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สารจาก
ประธานกรรมการ 

และกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปี 2560 ธนาคารได้มีการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรในหลายมิติ 
เพื่อให้พร้อมก้าวสู่การเป็นธนาคารชั้นนำาเรื่อง Digital Banking 

และเป็น Best Place to Work ทั้งในส่วนของโครงสร้าง
และวัฒนธรรมการดำาเนินงานขององค์กร รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม

เพื่อนำาเสนอสินค้าและบริการทางด้านดิจิทัลให้สามารถตอบโจทย์
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 

และริเริ่มโครงการกรุงไทยคุณธรรม เพื่อผลักดันวัฒนธรรมบรรษัทภิบาล 
มีคุณธรรม และเป็นองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) 

บนพื้นฐานของจรรยาบรรณธุรกิจอันจะนำาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
โดยแบ่งการดำาเนินงานออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

เศรษฐกจิ
ในฐานะสถาบันหลักทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ธนาคารมีบทบาทส�าคัญต่อการร่วมพัฒนาและปฏิรูประบบเศรษฐกิจ 

ของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยได้ด�าเนินโครงการต่างๆ เช่น การเปิดลงทะเบียน PromptPay ส�าหรับประชาชน
และนิติบุคคล ซึ่งจะต่อยอดไปสู่การให้บริการ Request to Pay และ Cross Bank Bill Payment เพื่อสนับสนุนนโยบาย National 
e-Payment การออกบตัรสวสัดกิารจ�านวนกว่า 11 ล้านใบ เพือ่ให้ทนัต่อการแจกจ่ายให้กบัผูม้รีายได้น้อยทีล่งทะเบยีนไว้กบัโครงการ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมทั้งเร่งติดตั้งเครื่อง EDC เพื่อรองรับการใช้บัตรสวัสดิการฯ ดังกล่าว รวมถึงบัตรอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 
ซึ่งนอกจากจะมีส่วนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในการครองชีพของประชาชนนับล้านคน ยังเป็นการอ�านวยความสะดวกในการ 
รับช�าระเงินแก่ร้านค้าอีกด้วย นอกจากนี้ ธนาคารได้พัฒนา Krungthai QR Code Payment เช่น บริการ “เป๋าตุง” ซึ่งเป็น 
แอพพลิเคชั่นการรับช�าระเงินด้วย QR Code เพื่อเป็นอีกทางเลือกที่ประหยัดต้นทุนการบริหารจัดการเงินสด ปลอดภัย ทันสมัย 
และใช้งานง่ายให้กับร้านค้า ทั้งยังเป็นการช่วยปูทางประเทศสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society)

ธนาคารยังได้ด�าเนินโครงการ Krungthai Young Enterprise เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ Startup รุ่นใหม่ให้มีโอกาส 
ได้น�านวัตกรรมมาต่อยอดการด�าเนินธุรกิจ อันจะเป็นส่วนส�าคัญของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล  
โดยในปี 2560 ทีม Inno Waste Startup ที่น�าเสนอนวัตกรรมแปรรูปเศษอาหารให้เป็นดินท่ีมีคุณภาพได้รับรางวัลชนะเลิศ 
อันดับ 1 ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Fresh Water Shrimp Farm Ecosystem ที่สร้างระบบนิเวศน�้าส�าหรับ
เกษตรกรบ่อกุ้งที่เลี้ยงแบบธรรมชาติ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม ORICGA ที่คิดค้นสารตั้งต้นส�าหรับเครื่องส�าอาง 
(Anti-aging) จากแมลงตัวอ่อน ทั้งน้ี ธนาคารได้จัดตั้งกองทุนเพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจ SME และ Startup ที่มีศักยภาพที่จะ 
เติบโตได้ เพื่อให้การพัฒนาธุรกิจมีความต่อเนื่องอีกด้วย

สงัคม
ด้วยพนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ธนาคารจึงมุ่งดูแลพนักงาน 

ด้วยความเป็นธรรม ยังคงมุ่งเน้นระบบประเมินแบบ PDO (Performance Driven Organization) และให้ความส�าคัญกับ 
การพัฒนาและยกระดับศักยภาพของพนักงานให้มีความยืดหยุ่นและสามารถท�างานได้หลากหลายขึ้น (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�าหนด 
แผนยุทธศาสตร์ด้านบรรษัทภิบาล ปี 2560-2564 ภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม เพื่อยกระดับการด�าเนินงานของธนาคารให้
สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์
ธนาคารที่มุ่งสู่การเป็นธนาคารต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นจิตส�านึกให้พนักงานทุกคน 

ดร.สมชัย สัจจพงษ์
ประธานกรรมการธนาคาร
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สิง่แวดล้อม 
ธนาคารตระหนักถึงความส�าคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ด�าเนิน

โครงการ KTB Think Green+ เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน กอปรกับใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า 
และยั่งยืนทั้งในอาคารส�านักงานใหญ่และสาขา นอกจากนี้ ธนาคารได้ด�าเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ LED ที่อาคารส�านักงานใหญ่ 
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) 
และไม่ชดัเจน (Ambiguity) ความยัง่ยนืในการด�าเนนิงานขององค์กรเปรยีบเสมือนรากฐานส�าคญัท่ีจะปูทางให้องค์กรมคีวามมัน่คง
และมีความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายท่ีอาจมาในรูปแบบท่ีคาดเดาได้ยาก จากการด�าเนินงานท่ีผ่านมาซึ่งมุ่งเน้น 
การเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรและธุรกิจมาโดยตลอด ธนาคารจึงได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ เช่น รางวัลรัฐวิสาหกิจ 
ดีเด่น ประจ�าปี 2560 ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น จากส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และได้รับ
ผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�าปี 2560 ระดับดีเลิศ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้ ในฐานะเสาหลักของระบบเศรษฐกิจไทย ธนาคารมีความมุ่งมั่นด�าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล  
เพื่อร่วมพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

	 (ดร.สมชัย	สัจจพงษ์)		 (นายผยง	ศรีวณิช)
 ประธานกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่

น�าหลักการบรรษัทภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง (KTB CG 
in Process) เพือ่ให้บรรลุผลส�าเรจ็ตามนโยบาย Zero Tolerance 
หรอืการไม่ยอมรบัการทจุรติคอร์รปัชัน่ในทกุรปูแบบ อกีทัง้ยงัได้
ด�าเนินโครงการ Compliance Champion เพือ่สนบัสนนุและ
เปิดโอกาสให้พนกังานทกุสายงานน�าเสนอโครงการเพื่อส่งเสริม
การปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส และป้องกัน
การทุจริต

ในส่วนของการพัฒนาสังคม ธนาคารได้ต่อยอดด�าเนิน
โครงการ “กรงุไทย สานฝัน โรงเรยีนดใีกล้บ้าน” ด้วยการท�างาน
ร่วมกับกิจการเพื่อสังคม Learn Education น�าระบบ 
e-learning มาพัฒนาการเรยีนการสอนในวชิาคณติศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ส�าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 ของ
โรงเรียนสานฝันฯ 11 แห่ง (จากทั้งหมด 94 แห่ง) ที่เข้าร่วม
โครงการ ซึ่งทั้ง 2 วิชาถือเป็นพื้นฐานส�าคัญของการพัฒนา
ทักษะทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต 
และโครงการ “กรงุไทย ต้นกล้าสขีาว” เป็นโครงการท่ีเปิดโอกาส
ให้นกัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาและผูเ้ข้าร่วมโครงการได้จัดท�า
โครงงานตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช เพือ่ท�างานร่วมกบัชมุชนในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ของท้องที่ ซึ่งตลอดระยะเวลาการด�าเนิน
โครงการ 11 ปี มีชุมชนที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 4,908 ชุมชน

คุณผยง ศรีวณิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรบัผิดชอบต่อสังคม

1. คุณวิชัย อัศรัสกร 
 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

	 และความรับผิดชอบต่อสังคม	

2. คุณนนทิกร กาญจนะจิตรา  
	 กรรมการบรรษัทภิบาล

	 และความรับผิดชอบต่อสังคม

3. ดร.กุลยา ตันติเตมิท 
	 กรรมการบรรษัทภิบาล

	 และความรับผิดชอบต่อสังคม		

1
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ธนาคารกรุงไทย ตระหนักถึงการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
(Corporate Governance: CG) และการด�าเนินธุรกิจอย่าง
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility:  
CSR) เพื่อน�าไปสู ่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability 
Development) ใน 3 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม ทั้งภายในองค์กรและต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นอกองค์กร และเป็นสถาบันหลักของประเทศต่อการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยคณะกรรมการธนาคารได้จัดตั้ง  
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
เพื่อก�าหนดแนวทางและติดตามผลการด�าเนินงาน โดย 
คณะกรรมการบรรษทัภบิาลฯ ประกอบด้วย กรรมการธนาคาร
จ�านวน 3 คน และในปี 2560 มีการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง 

ในปี 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ได้ก�าหนด 
ยุทธศาสตร์บรรษัทภิบาล บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปี 2560-2564 
ภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม โดยใช้ยุทธศาสตร์ 3 ป. คือ 
ปลูกฝัง ป้องกัน และปราบปราม โดยด�าเนินงานใน 5 ด้าน 
ได้แก่ 1) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
2) ยกระดับเจตจ�านงด้านคุณธรรมในการต่อต้านทุจริต  
3) พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 4) ยกระดับมาตรฐาน
กระบวนการปราบปรามการทจุรติ และ 5) ยกระดบัผลคะแนน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency  
Assessment: ITA) 

ซึง่ผลจากการด�าเนนิการปี 2560 ส่งผลให้ธนาคารได้รบั
รางวัลเกี่ยวกับด้านบรรษัทภิบาลความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม ดังนี้  

• รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�าปี 2560 ประเภท
รางวลัการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสดเีด่น จากส�านกังาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

• รางวัล Best Social Impact Bank Thailand 
2017 จากวารสาร CFI โดยเป็นองค์กรเดียวของประเทศไทย 
ที่ได้รับรางวัลจาก CFI ใน Q4 ปี 2017

• รางวลั Thailand Sustainability Investment 2017 
(THSI) หรือ “รายชื่อหุ ้นย่ังยืน” จาก ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย 

• รางวลั “รฐัวสิาหกจิทีมี่การพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ
ในการจัดท�าแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด�าเนินงาน” ประจ�าปี 2560 จากส�านักงาน ป.ป.ช.

• รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งท่ี 7 (NACC 
Integrity Awards) จากส�านักงานป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

•  รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2560  
ประเภทรางวลั Recognition โดยสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
ส�านกังานคณะกรรมการการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

•  รางวัลใบรับรอง Green Meetings Plus จาก
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business 
Council for Sustainable Development: TBCSD)

จากรางวัล และผลการประเมินที่ธนาคารได ้รับ 
ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการด�าเนินงานที่ดี  
ซึ่งธนาคารพร้อมที่จะยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป

(นายวิชัย	อัศรัสกร)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

สารจากประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรบัผิดชอบต่อสังคม

 รายงานความยั่งยืน 2560 7
Responsible Banking...Growing to a Sustainable Future



เก่ียวกับธนาคารกรงุไทย

102-1, 102-5

ธนาคารกรุงไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ก่อตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี	

14	มีนาคม	2509	 ในรูปแบบสถาบันการเงิน	ประเภท

ธนาคารพาณิชย์	 โดยเกิดจากการควบรวมกิจการ

ระหว่างธนาคารมณฑล	 จ�ากัด	 กับธนาคารเกษตร	

จ�ากัด	 โดยธนาคารได้น�าหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี	 พ.ศ.	 2532	

ถอืเป็นรฐัวสิาหกจิแห่งแรกของประเทศทีน่�าหลกัทรพัย์

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และได้แปรสภาพ

เป็นบรษิทัมหาชนเมือ่ปี	พ.ศ.	2537	มกีระทรวงการคลงั

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	ผ่านกองทุนเพือ่การฟ้ืนฟแูละพฒันา

ระบบสถาบนัการเงนิ	ร้อยละ	55.05	และในเดือนตุลาคม	

2555	ธนาคารได้ด�าเนนิการเพ่ิมทนุโดยจดัสรรหุน้สามญั

เพ่ิมทุน	 จ�านวน	 2,796.31	 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ตามสัดส ่วนการถือหุ ้นของผู ้ถือหุ ้นแต ่ละราย	 

ท้ังหุน้สามัญและหุน้บรุมิสทิธ	ิธนาคารมสีญัลกัษณ์เป็น

รูปนกวายุภักษ์	สีฟ้า	ที่สะท้อนถึง	ความทันสมัย	อิสระ

ทีไ่ร้ขอบเขต	พลังแห่งความกระตอืรอืร้น	 และมุ่งมัน่ท่ีจะ

โบยบินน�าพาไปสู่ความก้าวหน้าที่กว้างไกลทั่วแผ่นฟ้า

ไทย	และยังสื่อถึงความรู้สึกสะดวกสบาย	เป็นคนกนัเอง

ทีล่กูค้าทกุคนจะได้รบัจากธนาคารกรุงไทย

ทั้งนี้	 ในปี	 2560	 ธนาคารประสบความส�าเร็จในการ 

ออกตราสารด้อยสิทธินับเป็นเงินกองทุนประเภทที่	 2	

วงเงินไม่เกิน	20,000	ล้านบาท	เพื่อช่วยเพิ่มขีดความ

สามารถในการขยายสินเช่ือและการขยายตัวของ

ธนาคารในอนาคต	 โดยการออกตราสารด้อยสิทธิ 

ครั้งน้ี	 ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็น

บุคคลธรรมดา	และนิติบุคคล	และผู้ลงทุนกลุ่มสถาบัน	

ทัง้บรษิทัประกนัชวีติ	บรษิทัประกนัภยั	บรษิทัหลกัทรพัย์

จัดการกองทุน	และบริษัทอื่นๆ

102-3	

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

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

โทรศัพท์	: 
0 2255 2222

โทรสาร	:
0 2255 9391-3

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์	
ธนาคารกรุงไทย	:	
0 2111 1111

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนลูกค้า
0 2208 8989

เว็บไซต์	:	
www.ktb.co.th

E-mail	:	
Call.CallCenter@ktb.co.th  
  
Facebook	: 
KTB Care

Twitter	: 
KTB Care 

Instagram	: 
KTB Care

Youtube	: 
KTB Care

โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว

จ�านวน 
72,005,040,437.50 บาท

จ�าแนกเป็น	หุ้นสามัญ	จ�านวน	

13,976,061,250 หุ้น

และหุ้นบุริมสิทธิ	จ�านวน	

5,500,000 หุ้น

รวมจ�านวน	

13,981,561,250 หุ้น

102-7

ด้วยหนึ่งในพันธกิจของธนาคารในการร่วมพัฒนาระบบ
เศรษฐกจิของประเทศนัน้ ธนาคารได้พฒันาผลิตภณัฑ์และบรกิาร
เพือ่ให้ประชาชนในทุกพืน้ท่ีของประเทศเข้าถงึแหล่งเงนิทุนและ
บรกิารต่างๆ เพือ่ต่อยอดและพฒันาธรุกจิของตวัเอง

ตู้ ATM 
มีทั้งหมด

8,647ตู้

ส�ำนักงำนธุรกิจ 
มีทั้งหมด 

78 ส�ำนักงำน 

ศูนย์ธุรกิจต่ำงประเทศ  
มีทั้งหมด  

25 ศูนย์

ธนำคำรมีสำขำ
ในประเทศทั้งหมด 

1,121สำขำ

ภาคกลาง
317	สาขา
2,400	ตู้
17	ส�านักงาน
6	ศูนย์

กรุงเทพฯ	
259	สาขา
1,512	ตู้

21	ส�านักงาน
11	ศูนย์

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ	
214	สาขา
1,987	ตู้
14	ส�านักงาน
3	ศูนย์

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

ภาคเหนือ	
168	สาขา
1,398	ตู้

13	ส�านักงาน
1	ศูนย์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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102-4 
และสาขาในต่างประเทศ	8	สาขา	ใน	7	ประเทศ	และ	1	ส�านกังาน
ผู้แทน	ได้แก่

Fast
รวดเร็ว	ทันใจ	
มีนวัตกรรม	
ตรงใจลูกค้า

Simple
ง่าย	สะดวก
ทันสมัย

เข้าใจลูกค้า

Assist
ช่วยเหลือ

เป็นคู่คิด	เป็นมิตร
และอบอุ่น

Trust
วางใจได้	มั่นคง
เป็นเสาหลัก

ของเศรษฐกิจชาติ

  พันธกิจ (Mission)

102-16	

  วิสัยทัศน์ (Vision)

“กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ”
GROWING TOGETHER

มุ ่งมั่นดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	 เพื่อ

สนับสนุนการเติบโตและความมั่งคั่งแก่ลูกค้า	 สร้าง

คุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม	 และสร้าง 

ผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น

  ค่านิยมหลัก (Core Values) หรือ Brand DNA ของกรุงไทย 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
*หมายเหต	ุสาขาหมูเ่กาะเคย์แมน จดัต้ังข้ึนเพ่ือมุง่เน้นธรุกรรมในลักษณะการระดมทนุ
จากแหล่งเงินภายนอก และส�านักงานผู้แทนย่างกุ้ง ท�าหน้าที่ดูแลและประสานงาน 
อ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มีการค้าและการลงทุน

คุนหมิง 
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

ลอสแองเจลิส	
สหรัฐอเมริกา

หมู่เกาะเคย์แมน 
(ในเครือ
สหราชอาณาจักร)

พนมเปญ 
ราชอาณาจักร
กัมพูชา

สาขาย่อยจังหวัด
เสียมเรียบ 
ราชอาณาจักร
กัมพูชา

นครหลวงเวียงจันทน์	
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

มุมไบ 
สาธารณรัฐอินเดีย

สิงคโปร์ 
สาธารณรัฐ
สิงคโปร์

ส�านักงานผู้แทนย่างกุ้ง	
สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา

ดูแลและพัฒนาศักยภาพ 

ของบุคลากรและระบบงาน

ให้บริการและค�าแนะน�าที่มีคุณค่า 

แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	 

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืน 

ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ธนาคารได้ด�าเนินโครงการ Krungthai Branding เพือ่วางรากฐานของการพฒันาแบรนด์องค์กรให้มคีวามแขง็แกร่งและย่ังยืน  
โดยจัดท�าอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนตามหลักทฤษฎีแบรนด์ท่ีเป็นสากล และได้มีการศึกษา รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
รวมทั้งจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนของธนาคาร ผ่านการส�ารวจทัศนคติของพนักงาน ลูกค้า ประชาชน การสัมภาษณ ์
เชิงลึกผู้บริหารระดับสูงและ Regulators และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของผู้บริหาร โดยน�าผลที่ได้มาวิเคราะห์ ประเมินผล และ
กลั่นกรองเป็น Brand DNA ที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของธนาคาร คือ F-A-S-T ซึ่งมีความส�าคัญอย่างมากในการน�าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาแบรนด์ธนาคาร รวมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร การออกผลิตภัณฑ์ และการปรับกระบวนการ
ท�างานต่างๆ ให้สอดคล้องกบั Brand DNA เปรยีบเสมอืนเป็นเขม็ทิศในการด�าเนนิงาน นอกจากนียั้งเป็น Brand DNA ท่ีตอบโจทย์ 
บรบิทของสงัคม เทคโนโลย ีและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ และสอดคล้องกบั Statement of Direction 
ของธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการธนาคาร เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยน Core Values จาก FIRST มาเป็น 
F-A-S-T พร้อมก�าหนดให้เป็น Brand DNA โดยมีความหมาย ดังนี้

102-10
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ผลิตภัณฑ์ บรกิารทางการเงนิ และบรษัิทในเครอื 
102-2,	102-6

ธนาคารได้ยึดหลักการลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	 (Customer	 Centric)	 โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการจ�าแนกกลุ่มลูกค้า	

ก�าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	 หาความต้องการ	 และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงตามความต้องการ 

ของลูกค้าทั้งลูกค้าในปัจจุบันและอนาคต	 การน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ	 การจัดการบริการ	 การสร้าง 

ความพอใจให้กับลูกค้า	จนลูกค้ามีความพึงพอใจ	มี	Engagement	กับธนาคาร	รวมไปถึงประเมินผลการบริการ

ว่ามีประสิทธิผลตามที่คาดการณ์	 ด้วยโมเดล	 KTB	 Customer	 Life	 Cycle	Management	Model	 เพ่ือเข้าใจ 

ความต้องการของลูกค้าที่มี	 Lifestyle	 ที่แตกต่างกัน	 และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้มีความ

สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะกลุ่ม	โดยสามารถแบ่งได้เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทสินเชื่อและไม่ใช่สินเชื่อ	

ผลิตภัณฑ์ประเภทสินเชื่อ
สินเชื่อขนาดใหญ่ ส�าหรับธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมียอดขาย

เกินกว่า 1,000 ล้านบาท และมีวงเงินสินเช่ือเกินกว่า 500  
ล้านบาท ครอบคลุมธุรกจิเกษตร ก่อสร้าง บรกิารและอตุสาหกรรม

สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง ที่มีวงเงินรวมเกิน 20 ล้านบาท 
แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท เพ่ือเป็นแหล่งเงนิทนุให้กบัผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลท่ี
ต้องการช่วยเหลอืผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) เช่น สินเชื่อกรุงไทยใจดีช่วย SMEs

สินเชื่อธุรกิจภาครัฐ แบ่งเป็นสินเชื่อที่ให้กับหน่วยงาน
ราชการ และรฐัวสิาหกจิ และสนิเชือ่ทีธ่นาคารได้ให้ความร่วมมอื
กับหน่วยงานราชการต่างๆ

สินเชื่อส�าหรับลูกค้าบุคคล เป็นสินเช่ือส�าหรับบุคคล
ทั่วไป ในลักษณะต่างๆ เช่น

	 •	 สินเช่ือกรุงไทยธนวัฏ เป็นสินเช่ือเพ่ือเป็น
สวสัดกิารทางการเงนิโดยเสรมิสภาพคล่อง บรรเทาปัญหาทาง 
การเงินของลูกค้าเมื่อยามจ�าเป็น และสามารถช�าระคืนเงินต้น
ได้ตามความต้องการ โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธนาคาร
ได้แก่ กลุ่มลูกค้าข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�า
ของหน่วยงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

	 •	 สินเชื่อ	KTB	Home	Easy	Cash	คือสินเชื่อ
ส�าหรับผู้ที่มีรายได้ประจ�า เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์
ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า

	 •	 สนิเชือ่กรงุไทยบ้านแสนสะดวก	(KTB	Smart	
Home	 Loan) เพื่อซื้อท่ีดินพร้อมบ้านหรือทาวน์เฮ้าส์หรือ 
ห้องชุดในอาคารชุด หรืออาคารพาณิชย์เป็นที่อยู่อาศัยของ
ตนเองและครอบครัว 
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สนิเช่ือสถาบนัการเงนิ เป็นการก�ากบัดแูลและพัฒนาการ
ท�าธุรกิจกับลูกค้ากลุ่มสถาบันการเงิน เช่น สถาบันการเงิน 
ต่างประเทศ เป็นต้น 

สินเชื่อสาขาต่างประเทศ ผ่านการให้บริการของสาขา
ต่างประเทศ ส�าหรับกลุ่มลูกค้าไทยและลูกค้าต่างประเทศ

การให้สินเชื่อด้วยหลักธรรมาภิบาล
โดยธนาคารมนีโยบายปล่อยสนิเชือ่ตามหลกัธรรมาภบิาล 

ที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยธนาคารไม่เลือกปฏิบัติ 
และมแีนวทางการให้สนิเชือ่แก่ลกูค้าทกุรายทีม่คีวามน่าเช่ือถือ
และความสามารถในการช�าระหนี้โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติสีผิว 
ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส อย่างไรก็ดี ธนาคารไม่ประสงค์
ที่จะให้สินเชื่อแก่ธุรกิจผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมหรือขัด
ต่อจารีตประเพณีอันดีงาม

นอกจากนี ้ธนาคารยงัมบีรกิารประเภทผลติภณัฑ์ทีไ่ม่ใช่
สินเชื่อ เช่น บริการธนบดีธนกิจ (Wealth Management) 
ผลิตภัณฑ์ธุรกรรมตลาดเงินตลาดทุน บริการ Supply Chain 
Financing รวมถึงบริการของบริษัทในเครือที่เสนอขายผ่าน
ธนาคาร โดยสามารถอ่านรายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการ
ของธนาคารและบริษัทในเครือได้ในรายงานประจ�าปี 2560 
หน้า 50-58 และหน้า 47 (ส�าหรับรายละเอียดบริษัทในเครือ)

203-2

ผลิตภัณฑ์และบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
ในปี 2560 ธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

อเิลก็ทรอนกิส์เพือ่ให้ความสะดวกสบายสอดรบักบั Digital 
Lifestyle ของลูกค้ากลุ่มต่างๆ เช่น 

•		 KTB	 netbank คือ
บริการส�าหรับผู ้มีบัญชีกับทาง
ธนาคาร ให้สามารถท�าธุรกรรม
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
เฉพาะการใช้งานผ่าน Internet 
โดยปัจจุบันลูกค้าท�าการโอนเงิน
ผ่านระบบ Promptpay ด้วยเบอร์ 
มือถือ และเลขบัตรประชาชน  
13 หลัก เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ 
ในการโอนเงินและรับเงินของ
ประชาชนท่ีมีความสะดวกมากข้ึน 
มีค ่ าธรรมเนียมที่ ถูกลง และ
ปลอดภัยเทียบเท่าบริการโอนเงิน
ในธนาคาร นอกจากนี้ ยังมีบริการ 
KTB netbank : Talk to net officer 
ที่ผู ้ใช ้บริการสามารถติดต่อกับ 
เจ้าหน้าที่ของธนาคารผ่าน Video 
Call ปัจจบุนัมผีูใ้ช้บรกิาร netbank 
กว่า 4 ล้านคน 

•		 “ เ ป ๋ า ตั ง ” 	 คื อ  
แอพพลิเคชั่นส�าหรับบุคคลทั่วไป 
เพื่อท�าธุรกรรมทางการเงินต่างๆ 
เช่น การโอนเงินและช�าระเงิน  
โดยสามารถรองรับการสแกน QR 
Code เพื่อโอนเงินผ ่านระบบ 
Promptpay ช�าระค่าบริการและ
สินค้า ตามมาตรฐาน Thai QR 
Standard และใช้สแกนนิ้วมือ 
เพ่ือยืนยันการช�าระเงิน โดยผู้ใช้
บรกิารสามารถเรยีกดปูระวตักิารใช้
ย้อนหลังได้ 

Scan  
เพื่อดำวน์โหลด 

netbank

Scan  
เพื่อดำวน์โหลด 

เป๋ำตัง
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 ธนาคารได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรและพันธมิตร 
ภาคีเครือข่ายทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และธุรกิจต่างๆ  
เพื่อน�าแนวทางการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการด�าเนินงาน
ต่างๆ มาปรับใช้เพื่อพัฒนาองค์กร ดังนี้ 

Industry	Association
• สมาคมธนาคารไทย
• ชมรม ACI Thailand
• สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
• ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
• โครงการระบบหักบัญชีเช็คด้วยภาพและ

ระบบจัดเก็บภาพเช็ค (ICAS: Imaged 
Cheque Clearing and Archive System) 

National	Association
• ชมรม CSR Club สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
• องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

(Thailand Business Council for Sustainable 
Development: TBCSD) 

• องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) 

International	Association
• สมาคมนานาชาตกิารแลกเปล่ียนและตราสาร

อนุพันธ์ (International Swaps and 
Derivatives Association: ISDA)

 นอกจากนี้ ธนาคารยังลงนามบันทึกข้อตกลงความ 
ร่วมมือ เรื่อง การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทจุรติ ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560-2564) ระหว่าง
ส�านกังาน ป.ป.ช. ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ
และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรด้วยความ
โปร่งใสปราศจากคอร์รัปชั่น และได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ เรื่องการขับเคลื่อนธนาคารคุณธรรมต้นแบบ  
ร่วมกบั ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) เพือ่ขบัเคลือ่นธนาคาร
สู ่องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ภายใต้โครงการกรุงไทย
คุณธรรม

•	 KTB	LG	Online เป็นการบริการออกหนังสือ
ค�้าประกันแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบริการรับช�าระเงิน 
ค่าซื้อเอกสารประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ
อ�านวยความสะดวกให้แก่ผูป้ระกอบการทีต้่องการเข้าร่วม
ประมูลงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสามารถแจ้งความ
จ�านงในการซื้อเอกสารประกวดราคาและวางหนังสือ 
ค�้าประกันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเข้าประมูลงาน 
โดยผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Electronic 
Government Procurement: e-GP) ของกรมบญัชกีลาง 
ทีเ่ชือ่มต่อกบัระบบ KTB Corporate Online ของธนาคาร
กรุงไทย โดยธนาคารกรุงไทยและกรมบัญชีกลางได ้
ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพื่อเปิดให้หน่วยงาน
ภาครัฐใช้บริการเป็นธนาคารแรก

•	 KTB	Corporate	Online เป็นบรกิาร Internet 
Banking ของธนาคารที่อ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้า
กลุม่นติบิคุคล หน่วยงานราชการและรฐัวสิาหกจิ รวมถงึ 
ลกูค้าบคุคล เพือ่ให้สามารถบรหิารจดัการทางด้านการเงนิ 
ซึ่งนอกจากบริการด้านข้อมูลแล้ว ลูกค้ายังสามารถ 
ใช้บรกิารจัดการทางการเงนิทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ บริการโอนเงิน 
และจ่ายเงิน บริการเรียกเก็บเงิน บริการสภาพคล่อง  
และบริการด้านข้อมูล โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ
ได้ด้วยแอพพลิเคช่ันโทรศัพท์มือถือ เพ่ือใช้บริการได้ 
ตลอด 24 ชั่วโมง

•		 “ เ ป ๋ า ตุ ง ” 	 เ ป ็ น 
แ อพพลิ เ ค ชั่ น ที่ ร อ ง รั บ ก า ร 
ช�าระเงินด้วย QR Code ส�าหรับ
ร ้านค ้าต ่างๆ เช ่น ร ้านค ้า 
ภายในหน่วยงานราชการและ
มหาวิทยาลัย ร้านค้าที่อยู่ในพื้นที่
ชุมชน รวมถึงร้านค้าอ่ืนๆ ที่รับ
เงินสดทั้งรายใหญ่และรายย่อย
เพือ่อ�านวยความสะดวกให้สามารถ
บรหิารจัดการการรบัช�าระค่าสนิค้า
และบริการ โดยผู ้ ใช ้บริการ
สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ทันที 
และสามารถดูสรุปยอดขายได้

Scan  
เพื่อดำวน์โหลด 
เป๋ำตุง
(โปรดติดต่อสำขำ
ธนำคำรเพื่อเปิด 
ใช้งำน)
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102-15

ธนาคารกรุงไทยยังคงด�าเนินตามแผนยุทธศาสตร์การด�าเนินธุรกิจที่วางไว้ระหว่างปี	 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�าด้าน	Digital	Banking	รวมทั้งพัฒนาองค์กรให้เป็น	Best	Place	to	

Work	โดยการด�าเนินงานส�าคัญในแต่ละ	Summit	สามารถสรุปได้ดังนี้

Summit 1 วางรากฐานที่แข็งแกร่ง (Base Camp) ปี 2557-2558 ซึ่งให้ความส�าคัญกับการ 
ยกระดบัและปรับปรุงการด�าเนนิงานด้านธุรกจิในส่วนของ Retail, SME, Wholesale, Investment 
Banking, Global Markets และ Transactional Banking รวมทั้งการด�าเนินงานต่างๆ  
ในเรื่องของทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของธนาคาร

