อมปฏิบัติงาน และเพื่อให้ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก�ำหนด
จ�ำนวนและอัตราส่วนของพนักงานเข้าใหม่ และพนักงานที่พ้นสภาพ แยกตามช่วงอายุ เพศ และภูมิภาค
ข้อมูลพนักงาน

ปี 2558
เข้าใหม่
(คน)

ปี 2559

พ้นสภาพ
(คน)

เข้าใหม่
(คน)

ปี 2560

พ้นสภาพ
(คน)

เข้าใหม่
(คน)

พ้นสภาพ
(คน)

จ�ำนวนของพนักงานจ�ำแนกตามเพศ							

•

ชาย		
		 ร้อยละ
• หญิง
		 ร้อยละ
รวม

511
333
285
234
200
6.77
4.41
3.85
3.16
2.90
1,579
619
595
542
298
9.56
3.75
3.63
3.31
1.90
2,090
952
880
776
498
จ�ำนวนของพนักงานจ�ำแนกตามช่วงอายุ						
• อายุ < 30
1,687
536
572
437
154
		 ร้อยละ
19.64
6.24
8.33
6.37
2.93
• อายุ 30 - 50
401
228
305
297
340
		 ร้อยละ
3.81
2.17
2.71
2.64
2.87
• อายุ > 50
2
188
3
42
4
		 ร้อยละ
0.04
3.81
0.05
0.74
0.07
รวม
2,090
952
880
776
498
จ�ำนวนของพนักงานจ�ำแนกตามพื้นที						
่
• กลาง (กทม. และปริมณฑล)
1,319
507
638
480
468
		 ร้อยละ
11.15
4.28
5.45
4.10
4.17
• ภูมิภาค
769
443
242
296
30
		 ร้อยละ
6.30
3.63
2.01
2.46
0.27
• ต่างประเทศ
2
2
0
0
0
		 ร้อยละ
14.29
14.29
0
0
0
รวม
2,090
952
880
776
498
อัตราส่วน พนักงานใหม่ : พนักงานพ้นสภาพ
2.20
1
1.13
1
0.38

507
7.35
818
5.22
1,325

341
6.49
439
3.70
545
10.02
1,325
721
6.42
604
5.34
0
0
1,325
1
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401-2, 201-3

ธนาคารจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่การปฏิบัติงานที่ส�ำคัญของธนาคาร ทั้งอาคารส�ำนักงานใหญ่
ส�ำนักงานธุรกิจ ส�ำนักงานเขต สาขา รวมถึงพื้นที่ท�ำการของธนาคาร ทั้งในนครหลวงและภูมิภาค โดยมีรายละเอียดสวัสดิการ
ตามข้อที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการพนักงานธนาคารกรุงไทย

ด้านเศรษฐกิจ

พนักงาน พนักงาน
ประจ�ำ สัญญาจ้าง

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

Outbound

			

เงินเดือน
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
เงินค่าล่วงเวลา
เงินยืมสวัสดิสงเคราะห์
เงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
เงินสมทบเงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
เงินกู้เพื่อสวัสดิการพิเศษ
เงินช่วยเหลือพิเศษแก่พนักงานธนาคารที่ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานที่ตั้งอยู่บนเกาะ

































































-

-

เงินช่วยเหลือกรณีทุพพลภาพหรือถึงแก่กรรมจากการท�ำงาน
เงินทดแทน กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ
ถึงแก่กรรมเนื่องจากท�ำงาน
เงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ อันมิใช่เนื่องจากท�ำงาน
เงินสงเคราะห์ค่าฌาปนกิจ
การฌาปนกิจสงเคราะห์
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือบุตร
เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย
ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน
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ด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต				

ด้านการจูงใจ

รถยนต์ประจ�ำต�ำแหน่ง
เงินประจ�ำหน่วยงาน
เงินเพื่อตอบแทนความชอบในการท�ำงาน
เงินตอบแทนพิเศษในการท�ำงานกับธนาคารนาน
เงินตอบแทนพิเศษพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ต่อเนื่อง
เงินตอบแทนสาขาที่เปิดท�ำการทุกวัน
เครื่องแบบพนักงาน
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201-3, 401-2
พนักงาน พนักงาน
ประจ�ำ สัญญาจ้าง

สวัสดิการพนักงานธนาคารกรุงไทย

ด้านสุขภาพ อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

Outbound

			

สวัสดิการรักษาพยาบาล
การตรวจร่างกายประจ�ำปี
KTB Fitness Center

























บ้านพักสวัสดิการพนักงาน
วิปัสสนากรรมฐาน
กีฬาและนันทนาการ

























ร้านสหกรณ์พนักงานธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
บริการพนักงานต่างๆ อาทิ
บริการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์,
การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ การอ�ำนวยความสะดวกด้านการพนักงาน
ร้านอาหารสวัสดิการ

























ด้านนันทนาการ สันทนาการ				

ด้านการอ�ำนวยความสะดวกอื่นๆ				

หมายเหตุ : -

201-3

พนักงานประจ�ำ คือ พนักงานที่บรรจุต�ำแหน่งเป็นพนักงานธนาคาร
พนักงานสัญญาจ้าง คือ พนักงานที่ธนาคารท�ำการว่าจ้างโดยมีก�ำหนดเวลาจ้าง โดยมีก�ำหนดระยะเวลาแน่นอน
ลูกจ้างชั่วคราว คือ ลูกจ้างที่จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราวหรือมีก�ำหนดเวลาจ้าง และจะได้รับสวัสดิการตามตาราง
Outbound คือ พนักงานส�ำหรับให้บริการทางโทรศัพท์

สั ง คมของโลกก� ำ ลั ง ก้ า วสู ่ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ ธนาคาร
ตระหนักถึงชีวติ หลังเกษียณทีบ่ คุ ลากรจะต้องใช้เงินจ�ำนวนมาก
ธนาคารจึงมีกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ซึง่ จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน
เมือ่ วันที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2535 โดยปัจจุบนั มีบริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั หลักทรัพย์
จั ด การกองทุ น ไทยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด เป็ น ผู ้ บ ริ ห ารกองทุ น
โดยธนาคารจะเป็นผู้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้แก่สมาชิก
แต่ละรายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนค่าจ้าง และพนักงาน
สามารถทีจ่ ะเลือกจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 3
ร้อยละ 6 ร้อยละ 10 ร้อยละ 12 และร้อยละ 15 ของเงินเดือน
ค่าจ้าง พนักงานทีพ่ น้ สภาพจากการเป็นพนักงาน โดยไม่มคี วามผิด
ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และมีอายุ
กองทุนนับตัง้ แต่วนั ทีส่ มัครเป็นสมาชิกกองทุนตัง้ แต่ 5 ปีขนึ้ ไป

จึงจะได้รับเงินส่วนที่ธนาคารสมทบ โดยธนาคารช�ำระให้เป็น
เงินก้อนในครั้งเดียว ซึ่งธนาคารจะเป็นผู้ช�ำระภาษีเงินได้
กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพทัง้ จ�ำนวนแทนพนักงาน ทัง้ นีพ้ นักงานที่
ลาออกหรือเกษียนอายุงานเมื่ออายุ 55 ปีขึ้นไปจะได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ของผลประโยชน์ทั้งหมดที่ได้รับจากกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพจากกรมสรรพากร
จากผลการด�ำเนินงานของทั้ง 3 บริษัทที่ท�ำหน้าที่เป็น
ผูบ้ ริหารกองทุน ส่งผลให้ธนาคารมียอดเงินรวมในกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 60 จ�ำนวน 24,789.35 ล้านบาท

401-3

ด้วยระบบการบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ท�ำให้
ธนาคารเป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของพนักงาน ท�ำให้ใน
ปี 2560 พนักงานทีล่ าคลอดทุกคนยังคงกลับมาท�ำงานกับธนาคาร
โดยมีอตั ราการกลับเข้าท�ำงานและอัตราการคงอยูข่ องบุคลากร
หลังการใช้สิทธิลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร (จ�ำแนกตามเพศ) ดังนี้
รายงานความยั่งยืน 2560 41
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401-3
กรณีของการลา

•
•
•
•
		
		
•
		

จ�ำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร
จ�ำนวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร
จ�ำนวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลางานเลี้ยงดูบุตรแล้วกลับมาท�ำงาน
จ�ำนวนพนักงานที่กลับมาท�ำงานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาหยุด
เพื่อเลี้ยงดูบุตรและยังท�ำงานต่อหลังจากนั้นไป 1 ปี
(เปรียบเทียบปี 2559 กับ 2560)
อัตรากลับมาท�ำงานและการคงอยู่ของพนักงานที่กลับมา
หลังจากระยะการลาหยุดสิ้นสุดลงแล้ว

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

6,897
0
0
1*

15,663
17
13
17**

22,560		
17
13
18

100 %

100 %

100 %		

*ปี 2559 มีพนักงานชายลาช่วยภรรยาเลี้ยงดูบุตรจ�ำนวน 72 ราย และท�ำงานถึง 20/01/60 จ�ำนวน 40 ราย
**ปี 2559 มีพนักงานเพศหญิงลาเลี้ยงดูบุตร 21 ราย และท�ำงานถึง 20/01/61 จ�ำนวน 11 ราย
หมายเหตุ : ลาเลี้ยงดูบุตร คือ เพศหญิงลาเลี้ยงดูบุตรต่อ หลังจากลาคลอดแล้ว (ต่างกับลาคลอด)
ลาช่วยภรรยาเลี้ยงดูบุตร คือ เพศชายลาช่วยภรรยาเลี้ยงดูบุตร

404-2

การฝึกอบรมและการให้ความรู้
(Training and Education)
ธนาคารตระหนักดีวา่ “พนักงาน” คือ หัวใจหลักในการ
ขับเคลื่อนองค์กรและเป็นแรงผลักดันที่จะน�ำพาองค์กรไปสู่
ความยัง่ ยืน ธนาคารจึงได้มงุ่ เน้นพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง
บนพืน้ ฐานการปฏิบตั ติ อ่ บุคลากรอย่างเป็นธรรม โดยมุง่ เสริมสร้าง
โอกาสความก้าวหน้าและบรรยากาศการท�ำงานแบบมีสว่ นร่วม
ตลอดจนส่งเสริมทักษะและการเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตัวเองทุกที่ ทุกเวลา
103-2

ตามนโยบายของธนาคารที่มุ่งพัฒนาพนักงานเพื่อให้
บุคลากรมีขีดความสามารถสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์
ของธนาคาร ซึ่งในปี 2560 ธนาคารเน้นเตรียมความพร้อมเพื่อ
เข้าสู่ KTB Digital Banking ภายใต้แนวคิด “เก่งงาน เก่งคน
เก่งเทคโนโลยี” ผ่านกระบวนการพัฒนาพนักงานของธนาคาร
ให้เชือ่ มโยงแผนยุทธศาสตร์และปัจจัยต่างๆ มาเป็นตัวก�ำหนด
เช่น กลยุทธ์สายงาน, Competency, JD, Career Path
Roadmap, Training Need, Training Road Map โดยแบ่ง
กลุ่มพนักงานออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มผู้บริหาร และ
กลุ่มพนักงาน โดยพนักงานทั้ง 2 กลุ่ม ธนาคารได้ด�ำเนินการ
พัฒนา และมีการทบทวนกระบวนการพัฒนาพนักงานอย่าง
ต่อเนือ่ งทุกปี เพือ่ ให้สอดคล้องและเชือ่ มโยงกับแผนยุทธศาสตร์
ของธนาคาร และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของธนาคาร
ซึ่งมีการพัฒนาทักษะ 3 ด้าน คือ Core, Technical และ
Management Competency เช่น หมวดความรู้ผลิตภัณฑ์
การขายและบริการ, หมวดสินเชื่อ, การพัฒนาภาวะผู้น�ำ
(Leadership) ฯลฯ ผ่านการพัฒนาที่หลากหลายช่องทาง
เช่น การฝึกอบรมแบบ Classroom Training, การศึกษาหาความรู้
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ด้วยตนเอง (E-Learning), การเรียนรู้ผ่านระบบ VDO
Conference, การฝึกอบรมในงาน (OJT), Coaching,
Mentoring, Case Study & Workshop, Webinar, คูม่ อื การขาย
(Sale GURU) ฯลฯ นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร
ด้วยการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ระหว่างพนักงาน (Experience
based Training) ด้วยกันเอง และผู้บริหารกับพนักงาน
ซึ่ ง ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ได้ ร ่ ว มสร้ า งบรรยากาศเพื่ อ ให้ เ กิ ด
การเรียนรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรูใ้ ห้พนักงานโดยตรง ในด้านการสร้างวัฒนธรรม
องค์กร, การเสริมสร้างความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน และสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร
ในปี 2560 ธนาคารได้มโี ครงการ KTB Management
Trainee เพื่อด�ำเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่มีความรู้
ความสามารถโดดเด่น ที่มีศักยภาพสูง เป็นกลุ่ม Top Notch
มาปฏิ บั ติ ง านกั บ ธนาคาร โดยมี ผู ้ ที่ ผ ่ า นการคั ด เลื อ กที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมโครงการ KTB Management
Trainee จ�ำนวน 7 ราย ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 7 ราย
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการในการหมุนเวียน
เรียนรู้งาน (Rotation) ในช่วงระยะเวลา 2 ปีแรก (ก�ำหนด
Rotation ทุก 6 เดือนหรือตามความเหมาะสม) เพื่อพัฒนาให้
พนักงานในโครงการ KTB Management Trainee มีความรู้
ความสามารถที่หลากหลายและรอบด้าน ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อธนาคารในอนาคต
และได้ดำ� เนินโครงการ KTB High Potential Employee
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงานกลุ่ม
ศักยภาพสูงเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)
อย่างต่อเนือ่ ง เตรียมพนักงานกลุม่ ศักยภาพสูงให้มคี วามพร้อม
ส�ำหรับการทดแทนต�ำแหน่งที่สูงขึ้นและพยายามดึงดูด รักษา
และจูงใจคนเก่ง คนดีให้อยู่กับธนาคาร

404-2

ส�ำหรับพนักงานกลุ่มผู้เกษียณ ธนาคารได้จัดกิจกรรม
KTB Happy Retirement เพือ่ ให้ความรูใ้ นการวางแผนเพือ่ การ
เกษียณ โดยมีการเสวนาให้ความรู้และบอกเล่าประสบการณ์
เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนการเกษียณ
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มาตรการด�ำเนินงาน ปี 60
ตามที่ธนาคารต้องเผชิญกับความท้าทายทางเทคโนโลยี
และการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่ง (Bank และ Non-Bank)
ทั้งในและต่างประเทศ ธนาคารจึงมุ่งพัฒนาตามขีดความ
สามารถของพนักงาน (Core Competency, Technical
Competency) และขีดความสามารถของผูบ้ ริหาร (Leadership
Competency) รวมถึงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาด้าน
Digital Mindset & Awareness, Digital Product, Digital
Literacy และมีการน�ำ Technological skil /Tools มาสนับสนุน
ในการปฏิบัติงานให้พร้อมก้าวเข้าสู่ Digitalization โดยอาศัย
กระบวนการพัฒนาพนักงาน
KTB Strategic Goal

1

5

Identify
Need

Evaluate
Instructor

4

Implement

Gap
Analysis
Learner

Manager

3

Design

2

Analyze
Need

จากกระบวนการพัฒนาพนักงานดังกล่าว จะเห็นได้ว่า
มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูล
ความต้องการการพัฒนาผูบ้ ริหารและพนักงานในระดับองค์กร
ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ธนาคาร นโยบายของผู้บริหาร นโยบาย
ของสายงาน จนกระทั่งความต้องการระดับบุคลากรเพื่อน�ำมา
ใช้วเิ คราะห์รว่ มกับปัจจัยอืน่ ๆ อาทิ กรอบสมรรถนะ, ความท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร, แผนปฏิบัติการขององค์กรทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว ฯลฯ เพื่อน�ำมาก�ำหนดแผนการพัฒนา
บุคลากรของธนาคาร โดยในปี 2560 ธนาคารมุ่งเน้นพัฒนาใน
4 มิติ ดังนี้
1. ปิด Gap Competency (Up-skil /Re-skil ) โดยมี
การวิเคราะห์จากผลการประเมิน Competency ประจ�ำปี 2559
ทีจ่ ะระบุจดุ ทีต่ อ้ งพัฒนา (Development Areas) เพือ่ น�ำมาใช้
ในการวางแผนการพัฒนาบุคลากร
2. การพัฒนา Digital Mindset & Digital Literacy
Skill เน้นการเสริมสร้าง Digital Skill (Basic) ที่จ�ำเป็นต่อ
พนักงานในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้พนักงานนั้นสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อเข้าสู่การเป็น
Digital Banking
3. การพัฒนาด้าน Leadership เป็นการเสริมสร้าง
และพั ฒ นาของผู ้ บ ริ ห ารให้ มี ค วามพร้ อ มและยกระดั บ
Performance ของพนั ก งานได้ ซึ่ ง จากการวิ เ คราะห์
Leadership Competency ในปี 2560 ธนาคารเน้นการสร้าง
Inspiration, Strategic Orientation และ Coaching Culture
4. มุ่งเน้นการพัฒนาด้วยตนเอง (Self-Learning)
ในปี 2560 ธนาคารได้มีการพัฒนาความรู้ผ่านช่องทาง
Knowledge Management และ E-Learning เชื่อมโยง
เข้ากับ Career Path เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (Self-Learning) ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา
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ในปี 2560 พนักงานและผู้บริหารของธนาคารได้รับการฝึกอบรม โดยจ�ำแนกตามเพศ ประเภทพนักงาน ดังนี้
ประเภทพนักงาน

จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย
(ชม./คน/ปี)

จ�ำนวนชั่วโมง
การอบรมทั้งหมด

ทั้งหมด (22,417)
75.56 ชั่วโมง/คน/ปี
1,693,776 ชั่วโมง
จ�ำแนกตามเพศ			
เพศชาย (6,789 คน)
66.10 ชั่วโมง/คน/ปี
448,767 ชั่วโมง
เพศหญิง (15,628 คน)
79.66 ชั่วโมง/คน/ปี
1,245,009 ชั่วโมง
จ�ำแนกตามระดับพนักงาน			
กลุ่มพนักงาน (19,051 คน)
72.33 ชั่วโมง/คน/ปี
1,377,969 ชั่วโมง
กลุ่มผู้บริหาร (3,366 คน)
93.82 ชั่วโมง/คน/ปี
315,807 ชั่วโมง
รูปแบบการจัดหลักสูตร			
การเรียนรู้ภายในธนาคาร
72.91 ชั่วโมง/คน/ปี
1,634,571 ชั่วโมง
การเรียนรู้ภายนอกธนาคาร
0.45 ชั่วโมง/คน/ปี
10,194 ชั่วโมง
การเรียนรู้ผ่าน
2.18 ชั่วโมง/คน/ปี
49,011 ชั่วโมง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ร้อยละของพนักงานที่ได้รับ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

หลังจากที่พนักงานได้รับการฝึกอบรมตามแต่ละหลักสูตรแล้ว จะมีการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม และน�ำผล
การประเมินและติดตามผลมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาต่อไป
44 รายงานความยั่งยืน 2560
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สุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ท�ำงาน
ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของสุขภาพและความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจน
สภาพแวดล้อมของสถานประกอบการทีป่ ราศจากอันตรายและความเสีย่ ง ธนาคารจึงได้กำ� หนดเป้าหมายการด�ำเนินงานด้านความ
ปลอดภัยฯ นโยบายความปลอดภัยฯ วิสยั ทัศน์ความปลอดภัยฯ พันธกิจ ความปลอดภัยฯ ค่านิยมและกลยุทธ์ดา้ นความปลอดภัยฯ
เป็นกรอบและแนวทางของกระบวนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ เพื่อน�ำไปสู่เป้าหมาย “ธนาคารคือบ้านหลังที่สอง”
เป้าหมายการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคาร (Safety Summit)
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่สอง
ปิด Gap คู่เทียบ เพื่อให้ธนาคาร
กรุงไทยเป็นธนาคารชั้นน�ำ
ในเรื่องความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน (2559-2563)

เราอยู่ที่นี่

ขั้นที่สาม
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ขององค์กร และพนักงานรู้สึกว่า
“ธนาคารคือบ้านหลังที่สอง”
(2560-2564)

3

ขั้นที่หนึ่ง
วางรากฐานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานให้แข็งแกร่ง
(2557-2558)

2
1

ในปี 2560 เป้าหมายของธนาคาร คือ การปิด Gap คู่เทียบ ทั้งธนาคารพาณิชย์คู่เทียบ และรัฐวิสาหกิจอื่นๆ

โดยการยกระดับการด�ำเนินงานของธนาคาร เพื่อให้เป็นผู้น�ำด้านความปลอดภัยฯ เมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์คู่เทียบ รวมทั้ง
สร้างการรับรู้ ความตระหนัก และปลูกฝังจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัยฯ กับพนักงานให้มากขึ้น
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นโยบายความปลอดภัยฯ ของธนาคาร (Safety Policy)
1

2

3

4

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
ธนาคารจะสนับสนุนการออกประกาศ กฎระเบียบ
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารจะด�ำเนินการติดตามเฝ้าระวัง ประเมิน
ควบคุมอันตราย และจัดให้มีการปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานทัง้ พืน้ ทีภ่ ายในอาคาร และ
บริเวณภายนอกโดยรอบในเขตพื้นที่อาคาร เพื่อ
ความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ
มีการเผยแพร่ให้ความรู้ และสร้างความตระหนัก
ในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ

5

6

7

แวดล้อมในการท�ำงาน แก่ผู้บริหารและพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง
พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการด�ำเนิน
โครงการ แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งานของธนาคาร
พร้อมทั้งร่วมเสนอความคิดเห็น ในการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานและวิธีการท�ำงาน
ที่ปลอดภัย
พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความ
ปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และข้อก�ำหนด
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ธนาคารจะท�ำการติดตาม ประเมินผลการด�ำเนิน
งาน และพัฒนาปรับปรุงงานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ความปลอดภัยฯ ของธนาคาร (Safety Vision)
“มุง่ เน้นการดูแลสุขภาพของบุคลากรทัว่ ทัง้ องค์กร สร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงานให้เหมาะสม ปลอดภัย
ปราศจากความเสี่ยง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการท�ำงาน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากรทั่วทั้ง
องค์กร”

พันธกิจความปลอดภัยฯ ของธนาคาร (Safety Mission)
•
•
•
•
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ให้ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการท�ำงาน
ให้กับบุคลากรทั่วทั้งองค์กร
ประเมินและควบคุมอันตรายต่างๆ ที่จะส่งผลต่อสุขภาพของบุคลากร
ทั่วทั้งองค์กร และผู้มาติดต่อกับธนาคาร
ดูแลสภาพแวดล้อมการท�ำงานให้เหมาะสมและปลอดภัย
สร้างเสริมให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ และสังคม
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โครงสร้างการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ
และคณะกรรมการด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อสวัสดิภาพของพนักงาน
ทีมงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

ฝ่ายอาคาร
และจัดการทรัพย์สิน

ฝ่ายบริการ
และรักษาความปลอดภัย

ฝ่ายบริหารงานวิจัย
และพนักงานสัมพันธ์

ฝ่ายสถานพยาบาล
ธนาคาร

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
(อาคารที่มีพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงานระดับบริหาร
(อาคารที่มีพนักงานตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงานระดับหัวหน้างาน
(อาคารที่มีพนักงานตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป)
พนักงาน

1. กรรมการผู้จัดการใหญ่
เป็นผู้ถ่ายทอดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (Safety Policy) สู่พนักงานทุกคน
ในทุกสายงาน ให้ร่วมขับเคลื่อนการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ และเพื่อแสดงให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
รับทราบว่าผู้บริหารของธนาคารมีความมุ่งมั่นในการดูแล และยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกคน โดยเฉพาะการดูแล
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัย และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
2. คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อสวัสดิภาพของพนักงาน
เป็นคณะที่มาจากการแต่งตั้งตัวแทนในระดับผู้บริหาร จากทุกสายงานของธนาคาร โดยมีหน้าที่ทบทวนกระบวนการ
บริหารจัดการและแผนงานด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคาร รวมทั้งท�ำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ
ไปสู่การปฏิบัติของพนักงานทุกคนในสายงาน
3. KTB - SSHE
KTB - SSHE (KTB - Safety, Security, Health and Environment) คือ ระบบการด�ำเนินงานเพื่อดูแลด้านความปลอดภัย
สวัสดิภาพ สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของทั้งธนาคาร ซึ่งมีฝ่ายงานต่างๆ รับผิดชอบ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานวินัยและ
พนักงานสัมพันธ์ ฝ่ายอาคารและจัดการทรัพย์สิน ฝ่ายบริการและรักษาความปลอดภัย และฝ่ายสถานพยาบาลธนาคาร โดยการ
ด�ำเนินการของ KTB - SSHE จะอยูบ่ นพืน้ ฐานของการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานทุกคน อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียมกัน
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4. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ธนาคารได้จดั ตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน แต่ละอาคาร ซึง่ ประกอบด้วย
ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง ซึ่งเป็นพนักงานระดับบังคับบัญชา และตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง ซึ่งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ตามสัดส่วน
และจ�ำนวนที่กฎหมายก�ำหนด เพื่อการควบคุมและดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานแต่ละอาคารทั่วประเทศ
อย่างเป็นระบบ ปัจจุบันธนาคารมีคณะกรรมการความปลอดภัยฯ จ�ำนวนทั้งสิ้น 75 คณะ
ภาพองค์ประกอบและการประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ
ประธาน
กรรมการผู้แทน
ฝ่ายนายจ้าง

กรรมการผู้แทน
ฝ่ายลูกจ้าง

กรรมการผู้แทน
ฝ่ายนายจ้างและเลขานุการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย
จ�ำนวน
ลูกจ้างใน
สถานประกอบ
กิจการ

จ�ำนวน
กรรมการ
(ขั้นต�่ำ)

50-99

100-499

หน่วย : คน

องค์ประกอบของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ประธาน (นายจ้างหรือ
ผู้แทนนายจ้างระดับริหาร)

ผู้แทนนายจ้าง
(ระดับผู้บังคับบัญชา)

ผู้แทนลูกจ้าง

กรรมการ
และเลขานุการ

5

1

1

2

1

7

1

2

3
1

≥50-99

11

1

4

5

5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงานระดับบริหาร และระดับหัวหน้างาน
ในปี 2559-2560 ธนาคารได้ดำ� เนินการจัดอบรม และแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�ำงานระดับบริหาร/หัวหน้างาน
เพื่อท�ำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามการด�ำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ ให้เป็นไปตามแผนงานของ KTB-SSHE และ
ท�ำหน้าที่ก�ำกับ ดูแล ให้พนักงานในการดูแลปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยฯ อีกทั้งคอยช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมความปลอดภัยฯ ต่างๆ ของธนาคาร เป็นต้น
6. พนักงาน
พนักงานมีหน้าที่ให้ความร่วมมือในการด�ำเนินโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมด้านความปลอดภัยฯ พร้อมทั้งมีส่วนช่วยในการ
ดูแล ตรวจสอบสภาพแวดล้อม และร่วมเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ปลอดภัย เพื่อน�ำไปสู่
เป้าหมายการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคาร
48 รายงานความยั่งยืน 2560
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ในปี 2560 ธนาคารมีคณะกรรมการด้านความปลอดภัยฯ สรุปได้ดังนี้
คณะท�ำงาน

ความรับผิดชอบ

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละของ
พนักงาน การประชุม
ทั้งหมด

คณะกรรมการนโยบายบริหาร
จั ด การสภาพแวดล้ อ มเพื่ อ
สวัสดิภาพของพนักงาน
จ�ำนวน 1 คณะ

ก� ำ หนดนโยบายการจั ด การด้ า นความ
19
0.08
ปลอดภัย โครงสร้างการบริหาร แผนงาน 			
และการน�ำไปปฏิบัติ การประเมินผลและ
ทบทวนการจัดการ และการด�ำเนินการ
ปรับปรุงด้านความปลอดภัยของธนาคาร

ไตรมาสละ
1 ครั้ง

คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชี ว อนามั ย และสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน (คปอ.)
จ�ำนวน 75 คณะ

รายงานและเสนอแนะมาตรการหรื อ
459
2.01
แนวทางปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้ ถู ก ต้ อ งตาม 			
กฎหมาย เกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ท�ำงานส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้าน
ความปลอดภัยในการท�ำงานของธนาคาร
รับเรื่องราวร้องทุกข์จากพนักงาน และ
ตรวจสอบสถิตกิ ารประสบอันตรายทีเ่ กิดขึน้
ในธนาคาร

เดือนละ
1 ครั้ง

** หมายเหตุ พนักงาน บมจ.กรุงไทย ประจ�ำปี ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เท่ากับ 22,860 คน

การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ปี 2560
เพื่อการเน้นย�้ำ การรับรู้ และความเข้าใจด้านความ
ปลอดภัยฯ ให้กับพนักงาน ดังนั้น การด�ำเนินงานในปี 2560
ธนาคารจึงได้สอื่ สารข้อมูลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ
อย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางที่สะดวก และเข้าถึงง่าย ทั้งนี้
ได้เพิ่ม/ปรับปรุง การน�ำเสนอข้อมูลผ่านช่องทางที่น่าสนใจ
โดยใช้สื่อ Digital ให้มากขึ้น และยังคงมีการส่งเสริมและ
ผลั ก ดั น กระบวนการบริ ห ารจั ด การด้ า นความปลอดภั ย ฯ
สูก่ ารปฏิบตั ขิ องฝ่ายต่างๆ โดยมีระบบทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั่วทั้งองค์กรทั้งส�ำนักงานใหญ่ ส่วนภูมิภาค และสาขา ผ่าน
KTB-SSHE (KTB-Safety, Security, Health and Environment)
ซึ่งจะมีการด�ำเนินการที่แตกต่างกันไปตามความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึน้ ในแต่ละสถานทีท่ ำ� งาน หรือสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงานให้เหมาะสม ปลอดภัย
ปราศจากความเสี่ยง
สรุปการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ปี 2560

•

โครงการตรวจสภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งาน
“KTB Mobile Environmental Monitoring”
• โครงการตรวจสถานี ง านและท่ า ทางการนั่ ง
ของพนักงาน “KTB ERGONOMICS CARE”

•

โครงการบริ ห ารจั ด การขยะและปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมของพนักงาน (น�ำร่องในอาคาร สนญ. 1 และ 2)
• โครงการปรั บ ปรุ ง ระบบเตื อ นภั ย ไฟไหม้ จ าก
แจ้งเหตุแบบ Zone เป็นแบบแจ้งเหตุเฉพาะจุด Addressable
(น�ำร่องในอาคาร สนญ. 1)
• ติดตั้งตู้กุญแจระบบอัจฉริยะส�ำหรับเก็บกุญแจ
รถยนต์กองกลาง (น�ำร่องในอาคาร สนญ. 1)
• โครงการปรับปรุงระบบการจราจรเข้า-ออก รถยนต์
และรถจักรยานยนต์ (น�ำร่องในอาคาร สนญ. 1 และ 2)
• ติดตั้งตัวหนอนดักความเร็ว และกระจกโค้ง
เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน (อาคารสาขาถนนศรีอยุธยา)
• โครงการปรับปรุงอาคารสุขมุ วิท อาคารนานาเหนือ
และอาคารอื่ น ๆ ของธนาคารตามหลั ก การออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม (New Workplace Design) และการบริหาร
จัดการทรัพยากรกายภาพ (Facility Management) รวมทั้ง
มีการศึกษา Case Study: New Office Design และศึกษา
โครงการ “Office Space Management” เพื่อจัดสรรพื้นที่
รองรับตามความเหมาะสม รองรับลักษณะการปฏิบตั งิ าน และ
รองรับอัตราก�ำลัง
รายงานความยั่งยืน 2560 49
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•

โครงการปรับปรุงคลังราษฎร์บูรณะ โกดัง 7-8
เพื่อจัดเก็บเอกสารและทรัพย์สินของธนาคาร ให้มีมาตรฐาน
และใช้พื้นที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ
• โครงการปรับปรุงอาคาร SV CITY พระราม 3 และ
ปรับอาคารนานาเหนือ สุขุมวิท ตามเกณฑ์มาตรฐานพื้นที่

ส�ำนักงาน (8-12 sq.m./person)
• โครงการกิจกรรมเสริมสุขภาพของพนักงานศูนย์
ปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร โดยการน�ำสื่อ Digital ต่างๆ มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น QR Code, Google Suite
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จ�ำนวนและอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงานของพนักงาน ปี 2560 จ�ำแนกตามความแตกต่างของพื้นที่และเพศ

ตัวชี้วัด

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

1 จ�ำนวนการบาดเจ็บ
1
จากการท�ำงานรวม (คน)
2 จ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุ
0
ถึงขั้นหยุดงาน (คน)
3 อัตราการบาดเจ็บ
0.05
จากการท�ำงานรวม
(Total Recordable
Injuries Rate: TRIR) :
1,000,000 ชม. การท�ำงาน
4 อัตราความถี่ของการ
0
เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
(Lost Time Injuries Frequency
Rate: LTIFR) : 1,000,000 ชม.
การท�ำงาน
5 จ�ำนวนวันลาป่วย (วัน)
13,256

สาขาทั่วประเทศ

ศูนย์บริหารและ
จัดการธนบัตร
ศูนย์บริหาร
และจัดการ
เหรียญกษาปณ์

พื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนใต้
และพื้นที่ต่อเนื่อง

รวมทั้งธนาคาร

ญ

รวม

ช

ญ

รวม

ช

ญ

รวม

ช

ญ

รวม

ช

ญ

รวม

2

3

0

0

0

2

0

2

0

0

0

1

4

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0.08 0.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.10 0.15

0

0

0

0

21,957 35,213 5,151 20,150 25,301 141

163 304 182 451

0.02 0.09 0.11

0

0

0

633 18,729 42,721 61,450

ในปี 2560 สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตของพนักงานคิดเป็นหน่วย 200,000 ชม./คน/ปี
- อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงขั้นหยุดงาน แต่ไม่เสียชีวิต (IR) คือ ไม่พบผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
ถึงขั้นหยุดงาน
- อัตราโรคที่เกิดจากการท�ำงาน (ODR) คือ ไม่พบผู้ที่เกิดโรคจากการท�ำงาน
- อัตราพนักงานที่ขาดงาน (AR) คือ ไม่พบผู้ที่ขาดงาน
- อัตราวันขาดงาน (LDR) มีค่าเท่ากับ 2.04 วัน

50 รายงานความยั่งยืน 2560
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ธนาคารได้ใช้กฎเกณฑ์ในการบันทึกข้อมูล รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และแนวปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย โดยธนาคาร
ได้จ�ำแนกความเสี่ยงที่พนักงานได้รับตามสถานที่ท�ำงานที่แตกต่างกัน ดังนี้
สถานที่ท�ำงาน

ความเสี่ยง

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

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

สาขาทั่วประเทศ

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

ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตร
ศูนย์บริหารและจัดการเหรียญกษาปณ์

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

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และพื้นที่ต่อเนื่อง

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

403-4

ข้อตกลงในด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ซึ่งครอบคลุมข้อตกลงของสหภาพแรงงาน
การด� ำ เนิ น การด้านสุขภาพและความปลอดภัย ของ
ธนาคาร จะถือการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของ พ.ร.บ. แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 และ พ.ร.บ. ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. 2554
ซึ่งธนาคารได้ก�ำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพ
และความปลอดภัย เช่น การจัดให้มกี ารตรวจสุขภาพประจ�ำปี
การจ่ายเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ/เสียชีวิต อันเนื่องมาจาก
การท�ำงาน การดูแลสถานทีท่ ำ� งานให้มคี วามปลอดภัย การเพิม่

จุดติดตั้งกล้องวงจรปิด การจัดให้มีอุปกรณ์นิรภัยส�ำหรับ
ติดรถยนต์ เช่น แผ่นฟิลม์ กันกระสุน แผ่นนิรภัย กระเป๋านิรภัย
แผ่นพนักพิงหลังนิรภัย ในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้และพืน้ ที่
ต่อเนื่อง เป็นต้น
โดยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย จะท�ำ
หน้าที่เป็นตัวกลางรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อน�ำเรื่องเข้าสู่
ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพและความปลอดภัยให้กับพนักงาน ที่นอกเหนือจาก
การจัดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ธนาคารมีอยู่แล้ว เช่น การจัด
ให้มีเครื่องฟอกอากาศเพิ่มเติมในอาคารที่มีปัญหาฝุ่นละออง
เป็นต้น
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ตัวชี้วัดการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ และสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ปี 2560
เป้าหมาย
ปี 2560

ตัวชี้วัด

1. คะแนนความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมฯ
2. ความตระหนักและรับรู้ถึงการด�ำเนินงาน
ด้านอาชีวอนามัยฯ
3. การด�ำเนินการ 5 ส.
			
4. การประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ
(75 คณะ)
5. อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
• อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานรวม
		 (Total Recordable Injuries Rate : TRIR)
• อัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
		 (Lost Time Injuries Frequency Rate : LTIFR)
6. การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนความปลอดภัยฯ
≥ 			
7. ตรวจสมรรถภาพร่างกาย พนักงานศูนย์บริหาร
และจัดการธนบัตร
8. จ�ำนวนข้อมูลเรื่องความปลอดภัยฯ/ สุขภาพ
ที่พนักงานได้รับ
9. จ�ำนวนการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยฯ ต่างๆ

≥ ≥ 4.00
4.22
≥ 70%
93.91%
≥
ทุกหน่วยงาน
100%
ต้องด�ำเนินการ		
เดือนละ 1 ครั้ง
เดือนละ 1 ครั้ง
≤

1.50

0.11

0

0

แก้ไขปัญหาได้
78.50%
≥ 75% 		
100%
100%

102-41, 407-2

สิทธิในการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรอง
ธนาคารยังให้สทิ ธิ เสรีภาพ ในการสมาคม และการร่วม
เจรจาต่อรอง ซึ่งถือเป็นสิทธิพื้นฐานเพื่อปกป้องกรณีที่ลูกจ้าง
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง โดยปฏิบัติตามหลักกฎหมาย
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พระราชบัญญัติ
คุณสมบัตมิ าตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ ประกาศคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต�่ำของสภาพการจ้าง
งานในรัฐวิสาหกิจ ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ (มาตรา
575-586: ลักษณะการจ้างงาน) และแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
คือแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ซึ่งกรรมการธนาคาร
คนหนึ่งเป็นประธาน ในส่วนของคณะกรรมการประกอบด้วย
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง จ�ำนวน 9 คน และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
52 รายงานความยั่งยืน 2560
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70 เรื่อง/ปี
≥
≥ ≥ 20 รุ่น/ปี

≥

64 เรื่อง
≥
15 รุ่น

เป้าหมาย
ปี 2561

≥ ≥ 4.00
≥ ≥ 70%
ทุกหน่วยงาน
ต้องด�ำเนินการ
เดือนละ 1 ครั้ง
≤

1.00
0

แก้ไขปัญหาได้
≥ 75%
100%
≥

75 เรื่อง/ปี

≥

20 รุ่น/ปี≥

(ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย) จ�ำนวน
9 คน โดยก�ำหนดให้มีการประชุม เป็นประจ�ำทุกเดือน
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ทั้งนี้ ธนาคารมีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคาร
กรุงไทย ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูแ้ ทนฝ่ายลูกจ้างในการเจรจาต่อรองกับ
ฝ่ายนายจ้าง โดยก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2518 ตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ในปัจจุบนั มีสมาชิกจากทัว่ ประเทศ
รวม 19,269 คน คิดเป็นร้อยละ 85.4 ของจ�ำนวนพนักงาน
ทั้งหมด 22,560 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60)
ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
ทั้งสิ้น 12 ครั้ง รวม 41 เรื่อง (เฉพาะเรื่องหารือใหม่ ไม่รวม
เรือ่ งต่อเนือ่ ง) รูปแบบของการประชุมจะเป็นไปในลักษณะร่วม
ปรึกษาหารือ (Joint Consultation Committee) โดยค�ำนึง
ถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นส�ำคัญ กรณีที่ธนาคารมีก�ำไรสุทธิ

การจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ จะเป็นไปตามความเหมาะสม
โดยเทียบเคียงกับ Industry Norms และปัจจัยอื่นๆ ที่มีเหตุผล
เหมาะสม ซึง่ คณะกรรมการฯ ได้รว่ มกันหารือ ด�ำเนินการแก้ไข
และมีขอ้ สรุป พร้อมทัง้ มีมาตรการแก้ไขแล้วเสร็จในทุกเรื่อง ตาม
กรอบของกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับกับธนาคาร ยึดมัน่ ในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง
และเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติทั้งทางด้านเชื้อชาติ การนับถือ
ศาสนา เพศ และพวกพ้อง
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีชอ่ งทางในการรับฟังความคิดเห็น
ของพนักงานหลากหลายช่องทาง ดังนี้
E-mail :
hr.care@ktb.co.th/we.lovektb@ktb.co.th
Hotline :
0 2208 7606-9

โดยฝ่ายบริหารงานวินัยและพนักงานสัมพันธ์เป็นผู้รับ
ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ และพร้อมที่
จะประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างธนาคารกับพนักงานเพิม่ มากขึน้ ต่อไป
103-2

การดูแลลูกค้าของธนาคาร
ธนาคารด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดย
ก�ำหนดอยู่ในจรรยาบรรณธุรกิจ ครอบคลุม 3 หลักการใหญ่

คือ ความซื่อสัตย์ส่วนตน (Integrity) ความยุติธรรมในการ
ด�ำเนินธุรกิจ (Fairness) และการรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
(Responsible of Stakeholders) ซึ่งแบ่งการด�ำเนินงาน
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
• ยึดถือหลักการดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าเป็น
ส�ำคัญ และให้บริการด้วยความยุติธรรม โดยธนาคารจะไม่
เปิดเผยข้อมูลหรือความลับของลูกค้ายกเว้นกฎหมายก�ำหนดให้
ต้องเปิดเผยหรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า
• ให้ความส�ำคัญถึงการด�ำเนินการต่อข้อร้องเรียน
ของลูกค้าอย่างทันท่วงที โดยธนาคารได้ด�ำเนินการส�ำรวจ
พฤติการณ์แวดล้อม ท�ำความเข้าใจและจัดการต่อข้อร้องเรียน
ของลูกค้า ด้วยวิธีการเหมาะสม ยุติธรรมและโปร่งใส
• ด�ำเนินการโฆษณา จัดกิจกรรมทางการตลาดและ
น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพือ่ ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนที่เป็นประโยชน์
ก่อนตัดสินใจใช้บริการ
103-2

การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้บริการอย่างมีคณุ ภาพ ธนาคารได้เปิดช่องทาง
ให้ลูกค้าร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความสะดวกสบายจาก
การให้บริการผ่านช่องทาง/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
ดังภาพ
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ช่องทาง/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

1
RM/หน่วยงาน/
พนง.สาขา

โทร. 0 2208 8989
www.ktb.co.th/E-mail :
Fax/ หนังสือ/ แจ้ง complain.center@ktb.co.th
เรื่องที่สนญ. ด้วยตนเอง

No

ความรุนแรงระดับ
Near Miss

2

Yes
2.1

Near Miss
(ขอความช่วยเหลือ)

2.2 Low Risk

(เสนอแนะบริการ)

จัดล�ำดับ
ความรุนแรง

ให้ความช่วยเหลือ

2.3 Moderate

Risk (ร้องเรียน)

2.4 High Risk

(ร้องเรียนเร่งด่วนรุนแรง)

ชี้แจงลูกค้า
พอใจ/ไม่พอใจ

ส่งเรื่องไปยังเจ้าของงาน
ภายใน SLA ของแต่ละ
ระดับความรุนแรง*

เจ้าของงานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง
ด�ำเนินการแก้ไขภายใน
SLA ของแต่ละระดับ
ความรุนแรง*

3

รรล. ให้คำ� ปรึกษา/
ติดตามเรือ่ ง

แจ้งผลให้ลูกค้าทราบ
ภายใน SLA ของแต่ละ
ระดับความรุนแรง*
เจ้าของงานบันทึก
บนระบบรับค�ำแนะน�ำ
และติชม

No

Call Center
0 2111 1111
บันทึกเรื่องผ่านระบบ
งาน Tele pro

รรล. บันทึกบนระบบ
เสนอแนะและติชม

ลูกค้าพอใจ

ข่าว/สื่อภายนอก
Face book/เว็บไซต์
ฯลฯ

ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนลูกค้า (รรล.)

ให้ความช่วยเหลือ
ทันที

Yes
No

ลูกค้า

4      **** กรณีเป็น

เรื่อง Crisis
Communication
ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ได้ รายงานผู้บริหาร
ศูนย์/ผู้บริหารสายงาน
สื่อสารและภาพลักษณ์
องค์กร/ผู้บริหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทันทีเพื่อพิจารณาเข้าสู่
กระบวนการบริหาร
การสื่อสารในภาวะ
วิกฤติทันที

ชี้แจงลูกค้า
พอใจ/ไม่พอใจ

Yes

No

ทีมบริการลูกค้าทาง
โทรศัพท์ (KTB) ฟังเสียง
จากระบบบันทึกเสียง NICE

ลูกค้าพอใจ

บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
บนระบบงานรับค�ำแนะน�ำ
และติชม

5    **** กรณีซบั ซ้อน/
ทุจริต สายงาน
ไม่สามารถด�ำเนินการ
เองได้ ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบ น�ำส่งเรื่อง
สายงานตรวจสอบ
ภายใน ด�ำเนินการ
ตรวจสอบทันที

รรล. พิจารณายุติเรื่อง

Yes
ยุติเรื่อง
สิ้นสุด
รรล.
RM

หมายถึง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนลูกค้า
หมายถึง Relationship Manager
ด�ำเนินการตามกระบวนการ
รรล. ด�ำเนินการให้ค�ำปรึกษา/ติดตามเรื่อง
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ประเมินประสิทธิผล
ประเมินความพึงพอใจ
ของลูกค้า
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6      รรล. ด�ำเนินการ

1. ส่ง จม./ของที่ระลึกให้ลูกค้า
2. ท�ำรายงานสรุปรายเดือน/งวด/ปี
3. น�ำส่ง กจญ./ผู้บริหารสายงาน/
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

7
ทบทวนกระบวนการ
ทุกไตรมาส 4
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ในปี 2560 ธนาคารเพิ่มกระบวนการติดตามและวัดประสิทธิผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/ข้อขัดข้อง ไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน
การจัดการเรือ่ งร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ด้วยการจัดการแก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียนอย่างเป็นระบบธนาคารสามารถให้ความช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาให้กบั ลูกค้าแยกตามประเภทกลุม่ เรือ่ งจนได้ขอ้ ยุติ ร้อยละ 99.72 และอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการร้อยละ 0.28 ขณะเดียวกัน
ปริมาณลูกค้าที่แจ้งเรื่องผ่านช่องทาง Website/Face book (KTB care)/www.ktb.co.th เพิ่มสูงขึ้น และเพื่อเป็นการรองรับ
พฤติกรรมของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นไป ธนาคารได้ปรับปรุงขยายเวลาในการให้บริการของช่องทางสือ่ สังคมออนไลน์ จากเดิมให้ปฏิบตั งิ าน
เฉพาะในเวลาท�ำการ เป็นปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 07.00-24.00 น. ตลอด 7 วันท�ำการโดยไม่มีวันหยุด และปัจจุบันเรื่องที่ลูกค้า
โพสต์ข้อความส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอบถามข้อมูลทั่วไป/ขอความช่วยเหลือประสานงานในเรื่องอื่นๆ เป็นต้น
ตารางเปรียบเทียบจ�ำนวนเรื่องที่ลูกค้าแจ้งธนาคาร โดยแยกตามประเภทกลุ่มเรื่อง ปี 2558-2560
กลุ่มเรื่อง

ขอความช่วยเหลือ
เสนอแนะ
ร้องเรียน
ชมเชย
แจ้งข่าวสาร (เริ่มปี 2559)
รวม
406-1

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

81.71%
11.63%
4.06%
2.60%
100%

84.87%
10.10%
2.51%
2.45%
0.07%
100%

88.25%
5.60%
4.96%
1.16%
0.03%
100%

การไม่เลือกปฏิบัติ
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยด�ำเนินงาน
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล
ธนาคารปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ ่ ม อย่ า ง
เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพนักงาน ธนาคารใช้เกณฑ์ใน
การคัดเลือกเข้าท�ำงานหรือการโปรโมทต�ำแหน่งพนักงานตาม
คุณสมบัติท่ีเหมาะสม ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะงาน โดยไม่ได้
น�ำเรื่องของเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา หรือการเลือกปฏิบัติใน
รูปแบบอื่นๆ มาเป็นเกณฑ์คุณสมบัติในการคัดเลือก เช่นเดียว
กับการให้บริการลูกค้า ธนาคารใช้ระบบบัตรคิว เพื่อให้บริการ
ลูกค้าที่มาใช้บริการตามล�ำดับก่อน-หลัง
ด้วยความพยายามในการแก้ไขปัญหาทีผ่ า่ นมา ส่งผลให้
ในปี 2560 ธนาคารได้รับการร้องเรียนในกรณีของการเลือก
ปฏิบัติเพียง 3 ครั้ง เป็นเรื่องร้องเรียนการเลือกปฏิบัติในการ
ให้บริการลูกค้าหน้าเคาน์เตอร์ ในช่วงทีม่ ลี กู ค้าจ�ำนวนมาก ซึง่
ธนาคารได้ดำ� เนินการแก้ไขจนแล้วเสร็จ โดยผูบ้ ริหารหน่วยงาน
เจ้าของเรื่องได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และได้ก�ำชับ
ผูจ้ ดั การสาขาและพนักงานให้รบั ฟังและช่วยแก้ไขปัญหาให้ลกู ค้า
รวมถึงจัดพนักงานทดแทนในช่วงเวลาพักกลางวันเพิม่ ขึน้ เพือ่
ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด และไม่ให้เกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวขึน้ อีก พร้อมได้ตดิ ต่อลูกค้าแสดงความเสียใจและขอโทษ
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้ท�ำการชี้แจงและท�ำความเข้าใจกับ
ลูกค้า ซึ่งลูกค้าเข้าใจและยินดีใช้บริการกับธนาคารต่อไป
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ความปลอดภัยด้านข้อมูลลูกค้า
ธนาคารตระหนักถึงบทบาทและความส�ำคัญของการเก็บ
รักษาข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า โดยข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้าจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุด ตามหลักเกณฑ์
การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของธนาคาร ข้อมููลสารสนเทศ
รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ และสื่อซึ่งใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
ทั้ ง นี้ ธนาคารมี น โยบายการรั ก ษาความปลอดภั ย ข้ อ มู ล
สารสนเทศ (Information Security) เพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงและการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน
นโยบายและกระบวนการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
ที่ครอบคลุมการด�ำเนินงานด้านต่างๆ ของธนาคาร เช่น
การรักษาความปลอดภัยด้านบุคลากร การจัดการด้านปฏิบตั กิ าร
คอมพิวเตอร์ การจัดการและพัฒนาระบบงาน การบริหารและ
จัดการด้านซอฟต์แวร์ การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย
เป็นต้น และเพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑของธนาคาร
แห่งประเทศไทย และเป็นไปตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ
ธุ ร กรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสารตามมาตรฐาน ISO 27001:2013
นอกจากนี้ธนาคารยังประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ
เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการเก็ บ รั ก ษา
ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง โดยไม่เปิดเผย เลขประจ�ำตัว/
รหัสประจ�ำตัว และรหัสผ่าน ให้บุคคลอื่นทราบ เป็นต้น
รายงานความยั่งยืน 2560 55
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อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
จะกระท�ำภายใต้กรอบของกฎหมายโดยเคร่งครัด ซึ่งธนาคาร
ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้ เนื่องจาก
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 24
บัญญัตไิ ว้วา่ หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น
หรือผู้อื่นโดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของ
ข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นไม่ได้ รวมถึงการไม่มี
นโยบายสอบถามข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูล
ต่างๆ ของลูกค้าผ่านช่องทางใดๆ
ทัง้ นี้ ในปี 2560 ทีผ่ า่ นมา ธนาคารไม่มเี รือ่ งการร้องเรียน
ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดกฎหมาย หรือหลักก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีของธนาคาร
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การสื่อสารการตลาด
ธนาคารในฐานะผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางการเงิ น ชั้ น น� ำ ของ
ประเทศไทย มี ห น้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารทางการเงิ น ที่ ต อบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการในทุกระดับ จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งใน
การสื่อสารข้อมูลต่างๆ ให้ผู้ใช้บริการและผู้เกี่ยวข้องทราบ
ข้อมูลสินค้าและบริการทางการเงินอย่างถูกต้องและทันเวลา
โดยธนาคารได้มีการประชาสัมพันธ์ การน�ำเสนอรายละเอียด
ข้อมูล ผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของธนาคารอย่าง
สม�ำ่ เสมอ เช่น ทีท่ ำ� การสาขา, เว็บไซต์ของธนาคาร, สือ่ สิง่ พิมพ์
เป็นต้น ซึ่งช่วยให้กลุ่มลูกค้าของธนาคารสามารถเข้าถึงข้อมูล
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้สะดวก รวดเร็ว และตอบสนอง
ความต้องการกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย
โดยธนาคารได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมด้านการตลาด
การโฆษณา และการส่งเสริมการตลาดของธนาคารอย่าง