Summit 2 ปิด Gap กบัคูเ่ทยีบ ปี 2559-2563 จากการพฒันาเพือ่เป็นธนาคารชัน้น�าของประเทศ
ในด้านส่วนแบ่งการตลาดและผลก�าไร ปิดช่องว่างกับคู่เทียบด้านประสิทธิภาพการด�าเนิน
งานในส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ ต้นทุนของแหล่งเงิน สัดส่วนต้นทุนต่อรายได้ รวมถึง 
การพัฒนาองค์กรให้เป็น Paperless Organization ตลอดจนมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการ
เตบิโตทางธรุกจิ เช่น การบรหิารความมัง่คัง่ การขยายตลาดในภมิูภาคอาเซยีนและการเข้าถงึ 
ฐานลูกค้ากลุ่มดิจิทัล เป็นต้น

Summit 3 Best Digital Bank & Best Place to Work ปี 2560-2564 มุ่งสู่การเป็นธนาคาร 
ชัน้น�าในเรือ่ง Digital Banking และเป็นองค์กรท่ีดท่ีีสดุในการท�างาน (Best Place to Work) 
โดยปัจจุบันเร่ืองดิจิทัลได้เข้ามาในธุรกิจธนาคารเร็วกว่าที่คาดคิดและส่งผลต่อกระแส 
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจธนาคารในปัจจุบัน ท�าให้ยุทธศาสตร์เขา 3 ลูก ต้องย่นระยะทาง
ของเขาลูกที่ 2 และ 3 เข้ามาทับซ้อนให้ใกล้กันมากขึ้น เพื่อให้เกิดการผสมผสานระหว่าง
การเดินหน้าปิดช่องว่างระหว่างธนาคารและคู่เทียบไปพร้อมๆ กับการวางรากฐานไปสู่ 
การเป็น Best Digital Bank และ Best Place to Work ในอนาคต ทั้งนี้ ธนาคารจะเน้น
ในจุดที่ต้องท�าและมีทิศทางชัดเจนมากขึ้นโดยเป้าหมายเดิมยังอยู่ต่อไป แต่ต้องเริ่มต้น 
Summit ที่ 3 เร็วขึ้นกว่าเดิม

วางรากฐานที่แข็งแกร่ง
ปี	2557-2558

ปิด	Gap	กับคู่เทียบ	
ปี	2559-2563	 

Best	Digital	Bank	&	Best	Place	to	Work
ปี	2560-2564
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การบรหิารจดัการห่วงโซ่คุณค่า 
(Value Chain Management)

102-9	

การรักษาระดับเงินทุนหมุนเวียน โดยให้ความส�าคัญกับ 
หลักการบริหารจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพ และการบริหาร
จัดการท่ีเหมาะสม พร้อมท้ังพจิารณาถงึสภาพคล่อง กฎระเบยีบ 
ที่เปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เพื่อเป้าหมาย 
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น  ภายใต้กฎระเบียบ
และการก�ากับดูแลของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ธนาคารใช้เงนิทนุเหล่านีผ่้านการด�าเนนิธรุกจิต่างๆ ของ
ธนาคาร ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบการปล่อยสินเชื่อประเภท
ต่างๆ เช่น สนิเชือ่ธรุกจิไซส์ต่างๆ สนิเชือ่ธรุกจิภาครฐั สนิเชือ่
สาขาต่างประเทศ ซึง่จะท�าให้ธนาคารมรีายรบัเข้ามาในรปูของ
ดอกเบีย้ และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทัง้จากบรกิารของธนาคารเอง 
และบริการของบริษัทในเครือท่ีเสนอขายผ่านธนาคาร รวมถึง
รายได้ท่ีเกิดจากเงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อการค้า เงินลงทุน 
ในตราสารหนี้ ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน ส่วนแบ่งก�าไรจาก 
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น 

ธนาคารท�าหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการทางการเงิน โดยมี
แหล่งที่มาของเงิน เช่น เงินรับฝาก (Deposit) ทุกประเภท  
ทั้งออมทรัพย์ กระแสรายวัน ฝากประจ�า ทั้งบุคคลธรรมดา 
นติบิคุคล (รวมถงึบรษิทัเอกชน) หน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ 
และสถาบันการเงิน ผ่านสาขาและช่องทางต่างๆ อาทิ เครื่อง 
ATM ADM และ KTB netbank รวมถงึการกูย้มืระหว่างธนาคาร 
ดอกเบีย้จากการปล่อยสนิเชือ่ต่างๆ และแหล่งเงนิทุนทีเ่กดิจาก
ส่วนของทนุทีส่�าคญัอืน่ๆ ได้แก่ ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูย้มื
ของธนาคาร (Borrowing) ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) และ 
ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากให้บริการของธนาคารทั้งที่เกิดจาก 
นายหน้าหรอืการเป็นตวัแทน เช่น การให้บรกิารจดัการกองทนุ 
และค่าธรรมเนียมจากการให้บริการอื่นๆ เช่น การแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมจากการท�าธุรกรรม
ทางการเงิน ซึ่งปัจจุบันเริ่มลดลงจากบริการ Promptpay 

ธนาคารจะน�าเงินเหล่านี้มาบริหารจัดการ ตามหลักการ
บริหารความเสี่ยงและการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง มีนโยบายใน 

Inflow Outflow

• Deposit
- Retail
- Business & SMEs
- Government & 

State Enterprise
- Financial Inst. & 

Cooperative

• Borrowing
• Equity

• Loan
- Retail (consumer & 

housing)
- Business & SMEs
- Government & State 

Enterprise
- Financial Inst. & 

Cooperative

• Investment

Bank  
Management

• Financial	Management
• Capital	Management
• Legal	&	Regulatory	

Compliance

Profit and Loss
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แนวทางการด�าเนินธรุกิจอย่างย่ังยืนตามมาตรฐานสากล
102-11, 102-12 

ธนาคารให้ความส�าคญัต่อการด�าเนนิธรุกจิด้วยความยัง่ยนื ด้วยแนวปฏบิตัแิละมาตรฐานการด�าเนนิงานของประเทศและใน
ระดับสากล โดยมีรายละเอียดดังนี้

มิติ ประเด็น แนวทางการด�าเนินงาน หัวข้อในรายงานความยั่งยืน

มิติเศรษฐกิจ

มิติสังคม

มิติสังคม

มิติสิ่งแวดล้อม

การต่อต้านทุจริต

สิทธิมนุษยชน

แรงงาน

สิ่งแวดล้อม

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

การด�าเนินงานด้านสังคม

การด�าเนินงานด้านสังคม

การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

-  ก�าหนดนโยบาย Zero Tolerance ในจรรยาบรรณธุรกจิเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบตังิานของธนาคารในการต่อต้านสนิบนและคอร์รปัชัน่ และบงัคบัใช้กบัคูค้่า 
ตวัแทน ตวักลาง ทีป่รกึษา หรอืผู้ท่ีมีความเกีย่วโยงทางธุรกจิอืน่ๆ ของธนาคาร 

-  ประกาศใช้นโยบาย Whistle Blowing เพือ่เป็นช่องทางแจ้งเบาะแสการกระท�าผดิ
-  ก�าหนดนโยบายการป้องกนัการฟอกเงนิและการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานภุาพท�าลายล้างสงู ตามแนวทางมาตรฐานสากล 
เช่น Vienna Convention (1988) Financial Action Task Force (FATF) เป็นต้น 

-  ธนาคารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560-2564) ระหว่าง
ส�านักงาน ป.ป.ช. ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
รฐัวสิาหกจิ

-  ธนาคารลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื เรือ่ง การขบัเคลือ่นธนาคารคณุธรรม
ต้นแบบ ร่วมกบั ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) เพ่ือขบัเคลือ่นธนาคารสูอ่งค์กร
ต้นแบบด้านคณุธรรม ภายใต้โครงการกรงุไทยคุณธรรม

ธนาคารกรุงไทยด�าเนินธุรกิจโดยยึดถือกฎหมายทั้งในประเทศ และกฎหมายสากล 
รวมถงึหลกัสทิธมินษุยชนสากล Universal Declaration of Human Rights หรอื 
UDHR อาทิ
ข้อ 2  ทกุคนมสีทิธ ิและเสรภีาพ อย่างเท่าเทียมกนั โดยไม่ถกูเลอืกปฏบิตัิ
ข้อ 3  ทกุคนมสีทิธใินการมชีวีติอยู่และมีความม่ันคง
ข้อ 7  สทิธใินการได้รบัความคุม้ครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกนั
ข้อ 24  สิทธิในการพักผ่อนและมีเวลาพักจากการท�างาน โดยธนาคารให้สิทธิลา 
พกัผ่อนแก่พนกังานเกนิกว่าทีก่ฎหมายก�าหนด 
โดยธนาคารได้ก�าหนดเรือ่งสิทธมินษุยชนอยูใ่นระเบยีบปฏบิตังิาน หมวดที ่ 2 เรือ่ง
ระเบยีบพนกังาน เพือ่เกดิการปฏบิตัท่ีิเป็นมาตรฐานท่ีถกูต้อง  

ธนาคารดูแลพนักงานสอดคล้องกับหลักแรงงานสากล International Labour  
Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work
- หลักกฎหมายพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และพระราชบัญญัติ

คณุสมบตัมิาตรฐานส�าหรบักรรมการและพนักงานรฐัวิสาหกจิฯ
-  ไม่มกีารรบัเดก็อายตุ�า่กว่า 18 ปีเข้าท�างาน
-  ให้ความเท่าเทียมกันระหว่างพนักงานชายและพนักงานหญิงในการเลื่อนชั้น 

เลือ่นต�าแหน่ง 
-  ปฏบิตัติามพระราชบัญญตัส่ิงเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวิีตคนพิการ พ.ศ. 2550 

มาตรา 35  

ธนาคารน�าหลกัมาตรฐานสากล ISO26000 มาเป็นหลกัปฏิบตัใินด้านสิง่แวดล้อม อาทิ
-  การด�าเนนิธรุกจิทีใ่ส่ใจสิง่แวดล้อม เช่น การให้สนิเชือ่ Green Loan
-  จดัตัง้โครงการ Think Green Plus เพ่ือร่วมรณรงค์ลดการใช้พลงังานไฟฟ้า
-  รณรงค์ให้แต่ละหน่วยงานก�าจัดเอกสารปลอดภัยในโครงการ Shred2Share  

เพือ่ลดการท�าลายต้นไม้
-  การรณรงค์เรือ่งการประชมุสเีขียวหรอื Green Meeting เพ่ือลดการใช้กระดาษ
-  จดักจิกรรม “กรงุไทย หวัใจสเีขยีว” รณรงค์ให้พนกังานและครอบครวัร่วมปลกูป่า 

ชายเลน
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การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

102-18

ธนาคารกรุงไทยยดึมัน่ในการด�าเนนิธรุกจิบนพ้ืนฐาน

ของความซื่อสัตย์สุจริต	โปร่งใส	เป็นธรรม	ปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย	 รับผิดชอบต่อสังคม	 

สิง่แวดล้อม	และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทกุกลุ่ม	ธนาคาร

เชือ่ม่ันว่าการด�าเนนิธรุกจิควบคูกั่บการมจีริยธรรม 

ที่ดีนั้น	 เป็นรากฐานส�าคัญที่ท�าให้ธนาคารเติบโต

อย่างมั่นคงและยั่งยืน	 เป็นธนาคารที่ทุกคนวางใจ	

(Public	 Trust)	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน 

ของธนาคารทุกคน	 ตลอดจนบริษัทในกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงินของธนาคาร	 ยึดมั่นและปฏิบัติตาม 

หลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีด่	ี(Good	Governance)	

และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเสมอมา	 

ด้วยตระหนักถึงบทบาทส�าคัญในการเป็นหนึ่ง 

ด้านธรรมาภิบาล	

พร้อมทัง้มโีครงสร้างการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี โดยธนาคาร
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้การด�าเนินงาน
ของธนาคารเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทั้งยังติดตามและก�ากับ
ดูแลการด�าเนินงานใกล้ชิดมากขึ้น โดยมีการรายงานต่อ 
คณะกรรมการธนาคารอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการ 
ชุดต่างๆ ของธนาคารประกอบด้วย 

1 คณะกรรมการธนาคาร มีความรับผิดชอบต่อ 
การปฏบิตัหิน้าที ่เพือ่ประโยชน์สงูสดุของธนาคาร
และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่
ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและ 
ฝ่ายจดัการที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการธนาคาร 
จะเป็นผู้ก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลให้ระบบ 
งานต่างๆ ของธนาคารด�าเนินไปตามนโยบาย  
ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม นอกจากนี้ 
เพ่ือให้มกีารแสดงบทบาทและถ่วงดลุกันอย่างโปร่งใส 
ประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ จงึเป็นคนละบคุคลกนั 
ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วยบุคคล
ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ
ท�างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร ในปี 2560  
คณะกรรมการธนาคารมจี�านวน 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)

จากความมุ่งมั่นดังกล่าว ธนาคารได้ก�าหนดหลัก
บรรษทัภบิาล (CARPETS) เพือ่เป็นหลกัปฏบิตัแิก่ผูบ้รหิาร
และพนักงานของธนาคาร อันประกอบด้วย

reation of Long Term Value

การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน

ccountability

แสดงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่

esponsibility

รู้ส�านึกในหน้าที่

romotion of Best Practices

ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

quitable Treatment

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน

ransparency

แสดงความโปร่งใสในการด�าเนินงาน

ocial and Environmental Awareness

ส�านึกในการปฏิบัติที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้	 ธนาคารสร้างจิตส�านึกในการปฏิบัติ

ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้กับ

พนกังานทกุคน	ร้อยละ	100	อย่างสม�า่เสมอ

ผ่านกจิกรรมภายใน	และช่องทางการสือ่สาร

ต่างๆ	 เช่น	 CG	 TIMES	 ซึ่งเป็นการน�าเสนอ

ข้อมูลข่าวสารด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

ที่ทันต่อสถานการณ์	 เข้าใจง่ายผ่านทาง	

Intranet

A

R

P

E

T

S

C
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คณะกรรมการธนาคารได้มีการด�าเนินงานตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ก�าหนดไว้ทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น 
การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น การค�านึงถึงบทบาทของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยรายละเอียดสามารถ
อ่านได้ในรายงานประจ�าปี 2560 หน้า 137-147
      

2  คณะกรรมการบริหาร มีบทบาทในการสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร ในการ
ก�าหนดกฎเกณฑ์และแนวปฏบิตัใินด้านต่างๆ รวมถึง
กลั่นกรองหรืออนุมัติสินเชื่อ ปรับปรุงหนี้ การลงทุน  
แผนธุรกิจ

3  คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทส�าคัญในการจัด
ให้มีการสอบทานรายงานทางการเงินต่างๆ อย่าง
เพียงพอ ถูกต้อง เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป สอบทานในประเด็นส�าคัญที่อาจมีผลกระทบ
ต่อความน่าเช่ือของรายงานทางการเงิน รายการที่
เกี่ยวโยงกัน สอบทานและติดตามระบบควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ 
ติดตามการด�าเนินงานให้เป ็นไปตามกฎหมาย  
ข้อบังคับต่างๆ

4  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม มีบทบาทในการก�าหนดนโยบายและ

แนวทางการปฏบิตัแิละมาตรการตดิตามเพือ่ให้มกีาร
ด�าเนินการตามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีรวมทัง้
ติดตามและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้อง 
ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีทั้งในและ 
ต่างประเทศ รวมถงึการด�าเนนิการต่างๆ ภายใต้กฎหมาย 
ข้อบงัคบัของหน่วยงานก�ากับท่ีเกีย่วข้อง เช่น ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น	 ทั้งนี้ได้
รวบรวมแนวปฏบิตัต่ิางๆ	ไว้ในนโยบายการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดี	และจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร	 

5  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  
มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ 
การก�าหนดค่าตอบแทนต่างๆ และผลประโยชน์อื่น
รวมถึงการสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ 
ทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อธนาคาร ตลอดจนก�ากบัดแูลกระบวนการ
คัดเลือกให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และ 
ข้อก�าหนดต่างๆ ของหน่วยงานก�ากับที่เกี่ยวข้อง

6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีบทบาทในการ
ก�าหนดนโยบายและระบบบรหิารความเสีย่ง พร้อมทัง้
ควบคุมติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
และดูแลให้ธนาคารด�าเนินการตามนโยบายและ
แนวทางบริหารความเสี่ยงท่ีธนาคารและหน่วยงาน
ก�ากับก�าหนด

7  คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ  ์ 
มีบทบาทในการดูแล บริหารความเสี่ยงอันเกิดจาก
การปฏิบัติท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ ์
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการก�ากับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของธนาคารมีความเหมาะสม

นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ 
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับธนาคาร เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของธนาคาร รวมท้ังสนับสนุน 
คณะกรรมการเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

102-18
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102-16

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
และการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม 

ธนาคารส ่งเสริมการสร ้างจิตส�านึกในการปฏิบัต ิ
ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีให้กับพนักงานทั่วทั้ง 
องค์กรอย่างสม�่าเสมอ ผ่านกิจกรรมภายในและการน�าเสนอ
ข้อมลูข่าวสารด้านการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ ี ทีท่นัต่อสถานการณ์ 
เข้าใจง่าย ผ่านช่องทางการสือ่สารต่างๆ อาท ิ การอบรมหลกัสตูร 
CG แก่ผู้บริหารระดับสูง การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่  
การจัดท�าสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ E-Learning, 
Intranet, และ CG Times การจัดบอร์ดนิทรรศการและ 
บูธกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น

เพือ่ขบัเคลือ่นธนาคารกรงุไทยสูก่ารเป็นธนาคารต้นแบบ
คุณธรรม ในปี 2560 ประธานกรรมการธนาคาร กรรมการ
ธนาคาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสายงานและพนกังาน
ของธนาคารได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ เจตจ�านงสุจริตใน 
การปฏบิตังิานอย่างมคีณุธรรม เพ่ือน�าองค์กรสูก่ารเป็น “กรุงไทย
คุณธรรม” และการสร้างวฒันธรรมองค์กรทีไ่ม่ทนต่อการทจุรติ 
(Zero Tolerance) 

การด�าเนนิงานเพือ่ยกระดบัมาตรฐานด้านบรรษทัภบิาล
สู่การน�าไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดผลส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ทั่วทั้งองค์กรในปี 2560 ของธนาคาร มีดังนี้

1.		 การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ด้านบรรษัทภิบาล	 
บมจ.ธนาคารกรงุไทย	 ปี	 2560-2564 ภายใต้โครงการกรงุไทย
คณุธรรมเพือ่ยกระดบัการด�าเนินงานของธนาคาร ให้สอดรับกบั
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร ์ด ้านบรรษัทภิบาล	 บมจ.ธนาคารกรุงไทย	 
ปี	2560-2564 ประกอบด้วยการด�าเนินการหลัก 5 ด้าน 

พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

ยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ของธนาคาร

ยกระดับเจตจ�านงด้านคุณธรรมในการต่อต้านทุจริต

ยกระดับมาตรฐานกระบวนการปราบปรามการทุจริต

แห่งชาต ิระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และยทุธศาสตร์ธนาคาร
ทีมุ่ง่สู่การเป็นธนาคารต้นแบบด้านคณุธรรมจรยิธรรม และการ
สร้างวัฒนธรรมท่ีไม ่ทนต่อการทุจริตในองค์กร (Zero 
Tolerance)

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต
(Zero Tolerance)

1  

2  

3

4

5
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แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร 
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ 

	 -		 จรรยาบรรณคู่ค้า จัดท�าภายใต้หลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี  ที่มุ ่ ง เน ้นการสร ้างจิตส�านึกที่ดี  
และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับคู่ค้า สอดคล้องกับ
จรรยาบรรณธรุกจิธนาคาร ประกอบด้วยแนวทางปฏบิตั ิ6 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความซ่ือสัตย์ ด้านความเป็นธรรม การรักษา 
ความลับ สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยและชีวอนามัย และ 
สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่ยึดถือ 
ร่วมกนัระหว่างผูว่้าจ้างและผูร้บัจ้าง ก่อให้เกดิจรยิธรรมในการ
ปฏิบัติงาน และเป็นส่วนสนับสนุนในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน
อย่างยั่งยืน

4.		 การจัดกิจกรรมการสื่อสารและสื่อประชาสัมพันธ์
ด้านบรรษัทภิบาล เพื่อเผยแพร่ข้อมูล/ให้ความรู้แก่พนักงาน 
โดยมุ่งเน้นการน�าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือและช่องทาง 
ในการสื่อสารมากขึ้น เช่น การประชาสัมพันธ์คลิป VDO KTB 
CG in Process ผ่านทางระบบ Digital Signage ซึ่งเป็น 
ระบบสื่อสารภายในองค์กร การจัดท�าจรรยาบรรณธุรกิจ  
ฉบับ e-Book ซึ่งเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลผ่านการ Scan 
QR Code และ Intranet เป็นต้น

5.		 การจัดท�าแบบส�ารวจการรับรู้	 ความเข้าใจ	 และ
การน�าไปปฏิบัติ ด้านบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ
ธนาคาร (Code of Conduct) ประจ�าปี 2560 ของพนักงาน 
เพ่ือน�าผลการประเมินส�ารวจเป็นข้อมูลส�าหรับการปรับปรุง 
การด�าเนินงานในปีถัดไป

2.		 การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของผูบ้รหิารและพนกังาน
ในการน�าหลักบรรษัทภิบาลสู่การปฏิบัติงาน	 (KTB	 CG	 in	
Process)	 การส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับประพฤติตนเป็น 
แบบอย่างที่ดี (Role Model) ที่แสดงออกซึ่งวัฒนธรรมและ 
ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านทุจริตท่ีจริงจังและเข้มแข็งของ
ธนาคาร และการมอบรางวัล KTB CG in Process Awards 
เพือ่ยกย่องชมเชยหน่วยงานทีม่ผีลประเมนิการด�าเนนิกจิกรรม
ด้านบรรษัทภิบาลดีเด่น และเพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจส�าหรับ
ผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร รวมถึงบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินที่ธนาคารถือหุ ้นร้อยละ 100 ในการน�าหลัก 
บรรษัทภิบาลไปปฏิบัติจนเกิดผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค ์
และมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

3.		 การปรับปรุงนโยบายด้านบรรษัทภิบาลให้เป็น
ปัจจุบัน	สอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยธนาคารได้ด�าเนิน
การปรับปรุงนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและการต่อต้านการ 
ทจุรติคอร์รปัชัน่ เพือ่เป็นแนวทางให้ผูบ้รหิารและพนกังานของ
ธนาคารถือปฏิบัติตามแนวนโยบายดังกล่าว ดังนี้ 

 -  จรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร	 (Code	 of	
Conduct) เพื่อให้ครอบคลุมในส่วนของพัฒนาการด้านการ
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีสอดรบักบัมาตรฐานสากล และเทยีบเท่า
จรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ (Banking Industry Code 
of Conduct) ธนาคารให้ความส�าคัญกับด้านสิทธิมนุษยชน
ตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล ซ่ึงบุคลากรทุกคนของ
ธนาคารถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด ธนาคารจึงได้ก�าหนด
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205-2
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ธนาคารเสริมสร ้างวัฒนธรรมค ่านิยมสุจริตและ 
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  
โดยพฒันามาตรการและกลไกต่างๆ ทัง้ในด้านของการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร ครอบคลุมถึง
การป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน การรบั/ให้สนิบน การเปิดเผย
ข้อมูลด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง และการก�ากับติดตาม/ประเมิน
ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร 
นอกจากนี้ พนักงานธนาคารยังได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริต อาท ิแนวทางการป้องกนั
การให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ, ความรู้เรื่องการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก ่
การก่อการร้าย, หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์ ปปง.  
การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติระดบัสงู (นยปส.) กลยุทธ์
พิชิตคอร์รัปชั่น ก้าวสู่มิติใหม่ Thailand 4.0

ธนาคารได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์ชาติว ่าด ้วยการป ้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ระหว่าง
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ 
(สคร.) และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อบูรณาการความร่วมมือ
ในการต้านทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
ปฏริปูกระบวนการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้พัฒนาเครือข่ายในการ
ต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชน 
เช่น เข้าร่วมเป็นสมาชกิองค์กรต่อต้านคอร์รปัชัน่ (ประเทศไทย) 
(ACT) และเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในเครือข่าย ITA 
รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
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ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ

แจ้งเบาะแสการกระท�าความผดิได้หลากหลายช่องทาง	

ซึ่งหากผู้ ใดพบเห็นการกระท�าผิดของกรรมการ	 

ผู้บริหาร	 พนักงาน	 ลูกจ้างของธนาคาร	 หรือ

พนักงานบรษิทัในเครอื	ไม่ว่าจะเป็นการกระท�าทุจรติ	

ผิดกฎหมาย	 ผิดระเบียบธนาคาร	 หรือกฎเกณฑ์

ของหน่วยงานก�ากับภายนอกต่างๆ	 สามารถแจ้ง

เบาะแสผ่านช่องทางตามที่ก�าหนดไว้	 นอกจากนี้	

สามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงมาที่ประธานกรรมการ

ธนาคารผ่านอีเมล	 whistleblowing@ktb.co.th	 

ท้ังน้ี	 รายช่ือของผู้แจ้งเบาะแสจะถูกเก็บไว้เป็น 

ความลับ	 และได้รับการคุ้มครองท้ังระหว่างการ

ด�าเนินการสอบสวนและหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ

205-2
การสื่อสารและเผยแพร่ความรู้ 
 ธนาคารจัดให้มีช่องทางและกิจกรรมในการสื่อสาร 
เผยแพร่ความรู ้แก่พนักงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
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�านวน 22,663 ท่าน การจัดกิจกรรม 
กรุงไทย 51 ปี รวมพลังเป็นหนึ่ง KTB Zero Tolerance  
การสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือน�าไปสู่การประพฤติปฏิบัติ 
ของพนักงาน ผ่านระบบ E-Learning Intranet CG Times  
การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ บอร์ดนิทรรศการและบูธ
กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร CG  
แก่ผู้บริหารระดับสูง เช่น กรรมการธนาคารได้รับการอบรม 
เรื่อง Anti-corruption ทั้งหมด 5 คน ประมาณ 41.6% 

ทั้งนี้ ธนาคารได้สื่อสาร นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและ
การให้สินบน	 (Anti	 Corruption	 and	 Bribery	 Policy)	 
แก่ผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร ลูกค้า คู่ค้า และบริษัท
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ให้รับทราบและใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติร่วมกนั ผ่านหน้าเวบ็ไซต์ธนาคาร, CG Times, 
Intranet รวมท้ังยังได้พัฒนาการท�างานในส่วนของการจัดซ้ือ 
จัดจ้าง ให้มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ�าปี
บนหน้าเว็บไซต์ธนาคาร

ธนาคารจะไม่ยอมให้มีการให้หรือรับสินบน ธนาคาร 
ได้จัดท�าระเบียบการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
และคูมื่อปฏบิตังิาน (Do & Don’t) ในการป้องกนัการให้สนิบน
เจ้าหน้าทีข่องรฐั เพือ่เป็นแนวทางแก่พนกังานในการปฏบิตังิาน 
โดยได้มีการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ภายในธนาคาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่	 บมจ.ธนาคาร 

กรงุไทย	ได้ประกาศเจตนารมณ์ถงึหลักการ

ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 และ

ประกาศนโยบาย	No	Gift	Policy	เพ่ือส่งเสรมิ

และสนบัสนนุให้พนกังานของธนาคารปฏบิตัิ

หน้าที่ด้วยความโปร่งใส	เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยปราศจากความเคลอืบแคลงในความซือ่สตัย์

สุจริต

หลักสูตร	

Ethical	Leadership	Program	(ELP)	 

1.  นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค
2.  พลเอก เทียนชัย รับพร
3.  นายสมชัย บุญน�าศิริ
4.  นายธันวา เลาหศิริวงศ์
5.  ดร.กุลยา ตันติเตมิท

หลักสูตร	

Boards	that	Make	a	Difference	(BMD) 

1.  นายสมชัย บุญน�าศิริ

หลักสูตร	
Corporate	Governance	

for	Capital	Market	Intermediaries	(CGI)	

1.  พลเอก เทียนชัย รับพร

การแจ้งเบาะแส
ทุจริต
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การบรหิารความเส่ียง 

ธนาคารได้ก�าหนดโครงสร้าง	นโยบาย	และแนวทางการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน	ครอบคลุม	การบริหาร

ความเสีย่งด้านต่างๆ	ตามกรอบข้อก�าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	รวมถงึแนวทางของ	Committee	

of	Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	Commission	(COSO)	และ	State	Enterprise	Performance	

Appraisal	 (SEPA)	 ซึ่งเป็นกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กรเชิงบูรณาการตามหลักสากล	คือ	 

การเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเส่ียงเข้ากับแผนกลยุทธ์	 และโอกาสทางธุรกิจ	 ซึ่งช่วยบูรณาการ	 

การบริหารและจัดการความเส่ียงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร	 โดยมีการก�าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได	้ 

(Risk	Appetite)	และระดับความเสี่ยงที่ทนได้	(Risk	Tolerance)	ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	โดยก�าหนดเป็น

ค่าเฉพาะหรอืเป็นช่วงกไ็ด้ขึน้อยูก่บัดัชนชีีว้ดัความเส่ียง	(Key	Risk	Indicators)	ที่ใช้และความเหมาะสมท�าให้ธนาคาร

สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	 โดยความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธนาคารในปัจจุบันครอบคลุม 

ความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญทุกด้านตามกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนตามเกณฑ์	 Basel	 ของ	

ธปท.	 ซ่ึงครอบคลุมความเสีย่งทีม่นียัส�าคญัด้านต่างๆ	 ได้แก่	 ความเสีย่งด้านเครดติ	ความเสีย่งจากการกระจกุตวั 

ด้านเครดิต	 ความเส่ียงด้านตลาด	 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร	 ความเสี่ยง	 

ด้านปฏิบัติการ	ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	 และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง	รวมถึงมีการ

ด�ารงเงินกองทุนอย่างเพียงพอรองรับความเสี่ยงต่างๆ	ดังกล่าว	 ตามเกณฑ์	 Basel	 ทั้งในภาวะปกติและภาวะ

วิกฤติ	(Stress	Test)	ซึ่งนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะน�าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

ธนาคารผู้ถือหุ้นตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ	ได้อย่างยั่งยืน	

205-1
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ธนาคารโดยสายงานบริหารความเสี่ยง มีฝ่ายประเมิน
ความเสีย่งข้อผดิพลาดและการทุจรติ ปฏบิตังิานบรหิารจดัการ
งานด้าน Fraud Risk Management โดยก�าหนดกลยุทธ์ 
นโยบายและกระบวนการจัดการป้องกันการทุจริตและ 
ข้อผดิพลาด วเิคราะห์สาเหต ุปัจจยั แนวโน้ม เพือ่หาวธิป้ีองกนั 
แจ้งเตอืน ลดความเสีย่ง/ความเสยีหายทีอ่าจเกดิจากการทจุรติ 
หรือมิให้เกิดการทุจริตซ�้า ท�าการตรวจจับรายการธุรกรรม
ทางการเงินที่ผิดปกติ (Fraud Monitoring) เพ่ือระงับ 
ความเสียหายให้กับลูกค้าพร้อมแจ้งเตือน ท�าการตรวจสอบ/
สืบสวนข้อเท็จจริงเพ่ือพิจารณาเยียวยาลูกค้า รวมถึงติดตาม
ด�าเนินคดกีบัผู้ทจุรติหรือมจิฉาชพี โดยมกีารทบทวนกระบวนการ
และปรบัปรงุให้ทนัสมัยตามสถานการณ์ปัจจบุนัเป็นประจ�าทุกปี

ธนาคารได้มีการก�าหนดให้ทุกหน่วยงานของธนาคาร 
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงานตนเอง เช่น 
การประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง (RCSA) และ
การก�าหนด KRI เพือ่ใช้ในการตดิตามความเสีย่ง จงึมัน่ใจได้ว่า

ธนาคารได้มีแนวทางการควบคุม ประเมิน และติดตาม 
ความเสี่ยง อันเนื่องมาจากการทุจริตและความเสี่ยงอื่นๆ  
ที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร

นอกจากนี้ ธนาคารด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักการก�ากับ
ดแูลกจิการทีด่ ี และก�าหนดนโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ 
ทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และมีช่องทางการ
แจ้งเบาะแสผูก้ระท�าการทุจรติ (Whistle Blowing) โดยก�าหนด
ให้กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคาร และ
บริษัทในกลุ ่มธุรกิจท่ีธนาคารถือหุ ้น 100% ยึดถือปฏิบัติ 
โดยเคร่งครัด รวมถึงการท�าความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของธนาคาร เพือ่ให้เป็นไปตามนโยบาย ธนาคารได้มมีาตรการ 
ท่ีเป็นธรรมในการปกป้อง ไม่ลดต�าแหน่ง ลงโทษ หรือให ้
ผลทางลบต่อพนกังานทีป่ฏเิสธการคอร์รปัชัน่ แม้ว่าการกระท�านัน้
จะท�าให้ธนาคารสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยธนาคารได้ม ี
การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสารภายในของธนาคาร 
อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงผลกระทบท่ี 
เกิดขึ้นจากการคอร์รัปชั่น
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การเสริมสร้างวัฒนธรรม
ด้านการบริหารความเสี่ยง

ธนาคารมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านการบริหาร 
ความเสีย่งรวมถงึการประกาศเจตจ�านงในการด�าเนนิงานอย่างมี
คณุธรรม เพือ่มุง่มัน่การเป็นองค์กรทีไ่ม่ทนต่อการทจุรติ (Zero 
Tolerance in Compliance and Fraud) และมีนโยบาย และ
กฎระเบียบต่างๆ อันเป็นการสร้างความรับผิดชอบอย่างทั่วถึง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร โดยธนาคารได้มีการ
จัดท�าคู่มือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน (Standard Operating 
Procedure: SOP) ซ่ึงมีกระบวนการท�างานที่มีการควบคุม
ภายใน (Internal Control) โดยมกีารแบ่งหน้าที ่(Check and 
Balance) และการตรวจสอบกลั่นกรองงาน หรือเห็นชอบ 
ตามล�าดบัการบงัคบับญัชา ซ่ึงจะช่วยให้องค์กรผลติผลงานท่ีมี
คุณภาพ มีวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง สม�่าเสมอ สามารถใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
ปรับปรุง SOP ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และยังสามารถน�า SOP 
ไปใช ้เป ็นส ่วนหน่ึงของหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร น�าไปใช้เป็นคู่มืออ้างอิง 
การปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลา และใช้เป็น Check List  
ในกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วย 

นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการเน้นย�้าในเรื่องของการ
บริหารความเสี่ยงและได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู ้ให้กับ
พนักงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หนังสือเวียน, KTB-Mail, 
Intranet, Google Site, Youtube Live ฯลฯ และส�าหรับ
กรรมการมกีารอบรม Orientation เอกสารภาพรวมการบรหิาร
ความเส่ียงธนาคาร (RMC) เอกสารแนวทางด�าเนินงานของ
คณะกรรมการผลิตภัณฑ์ (PC) รวมถึงมีการทบทวน
กระบวนการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเน่ืองทุกปี เพ่ือให้
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร และ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของธนาคาร ซึ่งมีการพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 3 ด้าน คือ สมรรถนะหลักในการ
ปฏิบัติงาน, สมรรถนะในการปฏิบัติงานรายต�าแหน่ง และ
สมรรถนะในการบริหารจัดการ เช่น หมวดความรู้ผลิตภัณฑ์ 
การขายและบรกิารหมวดความรูด้้านสนิเชือ่ การปรบัโครงสร้าง
หนี้เพื่อลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน กฎระเบียบการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาภาวะผู ้น�า (Leadership) ทักษะการสอนงาน 
(Coaching) ฯลฯ ผ่านการพัฒนาที่หลากหลายช่องทาง เช่น 
การฝึกอบรมแบบ Classroom Training การศึกษาหาความรู้
ด ้วยตนเอง (E-Learning) การเรียนรู ้ผ ่านระบบ VDO 
Conference การฝึกอบรมในงาน (On the Job Training) 
Coaching Mentoring Case Study & Workshop  
Webinar ฯลฯ 

นอกจากนั้น ยังมุ ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้วยการ 
แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างพนกังาน (Experience Based 
Training) ด้วยกันเอง และผู้บริหารกับพนักงานซึ่งผู้บริหาร
ระดับสูงได้ร่วมสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภายใน
องค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้
พนกังานโดยตรง และมกีารประกวดรางวลัต่างๆ เช่น KTB First 
Awards รางวัล Compliance Champion, โครงการ KTB 
CG in Process Awards โครงการ Risk Process Improvement 
Awards เพือ่ให้พนกังานตระหนักถงึความส�าคัญของการปฏบิตัิ
ตามค่านิยมหลัก และซึมซับเข้าไปอยู่ในชีวิตประจ�าวันในการ
ท�างานและชีวิตส่วนตัวของพนักงานทุกคน

บุคลากรของธนาคาร	 และบริษัท

ในเครือธนาคาร	 ต้องไม่เข้าไป

เกี่ยวข้องกับเรื่องการรับหรือ 

ให้สินบน	 และการคอร์รัปชั่นไม่ว่า

โดยทางตรงหรือทางอ้อม
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แนวทางการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยง
จากการด�าเนินงานและการปฏิบัติงาน

ในภาพรวม ธนาคารได้มีการก�าหนดให้มีดัชนีช้ีวัด 
ความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) เพื่อเป็นเป้าหมายใน
การบรหิารจดัการความเสีย่ง โดยมกีารก�าหนดระดบัความเสีย่ง
ทีย่อมรบัได้ (Risk Appetite Level) และระดบัความเสีย่งทีท่นได้ 
(Risk Tolerance Level) และบรหิารจดัการให้ความเสีย่งอยูใ่น
ระดับที่ยอมรับได้ เมื่อดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง (Key Risk  
Indicator) มีค่าเกินกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ธนาคาร
จะมีการด�าเนินการตามแผนการควบคุมความเสี่ยง (Action 
Plan) ที่ก�าหนดไว้ และมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมิน
ผลลัพธ์จากการควบคุมความเสี่ยงว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่  
ถ้าการควบคมุความเสีย่งไม่มปีระสทิธภิาพ จะมกีารหารอืและ
พัฒนาแนวทางการควบคุมความเสี่ยงต่อไป รวมทั้งมีการ
รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงอย่างสม�่าเสมอ นอกจากน้ี ธนาคารยังให้
ความส�าคญัต่อ การบรูณาการ การบรหิารความเส่ียง การก�ากบั
การปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ และการตรวจสอบภายใน เข้าไว้ด้วยกนั 
โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการ Governance Risk and 
Compliance (GRC) ซึ่งมี 2 ระดับ ได้แก่ 

•		 คณะกรรมการ	 Governance	 Risk	 and	
Compliance	(GRC)	ระดับจัดการ	

จะท�าหน้าที่ด�าเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องสั่งการให ้
ฝ่ายจัดการด�าเนนิการ และ/หรือเรือ่งที่กรรมการผู้จัดการใหญ่
สั่งการ รวมถึงการพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นในเรื่อง
ทีเ่กีย่วข้องกบัสนิเชือ่ และการปรบัปรงุกระบวนการสนิเชือ่ และ
เรื่องที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ การด�าเนินการตามประเด็น  

ข้อตรวจพบของหน่วยงานก�ากบัทกุหน่วยงาน เช่น ธปท. ก.ล.ต. 
สตง. ป.ป.ช. และ ปปง. เป็นต้น 

•		 คณะท�างาน	Governance	Risk	and	Compliance	
(GRC)	

ท�าหน้าทีก่�าหนดนโยบายในการบรูณาการ การเชือ่มโยง
การบริหารงานด้าน Corporate Governance, Risk 
Management และ Compliance รวมท้ังก�าหนดกระบวนการ
บริหารงานที่ชัดเจน และด�าเนินการในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การก�ากับดูแลการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามแนวทาง 
GRC และเพื่อให้การปฏิบัติงานตามแนวทาง GRC เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในระดับปฏิบัติการ 
ธนาคารมีกระบวนการหรือวิธีการปลูกฝังให้พนักงานในทุกๆ 
ระดับชั้นตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของ
ตนเอง (Ownership of Risk) โดยธนาคารก�าหนดให้ทกุสายงาน
ต้องมี Risk Owner เป็นของตนเอง โดยมี Operational Risk 
Officer (ORO) เป็นผู้ท�าหน้าทีด่แูลความเสีย่งด้านปฏบิตักิารและ
รายงาน Loss Data ไปยงัฝ่ายบรหิารความเสีย่งด้านปฏิบติัการ 
และมกีารมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานด�าเนินการจดัท�าแบบฟอร์ม
ประเมินความเสี่ยงตนเอง (Risk Control Self Assessment) 
เป็นประจ�าทุกปี

205-2 
ในปี 2560 ธนาคารได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ 

ทัง้ภายในและภายนอกธนาคาร เพือ่ส่งเสรมิให้พนกังานพัฒนา
ศกัยภาพ น�าความรูท้ีไ่ด้มาพฒันาการท�างานให้มปีระสทิธภิาพ
มากขึ้น ธนาคารจึงได้มีการจัดหลักสูตรตามหมวดหมู ่ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมถึงมีการอบรมจาก
องค์กรภายนอก ดังนี้
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 * คิดเป็นร้อยละต่อจ�านวนผู้บริหารทั้งหมด 3,366 คน
** คิดเป็นร้อยละต่อจ�านวนพนักงานทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหาร) 19,051 คน 

Classroom	Training	(ภายในธนาคาร)	    

ปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ 35 1.04 325 1.71

ธรรมาภิบาลส�าหรับผู้บริหารระดับสูงในกิจการธนาคาร
(Good Corporate Governance for Top Executives) 55 1.63 2 0.01

แนวทางการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ 129 3.83 53 0.28

KTB Compliance Champion: 
แนวทางการป้องกันการกระท�าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ 
และข้อก�าหนดที่บังคับใช้กับธนาคาร 57 1.69 102 0.54

แนวทางปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560 101 3.00 270 1.42

พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
กับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของธนาคาร 90 2.67 159 0.83

ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 42 1.25 199 1.04

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์ ปปง. 
ของกลุ่มลูกค้านิติบุคคล 18 0.53 45 0.24

KTB Compliance การปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ของ ปปง. 11 0.33 16 0.08

Classroom	Training	(ภายนอกธนาคาร)	    

กลยุทธ์สร้างความโปร่งใสและภาพลักษณ์ใหม่ยุค Thailand 4.0 8 0.24 9 0.05

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายฟอกเงิน
เกี่ยวข้องกับนักบัญชีอย่างไร 2 0.06 3 0.02

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 8 0.24 7 0.04

นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระดับสูง (นยปส.) 1 0.03 0 0.00

Anti Corruption: The Practical Guide 2 0.06 0 0.00

Anti-corruption: Synergy to Success หัวข้อ Creating 
Powerful Synergy to Combat Corruption Together 1 0.03 3 0.02

กลยุทธ์พิชิตคอร์รัปชั่น ก้าวสู่มิติใหม่ Thailand 4.0 2 0.06 0 0.00

อาชญากรรมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Crime 
Program (DECP) 7 0.21 2 0.01

หลักสูตร	ปี	2560

ผู้บริหาร	
(3,366	คน)

พนักงาน	
(19,051	คน)

ผู้เข้ารับ
การอบรม	(คน)

ผู้เข้ารับ
การอบรม	(คน)

*คิดเป็น
ร้อยละ

**คิดเป็น	
ร้อยละ

205-2
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การดาเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ

ผลการด�าเนินงานสุทธิ	

22,440 ล้านบาท

จ�านวนการปล่อยสินเชื่อทั้งหมดของธนาคาร

สินทรัพย์	

2,854,210
ล้านบาท

สินเชื่อธุรกิจ
ขนาดใหญ่	

671,345 
ล้านบาท

สินเชื่อรัฐบาล
และรัฐวิสาหกิจ

129,623 
ล้านบาท

สินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

347,698 
ล้านบาท

สินเชื่อรายย่อย

716,431
ล้านบาท

สินเชื่ออื่นๆ	

386 
ล้านบาท

จ�านวนหนี้สิน

2,559,991
ล้านบาท

เงินรับฝาก

2,070,875
ล้านบาท

จ�านวนผู้ถือหุ้น

70,823
ราย

35.99% 6.95% 18.64% 38.40% 0.02%

102-7, 102-10
ธนาคารด�าเนินธุรกิจเพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน	 บนหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม

ทางธรุกจิตาม	Statement	of	Direction	(SOD)	ของธนาคาร	ทีไ่ด้มกีารเปลีย่นแปลงใหม่	เพือ่ให้สอดรบัการเปล่ียนแปลง

ของโลกในยุคปัจจุบัน
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เสริมสร้างความมั่นคง
ทางการเงิน และมีผลตอบแทน
ต่อผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม 
สนับสนุนการดำาเนินงาน
ภาครัฐ โดยมีการบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์และให้บริการ
ในระดับชั้นนำา
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103-2, 102-7, 203-2
การด�าเนนิงานด้านดจิทิลัในปี 2560

ในปี 2560 ถือว่าเป็นปีที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับ 
การด�าเนนิงานของสถาบนัการเงนิเป็นอย่างมาก สบืเนือ่งจาก
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และความก้าวหน้า 
ของการให้บริการของกลุ่มธุรกิจ Fintech ธนาคารในฐานะ 
เสาหลักของระบบเศรษฐกิจของประเทศจึงจ�าเป็นต้องพัฒนา 
การด�าเนินงานดิจิทัล เพ่ือตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลง 
ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน โดยธนาคารได้ก�าหนดทิศทาง 
และแผนการด�าเนินงานของธนาคารเพ่ือก้าวสู ่การเป็น  
Digital Banking รวมถึงพัฒนาระบบงานต่างๆ ปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่ือให้สอดรับกับพฤติกรรมและ 
ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป และตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลเพ่ือพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ซ่ึงเป็น 
หนึง่ในภารกจิของธนาคาร ผ่านการด�าเนนิโครงการต่างๆ เช่น 

1.	 National	e-Payment	
ธนาคารสนับสนุนระบบการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ซึง่เป็นโครงการทีร่ฐับาลรเิริม่ขึน้ในปี 2558 เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
โครงสร้างพื้นฐานการช�าระเงินและลดต้นทุนในการประกอบ
ธุรกิจโดยรวมของประเทศ โดยในปี 2560 ธนาคารมีการ 
ด�าเนนิการต่างๆ ดงันี้

• Promptpay เปิดให้ลงทะเบียนส�าหรับ 
บคุคลธรรมดาโดยใช้เลขประจ�าตวับตัรประชาชน 13 หลกัหรอื
หมายเลขโทรศัพท์มือถือในการท�าธุรกรรมการเงินเมื่อวันท่ี  
15 ก.ค. 2559 และมกีารเปิดบรกิารลงทะเบยีน Promptpay 
ส�าหรบันติบิคุคล ในวนัที ่2 ก.พ. 2560 ทีผ่่านมา ซึง่ปัจจบุนั
ธนาคารมีฐานลูกค้าที่ลงทะเบียน Promptpay กับธนาคาร 
ทัง้สิน้ประมาณ 7.3 ล้าน ID (ข้อมลู ณ สิน้เดอืน 31 ธนัวาคม 
2560) รวมทั้งธนาคารได้เพิ่มบริการ Promptpay ใหม ่
อกี 2 บรกิารในไตรมาส 4 ปี 2560 ได้แก่ บรกิาร Request to 
Pay และ Cross Bank Bill Payment 
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102-7, 203-2
นอกจากนี้ ธนาคารยังให้บริการโอนเงิน Promptpay 

ระบบ G2C ได้แก่ การโอนเงนิผูล้งทะเบยีนสวสัดกิารภาครฐั 
และการโอนเงนิจ่ายคนืภาษบีคุคลธรรมดา เป็นต้น 

• การให้บริการติดต้ังเคร่ืองรับช�าระเงินทาง
อิเลก็ทรอนกิส์	 (EDC) แก่หน่วยงานภาครฐั ร้านค้าและบรษิทั
ภาคเอกชน โดยธนาคารได้ร่วมกบัธนาคารพนัธมติรจดัตัง้กลุม่ 
TAPS (Thai Alliance Payment System) ซึง่ได้แก่ ธนาคารกรงุไทย 
จ�ากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน), 
ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน), ธนาคาร ไทยพาณิชย์  
จ�ากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน)  
เพื่อสนับสนุนโครงการขยายการใช้บัตร (Card Expansion)  
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนไม่ต้องพกเงินสด 
ในการใช้จ่ายและมุง่สูส่งัคมไร้เงนิสด (Cashless Society) 

2.	 โครงการบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั	
ธนาคารร่วมมือกับกรมบัญชีกลางในการพัฒนาบัตร

สวัสดิการแก่ผู ้มีรายได้น้อยที่มาลงทะเบียนในโครงการ 
ลงทะเบยีนสวสัดกิารแห่งรฐัปี 2560 โดยมสีทิธนิ�าไปใช้ในการ
รบัสวสัดกิารต่างๆ จากภาครฐั เช่น วงเงนิผ่านบตัรในการซือ้
สนิค้าจากร้านค้าธงฟ้าประชารฐั ค่าก๊าซหงุต้ม เป็นต้น 

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีจ�านวนทั้งสิ้น 11.66  
ล้านใบ แบ่งเป็น

- บตัร EMV Contact จ�านวน 10.36 ล้านใบ 
- บตัรแบบ Hybrid จ�านวน 1.3 ล้านใบ
3.	 โครงการตัว๋ร่วม	(Common	Ticket)	
ธนาคารร่วมมอืกบักระทรวงคมนาคมและหน่วยงานภาครฐั 

ทีเ่กีย่วข้องในการพฒันาตัว๋ร่วมแมงมมุโดยเริม่จากบรกิารรถเมล์

ของ ขสมก. ในเดอืนพฤศจกิายน 2560 เพือ่รองรบัสวสัดกิาร
ภาครัฐของบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยก่อนจะขยายผลไปยัง
ระบบคมนาคมอืน่ๆ เช่น รถไฟฟ้าสายต่างๆ เรอืโดยสาร และ
ทางด่วนในระยะต่อไป

4.	 Krungthai	QR	Code	Payment	
เช่น บรกิาร “เป๋าตุง” ซึง่เป็นแอพพลเิคช่ันการรบัช�าระเงนิ

ด้วย QR Code ส�าหรบัร้านค้าโดยได้เริม่มกีารทดลองเปิดให้
บริการที่ห้องอาหารของธนาคารกรุงไทยเป็นท่ีแรก (Digital 
Canteen) และได้ขยายไปยังร้านค้าต่างๆ ที่ศูนย์อาหาร
ท�าเนียบรัฐบาล ห้องอาหารกระทรวงการคลัง ห้องอาหาร 
ศนูย์ราชการ ห้องอาหารของธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ห้องอาหารของกรมศุลกากร  
ห้องอาหารกรมสรรพากร และตลาด อ.ต.ก. รวมทัง้สนบัสนนุ
ให ้ประชาชนในภูมิภาคได ้ก ้าวสู ่สังคมไร ้ เงินสด เช ่น  
ตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ตลาดกรุงศรี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตลาดเซฟวัน จังหวัดนครราชสีมา  
ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม เป็นต้น ในขณะเดียวกันธนาคาร 
ได้พฒันาแอพพลิเคชัน่ “เป๋าตงั” ส�าหรบัลกูค้าบคุคลทีต้่องการ
ช�าระเงนิผ่าน QR Code

นอกจากนี ้ ธนาคารยงัได้สร้างประสบการณ์ใหม่ทางการเงิน
โดยน�าแอพพลิเคชั่น “เป๋าตุงเติมบุญ” มาช่วยเพิ่มช่องทาง 
ในการท�าบญุ อ�านวยความสะดวกในการรบัเงนิบรจิาคเข้าบญัชวีดั
ทนัท ี มบีรกิารแจ้งเตอืนเมือ่ได้รบัเงนิ ดสูรปุยอดบรจิาค และ
สามารถลดความเส่ียงต่อการสญูหายและไม่ต้องนบัเงนิสด ทัง้นี้ 
การด�าเนนิงานโครงการด้าน QR Code เป็นการส่งเสรมินโยบาย
ของรฐับาลในการสร้างสงัคมไร้เงนิสดหรอื Cashless Society 
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102-7, 203-2
5.	 โครงการขอนแก่นสมาร์ทซติี	้
ธนาคารร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ

ขอนแก่นสงัคมไร้เงนิสด 4.0 (Khon Kean Cashless Society 
4.0) และขอนแก่นสมาร์ทซิต้ี (Khon Kean Smart City)  
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษา 
และพัฒนาสนับสนุนให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองอัจฉริยะ  
รวมทัง้ช่วยพฒันามหาวทิยาลยัขอนแก่นเข้าสูส่งัคมไร้เงนิสดที่
สมบรูณ์แบบ

201-1
แนวทางทีธ่นาคารด�าเนนิการ
กบัหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกดิรายได้ 
NPL (Non-Performing Loan)

ธนาคารมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ NPL ทุกราย  
(รวมทัง้ลกูค้ารายย่อยและ SME) ดงันี้

1. ก�าหนดกลยทุธ์การด�าเนนิการ Account Strategy, 
Action Plan และ Timeline ส�าหรบัลกูหนีท้กุรายเพือ่ให้การ
ตดิตามเป็นไปตามแผนงานเกดิผลสมัฤทธิท์ีก่�าหนดไว้

2. ก�าหนดกลุม่ลกูค้าเป้าหมายทีจ่ะด�าเนนิการ และ 
มีการติดตาม Tracking ผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
ทกุสปัดาห์ โดยแบ่งกลุม่ ดงันี้ 

2.1 กลุม่แน่นอนทีค่าดว่าจะแก้ไขได้ ซึง่ธนาคาร
จะมกีารตดิตามอย่างใกล้ชดิ เพือ่ให้ได้ตามเป้าหมาย

2.2 กลุ่ม Extra ท่ีคาดว่าจะแก้ไขได้ ซ่ึงเป็น 
ลูกหน้ีรายใหญ่ที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลาและความพยายาม 
แก้ไขเป็นพเิศษ

2.3 กลุ ่มลูกหนี้ ที่ ไม ่ ให ้ความร ่วมมือหรือ 

ไม่สามารถแก้ไขได้ ธนาคารจะเร่งด�าเนนิคดตีามกฎหมาย เพือ่
สร้างสภาพบงัคบั และเร่งน�าทรพัย์สินหลกัประกนัขายทอดตลาด
เพือ่ช�าระหนีธ้นาคาร

3. เร่งรัดติดตามแก้ไขลูกหนี้ NPL Top 30 อย่าง 
ใกล้ชดิและให้เกดิผล

4. การขยายการขายหนี ้ NPL กลุม่ทีค้่างนาน และ
เป็นหนีท้ีจ่ดัการได้ยาก โดยเฉพาะลกูหนีร้ายย่อย ซึง่พจิารณา
แล้วว่าคุม้ค่ากว่าการบรหิารเอง 

5. เน้นการสกัดกั้นและป้องกันการไหลเป็น NPL  
โดยติดตามลูกหนี้ที่มีแนวโน้มจะช�าระหนี้ไม่ได้แต่ยังไม่ผิดนัด
ช�าระหนี้ และหากลูกหนี้เร่ิมมีปัญหาต้ังแต่วันแรกจะเร่งหา
สาเหตแุละแนวทางแก้ไขทันท ี(One Day Past Due Action) 
โดยในแต่ละเดอืนจะมกีารประชมุร่วมกนัเพือ่หาแนวทางแก้ไข 

6. หากจ�าเป็นธนาคารจะพจิารณาอนมุตัวิงเงนิหมนุเวยีน
เพิม่ เพือ่ให้ธรุกจิของลกูหนีส้ามารถด�าเนนิไปได้ โดยธนาคาร
จะต้องมกีารควบคมุการเบกิใช้วงเงนิ ควบคมุกระแสเงนิรบั-จ่าย 
ไม่ให้ลกูหนีจ้บัเงนิและควบคมุสินค้าคงคลัง โดยจะให้เบกิเงนิกู้
เมือ่ Suppliers ได้น�าวตัถดุบิหรอืสนิค้าเข้าโรงงานแล้วเท่านัน้ 
โดยธนาคารจะเป็นผูค้ดัเลอืก Third Party ทีม่คีวามเชีย่วชาญ
และเป็นมืออาชีพในการควบคุมสินค้าคงคลัง (Collateral 
Management Agent: CMA) เข้ามาควบคมุวัตถดุบิ และ 
กนัเงนิส่วนหนึง่เข้าบญัชสี�ารองเพ่ือการช�าระหนี ้(Debt Service 
Reserve Account: DSRA) เพือ่เกบ็สะสมไว้ช�าระหนี้ 

7. พลิกฟื้นธุรกิจลูกหนี้ (Turnaround) ให้สามารถ
กลับมาด�าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืนและเติบโตต่อไปได้  
โดยธนาคารจะให้ค�าแนะน�าในการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่างๆ 
การลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ�าเป็น การควบคมุกระแสเงนิสดเพือ่สร้าง
วินัยทางการเงิน และการควบคุมคลังสินค้าเพื่อป้องกันการ 
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ใช้เงินผดิวตัถปุระสงค์ และช่วยเจรจากบั Supplier รายหลกั
ของลูกหนีใ้ห้ขายวตัถดุบิและสนิค้าให้ลกูหนีโ้ดยตรง และช่วย
วเิคราะห์และหา Supply Chain หรอืพนัธมติรทางการค้าให้กบั
ลกูค้า เพือ่ต่อยอดธรุกจิได้อย่างยัง่ยนื 

8. การพัฒนากระบวนการท�างานให้สะดวกรวดเร็ว 
ลดความผิดพลาด ใช้เทคโนโลยีและระบบ มาช่วยเพื่อให้การ
แก้ไขหนีแ้ละการสกดักัน้ NPL เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล โดยสายงานปรบัโครงสร้างหนีแ้ละบรหิารทรพัย์สนิ 
ได้แบ่งคณะท�างานออกเป็น 4 ทีม ได้แก่ ทีมสกัดก้ัน 
(Preventive) ทีมการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีที่ซับซ้อน และ 
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ผ ่านกระบวนการฟื ้นฟูกิจการ  
ทมีการปรบัปรงุโครงสร้างหนีท้ีไ่ม่ซบัซ้อน และทมีงานกฎหมาย
และการปฏิบัติการ (Legal & Operation)

103-2, 203-2
ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ 

ภารกจิหนึง่ของธนาคาร คอืการสนบัสนนุนโยบายรฐับาล
ด้วยการใช้ศักยภาพของธนาคารทางด้านการเงิน ผ่านการ
ด�าเนนิโครงการต่างๆ การพฒันา E-Payment Platform เพือ่
ให้สะดวกต่อการช�าระเงินของกระทรวง กรม หน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ ของภาครฐัและรฐัวสิาหกจิ รวมถงึบรกิารสนิเชือ่
ให้กับหน่วยงานภาครัฐซ่ึงเป็นฐานลูกค้ารายใหญ่ เพ่ือพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และสินเช่ือที่ธนาคาร 
ได้ให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ สนิเชือ่เพ่ือ
การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) โครงการเงนิกู้
เพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นโครงการร่วมกับกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม รวมถงึสนิเชือ่ส�าหรบักลุม่ข้าราชการ 
พนกังาน และบคุลากรของรัฐ เพ่ือเป็นการยกระดบัความเป็นอยู่ 
ทีด่ขีึน้

ในปี 2560 ธนาคารได้ด�าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
และบริการต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานของรัฐบาล 
ในภาคส่วนต่างๆ เช่น 

•	 โครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล	 
เพือ่ให้ด�าเนนิการซือ้-จองล่วงหน้าสลากกนิแบ่งรฐับาล โดยผ่าน

ระบบของธนาคารกรุงไทยและแอพพลิเคชั่น KTB netbank  
บนโทรศพัท์มอืถอื

•	 GFMIS	 on	 KTB	 Corporate	 Online ธนาคาร 
ได้เปิดให้บริการน�าส่งเงนิรายได้คลงั GFMIS ผ่านระบบ KTB 
Corporate Online แล้ว ผลการด�าเนินงานสะสมตั้งแต่เริ่ม 
โครงการฯ วนัที ่1 ต.ค. 59 ถงึ 31 ธ.ค. 60 มหีน่วยงานราชการ
จดัส่งใบสมคัรเข้ามาแล้ว จ�านวน 4,825 หน่วยเบกิจ่าย และ
ธนาคารได้น�าส่งรหสัการใช้บรกิารให้กบัหน่วยงานแล้ว จ�านวน 
3,906 หน่วยเบกิจ่าย (จากเป้าหมาย 1,700 หน่วยเบกิจ่าย)

• สินเชื่อกรุงไทยใจดีช่วย	 SMEs	 เป็นสินเชื่อที่ 
ธนาคารได้ออกมาเพ่ือช่วยผู ้ประกอบการ SME ไซส์เล็ก  
กลาง ใหญ่ เพ่ือเข้าถงึแหล่งทนุในการด�าเนนิธรุกจิ ด้วยอตัรา
ดอกเบีย้ต�า่ในระยะเวลา 3 ปีแรก เพือ่เสรมิสภาพคล่องในการ
ด�าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมียอดสินเชื่อ 
5,539.43 ล้านบาท

• โครงการสินเชื่อคู่ค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ คือ 
บรกิารให้การสนบัสนนุสนิเชือ่ครบวงจรกบัผูป้ระกอบการท่ีรบังาน
จากหน่วยงานราชการ และ/หรอื รฐัวสิาหกจิ ภายใต้เงือ่นไข
พิเศษ ซึ่งธนาคารออกหนังสือค�้าประกันการยื่นซองประกวด
ราคาและ/หรือค�้าประกันการท�าสัญญาได้อย่างรวดเร็ว และ
สนับสนุนผู้ประกอบการ ให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอตั้งแต ่
ช่วงเริ่มต้นโครงการ จนการก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามก�าหนด  
โดยมยีอดสนิเชือ่ 3,690.25 ล้านบาท 

• KTB	 e-Certificate	 คือบริการส�าหรับอ�านวย 
ความสะดวกให้แก่ลกูค้าธนาคาร และบคุคลทัว่ไป ทีต้่องการใช้
หนงัสอืรบัรอง และรบัรองส�าเนาทางอเิลก็ทรอนกิส์ สามารถยืน่
ขอและรอรบัหนงัสอืรบัรองได้ภายใน 30 นาท ีหลงัจากช�าระเงนิ

• กองทุนการออมแห่งชาติ	 (กอช.) เพื่อส่งเสริม 
การออมทรพัย์และเพือ่สร้างความมัน่คงในการด�ารงชวิีตวยัชรา
ของกลุ ่มประชาชนที่ยังไม่มีหลักประกันทางรายได้ในยาม
ชราภาพส�าหรบัผูท้ีม่อีาชพีอสิระ โดยปัจจบุนัมสีมาชกิทีส่มคัร
ผ่านธนาคารกรงุไทย จ�านวน 56,083 ราย

• กองทนุเงนิให้กูยื้มเพือ่การศกึษา	 (กยศ.) เพือ่ให้ 
กูยื้มเงนิแก่นกัเรยีนหรอืนกัศกึษาท่ีขาดแคลนทุนทรพัย์ เพือ่เป็น
ค่าเล่าเรยีน ค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการศกึษาและค่าใช้จ่ายท่ี
จ�าเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (สายสามญัและสายอาชพี) จนถงึระดบัปรญิญาตรี

• บรกิารรบัช�าระค่าธรรมเนียมของกรมพฒันาธรุกจิ
การค้า	 เป็นการให้บริการข้อมูลธุรกิจทางระบบอินเทอร์เน็ต  
โดยผู้รับบริการสามารถขอเอกสารของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 
บริษัทจ�ากัด และบริษัทมหาชนจ�ากัด ผ่านทางเว็บไซต์ของ 
กรมพฒันาธรุกจิการค้า
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ผลิตภัณฑ์และบริการ

ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
	เกณฑ์การพิจารณาให้สินเชื่อวัตถุประสงค์

โครงการสนับสนุนสินเชื่อ
นวัตกรรมดีไม ่ มีดอกเ บ้ีย  
(SME Innovation)  

โครงการเงนิกูเ้พือ่สิง่แวดล้อม

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อ
การวจิยั พฒันา วิศวกรรมทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส�าหรบัภาคเอกชน (SME-R&D 
Fund)

โครงการเงนิหมนุเวยีนเพือ่การ
อนุรักษ์พลังงานโดยสถาบัน
การเงิน

สนิเชือ่กรงุไทยประหยดัพลังงาน 
(KTB Green Loan) 

ธนาคารจะเป ็นผู ้ พิจารณา 
สินเชื่อตามระเบียบธนาคาร 
ให้กับผู้ประกอบการที่จัดท�า
โครงการนวัตกรรมที่ได ้ รับ 
การสนับสนุนจาก สนช.