ต่อเนือ่ ง รวมถึงการเป็นผูส้ นับสนุนในรายการต่างๆ โดยตัง้ อยู่
บนพื้นฐานของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2556
และกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้
อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
ท�ำความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารสู่สาธารณะ
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงลูกค้า หรือผู้สนใจยังสามารถสอบถาม
ข้อมูลสินค้า บริการทางการเงิน และข้อมูลต่างๆ ผ่านทาง
ศูนย์บริการลูกค้าของธนาคาร เบอร์โทร 0 2111 1111 ซึ่งมี
เจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง ท�ำการสื่อสาร
กับลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ และรับฟัง
ข้อเสนอแนะ พร้อมตอบสนองความต้องการลูกค้าโดยจะเก็บ
ข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ
นอกจากนั้นลูกค้ายังสามารถสื่อสารกับทางธนาคาร
ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ได้อีกทางหนึ่งด้วย เช่น
เว็บไซต์, เฟซบุ๊ก, ไลน์, ทวิตเตอร์ เป็นต้น อีกทั้งยังสร้าง
ความเชื่อมั่นในด้านความมั่นคงปลอดภัยในการให้บริการ
การสือ่ ความแจ้งเตือน และให้คำ� แนะน�ำลูกค้าเกีย่ วกับมิจฉาชีพ
กลุม่ Call Center ทีห่ ลอกท�ำธุรกรรมผ่านเครือ่ งเอทีเอ็ม ATM
Skimming หรื อ เว็ บ ไซต์ ป ลอม และมี ก ระบวนการเพื่ อ
ป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ อย่างดีในการด�ำเนินงานเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจลูกค้า นอกเหนือจากเรือ่ งการสือ่ สารประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
จากความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาและสือ่ สารผลิตภัณฑ์ของ
ธนาคารอย่างถูกต้องโดยไม่มีการสื่อสาร โฆษณาใดๆ ที่ก่อให้
เกิดความเข้าใจผิดในเรือ่ งสินค้าและบริการ ส่งผลให้ในปี 2560
ไม่มีเรื่องร้องเรียนใดๆ ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลลูกค้า สื่อสาร โฆษณา สินค้า
และบริ ก ารของธนาคาร รวมถึ ง ธนาคารไม่ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ทางการเงินใดๆ ทีถ่ กู ระงับการให้บริการเนือ่ งจากการด�ำเนินการ
ที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นที่สงสัยของสาธารณชน
203-2

การให้ความรู้ทางการเงินกับสังคม
จากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ไทยแลนด์ 4.0
บนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยที่นวัตกรรม
คือส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ธนาคาร
ตระหนักถึงความจ�ำเป็นดังกล่าว จึงเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่
ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีนวัตกรรม และสนใจในการเป็น
นักธุรกิจ Startup เพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้
เติบโตอย่างยั่งยืน โดยในปี 2560 ธนาคารจัดโครงการ
Krungthai Young Enterprise Awards 15th : KTB STARTUP
โดยธนาคารมุ่งหวังว่าจะช่วยสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วม
โครงการ เกิดการออกแบบและขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ๆ
56 รายงานความยั่งยืน 2560
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เสริมสร้างความแข็งแกร่ง และเพิม่ ขีดความสามารถของประเทศ
ในการแข่ ง ขั น บนเวที โ ลก มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน 608 ทีม
ส�ำหรับผลการแข่งขันประเภท Best Startup Project
(I do) ปรากฏว่า ทีม Inno Waste มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบเป็น
เทคโนโลยีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Fresh Water Shrimp
Farm Ecosystem ผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านเกษตรกรรม และ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม ORICGA ผลิตภัณฑ์
ต้นแบบคือเทคโนโลยีชีวภาพ ประเภท Best Startup Idea
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม MEDINEY ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ด้านสุขภาพและการแพทย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
ทีม Neuro Lab ผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านสุขภาพและการแพทย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม Wu Kong Trip ลิงน้อย
ท่องโลกกว้าง ผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านการท่องเที่ยว
ธนาคารมีการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ
ในรูปแบบการสัมมนา ดังนี้

งานสัมมนา “ก้าวทันการค้าต่างประเทศและ
อีคอมเมิร์ซ ทางเลือกที่ใช่ส�ำหรับผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดใหม่ไร้พรมแดน”

ผู้เข้าร่วมสัมมนา : กลุ่มผู้ประกอบการด้านการท�ำ OEM และกลุ่มธุรกิจน�ำเข้า-ส่งออก
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ข้อมูลการท�ำการค้าต่างประเทศและการท�ำธุรกิจบน Ecommerce และร่วมออกบูธ
หัวข้อสัมมนา

ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน และเป็นการเปิดโอกาสให้ธนาคารได้น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน

“บริหารอย่างไร ให้ธุรกิจก้าวต่อไปกับเศรษฐกิจ 4.0 และการป้องกันความเสี่ยงการช�ำระเงินการค้าต่างประเทศ”
“ก้าวสู่ตลาดใหม่ไร้พรมแดนกับอะลีบาบา”

งานสัมมนา “SMEs Fit เดินหน้าต้องกล้าก้าว”

ผู้เข้าร่วมสัมมนา : ลูกค้าผู้ประกอบการ BC ที่ใช้บริการ Trade น�ำเข้า - ส่งออก / Cash และกลุ่ม

ลูกค้าใหม่ อุตสาหกรรม เกษตรแปรรูป / ก่อสร้าง / Modern trade

การจัดงานสัมมนา ทั้งหมด 4 จังหวัด ดังนี้

1. งานสัมมนา “SMEs Fit เดินหน้าต้องกล้าก้าว” จ.นครราชสีมา โรงแรมดุสิต ปรินซ์เซส วันที่ 24 พ.ย. 2560
2. งานสัมมนา “SMEs Fit เดินหน้าต้องกล้าก้าว” จ.ตรัง โรงแรมเรือรัษฎา วันที่ 29 พ.ย. 2560
3. งานสัมมนา “SMEs Fit เดินหน้าต้องกล้าก้าว” จ.เชียงใหม่ โรงแรมยูนิมมาน วันที่ 21 ก.พ. 2561
4. งานสัมมนา “SMEs Fit เดินหน้าต้องกล้าก้าว” จ.ชลบุรี สถานทีอ่ ยูร่ ะหว่างการประกวดราคา วันที่ 28 ก.พ. 2561

หัวข้อในการสัมมนา “SMEs Fit เดินหน้าต้องกล้าก้าว”

“รู้ทัน ปรับตัวไว SME โตได้ ไม่มี เจ๊ง” โดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
“UPDATE!! สิทธิประโยชน์ทางภาษีส�ำหรับ SME” โดย กรมสรรพากร
“มาตรการช่วยเหลือ SME เข้าถึงแหล่งลงทุน” โดย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
“ฉลาดทันธุรกิจยุค 4.0 ด้วย KTB PRODUCT SOLUTIONS” โดย ธนาคารกรุงไทย
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นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการให้ความรู้ทางการเงินกับสังคมผ่านแฟนเพจ KTB CARE (http://www.facebook.com/
krungthaibank) เนื่องจากเป็นช่องทางในการสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว และมีผู้เข้าถึงข้อมูลได้จ�ำนวนมาก โดยในปี 2560 มีการ
ให้ความรู้ทางการเงินกับสังคมผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน - 26 ธันวาคม 2560 รวม 42 ครั้ง มีจ�ำนวน
ผูเ้ ข้าถึงข้อมูล (Reach) รวม 1,345,566 Users และจ�ำนวนการกด like, comment และ share (Engagement) รวม 86,572 ครัง้
โดยมีรายละเอียดดังตาราง
No.

Date

1 03/06/2017
2 03/07/2017
3 03/08/2017
4 03/15/2017
5 03/18/2017
6 03/20/2017
7 03/22/2017
8 03/27/2017
9 03/29/2017
10 06/03/2017
11 08/01/2017
12 08/03/2017
13 08/09/2017
14 08/10/2017
15 08/15/2017
16 08/17/2017
17 08/22/2017
18 08/24/2017
19 08/29/2017
20 08/31/2017
21 09/05/2017
22 09/07/2017
23 09/12/2017
24 09/14/2017
25 09/19/2017
26 09/21/2017
27 10/04/2017
			
28 10/31/2017
			

Content/ Link

REACH

ENGAGEMENT

เทรนหนี้ ไม่ผ่อนหนี้เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน
เทรนหนี้ ไม่ผ่อนหนี้เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน
ข้อคิดชั่งใจก่อนช้อปออนไลน์
เทรนหนี้ ไม่ผ่อนหนี้เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน
หนทางแห่งความจน อยากจนก็ท�ำตาม ถ้าไม่อยาก ‘จน’ ต้องเลี่ยง!
เทรนหนี้ ไม่ผ่อนหนี้เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน
เทรนหนี้ ไม่ผ่อนหนี้เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน
เทรนหนี้ ไม่ผ่อนหนี้เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน
เทรนหนี้ ไม่ผ่อนหนี้เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน
การให้เงินพ่อแม่จริงๆ ไม่มีกฎตายตัว แต่ควรคิดไปแนวๆ นี้ …
เริ่มลงทุน
เงินโบนัส
บัตรกดเงินสด
วิธีเลือกซื้อบ้าน
ทรัพย์สินหรือหนี้สิน
ใช้เงินสไตล์ สตีฟ จ๊อบ
บริหารเงินเป็นมั่งคั่งได้
เพดานเงินเดือน
เทคนิคการใช้เงินตามรอยคู่รักมหาเศรษฐี
30 วัน Money Challenge
กฎออมเงินฉบับเศรษฐี Kyle Taylor
4 เทรนด์ธุรกิจใหม่ต้อนรับ Megatrend
ไม่มีเวลาก็ออมได้
วางแผนการเงินให้พร้อมเตรียมตัวเข้าสู่ Aging Society
5 steps วางแผนการเงินไกลแค่ไหนก็เที่ยวได้
เทคนิคออมเงินแบบคน 3 GENs
มาดูแนวคิดดีๆ ที่เรียบง่ายของพ่อในการบริหารจัดการเงิน
ในชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งเราก็สามารถน�ำไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริงได้ไม่ยาก
วันนี้ 31 ต.ค. เป็นวันออมแห่งชาติ ลองเริ่มต้นด้วยวิธีง่ายๆ
กับ JARS System หรือการออมเงิน 6 กระปุก ดูนะ

8,498
12,928
9,382
12,549
12,964
12,412
12,071
18,487
12,049
49,274
10,900
83,854
11,715
11,650
11,295
253,912
20,424
26,955
18,551
164,054
19,520
11,795
75,765
12,714
10,938
23,831
15,207

47
63
61
32
113
210
57
413
54
1,926
456
5,652
253
236
168
9,180
945
5,888
1,049
5,250
433
264
5,149
504
156
2,186
2,545

35,575

1,409
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No.

Date

29 10/31/2017
30 11/09/2017
			
31 11/09/2017
32 11/10/2017
33 11/16/2017
34 11/23/2017
35 11/23/2017
36 11/28/2017
37 12/01/2017
38 12/08/2017
39 12/12/2017
40 12/14/2017
41 12/19/2017
42 12/26/2017

Content/ Link

REACH

กษัตริย์นักออม ทรงเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนคนไทย
เรื่องต้องรู้ก่อนเริ่มช้อปช่วยชาติ ‘60 รู้แล้วก็เตรียมออกตัวไปช้อป
ช่วยชาติกันเลย เสาร์นี้!
RMF วัยเกษียณ
คนขายของออนไลน์ต้องรู้ ระวัง! ยอดเงินโอนล่วงหน้า
ลงทุนแบบไหนดี
LTF RMF
ออมเงิน การเงินแฮปปี้
ช้อปช่วยชาติ
เก็บ Friday
5 ร้านที่ต้องใจแข็งตอนเดินผ่านขณะตั้งใจเก็บเงิน
วางแผนการเงินตามแนวคิด Mark Zuckerberg
เลขเด็ดเจ้าแม่ออมแม่นที่สุดในปฐพี
2 สิ่งที่ควรจ่ายเมื่อได้โบนัส
เทคนิคซื้อของขวัญปีใหม่ให้เงินในกระเป๋าไม่รั่ว

ทั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึง
ก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานในอนาคต ธนาคารได้สำ� รวจภาพลักษณ์
ในการด�ำเนินงานด้านการให้ความรูท้ างการเงินกับสังคม พบว่า
บุคคลทั่วไปมองว่าธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารที่โดดเด่น
ในการให้ความรูท้ างการเงินแก่ประชาชน โดยได้รบั ผลคะแนน
เฉลีย่ เท่ากับ 4.46 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึง่ สูงเป็นอันดับ 1
เมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารคู่เทียบ ทั้งนี้ ในปี 2561 ธนาคาร
ก�ำหนดการด�ำเนินงานด้านการให้ความรูท้ างการเงินอยูใ่ นแผน

ENGAGEMENT

17,211
41,036

638
10,618

37,198
10,934
66,361
20,818
14,632
22,072
19,594
23,365
20,993
24,478
26,274
21,331

5,422
693
9,388
829
5,655
5,568
635
469
340
558
721
339

ยุทธศาสตร์ธนาคาร และมีแผนที่จะให้ความรู้ทางการเงินแก่
เยาวชนของโรงเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝันโรงเรียนดี
ใกล้บา้ นทัง้ 94 โรงเรียน และตัง้ เป้าหมายไว้วา่ ≥80% ของผูเ้ ข้าร่วม
โครงการจะมียอดเงินออมรวมเพิ่มขึ้น ≥5% รวมทั้งได้จัดท�ำ
Roadmap การให้ความรู้ทางการเงิน ปี 2561-2565 และ
ก�ำหนดเป้าหมายระยะยาวเพื่อเป็น Leader in Financial
Literacy
รายงานความยั่งยืน 2560 59

Responsible Banking...Growing to a Sustainable Future

102-43

คุณภาพการให้บริการ
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับคุณภาพการให้บริการแก่
ลูกค้าของธนาคาร จึงได้จัดท�ำการส�ำรวจความพึงพอใจ เพื่อ
ส�ำรวจข้อมูลและความคิดเห็นของลูกค้า เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และการบริการทางการเงิน โดยส�ำรวจตามกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
ของธนาคาร ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด
เพื่อค้นหาสารสนเทศที่ส�ำคัญส�ำหรับน�ำมาใช้ในการพัฒนา
และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งก�ำหนดกลยุทธ์

ทางการตลาด อาทิ ระดับความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ และ
ความคาดหวังของลูกค้าต่อการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการของ
ธนาคาร โดยใช้วิธีการสุ่มสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-toface Interviews) ซึ่งด�ำเนินการส�ำรวจปีละ 2 ครั้ง (ครึ่งปีแรก
และครึ่งปีหลัง)
ผลส�ำรวจความพึงพอใจโดยรวมต่อธนาคาร ของผู้ใช้
บริการธนาคารกรุงไทยปี 2560 เท่ากับ 4.51 จากคะแนนเต็ม
5 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับธนาคารคู่เทียบ

ตารางเปรียบเทียบผลส�ำรวจความพึงพอใจโดยรวมต่อธนาคาร ปี 2558-2560
ปี

2558

2559

2560

คะแนนความพึงพอใจ
สัดส่วนผู้ให้คะแนน ≥ 4

4.39
94.2%

4.44
96.6%

4.51
98.7%

ส�ำหรับความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ ธนาคารแบ่งการ
ส�ำรวจกลุม่ ผลิตภัณฑ์ออกเป็น 19 ผลิตภัณฑ์ โดยทุกผลิตภัณฑ์
ได้รับคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 4 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารมีคะแนนดีกว่า
ธนาคารคู่เทียบโดยเฉลี่ย อาทิ เงินฝาก สินเชื่อ บริการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ บริการจัดการทางการเงิน อินเทอร์เน็ต
แบงก์กิ้ง โมบายแบงก์กิ้ง และบริการอิเล็กทรอนิกส์ และมี
บางผลิตภัณฑ์ทธี่ นาคารมีคะแนนความพึงพอใจน้อยกว่าคูเ่ ทียบ
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เช่น การค้าต่างประเทศ บริการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
บริการให้คำ� แนะน�ำผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุน บริการ
รับช�ำระค่าบริการต่างๆ ผลิตภัณฑ์ Dept Capital Market
ผลิตภัณฑ์ Supply Chain Financing ผลิตภัณฑ์ Custodian
เป็นต้น ทัง้ นี้ ผลทีไ่ ด้จากการส�ำรวจจะน�ำมาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพือ่ สร้างความพึงพอใจสูงสุด
ต่อผู้ใช้บริการต่อไป