ธนาคารจะเป ็นผู ้ พิจารณา 
สินเชื่อตามระเบียบธนาคาร 
ให้กับผู้ประกอบการที่จัดท�า
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ขยาย ระบบบ�าบัดน�้าเสีย 
ระบบอากาศเสีย และอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ที่ได้รับ
การพิจารณาด้านเทคนิคจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม

ธนาคารจะเป ็นผู ้ พิจารณา 
สินเชื่อตามระเบียบธนาคาร 
ให้กับผู้ประกอบการที่จัดท�า
โครงการ ทีไ่ด้รบัการพิจารณา
แล ้วจากส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)

ธนาคารจะเป ็นผู ้ พิจารณา 
สินเชื่อตามระเบียบธนาคาร 
ให้กับผู้ประกอบการที่จัดท�า
โครงการอนรัุกษ์พลังงาน ทีไ่ด้
รับการพิจารณาด้านเทคนิค
จากกองทุนอนุรักษ์พลังงาน

ธนาคารจะเป ็นผู ้ พิจารณา 
สิ น เ ชื่ อ ใ ห ้ เ ป ็ น ไ ป ต า ม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

ธนาคารร ่วมกับส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) (สนช.) ซึ่งได้ริเริ่มโครงการ 
“นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย” เพื่อให้เป็นกลไก 
การเงินที่ส�าคัญในการน�าร่องขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ 
โดย สนช. จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้
แทนผู้ประกอบการนวัตกรรม ในวงเงินสนับสนุน
ดอกเบ้ียสูงสดุ 5 ล้านบาทต่อโครงการ ในระยะเวลา
ไม่เกิน 3 ปี  

ธนาคารในฐานะผูจ้ดัการกองทนุสิง่แวดล้อม ด�าเนิน
โครงการสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมส�าหรับภาคเอกชน 
ร่วมกบักองทุนสิง่แวดล้อม โดยมกีรอบการสนับสนุน
เงินกู้อัตราดอกเบี้ยต�่า ร้อยละ 2-3 ต่อปี เพื่อจูงใจ
ให้ภาคเอกชน ลูกค้าธนาคารเข้ามามส่ีวนร่วมในการ
ดูแลสิ่งแวดล้อม 

ธนาคารร่วมกับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อสนับสนุนให ้
ภาคธุรกิจมีการลงทุนพัฒนาขีดความสามารถ 
ด้วยการวิจยั พฒันา วศิวกรรมทางวทิยาศาสตร์ เพือ่
พัฒนาธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และการอยู่รอดของธุรกิจอย่างยั่งยืน

ธนาคารด�าเนินโครงการฯ ร่วมกับกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ ์พลังงาน (พพ.) 
กระทรวงพลังงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริม 
ผลักดันให้เกิดการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
โดยให้การสนับสนุนเงินกู ้ยืมแก่ผู ้ประกอบการ 
ที่สามารถสร้างการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน 
ในองค์กรของตนเองได้

เป็นสินเชื่อเพื่อลงทุนในด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
ให้กับลูกค้าธนาคาร

102-11, 103-2, 103-3, 201-2, 203-2 
ผลติภณัฑ์
และบรกิารทีเ่กีย่วข้องกบัสิง่แวดล้อม 

ธนาคารในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินสามารถมีบทบาท
ส�าคญัต่อการมส่ีวนร่วมสร้างสิง่แวดล้อมทีด่ ี (Environmental 
Impact) ด้วยการเป็นแหล่งทนุให้สนิเชีอ่ต่อภาคเอกชน และ 

ผูป้ระกอบการเพือ่สงัคม (Social Entrepreneur) เพือ่พฒันา
นวตักรรม ลดผลกระทบจากปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และการรักษา 
สภาพแวดล้อม โดยทีผ่่านมาธนาคารออกผลติภณัฑ์และบรกิาร
เพือ่สิง่แวดล้อม ดงันี้
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ในปี 2560 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมสามารถลด
ผลกระทบทางสิง่แวดล้อม โดยในโครงการเงนิกูเ้พือ่ส่ิงแวดล้อม
สามารถบ�าบัดน�้าเสียได้ 107,672.50 ลบ.ม./ปี และโครงการ
เงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน
สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 5,348,089.31 KWh/ปี  
เทยีบเท่าน�า้มันดบิ 455.70 ตนั ค่าไฟฟ้า 22,371,317.52 บาท/ปี 

102-7, 103-2, 201-1
ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ธนาคารด�าเนินงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ค�านึงถึง 
ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ “Growing 
Together” ครอบคลุมใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคมก�าหนดนโยบายและติดตาม 
ผลการด�าเนินงาน

วงเงินสินเชื่อรวมสะสม	
(ล้านบาท)

ปีที่เริ่มด�าเนินการผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

1. โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
 โดยสถาบันการเงิน ปี 2546 - ปัจจุบัน 343.30

2. โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม ปี 2541 - ปัจจุบัน 2,149.84 

3. โครงการสินเชื่อนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย ปี 2551 - ปัจจุบัน 150.00 

4. โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการวิจัย
 และเทคโนโลยีส�าหรับภาคเอกชน (SME-R&D Fund) ปี 2551 - ปัจจุบัน 286.00

5. โครงการสินเชื่อกรุงไทยประหยัดพลังงาน (KTB Green Loan) ปี 2553 - ปัจจุบัน 3,258.00
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201-4
ทัง้นี ้รายได้ทีเ่กดิขึน้ของธนาคารกรุงไทยเกดิจากการด�าเนนิธรุกจิตามหลกับรรษทัภบิาลและจรรยาธรุกจิของธนาคาร 

ภายใต้กฎเกณฑ์และข้อบงัคบัของหน่วยงานก�ากบั เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์ 
และตลาดหลกัทรพัย์ ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกจิ โดยมภีาครฐัเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ผ่านกองทนุเพือ่การฟ้ืนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินของธนาคารกรุงไทย เป็นจ�านวนร้อยละ 55.046

รายละเอียด

256025592558

จ�านวนเงิน	(ล้านบาท)

ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐศาสตร์

รายได้  151,531.33 150,202.81 143,563.63

ต้นทุนการด�าเนินงาน 42,540.70 45,800.99 56,833.73

ค่าใช้จ่ายพนักงานและผลประโยชน์ 22,732.78 23,151.95 22,490.45

ค่าใช้จ่ายส�าหรับที่มาของเงินทุน 49,978.33 40,758.88 35,082.05

ค่าใช้จ่ายด้านภาษี 9,634.21 10,351.68 7,698.44

ค่าใช้จ่ายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	เช่น	 171.56	 171.52	 146.49

 - เงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศล/สาธารณประโยชน์ 

 - เงินบริจาคเพื่อการศึกษา/กีฬา 

 - สนับสนุนการจัดกิจกรรมแก่ท้องถิ่น 

 - สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์แก่สังคม 

 - การให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอกองค์กร 

มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม	 26,473.75	 29,967.79	 21,312.47

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

ตารางมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ธนาคารสร้างขึ้น	และกระจายมูลค่าเศรษฐกิจทางตรง
ข้อมูลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บมจ.ธนาคารกรุงไทยปี	2558-2560

102-7, 201-1
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โครงการ	“กรงุไทย	ต้นกล้าสขีาว”	ทีเ่ป็นโครงการทีธ่นาคารต้องการปลกูฝังให้เยาวชนคนรุน่ใหม่ในระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลายและ ปวช. ด�าเนนิธรุกจิและพฒันาชมุชน ด้วยหลกัธรรมาภบิาลตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ 
พอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ด้วยการส่งแผนเข้าประกวด
โครงการพัฒนาชุมชนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ของชุมชน เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป โดยที่ผ่านมามีเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า  
28,000 คน ส่งโครงการประกวดกว่า 4,690 โครงการ โดยหนึ่งในโครงการที่ประสบความส�าเร็จคือ โครงการ 
“จิกกะลา โมเดล” ทีอ่�าเภอกนัทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ ทีส่ามารถชกัชวนให้ชาวบ้านในชมุชนเข้าร่วมโครงการ
เกษตรอินทรีย์ โดยสามารถสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ยต่อครัวเรือน 20% และลดหนี้สิน 10% และสามารถขยาย 
ความส�าเร็จไปยังชุมชนใกล้เคียง

โครงการ	“กรงุไทยสานฝัน	โรงเรยีนดใีกล้บ้าน” ที่ธนาคารได้เริ่มต้นในปี 2548 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของ 
94 โรงเรยีน ในโครงการ “1 อ�าเภอ 1 โรงเรยีนในฝัน” ของส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดักระทรวง
ศึกษาธิการ โดยในปี 2560 ธนาคารได้ด�าเนินงานร่วมกับกิจการเพื่อสังคม “Learn Education” ผลักดันโครงการ  
“KTB Digital Learning” เพื่อพัฒนาระบบการเรียนแบบ E-Learning ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 5-6 ของ 11 โรงเรียนของโครงการโรงเรียนสานฝันฯ ที่จะเป็นพืน้ฐานส�าคญัต่อการพฒันาระบบ
เศรษฐกิจดจิิทลัของประเทศไทย

203-2
การด�าเนินงานเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน

ในปี 2560 ธนาคารได้พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ประเทศชาติในมิติต่างๆ โดยธนาคารได้ด�าเนินโครงการส�าคัญต่างๆ 
เช่น
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ธนาคารคำานึงถึง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งบุคลากร ลูกค้า 
ควบคู่ไปกับชุมชน ดังนี้

103-2,	102-8

การด�าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล
ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ธนาคารมุ่งเน้นการเตรียม

บคุลากรเพือ่ร่วมผลกัดนัธนาคารเป็น Best Digital Banking และ Best Place 
to Work โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมกับสายงานทรัพยากรบุคคลและ
บรรษัทภิบาล บริหารจัดการอัตราก�าลังภาพรวมของธนาคารและอัตราว่าง
ภายในธนาคารให้เกดิประสทิธภิาพและประโยชน์สงูสดุ ให้ความส�าคญักบัการ
โอนย้ายหมุนเวียนภายในและการสรรหาจากภายในธนาคารก่อน และสรรหา
จากภายนอกเฉพาะกรณตี�าแหน่งงานทีต้่องการบคุลากรทีม่ทีกัษะเฉพาะด้าน

การดาเนินงาน
ด้านสังคม
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102-7,	102-8

นอกจากนี้ ธนาคารได้ทบทวน Competencies : Core 
Competencies, Technical Competencies, Management 
Competencies และก�าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานให้สอดรับกับ Digital Banking รวมไปถึงพัฒนา 
ด้าน Leadership ให้กับหัวหน้าหน่วยงานทุกระดับ (ระดับต้น 
ระดบักลาง และระดบัสงู) เนือ่งจากหวัหน้าหน่วยงานเป็นปัจจัย

ส�าคัญท่ีจะยกระดับ Engagement และการปฏิบัติงานของ
พนกังานให้เกดิประสทิธผิลและประสทิธภิาพมากขึน้ ตลอดจน
ยึดมั่นในนโยบาย Zero tolerance ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติ
งานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็น
รากฐานที่ส�าคัญของการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ในปี 2560 ธนาคารมีบุคลากรจ�านวนทั้งสิ้น 22,560 คน 
สามารถจ�าแนกตามเพศ ประเภทการจ้าง พื้นท่ี และระดับ
พนักงาน ดังนี้

ข้อมูลจ�านวนพนักงาน ปี	2558 ปี	2559 ปี	2560

จ�าแนกตามประเภทการจ้าง จ�าแนกตามระดับพนักงาน
ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวม
(คน)

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวม
(คน)

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวม
(คน)

พนักงาน

จ้างเต็มเวลา	

(Full-time)

พนักงาน

ประจ�า

พนักงาน

ชั่วคราว

	 รวมทั้งหมด	 7,545	 16,512	 24,057	 7,400	 16,378	 23,778	 6,897	 15,663	 22,560

 ผู้บริหารระดับสูง 52 24 76 54 24 78 49 24 73

 ผู้บริหารระดับต้น-กลาง 1,599 1,607 3,206 1,618 1,701 3,319 1,561 1,732 3,293

 พนักงาน 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

 ลูกจ้างบริการ* 87 22 109 108 27 135 106 21 127

 Outbound* 14 36 50 5 27 32 2 14 16

 	 101	 58	 159	 113	 54	 167	 108	 35	 143

ลูกจ้างบริการ : ลูกจ้างทั้งหมด ยกเว้นลูกจ้างท�าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์
*ลูกจ้างอื่นๆ : ลูกจ้างท�าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ ลูกจ้างท�าหน้าที่ตรวจสอบกิจการและที่พักอาศัยลูกค้า และลูกจ้างท�าหน้าที่ติดตามหนี้รายย่อยภาคสนาม

รวม

รวม
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จ�านวนของพนักงานจ�าแนกตามเพศ       
 • ชาย  511 333 285 234 200 507
  ร้อยละ 6.77 4.41 3.85 3.16 2.90 7.35
 • หญิง 1,579 619 595 542 298 818
  ร้อยละ 9.56 3.75 3.63 3.31 1.90 5.22
 	 รวม		 2,090	 952	 880	 776	 498	 1,325
จ�านวนของพนักงานจ�าแนกตามช่วงอาย ุ      
 • อายุ < 30 1,687 536 572 437 154 341
  ร้อยละ 19.64 6.24 8.33 6.37 2.93 6.49
 • อายุ 30 - 50  401 228 305 297 340 439
  ร้อยละ 3.81 2.17 2.71 2.64 2.87 3.70
 • อายุ > 50 2 188 3 42 4 545
  ร้อยละ 0.04 3.81 0.05 0.74 0.07 10.02
 	 รวม		 2,090	 952	 880	 776	 498	 1,325
จ�านวนของพนักงานจ�าแนกตามพื้นที ่      
 • กลาง (กทม. และปริมณฑล) 1,319 507 638 480 468 721
  ร้อยละ 11.15 4.28 5.45 4.10 4.17 6.42
 • ภูมิภาค 769 443 242 296 30 604
  ร้อยละ 6.30 3.63 2.01 2.46 0.27 5.34
 • ต่างประเทศ 2 2 0 0 0 0
  ร้อยละ 14.29 14.29 0 0 0 0
 	 รวม		 2,090	 952	 880	 776	 498	 1,325
อัตราส่วน พนักงานใหม่ : พนักงานพ้นสภาพ	 2.20	 1	 1.13	 1	 0.38	 1

103-2,	102-7,	102-8,	401-1,	405-1

การรับพนักงานใหม่ จะพิจารณารับเพิ่มตามความจ�าเป็นของธุรกิจธนาคารที่รองรับ Digital Banking และส�าหรับ 
พนักงานเดิม จะไม่มีการจ้างออก แต่จะพัฒนาพนักงานให้มีทักษะ ที่ตอบรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ให้พนักงาน
มีขีดความสามารถที่พร้อมปฏิบัติงาน และเพื่อให้ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก�าหนด

จ�านวนและอัตราส่วนของพนักงานเข้าใหม่	และพนักงานที่พ้นสภาพ	แยกตามช่วงอายุ	เพศ	และภูมิภาค

ปี	2558 ปี	2559 ปี	2560
ข้อมูลพนักงาน

เข้าใหม่
(คน)

เข้าใหม่
(คน)

เข้าใหม่
(คน)

พ้นสภาพ
(คน)

พ้นสภาพ
(คน)

พ้นสภาพ
(คน)
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401-2,	201-3

ธนาคารจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ครอบคลุมพ้ืนที่การปฏิบัติงานที่ส�าคัญของธนาคาร ทั้งอาคารส�านักงานใหญ่ 
ส�านักงานธุรกิจ ส�านักงานเขต สาขา รวมถึงพื้นที่ท�าการของธนาคาร ทั้งในนครหลวงและภูมิภาค โดยมีรายละเอียดสวัสดิการ
ตามข้อที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการพนักงานธนาคารกรุงไทย
พนักงาน
ประจ�า

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

พนักงาน
สัญญาจ้าง

Outbound

ด้านเศรษฐกิจ    

เงินเดือน    

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ     

เงินค่าล่วงเวลา    

เงินยืมสวัสดิสงเคราะห ์    -

เงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย    -

เงินสมทบเงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย    -

เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต ์    -

เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์    -

เงินกู้เพื่อสวัสดิการพิเศษ    -

เงินช่วยเหลือพิเศษแก่พนักงานธนาคารที่ปฏิบัติงาน   - -

ในหน่วยงานที่ตั้งอยู่บนเกาะ
ด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต    

เงินช่วยเหลือกรณีทุพพลภาพหรือถึงแก่กรรมจากการท�างาน    

เงินทดแทน กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ     

ถึงแก่กรรมเนื่องจากท�างาน
เงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ อันมิใช่เนื่องจากท�างาน     

เงินสงเคราะห์ค่าฌาปนกิจ     

การฌาปนกิจสงเคราะห์   - -

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ   - -

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    

เงินช่วยเหลือบุตร    

เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย    

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน    

ด้านการจูงใจ    

รถยนต์ประจ�าต�าแหน่ง   - -

เงินประจ�าหน่วยงาน   - -

เงินเพื่อตอบแทนความชอบในการท�างาน    - -

เงินตอบแทนพิเศษในการท�างานกับธนาคารนาน    - -

เงินตอบแทนพิเศษพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ต่อเนื่อง     

เงินตอบแทนสาขาที่เปิดท�าการทุกวัน  	 - -

เครื่องแบบพนักงาน    
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สวัสดิการพนักงานธนาคารกรุงไทย
พนักงาน
ประจ�า

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

พนักงาน
สัญญาจ้าง

Outbound

หมายเหตุ : -  พนักงานประจ�า คือ พนักงานที่บรรจุต�าแหน่งเป็นพนักงานธนาคาร
 -  พนักงานสัญญาจ้าง คือ พนักงานที่ธนาคารท�าการว่าจ้างโดยมีก�าหนดเวลาจ้าง โดยมีก�าหนดระยะเวลาแน่นอน
 -  ลูกจ้างชั่วคราว คือ ลูกจ้างที่จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราวหรือมีก�าหนดเวลาจ้าง และจะได้รับสวัสดิการตามตาราง 
 -  Outbound คือ พนักงานส�าหรับให้บริการทางโทรศัพท์

201-3

สังคมของโลกก�าลังก้าวสู ่สังคมผู ้สูงอายุ ธนาคาร
ตระหนกัถงึชวีติหลงัเกษียณทีบ่คุลากรจะต้องใช้เงนิจ�านวนมาก 
ธนาคารจึงมกีองทนุส�ารองเล้ียงชพี ซึง่จดทะเบียนจดัตัง้กองทนุ 
เมือ่วนัที ่16 มถินุายน พ.ศ. 2535 โดยปัจจบุนัมบีริษทัหลกัทรัพย์
จัดการกองทุนกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทนุ เอ็มเอฟซ ีจ�ากดั (มหาชน) และบริษทัหลกัทรัพย์
จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ�ากัด เป็นผู้บริหารกองทุน  
โดยธนาคารจะเป็นผู้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้แก่สมาชิก
แต่ละรายในอัตราร้อยละ 10 ของเงนิเดอืนค่าจ้าง และพนักงาน
สามารถทีจ่ะเลอืกจ่ายเงนิสะสมเป็นรายเดอืน ในอตัราร้อยละ 3 
ร้อยละ 6 ร้อยละ 10 ร้อยละ 12 และร้อยละ 15 ของเงินเดือน
ค่าจ้าง พนกังานท่ีพ้นสภาพจากการเป็นพนกังาน โดยไม่มคีวามผิด
ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และมีอายุ
กองทนุนับตัง้แต่วนัทีส่มคัรเป็นสมาชกิกองทนุตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป 

จึงจะได้รับเงินส่วนท่ีธนาคารสมทบ โดยธนาคารช�าระให้เป็น
เงินก้อนในครั้งเดียว ซึ่งธนาคารจะเป็นผู้ช�าระภาษีเงินได้
กองทนุส�ารองเลีย้งชพีท้ังจ�านวนแทนพนกังาน ทัง้นีพ้นกังานท่ี
ลาออกหรือเกษียนอายุงานเมื่ออายุ 55 ปีข้ึนไปจะได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ของผลประโยชน์ทั้งหมดที่ได้รับจากกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพจากกรมสรรพากร 

จากผลการด�าเนินงานของท้ัง 3 บริษัทท่ีท�าหน้าท่ีเป็น 
ผูบ้รหิารกองทุน ส่งผลให้ธนาคารมยีอดเงินรวมในกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 60 จ�านวน 24,789.35 ล้านบาท 
401-3

ด้วยระบบการบริหารทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ ท�าให้
ธนาคารเป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของพนักงาน ท�าให้ใน 
ปี 2560 พนกังานทีล่าคลอดทกุคนยงัคงกลบัมาท�างานกบัธนาคาร 
โดยมอีตัราการกลบัเข้าท�างานและอตัราการคงอยูข่องบคุลากร 
หลังการใช้สิทธิลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร (จ�าแนกตามเพศ) ดังนี้

ด้านสุขภาพ อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน    

สวัสดิการรักษาพยาบาล     

การตรวจร่างกายประจ�าป ี    

KTB Fitness Center    

ด้านนันทนาการ สันทนาการ    

บ้านพักสวัสดิการพนักงาน    

วิปัสสนากรรมฐาน    

กีฬาและนันทนาการ    

ด้านการอ�านวยความสะดวกอื่นๆ    

ร้านสหกรณ์พนักงานธนาคารกรุงไทย จ�ากัด    

บริการพนักงานต่างๆ อาทิ     

บริการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์,
การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ การอ�านวยความสะดวกด้านการพนักงาน 
ร้านอาหารสวัสดิการ    

201-3,	401-2
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กรณีของการลา เพศชาย รวมเพศหญิง

 • จ�านวนพนักงานที่มีสิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร 6,897 15,663 22,560  
 • จ�านวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร 0 17 17
 • จ�านวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลางานเลี้ยงดูบุตรแล้วกลับมาท�างาน 0 13 13
 • จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาหยุด  1* 17** 18
  เพื่อเลี้ยงดูบุตรและยังท�างานต่อหลังจากนั้นไป 1 ปี 
  (เปรียบเทียบปี 2559 กับ 2560)
 • อัตรากลับมาท�างานและการคงอยู่ของพนักงานที่กลับมา 100 % 100 % 100 %  
  หลังจากระยะการลาหยุดสิ้นสุดลงแล้ว

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

404-2

การฝึกอบรมและการให้ความรู้ 
(Training and Education)

ธนาคารตระหนกัดีว่า “พนกังาน” คอื หวัใจหลักในการ
ขับเคล่ือนองค์กรและเป็นแรงผลักดันที่จะน�าพาองค์กรไปสู ่
ความยัง่ยืน ธนาคารจงึได้มุง่เน้นพฒันาบคุลากรอย่างต่อเนือ่ง 
บนพืน้ฐานการปฏบิตัต่ิอบคุลากรอย่างเป็นธรรม โดยมุง่เสรมิสร้าง
โอกาสความก้าวหน้าและบรรยากาศการท�างานแบบมส่ีวนร่วม 
ตลอดจนส่งเสรมิทกัษะและการเรยีนรูไ้ด้ด้วยตวัเองทกุที ่ทุกเวลา
103-2

ตามนโยบายของธนาคารที่มุ ่งพัฒนาพนักงานเพื่อให้
บุคลากรมีขีดความสามารถสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร ์
ของธนาคาร ซึ่งในปี 2560 ธนาคารเน้นเตรียมความพร้อมเพื่อ 
เข้าสู่ KTB Digital Banking ภายใต้แนวคิด “เก่งงาน เก่งคน 
เก่งเทคโนโลยี” ผ่านกระบวนการพัฒนาพนักงานของธนาคาร
ให้เชือ่มโยงแผนยทุธศาสตร์และปัจจยัต่างๆ มาเป็นตวัก�าหนด 
เช่น กลยุทธ์สายงาน, Competency, JD, Career Path 
Roadmap, Training Need, Training Road Map โดยแบ่ง
กลุ่มพนักงานออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มผู้บริหาร และ 
กลุ่มพนักงาน โดยพนักงานทั้ง 2 กลุ่ม ธนาคารได้ด�าเนินการ
พัฒนา และมีการทบทวนกระบวนการพัฒนาพนักงานอย่าง 
ต่อเนือ่งทกุปี เพือ่ให้สอดคล้องและเชือ่มโยงกบัแผนยทุธศาสตร์
ของธนาคาร และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของธนาคาร  
ซึ่งมีการพัฒนาทักษะ 3 ด้าน คือ Core, Technical และ 
Management Competency เช่น หมวดความรู้ผลิตภัณฑ์ 
การขายและบริการ, หมวดสินเชื่อ, การพัฒนาภาวะผู้น�า 
(Leadership) ฯลฯ ผ่านการพัฒนาที่หลากหลายช่องทาง  
เช่น การฝึกอบรมแบบ Classroom Training, การศกึษาหาความรู้

ด้วยตนเอง (E-Learning), การเรียนรู ้ผ่านระบบ VDO  
Conference, การฝึกอบรมในงาน (OJT), Coaching,  
Mentoring, Case Study & Workshop, Webinar, คูม่อืการขาย 
(Sale GURU) ฯลฯ นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร
ด้วยการแลกเปลีย่นประสบการณ์ระหว่างพนกังาน (Experience 
based Training) ด้วยกันเอง และผู้บริหารกับพนักงาน  
ซึ่งผู ้บริหารระดับสูงได้ร ่วมสร ้างบรรยากาศเพื่อให้เกิด 
การเรียนรู ้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรูใ้ห้พนกังานโดยตรง ในด้านการสร้างวฒันธรรม
องค์กร, การเสรมิสร้างความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน และสร้าง 
ความสมัพนัธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร

ในปี 2560 ธนาคารได้มโีครงการ KTB Management 
Trainee เพื่อด�าเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่มีความรู้ 
ความสามารถโดดเด่น ที่มีศักยภาพสูง เป็นกลุ่ม Top Notch 
มาปฏิบัติงานกับธนาคาร โดยมีผู ้ที่ผ ่านการคัดเลือกที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมโครงการ KTB Management 
Trainee จ�านวน 7 ราย ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 7 ราย 
อยูร่ะหว่างการพจิารณาแนวทางการบรหิารจดัการในการหมุนเวยีน
เรียนรู้งาน (Rotation) ในช่วงระยะเวลา 2 ปีแรก (ก�าหนด 
Rotation ทุก 6 เดือนหรือตามความเหมาะสม) เพื่อพัฒนาให้
พนักงานในโครงการ KTB Management Trainee มีความรู้
ความสามารถท่ีหลากหลายและรอบด้าน ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อธนาคารในอนาคต

และได้ด�าเนนิโครงการ KTB High Potential Employee 
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงานกลุ่ม
ศักยภาพสูงเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) 
อย่างต่อเนือ่ง เตรยีมพนกังานกลุ่มศกัยภาพสงูให้มคีวามพร้อม
ส�าหรับการทดแทนต�าแหน่งที่สูงขึ้นและพยายามดึงดูด รักษา 
และจูงใจคนเก่ง คนดีให้อยู่กับธนาคาร

401-3
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ส�าหรับพนักงานกลุ่มผู้เกษียณ ธนาคารได้จัดกิจกรรม 
KTB Happy Retirement เพือ่ให้ความรูใ้นการวางแผนเพือ่การ
เกษียณ โดยมีการเสวนาให้ความรู้และบอกเล่าประสบการณ์
เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนการเกษียณ
103-2

มาตรการด�าเนินงาน	ปี	60
ตามที่ธนาคารต้องเผชิญกับความท้าทายทางเทคโนโลยี

และการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่ง (Bank และ Non-Bank)  
ทั้งในและต่างประเทศ ธนาคารจึงมุ่งพัฒนาตามขีดความ
สามารถของพนักงาน (Core Competency, Technical 
Competency) และขดีความสามารถของผูบ้ริหาร (Leadership 
Competency) รวมถึงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาด้าน 
Digital Mindset & Awareness, Digital Product, Digital 
Literacy และมกีารน�า Technological skill/Tools มาสนบัสนุน
ในการปฏิบัติงานให้พร้อมก้าวเข้าสู่ Digitalization โดยอาศัย
กระบวนการพัฒนาพนักงาน 

KTB Strategic Goal

1
Identify
Need

2
Analyze
Need

4
Implement

5
Evaluate

3
Design

Gap
Analysis

Instructor

Learner Manager

จากกระบวนการพัฒนาพนักงานดังกล่าว จะเห็นได้ว่า 
มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูล 
ความต้องการการพฒันาผู้บรหิารและพนกังานในระดบัองค์กร 
ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ธนาคาร นโยบายของผู้บริหาร นโยบาย
ของสายงาน จนกระทั่งความต้องการระดับบุคลากรเพื่อน�ามา
ใช้วเิคราะห์ร่วมกบัปัจจยัอืน่ๆ อาท ิกรอบสมรรถนะ, ความท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร, แผนปฏิบัติการขององค์กรทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว ฯลฯ เพื่อน�ามาก�าหนดแผนการพัฒนา
บุคลากรของธนาคาร โดยในปี 2560 ธนาคารมุ่งเน้นพัฒนาใน 
4 มิติ ดังนี้ 

1. ปิด Gap Competency (Up-skill/Re-skill) โดยมี
การวเิคราะห์จากผลการประเมนิ Competency ประจ�าปี 2559 
ทีจ่ะระบจุดุท่ีต้องพฒันา (Development Areas) เพือ่น�ามาใช้ 
ในการวางแผนการพัฒนาบุคลากร 

2. การพัฒนา Digital Mindset & Digital Literacy 
Skill เน้นการเสริมสร้าง Digital Skill (Basic) ที่จ�าเป็นต่อ
พนักงานในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้พนักงานนั้นสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เม่ือเข้าสู่การเป็น 
Digital Banking 

3. การพัฒนาด้าน Leadership เป็นการเสริมสร้าง
และพัฒนาของผู ้บริหารให ้มีความพร ้อมและยกระดับ  
Performance ของพนักงานได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์  
Leadership Competency ในปี 2560 ธนาคารเน้นการสร้าง 
Inspiration, Strategic Orientation และ Coaching Culture 

4. มุ่งเน้นการพัฒนาด้วยตนเอง (Self-Learning)  
ในปี 2560 ธนาคารได้มีการพัฒนาความรู ้ผ่านช่องทาง  
Knowledge Management และ E-Learning เช่ือมโยง 
เข้ากับ Career Path เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (Self-Learning) ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถ 
เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา
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ในปี 2560 พนักงานและผู้บริหารของธนาคารได้รับการฝึกอบรม โดยจ�าแนกตามเพศ ประเภทพนักงาน ดังนี้ 

ประเภทพนักงาน จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย	
(ชม./คน/ปี)

ร้อยละของพนักงานที่ได้รับ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

จ�านวนชั่วโมง
การอบรมทั้งหมด

ทั้งหมด (22,417) 75.56 ชั่วโมง/คน/ปี 1,693,776 ชั่วโมง 100%
จ�าแนกตามเพศ   
เพศชาย (6,789 คน) 66.10 ชั่วโมง/คน/ปี 448,767 ชั่วโมง 100%
เพศหญิง (15,628 คน) 79.66 ชั่วโมง/คน/ปี 1,245,009 ชั่วโมง 100% 
จ�าแนกตามระดับพนักงาน   
กลุ่มพนักงาน (19,051 คน) 72.33 ชั่วโมง/คน/ปี 1,377,969 ชั่วโมง 100%
กลุ่มผู้บริหาร (3,366 คน) 93.82 ชั่วโมง/คน/ปี 315,807 ชั่วโมง 100% 
รูปแบบการจัดหลักสูตร   
การเรียนรู้ภายในธนาคาร 72.91 ชั่วโมง/คน/ปี 1,634,571 ชั่วโมง 100%
การเรียนรู้ภายนอกธนาคาร 0.45 ชั่วโมง/คน/ปี 10,194 ชั่วโมง 100%
การเรียนรู้ผ่าน 2.18 ชั่วโมง/คน/ปี 49,011 ชั่วโมง 100%
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หลังจากที่พนักงานได้รับการฝึกอบรมตามแต่ละหลักสูตรแล้ว จะมีการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม และน�าผล 
การประเมินและติดตามผลมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาต่อไป
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สุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ท�างาน
ธนาคารตระหนักถึงความส�าคัญของสุขภาพและความปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจน 

สภาพแวดล้อมของสถานประกอบการทีป่ราศจากอนัตรายและความเสีย่ง ธนาคารจงึได้ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนนิงานด้านความ
ปลอดภยัฯ นโยบายความปลอดภยัฯ วสิยัทศัน์ความปลอดภยัฯ พนัธกจิ ความปลอดภยัฯ ค่านิยมและกลยทุธ์ด้านความปลอดภยัฯ  
เป็นกรอบและแนวทางของกระบวนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ เพื่อน�าไปสู่เป้าหมาย “ธนาคารคือบ้านหลังที่สอง”	

เป้าหมายการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคาร (Safety Summit)

ในปี 2560 เป้าหมายของธนาคาร คือ การปิด Gap คู่เทียบ ทั้งธนาคารพาณิชย์คู่เทียบ และรัฐวิสาหกิจอื่นๆ  
โดยการยกระดับการด�าเนินงานของธนาคาร เพื่อให้เป็นผู้น�าด้านความปลอดภัยฯ เมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์คู่เทียบ รวมท้ัง
สร้างการรับรู้ ความตระหนัก และปลูกฝังจิตส�านึกด้านความปลอดภัยฯ กับพนักงานให้มากขึ้น

แบ่งออกเป็น	3	ขั้นตอน	ดังนี้

ขั้นที่หนึ่ง
วำงรำกฐำนด้ำนควำมปลอดภัย 
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม

ในกำรท�ำงำนให้แข็งแกร่ง 
(2557-2558)

ขั้นที่สอง
ปิด Gap คู่เทียบ เพื่อให้ธนำคำร

กรุงไทยเป็นธนำคำรชั้นน�ำ 
ในเรื่องควำมปลอดภัย  

อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรท�ำงำน (2559-2563)

ขั้นที่สาม
สร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัย
ขององค์กร และพนักงำนรู้สึกว่ำ 

“ธนำคำรคือบ้ำนหลังที่สอง” 
(2560-2564)

1

2

3

เราอยู่ที่นี่
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1 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

2 ธนาคารจะสนบัสนุนการออกประกาศ กฎระเบยีบ 
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

3 ธนาคารจะด�าเนินการติดตามเฝ้าระวัง ประเมิน 
ควบคุมอันตราย และจัดให้มีการปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมในการท�างานทัง้พืน้ทีภ่ายในอาคาร และ
บริเวณภายนอกโดยรอบในเขตพื้นที่อาคาร เพ่ือ
ความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานและ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ

4 มีการเผยแพร่ให้ความรู้ และสร้างความตระหนัก
ในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ

นโยบายความปลอดภัยฯ ของธนาคาร (Safety Policy)

แวดล้อมในการท�างาน แก่ผู้บริหารและพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง

5  พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการด�าเนิน
โครงการ แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างานของธนาคาร 
พร้อมทั้งร่วมเสนอความคิดเห็น ในการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท�างานและวิธีการท�างาน 
ที่ปลอดภัย

6 พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความ
ปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน และข้อก�าหนด
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

7 ธนาคารจะท�าการติดตาม ประเมินผลการด�าเนิน
งาน และพัฒนาปรับปรุงงานด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

วิสัยทัศน์ความปลอดภัยฯ ของธนาคาร (Safety Vision) 

“มุง่เน้นการดแูลสุขภาพของบคุลากรทัว่ทัง้องค์กร	สร้างสภาพแวดล้อมการท�างานให้เหมาะสม	ปลอดภยั	

ปราศจากความเสี่ยง	 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการท�างาน	 และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากรทั่วทั้ง

องค์กร”

พันธกิจความปลอดภัยฯ ของธนาคาร (Safety Mission) 

•	 ให้ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการท�างาน	 

ให้กับบุคลากรทั่วทั้งองค์กร

•  ประเมินและควบคุมอันตรายต่างๆ	 ที่จะส่งผลต่อสุขภาพของบุคลากร

ทั่วทั้งองค์กร	และผู้มาติดต่อกับธนาคาร

•  ดูแลสภาพแวดล้อมการท�างานให้เหมาะสมและปลอดภัย

•  สร้างเสริมให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย	

จิตใจ	อารมณ์	และสังคม		
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1.	 กรรมการผู้จัดการใหญ่
เป็นผู้ถ่ายทอดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (Safety Policy) สู่พนักงานทุกคน 

ในทุกสายงาน ให้ร่วมขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ และเพื่อแสดงให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
รับทราบว่าผู้บริหารของธนาคารมีความมุ่งมั่นในการดูแล และยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกคน โดยเฉพาะการดูแล 
สภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัย และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

2.	 คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อสวัสดิภาพของพนักงาน
เป็นคณะท่ีมาจากการแต่งตั้งตัวแทนในระดับผู้บริหาร จากทุกสายงานของธนาคาร โดยมีหน้าท่ีทบทวนกระบวนการ 

บริหารจัดการและแผนงานด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคาร รวมทั้งท�าหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ 
ไปสู่การปฏิบัติของพนักงานทุกคนในสายงาน

3.	 KTB	-	SSHE
KTB - SSHE (KTB - Safety, Security, Health and Environment) คือ ระบบการด�าเนินงานเพื่อดูแลด้านความปลอดภัย 

สวัสดิภาพ สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของทั้งธนาคาร ซึ่งมีฝ่ายงานต่างๆ รับผิดชอบ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานวินัยและ
พนักงานสัมพันธ์ ฝ่ายอาคารและจัดการทรัพย์สิน ฝ่ายบริการและรักษาความปลอดภัย และฝ่ายสถานพยาบาลธนาคาร โดยการ
ด�าเนนิการของ KTB - SSHE จะอยูบ่นพ้ืนฐานของการดแูลความปลอดภัยและสขุภาพของพนกังานทกุคน อย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีมกนั

โครงสร้างการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ	
และคณะกรรมการด้านความปลอดภัยฯ	ของธนาคาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อสวัสดิภาพของพนักงาน

ทีมงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

คณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
(อาคารที่มีพนักงานตั้งแต่	50	คนขึ้นไป)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับบริหาร	
(อาคารที่มีพนักงานตั้งแต่	20	คนขึ้นไป)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับหัวหน้างาน	
(อาคารที่มีพนักงานตั้งแต่	20	คนขึ้นไป)

พนักงาน

ฝ่ายสถานพยาบาล
ธนาคาร

ฝ่ายบริหารงานวิจัย
และพนักงานสัมพันธ์

ฝ่ายบริการ
และรักษาความปลอดภัย

ฝ่ายอาคาร
และจัดการทรัพย์สิน
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4.	 คณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ธนาคารได้จดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน แต่ละอาคาร ซึง่ประกอบด้วย  

ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง ซึ่งเป็นพนักงานระดับบังคับบัญชา และตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง ซ่ึงเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ตามสัดส่วน 
และจ�านวนที่กฎหมายก�าหนด เพื่อการควบคุมและดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานแต่ละอาคารทั่วประเทศ 
อย่างเป็นระบบ ปัจจุบันธนาคารมีคณะกรรมการความปลอดภัยฯ จ�านวนทั้งสิ้น 75 คณะ

ภาพองค์ประกอบและการประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

5.	 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับบริหาร	และระดับหัวหน้างาน
ในปี 2559-2560 ธนาคารได้ด�าเนินการจดัอบรม และแต่งตัง้เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท�างานระดบับรหิาร/หวัหน้างาน 

เพื่อท�าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามการด�าเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ ให้เป็นไปตามแผนงานของ KTB-SSHE และ 
ท�าหน้าที่ก�ากับ ดูแล ให้พนักงานในการดูแลปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยฯ อีกทั้งคอยช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมความปลอดภัยฯ ต่างๆ ของธนาคาร เป็นต้น 

6.	 พนักงาน
พนักงานมีหน้าที่ให้ความร่วมมือในการด�าเนินโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมด้านความปลอดภัยฯ พร้อมทั้งมีส่วนช่วยในการ

ดูแล ตรวจสอบสภาพแวดล้อม และร่วมเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัย เพ่ือน�าไปสู ่
เป้าหมายการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคาร

ประธาน

กรรมการผู้แทน
ฝ่ายนายจ้างและเลขานุการ

กรรมการผู้แทน
ฝ่ายลูกจ้าง

กรรมการผู้แทน
ฝ่ายนายจ้าง

องค์ประกอบของคณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	

ตามข้อก�าหนดของกฎหมาย

จ�านวน
ลูกจ้างใน

สถานประกอบ
กิจการ

จ�านวน
กรรมการ
(ขั้นต�่า)

องค์ประกอบของคณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

ประธาน	(นายจ้างหรือ
ผู้แทนนายจ้างระดับริหาร)

ผู้แทนลูกจ้าง
ผู้แทนนายจ้าง

(ระดับผู้บังคับบัญชา)
กรรมการ

และเลขานุการ

50-99 5 1 11 2

7 1

1

2 3

11 1 4 5

100-499

≥50-99

หน่วย	:	คน
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ในปี 2560 ธนาคารมีคณะกรรมการด้านความปลอดภัยฯ สรุปได้ดังนี้

คณะท�างาน ความรับผิดชอบ จ�านวน	(คน)
ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด

การประชุม

คณะกรรมการนโยบายบริหาร
จัดการสภาพแวดล ้อมเพื่ อ
สวัสดิภาพของพนักงาน 
จ�านวน	1	คณะ

คณะกรรมการความปลอดภัย 
อ า ชี วอนามั ย  และสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน (คปอ.)
จ�านวน	75	คณะ

ก�าหนดนโยบายการจัดการด้านความ
ปลอดภัย โครงสร้างการบริหาร แผนงาน
และการน�าไปปฏิบัติ การประเมินผลและ
ทบทวนการจัดการ และการด�าเนินการ
ปรับปรุงด้านความปลอดภัยของธนาคาร

รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย เกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ท�างานส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้าน
ความปลอดภัยในการท�างานของธนาคาร 
รับเรื่องราวร้องทุกข์จากพนักงาน และ
ตรวจสอบสถติกิารประสบอนัตรายทีเ่กดิขึน้
ในธนาคาร

 19 0.08 ไตรมาสละ
   1 ครั้ง

 459 2.01 เดือนละ 
   1 ครั้ง

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

การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ปี 2560
เพ่ือการเน้นย�้า การรับรู้ และความเข้าใจด้านความ 

ปลอดภัยฯ ให้กับพนักงาน ดังนั้น การด�าเนินงานในปี 2560 
ธนาคารจงึได้สือ่สารข้อมลูการด�าเนนิงานด้านความปลอดภยัฯ 
อย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางที่สะดวก และเข้าถึงง่าย ทั้งนี ้
ได้เพิ่ม/ปรับปรุง การน�าเสนอข้อมูลผ่านช่องทางท่ีน่าสนใจ 
โดยใช้สื่อ Digital ให้มากขึ้น และยังคงมีการส่งเสริมและ 
ผลักดันกระบวนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ  
สูก่ารปฏบิตัขิองฝ่ายต่างๆ โดยมรีะบบทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั
ทั่วทั้งองค์กรทั้งส�านักงานใหญ่ ส่วนภูมิภาค และสาขา ผ่าน 
KTB-SSHE (KTB-Safety, Security, Health and Environment) 
ซึ่งจะมีการด�าเนินการที่แตกต่างกันไปตามความเสี่ยงท่ีอาจ 
เกดิขึน้ในแต่ละสถานทีท่�างาน หรอืสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานให้เหมาะสม ปลอดภัย 
ปราศจากความเสี่ยง

สรุปการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ	ปี	2560

• โครงการตรวจสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 
“KTB	Mobile	Environmental	Monitoring”

• โครงการตรวจสถานีงานและท่าทางการนั่ง 
ของพนักงาน	“KTB	ERGONOMICS	CARE”

• โครงการบริหารจัดการขยะและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของพนักงาน	(น�าร่องในอาคาร	สนญ.	1	และ	2)

• โครงการปรับปรุงระบบเตือนภัยไฟไหม้จาก 
แจ้งเหตุแบบ	Zone	เป็นแบบแจ้งเหตุเฉพาะจุด	Addressable	
(น�าร่องในอาคาร	สนญ.	1)

• ติดตั้งตู ้กุญแจระบบอัจฉริยะส�าหรับเก็บกุญแจ
รถยนต์กองกลาง	(น�าร่องในอาคาร	สนญ.	1)

• โครงการปรบัปรงุระบบการจราจรเข้า-ออก	 รถยนต์
และรถจักรยานยนต์	(น�าร่องในอาคาร	สนญ.	1	และ	2)

• ติดตั้งตัวหนอนดักความเร็ว	 และกระจกโค้ง	 
เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน	(อาคารสาขาถนนศรีอยุธยา)

• โครงการปรบัปรงุอาคารสขุมุวทิ	 อาคารนานาเหนอื	
และอาคารอ่ืนๆ	 ของธนาคารตามหลักการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม	 (New	Workplace	Design)	และการบริหาร
จัดการทรัพยากรกายภาพ	 (Facility	Management)	 รวมทั้ง 
มีการศึกษา	Case	Study:	New	Office	Design	และศึกษา
โครงการ	“Office	Space	Management”	เพื่อจัดสรรพื้นที่
รองรบัตามความเหมาะสม	รองรบัลกัษณะการปฏบิตังิาน	และ
รองรับอัตราก�าลัง
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• โครงการปรับปรุงคลังราษฎร์บูรณะ	 โกดัง	 7-8	 
เพื่อจัดเก็บเอกสารและทรัพย์สินของธนาคาร	 ให้มีมาตรฐาน
และใช้พื้นที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ

• โครงการปรบัปรงุอาคาร	SV	CITY	พระราม	3	และ
ปรับอาคารนานาเหนือ	 สุขุมวิท	 ตามเกณฑ์มาตรฐานพ้ืนท่ี

403-2

จ�านวนและอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างานของพนักงาน ปี 2560 จ�าแนกตามความแตกต่างของพื้นที่และเพศ

ตัวชี้วัด

ส�านักงานใหญ่	
(ฝ่ายงาน	

ส�านักงานธุรกิจ	
ส�านักงานเขต)

สาขาทั่วประเทศ

ศูนย์บริหารและ
จัดการธนบัตร	
ศูนย์บริหาร
และจัดการ

เหรียญกษาปณ์

พื้นที่	3	จังหวัด
ชายแดนใต้	

และพื้นที่ต่อเนื่อง
รวมทั้งธนาคาร

ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม

ในปี 2560 สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตของพนักงานคิดเป็นหน่วย 200,000 ชม./คน/ปี 
-  อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงขั้นหยุดงาน แต่ไม่เสียชีวิต (IR) คือ ไม่พบผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 

ถึงขั้นหยุดงาน
-  อัตราโรคที่เกิดจากการท�างาน (ODR) คือ ไม่พบผู้ที่เกิดโรคจากการท�างาน
-  อัตราพนักงานที่ขาดงาน (AR) คือ ไม่พบผู้ที่ขาดงาน
-  อัตราวันขาดงาน (LDR) มีค่าเท่ากับ 2.04 วัน

ส�านักงาน	(8-12	sq.m./person)
• โครงการกิจกรรมเสริมสุขภาพของพนักงานศูนย์

ปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร	โดยการน�าสื่อ	Digital	ต่างๆ	มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	เช่น	QR	Code,	Google	Suite

1 จ�านวนการบาดเจ็บ 1 2 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 4 5
 จากการท�างานรวม (คน) 

2 จ�านวนการเกิดอุบัติเหตุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ถึงขั้นหยุดงาน (คน) 

3 อัตราการบาดเจ็บ  0.05 0.10 0.15 0 0.08 0.08 0 0 0 0 0 0 0.02 0.09 0.11
 จากการท�างานรวม 
 (Total Recordable 
 Injuries Rate: TRIR) : 
 1,000,000 ชม. การท�างาน 

4 อัตราความถี่ของการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 
 (Lost Time Injuries Frequency 
 Rate: LTIFR) : 1,000,000 ชม.
 การท�างาน 

5 จ�านวนวันลาป่วย (วัน) 13,256  21,957 35,213 5,151 20,150 25,301 141   163   304 182   451   633 18,729 42,721 61,450 
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ธนาคารได้ใช้กฎเกณฑ์ในการบันทึกข้อมูล รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และแนวปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย โดยธนาคาร
ได้จ�าแนกความเสี่ยงที่พนักงานได้รับตามสถานที่ท�างานที่แตกต่างกัน ดังนี้

สถานที่ท�างาน ความเสี่ยง

	 ส�านักงานใหญ่

	 (ฝ่ายงาน	ส�านักงานธุรกิจ	ส�านักงานเขต)

 สาขาทั่วประเทศ

	 ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตร

	 ศูนย์บริหารและจัดการเหรียญกษาปณ ์

 พื้นที่	3	จังหวัดชายแดนใต้	และพื้นที่ต่อเนื่อง	

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

• อุบัติเหตุจากการท�างาน
• อันตรายทางกายภาพ เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ 
• อันตรายทางเคมี เช่น ผงคาร์บอน 
• อันตรายทางการยศาสตร์
• การท�างานล่วงเวลา
• การก่ออาชญากรรม เช่น จี้ ปล้น

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

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

403-4

ข้อตกลงในด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
ซึ่งครอบคลุมข้อตกลงของสหภาพแรงงาน

การด�าเนินการด้านสุขภาพและความปลอดภัยของ
ธนาคาร จะถือการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของ พ.ร.บ. แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 และ พ.ร.บ. ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2554  
ซึ่งธนาคารได้ก�าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพ 
และความปลอดภยั เช่น การจดัให้มกีารตรวจสขุภาพประจ�าปี  
การจ่ายเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ/เสียชีวิต อันเนื่องมาจาก
การท�างาน การดแูลสถานทีท่�างานให้มคีวามปลอดภยั การเพิม่ 

จุดติดตั้งกล้องวงจรปิด การจัดให้มีอุปกรณ์นิรภัยส�าหรับ 
ตดิรถยนต์ เช่น แผ่นฟิล์มกนักระสนุ แผ่นนริภยั กระเป๋านริภยั 
แผ่นพนกัพงิหลงันริภยั ในพืน้ท่ี 3 จงัหวดัชายแดนใต้และพืน้ที่
ต่อเนื่อง เป็นต้น

โดยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย จะท�า
หน้าที่เป็นตัวกลางรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อน�าเรื่องเข้าสู ่
ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพและความปลอดภัยให้กับพนักงาน ที่นอกเหนือจาก 
การจัดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ธนาคารมีอยู่แล้ว เช่น การจัด 
ให้มีเครื่องฟอกอากาศเพิ่มเติมในอาคารที่มีปัญหาฝุ่นละออง 
เป็นต้น
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103-2,	403-1

ตัวชี้วัดการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ และสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ปี 2560

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย	
ปี	2560

1. คะแนนความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมฯ ≥ ≥ 4.00 4.22 ≥ ≥ 4.00

2. ความตระหนักและรับรู้ถึงการด�าเนินงาน ≥ 70%  93.91% ≥ ≥ 70%
 ด้านอาชีวอนามัยฯ ≥

3. การด�าเนินการ 5 ส. ทุกหน่วยงาน 100% ทุกหน่วยงาน
   ต้องด�าเนินการ  ต้องด�าเนินการ  

4. การประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง
 (75 คณะ)

5. อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
 • อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานรวม  ≤ 1.50 0.11 ≤ 1.00
  (Total Recordable Injuries Rate : TRIR)
 • อัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน  0 0 0
  (Lost Time Injuries Frequency Rate : LTIFR) 

6. การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนความปลอดภัยฯ แก้ไขปัญหาได้ 78.50% แก้ไขปัญหาได้
≥    ≥ 75%   ≥ 75%

7. ตรวจสมรรถภาพร่างกาย พนักงานศูนย์บริหาร 100% 100% 100%
 และจัดการธนบัตร  

8. จ�านวนข้อมูลเรื่องความปลอดภัยฯ/ สุขภาพ  ≥ 70 เรื่อง/ปี 64 เรื่อง ≥ 75 เรื่อง/ปี
 ที่พนักงานได้รับ ≥ ≥

9. จ�านวนการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยฯ ต่างๆ ≥ ≥ 20 รุ่น/ปี 15 รุ่น ≥ 20 รุ่น/ปี ≥

ผลการด�าเนินงาน
ปี	2560

เป้าหมาย	
ปี	2561

102-41,	407-2

สิทธิในการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรอง 
ธนาคารยงัให้สทิธ ิเสรภีาพ ในการสมาคม และการร่วม

เจรจาต่อรอง ซึ่งถือเป็นสิทธิพ้ืนฐานเพ่ือปกป้องกรณีที่ลูกจ้าง
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง โดยปฏิบัติตามหลักกฎหมาย
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พระราชบัญญัติ
คณุสมบตัมิาตรฐานส�าหรบักรรมการและพนักงานรฐัวสิาหกจิฯ 
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานฯ ประกาศคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต�่าของสภาพการจ้าง
งานในรัฐวิสาหกิจ ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ (มาตรา 
575-586: ลกัษณะการจ้างงาน) และแรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ์ 
คือแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ซึ่งกรรมการธนาคาร
คนหนึ่งเป็นประธาน ในส่วนของคณะกรรมการประกอบด้วย  
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง จ�านวน 9 คน และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง  

(ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย) จ�านวน  
9 คน โดยก�าหนดให้มีการประชุม เป็นประจ�าทุกเดือน  
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

ทั้งนี้ ธนาคารมีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคาร 
กรงุไทย ท�าหน้าท่ีเป็นผูแ้ทนฝ่ายลกูจ้างในการเจรจาต่อรองกบั
ฝ่ายนายจ้าง โดยก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2518 ตามพระราชบญัญตัิ
แรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. 2518 ในปัจจบุนัมสีมาชกิจากทัว่ประเทศ 
รวม 19,269 คน คิดเป็นร้อยละ 85.4 ของจ�านวนพนักงาน
ทั้งหมด 22,560 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60) 

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
ทั้งสิ้น 12 ครั้ง รวม 41 เรื่อง (เฉพาะเรื่องหารือใหม่ ไม่รวม
เรือ่งต่อเนือ่ง) รปูแบบของการประชมุจะเป็นไปในลกัษณะร่วม
ปรึกษาหารือ (Joint Consultation Committee) โดยค�านึง
ถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นส�าคัญ กรณีที่ธนาคารมีก�าไรสุทธิ 
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การจดัสรรผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ จะเป็นไปตามความเหมาะสม 
โดยเทียบเคียงกับ Industry Norms และปัจจัยอื่นๆ ที่มีเหตุผล
เหมาะสม ซึง่คณะกรรมการฯ	ได้ร่วมกนัหารอื	ด�าเนนิการแก้ไข
และมข้ีอสรปุ	พร้อมทัง้มมีาตรการแก้ไขแล้วเสร็จในทุกเรื่อง ตาม
กรอบของกฎหมายท่ีใช้บงัคบักบัธนาคาร ยดึมัน่ในสิง่ทีถ่กูต้อง
และเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติท้ังทางด้านเชื้อชาติ การนับถือ
ศาสนา เพศ และพวกพ้อง 

นอกจากนี ้ ธนาคารยงัมช่ีองทางในการรบัฟังความคิดเหน็
ของพนักงานหลากหลายช่องทาง ดังนี้ 

E-mail : 

hr.care@ktb.co.th/we.lovektb@ktb.co.th

Hotline : 

0 2208 7606-9

โดยฝ่ายบริหารงานวินัยและพนักงานสัมพันธ์เป็นผู้รับ 
ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ให้ค�าปรึกษา แนะน�า และพร้อมที่
จะประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก่อให้เกิด
ความสมัพนัธ์อันดรีะหว่างธนาคารกบัพนกังานเพิม่มากขึน้ต่อไป 

103-2

การดูแลลูกค้าของธนาคาร
ธนาคารด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดย

ก�าหนดอยู่ในจรรยาบรรณธุรกิจ ครอบคลุม 3 หลักการใหญ่ 

คือ ความซื่อสัตย์ส่วนตน (Integrity) ความยุติธรรมในการ
ด�าเนนิธรุกจิ (Fairness) และการรบัผิดชอบต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
(Responsible of Stakeholders) ซึ่งแบ่งการด�าเนินงาน 
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

• ยึดถือหลักการดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าเป็น
ส�าคัญ และให้บริการด้วยความยุติธรรม โดยธนาคารจะไม่ 
เปิดเผยข้อมลูหรอืความลบัของลกูค้ายกเว้นกฎหมายก�าหนดให้ 
ต้องเปิดเผยหรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า 

• ให้ความส�าคัญถึงการด�าเนินการต่อข้อร้องเรียน
ของลูกค้าอย่างทันท่วงที โดยธนาคารได้ด�าเนินการส�ารวจ
พฤติการณ์แวดล้อม ท�าความเข้าใจและจัดการต่อข้อร้องเรียน
ของลูกค้า ด้วยวิธีการเหมาะสม ยุติธรรมและโปร่งใส

• ด�าเนนิการโฆษณา จดักิจกรรมทางการตลาดและ
น�าเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารเพือ่ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนที่เป็นประโยชน์
ก่อนตัดสินใจใช้บริการ

103-2

การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้นี ้ เพือ่ให้บรกิารอย่างมคีณุภาพ ธนาคารได้เปิดช่องทาง

ให้ลูกค้าร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความสะดวกสบายจาก 
การให้บริการผ่านช่องทาง/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน  
ดงัภาพ
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รรล.		 หมายถึง	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนลูกค้า
RM		 หมายถึง	Relationship	Manager	
	 ด�าเนินการตามกระบวนการ
	 รรล.	ด�าเนินการให้ค�าปรึกษา/ติดตามเรื่อง	

ช่องทาง/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ลูกค้า1

2

3

4

5

76

2.1 2.2 2.3 2.4

RM/หน่วยงาน/
พนง.สาขา

ความรุนแรงระดับ	
Near	Miss

โทร.	0	2208	8989	
Fax/	หนังสือ/	แจ้ง

เรื่องที่สนญ.	ด้วยตนเอง

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

ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนลูกค้า	(รรล.)