โครงการ CSR ของธนาคาร
กรุงไทย Young Enterprise Awards 15th ; KTB Startup   
ธนาคารจัดโครงการ Krungthai Young Enterprise Awards
ครัง้ ที่ 15 ภายใต้แนวคิด Startup ซึง่ เป็นโครงการประกวดทีเ่ ปิดพืน้ ทีใ่ ห้กบั
กลุม่ บุคคลทีส่ นใจในด้าน Startup ให้เกิดการเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างประสบการณ์
ในการเป็นนักธุรกิจ และมีสว่ นร่วมในการพัฒนา สร้างงาน สร้างรายได้ สร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืนแก่เศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ
ยังได้รับการอบรม เสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการลงทุน
ด้านการตลาด ซึ่งผู้เข้าประกวดสามารถน�ำความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ
ไปต่อยอดแนวคิดให้ก้าวหน้าต่อไป
โครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน
เป็นโครงการที่ให้ความส�ำคัญกับเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
นอกเขตเมืองให้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับโรงเรียน
ขนาดใหญ่ในตัวเมือง ซึง่ ช่วยให้เด็กและเยาวชนไม่ตอ้ งเดินทางไกลบ้าน และ
ธนาคารได้สนับสนุนเงินทุนเพือ่ ปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน และห้องปฏิบตั กิ าร
วิชาต่างๆ ให้มคี วามพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน โดยในปี 2560 ธนาคาร
ได้ร่วมมือกับกิจการเพื่อสังคม Learn Education พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5-6
ใน 11 โรงเรียน ด้วยระบบ E-Learning
โครงการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย
ธนาคารจัดโครงการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ตั้งแต่ปี 2557 ปัจจุบนั ส�ำหรับครัง้ ล่าสุด มุง่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศลิ ปินทุกคนทุกระดับ
สร้างงานศิลปกรรมให้ก้าวสู่ระดับสากล โดยสร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหา
และแรงบันดาลใจจากองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ และเนือ้ หาเกีย่ วกับประเทศไทย
“กรุงไทย”
โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว
เป็นการประกวดการด�ำเนินโครงงานพัฒนาชุมชนภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช.
ได้ฝกึ ทักษะในกระบวนการคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจแก้ปญั หาต่างๆ สามารถ
น�ำไปเป็นแนวทางน�ำมาปรับใช้ในชีวติ และพัฒนาชุมชนให้เกิดความยัง่ ยืนต่อไป
โครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต
เป็นโครงการที่ขยายผลต่อจากโครงการ “กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดี
ใกล้บ้าน” ผ่านการให้โอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดี
และมีความประพฤติดี ให้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาจนจบปริญญาตรี
(หลักสูตรปกติ) โดยสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีคะแนนสะสม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอันดับสูงสุดของโรงเรียน และสามารถ
สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นน�ำของรัฐตามที่ธนาคารก�ำหนด
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โครงการหนังสือ "เรี(ล)ยนแบบพ่อ"
ธนาคารจัดท�ำหนังสือ “เรี(ล)ยนแบบพ่อ” เพื่อ
น้อมร�ำลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนเลียนแบบแนวทางค�ำสอนของ
พระองค์ทา่ น เพือ่ ใช้ชวี ติ อย่างพอเพียงและยัง่ ยืน

โครงการ NEXT-GEN CAREERS By KTB
เป็นโครงการแนะน�ำอาชีพที่ได้รับความสนใจในปัจจุบันและอนาคต
จ�ำนวน 24 อาชีพ ส�ำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการวางแผนการเรียนเพื่อก้าวทันเทรนด์อาชีพ
แห่งอนาคต ด้วยการแนะน�ำและท�ำความรู้จักกับอาชีพที่หลากหลาย
พร้อมทั้งไปเรียนรู้วิธีการท�ำงานในอาชีพต่างๆ ขององค์กรชั้นน�ำ โดยเน้น
ไปที่ Future Job
โครงการสนับสนุนกีฬาสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย
ธนาคารให้การสนับสนุนสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบันด้วยความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายส่งเสริม
กีฬาของรัฐบาล ทัง้ ในระดับพืน้ ฐานไปจนถึงความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ โดย
มีเป้าหมายเพื่อพัฒนากีฬาไปสู่ความส�ำเร็จและน�ำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
ในระดับสากล
โครงการกรุงไทยหัวใจสีเขียว
ในปี 2560 ธนาคารได้ปรับใช้ชื่อโครงการเป็นโครงการ “น้อมร�ำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ” เพื่อน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ใน พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ณ โครงการพัฒนาพืน้ ทีห่ นองใหญ่
ตามพระราชด�ำริ จังหวัดชุมพร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมทั้ง
ผู้บริหาร พนักงานร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ (คูน) จ�ำนวน 250 ต้น พร้อมมอบ
ศาลา “น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณุ ” บนเกาะชมนกชมไม้ ให้กบั โครงการ
พัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชด�ำริ และมอบเก้าอี้ส�ำหรับใช้ในห้อง
ประชุม
กรุงไทย สานศิลปวัฒนธรรม
ตั้งแต่ปี 2546 - ปัจจุบัน ธนาคารกรุงไทยได้ร่วมสนับสนุนการแสดง
ศิลปกรรมแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นการแข่งขันด้านศิลปะ
เพือ่ ผลักดันให้ศลิ ปินไทยได้พฒั นาศักยภาพของตนผ่านการประกวด รวมถึง
เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงงานศิลปกรรมที่มีคุณภาพ
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สวนประติมากรรมกรุงไทย
(Krungthai Sculpture Park)
ศูนย์ฝกึ อบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นอกจาก
จะท�ำหน้าที่เป็นโรงเรียนที่ใช้ฝึกสอนวิชาการและทักษะด้านต่างๆ ให้แก่
พนักงานของธนาคารแล้ว พื้นที่สวนขนาดใหญ่ยังได้ถูกน�ำมาใช้ประโยชน์
ในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ด้านศิลปะแบบ Open-air Museum จัดแสดง
ผลงานประติมากรรม
หอศิลป์กรุงไทย (Krungthai Art Gallery)
ธนาคารเห็นถึงความ “ไม่พอเพียง” ของพื้นที่ทางศิลปะว่าเมื่อไร้
“จุดนัดพบ” ศิลปะก็ไม่สามารถเข้าถึงคนหมู่มากได้ จะท�ำอย่างไรให้สังคม
ได้รับโอกาสมากขึ้น เมื่อแนวคิดนี้ประกอบกับการที่ธนาคารมีผลงานสะสม
จากการสนับสนุนการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติมากขึ้น ความต้องการ
“แบ่งปันศิลปะ” จึงผลักดันให้เกิด “หอศิลป์กรุงไทย” ขึ้นที่อาคารสาขา
เยาวราช ซึ่งเป็นอาคารส�ำนักงานใหญ่แห่งแรกของธนาคาร
โครงการศิลปะเพื่อสังคม หอศิลป์กรุงไทย
หอศิลป์และสวนประติมากรรมของธนาคารกรุงไทย นอกจากเปิดให้
ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้เรื่องศิลป์ผ่านการชื่นชมผลงานระดับ
มาสเตอร์พีซแล้ว ต่อมาคือการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
กลุ่มผู้เรียนในหลายระดับ นอกจากการสร้างทุนทางปัญญาแล้ว การท�ำ
กิจกรรมของหอศิลป์ ยังมุ่งสร้าง “จิตอาสา” ให้เกิดขึ้นแก่สังคม
โครงการ KTB CSR KIDS CAMP
โครงการ KTB CSR KIDS CAMP เป็นโครงการที่สร้างการรับรู้และ
ส่งเสริมเยาวชนในเรือ่ งของเศรษฐกิจพอเพียงและในเรือ่ ง Financial Literacy
เป็นการให้ความรูท้ างการเงินส�ำหรับเด็ก เช่น การวางแผนทางการเงิน การออมเงิน
รวมถึงการสร้างเสริมประสบการณ์ด้วยการศึกษาดูงาน การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
นอกเหนือจากในห้องเรียน โดยอ้างอิงจากหลักสูตร 4 รู้สู่ความมั่งคั่งของ
ตลาดหลักทรัพย์ และเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการยังสามารถน�ำความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ โดยจัดทั้งสิ้น 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ
โครงการกรุงไทย...คนรักศิลป์
ธนาคารได้จัดตั้งชมรมกรุงไทย...คนรักศิลป์ ขึ้นในเดือนธันวาคม 2550
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีโอกาสท�ำ
กิจกรรมที่ผ่อนคลายจากการท�ำงานและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้ง
ปลูกจิตส�ำนึกให้รกั และเห็นคุณค่าของศิลปะ โดยการจัดอบรมการวาดภาพสีนำ�้
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การดาเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม

ธนาคารตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการรั ก ษา
สิ่งแวดล้อมและด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง แม้ธนาคารเป็น
ธุรกิจทางการเงิน ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่ไม่ได้
สร้างผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง
ธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อมโดยมีเป้าหมายในการป้องกันและควบคุมไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมและให้ความรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทีค่ ำ� นึงถึงสิง่ แวดล้อม
รวมทั้ ง ธนาคารมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะให้ ก ารด� ำ เนิ น งานสิ่ ง แวดล้ อ ม
มีการปฏิบัติงานที่เกิดประสิทธิผลมากขึ้น
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103-2

เป้าหมาย คือ
1. ป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
2. ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม รู้ ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ก่
พนักงาน
3. กำ � หนดแนวทางในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
และบริการ
รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยีตั้งแต่วันที่ 31
มกราคม 2555 เพื่อมาเป็นคณะท�ำงานในการน�ำวิธีการ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
ใหม่ๆ เข้ามาใช้งาน และมีการบริหารจัดการพลังงานและเทคโนโลยีด้านต่างๆ
ให้มีการใช้งานอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ของธนาคาร
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การจัดการด้านพลังงาน
เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการใช้พลังงานในอัตราที่สูงตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราการใช้พลังงานในประเทศสูงขึ้นเช่นกัน ธนาคาร
จึงมุง่ เน้นการอนุรกั ษ์พลังงาน รักษาทรัพยากรธรรมชาติและช่วยลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม โดยมีการจัดตัง้ หน่วยงานรับผิดชอบ
ทีช่ ดั เจนในการควบคุมดูแล รวมทัง้ มีการจัดท�ำนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยได้กำ� หนดให้มกี ารจัดท�ำ
รายงานอาคารควบคุมตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมอาคารอนุรกั ษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ซึง่ มีอาคารทีอ่ ยูใ่ นข่ายเป็นโรงงานหรืออาคารควบคุม
ที่ควบคุมการใช้พลังงานตามที่กฎหมายก�ำหนด ได้แก่ อาคารนานาเหนือ (อาคาร 1), อาคารสุขุมวิท (อาคาร 2), อาคารสวนมะลิ,
อาคารถนนศรีอยุธยา, อาคารพิบูลสงคราม, อาคารศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ โดยธนาคารเป็นผู้ประสานงาน
ในการด�ำเนินการติดต่อและนัดหมายทีป่ รึกษาทีก่ ระทรวงพลังงาน (พพ.) แต่งตัง้ ให้เข้าท�ำการให้คำ� ปรึกษาและตรวจสอบความคืบหน้า
ในการจัดท�ำรายงาน และเป็นผูร้ วบรวมเล่มรายงานเพือ่ น�ำส่งทุกปี รวมถึงยังท�ำเรือ่ งเพือ่ ขออนุมตั ใิ ห้มกี ารแต่งตัง้ /ยกเลิก ผูร้ บั ผิดชอบ
ด้านพลังงานสามัญอาคารหรือโรงงาน (ผชร. หรือ ผชอ.) และผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสประจ�ำอาคารหรือโรงงาน (ผอส.)
อีกทั้งส่งตัวแทนเข้าร่วมการฝึกอบรมที่ทางกระทรวงพลังงานจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ธนาคารมีโครงการที่ด�ำเนินการเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ธนาคาร
มีการด�ำเนินงานอนุรักษ์พลังงาน อาทิ
1. โครงการ KTB Think Green+ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม
โดยมุ่งเน้นให้พนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน โดยการปลูกจิตส�ำนึกให้พนักงานได้ตระหนักถึงคุณค่า
ในการใช้พลังงาน รวมถึงมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของการใช้พลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน โดยจัดให้มีกิจกรรมแข่งขันลดการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานทั่วประเทศ ประกอบด้วย ส�ำนักงานใหญ่ (อาคารนานาเหนือ
และอาคารสุขุมวิท) สาขา ส�ำนักงานเขต โดยมีการก�ำหนดเกณฑ์ชี้วัดชัดเจน โดยเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับหน่วยงาน/สาขา
โดยการให้ KPI Point พิเศษส�ำหรับหน่วยงาน/สาขา ที่มีการใช้พลังงานลดลงเมื่อเทียบรายไตรมาส
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2. โครงการ “เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED” เป็นโครงการทีด่ �ำเนินงานเพื่อลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมหรือเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรภายในธนาคาร หลอดไฟ LED มีข้อได้เปรียบหลายอย่างเมื่อเทียบกับหลอดไฟแบบดั้งเดิม โดยภาพรวมแล้ว LED
มีประสิทธิภาพมากกว่าหลอดไฟประเภทอืน่ ๆ และมีความสว่างของแสงสูงกว่าหลอดแบบเดิมอย่างมาก อีกทัง้ LED ยังมีอายุการใช้งาน
ยาวนานกว่า นอกจากนีย้ งั มีขอ้ ได้เปรียบในแง่ของการช่วยลดค่าใช้จา่ ยในการซ่อมบ�ำรุงรักษา หลอด LED มีความทนทาน น�ำ้ หนักเบา
และมีขนาดเล็กกะทัดรัด ติดตั้งง่าย โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง ดังนั้น ธนาคารจึงได้มีนโยบายแผนการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจาก
T8 และ T5 เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า ส�ำหรับงานปรับปรุงส�ำนักงาน/สาขาเปิดใหม่ เช่น งานปรับปรุง ชั้น 3 อาคารสุขุมวิท
ใช้หลอด LED จ�ำนวน 326 ชุด งานปรับปรุงอาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ ใช้หลอด LED จ�ำนวน 273 ชุด และงานปรับปรุง ชั้น 6
อาคารนานาเหนือ ใช้หลอด LED จ�ำนวน 644 ชุด โดย

หลอดไฟฟ้า T5 มีอัตราการคง
แสงสว่างไว้ตลอดอายุการใช้
งานของหลอดไฟ (Lumen
maintenance) ประมาณ 95%
เมื่อใช้งานไป 2,000 ชั่วโมง
สูงกว่าหลอด T8 และ T12

หลอดไฟฟ้า T5 ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เนื่องจาก
มีขนาดเล็กกว่า จึงใช้วัสดุ และ
สารปรอท น้อยกว่าหลอดไฟฟ้า
T8

หลอดไฟฟ้า T5 สามารถลด
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้มากกว่า
หลอดไฟฟ้า T8 ได้ถึง 30% และ
มีประสิทธิภาพแสงสูงกว่า หลอด
T8 ทําให้ประหยัดไฟได้มากกว่า
เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพแสง
ที่เท่ากัน

3. โครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2017) ด้วยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (FEED) และองค์กร WWF ประเทศไทย จะจัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน”
(60+ Earth Hour 2017) ร่วมกับเมืองใหญ่ทั่วโลก มากกว่า 7,000 เมือง โดยธนาคารได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบ
นโยบายและท�ำการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
ตามวันและเวลาที่ก�ำหนดในปีนั้นๆ โดยในปี 2560 นี้ เป็นวันที่ 25 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 20.30-21.30 น.
นอกจากนี้ ธนาคารได้มีมาตรการควบคุมการใช้พลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน โดยจัดให้ ผู้บริหารทุกระดับ และ
เจ้าหน้าที่ของธนาคารด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องในด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
การด�ำเนินงานที่ยั่งยืนขององค์กร โดยมีการก�ำหนดเวลาเปิด-ปิดไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ คือเปิดในช่วงเวลา 07.30-12.00 น.
และ 13.00-17.30 น. เท่านั้น
ตารางการใช้ไฟฟ้าในอาคารส�ำนักงานใหญ่ ทั้ง 2 อาคาร ในปี 2558-2560
ค่าการใช้พลังงาน (kWh และ GJ)
หน่วย

อาคารสุขุมวิท
อาคารนานาเหนือ
GHG Emissions :
Total scope2
Co2emissions
(Tonco2eq)

2558
kWh

2559
GJ

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

kWh

2560
GJ

5,463,000.00 19,666.80
6,195,395.00 22,303.42
6,786.35

kWh

GJ

5,405,000 19,458.00
6,193,576 22,296.87
6,751.53
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ตารางการใช้ไฟฟ้าในอาคารส�ำนักงานเขตและสาขาทั่วประเทศ ในปี 2559-2560
แบ่งตามพื้นที่ ค่าการใช้พลังงาน (kWh และ GJ)
ใช้ไฟฟ้าในอาคารส�ำนักงานเขตและสาขาทั่วประเทศ
ปี 2559