จัดล�าดับ
ความรุนแรง

ข่าว/สื่อภายนอก	
Face	book/เว็บไซต์	

ฯลฯ

Near	Miss	
(ขอความช่วยเหลือ)

ให้ความช่วยเหลือ
ทันที

ชี้แจงลูกค้า	
พอใจ/ไม่พอใจ

ลูกค้าพอใจ

Low	Risk
(เสนอแนะบริการ)

	Moderate	
Risk	(ร้องเรียน)

รรล.	บันทึกบนระบบ
เสนอแนะและติชม

ส่งเรื่องไปยังเจ้าของงาน
ภายใน	SLA	ของแต่ละ
ระดับความรุนแรง*

เจ้าของงานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง

ด�าเนินการแก้ไขภายใน	
SLA	ของแต่ละระดับ

ความรุนแรง*

แจ้งผลให้ลูกค้าทราบ
ภายใน	SLA	ของแต่ละ
ระดับความรุนแรง*

เจ้าของงานบันทึก
บนระบบรับค�าแนะน�า

และติชม

ประเมินประสิทธิผล	
ประเมินความพึงพอใจ

ของลูกค้า

High	Risk	
(ร้องเรียนเร่งด่วนรุนแรง)

รรล.	พิจารณายุติเรื่อง

ยุติเรื่อง

สิ้นสุด

รรล.	ให้ค�าปรกึษา/
ตดิตามเรือ่ง

					****	กรณีเป็น
เรื่อง	Crisis	

Communication	
ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ได้	รายงานผู้บริหาร

ศูนย์/ผู้บริหารสายงาน
สื่อสารและภาพลักษณ์
องค์กร/ผู้บริหาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทันทีเพื่อพิจารณาเข้าสู่
กระบวนการบริหาร 
การสื่อสารในภาวะ

วิกฤติทันที

				****	กรณีซบัซ้อน/
ทุจริต	สายงาน 

ไม่สามารถด�าเนินการ
เองได้	ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบ	น�าส่งเรื่อง
สายงานตรวจสอบ
ภายใน	ด�าเนินการ
ตรวจสอบทันที

						รรล.	ด�าเนินการ
1.	ส่ง	จม./ของที่ระลึกให้ลูกค้า
2.	ท�ารายงานสรุปรายเดือน/งวด/ปี
3.	น�าส่ง	กจญ./ผู้บริหารสายงาน/

ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ทบทวนกระบวนการ
ทุกไตรมาส	4

Call	Center	
0 2111 1111

บันทึกเรื่องผ่านระบบ
งาน	Tele	pro

ให้ความช่วยเหลือ

ชี้แจงลูกค้า	
พอใจ/ไม่พอใจ

ทีมบริการลูกค้าทาง
โทรศัพท์	(KTB)	ฟังเสียง

จากระบบบันทึกเสียง	NICE
ลูกค้าพอใจ

บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
บนระบบงานรับค�าแนะน�า

และติชม

No

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes
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103-3

ในปี 2560 ธนาคารเพิ่มกระบวนการติดตามและวัดประสิทธิผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/ข้อขัดข้อง ไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน 
การจดัการเรือ่งร้องเรยีน/ข้อเสนอแนะ ด้วยการจดัการแก้ไขปัญหาเรือ่งร้องเรยีนอย่างเป็นระบบธนาคารสามารถให้ความช่วยเหลอื
แก้ไขปัญหาให้กบัลกูค้าแยกตามประเภทกลุม่เรือ่งจนได้ข้อยตุ ิร้อยละ 99.72 และอยูร่ะหว่างด�าเนนิการร้อยละ 0.28 ขณะเดียวกนั
ปริมาณลูกค้าที่แจ้งเรื่องผ่านช่องทาง Website/Face book (KTB care)/www.ktb.co.th เพิ่มสูงขึ้น และเพื่อเป็นการรองรับ
พฤตกิรรมของลกูค้าทีเ่ปลีย่นไป ธนาคารได้ปรบัปรุงขยายเวลาในการให้บรกิารของช่องทางสือ่สงัคมออนไลน์ จากเดมิให้ปฏบิตังิาน 
เฉพาะในเวลาท�าการ เป็นปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 07.00-24.00 น. ตลอด 7 วันท�าการโดยไม่มีวันหยุด และปัจจุบันเรื่องที่ลูกค้า 
โพสต์ข้อความส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอบถามข้อมูลทั่วไป/ขอความช่วยเหลือประสานงานในเรื่องอื่นๆ เป็นต้น

ตารางเปรียบเทียบจ�านวนเรื่องที่ลูกค้าแจ้งธนาคาร	โดยแยกตามประเภทกลุ่มเรื่อง	ปี	2558-2560

ปี	2558 ปี	2559 ปี	2560กลุ่มเรื่อง

ขอความช่วยเหลือ 81.71% 84.87% 88.25%
เสนอแนะ 11.63% 10.10% 5.60%
ร้องเรียน 4.06% 2.51% 4.96%
ชมเชย 2.60% 2.45% 1.16%
แจ้งข่าวสาร (เริ่มปี 2559) - 0.07% 0.03%
รวม	 100%	 100%	 100%

406-1

การไม่เลือกปฏิบัติ
ธนาคารให้ความส�าคัญกบัการไม่เลอืกปฏบิตั ิโดยด�าเนนิงาน

สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล
ธนาคารปฏิบัติต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่าง 

เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพนักงาน ธนาคารใช้เกณฑ์ใน
การคัดเลือกเข้าท�างานหรือการโปรโมทต�าแหน่งพนักงานตาม
คุณสมบัติที่เหมาะสม ซ่ึงเกี่ยวข้องกับลักษณะงาน โดยไม่ได้
น�าเรื่องของเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา หรือการเลือกปฏิบัติใน
รูปแบบอื่นๆ มาเป็นเกณฑ์คุณสมบัติในการคัดเลือก เช่นเดียว
กับการให้บริการลูกค้า ธนาคารใช้ระบบบัตรคิว เพื่อให้บริการ
ลูกค้าที่มาใช้บริการตามล�าดับก่อน-หลัง 

ด้วยความพยายามในการแก้ไขปัญหาทีผ่่านมา ส่งผลให้
ในปี 2560 ธนาคารได้รับการร้องเรียนในกรณีของการเลือก
ปฏิบัติเพียง 3 ครั้ง เป็นเรื่องร้องเรียนการเลือกปฏิบัติในการ
ให้บรกิารลกูค้าหน้าเคาน์เตอร์ ในช่วงทีมี่ลกูค้าจ�านวนมาก ซึง่
ธนาคารได้ด�าเนนิการแก้ไขจนแล้วเสรจ็ โดยผูบ้รหิารหน่วยงาน
เจ้าของเรื่องได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน และได้ก�าชับ 
ผูจั้ดการสาขาและพนกังานให้รบัฟังและช่วยแก้ไขปัญหาให้ลกูค้า 
รวมถงึจดัพนกังานทดแทนในช่วงเวลาพกักลางวนัเพิม่ขึน้ เพือ่
ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด และไม่ให้เกิดเหตุการณ ์
ดงักล่าวข้ึนอีก พร้อมได้ตดิต่อลกูค้าแสดงความเสยีใจและขอโทษ
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้ท�าการชี้แจงและท�าความเข้าใจกับ
ลูกค้า ซึ่งลูกค้าเข้าใจและยินดีใช้บริการกับธนาคารต่อไป 
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ความปลอดภัยด้านข้อมูลลูกค้า
ธนาคารตระหนักถงึบทบาทและความส�าคญัของการเกบ็

รกัษาข้อมลูและความเป็นส่วนตวัของลกูค้า โดยข้อมูลส่วนบคุคล
ของลูกค้าจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีท่ีสุด ตามหลักเกณฑ์ 
การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของธนาคาร ข้อมููลสารสนเทศ 
รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ และสื่อซึ่งใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 
ทั้งนี้ ธนาคารมีนโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
สารสนเทศ (Information Security) เพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงและการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน 
นโยบายและกระบวนการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ  
ท่ีครอบคลุมการด�าเนินงานด้านต่างๆ ของธนาคาร เช่น  
การรกัษาความปลอดภยัด้านบคุลากร	 การจัดการด้านปฏบิตักิาร
คอมพิวเตอร์	การจัดการและพัฒนาระบบงาน	การบริหารและ
จัดการด้านซอฟต์แวร์	การรกัษาความปลอดภยัระบบเครอืข่าย	
เป็นต้น และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย และเป็นไปตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 

นอกจากนี้ธนาคารยังประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 
เพื่อให้ลูกค้าตระหนักถึงความส�าคัญของการเก็บรักษา 
ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง โดยไม่เปิดเผย เลขประจ�าตัว/ 
รหัสประจ�าตัว และรหัสผ่าน ให้บุคคลอื่นทราบ เป็นต้น
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อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 
จะกระท�าภายใต้กรอบของกฎหมายโดยเคร่งครัด ซึ่งธนาคาร
ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้ เนื่องจาก 
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 24 
บญัญตัไิว้ว่า หน่วยงานของรฐัจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบคุคล 
ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน
หรือผู้อื่นโดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของ
ข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นไม่ได้ รวมถึงการไม่มี
นโยบายสอบถามข้อมลูทางการเงนิ ข้อมลูส่วนบคุคลหรอืข้อมลู
ต่างๆ ของลูกค้าผ่านช่องทางใดๆ 

ทัง้นี	้ในปี	2560	ทีผ่่านมา	ธนาคารไม่มเีรือ่งการร้องเรยีน
ใดๆ	 ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดกฎหมาย	 หรือหลักก�ากับดูแล
กิจการที่ดีของธนาคาร
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การสื่อสารการตลาด
ธนาคารในฐานะผู ้ให้บริการทางการเงินชั้นน�าของ

ประเทศไทย มีหน้าที่ให้บริการทางการเงินที่ตอบสนอง 
ความต้องการของผู้ใช้บริการในทุกระดับ จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งใน
การสื่อสารข้อมูลต่างๆ ให้ผู้ใช้บริการและผู้เกี่ยวข้องทราบ
ข้อมูลสินค้าและบริการทางการเงินอย่างถูกต้องและทันเวลา
โดยธนาคารได้มีการประชาสัมพันธ์ การน�าเสนอรายละเอียด
ข้อมูล ผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของธนาคารอย่าง
สม�า่เสมอ เช่น ทีท่�าการสาขา, เวบ็ไซต์ของธนาคาร, สือ่สิง่พิมพ์ 
เป็นต้น ซึ่งช่วยให้กลุ่มลูกค้าของธนาคารสามารถเข้าถึงข้อมูล
ผลิตภณัฑ์และบรกิารทางการเงนิได้สะดวก รวดเร็ว และตอบสนอง
ความต้องการกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย  

โดยธนาคารได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมด้านการตลาด  
การโฆษณา และการส่งเสริมการตลาดของธนาคารอย่าง 

ต่อเนือ่ง รวมถงึการเป็นผูส้นบัสนนุในรายการต่างๆ โดยตัง้อยู่
บนพื้นฐานของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2556 
และกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ 

อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
ท�าความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารสู่สาธารณะ
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงลูกค้า หรือผู้สนใจยังสามารถสอบถาม
ข้อมูลสินค้า บริการทางการเงิน และข้อมูลต่างๆ ผ่านทาง 
ศูนย์บริการลูกค้าของธนาคาร เบอร์โทร 0 2111 1111 ซึ่งมี
เจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง ท�าการสื่อสาร 
กับลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง เป็นประโยชน์ และรับฟัง 
ข้อเสนอแนะ พร้อมตอบสนองความต้องการลูกค้าโดยจะเก็บ
ข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ 

นอกจากนั้นลูกค้ายังสามารถสื่อสารกับทางธนาคาร 
ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ได้อีกทางหนึ่งด้วย เช่น 
เว็บไซต์, เฟซบุ๊ก, ไลน์, ทวิตเตอร์ เป็นต้น อีกท้ังยังสร้าง 
ความเชื่อมั่นในด้านความม่ันคงปลอดภัยในการให้บริการ  
การสือ่ความแจ้งเตอืน และให้ค�าแนะน�าลกูค้าเกีย่วกบัมจิฉาชพี
กลุ่ม Call Center ทีห่ลอกท�าธรุกรรมผ่านเครือ่งเอทเีอ็ม ATM 
Skimming หรือเว็บไซต์ปลอม และมีกระบวนการเพื่อ 
ป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ อย่างดีในการด�าเนินงานเพื่อสร้าง 
ความพงึพอใจลูกค้า นอกเหนอืจากเรือ่งการสือ่สารประชาสมัพนัธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

จากความมุ่งมัน่ในการพฒันาและสือ่สารผลติภณัฑ์ของ
ธนาคารอย่างถูกต้องโดยไม่มีการสื่อสาร โฆษณาใดๆ ที่ก่อให้
เกดิความเข้าใจผิดในเรือ่งสนิค้าและบรกิาร ส่งผลให้ในปี	2560	
ไม่มีเรื่องร้องเรียนใดๆ	ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลลูกค้า	 สื่อสาร	 โฆษณา	 สินค้า
และบริการของธนาคาร	 รวมถึงธนาคารไม่มีผลิตภัณฑ์ 
ทางการเงนิใดๆ	 ทีถ่กูระงบัการให้บรกิารเนือ่งจากการด�าเนนิการ 
ที่ผิดกฎหมาย	หรือเป็นที่สงสัยของสาธารณชน

203-2

การให้ความรู้ทางการเงินกับสังคม 
จากนโยบายการพฒันาเศรษฐกจิของชาต ิไทยแลนด์ 4.0 

บนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยที่นวัตกรรม
คือส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ธนาคาร
ตระหนักถึงความจ�าเป็นดังกล่าว จึงเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม ่
ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีนวัตกรรม และสนใจในการเป็น 
นักธุรกิจ Startup เพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้
เติบโตอย่างยั่งยืน โดยในปี 2560 ธนาคารจัดโครงการ 
Krungthai Young Enterprise Awards 15th : KTB STARTUP 
โดยธนาคารมุ่งหวังว่าจะช่วยสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วม
โครงการ เกิดการออกแบบและขับเคล่ือนนวัตกรรมใหม่ๆ  
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เสรมิสร้างความแข็งแกร่ง และเพ่ิมขดีความสามารถของประเทศ 
ในการแข่งขันบนเวทีโลก มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 
จ�านวน 608 ทมี 

ส�าหรับผลการแข่งขันประเภท Best Startup Project  
(I do) ปรากฏว่า ทีม Inno Waste มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบเป็น
เทคโนโลยีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Fresh Water Shrimp 
Farm Ecosystem ผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านเกษตรกรรม และ

รางวัลรองชนะเลศิอนัดบั 2 ได้แก่ ทมี ORICGA ผลิตภณัฑ์ 
ต้นแบบคอืเทคโนโลยีชีวภาพ 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

ธนาคารมีการให้ความรู้แก่ผู ้ประกอบการกลุ่มต่างๆ  
ในรูปแบบการสัมมนา ดังนี้

งานสัมมนา “ก้าวทันการค้าต่างประเทศและ 

อีคอมเมิร์ซ ทางเลือกที่ใช่ส�าหรับผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดใหม่ไร้พรมแดน”  

ผู้เข้าร่วมสัมมนา	: กลุ่มผู้ประกอบการด้านการท�า OEM และกลุ่มธุรกิจน�าเข้า-ส่งออก 
วัตถุประสงค์	:	 เพื่อให้ข้อมูลการท�าการค้าต่างประเทศและการท�าธุรกิจบน Ecommerce และร่วมออกบูธ

ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน และเป็นการเปิดโอกาสให้ธนาคารได้น�าเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน

หัวข้อสัมมนา

“บริหารอย่างไร ให้ธุรกิจก้าวต่อไปกับเศรษฐกิจ 4.0 และการป้องกันความเสี่ยงการช�าระเงินการค้าต่างประเทศ” 
“ก้าวสู่ตลาดใหม่ไร้พรมแดนกับอะลีบาบา”

งานสัมมนา “SMEs Fit เดินหน้าต้องกล้าก้าว”

ผู้เข้าร่วมสัมมนา	: ลูกค้าผู้ประกอบการ BC ที่ใช้บริการ Trade น�าเข้า - 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. งานสมัมนา “SMEs Fit เดนิหน้าต้องกล้าก้าว” จ.ชลบรุ ีสถานทีอ่ยู่ระหว่างการประกวดราคา วนัที ่28 ก.พ. 2561

หัวข้อในการสัมมนา	“SMEs	Fit	เดินหน้าต้องกล้าก้าว”

“รู้ทัน ปรับตัวไว SME โตได้ ไม่มี เจ๊ง” โดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
“UPDATE!! สิทธิประโยชน์ทางภาษีส�าหรับ 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�านวนมาก โดยในปี 2560 มีการ
ให้ความรู้ทางการเงินกับสังคมผ่านช่องทางออนไลน์ ต้ังแต่วันท่ี 3 มิถุนายน - 26 ธันวาคม 2560 รวม 42 ครั้ง มีจ�านวน 
ผูเ้ข้าถงึข้อมลู (Reach) รวม 1,345,566 Users และจ�านวนการกด like, comment และ share (Engagement) รวม 86,572 ครัง้  
โดยมีรายละเอียดดังตาราง

 1 03/06/2017 เทรนหนี้ ไม่ผ่อนหนี้เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน 8,498 47
 2 03/07/2017 เทรนหนี้ ไม่ผ่อนหนี้เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน 12,928 63
 3 03/08/2017 ข้อคิดชั่งใจก่อนช้อปออนไลน์ 9,382 61
 4 03/15/2017 เทรนหนี้ ไม่ผ่อนหนี้เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน 12,549 32
 5 03/18/2017 หนทางแห่งความจน อยากจนก็ท�าตาม ถ้าไม่อยาก ‘จน’ ต้องเลี่ยง! 12,964 113
 6 03/20/2017 เทรนหนี้ ไม่ผ่อนหนี้เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน 12,412 210
 7 03/22/2017 เทรนหนี้ ไม่ผ่อนหนี้เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน 12,071 57
 8 03/27/2017 เทรนหนี้ ไม่ผ่อนหนี้เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน 18,487 413
 9 03/29/2017 เทรนหนี้ ไม่ผ่อนหนี้เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน 12,049 54
 10 06/03/2017 การให้เงินพ่อแม่จริงๆ ไม่มีกฎตายตัว แต่ควรคิดไปแนวๆ นี้ … 49,274 1,926
 11 08/01/2017 เริ่มลงทุน 10,900 456
 12 08/03/2017 เงินโบนัส 83,854 5,652
 13 08/09/2017 บัตรกดเงินสด 11,715 253
 14 08/10/2017 วิธีเลือกซื้อบ้าน 11,650 236
 15 08/15/2017 ทรัพย์สินหรือหนี้สิน 11,295 168
 16 08/17/2017 ใช้เงินสไตล์ สตีฟ จ๊อบ 253,912 9,180
 17 08/22/2017 บริหารเงินเป็นมั่งคั่งได้ 20,424 945
 18 08/24/2017 เพดานเงินเดือน 26,955 5,888
 19 08/29/2017 เทคนิคการใช้เงินตามรอยคู่รักมหาเศรษฐี 18,551 1,049
 20 08/31/2017 30 วัน Money Challenge 164,054 5,250
 21 09/05/2017 กฎออมเงินฉบับเศรษฐี Kyle Taylor 19,520 433
 22 09/07/2017 4 เทรนด์ธุรกิจใหม่ต้อนรับ Megatrend 11,795 264
 23 09/12/2017 ไม่มีเวลาก็ออมได้ 75,765 5,149
 24 09/14/2017 วางแผนการเงินให้พร้อมเตรียมตัวเข้าสู่ Aging Society 12,714 504
 25 09/19/2017 5 steps วางแผนการเงินไกลแค่ไหนก็เที่ยวได้ 10,938 156
 26 09/21/2017 เทคนิคออมเงินแบบคน 3 GENs 23,831 2,186
 27 10/04/2017 มาดูแนวคิดดีๆ ที่เรียบง่ายของพ่อในการบริหารจัดการเงิน 15,207 2,545
   ในชีวิตประจ�าวัน ซึ่งเราก็สามารถน�าไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริงได้ไม่ยาก 
 28 10/31/2017 วันนี้ 31 ต.ค. เป็นวันออมแห่งชาติ ลองเริ่มต้นด้วยวิธีง่ายๆ  35,575 1,409
   กับ JARS System หรือการออมเงิน 6 กระปุก ดูนะ 

No. Date REACH ENGAGEMENTContent/	Link
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 29 10/31/2017 กษัตริย์นักออม ทรงเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนคนไทย 17,211 638
 30 11/09/2017 เรื่องต้องรู้ก่อนเริ่มช้อปช่วยชาติ ‘60 รู้แล้วก็เตรียมออกตัวไปช้อป 41,036 10,618
   ช่วยชาติกันเลย เสาร์นี้! 
 31 11/09/2017 RMF วัยเกษียณ 37,198 5,422
 32 11/10/2017 คนขายของออนไลน์ต้องรู้ ระวัง! ยอดเงินโอนล่วงหน้า 10,934 693
 33 11/16/2017 ลงทุนแบบไหนดี 66,361 9,388
 34 11/23/2017 LTF RMF 20,818 829
 35 11/23/2017 ออมเงิน การเงินแฮปปี้ 14,632 5,655
 36 11/28/2017 ช้อปช่วยชาติ 22,072 5,568
 37 12/01/2017 เก็บ Friday 19,594 635
 38 12/08/2017 5 ร้านที่ต้องใจแข็งตอนเดินผ่านขณะตั้งใจเก็บเงิน 23,365 469
 39 12/12/2017 วางแผนการเงินตามแนวคิด Mark Zuckerberg 20,993 340
 40 12/14/2017 เลขเด็ดเจ้าแม่ออมแม่นที่สุดในปฐพี 24,478 558
 41 12/19/2017 2 สิ่งที่ควรจ่ายเมื่อได้โบนัส 26,274 721
 42 12/26/2017 เทคนิคซื้อของขวัญปีใหม่ให้เงินในกระเป๋าไม่รั่ว 21,331 339

ทั้งน้ี เพื่อวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา รวมถึง
ก�าหนดแผนการด�าเนนิงานในอนาคต ธนาคารได้ส�ารวจภาพลกัษณ์
ในการด�าเนนิงานด้านการให้ความรูท้างการเงนิกบัสงัคม พบว่า
บุคคลทั่วไปมองว่าธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารท่ีโดดเด่น 
ในการให้ความรูท้างการเงนิแก่ประชาชน โดยได้รับผลคะแนน
เฉล่ียเท่ากบั 4.46 จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน ซึง่สูงเป็นอนัดบั 1 
เมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารคู่เทียบ ทั้งนี้ ในปี 2561 ธนาคาร
ก�าหนดการด�าเนนิงานด้านการให้ความรูท้างการเงนิอยูใ่นแผน

ยุทธศาสตร์ธนาคาร และมีแผนที่จะให้ความรู้ทางการเงินแก่
เยาวชนของโรงเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝันโรงเรียนดี 
ใกล้บ้านทัง้ 94 โรงเรยีน และต้ังเป้าหมายไว้ว่า ≥80% ของผูเ้ข้าร่วม
โครงการจะมียอดเงินออมรวมเพิ่มขึ้น ≥5% รวมทั้งได้จัดท�า 
Roadmap การให้ความรู้ทางการเงิน ปี 2561-2565 และ
ก�าหนดเป้าหมายระยะยาวเพื่อเป็น Leader in Financial 
Literacy 
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คุณภาพการให้บริการ
ธนาคารให้ความส�าคัญกับคุณภาพการให้บริการแก่

ลูกค้าของธนาคาร จึงได้จัดท�าการส�ารวจความพึงพอใจ เพื่อ
ส�ารวจข้อมูลและความคิดเห็นของลูกค้า เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และการบรกิารทางการเงนิ โดยส�ารวจตามกลุม่ลูกค้าเป้าหมาย
ของธนาคาร ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด 
เพื่อค้นหาสารสนเทศที่ส�าคัญส�าหรับน�ามาใช้ในการพัฒนา 
และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งก�าหนดกลยุทธ์

ตารางเปรียบเทียบผลส�ารวจความพึงพอใจโดยรวมต่อธนาคาร	ปี	2558-2560

คะแนนความพึงพอใจ 4.39 4.44 4.51
สัดส่วนผู้ให้คะแนน ≥ 4  94.2% 96.6% 98.7%

ปี 2558 2559 2560

ส�าหรับความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ ธนาคารแบ่งการ
ส�ารวจกลุม่ผลติภัณฑ์ออกเป็น 19 ผลติภณัฑ์ โดยทกุผลติภัณฑ์
ได้รับคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 4 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารมีคะแนนดีกว่า
ธนาคารคู่เทียบโดยเฉลี่ย อาทิ เงินฝาก สินเชื่อ บริการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ บริการจัดการทางการเงิน อินเทอร์เน็ต 
แบงก์กิ้ง โมบายแบงก์กิ้ง และบริการอิเล็กทรอนิกส์ และม ี
บางผลติภณัฑ์ทีธ่นาคารมคีะแนนความพงึพอใจน้อยกว่าคูเ่ทยีบ 

เช่น การค้าต่างประเทศ บรกิารแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ
บรกิารให้ค�าแนะน�าผลติภณัฑ์ทางการเงนิและการลงทนุ บรกิาร
รับช�าระค่าบริการต่างๆ ผลิตภัณฑ์ Dept Capital Market 
ผลิตภัณฑ์ Supply Chain Financing ผลิตภัณฑ์ Custodian 
เป็นต้น ทัง้นี ้ผลทีไ่ด้จากการส�ารวจจะน�ามาใช้ในการปรบัปรงุ
พฒันาผลติภณัฑ์และการบรกิาร เพือ่สร้างความพงึพอใจสงูสดุ
ต่อผู้ใช้บริการต่อไป

ทางการตลาด อาทิ ระดับความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ 
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ และ 
ความคาดหวังของลูกค้าต่อการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการของ
ธนาคาร โดยใช้วิธีการสุ่มสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-
face Interviews) ซึ่งด�าเนินการส�ารวจปีละ 2 ครั้ง (ครึ่งปีแรก 
และครึ่งปีหลัง)

ผลส�ารวจความพึงพอใจโดยรวมต่อธนาคาร	 ของผู้ใช้
บริการธนาคารกรุงไทยปี	2560	เท่ากับ	4.51	จากคะแนนเต็ม	
5	คะแนน	ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับธนาคารคู่เทียบ
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โครงการ CSR ของธนาคาร

โครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน
เป็นโครงการที่ให้ความส�าคัญกับเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่บริเวณ 

นอกเขตเมืองให้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับโรงเรียน
ขนาดใหญ่ในตวัเมอืง ซึง่ช่วยให้เดก็และเยาวชนไม่ต้องเดนิทางไกลบ้าน และ
ธนาคารได้สนบัสนนุเงนิทุนเพือ่ปรบัปรงุอาคาร ห้องเรยีน และห้องปฏบิตักิาร 
วชิาต่างๆ ให้มคีวามพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน โดยในปี 2560 ธนาคาร
ได้ร่วมมือกับกิจการเพื่อสังคม Learn Education พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมปีท่ี 5-6  
ใน 11 โรงเรียน ด้วยระบบ E-Learning

โครงการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย
ธนาคารจัดโครงการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ตั้งแต่ปี 2557 - 

ปัจจบุนั ส�าหรบัครัง้ล่าสดุ มุง่ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ศลิปินทกุคนทกุระดบั
สร้างงานศิลปกรรมให้ก้าวสู่ระดับสากล โดยสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีเนื้อหา 
และแรงบนัดาลใจจากองค์พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
และสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ และเน้ือหาเกีย่วกบัประเทศไทย 
“กรุงไทย”

โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว
เป็นการประกวดการด�าเนินโครงงานพัฒนาชุมชนภายใต้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช.  
ได้ฝึกทักษะในกระบวนการคดิวเิคราะห์ และตดัสนิใจแก้ปัญหาต่างๆ สามารถ 
น�าไปเป็นแนวทางน�ามาปรบัใช้ในชวีติและพฒันาชุมชนให้เกดิความยัง่ยนืต่อไป

กรงุไทย Young Enterprise Awards 15th ; KTB Startup   
ธนาคารจัดโครงการ Krungthai Young Enterprise Awards 

ครัง้ที ่15 ภายใต้แนวคดิ Startup ซึง่เป็นโครงการประกวดท่ีเปิดพืน้ท่ีให้กบั
กลุม่บุคคลทีส่นใจในด้าน Startup ให้เกดิการเรยีนรูแ้ละเสรมิสร้างประสบการณ์
ในการเป็นนกัธรุกจิ และมส่ีวนร่วมในการพฒันา สร้างงาน สร้างรายได้ สร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืนแก่เศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ
ยังได้รับการอบรม เสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการลงทุน 
ด้านการตลาด ซึ่งผู้เข้าประกวดสามารถน�าความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ 
ไปต่อยอดแนวคิดให้ก้าวหน้าต่อไป

โครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต
เป็นโครงการที่ขยายผลต่อจากโครงการ “กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดี

ใกล้บ้าน” ผ่านการให้โอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่เรียนด ี
และมีความประพฤติดี ให้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาจนจบปริญญาตรี 
(หลักสูตรปกติ) โดยสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนท่ีมีคะแนนสะสม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอันดับสูงสุดของโรงเรียน และสามารถ 
สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นน�าของรัฐตามที่ธนาคารก�าหนด
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โครงการ NEXT-GEN CAREERS By KTB
เป็นโครงการแนะน�าอาชีพที่ได้รับความสนใจในปัจจุบันและอนาคต 

จ�านวน 24 อาชีพ ส�าหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการวางแผนการเรียนเพื่อก้าวทันเทรนด์อาชีพ 
แห่งอนาคต ด้วยการแนะน�าและท�าความรู ้จักกับอาชีพที่หลากหลาย  
พร้อมทั้งไปเรียนรู้วิธีการท�างานในอาชีพต่างๆ ขององค์กรช้ันน�า โดยเน้น 
ไปที่ Future Job

โครงการสนบัสนนุกีฬาสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย
ธนาคารให้การสนับสนุนสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย ต้ังแต่ 

ปี พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบันด้วยความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายส่งเสริม
กฬีาของรฐับาล ทัง้ในระดบัพืน้ฐานไปจนถงึความเป็นเลศิและกฬีาอาชพี โดย
มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนากีฬาไปสู่ความส�าเร็จและน�าช่ือเสียงมาสู่ประเทศชาติ 
ในระดับสากล

โครงการหนังสือ "เรี(ล)ยนแบบพ่อ" 
ธนาคารจัดท�าหนังสือ “เรี(ล)ยนแบบพ่อ” เพ่ือ
น้อมร�าลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนเลียนแบบแนวทางค�าสอนของ
พระองค์ท่าน เพือ่ใช้ชวีติอย่างพอเพยีงและยัง่ยนื

โครงการกรุงไทยหัวใจสีเขียว
ในปี 2560 ธนาคารได้ปรับใช้ชื่อโครงการเป็นโครงการ “น้อมร�าลึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณ” เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ใน พระบาท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ณ โครงการพฒันาพืน้ทีห่นองใหญ่
ตามพระราชด�าริ จังหวัดชุมพร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมท้ัง 
ผู้บริหาร พนักงานร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ (คูน) จ�านวน 250 ต้น พร้อมมอบ
ศาลา “น้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ” บนเกาะชมนกชมไม้ ให้กบัโครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีหนองใหญ่ ตามพระราชด�าริ และมอบเก้าอ้ีส�าหรับใช้ในห้อง
ประชุม

กรุงไทย สานศิลปวัฒนธรรม
ตั้งแต่ปี 2546 - ปัจจุบัน ธนาคารกรุงไทยได้ร่วมสนับสนุนการแสดง

ศิลปกรรมแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นการแข่งขันด้านศิลปะ 
เพือ่ผลกัดนัให้ศลิปินไทยได้พฒันาศกัยภาพของตนผ่านการประกวด รวมถงึ
เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงงานศิลปกรรมที่มีคุณภาพ
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สวนประติมากรรมกรุงไทย 
(Krungthai Sculpture Park)

ศนูย์ฝึกอบรมธนาคารกรงุไทย เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา นอกจาก
จะท�าหน้าท่ีเป็นโรงเรียนที่ใช้ฝึกสอนวิชาการและทักษะด้านต่างๆ ให้แก่
พนักงานของธนาคารแล้ว พ้ืนที่สวนขนาดใหญ่ยังได้ถูกน�ามาใช้ประโยชน ์
ในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ด้านศิลปะแบบ Open-air Museum จัดแสดง
ผลงานประติมากรรม

หอศิลป์กรุงไทย (Krungthai Art Gallery)
ธนาคารเห็นถึงความ “ไม่พอเพียง” ของพื้นท่ีทางศิลปะว่าเมื่อไร้  

“จุดนัดพบ” ศิลปะก็ไม่สามารถเข้าถึงคนหมู่มากได้ จะท�าอย่างไรให้สังคม
ได้รับโอกาสมากขึ้น เม่ือแนวคิดนี้ประกอบกับการท่ีธนาคารมีผลงานสะสม
จากการสนับสนุนการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติมากขึ้น ความต้องการ  
“แบ่งปันศิลปะ” จึงผลักดันให้เกิด “หอศิลป์กรุงไทย” ขึ้นที่อาคารสาขา
เยาวราช ซึ่งเป็นอาคารส�านักงานใหญ่แห่งแรกของธนาคาร

โครงการศิลปะเพื่อสังคม หอศิลป์กรุงไทย
หอศิลป์และสวนประติมากรรมของธนาคารกรุงไทย นอกจากเปิดให้

ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้เรื่องศิลป์ผ่านการชื่นชมผลงานระดับ
มาสเตอร์พีซแล้ว ต่อมาคือการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
กลุ่มผู้เรียนในหลายระดับ นอกจากการสร้างทุนทางปัญญาแล้ว การท�า
กิจกรรมของหอศิลป์ ยังมุ่งสร้าง “จิตอาสา” ให้เกิดขึ้นแก่สังคม

โครงการ KTB CSR KIDS CAMP
โครงการ KTB CSR KIDS CAMP เป็นโครงการท่ีสร้างการรับรู้และ 

ส่งเสรมิเยาวชนในเรือ่งของเศรษฐกจิพอเพยีงและในเรือ่ง Financial Literacy 
เป็นการให้ความรูท้างการเงนิส�าหรบัเดก็ เช่น การวางแผนทางการเงิน การออมเงนิ 
รวมถึงการสร้างเสริมประสบการณ์ด้วยการศึกษาดูงาน การเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 
นอกเหนือจากในห้องเรียน โดยอ้างอิงจากหลักสูตร 4 รู้สู่ความมั่งคั่งของ
ตลาดหลักทรัพย์ และเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการยังสามารถน�าความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ โดยจัดทั้งสิ้น 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ

โครงการกรุงไทย...คนรักศิลป์ 
ธนาคารได้จัดตั้งชมรมกรุงไทย...คนรักศิลป์ ขึ้นในเดือนธันวาคม 2550 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้บริหารและพนักงานได้มีโอกาสท�า
กิจกรรมที่ผ่อนคลายจากการท�างานและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมท้ัง
ปลกูจติส�านกึให้รกัและเห็นคณุค่าของศลิปะ โดยการจดัอบรมการวาดภาพสนี�า้
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ธนาคารตระหนักถึ งความส�าคัญของการรักษา 
สิ่งแวดล้อมและด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง แม้ธนาคารเป็น 
ธุรกิจทางการเงิน ซ่ึงถือเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่ไม่ได้
สร้างผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาตโิดยตรง 
ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิง่แวดล้อมโดยมเีป้าหมายในการป้องกนัและควบคมุไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมและให้ความรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพฒันาผลติภณัฑ์และบริการทีค่�านงึถงึสิง่แวดล้อม 
รวมทั้งธนาคารมุ ่งมั่นที่จะให้การด�าเนินงานสิ่งแวดล้อม 
มีการปฏิบัติงานที่เกิดประสิทธิผลมากขึ้น

การดาเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม
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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. กำาหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

และบริการ
รวมทั้งแต่งต้ังคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยีต้ังแต่วันท่ี 31 

มกราคม 2555 เพื่อมาเป็นคณะท�างานในการน�าวิธีการ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
ใหม่ๆ เข้ามาใช้งาน และมีการบริหารจัดการพลังงานและเทคโนโลยีด้านต่างๆ 
ให้มีการใช้งานอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ
ของธนาคาร

103-2
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103-2,	302-1,	302-4

การจัดการด้านพลังงาน 
เน่ืองจากปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการใช้พลังงานในอัตราที่สูงตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม 

ของประเทศ ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราการใช้พลังงานในประเทศสูงขึ้นเช่นกัน ธนาคาร
จงึมุง่เน้นการอนรุกัษ์พลงังาน รกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยมกีารจดัตัง้หน่วยงานรบัผดิชอบ
ทีช่ดัเจนในการควบคมุดแูล รวมทัง้มกีารจดัท�านโยบายด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยได้ก�าหนดให้มกีารจัดท�า 
รายงานอาคารควบคมุตาม พ.ร.บ. ส่งเสรมิอาคารอนรุกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 ซึง่มอีาคารท่ีอยู่ในข่ายเป็นโรงงานหรอือาคารควบคมุ
ที่ควบคุมการใช้พลังงานตามที่กฎหมายก�าหนด ได้แก่ อาคารนานาเหนือ (อาคาร 1), อาคารสุขุมวิท (อาคาร 2), อาคารสวนมะลิ, 
อาคารถนนศรีอยุธยา, อาคารพิบูลสงคราม, อาคารศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ โดยธนาคารเป็นผู้ประสานงาน 
ในการด�าเนนิการตดิต่อและนดัหมายทีป่รกึษาท่ีกระทรวงพลงังาน (พพ.) แต่งตัง้ให้เข้าท�าการให้ค�าปรกึษาและตรวจสอบความคบืหน้า 
ในการจัดท�ารายงาน และเป็นผูร้วบรวมเล่มรายงานเพ่ือน�าส่งทกุปี รวมถงึยังท�าเรือ่งเพือ่ขออนมุตัใิห้มกีารแต่งตัง้/ยกเลกิ ผูร้บัผดิชอบ 
ด้านพลังงานสามัญอาคารหรือโรงงาน (ผชร. หรือ ผชอ.) และผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสประจ�าอาคารหรือโรงงาน (ผอส.) 
อีกทั้งส่งตัวแทนเข้าร่วมการฝึกอบรมที่ทางกระทรวงพลังงานจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ธนาคารมีโครงการที่ด�าเนินการเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ธนาคาร
มีการด�าเนินงานอนุรักษ์พลังงาน อาทิ

1.		 โครงการ	KTB	Think	Green+ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม 
โดยมุ่งเน้นให้พนักงานตระหนักถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์พลังงาน โดยการปลูกจิตส�านึกให้พนักงานได้ตระหนักถึงคุณค่า 
ในการใช้พลังงาน รวมถึงมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของการใช้พลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และยั่งยืน โดยจัดให้มีกิจกรรมแข่งขันลดการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานทั่วประเทศ ประกอบด้วย ส�านักงานใหญ่ (อาคารนานาเหนือ 
และอาคารสุขุมวิท) สาขา ส�านักงานเขต โดยมีการก�าหนดเกณฑ์ช้ีวัดชัดเจน โดยเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับหน่วยงาน/สาขา  
โดยการให้ KPI Point พิเศษส�าหรับหน่วยงาน/สาขา ที่มีการใช้พลังงานลดลงเมื่อเทียบรายไตรมาส
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2558 2559 2560

อาคารสุขุมวิท 5,552,000.00 19,987.20 5,463,000.00 19,666.80 5,405,000 19,458.00
อาคารนานาเหนือ 6,238,666.67 22,459.20 6,195,395.00 22,303.42 6,193,576 22,296.87
GHG	Emissions	:	 6,863.35 6,786.35 6,751.53
Total	scope2	
Co2emissions
(Tonco2eq)

ตารางการใช้ไฟฟ้าในอาคารส�านักงานใหญ่	ทั้ง	2	อาคาร	ในปี	2558-2560
ค่าการใช้พลังงาน	(kWh	และ	GJ)

kWh GJ kWh kWhGJ GJ
หน่วย

 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�าการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร เพ่ือขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 
ตามวันและเวลาที่ก�าหนดในปีนั้นๆ โดยในปี 2560 นี้ เป็นวันที่ 25 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 20.30-21.30 น.

นอกจากนี้ ธนาคารได้มีมาตรการควบคุมการใช้พลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน โดยจัดให้ ผู้บริหารทุกระดับ และ 
เจ้าหน้าที่ของธนาคารด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ 
การด�าเนินงานที่ยั่งยืนขององค์กร โดยมีการก�าหนดเวลาเปิด-ปิดไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ คือเปิดในช่วงเวลา 07.30-12.00 น. 
และ 13.00-17.30 น. เท่านั้น

302-1,	302-4,	305-2

2.		 โครงการ	“เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า	LED” เปน็โครงการทีด่�าเนินงานเพื่อลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มหรือเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรภายในธนาคาร หลอดไฟ LED มีข้อได้เปรียบหลายอย่างเมื่อเทียบกับหลอดไฟแบบดั้งเดิม โดยภาพรวมแล้ว LED 
มีประสิทธิภาพมากกว่าหลอดไฟประเภทอืน่ๆ และมคีวามสว่างของแสงสงูกว่าหลอดแบบเดมิอย่างมาก อกีทัง้ LED ยงัมอีายกุารใช้งาน
ยาวนานกว่า นอกจากนีย้งัมข้ีอได้เปรยีบในแง่ของการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารงุรกัษา หลอด LED มคีวามทนทาน น�า้หนกัเบา  
และมีขนาดเล็กกะทัดรัด ติดตั้งง่าย โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง ดังนั้น ธนาคารจึงได้มีนโยบายแผนการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจาก 
T8 และ T5 เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า ส�าหรับงานปรับปรุงส�านักงาน/สาขาเปิดใหม่ เช่น งานปรับปรุง ชั้น 3 อาคารสุขุมวิท  
ใช้หลอด LED จ�านวน 326 ชุด งานปรับปรุงอาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ ใช้หลอด LED จ�านวน 273 ชุด และงานปรับปรุง ชั้น 6 
อาคารนานาเหนือ ใช้หลอด LED จ�านวน 644 ชุด โดย

หลอดไฟฟ้า T5 สามารถลด
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้มากกว่า
หลอดไฟฟ้า T8 ได้ถึง 30% และ
มปีระสิทธภิาพแสงสูงกว่า หลอด 
T8 ท�าให้ประหยดัไฟได้มากกว่า
เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพแสง 
ที่เท่ากัน

หลอดไฟฟ้า T5 ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เนื่องจาก
มีขนาดเล็กกว่า จึงใช้วัสดุ และ 
สารปรอท น้อยกว่าหลอดไฟฟ้า 
T8 

หลอดไฟฟ้า T5 มีอัตราการคง
แสงสว่างไว้ตลอดอายุการใช้ 
งานของหลอดไฟ (Lumen 
maintenance) ประมาณ 95% 
เมื่อใช้งานไป 2,000 ชั่วโมง  
สูงกว่าหลอด T8 และ T12 
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302-1
ตารางการใช้ไฟฟ้าในอาคารส�านักงานเขตและสาขาทั่วประเทศ	ในปี	2559-2560

แบ่งตามพื้นที่	ค่าการใช้พลังงาน	(kWh	และ	GJ)

กทม. 79,766,532.00 284,999.52 79,096,370.00 284,746.93
ภาคกลาง 50,037,910.86 180,136.48 41,094,030.48 147,938.51
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 33,411,883.02 120,282.78 32,253,854.82 116,113.88
ภาคใต้ 28,301,852.92 101,886.67 26,558,655.59 95,611.16
ภาคเหนือ 29,174,272.83 105,027.38 28,684,610.19 103,264.6
GHG Emissions : 128,115.82 120,894.91
Total scope2 Co2emissions
(Tonco2eq) 

พื้นที่

kWh kWhGJ GJ

ปี	2559 ปี	2560

ใช้ไฟฟ้าในอาคารส�านักงานเขตและสาขาทั่วประเทศ

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

305-2,	305-5

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
ปัจจุบันประเทศไทยมีการจราจรที่หนาแน่นเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงส่งผลให้เกิดการสะสมมลพิษ 

เพิ่มมากขึ้นตามมาด้วย ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและ 
สิง่มชีวีติต่างๆ ซึง่ธนาคารได้ตระหนักถงึความส�าคญัต่อการบรรเทาภาวะโลกร้อน โดยธนาคารถอืเป็นธรุกจิประเภทการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกแบบทางอ้อมจากการใช้ไฟฟ้า (Scope 2) ซึ่งไฟฟ้าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน เนื่องจากการผลิตไฟฟ้า
จะมีการใช้ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิง ซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงฟอสซิลที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิง ด้วยสาเหตุดังกล่าว ธนาคารจึงรณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานลดการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ธนาคาร
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปีที่ผ่านมาได้ถึง 7,255.73 tonCO2 emissions 

นอกจากนีจ้ากวกิฤตพิลงังานทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเนือ่งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ธนาคารได้เลง็เหน็ถงึวกิฤตพิลงังาน และ
ความส�าคัญในการอนุรักษ์พลังงาน ดังนั้น เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีจิตส�านึกในการค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับ
การปฏบัิตงิานในหน้าที ่โดยการมุง่มัน่สูก่ารเป็นธรุกจิทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมอย่างย่ังยนื ดงัน้ัน ธนาคารจงึได้ก�าหนดเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานของธนาคารเพื่อด�าเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งธนาคาร ดังนี้
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ระบบลิฟต์

• หากต้องการขึ้นลิฟต์ให้กดขึ้น 
ต้องการลงให้กดลง ไม่ควรกด
ทั้ง 2 ปุ่มพร้อมกัน

• ใช้บันไดขึ้น-ลง กรณีขึ้นลง 
ชั้นเดียว และส่งเสริมการใช้
บันไดแทนการใช้ลิฟต์

• พจิารณาการปิดใช้ลฟิต์ หลงัเลกิงาน
หรือในช่วงวันหยุด

น�้ามันเชื้อเพลิง

• ใช้ความเรว็สม�า่เสมอในขณะขบัขี่ 
และไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง

• ตรวจเช็กสภาพรถยนต์ตามระยะ
เวลาที่ก�าหนด

• ร่วมเดินทางไปด้วยกัน หากไป 
ในเส้นทางเดียวกัน และศึกษา 
เส้นทางก่อนเดินทางเสมอ

อื่นๆ

• ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า โดยใช้
ทั้งสองหน้า

• ลดการใช้ผลติภัณฑ์ท่ีมบีรรจภุณัฑ์ 
ที่ยากต่อการท�าลาย เช่น โฟม 
หรือพลาสติก

• แยกประเภทขยะเพื่อช่วยลด 
ขั้ น ต อ น แ ล ะ ล ดพ ลั ง ง า น 
ในการท�าลายขยะ

ระบบน�้าประปา

• เปิดใช้น�้าให้เหมาะสมกับ
การใช้ และปิดก๊อกน�้าให้
สนิททุกครั้งเมื่อเลิกใช้น�้า

• ตรวจสอบการรั่วไหลของ
ระบบน�้าประปา

ระบบไฟฟ้า

• ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ 25º � - 26º � C
• ปรบัลดเวลาการใช้เครือ่งปรบัอากาศอย่างน้้อยวนัละ 1 ชัว่โมง หรอืเท่าที ่

จ�าเป็นในการบริการลูกค้า และการปฏิบัติงาน 
• น�าอุปกรณ์ที่ก่อให้้เกิดความร้้อน เช่่น เคร่ืองต้้มน�้าร้อน ตู้เย็น ฯลฯ  

ติดตั้งการใช้งานนอกห้องที่ใช้้เครื่องปรับอากาศ 
• ตรวจสอบตารางการดูแลบ�ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศประจ�าปีให้ครบถ้วน
• เปิดไฟฟ้าส่องสว่างเฉพาะบริเวณที่มีการปฏิบัติงาน และปิดไฟฟ้า 

ส่องสว่างทันทีเมื่อเลิกใช้งาน
• ปิดอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าพร้อมทั้งถอดปลั๊กออกเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน เช่น 

เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร
• ปิดหน้าจอคอมพวิเตอร์เมือ่ไม่ได้ใช้งาน ตัง้ค่าพกัหน้าจออตัโนมตัเิมือ่ไม่มี

การใช้งาน 15 นาที
• มีการจัดตั้งทีมอนุรักษ์พลังงานในแต่ละหน่วยงาน ท�าหน้าท่ีดูแลการใช้

พลังงานภายในหน่วยงาน

305-2
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201-2 

การประเ มินความเสี่ยงของธนาคารท่ีเกิดจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ 
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

ในการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หรือ 
ภัยธรรมชาติต่างๆ สามารถพิจารณาได้ 2 มิติ คือ ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและด�าเนินธุรกิจของธนาคาร และความเสี่ยง 
ที่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการด�าเนินธุรกิจและการช�าระหนี้ของลูกค้า ดังนี้ 

• ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและด�าเนินธุรกิจของธนาคาร ธนาคารมีการติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยง 
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่เสมอ ในกรณีท่ีเกิดภัยธรรมชาติ จนเป็นเหตุให้การด�าเนินธุรกิจหยุดชะงัก เช่น  
เมื่อเกิดอุทกภัยพนักงานไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานหลักหรือไม่สามารถใช้งานระบบ IT ได้ ธนาคารมีการบริหารจัดการความเสี่ยง
ดังกล่าว โดยมีการก�าหนดและทบทวนนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Policy) 
จัดท�าแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) รวมถึงมีการทดสอบแผนเพื่อเตรียมพร้อมหากสถานการณ์เกิดขึ้น เพื่อให้
ธนาคารสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเมื่อประสบเหตุจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือภัยธรรมชาติต่างๆ

• ความเสี่ยงท่ีจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการด�าเนินธุรกิจและการช�าระหนี้ของลูกค้า ธนาคารมีการติดตาม
สถานการณ์และประเมนิความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศเป็นประจ�า ในกรณีทีเ่กดิภยัธรรมชาต ิธนาคารจะประเมนิ
ผลกระทบทัง้ในระดบัภมูภิาค ระดบัอตุสาหกรรม และรายลกูค้า โดยมกีารแจ้งไปยงัหน่วยงานทีด่แูลลกูค้ากลุม่ดงักล่าวให้ตดิตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชดิ มกีารเฝ้าระวงัและรายงานผลกระทบรวมถงึมกีารส�ารวจความเสยีหายท่ีเกดิข้ึน เพือ่พจิารณาให้มาตรการ
เยยีวยาช่วยเหลือลูกค้า หรอืปรบัระดบัความเสีย่งของลกูค้าหรอือตุสาหกรรมหรอืภมูภิาค และให้มีการตดิตามและเฝ้าระวงัจนกว่า
สถานการณ์จะคลี่คลายต่อไป
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การจัดการทรัพยากรน�้า 
น�า้ ถอืเป็นปัจจยัส�าคญัต่อการด�ารงชวีติของส่ิงมชีวีติต่างๆ เพือ่การอปุโภคบรโิภค ดงันัน้ ธนาคารได้ตระหนกัถงึความส�าคญั

ในการจดัการทรพัยากรน�า้อย่างต่อเน่ือง จงึได้รณรงค์ให้พนกังานเหน็ความส�าคญัในการใช้น�า้อย่างรูค้ณุค่าและให้เกดิประสทิธภิาพ
มากที่สุด เช่น 

1. ติดป้ายรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันใช้น�้าอย่างประหยัด บริเวณอ่างล้างมือ และบานประตูด้านในห้องน�้าและห้องครัว
ของอาคารส�านักงานใหญ่ทั้ง 2 แห่ง คือ อาคารนานาเหนือ และอาคารสุขุมวิท และอาคารสาขา 

2. ปรับเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์เพื่อการประหยัดน�้า เช่น การปรับเปลี่ยนก๊อกน�้าอ่างล้างมือเป็นระบบ Sensor เพื่อไม่ให้น�้า
ไหลทิง้โดยไม่จ�าเป็น ปรบัเปลีย่นหวัก๊อกน�า้ในบางพ้ืนทีใ่ห้ไหลแบบฉดีฝอยเพือ่ลดการใช้น�า้ และปรบัแรงดนัน�า้สายฉดีช�าระให้พอดี 
โดยจะด�าเนินการไปพร้อมกับการปรับปรุงสาขา 

3. การบ�าบัดน�้าเสียจากอาคารตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ด�าเนินการ 
ใน 3 อาคาร คอื อาคารนานาเหนอื อาคารสุขุมวทิ และอาคารถนนศรีอยธุยา เนือ่งจากมกีจิกรรมต่างๆ ภายในอาคาร ท�าให้มนี�า้เสยี 
เกิดขึ้นจากการใช้ห้องน�้า ห้องส้วม การท�าความสะอาด และอื่นๆ เป็นจ�านวนมาก จ�าเป็นจะต้องรับการบ�าบัดก่อนระบายลงสู่
แหล่งน�้าสาธารณะ เพื่อให้ได้มาตรฐานน�้าทิ้งของทางราชการต่อไป

ตารางปริมาณการใช้น�้าประปาอาคารส�านักงานใหญ่	ทั้ง	2	อาคาร	ในปี	2558-2560
ปริมาณการใช้น�้า	(m3)

หน่วย

	 m3	 61,125	 72,672	 60,028	 64,836	 63,877	 63,144

อาคารสุขุมวิท อาคารนานาเหนือ

2558 2559 2560 2558 2559 2560

จากการร่วมมือของผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กร ท�าให้สามารถลดปริมาณการใช้น�้าจากปีที่ผ่านมาได้ถึง 13,377 
ลูกบาศก์เมตร
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305-2,	305-5

โครงการ Shred2Share ร่วมกับพันธมิตร 
ธนาคารเข้าร่วม โครงการ	“Shred2Share	 ข้อมูลปลอดภัย	 ร่วมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม” โดยร่วมกับพันธมิตรกว่า  

64 หน่วยงาน เป็นปีที ่9 ตดิต่อกนั ในการรณรงค์ให้พนกังานน�าเอกสารทีไ่ม่ใช้แล้วมาย่อยท�าลายอย่างปลอดภยั และน�าไปรไีซเคลิ
ตามกระบวนการมาตรฐานสากล โดยในปี 2560 สามารถ

ตารางข้อมูลการส่งท�าลายเอกสารด้วยวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อม
ในโครงการ	Shred2Share	ของธนาคารกรุงไทยส�านักงานใหญ่

2552	 39.08	 10.16	 4.30	 1,954
2553	 54.72	 14.23	 6.02	 2,737
2554	 55.86	 15.34	 6.12	 2,793
2555	 62.13	 16.38	 6.93	 3,150
2556	 62.66	 16.29	 6.83	 3,133
2557	 69.94	 18.18	 7.69	 3,496
2558	 68.44	 17.79	 7.53	 3,422
2559	 86.55	 22.50	 9.52	 4,328
2560		 57.62	 14.98	 6.34	 2,881
รวม		 559.72	 145.84	 61.59	 27,986.95

ปริมาณเอกสาร	(ตัน) ลดการใช้ถ่านหิน	(ตัน)ปี	พ.ศ. ลด	CO2	(ตัน) ลดการใช้น�้า	(ลบ.ม.)

ลดปริมาณ
กระดาษ

ลดการใช้
ถ่านหิน

ลดปริมาณการเกิด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(CO

2
)

ลดปริมาณการเกิด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(CO

2
)

ลดการใช้
น�้า

57.62 ตัน 6.34 ตัน14.98 ตัน 2,881ลบ.ม.

ลดปริมาณ
กระดาษ

ลดการใช้
ถ่านหิน

ลดการใช้
น�้า

559.72 ตัน 61.59 ตัน145.84 ตัน 27,986 ลบ.ม.

รวมการด�าเนินการใน 9 ปี ธนาคารสามารถ

ทั้งนี้ ธนาคารจะยังคงสานต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับ โครงการ	 Shred2Share	 ข้อมูลปลอดภัย	 ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
ในปีต่อๆ ไป และน�าเสนอผลการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบ ปีละ 1 ครั้ง
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จากการท่ีธนาคารร่วมด�าเนินโครงการ Shred2Share มาอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจเข้ากับการท�า 
ประโยชน์เพือ่สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยการรวบรวมเอกสารทีไ่ม่ได้ใช้งานแล้วมาย่อยสลายและน�ากลบัมารไีซเคลิเพือ่ผลติกระดาษใหม่  
เมื่อพิจารณาข้อมูลการท�าลายเอกสารของธนาคารกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปริมาณการใช้ถ่านหิน และการใช้
ทรัพยากรน�้า ไปพร้อมกัน พบว่าสามารถลดมลภาวะซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน อีกทั้งกระดาษบางส่วนยังสามารถ 
น�ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้ และยังได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ได้จากการรีไซเคิลให้กับโรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนอีกด้วย

ธนาคารมีการด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกหลายโครงการ ได้แก่ 
• ทบทวนแผนความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน (Business Continuity Policy) เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม 

เช่น ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ (น�้าท่วม) โดยธนาคารได้แบ่งความรุนแรงของสถานการณ์และก�าหนดแผนรองรับเหตุอุทกภัย
ออกเป็น 3 เฟส ตามระดับความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด�าเนินงาน 

• สินเชื่อเพ่ือสิ่งแวดล้อม ธนาคารสามารถมีส่วนร่วมสร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมผ่านการให้สินเชื่อ โดยสามารถ 
อ่านรายละเอียดได้ในส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี ้ธนาคารได้เข้าร่วมโครงการ TBCSD Green Meeting ซึง่จัดโดยองค์กรธรุกจิเพือ่การพฒันาอย่างย่ังยืน (Thailand 
Business Council for Sustainable Development) ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในการเป็นองค์กรที่น�าแนวทางการจัดประชุม
สีเขียวในองค์กร (Green Meetings) ไปประยุกต์ใช้ 

301-1

การบริหารจัดการวัสดุ 
ธนาคารด�าเนินนโยบายการลดปริมาณการใช้กระดาษอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเป็น Paperless Organization โดยม ี

การก�าหนดหลักเกณฑ์การด�าเนินโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาตร์ธนาคาร และน�าเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการลูกค้า 
อย่างมีประสิทธิภาพผ่านผลิตภัณฑ์ “KTB Netbank” และมีการติดตามการด�าเนินงานและพัฒนาโครงการเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด และสนบัสนนุให้ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคน ร่วมมอืกันประหยดักระดาษ โดยค�านงึถงึคณุค่าของกระดาษทุกแผ่น โดยใช้ให้เกดิ
ประโยชน์อย่างคุม้ค่าทีส่ดุ ถงึแม้ว่าปรมิาณวสัดหุลกัของธนาคารทีน่�ามารายงานในรายงานความยัง่ยนืฉบบันี ้จะไม่มกีารหมนุเวยีน
กลบัมาใช้ใหม่ หรอืเป็นวสัดหุลกัทีน่�ามาจากวสัดรุไีซเคลิ แต่ธนาคารพยายามลดปรมิาณการใช้ทรพัยากรท่ีจ�าเป็นต่อการด�าเนนิธรุกจิ 
ของธนาคาร

ปริมาณการใช้วัสดุ	
กระดาษถือได้ว่าเป็นวัสดุหลักในการด�าเนินงานในธุรกิจของธนาคาร โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา มีการใช้กระดาษ (สลิป) ดังนี้

ประเภท
รายละเอียด/

หน่วย

ใบฝากเงิน	 500	ชุด/ห่อ	 1.44	 100,054	 144,077.76
ใบถอนเงิน	 500	ใบ/ห่อ	 0.64	 79,967	 51,178.88
ใบช�าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ	 100	ใบ/ห่อ	 0.25	 246,855	 61,713.75
ใบรับฝากเงินส�าหรับสมุดคู่ฝาก	 500	ใบ/ห่อ	 0.90	 26,202	 	23,581.80
สมุดคู่ฝาก	(บัญชีเงินฝากออมทรัพย์)	 1	เล่ม	 0.0134	 6,661,400	 	89,262.76
สมุดคู่ฝาก	(บัญชีเงินฝากประจ�า)	 1	เล่ม	 0.0136	 200,500	 	2,726.80
สมุดคู่ฝาก	KTB	ZEROTAX	 1	เล่ม	 0.0122	 63,800	 	778.36
                                            		รวม	 	 	 	 373,320.11

น�้าหนัก	 
(กิโลกรัม) จ�านวน 

ทั้งหมด
รวมน�้าหนัก	 
(กิโลกรัม)

ปริมาณการใช้วัสดุ
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ทั้งนี้ การท�าธุรกรรมทางการเงินใหม่ๆ ส�าหรับลูกค้าผ่าน KTB Net Bank สามารถเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้น และ 
ยังช่วยลดปริมาณกระดาษสลิปที่เกิดจากการท�าธุรกรรมหน้าเคาน์เตอร์หรือตู้ ATM ดังนี้

ปริมาณการลดใช้สลิป ปี	2556 ปี	2558 ปี	2560ปี	2557 ปี	2559 รวม

หมายเหตุ : สลิป 500 ชุด : 1 ห่อ = 1.07 กิโลกรัม

จากการบรหิารจดัการวสัดหุลกัในการด�าเนนิงานของธนาคาร ท�าให้ตัง้แต่ปี 2555 ธนาคารสามารถลดใช้ปรมิาณการใช้สลปิ
ได้ถึง 8,270,886	กิโลกรัม	

 (ห่อ) 1,402,322 1,562,665 1,522,050 1,580,922 1,661,834 7,729,793
  (กิโลกรัม) 1,500,495 1,672,050 1,628,593 1,691,586 1,778,162 8,270,886
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Topic Aspects Disclosures on Management 
Approach + Indicators

แนวทางการจดัท�ารายงานความย่ังยืน 
103-1,	102-50,	102-51,	102-52,	102-54

ธนาคารได้จัดท�ารายงานความยั่งยืน	 เพื่อ

เปิดเผยแนวทางการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนื

ใน	3	มติ	ิคือ	เศรษฐกจิ	สังคมและส่ิงแวดล้อม	

ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้เป็นประจ�าทุกปี	 

ตั้งแต่ปี	2549	ฉบับล่าสุด	คือ	ฉบับปี	2559	

โดยในปีน้ีเป็นปีแรกที่ธนาคารได้มาตรฐาน	

Global	 Report ing	 In i t iat ive	 ฉบับ	 

Standards	 มาใช้เป็นกรอบในการเปิดเผย

ข้อมูลการด�าเนินงานของธนาคารในระดับ	

Core	 ครอบคลุมการด�าเนินงานด้านความ

ยั่งยืนของธนาคารตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	-	

31	ธันวาคม	2560

102-46

การก�าหนดประเด็นสาระส�าคัญ
และขอบเขตการรายงาน 

ธนาคารได้ก�าหนดประเดน็ทีม่คีวามส�าคญัต่อความยัง่ยนื
ขององค์กรและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการ 
น�าหลักการของ GRI ฉบับ Standards มาใช้ในการก�าหนด
ประเด็นต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่การระบุประเด็นที่มีความส�าคัญ
ต่อการด�าเนินงานของธนาคาร (Identification) ในบริบทของ
ความยัง่ยนืและการจดัล�าดบัความส�าคญัของประเด็นทีม่ผีลต่อ
การด�าเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร (Prioritization)  
ผ่านการท�า Online Survey กับกลุ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทัง้ภายในภายนอกของธนาคาร รวมไปถงึการตรวจสอบถงึความ
ถูกต้องของข้อมูลและความครบถ้วน (Validation) แล้วจึงน�า
เข้าสูก่ระบวนการทบทวน (Review) กระบวนการจัดท�ารายงาน
ท้ังหมดเพือ่เตรยีมตวัส�าหรบัการจัดท�ารายงานความย่ังยืนในปี
ถัดไป ตามกรอบ GRI ฉบับ Standards โดยมีรายละเอียด 
การด�าเนินงานดังนี้
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1.	 การระบุประเด็น	(Identification)
ในปี 2560 ธนาคารได้ท�าการระบปุระเดน็ทีมี่ความส�าคญั

กับบริบทความยั่งยืนขององค์กร (Sustainability Context)  
ใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และอิทธิพล
ต่อการประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ครอบคลมุ (Stakeholder Inclusiveness) โดยได้รวบรวมข้อมลู
ผ่านการท�า Online Survey กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน
และภายนอกขององค์กรทีค่วบคมุประเดน็ในเรือ่งของกจิกรรม 
สินค้า บริการ และความสัมพันธ์ของธนาคาร 

ข้อมูลภายในองค์กร	(เป้าหมายองค์กร)
ธนาคารได้ประชุมร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร 

และได้ส่ง Online Survey ผ่านระบบ Intranet ของธนาคาร 
เพื่อให้พนักงานตอบแบบสอบถามถึงประเด็นที่มีความส�าคัญ
ด้านความยั่งยืนและความเสี่ยงขององค์กรที่สอดคล้องและ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ของธนาคาร

ข้อมูลภายนอกองค์กร	(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร คือ การเติบโตที่ทุก

ภาคส่วนให้การยอมรบั ด้วยเหตนุี ้การมีส่วนร่วมกบัผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสีย เพื่อทราบถึงความต้องการ คือปัจจัยน�าเข้าที่จะท�าให้
องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง โดยได้ท�าการรวบรวม
ข้อมลูจากช่องทางต่างๆ เช่น การพูดคยุ การประชมุ การสมัมนา 
การรับฟังความคิดเห็นด้วยวิธีต่างๆ เช่น การท�าแบบส�ารวจ
ผ่านช่องทาง online การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า  

แบบประเมนิคูค้่า แบบประเมนิคณุภาพชวีติของผูม้ส่ีวนร่วมกบั
โครงการ CSR รายงานการประชมุผูถ้อืหุ้น ปัจจัยความพงึพอใจ
ผูถ้อืหุน้ มาตรฐานการด�าเนนิงานเพือ่ความยัง่ยนื แบบประเมนิ
คุณธรรมความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานรัฐ  
แบบประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น 

2.	 การจัดล�าดับความส�าคัญ	(Prioritization)
หลงัจากท่ีธนาคารได้ระบุประเดน็ท่ีมคีวามส�าคญัต่อองค์กร

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรแล้ว ได้น�าประเด็นเหล่านั้น
มาจัดล�าดับถึงความส�าคัญตามแนวทางของ GRI Standards 
เพื่อทดสอบสารัตถภาพ (Materiality Test) โดยได้น�าคะแนน
จากการท�าแบบสอบถาม online และจากการประชุมร่วมกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนและ
ตัวแทนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง 
การพิจารณาปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อธนาคาร  
เช่น กลยุทธ์และค่านิยมขององค์กร นโยบายรัฐบาล ประเด็น
ทีผู่ม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีให้ความส�าคญั โดยได้จดัล�าดบัความส�าคญั
ตาม 2 เกณฑ์หลัก เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดประเด็นลงตาราง 
Materiality Matrix แกนนอน คอื ระดบันยัส�าคญัของผลกระทบ
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อองค์กร และแกนตัง้ 
คอื ระดบัอิทธพิลต่อการประเมนิและตดัสินใจของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