พื้นที่
kWh

กทม.
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
ภาคเหนือ
GHG Emissions :
Total scope2 Co2emissions
(Tonco2eq)

ปี 2560
GJ

79,766,532.00
284,999.52
50,037,910.86
180,136.48
33,411,883.02
120,282.78
28,301,852.92
101,886.67
29,174,272.83
105,027.38
128,115.82

kWh

GJ

79,096,370.00
284,746.93
41,094,030.48
147,938.51
32,253,854.82
116,113.88
26,558,655.59
95,611.16
28,684,610.19
103,264.6
120,894.91

* Emission Factor (GtoG) 1 k=kWh = 0.5821 การค�ำนวณอ้างอิงจาก Thailand Grid Mix Electricity LCI Database 2557 (2014) การค�ำนวณอ้างอิงจาก Sustainability
Reporting Guideline version G4

305-2, 305-5

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ปัจจุบันประเทศไทยมีการจราจรที่หนาแน่นเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ซึ่งส่งผลให้เกิดการสะสมมลพิษ
เพิ่มมากขึ้นตามมาด้วย ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและ
สิง่ มีชวี ติ ต่างๆ ซึง่ ธนาคารได้ตระหนักถึงความส�ำคัญต่อการบรรเทาภาวะโลกร้อน โดยธนาคารถือเป็นธุรกิจประเภทการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกแบบทางอ้อมจากการใช้ไฟฟ้า (Scope 2) ซึ่งไฟฟ้าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน เนื่องจากการผลิตไฟฟ้า
จะมีการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิง ด้วยสาเหตุดังกล่าว ธนาคารจึงรณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานลดการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ธนาคาร
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปีที่ผ่านมาได้ถึง 7,255.73 tonCO2 emissions
นอกจากนีจ้ ากวิกฤติพลังงานทีเ่ กิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ธนาคารได้เล็งเห็นถึงวิกฤติพลังงาน และ
ความส�ำคัญในการอนุรักษ์พลังงาน ดังนั้น เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีจิตส�ำนึกในการค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับ
การปฏิบตั งิ านในหน้าที่ โดยการมุง่ มัน่ สูก่ ารเป็นธุรกิจทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน ดังนัน้ ธนาคารจึงได้กำ� หนดเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานของธนาคารเพื่อด�ำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งธนาคาร ดังนี้
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ระบบไฟฟ้า
• ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ 25º ํ - 26º ํ C
• ปรับลดเวลาการใชเ ครือ่ งปรับอากาศอย่างน้อ ยวันละ 1 ชัว่ โมง หรือเท่าที่
จําเป็นในการบริการลูกค้า และการปฏิบัติงาน
นํ
• าอุปกรณที่ก่อให้เกิดความร้อน เช่น เครื่องต้มนํ้าร้อน ตู้เย็น ฯลฯ
ติดตั้งการใช้งานนอกห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศ
• ตรวจสอบตารางการดูแลบ�ำรุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศประจ�ำปีให้ครบถ้วน
• เปิดไฟฟ้าส่องสว่างเฉพาะบริเวณที่มีการปฏิบัติงาน และปิดไฟฟ้า
ส่องสว่างทันทีเมื่อเลิกใช้งาน
• ปิดอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าพร้อมทั้งถอดปลั๊กออกเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน เช่น
เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร
• ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมือ่ ไม่ได้ใช้งาน ตัง้ ค่าพักหน้าจออัตโนมัตเิ มือ่ ไม่มี
การใช้งาน 15 นาที
• มีการจัดตั้งทีมอนุรักษ์พลังงานในแต่ละหน่วยงาน ท�ำหน้าที่ดูแลการใช้
พลังงานภายในหน่วยงาน

น�้ำมันเชื้อเพลิง
• ใช้ความเร็วสม�ำ่ เสมอในขณะขับขี่
และไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง
• ตรวจเช็กสภาพรถยนต์ตามระยะ
เวลาที่ก�ำหนด
• ร่วมเดินทางไปด้วยกัน หากไป
ในเส้นทางเดียวกัน และศึกษา
เส้นทางก่อนเดินทางเสมอ

ระบบน�้ำประปา
• เปิดใช้น�้ำให้เหมาะสมกับ
การใช้ และปิดก๊อกน�้ำให้
สนิททุกครั้งเมื่อเลิกใช้น�้ำ
• ตรวจสอบการรั่วไหลของ
ระบบน�้ำประปา

ระบบลิฟต์
• หากต้องการขึ้นลิฟต์ให้กดขึ้น
ต้องการลงให้กดลง ไม่ควรกด
ทั้ง 2 ปุ่มพร้อมกัน
• ใช้ บั น ไดขึ้ น -ลง กรณี ขึ้ น ลง
ชั้นเดียว และส่งเสริมการใช้
บันไดแทนการใช้ลิฟต์
• พิจารณาการปิดใช้ลฟิ ต์ หลังเลิกงาน
หรือในช่วงวันหยุด

อื่นๆ
• ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า โดยใช้
ทั้งสองหน้า
• ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ทมี่ บี รรจุภณั ฑ์
ที่ยากต่อการท�ำลาย เช่น โฟม
หรือพลาสติก
• แยกประเภทขยะเพื่อช่วยลด
ขั้ น ต อ น แ ล ะ ล ด พ ลั ง ง า น
ในการท�ำลายขยะ
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การประเมิ น ความเสี่ ย งของธนาคารที่ เ กิ ด จากผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
ในการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หรือ
ภัยธรรมชาติต่างๆ สามารถพิจารณาได้ 2 มิติ คือ ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร และความเสี่ยง
ที่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจและการช�ำระหนี้ของลูกค้า ดังนี้
• ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ธนาคารมีการติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยง
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่เสมอ ในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติ จนเป็นเหตุให้การด�ำเนินธุรกิจหยุดชะงัก เช่น
เมื่อเกิดอุทกภัยพนักงานไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานหลักหรือไม่สามารถใช้งานระบบ IT ได้ ธนาคารมีการบริหารจัดการความเสี่ยง
ดังกล่าว โดยมีการก�ำหนดและทบทวนนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Policy)
จัดท�ำแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) รวมถึงมีการทดสอบแผนเพื่อเตรียมพร้อมหากสถานการณ์เกิดขึ้น เพื่อให้
ธนาคารสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเมื่อประสบเหตุจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือภัยธรรมชาติต่างๆ
• ความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจและการช�ำระหนี้ของลูกค้า ธนาคารมีการติดตาม
สถานการณ์และประเมินความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเป็นประจ�ำ ในกรณีทเี่ กิดภัยธรรมชาติ ธนาคารจะประเมิน
ผลกระทบทัง้ ในระดับภูมภิ าค ระดับอุตสาหกรรม และรายลูกค้า โดยมีการแจ้งไปยังหน่วยงานทีด่ แู ลลูกค้ากลุม่ ดังกล่าวให้ตดิ ตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชดิ มีการเฝ้าระวังและรายงานผลกระทบรวมถึงมีการส�ำรวจความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ พิจารณาให้มาตรการ
เยียวยาช่วยเหลือลูกค้า หรือปรับระดับความเสีย่ งของลูกค้าหรืออุตสาหกรรมหรือภูมภิ าค และให้มกี ารติดตามและเฝ้าระวังจนกว่า
สถานการณ์จะคลี่คลายต่อไป
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การจัดการทรัพยากรน�้ำ
น�ำ้ ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวติ ของสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ เพือ่ การอุปโภคบริโภค ดังนัน้ ธนาคารได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ในการจัดการทรัพยากรน�ำ้ อย่างต่อเนือ่ ง จึงได้รณรงค์ให้พนักงานเห็นความส�ำคัญในการใช้นำ�้ อย่างรูค้ ณุ ค่าและให้เกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุด เช่น
1. ติดป้ายรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันใช้น�้ำอย่างประหยัด บริเวณอ่างล้างมือ และบานประตูด้านในห้องน�้ำและห้องครัว
ของอาคารส�ำนักงานใหญ่ทั้ง 2 แห่ง คือ อาคารนานาเหนือ และอาคารสุขุมวิท และอาคารสาขา
2. ปรับเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์เพื่อการประหยัดน�้ำ เช่น การปรับเปลี่ยนก๊อกน�้ำอ่างล้างมือเป็นระบบ Sensor เพื่อไม่ให้น�้ำ
ไหลทิง้ โดยไม่จำ� เป็น ปรับเปลีย่ นหัวก๊อกน�ำ้ ในบางพืน้ ทีใ่ ห้ไหลแบบฉีดฝอยเพือ่ ลดการใช้นำ�้ และปรับแรงดันน�ำ้ สายฉีดช�ำระให้พอดี
โดยจะด�ำเนินการไปพร้อมกับการปรับปรุงสาขา
3. การบ�ำบัดน�้ำเสียจากอาคารตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ด�ำเนินการ
ใน 3 อาคาร คือ อาคารนานาเหนือ อาคารสุขมุ วิท และอาคารถนนศรีอยุธยา เนือ่ งจากมีกจิ กรรมต่างๆ ภายในอาคาร ท�ำให้มนี ำ�้ เสีย
เกิดขึ้นจากการใช้ห้องน�้ำ ห้องส้วม การท�ำความสะอาด และอื่นๆ เป็นจ�ำนวนมาก จ�ำเป็นจะต้องรับการบ�ำบัดก่อนระบายลงสู่
แหล่งน�้ำสาธารณะ เพื่อให้ได้มาตรฐานน�้ำทิ้งของทางราชการต่อไป
ตารางปริมาณการใช้น�้ำประปาอาคารส�ำนักงานใหญ่ ทั้ง 2 อาคาร ในปี 2558-2560
ปริมาณการใช้น�้ำ (m3)
หน่วย
3

m

2558

อาคารสุขุมวิท
2559

2560

61,125

72,672

60,028

2558

อาคารนานาเหนือ
2559

2560

64,836

63,877

63,144

จากการร่วมมือของผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กร ท�ำให้สามารถลดปริมาณการใช้น�้ำจากปีที่ผ่านมาได้ถึง 13,377
ลูกบาศก์เมตร
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โครงการ Shred2Share ร่วมกับพันธมิตร
ธนาคารเข้าร่วม โครงการ “Shred2Share ข้อมูลปลอดภัย ร่วมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม” โดยร่วมกับพันธมิตรกว่า
64 หน่วยงาน เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน ในการรณรงค์ให้พนักงานน�ำเอกสารทีไ่ ม่ใช้แล้วมาย่อยท�ำลายอย่างปลอดภัย และน�ำไปรีไซเคิล
ตามกระบวนการมาตรฐานสากล โดยในปี 2560 สามารถ

ลดปริมาณ
กระดาษ

57.62

ลดปริมาณการเกิด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

14.98

ตัน

ลดการใช้
น�้ำ

ลดการใช้
ถ่านหิน

6.34

ตัน

ตัน

2,881

ลบ.ม.

รวมการด�ำเนินการใน 9 ปี ธนาคารสามารถ
ลดปริมาณการเกิด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

ลดปริมาณ
กระดาษ

559.72

ตัน

145.84

ลดการใช้
น�้ำ

ลดการใช้
ถ่านหิน

61.59

ตัน

ตัน

27,986

ลบ.ม.

ทั้งนี้ ธนาคารจะยังคงสานต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับ โครงการ Shred2Share ข้อมูลปลอดภัย ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ในปีต่อๆ ไป และน�ำเสนอผลการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบ ปีละ 1 ครั้ง
ตารางข้อมูลการส่งท�ำลายเอกสารด้วยวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อม
ในโครงการ Shred2Share ของธนาคารกรุงไทยส�ำนักงานใหญ่
ปี พ.ศ.

2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
รวม

ปริมาณเอกสาร (ตัน)

ลด CO2 (ตัน)

ลดการใช้ถ่านหิน (ตัน)

39.08
54.72
55.86
62.13
62.66
69.94
68.44
86.55
57.62
559.72

10.16
14.23
15.34
16.38
16.29
18.18
17.79
22.50
14.98
145.84

4.30
6.02
6.12
6.93
6.83
7.69
7.53
9.52
6.34
61.59

ลดการใช้น�้ำ (ลบ.ม.)

1,954
2,737
2,793
3,150
3,133
3,496
3,422
4,328
2,881
27,986.95
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จากการที่ธนาคารร่วมด�ำเนินโครงการ Shred2Share มาอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจเข้ากับการท�ำ
ประโยชน์เพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม โดยการรวบรวมเอกสารทีไ่ ม่ได้ใช้งานแล้วมาย่อยสลายและน�ำกลับมารีไซเคิลเพือ่ ผลิตกระดาษใหม่
เมื่อพิจารณาข้อมูลการท�ำลายเอกสารของธนาคารกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปริมาณการใช้ถ่านหิน และการใช้
ทรัพยากรน�้ำ ไปพร้อมกัน พบว่าสามารถลดมลภาวะซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน อีกทั้งกระดาษบางส่วนยังสามารถ
น�ำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้ และยังได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ได้จากการรีไซเคิลให้กับโรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชายแดนอีกด้วย
ธนาคารมีการด�ำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกหลายโครงการ ได้แก่
• ทบทวนแผนความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน (Business Continuity Policy) เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม
เช่น ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ (น�้ำท่วม) โดยธนาคารได้แบ่งความรุนแรงของสถานการณ์และก�ำหนดแผนรองรับเหตุอุทกภัย
ออกเป็น 3 เฟส ตามระดับความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด�ำเนินงาน
• สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม ธนาคารสามารถมีส่วนร่วมสร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมผ่านการให้สินเชื่อ โดยสามารถ
อ่านรายละเอียดได้ในส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ ธนาคารได้เข้าร่วมโครงการ TBCSD Green Meeting ซึง่ จัดโดยองค์กรธุรกิจเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Thailand
Business Council for Sustainable Development) ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในการเป็นองค์กรที่น�ำแนวทางการจัดประชุม
สีเขียวในองค์กร (Green Meetings) ไปประยุกต์ใช้
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การบริหารจัดการวัสดุ
ธนาคารด�ำเนินนโยบายการลดปริมาณการใช้กระดาษอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเป็น Paperless Organization โดยมี
การก�ำหนดหลักเกณฑ์การด�ำเนินโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาตร์ธนาคาร และน�ำเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการลูกค้า
อย่างมีประสิทธิภาพผ่านผลิตภัณฑ์ “KTB Netbank” และมีการติดตามการด�ำเนินงานและพัฒนาโครงการเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด และสนับสนุนให้ผบู้ ริหาร และพนักงานทุกคน ร่วมมือกันประหยัดกระดาษ โดยค�ำนึงถึงคุณค่าของกระดาษทุกแผ่น โดยใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างคุม้ ค่าทีส่ ดุ ถึงแม้วา่ ปริมาณวัสดุหลักของธนาคารทีน่ ำ� มารายงานในรายงานความยัง่ ยืนฉบับนี้ จะไม่มกี ารหมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่ หรือเป็นวัสดุหลักทีน่ ำ� มาจากวัสดุรไี ซเคิล แต่ธนาคารพยายามลดปริมาณการใช้ทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ของธนาคาร
ปริมาณการใช้วัสดุ
กระดาษถือได้ว่าเป็นวัสดุหลักในการด�ำเนินงานในธุรกิจของธนาคาร โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา มีการใช้กระดาษ (สลิป) ดังนี้
ประเภท

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

500 ชุด/ห่อ
500 ใบ/ห่อ
100 ใบ/ห่อ
500 ใบ/ห่อ
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
  รวม
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น�้ำหนัก
(กิโลกรัม)

1.44
0.64
0.25
0.90
0.0134
0.0136
0.0122

ปริมาณการใช้วัสดุ
จ�ำนวน
ทั้งหมด

รวมน�้ำหนัก
(กิโลกรัม)

100,054
79,967
246,855
26,202
6,661,400
200,500
63,800

144,077.76
51,178.88
61,713.75
23,581.80
89,262.76
2,726.80
778.36
373,320.11

301-1

ทั้งนี้ การท�ำธุรกรรมทางการเงินใหม่ๆ ส�ำหรับลูกค้าผ่าน KTB Net Bank สามารถเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้น และ
ยังช่วยลดปริมาณกระดาษสลิปที่เกิดจากการท�ำธุรกรรมหน้าเคาน์เตอร์หรือตู้ ATM ดังนี้
ปริมาณการลดใช้สลิป

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

รวม

(ห่อ)
(กิโลกรัม)

1,402,322
1,500,495

1,562,665
1,672,050

1,522,050
1,628,593

1,580,922
1,691,586

1,661,834
1,778,162

7,729,793
8,270,886

หมายเหตุ : สลิป 500 ชุด : 1 ห่อ = 1.07 กิโลกรัม

จากการบริหารจัดการวัสดุหลักในการด�ำเนินงานของธนาคาร ท�ำให้ตงั้ แต่ปี 2555 ธนาคารสามารถลดใช้ปริมาณการใช้สลิป
ได้ถึง 8,270,886 กิโลกรัม
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103-1, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54

แนวทางการจัดท�ำรายงานความยั่งยืน

102-46

การก�ำหนดประเด็นสาระส�ำคัญ
และขอบเขตการรายงาน
ธนาคารได้กำ� หนดประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญต่อความยัง่ ยืน
ขององค์กรและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการ
น�ำหลักการของ GRI ฉบับ Standards มาใช้ในการก�ำหนด
ประเด็นต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่การระบุประเด็นที่มีความส�ำคัญ
ต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร (Identification) ในบริบทของ
ความยัง่ ยืนและการจัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นทีม่ ผี ลต่อ
การด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร (Prioritization)
ผ่านการท�ำ Online Survey กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทัง้ ภายในภายนอกของธนาคาร รวมไปถึงการตรวจสอบถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลและความครบถ้วน (Validation) แล้วจึงน�ำ
เข้าสูก่ ระบวนการทบทวน (Review) กระบวนการจัดท�ำรายงาน
ทัง้ หมดเพือ่ เตรียมตัวส�ำหรับการจัดท�ำรายงานความยัง่ ยืนในปี
ถัดไป ตามกรอบ GRI ฉบับ Standards โดยมีรายละเอียด
การด�ำเนินงานดังนี้

ธนาคารได้จัดท�ำรายงานความยั่งยืน เพื่อ
เปิดเผยแนวทางการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืน
ใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้เป็นประจ�ำทุกปี
ตั้งแต่ปี 2549 ฉบับล่าสุด คือ ฉบับปี 2559
โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่ธนาคารได้มาตรฐาน
Global Reporting Initiative ฉบั บ
Standards มาใช้เป็นกรอบในการเปิดเผย
ข้อมูลการด�ำเนินงานของธนาคารในระดับ
Core ครอบคลุมการด�ำเนินงานด้านความ
ยั่งยืนของธนาคารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 31 ธันวาคม 2560

Topic

Aspects

ity
rial

Disclosures on Management
Approach + Indicators

STEP 3

VALIDATION

te
Ma

Com

ple

ten

ess

STEP 2

REPORT

PRIORITIZATION

STEP 1

STEP 4

IDENTIFICATION

REVIEW

Sustainability
Context
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การก�ำกับดูแลกิจการและการ
สร้างวัฒนธรรมบรรษัทภิบาล

การให้สินเชื่อด้วยหลักธรรมาภิบาล

การบริหารความเสี่ยง
การต่อต้านทุจริต
จรรยาบรรณธุรกิจ

การดูแลลูกค้าของธนาคาร

การให้ความรู้ทางการเงินกับสังคม

ความปลอดภัยด้านข้อมูลลูกค้า

ความร่วมมือทางธุรกิจ

การสื่อสารการตลาด

การด�ำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล
ผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
การด�ำเนินงานด้านดิจิทัล

การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การบริหารผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ระดับอิทธิพลต่อการประเมินและตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Materiality Matrix

สิทธิในการรวมกลุ่มจัดตั้งสหภาพและเจรจาต่อรอง

1. การระบุประเด็น (Identification)
ในปี 2560 ธนาคารได้ทำ� การระบุประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญ
กับบริบทความยั่งยืนขององค์กร (Sustainability Context)
ใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และอิทธิพล
ต่อการประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ครอบคลุม (Stakeholder Inclusiveness) โดยได้รวบรวมข้อมูล
ผ่านการท�ำ Online Survey กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน
และภายนอกขององค์กรทีค่ วบคุมประเด็นในเรือ่ งของกิจกรรม
สินค้า บริการ และความสัมพันธ์ของธนาคาร
ข้อมูลภายในองค์กร (เป้าหมายองค์กร)
ธนาคารได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร
และได้ส่ง Online Survey ผ่านระบบ Intranet ของธนาคาร
เพื่อให้พนักงานตอบแบบสอบถามถึงประเด็นที่มีความส�ำคัญ
ด้านความยั่งยืนและความเสี่ยงขององค์กรที่สอดคล้องและ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ของธนาคาร
ข้อมูลภายนอกองค์กร (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร คือ การเติบโตที่ทุก
ภาคส่วนให้การยอมรับ ด้วยเหตุนี้ การมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย เพื่อทราบถึงความต้องการ คือปัจจัยน�ำเข้าที่จะท�ำให้
องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง โดยได้ท�ำการรวบรวม
ข้อมูลจากช่องทางต่างๆ เช่น การพูดคุย การประชุม การสัมมนา
การรับฟังความคิดเห็นด้วยวิธีต่างๆ เช่น การท�ำแบบส�ำรวจ
ผ่านช่องทาง online การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

แบบประเมินคูค่ า้ แบบประเมินคุณภาพชีวติ ของผูม้ สี ว่ นร่วมกับ
โครงการ CSR รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ปัจจัยความพึงพอใจ
ผูถ้ อื หุน้ มาตรฐานการด�ำเนินงานเพือ่ ความยัง่ ยืน แบบประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานรัฐ
แบบประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น
2. การจัดล�ำดับความส�ำคัญ (Prioritization)
หลังจากทีธ่ นาคารได้ระบุประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญต่อองค์กร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรแล้ว ได้น�ำประเด็นเหล่านั้น
มาจัดล�ำดับถึงความส�ำคัญตามแนวทางของ GRI Standards
เพื่อทดสอบสารัตถภาพ (Materiality Test) โดยได้น�ำคะแนน
จากการท�ำแบบสอบถาม online และจากการประชุมร่วมกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนและ
ตัวแทนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง
การพิจารณาปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อธนาคาร
เช่น กลยุทธ์และค่านิยมขององค์กร นโยบายรัฐบาล ประเด็น
ทีผ่ มู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียให้ความส�ำคัญ โดยได้จดั ล�ำดับความส�ำคัญ
ตาม 2 เกณฑ์หลัก เพื่อน�ำไปสู่การก�ำหนดประเด็นลงตาราง
Materiality Matrix แกนนอน คือ ระดับนัยส�ำคัญของผลกระทบ
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อองค์กร และแกนตัง้
คือ ระดับอิทธิพลต่อการประเมินและตัดสินใจของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
โดยธนาคารได้จัดล�ำดับความส�ำคัญประเด็นที่มีผลต่อ
การด�ำเนินงานเพื่อความยั่งยืนขององค์กรมากที่สุดทั้งจาก
มุมมองของธนาคารและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ หมด 17 ประเด็น

สุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ท�ำงาน

102-46, 103-1

ระดับนัยส�ำคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของธนาคาร
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102-45, 102-46, 103-1

โดยในปี นี้ ธ นาคารได้ มี ก ารเพิ่ ม ประเด็ น ในรายงาน
ความยั่งยืนจากปี 2559 เพื่อให้เห็นภาพการด�ำเนินงานด้าน
ความยั่งยืนของธนาคารมีความชัดเจนขึ้น โดยในประเด็น
"การต่อต้านคอร์รัปชั่น" ได้แตกออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่
การก�ำกับดูแลกิจการและการสร้างวัฒนธรรมบรรษัทภิบาล
การต่อต้านทุจริต การบริหารความเสี่ยง จรรยาบรรณธุรกิจ
การให้สนิ เชือ่ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพือ่ สะท้อนถึงยุทธศาสตร์
การพัฒนาเป็นองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ประเด็น "ผลการ
ด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ" ได้เพิม่ ประเด็นเรือ่ ง การด�ำเนินงาน
ด้านดิจิทัล เพื่อให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงการด�ำเนินงานของ
ธนาคารทีใ่ ห้ความส�ำคัญของเทคโนโลยีทมี่ ผี ลกระทบอย่างมาก
ต่อธุรกิจธนาคารเข้ามาเสริม ประเด็น "ความเป็นส่วนตัว
ของลูกค้า" ได้เปลี่ยนเป็น การดูแลลูกค้าของธนาคาร และ
ความปลอดภัยด้านข้อมูลลูกค้า ประเด็น "การสือ่ สารการตลาด"
ได้เพิ่มเรื่อง การให้ความรู้ทางการเงินเข้ามาเสริม ซึ่งเป็น 1
ในยุทธศาสตร์ของธนาคาร เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
เรื่องสร้างความเข้มแข็ง ให้กับสังคมในทุกภาคส่วน
นอกจากนี้ ได้มีการควบรวมประเด็น โดยประเด็นเรื่อง
"น�้ำ" "พลังงาน" "วัสดุ" "มลพิษทางอากาศ" ให้เป็นเรื่องการ
ด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารผลกระทบจากการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ และได้ ค วบประเด็ น เรื่ อ ง

"การจ้างงาน" "ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม"
"การฝึกอบรมและการศึกษา" และ "การไม่เลือกปฏิบตั "ิ มาเป็นเรือ่ ง
ของการด�ำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล และสิทธิในการรวม
กลุ่มและเจรจาต่อรอง
ทั้งนี้ ได้มีการเปลี่ยนประเด็น "ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ทางอ้อม" เป็นเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ที่สามารถ
สะท้อนได้ถึงแนวทางการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และ
ได้คงประเด็นเรือ่ ง "สุขอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน"
ไว้เหมือนเดิม
โดยก�ำหนดขอบเขตของการเปิดเผยข้อมูลในแต่ละ
ประเด็นตามบริเวณที่เกิดผลกระทบ (หรือคาดว่าจะเกิด) ดังนี้
• ขอบเขตภายในองค์กร (Within Organization)
(GA-17) ประกอบด้วย บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบริษทั ในเครือ
ของธนาคารกรุงไทย (KTB Group) จ�ำนวน 6 บริษัท ได้แก่
บริษัทกรุงไทยกฎหมาย จ�ำกัด บริษัทกรุงไทยธุรกิจบริการ
จ�ำกัด บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด บริษัท
กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ�ำกัด และบริษัท กรุงไทย แอดไวซ์เซอรี่
จ�ำกัด
• ขอบเขตภายนอกองค์กร (Outside Organization)
ประกอบไปด้วย ลูกค้า สังคม ผู้ถือหุ้น คู่ค้าและหน่วยงาน
ก�ำกับ

ขอบข่ายของการรายงาน Aspect Boundary
Within Organization (103-1)
(KTB/KTB Group)

ประเด็นด้านความยั่งยืน
ตามแนวทาง GRI Aspect
(102-47)

KTBLAW KTBGS

KTAM

KTBCS

KTBL

KTBA

ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า

1. การก�ำกับดูแลกิจการ
และการสร้างวัฒนธรรม
บรรษัทภิบาล















2. การต่อต้านทุจริต















3. การบริหารความเสี่ยง















4. จรรยาบรรณธุรกิจ















5. การให้สินเชื่อด้วย
หลักธรรมาภิบาล













6. การด�ำเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม
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หัวข้อที่น�ำเสนอ
ในรายงาน

Outside Organization (103-1)



คู่ค้า

สังคม หน่วยงาน
ก�ำกับ

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี






การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี







การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี







เกี่ยวกับ
ธนาคารกรุงไทย







การด�ำเนินงาน
ด้านสิ่งแวล้อม



102-46, 103-1
ขอบข่ายของการรายงาน Aspect Boundary
ประเด็นด้านความยั่งยืน
ตามแนวทาง GRI Aspect
(102-47)

Within Organization (103-1)
(KTB/KTB Group)
KTBLAW KTBGS

Outside Organization (103-1)

KTAM

KTBCS

KTBL

KTBA

ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า

คู่ค้า

หัวข้อที่น�ำเสนอ
ในรายงาน

สังคม หน่วยงาน
ก�ำกับ

7. การบริหารผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ













8. ผลการด�ำเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ













9. การด�ำเนินงาน
ด้านดิจิทัล













10. การสื่อสารการตลาด













11. การให้ความรู้ทาง
การเงินกับสังคม













12. สุขอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานที่
ท�ำงาน















13. การด�ำเนินงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล















การด�ำเนินงานด้านสังคม

14. สิทธิในการรวมกลุ่ม
และเจรจาต่อรอง















การด�ำเนินงานด้านสังคม

15. การดูแลลูกค้าของ
ธนาคาร















การด�ำเนินงานด้านสังคม

16. ความปลอดภัย
ด้านข้อมูลลูกค้า



















17. ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ



















3. การตรวจสอบ (Validation)
กระบวนการตรวจสอบ คื อ ขั้ น ตอนตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของข้อมูลในประเด็นต่างๆ ทีร่ ายงานในส่วนของ
ขอบเขตของข้อมูล (Scope) ขอบเขตผลกระทบที่เกิดขึ้น
(Aspect Boundary) เพื่อให้เกิดความสมดุลในส่วนของการ
ด�ำเนินงานเพือ่ ความยัง่ ยืนของธนาคารและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
ก่อนรายงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย







การด�ำเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม



การด�ำเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ
การด�ำเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ



การด�ำเนินงานด้านสังคม






การด�ำเนินงานด้านสังคม
การด�ำเนินงานด้านสังคม




การด�ำเนินงานด้านสังคม
การด�ำเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ

4. การทบทวน (Review)
กระบวนการทบทวนคือขัน้ ตอนสุดท้ายทีเ่ กิดขึน้ หลังจาก
ได้เผยแพร่รายงานความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
ทบทวนประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญว่ายังมีนัยส�ำคัญต่อธนาคาร
หรือไม่ โดยอาศัยข้อเสนอแนะที่ได้รับจากกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Feedback) เพื่อท�ำการวิเคราะห์ก่อนด�ำเนินการ
รายงานในปีถัดไป
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การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลกระทบ

102-42

ธนาคารได้ตระหนักถึงความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่มี
ผลต่อการด�ำเนินงานขององค์กรทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ทางบวกและทางลบ ในทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสมและ
เป็นธรรมทั้งในส่วนของผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน หน่วยงานก�ำกับ สังคมและคู่ค้า โดยได้ก�ำหนดให้เป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคารและเผยแพร่ให้สังคม
ได้รับรู้ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อเป็นการวางรากฐานในการด�ำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยการด�ำเนินธุรกิจ
ของธนาคารจะสร้างประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วนดังนี้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กระบวนการที่ใช้

(102-43)

(102-43)

ความถี่

ความต้องการ

แนวทางการปฏิบัติ

พนักงาน

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

• รับฟังข้อเสนอแนะตลอดทั้งปี
• ตอบแบบสอบถามความมุง่ มัน่
และการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน 2 ครั้ง/ปี
• จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
พิจารณาตามความเหมาะสม
และต�ำแหน่งงาน
• จัดกิจกรรมไตรมาสละ 1 ครั้ง

• ค่ า ตอบแทน ผลประโยชน์
และสวัสดิการ
• แรงบันดาลใจในการท�ำงาน
• งานที่น่าสนใจและมีคุณค่า
• ความสมดุลในการท�ำงานและ
ชีวิตส่วนตัว
• โอกาสในการเรี ย นรู ้ แ ละ
ความก้าวหน้า
• การยอมรับหรือเห็นคุณค่า
• สภาพแวดล้อมและสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกที่ เ อื้ อ ต่ อ การ
ท�ำงาน

• ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม
• สร้ า งบรรยากาศให้ พ นั ก งาน
มี ส ่ ว นร่ ว มในการเสนอแนะ
ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
• จั ด กิ จ กรรมสร้ า งความผู ก พั น
ของพนักงาน
• ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและความ
เป็นอยู่ที่ดีให้แก่พนักงาน โดย
จัดเตรียมสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
และกิจกรรมต่างๆ
• มี แ ผนการจั ด อบรมพนั ก งาน
และพั ฒ นาพนั ก งานให้ มี ก าร
เติบโตในสายอาชีพ
• จัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ให้มคี วามปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
และเอื้อต่อการท�ำงาน

ลูกค้า

• การส�ำรวจความพึงพอใจและ
ส�ำรวจภาพลักษณ์องค์กร
• การพบปะกั บ ลู ก ค้ า ในการ
น�ำเสนอผลิตภัณฑ์การเงิน
• การพบปะกับลูกค้าผ่านกิจกรรม
ต่างๆ
• การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์
• การรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา
ข้ อ ร้ อ งเรี ย นของลู ก ค้ า ผ่ า น
ช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์
ลูกค้าสัมพันธ์ อีเมล จดหมาย
ฯลฯ

• รับฟังข้อเสนอแนะ สื่อสาร
ออนไลน์และการพบปะลูกค้า
ในโอกาสต่างๆ ได้ด�ำเนินการ
ตลอดทั้งปี
• ส�ำรวจปีละ 2 ครั้ง

• การรักษาความลับของลูกค้า
• ผลิตภัณฑ์การเงินที่เหมาะสม
ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่ม
• ได้รับการบริการที่เหมาะสม

• พัฒนาและน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่ม
• ให้บริการด้วยความเต็มใจ และ
เปิ ด โอกาสให้ ลู ก ค้ า ประเมิ น
การบริการของพนักงาน

(102-40)
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(102-44)

(102-44)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กระบวนการที่ใช้

(102-43)

(102-43)

ความถี่

ความต้องการ

แนวทางการปฏิบัติ

สังคม

• รับฟังความคิดเห็นของชุมชน
ผ่ า นการด� ำ เนิ น กิ จ กรรม
เพื่อสังคมต่างๆ ที่ธนาคาร
ด�ำเนินการ

• รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้คน
ในสังคมทุกครั้งที่จัดกิจกรรม
ตลอดทั้งปี

• สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม
• มีความรับผิดชอบต่อสังคม
• สนับสนุนภาคเศรษฐกิจของ
ประเทศ

• ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ตามหลั ก บรรษั ท ภิ บ าลตาม
มาตรฐานสากล ทั้งในด้าน CSR
in process เช่น การประหยัด
พลังงาน และสินเชื่อเพื่อสังคม
ส�ำหรับรายย่อย เป็นต้น และ
ด้าน CSR after process เช่น
การด�ำเนินโครงการ CSR ใน
3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ สร้ า งความ
เข้มแข็งและน�ำไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ผู้ถือหุ้น

• จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ เข้าใจ
นโยบายของธนาคาร และ
ตอบข้อสงสัยในที่ประชุม
• จัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นสัญจร
• การสั ม ภาษณ์ ตั ว ต่ อ ตั ว
(One-On-One Meeting &
Conference Call)
• การประชุมนักวิเคราะห์และ
ผู ้ จั ด การกองทุ น สถาบั น
ในประเทศ
• การเดิ น ทางไปพบผู ้ ถื อ หุ ้ น
และผู้ลงทุน (Road Show)

• จั ด ประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ประจ�ำปี 1 ครั้ง/ปี
• จั ด กิ จ กรรมผู ้ ถื อ หุ ้ น สั ญ จร
1 ครั้ง/ปี
• สัมภาษณ์ตัวต่อตัวตลอดทั้งปี
• เดินทางไปพบปะผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุนตลอดทั้งปี
• การประชุมนักวิเคราะห์และ
ผู้จัดการกองทุนทุกไตรมาส

• สร้างผลตอบแทนทีด่ อี ย่างยัง่ ยืน
แก่ผู้ถือหุ้น

• จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม
• ด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ

คู่ค้า

• การจัดประชุม สัมมนา และ
จั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ
สร้างความสัมพันธ์
• การรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา
และข้อร้องเรียน
• เปิดเผยข้อมูลออนไลน์

• ด�ำเนินการจัดประชุม สัมมนา
จั ด กิ จ กรรม เพื่ อ สร้ า ง
ความสัมพันธ์ตลอดทั้งปี
• รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาและ
ข้อร้องเรียน รวมถึงเปิดเผย
ข้อมูลออนไลน์ตลอดทั้งปี

• นโยบายการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ที่ชัดเจนจากธนาคาร
• การร่วมมือและประสานงาน
ระหว่ า งกั น เพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ล
ส�ำเร็จร่วมกันตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
• การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม
โปร่งใส ตรวจสอบได้
• การจ่ า ยค่ า ตอบแทนและ
ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษที่ ต รง
ต่อเวลา

• มีการออกระเบียบปฏิบตั ิ นโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจนและ
ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน
• ด� ำ เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งอย่ า ง
เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า
และปฏิบัติตามสัญญา
• หลี ก เลี่ ย งการรั บ ของก� ำ นั ล
สินน�้ำใจ การรับเชิญเป็นการ
ส่ ว นตั ว หรื อ หมู ่ ค ณะอย่ า ง
เฉพาะเจาะจง ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่าย

หน่วยงานก�ำกับ

ประชุม รับฟังแนวนโยบายและ
แนวทางการก�ำกับดูแล
• รับการตรวจสอบจากหน่วย
งานก�ำกับต่างๆ
• จั ด ท� ำ รายงานส่ ง หน่ ว ยงาน
ก�ำกับ พร้อมทัง้ รับ Feedback

ตลอดทั้ ง ปี ต ามกรอบเวลาของ
แต่ละหน่วยงาน

• ก า ร บ ริ ห า ร ง า น อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
• ความมั่ น คงของระบบงาน
ธนาคาร
• ความโปร่ ง ใสขององค์ ก ร
และระบบงาน

• ยึ ด หลั ก การประเมิ น ธนาคาร
ทั้ ง รู ป แบบการประเมิ น ตนเอง
และเกณฑ์ ก ารประเมิ น รางวั ล
ด้านต่างๆ เพือ่ ปรับปรุงกระบวนการ
ให้มีประสิทธิภาพ
• มีหลักจรรยาบรรณเพื่อด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
• ปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ อ ย่ า ง
เคร่งครัด
• น�ำข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตและ
Feedback จากหน่วยงานก�ำกับ
มาแก้ไข ปรับปรุงกระบวนการ
ท�ำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สากล

(102-40)

(102-44)

(102-44)

102-53

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับรายงาน
อย่างไรก็ตาม หากท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม สายงานสื่อสาร
และภาพลักษณ์องค์กร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ส�ำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 14 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0 2208 4461-2
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลระดับนานาชาติ

รางวัล The Asset Triple A Digital, Digital Infrastructure, Treasury, Trade,
Supply Chain and Risk Awards 2017
ธนาคารได้รบั รางวัล The Asset Triple A Digital, Digital Infrastructure, Treasury,
Trade, Supply Chain and Risk Awards 2017 ซึ่งจัดโดยนิตยสารชั้นน�ำด้านการเงิน
และการลงทุนของเอเชียแปซิฟิก The Asset โดยธนาคารได้รับรางวัลดังกล่าวจากการเป็น
สถาบันการเงินทีม่ คี วามเป็นเลิศในด้านนวัตกรรม การน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพือ่ เพิม่
ช่องทางการให้บริการที่สะดวกให้กับลูกค้าและประชาชน ได้แก่
- Best e-Bank in Thailand
- Most Innovative Corporate Payment Project, Thailand
- Best Service Provider : E-Solution Partner
- Best in Treasury and Working Capital : Public Sector

รางวัล Best Customer Service Provider Asia และรางวัล Best Innovation in
Retail Banking Thailand
จัดโดยนิตยสาร International Banker ประเทศอังกฤษ ธนาคารได้รบั รางวัลดังกล่าว
ในด้านคุณภาพการให้บริการและพัฒนานวัตกรรมการเงินทีต่ อบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้า
ยุคปัจจุบัน พร้อมทั้งการเป็นผู้น�ำเทคโนโลยีด้านการเงินที่วางใจได้
รางวัล Best Social Impact Thailand 2017
จัดโดยนิตยสาร Capital Finance International (CFI) ประเทศอังกฤษ ธนาคาร
ได้รับรางวัลในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินที่เป็นหลักส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม และสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาล เช่น โครงการ e-tax Project โครงการ SMART City และโครงการ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
รางวัล The Asian Banker Transaction Banking Awards 2017 ประเภท Best
Transaction Bank in Thailand และประเภท Best Cash Management in Thailand
ธนาคารได้รับรางวัล Best Transaction Bank in Thailand และรางวัล Best Cash
Management in Thailand ในงาน The Asian Banker Transaction Banking Awards
2017 ณ MAX Atria @ Singapore EXPO ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560
ซึ่งจัดโดยนิตยสาร The Asian Banker นิตยสารทางการเงินธนาคารที่มีชื่อเสียง
ส�ำหรับการประกวดในครั้งนี้ ธนาคารได้รับรางวัลจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Cash
Management ซึ่งประกอบด้วย บริการน�ำเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate
Online (GFMIS on KTB Corporate Online) บริการขายลดเช็คอิเล็กทรอนิกส์ (KTB eLBD)
บริการรับช�ำระค่าปรับออนไลน์ (Online Traffic Ticket Payment) และบริการออกหนังสือ
ค�้ำประกันในประเทศออนไลน์ (Domestic LG Solution)
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รางวัลระดับประเทศ
ดีเด่น

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2560 ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจ
ดีเด่นประจ�ำปี 2560 (SOE AWARD 2017) เป็นรางวัลที่มอบให้กับรัฐวิสาหกิจที่มี
การบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรม มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ค�ำนึง
ถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียตามมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี นระดับสากล ธนาคารกรุงไทย
ได้รางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
Thailand Sustainability Investment
Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือหุ้นยั่งยืน เป็นรางวัลที่มอบให้กับ
บริษทั จดทะเบียนทีด่ ำ� เนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน โดยค�ำนึงถึงสิง่ แวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้ผู้ลงทุน
สามารถน�ำมาใช้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจลงทุนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว
รางวัลดีเด่น สาขาการขับเคลื่อนธุรกิจ (Business Enabler Projects) จากโครงการ
GFMIS on KTB Corporate Online
ธนาคารเข้ารับรางวัลจากการประกวด Thailand ICT Excellence Awards 2017
ซึ่งจัดโดยสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย และวิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพือ่ ยกย่องและสนับสนุนองค์กรทีม่ คี วามเป็นเลิศด้านการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ยกระดับมาตรฐาน และน�ำมาใช้ได้อย่างเป็นระบบยิง่ ขึน้ โดย
ธนาคารได้รบั รางวัลดีเด่น สาขาการขับเคลือ่ นธุรกิจ (Business Enabler Projects) จากโครงการ
GFMIS on KTB Corporate Online ตอกย�้ำศักยภาพการบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า
รางวัล NACC Integrity Awards
ซึ่งจัดขึ้นโดยส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) เพือ่ ยกย่องเชิดชูหน่วยงาน องค์กร สถาบัน ทัง้ ภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ
เอกชน และนิตบิ คุ คลอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการด�ำเนินการอย่างโปร่งใส ต่อต้านทุจริต
คอร์รปั ชัน ตลอดจนเพือ่ เป็นการสร้างกระแสให้สงั คมเกิดค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคม น�ำมาสูก่ ารยกระดับ
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI: Corruption Perception Index) ของประเทศให้สูงขึ้น
รางวัลรายงานความยั่งยืน หรือ Sustainability Report Award
ธนาคารได้รับรางวัลในระดับ Recognition จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นในการส่งเสริมและยกระดับการจัดท�ำรายงานความยั่งยืน
ให้มคี ณุ ภาพและมีเนือ้ หาทีไ่ ด้รบั การพัฒนาให้สมบูรณ์ตามประเด็นทีถ่ กู คัดเลือกให้เปิดเผย
อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี
ใบรับรอง Green Meetings Plus
ธนาคารได้รับใบรับรอง Green Meetings Plus จากการผลักดันให้เกิดการประชุม
สีเขียว (Green Meetings) แก่บริษัทในเครือ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
รายงานความยั่งยืน 2560 81
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การแสดงข้อมูลตามตัวชี้วด
ั GRI

Page Number
External
General Standard
Direct Answer
Assurance
Disclosures
AR
SR
STRATEGY AND ANALYSIS					
102-14
4-7			
103-15
4-7			
ORGANIZATIONAL PROFILE					
102-1
8			
102-2
47-48, 10, 11			
50-58
102-3
8			
102-4
9			
102-5
8			
102-6
10			
102-7
8, 26,
		
28-30,
		
33-34,
		
38-39			
102-8
38-39			
					
					
102-41
52			
102-9
14			
102-10
9, 26			
102-11
15, 32			
102-12
15			
102-13
12			
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SDG Mapping Linkage
to Disclosure

Goal 8 Good job and
economic growth
- Employment

General Standard Disclosures

Page Number
AR

SR

External
Assurance

Direct Answer

SDG Mapping Linkage
to Disclosure

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES					
102-45
76			
102-46
74-77			
102-47
76, 77			
102-48
			
No any
				
restatement
102-49
			
No significant
				
change
STAKEHOLDER ENGAGEMENT 					
102-40
78-79			
102-42
78			
102-43
78-79			
102-44
78-79			
REPORT PROFILE 					
102-50
74			
102-51
74			
102-52
74			
102-53
79			
102-54
74			
102-55
82-87 				
102-56
			
No Assurance
				
Statement
GOVERNANCE 					
102-18
137-147 16-17			
ETHICS AND INTEGRITY 					
102-16
9, 18-19 		
Goal 16 Peace and
					
justice
					
- Ethic and lawful behave
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
DMA and Indicators

Page Number
AR

GRI 103 Management Approach
103-1
103-2

103-3
Economic Performance
201-1

201-2
201-3
201-4
Indirect Economic Impact
203-2

Materials
301-1
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172-174

SR

74-77
28,
31-33,
36, 39,
42-43,
45-48,
52-53,
65-66   
23-24, 55

External
Assurance

Direct Answer

SDG Mapping Linkage
to Disclosure

Economic

30,
33-34

Goal 8 Good job and
economic growth
- Economic Performance
Goal 9 Innovation and
infrastructure
- Infrastructure investment  

70
40-41
34
11-12,
28-31,
35,
56-58
Environment

72-73
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Goal 8 Good jobs and
economic growth
- Indirect impact
on job creation
- Jobs supported
in the supply chain
Goal 12 Responsible
consumption
- Material efficiency/
recycling

DMA and Indicators

Page Number
AR

SR

Energy
302-1

66-68

302-4

66-67

Water
303-1
Emissions
305-2
305-5
Labor Practices and Decent Work
Employment
401-1

External
Assurance

Direct Answer

SDG Mapping Linkage
to Disclosure

Goal 12 Responsible
consumption
- Material efficiency
Goal 12 Responsible
consumption
- Material efficiency
Goal 13 climate action
- Material efficiency

70
67-69, 71
68, 71
Social

39

401-2

40-41

401-3

41-42

Goal 13 Climate action
- Material efficiency
Goal 13 Climate action
- Material efficiency

Goal 5 Gender equality
- Gender equality
Goal 8 Good jobs
and economic growth
- employment
Goal 8 Good jobs and
economic growth
- Earning, wages
and benefits
Goal 5 Gender equality
- Parental leave  
Occupation Health
and Safety
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DMA and Indicators

Page Number
AR

SR

403-1

49, 52

403-2

50

403-3
403-4
Training and Education
404-1

51
51
44

404-2

42-43

404-3

44

405-1

39
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Direct Answer

SDG Mapping Linkage
to Disclosure

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

Goal 4 Quality education
- Employee training
and education
Goal 8 Good jobs and
economic growth
- Employee training
and education
Goal 8 Good jobs and
economic growth
- Employee training
and education
Goal 8 Good jobs and
economic growth
- Employee training
and education
Diversity and Equal
Opportunity
Goal 5 Gender equality
- Gender equality
- Woman in leadership
Goal 8 Good jobs and
economic growth
- Diversity and equal
opportunity

DMA and Indicators

Page Number
AR

SR

Non-discrimination
406-1

55

205-1

22

205-2
Marketing Communications
417-3
Customer Privacy
418-1

24-25

External
Assurance

Direct Answer

SDG Mapping Linkage
to Disclosure

Goal 5 Gender equality
- Non-discrimination
Goal 16 Peace and justice
- Non-discrimination
Anti-corruption
Goal 16 Peace and justice
- Anti-corruption

56
55-56

Goal 16 Peace and justice
- Compliance with laws
and regulations
- Protection of privacy
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แบบส�ำรวจความคิดเห็นของผู้อา่ น

1.

ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต�่ำกว่า 30 ปี
30-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
อาชีพ กรุณาระบุ..........................................
2. ในฐานะผู้อ่าน กรุณาระบุว่าท่านอ่านจากมุมมองไหน
		
ลูกค้า
พนักงาน
ผู้ร่วมลงทุน
ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
		
หน่วยงานวิจัย
สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ สื่อมวลชน
		
อื่นๆ (กรุณาระบุ.................................)
3. ท่านเคยพบเห็นรายงานความยั่งยืนของธนาคารกรุงไทย จากที่ใดบ้าง โปรดระบุ
		
เว็บไซต์และ social media ช่องทางต่างๆ ของธนาคาร
ส�ำนักงาน/สาขาในเครือของธนาคาร
		
งานสัมมนา/บรรยาย			
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
		
อื่นๆ (กรุณาระบุ.................................)
4. วัตถุประสงค์ในการอ่านรายงานความยั่งยืนฉบับนี้
		
เพื่อท�ำความรู้จักธนาคาร
เพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจการลงทุน
		
เพื่อศึกษาโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการวิจัยและการศึกษาแนวการด�ำเนินงาน
		
อื่นๆ (กรุณาระบุ.................................)
ด้านความยั่งยืน
5. ท่านคิดอย่างไรกับรายงานความยั่งยืนของธนาคารกรุงไทย ฉบับนี้
ระดับความสมบูรณ์ของเนื้อหารายงาน
มาก
ปานกลาง
น้อย
ระดับความสวยงามของการออกแบบรูปเล่ม
มาก
ปานกลาง
น้อย
ระดับความน่าสนใจของเนื้อหารายงานและรูปแบบการน�ำเสนอ
มาก
ปานกลาง
น้อย
ระดับความพึงพอใจของท่าน
มาก
ปานกลาง
น้อย
6. ท่านคิดว่าเนื้อหาของรายงานความยั่งยืน เรื่องใด มีประโยชน์กับท่าน มากที่สุด
		
เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
		
การด�ำเนินงานด้านสังคม
การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
7. ท่านคิดว่าเนื้อหาของรายงานความยั่งยืน เรื่องใด มีประโยชน์กับท่าน น้อยที่สุด
		
เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
		
การด�ำเนินงานด้านสังคม
การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
8. หลังจากอ่านรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ ท่านรู้สึกอย่างไรกับการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนของธนาคาร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
9. ท่านคิดว่าธนาคารควรด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนในเรื่องใดเพิ่มเติม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
10. ท่านมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ อย่างไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....……..
ข้อมูลจากแบบส�ำรวจความคิดเห็นของท่านที่มีต่อรายงานความยั่งยืนฉบับนี้
จะน�ำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดท�ำรายงานฉบับต่อไป
ธนาคารขอขอบพระคุณส�ำหรับความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง

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

บริการธุรกิจตอบรับ

ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ตู้ ปณ. 44 ศฝ.หัวล�ำโพง
กรุงเทพมหานคร
10331

Responsible Banking
Growing to a Sustainable Future

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้เลือกใช้กระดาษกรีนการ์ด (Green Card) และกรีนออฟเซ็ต (Green
Offset) นวัตกรรมกระดาษไม่เคลือบผิวเพือ่ สิง่ แวดล้อม ด้วยการน�ำเยือ่ อีโคไฟเบอร์มาเป็นส่วนผสม
ในการผลิต โดยไม่ ใช้เยื่อจากไม้ ใหม่แ ม้แต่ต้น เดียว ท�ำให้ ได้กระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ
เทียบเท่ากระดาษที่ผลิตจากเยื่อใหม่ และใช้หมึกพิมพ์ Soy Ink ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