โดยธนาคารได้จัดล�าดับความส�าคัญประเด็นที่มีผลต่อ
การด�าเนินงานเพื่อความย่ังยืนขององค์กรมากที่สุดทั้งจาก 
มมุมองของธนาคารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทัง้หมด 17 ประเดน็
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โดยในปีนี้ธนาคารได้มีการเพิ่มประเด็นในรายงาน 
ความยั่งยืนจากปี 2559 เพ่ือให้เห็นภาพการด�าเนินงานด้าน
ความยั่งยืนของธนาคารมีความชัดเจนข้ึน โดยในประเด็น  
"การต่อต้านคอร์รัปชั่น" ได้แตกออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่  
การก�ากับดูแลกิจการและการสร้างวัฒนธรรมบรรษัทภิบาล  
การต่อต้านทุจริต การบริหารความเส่ียง จรรยาบรรณธุรกิจ 
การให้สนิเชือ่ด้วยหลกัธรรมาภบิาล เพือ่สะท้อนถงึยทุธศาสตร์
การพัฒนาเป็นองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ประเด็น "ผลการ
ด�าเนนิงานด้านเศรษฐกจิ" ได้เพิม่ประเดน็เรือ่ง การด�าเนนิงาน
ด้านดิจิทัล เพื่อให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงการด�าเนินงานของ
ธนาคารทีใ่ห้ความส�าคญัของเทคโนโลยทีีม่ผีลกระทบอย่างมาก
ต่อธุรกิจธนาคารเข้ามาเสริม ประเด็น "ความเป็นส่วนตัว 
ของลูกค้า" ได้เปลี่ยนเป็น การดูแลลูกค้าของธนาคาร และ
ความปลอดภยัด้านข้อมลูลกูค้า ประเดน็ "การสือ่สารการตลาด" 
ได้เพิ่มเรื่อง การให้ความรู้ทางการเงินเข้ามาเสริม ซ่ึงเป็น 1  
ในยุทธศาสตร์ของธนาคาร เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  
เรื่องสร้างความเข้มแข็ง ให้กับสังคมในทุกภาคส่วน 

นอกจากนี้ ได้มีการควบรวมประเด็น โดยประเด็นเรื่อง 
"น�้า" "พลังงาน" "วัสดุ" "มลพิษทางอากาศ" ให้เป็นเร่ืองการ
ด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และได้ควบประเด็นเรื่อง  

"การจ้างงาน" "ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม" 
"การฝึกอบรมและการศกึษา" และ "การไม่เลอืกปฏบิตั"ิ มาเป็นเรือ่ง
ของการด�าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล และสิทธิในการรวม
กลุ่มและเจรจาต่อรอง 

ทั้งนี้ ได้มีการเปลี่ยนประเด็น "ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ทางอ้อม" เป็นเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ท่ีสามารถ
สะท้อนได้ถึงแนวทางการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และ 
ได้คงประเดน็เรือ่ง "สขุอนามัยและความปลอดภยัในการท�างาน"  
ไว้เหมือนเดิม 

โดยก�าหนดขอบเขตของการเปิดเผยข้อมูลในแต่ละ
ประเด็นตามบริเวณที่เกิดผลกระทบ (หรือคาดว่าจะเกิด) ดังนี้

• ขอบเขตภายในองค์กร	 (Within	 Organization)	 
(GA-17) ประกอบด้วย บมจ.ธนาคารกรงุไทย และบรษิทัในเครอื
ของธนาคารกรุงไทย (KTB Group) จ�านวน 6 บริษัท ได้แก่ 
บริษัทกรุงไทยกฎหมาย จ�ากัด บริษัทกรุงไทยธุรกิจบริการ 
จ�ากดั บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด บริษัท 
กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ�ากัด และบริษัท กรุงไทย แอดไวซ์เซอรี่ 
จ�ากัด

• ขอบเขตภายนอกองค์กร	 (Outside	 Organization) 
ประกอบไปด้วย ลูกค้า สังคม ผู้ถือหุ้น คู่ค้าและหน่วยงาน
ก�ากับ

ประเด็นด้านความยั่งยืน

ตามแนวทาง	GRI	Aspect

(102-47)

หัวข้อที่น�าเสนอ

ในรายงาน

Within	Organization	(103-1)

(KTB/KTB	Group)
Outside	Organization	(103-1)

KTBLAW KTBGS KTAM KTBCS KTBL KTBA ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สังคม หน่วยงาน
ก�ากับ

ขอบข่ายของการรายงาน	Aspect	Boundary

1.  การก�ากับดูแลกิจการ
และการสร้างวัฒนธรรม
บรรษัทภิบาล

2. การต่อต้านทุจริต 

3.  การบริหารความเสี่ยง

4.  จรรยาบรรณธุรกิจ 

5.  การให้สินเชื่อด้วย 
หลักธรรมาภิบาล

6.  การด�าเนินงานด้าน 
สิ่งแวดล้อม

		 	 	 	 	 	 	 

	

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
		
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

เกี่ยวกับ
ธนาคารกรุงไทย

การด�าเนินงาน
ด้านสิ่งแวล้อม
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ประเด็นด้านความยั่งยืน

ตามแนวทาง	GRI	Aspect

(102-47)

หัวข้อที่น�าเสนอ

ในรายงาน

Within	Organization	(103-1)

(KTB/KTB	Group)
Outside	Organization	(103-1)

KTBLAW KTBGS KTAM KTBCS KTBL KTBA ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สังคม หน่วยงาน
ก�ากับ

ขอบข่ายของการรายงาน	Aspect	Boundary

7. การบริหารผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

8.  ผลการด�าเนินงาน 
ด้านเศรษฐกิจ

9.  การด�าเนินงาน 
ด้านดิจิทัล

10.  การสื่อสารการตลาด

11. การให้ความรู้ทาง 
การเงินกับสังคม

12.  สุขอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานที่
ท�างาน

13. การด�าเนินงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล

14.  สิทธิในการรวมกลุ่ม
และเจรจาต่อรอง

15.  การดูแลลูกค้าของ
ธนาคาร

16.  ความปลอดภัย 
ด้านข้อมูลลูกค้า

17.  ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ 

การด�าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม

การด�าเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ

การด�าเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ

การด�าเนินงานด้านสังคม

การด�าเนินงานด้านสังคม

การด�าเนินงานด้านสังคม

การด�าเนินงานด้านสังคม

การด�าเนินงานด้านสังคม

การด�าเนินงานด้านสังคม

การด�าเนินงานด้านสังคม

การด�าเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	

		 	 	 	 	 	 	 	 	

		 	 	 	 	 	
	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
		 	 	
	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 

3.	 การตรวจสอบ	(Validation)
กระบวนการตรวจสอบ คือ ขั้นตอนตรวจสอบ  

ความสมบรูณ์ของข้อมลูในประเดน็ต่างๆ ท่ีรายงานในส่วนของ
ขอบเขตของข้อมูล (Scope) ขอบเขตผลกระทบที่เกิดขึ้น 
(Aspect Boundary) เพ่ือให้เกิดความสมดุลในส่วนของการ
ด�าเนนิงานเพือ่ความยัง่ยนืของธนาคารและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
ก่อนรายงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4.	 การทบทวน	(Review)
กระบวนการทบทวนคอืขัน้ตอนสดุท้ายทีเ่กดิขึน้หลังจาก

ได้เผยแพร่รายงานความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
ทบทวนประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญว่ายังมีนัยส�าคัญต่อธนาคาร
หรือไม่ โดยอาศัยข้อเสนอแนะที่ได้รับจากกลุ่มผู ้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย (Feedback) เพื่อท�าการวิเคราะห์ก่อนด�าเนินการ
รายงานในปีถัดไป

102-46,	103-1
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การวเิคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลกระทบ 

102-42

ธนาคารได้ตระหนักถึงความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ	 ทั้งภายในและภายนอกองค์กร	 ที่มี

ผลต่อการด�าเนนิงานขององค์กรทัง้ทางตรงและทางอ้อม	ทางบวกและทางลบ	ในทางเศรษฐกจิ	สงัคม	และ

สิ่งแวดล้อม	 โดยพิจารณาจากข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ	 เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสมและ 

เป็นธรรมทั้งในส่วนของผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า	 พนักงาน	 หน่วยงานก�ากับ	 สังคมและคู่ค้า	 โดยได้ก�าหนดให้เป็น 

ส่วนหนึ่งของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคารและเผยแพร่ให้สังคม

ได้รับรู้ผ่านสื่อต่างๆ	 เพื่อเป็นการวางรากฐานในการด�าเนินธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน	 โดยการด�าเนินธุรกิจ

ของธนาคารจะสร้างประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วนดังนี้	

• รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา  
ข ้อร ้องเรียนของพนักงาน
จ�านวน 3 ช่องทาง เช่น E-mail 
โดยตรงต่อผู้บริหาร HR Care 
และสายด่วน HR โทรศัพท์
หมายเลข 0 2208 7606-9

• การส�ารวจความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงาน

• การประเมนิผลการปฏิบตังิาน
• การจดัฝึกอบรมพัฒนาบคุลากร
• การประชมุและการจัดสมัมนา

ร่วมกับพนักงาน

• การส�ารวจความพึงพอใจและ
ส�ารวจภาพลักษณ์องค์กร 

• การพบปะกับลูกค ้าในการ 
น�าเสนอผลิตภัณฑ์การเงิน 

• การพบปะกบัลกูค้าผ่านกิจกรรม
ต่างๆ 

• การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์
• การรบัฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา 

ข้อร้องเรียนของลูกค้าผ่าน 
ช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ 
ลูกค้าสัมพันธ์ อีเมล จดหมาย 
ฯลฯ

• รับฟังข้อเสนอแนะตลอดทั้งปี
• ตอบแบบสอบถามความมุง่มัน่

แ ละกา รประ เมิ นผลกา ร 
ปฏิบัติงาน 2 ครั้ง/ปี

• จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
พิจารณาตามความเหมาะสม
และต�าแหน่งงาน 

• จัดกิจกรรมไตรมาสละ 1 ครั้ง

• รับฟังข้อเสนอแนะ สื่อสาร
ออนไลน์และการพบปะลูกค้า
ในโอกาสต่างๆ ได้ด�าเนินการ
ตลอดทั้งปี

• ส�ารวจปีละ 2 ครั้ง

• ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ 
และสวัสดิการ

• แรงบันดาลใจในการท�างาน
• งานที่น่าสนใจและมีคุณค่า
• ความสมดลุในการท�างานและ

ชีวิตส่วนตัว
• โอกาสในการ เรี ยนรู ้ และ 

ความก้าวหน้า
• การยอมรับหรือเห็นคุณค่า 
• สภาพแวดล้อมและสิ่งอ�านวย

ความสะดวกที่ เอื้อต ่อการ
ท�างาน

• การรักษาความลับของลูกค้า
• ผลิตภัณฑ์การเงินที่เหมาะสม

ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่ม

• ได้รับการบริการที่เหมาะสม

• ปฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม

• สร ้างบรรยากาศให้พนักงาน 
มีส ่ วนร ่ วมในการเสนอแนะ 
ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

• จัดกิจกรรมสร้างความผูกพัน 
ของพนักงาน

• ส ่ ง เ ส ริ มสุ ขภาพและความ 
เป็นอยู่ที่ดีให้แก่พนักงาน โดย 
จัดเตรยีมสิง่อ�านวยความสะดวก
และกิจกรรมต่างๆ

• มีแผนการจัดอบรมพนักงาน  
และพัฒนาพนักงานให้มีการ
เติบโตในสายอาชีพ

• จัดสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ให้มคีวามปลอดภยั ถกูสขุลกัษณะ 
และเอื้อต่อการท�างาน

• พัฒนาและน�าเสนอผลิตภัณฑ์
เพือ่ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่ม

• ให้บริการด้วยความเต็มใจ และ
เป ิดโอกาสให ้ลูกค ้าประเมิน 
การบริการของพนักงาน

พนักงาน

ลูกค้า

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(102-40)
ความถี่

(102-43)
แนวทางการปฏิบัติ

(102-44)
กระบวนการที่ใช้

(102-43)
ความต้องการ

(102-44)
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(102-40)
ความถี่

(102-43)
แนวทางการปฏิบัติ

(102-44)
กระบวนการที่ใช้

(102-43)
ความต้องการ

(102-44)

• รับฟังความคิดเห็นของชุมชน
ผ ่ านการด� า เนิ นกิ จกรรม 
เพื่อสังคมต่างๆ ที่ธนาคาร
ด�าเนินการ

• จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี เพ่ือให้ผู้ถอืหุ้นเข้าใจ
นโยบายของธนาคาร และ 
ตอบข้อสงสัยในที่ประชุม

• จัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นสัญจร
• ก า ร สั มภ าษณ ์ ตั ว ต ่ อ ตั ว  

(One-On-One Meeting &  
Conference Call)

• การประชุมนักวิเคราะห์และ 
ผู ้จัดการกองทุน สถาบัน 
ในประเทศ

• การเดินทางไปพบผู ้ถือหุ ้น 
และผู้ลงทุน (Road Show)

• การจัดประชุม สัมมนา และ
จั ดกิ จ ก ร รมต ่ า งๆ เ พ่ื อ 
สร้างความสัมพันธ์ 

• การรบัฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา
และข้อร้องเรียน

• เปิดเผยข้อมูลออนไลน์

ประชุม รับฟังแนวนโยบายและ
แนวทางการก�ากับดูแล
• รับการตรวจสอบจากหน่วย

งานก�ากับต่างๆ 
• จัดท�ารายงานส่งหน่วยงาน

ก�ากบั พร้อมทัง้รบั Feedback

• รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้คน 
ในสังคมทุกครั้งที่จัดกิจกรรม
ตลอดทั้งปี 

• จัดประชุมสามัญผู ้ ถื อหุ ้ น
ประจ�าปี 1 ครั้ง/ปี

• จัดกิจกรรมผู ้ถือหุ ้นสัญจร  
1 ครั้ง/ปี

• สัมภาษณ์ตัวต่อตัวตลอดทั้งปี
• เดินทางไปพบปะผู้ถือหุ้นและ

นักลงทุนตลอดทั้งปี
• การประชุมนักวิเคราะห์และ 

ผู้จัดการกองทุนทุกไตรมาส

• ด�าเนินการจัดประชุม สัมมนา 
จั ด กิ จ ก ร ร ม  เ พ่ื อ ส ร ้ า ง 
ความสัมพันธ์ตลอดทั้งปี

• รบัฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาและ
ข้อร้องเรียน รวมถึงเปิดเผย
ข้อมูลออนไลน์ตลอดทั้งปี 

ตลอดทั้งปีตามกรอบเวลาของ
แต่ละหน่วยงาน

• สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม
• มีความรับผิดชอบต่อสังคม
• สนับสนุนภาคเศรษฐกิจของ

ประเทศ

• สร้างผลตอบแทนทีด่อีย่างย่ังยืน
แก่ผู้ถือหุ้น

• นโยบายการจัดซื้อ จัดจ ้าง 
ที่ชัดเจนจากธนาคาร

• การร่วมมือและประสานงาน
ระหว่างกันเพื่อให้บรรลุผล
ส�าเร็จร่วมกันตามเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้

• การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม 
โปร่งใส ตรวจสอบได้

• การจ ่ายค ่าตอบแทนและ 
ค ่ าตอบแทนพิ เ ศษที่ ต ร ง 
ต่อเวลา

• ก า ร บ ริ ห า ร ง า น อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ

• ความม่ันคงของระบบงาน
ธนาคาร

• ความโปร ่ งใสขององค ์กร 
และระบบงาน

• ด�าเนนิธรุกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ
ตามหลักบรรษัทภิบาลตาม
มาตรฐานสากล ทั้งในด้าน CSR 
in process เช่น การประหยัด
พลังงาน และสินเชื่อเพื่อสังคม
ส�าหรับรายย่อย เป็นต้น และ 
ด้าน CSR after process เช่น 
การด�าเนินโครงการ CSR ใน  
3 มิติ คอื เศรษฐกจิ สงัคมและ 
สิ่ งแวดล ้อมเ พ่ือสร ้ า งความ 
เข้มแข็งและน�าไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

• จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม
• ด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ

• มกีารออกระเบยีบปฏบิตั ินโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างท่ีชัดเจนและ 
ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน

• ด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง 
เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า
และปฏิบัติตามสัญญา

• หลีก เลี่ ย งการรับของก� านัล 
สินน�้าใจ การรับเชิญเป็นการ 
ส ่วนตัว หรือหมู ่คณะอย ่าง 
เฉพาะเจาะจง ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่าย

• ยึดหลักการประเมินธนาคาร  
ทั้งรูปแบบการประเมินตนเอง
และเกณฑ์การประเมินรางวัล 
ด้านต่างๆ เพือ่ปรบัปรงุกระบวนการ
ให้มีประสิทธิภาพ

• มีหลักจรรยาบรรณเพ่ือด�าเนิน
ธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 

• ปฏิ บั ติ ต ามกฎ เกณฑ ์ อย ่ า ง
เคร่งครัด

• น�าข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตและ 
Feedback จากหน่วยงานก�ากบั
มาแก้ไข ปรับปรุงกระบวนการ
ท�างานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สากล

สังคม

ผู้ถือหุ้น

คู่ค้า

หน่วยงานก�ากับ

102-53

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับรายงาน
อย่างไรก็ตาม หากท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม สายงานสื่อสาร 

และภาพลักษณ์องค์กร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ส�านักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 14 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0 2208 4461-2
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รางวลัแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลระดับนานาชาติ
รางวัล	 The	Asset	 Triple	A	Digital,	Digital	 Infrastructure,	 Treasury,	 Trade,	

Supply	Chain	and	Risk	Awards	2017
ธนาคารได้รบัรางวลั The Asset Triple A Digital, Digital Infrastructure, Treasury, 

Trade, Supply Chain and Risk Awards 2017 ซึ่งจัดโดยนิตยสารชั้นน�าด้านการเงิน
และการลงทุนของเอเชียแปซิฟิก The Asset โดยธนาคารได้รับรางวัลดังกล่าวจากการเป็น
สถาบนัการเงินทีม่คีวามเป็นเลศิในด้านนวตักรรม การน�าเทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้ เพือ่เพิม่
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	

จดัโดยนติยสาร International Banker ประเทศองักฤษ ธนาคารได้รบัรางวลัดงักล่าว 
ในด้านคณุภาพการให้บรกิารและพฒันานวตักรรมการเงนิทีต่อบสนองไลฟ์สไตล์ของลกูค้า
ยุคปัจจุบัน พร้อมทั้งการเป็นผู้น�าเทคโนโลยีด้านการเงินที่วางใจได้ 

รางวัล	Best	Social	Impact	Thailand	2017	
จัดโดยนิตยสาร Capital Finance International (CFI) ประเทศอังกฤษ ธนาคาร

ได้รับรางวัลในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินที่เป็นหลักส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
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�าหรับการประกวดในครั้งน้ี ธนาคารได้รับรางวัลจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Cash  
Management ซึ่งประกอบด้วย บริการน�าเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate  
Online (GFMIS on KTB Corporate Online) บรกิารขายลดเชค็อเิลก็ทรอนกิส์ (KTB eLBD) 
บรกิารรบัช�าระค่าปรบัออนไลน์ (Online Traffic Ticket Payment) และบรกิารออกหนงัสอื
ค�้าประกันในประเทศออนไลน์ (Domestic LG Solution)
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รางวัลระดับประเทศ
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น	 ประจ�าปี	 2560	 ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

ดีเด่น
จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจ

ดีเด่นประจ�าปี 2560 (SOE AWARD 2017) เป็นรางวัลที่มอบให้กับรัฐวิสาหกิจท่ีมี 
การบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรม มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ค�านึง
ถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีตามมาตรฐานการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนระดบัสากล ธนาคารกรงุไทย 
ได้รางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

Thailand	Sustainability	Investment	
Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือหุ้นยั่งยืน เป็นรางวัลที่มอบให้กับ

บรษิทัจดทะเบยีนทีด่�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนื โดยค�านึงถึงสิง่แวดล้อม สงัคม และบรรษทัภบิาล 
หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้ผู้ลงทุน
สามารถน�ามาใช้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจลงทุนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว

รางวัลดีเด่น	สาขาการขับเคลื่อนธุรกิจ	(Business	Enabler	Projects)	จากโครงการ	
GFMIS	on	KTB	Corporate	Online

ธนาคารเข้ารับรางวัลจากการประกวด Thailand ICT Excellence Awards 2017 
ซึ่งจัดโดยสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพวิเตอร์แห่งชาต ิเขตอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย และวทิยาลยันวตักรรม 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เพือ่ยกย่องและสนับสนนุองค์กรทีม่คีวามเป็นเลศิด้านการบรหิาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ยกระดับมาตรฐาน และน�ามาใช้ได้อย่างเป็นระบบยิง่ขึน้ โดย
ธนาคารได้รบัรางวลัดเีด่น สาขาการขบัเคลือ่นธรุกจิ (Business Enabler Projects) จากโครงการ 
GFMIS on KTB Corporate Online ตอกย�้าศักยภาพการบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

รางวัล	NACC	Integrity	Awards
ซึ่งจัดขึ้นโดยส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) เพือ่ยกย่องเชิดชหูน่วยงาน องค์กร สถาบนั ทัง้ภาครฐั ภาครฐัวสิาหกจิ ภาคธรุกจิ
เอกชน และนติบิคุคลอืน่ๆ ทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ใีนการด�าเนนิการอย่างโปร่งใส ต่อต้านทจุรติ
คอร์รปัชนั ตลอดจนเพือ่เป็นการสร้างกระแสให้สงัคมเกดิค่านยิมส่งเสรมิการบรหิารจดัการ
ด้วยหลกัธรรมาภบิาล มจีรรยาบรรณในวชิาชพี และรบัผิดชอบต่อสงัคม น�ามาสูก่ารยกระดบั
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI: Corruption Perception Index) ของประเทศให้สูงขึ้น

รางวัลรายงานความยั่งยืน	หรือ	Sustainability	Report	Award
ธนาคารได้รับรางวัลในระดับ Recognition จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นในการส่งเสริมและยกระดับการจัดท�ารายงานความยั่งยืน 
ให้มคีณุภาพและมเีนือ้หาทีไ่ด้รบัการพฒันาให้สมบรูณ์ตามประเดน็ทีถ่กูคดัเลอืกให้เปิดเผย 
อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี

ใบรับรอง	Green	Meetings	Plus
ธนาคารได้รับใบรับรอง Green Meetings Plus จากการผลักดันให้เกิดการประชุม

สีเขียว (Green Meetings) แก่บริษัทในเครือ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง 
คุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
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การแสดงข้อมูลตามตัวชี้วดั GRI

General Standard 
Disclosures

Page	Number

AR SR

External
Assurance

Direct	Answer
SDG	Mapping	Linkage	

to	Disclosure

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   Goal 8 Good job and 
     economic growth
     - Employment 
102-41  52   
102-9  14   
102-10  9, 26   
102-11  15, 32   
102-12  15   
102-13  12   
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General	Standard	Disclosures
Page	Number

AR

External
Assurance

Direct	Answer
SDG	Mapping	Linkage	

to	DisclosureSR

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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DMA	and	Indicators
Page	Number

AR SR

External
Assurance

Direct	Answer
SDG	Mapping	Linkage	

to	Disclosure

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES 

GRI	103	Management	Approach		 	 	 	 	 	
103-1	 	 74-77	 	 	
103-2	 	 28,	
	 	 31-33,	
	 	 36,	39,
	 	 42-43,
	 	 45-48,
	 	 52-53,
	 	 65-66					 	
103-3	 	 23-24,	55	 	 	 	 	 	

Economic

Economic	Performance	 	 	 	 	 	
201-1	 172-174	 30,		 	 	 Goal	8	Good	job	and	
	 	 33-34	 	 	 economic	growth	
	 	 	 	 	 	 -		Economic	Performance
	 	 	 	 	 Goal	9	Innovation	and	
	 	 	 	 	 infrastructure
	 	 	 	 	 	 -		Infrastructure	investment		
201-2	 	 70	 	 	 	
201-3	 	 40-41	 	 	
201-4	 	 34	 	 	
Indirect	Economic	Impact	 	 	 	 	 	
203-2	 	 11-12,		 	 	 Goal	8	Good	jobs	and
	 	 28-31,		 	 	 economic	growth
	 	 35,		 	 	 	 -	 Indirect	impact	
	 	 56-58	 	 	 	 	 on	job	creation	
	 	 	 	 	 	 -	 Jobs	supported	
	 	 	 	 	 	 	 in	the	supply	chain	

Environment 

Materials	 	 	 	 	 	
301-1	 	 72-73	 	 	 Goal	12	Responsible	
	 	 	 	 	 consumption
	 	 	 	 	 	 -	Material	efficiency/
	 	 	 	 	 	 	 recycling
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DMA	and	Indicators
Page	Number

AR SR

External
Assurance

Direct	Answer
SDG	Mapping	Linkage	

to	Disclosure

Energy	 	 	 	 	 	
302-1	 	 66-68	 	 	 Goal	12	Responsible	
	 	 	 	 	 consumption
	 	 	 	 	 	 -		Material	efficiency
302-4	 	 66-67	 	 	 Goal	12	Responsible	
	 	 	 	 	 consumption
	 	 	 	 	 	 -		Material	efficiency
	 	 	 	 	 Goal	13	climate	action
	 	 	 	 	 	 -		Material	efficiency
Water	 	 	 	 	 	
303-1	 	 70	 	 	
Emissions	 	 	 	 	 	
305-2	 	 67-69,	71	 	 	 Goal	13	Climate	action
	 	 	 	 	 	 -		Material	efficiency
305-5	 	 68,	71	 	 	 Goal	13	Climate	action
	 	 	 	 	 	 -		Material	efficiency

Social

Labor	Practices	and	Decent	Work	 	 	 	 	 	
Employment	 	 	 	 	 	
401-1	 	 39	 	 	 	Goal	5	Gender	equality	
	 	 	 	 	 	 -		Gender	equality	
	 	 	 	 	 Goal	8	Good	jobs	
	 	 	 	 	 and	economic	growth
	 	 	 	 	 	 -		employment	
401-2	 	 40-41	 	 	 Goal	8	Good	jobs	and	
	 	 	 	 	 economic	growth
	 	 	 	 	 	 -	 Earning,	wages	
	 	 	 	 	 	 	 and	benefits	
401-3	 	 41-42	 	 	 Goal	5	Gender	equality	
	 	 	 	 	 	 -		Parental	leave		
	 	 	 	 	 Occupation	Health	
	 	 	 	 	 and	Safety	 		
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DMA	and	Indicators
Page	Number

AR SR

External
Assurance

Direct	Answer
SDG	Mapping	Linkage	

to	Disclosure

403-1	 	 49,	52	 	 	 Goal	8	Good	jobs	and	
	 	 	 	 	 economic	growth
	 	 	 	 	 	 -	Occupational	health	
	 	 	 	 	 	 	 and	safety	
403-2	 	 50	 	 	 Goal	3	Good	health
	 	 	 	 	 	 -		Occupational	health	
	 	 	 	 	 	 	 and	safety
403-3	 	 51	 	 	
403-4	 	 51	 	 	
Training	and	Education	 	 	 	 	 	
404-1	 	 44	 	 	 	Goal	4	Quality	education
	 	 	 	 	 	 -		Employee	training	
	 	 	 	 	 	 	 and	education
	 	 	 	 	 Goal	8	Good	jobs	and	
	 	 	 	 	 economic	growth
	 	 	 	 	 	 -	 Employee	training	
	 	 	 	 	 	 	 and	education
404-2	 	 42-43	 	 	 Goal	8	Good	jobs	and	
	 	 	 	 	 economic	growth
	 	 	 	 	 	 -		Employee	training	
	 	 	 	 	 	 	 and	education
404-3	 	 44	 	 	 Goal	8	Good	jobs	and	
	 	 	 	 	 economic	growth
	 	 	 	 	 	 -		Employee	training	
	 	 	 	 	 	 	 and	education
	 	 	 	 	 Diversity	and	Equal	
	 	 	 	 	 Opportunity	 		
405-1	 	 39	 	 	 Goal	5	Gender	equality	
	 	 	 	 	 	 -		Gender	equality
	 	 	 	 	 	 -		Woman	in	leadership	
	 	 	 	 	 Goal	8	Good	jobs	and	
	 	 	 	 	 economic	growth
	 	 	 	 	 	 -	Diversity	and	equal	
	 	 	 	 	 	 	 opportunity	
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DMA	and	Indicators
Page	Number

AR SR

External
Assurance

Direct	Answer
SDG	Mapping	Linkage	

to	Disclosure

Non-discrimination		 	 	 	 	 	
406-1	 	 55	 	 	 Goal	5	Gender	equality	
	 	 	 	 	 	 -	Non-discrimination	
	 	 	 	 	 Goal	16	Peace	and	justice
	 	 	 	 	 	 -		Non-discrimination
	 	 	 	 	 Anti-corruption	 		
205-1	 	 22	 	 	 Goal	16	Peace	and	justice
	 	 	 	 	 	 -		Anti-corruption	
205-2	 	 24-25	 	 	
Marketing	Communications	 	 	 	 	 	
417-3	 	 56	 	 	 	
Customer	Privacy	 	 	 	 	 	
418-1	 	 55-56	 	 	 Goal	16	Peace	and	justice
	 	 	 	 	 	 -		Compliance	with	laws	
	 	 	 	 	 	 	 and	regulations
	 	 	 	 	 	 -		Protection	of	privacy
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แบบส�ารวจความคิดเห็นของผู้อา่น

1.  ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล
 เพศ ชาย หญิง
 อายุ ต�่ากว่า 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�านักงาน/สาขาในเครือของธนาคาร
  งานสัมมนา/บรรยาย   การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  อื่นๆ (กรุณาระบุ.................................)
4.  วัตถุประสงค์ในการอ่านรายงานความยั่งยืนฉบับนี้
  เพื่อท�าความรู้จักธนาคาร เพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจการลงทุน
  เพื่อศึกษาโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการวิจัยและการศึกษาแนวการด�าเนินงาน
  อื่นๆ (กรุณาระบุ.................................) ด้านความยั่งยืน           
5.  ท่านคิดอย่างไรกับรายงานความยั่งยืนของธนาคารกรุงไทย ฉบับนี้
 ระดับความสมบูรณ์ของเนื้อหารายงาน มาก ปานกลาง น้อย
 ระดับความสวยงามของการออกแบบรูปเล่ม มาก ปานกลาง น้อย
 ระดับความน่าสนใจของเนื้อหารายงานและรูปแบบการน�าเสนอ มาก ปานกลาง น้อย
 ระดับความพึงพอใจของท่าน มาก ปานกลาง น้อย
6.  ท่านคิดว่าเนื้อหาของรายงานความยั่งยืน เรื่องใด มีประโยชน์กับท่าน มากที่สุด
  เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย การก�ากับดูแลกิจการที่ดี การด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ
  การด�าเนินงานด้านสังคม การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
7.  ท่านคิดว่าเนื้อหาของรายงานความยั่งยืน เรื่องใด มีประโยชน์กับท่าน น้อยที่สุด
  เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย การก�ากับดูแลกิจการที่ดี การด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ
  การด�าเนินงานด้านสังคม การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
8. หลังจากอ่านรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ ท่านรู้สึกอย่างไรกับการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของธนาคาร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
9.  ท่านคิดว่าธนาคารควรด�าเนินงานด้านความยั่งยืนในเรื่องใดเพิ่มเติม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
10.  ท่านมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ อย่างไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....……..

ข้อมูลจากแบบส�ารวจความคิดเห็นของท่านที่มีต่อรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ 

จะน�ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดท�ารายงานฉบับต่อไป

ธนาคารขอขอบพระคุณส�าหรับความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง



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

บริการธุรกิจตอบรับ ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม
บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ตู้	ปณ.	44	ศฝ.หัวล�าโพง

กรุงเทพมหานคร

10331



Responsible Banking

Growing to a Sustainable Future

รายงานความยั่งยืนฉบับน้ีเลือกใช้กระดาษกรีนการ์ด	 (Green	 Card)	 และกรีนออฟเซ็ต	 (Green	 

Offset)	นวตักรรมกระดาษไม่เคลอืบผวิเพือ่สิง่แวดล้อม	ด้วยการน�าเย่ืออโีคไฟเบอร์มาเป็นส่วนผสม

ในการผลิต	 โดยไม่ใช้เยื่อจากไม้ ใหม่แม้แต่ต้นเดียว	 ท�าให้ได้กระดาษเพ่ือส่ิงแวดล้อมที่มีคุณภาพ 

เทียบเท่ากระดาษที่ผลิตจากเยื่อใหม่	และใช้หมึกพิมพ์	Soy	Ink	ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม




