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TO INVISIBLE BANKING



สารจากประธานกรรมการ 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ป ี2561 ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีรวดเรว็ และความผันผวนของระบบเศรษฐกิจโลก ท่ีส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อระบบการเงนิและธนาคาร ธนาคารกรงุไทยในฐานะเสาหลักของระบบเศรษฐกิจไทยต้องมกีารปรบัตัวเพ่ือให้ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงภายใต้ 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ การวางรากฐานท่ีแขง็แกรง่ การเพ่ิมประสิทธภิาพในการด�าเนินธรุกิจเพ่ือ
สนับสนุนการด�าเนินงานของรฐับาล และการสรา้งโอกาสการเติบโตของธรุกิจในอนาคตจาก Krungthai Digital Banking 
เพ่ือพัฒนาให้ธนาคารเป็น Invisible Banking ท่ีสามารถตอบโจทย์ทกุ Lifestyle ของลูกค้าบนพ้ืนฐานของการก�ากับดแูล 
กิจการท่ีดี อนัจะน�าไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยแบ่งการด�าเนินงานออกเป็น 3 ด้าน ดังน้ี

 เศรษฐกิจ
ธนาคารมีภารกิจส�าคัญต่อการสนับสนุน และขับเคลื่อน

การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 โดยได้สานต่อนโยบาย National e-Payment 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานการช�าระเงินและ 
ลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจโดยรวมของประเทศ เช่น  

 
ระบบ Payment for Capital Market ซึง่เป็นการพัฒนาระบบ
การช�าระเงนิของตลาดทนุร่วมกับตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และธนาคารต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการช�าระเงิน 
ระหว่างสถาบันตัวกลางในตลาดทุน และธนาคารพาณิชย์  
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธนาคารได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น  

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
ประธานกรรมการธนาคาร

นายผยง ศรวีณิช
กรรมการผู้จดัการใหญ่
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ถุงเงินประชารัฐ เพื่อติดตั้งให้กับร้านค้าแผงลอย ร้านค้าใน
ตลาดสด ส�าหรับใช้รับช�าระค่าสินค้าจากผู้ใช้บัตรสวัสดิการ 
แห่งรัฐ นอกจากนี้ธนาคารได้ผนวกศักยภาพทางด้านการเงิน 
และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของกลุ่มลูกค้า 
เป้าหมายหลัก 5 Ecosystems ให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่  
กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ (Government) กลุ่มการช�าระเงิน 
(Payment) กลุ่มการรักษาพยาบาลและสุขภาพ (Health and 
Wellness) กลุ่มสถาบันการศึกษาและนักเรียน (Education) 
และกลุม่ระบบขนส่ง (Mass Transit) เช่น โครงการ Krungthai 
QR Code, โครงการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ 
(e-Payment ภาครัฐ) โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ เป็นต้น

ในส่วนของการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั (Digital Economy) 
ธนาคารได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัท Plug and Play  
ในรูปแบบ Founding Anchor Partnership: FinTech 
(Singapore) และ Ecosystem Membership Plus: FinTech 
(Silicon Valley) เพื่อค้นหาและคัดสรรเทคโนโลยีจากธุรกิจ
สตาร์ทอพัทางด้านการให้บรกิารทางการเงนิในรปูแบบ Digital 
Banking เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของธนาคาร นอกจากนี้
ธนาคารยังได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) และส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ  
(สวทช.) จัดตั้ง “กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนส�าหรับ
ธรุกิจเอสเอม็อก้ีาวไกลไปด้วยกัน” หรอื “PE Trust SME” เพือ่
ร่วมลงทุนใน SMEs โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านการเงนิท้ังในระยะเริม่ต้น และการเตบิโตในระยะถดัไป

 สังคม
ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งมีผลท�าให้พฤติกรรม

ผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไป ท�าให้ธนาคารต้องปรบัเปลีย่นแนวทาง
การท�างานด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคลภายใต้บรบิท Digital 
Banking เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการปรับโครงสร้าง
องค์กรและเสริมทักษะของบุคลากรให้รองรับการด�าเนินธุรกิจ
ในยคุ Digital และได้ทบทวน Core Competencies,Technical  
Competencies และ Management Competencies  
รวมไปถึง Leadership Development Framework เพื่อ 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมปีระสิทธภิาพสูงสดุ 
นอกจากนีใ้นส่วนของการด�าเนนิงานด้านบรรษทัภิบาล ธนาคาร
ได้สานต่อแผนยุทธศาสตร์ด้านบรรษัทภิบาล ปี 2560-2564 
โดยได้ด�าเนนิ “โครงการกรงุไทยคณุธรรม” เพ่ือยกระดบัการสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero tolerance)  

ในทุกรูปแบบ ภายใต้ยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน 3 ป. (ปลูกจิต 
ป้องกัน ปรับเปลี่ยน) ด้วยกระบวนการ “ระเบิดจากข้างใน”  
ทีต่้องการใหผู้้บริหารและพนกังานมีสว่นร่วมในการด�าเนินงาน
ผ่านกิจกรรม “1 หน่วยงาน 1 แผนงานความยัง่ยนื” เพ่ือน�าไปสู่ 
ผลการด�าเนินงานที่ดี กระบวนการท�างานที่มีประสิทธิภาพ 
และความเชื่อถือของธนาคารต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ส่ิงแวดล้อม 
ธนาคารได้ให้ความส�าคญักบัการด�าเนนิงานเพือ่ลดผลกระทบ 

ที่เกิดกับสภาพแวดล้อม โดยธนาคารได้เร่ิมด�าเนินโครงการ 
Internal Digitization - Paperless Branch เพื่อ digitize  
การท�างานของสาขาให้มีประสิทธิภาพ และลดการใช้กระดาษ
อย่างน้อย 50% ภายในระยะเวลา 5 ปี รวมถงึได้เปลีย่นอปุกรณ์
ภายในส�านักงาน เช่น หลอดไฟฟ้า LED การเลือกใช้เครื่อง 
ปรับอากาศ เบอร์ 5 และการใช้วัสดุตกแต่งที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม เพ่ือประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า นอกจากน้ี
ธนาคารยังประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือให้พนักงาน 
มีส่วนร่วมในการจัดการพลังงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ใน 6 อาคารควบคุม ได้แก่ อาคารนานาเหนือ อาคารสุขุมวิท 
อาคารสวนมะลิ อาคารถนนศรีอยุธยา ศูนย์คอมพิวเตอร์
พิบูลย์สงคราม และศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทยเขาใหญ่

ท่ามกลางความไม่แน่นอนของระบบเศรษฐกจิทีก่ารขยายตวั 
เกิดการชะลอตัว ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ 
การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย
ยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ Growing Together ที่ธนาคารพร้อม
จะเติบโตไปกับทุกภาคส่วนในสังคมไทยอย่างยั่งยืนและมั่นคง  
โดยจากการด�าเนนิงานของธนาคารทีเ่ลง็เหน็ถงึความส�าคญัของ
ความยั่งยืนส่งผลให้ธนาคารได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�าปี 2561 ด้านการเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใสดีเด่น จากส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย 
รัฐวิสาหกิจ ได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบยีนไทย ประจ�าปี 2561 ระดบัดเีลศิจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD) ได้รบัการจดัอนัดบัจาก Fitch 
Rating ในระดับของ National Credit Ratings (Long Term) 
อยู่ท่ี AA+ และได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน Global 2000: 
World’s Best Employers 2018 ที่จัดโดยนิตยสาร Forbes 
ของสหรัฐอเมริกา ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของธนาคารต่อ 
การด�าเนินงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาล เพื่อร่วมพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

1 นายวชิัย อัศรสักร 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรบัผิดชอบต่อสังคม

2 นายนนทิกร กาญจนะจติรา  
กรรมการบรรษัทภิบาล
และความรบัผิดชอบต่อสังคม

4 นางแพตรเิซีย มงคลวนิช
กรรมการบรรษัทภิบาล
และความรบัผิดชอบต่อสังคม

3 ศ.(พิเศษ) 
ดร.กิตติพงษ์ กิตยารกัษ์
กรรมการบรรษัทภิบาล
และความรบัผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม
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ธนาคารกรุงไทย ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) และ 
การด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainability Development) ใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส�าหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของธนาคาร ตามวิสัยทัศน์ Growing Together: กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ โดยคณะกรรมการธนาคารได้จัดต้ัง 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อก�าหนดแนวทางและติดตามผลการด�าเนินงาน  
โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ประกอบด้วย กรรมการธนาคารจ�านวน 4 คน และในปี 2561 มีการประชุมทั้งส้ิน  
14 ครั้ง 

ในปี 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์บรรษัทภิบาล บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปี 2560-2564  
ภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม โดยใช้ยุทธศาสตร์ 3 ป. คือ ปลูกจิต ป้องกัน และปรับเปลี่ยน เพื่อยกระดับการสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) ผ่านกระบวนการ “ระเบิดจากข้างใน” ซึ่งเป็นการน้อมน�า 
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร 
และพนักงานมีส่วนร่วมในการระดมความคิดในการสร้างคุณธรรมในการท�างานที่ส่งผลให้งานประสบความส�าเร็จ  
และมีประสิทธิภาพ ผ่านกิจกรรม 1 หน่วยงาน 1 แผนงานความยั่งยืน 

ซึ่งผลจากการด�าเนินการปี 2561 ส่งผลให้ธนาคารได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านบรรษัทภิบาลความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

•  รางวลัรฐัวสิาหกจิดเีด่น ประจ�าปี 2561 ประเภทรางวลัการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสดเีด่นจากส�านกังาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

•  รางวัล Best Social Impact Bank Thailand 2018 จากวารสาร CFI ปี 2018 โดยธนาคารได้รางวัล 
เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน 

•  รางวัลสนับสนุนและส่งเสริมการออมดีเด่นประจ�าปี 2561 จากกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กระทรวง
การคลัง

•  มีรายชื่ออยู่ใน ASEAN CG Scorecard 50 อันดับแรก ที่ได้คะแนนสูงสุด 
•  โล่ประกาศเกยีรตคุิณ จากส�านกังานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ (ปปง.) ในฐานะหน่วยงานท่ีสนบัสนนุ

และประสานงานกับส�านักงาน ปปง.
•  รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2561 ประเภทรางวัลดีเด่น โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส�านักงาน

คณะกรรมการการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์
จากรางวลัและผลการประเมนิทีธ่นาคารได้รบัล้วนสะท้อนให้เหน็ถงึประสทิธภิาพของการด�าเนนิงานทีด่ ีซึง่ธนาคาร

พร้อมที่จะยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
และความรับผิดชอบต่อสังคมประจ�าปี 2561

นายวชิัย อัศรสักร
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสังคม
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เก่ียวกับธนาคารกรุงไทย

 วสัิยทัศน์ (Vision)

“กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ”
GROWING TOGETHER
มุ่งมั่นดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
เพ่ือสนับสนุนการเติบโตและความมั่ง ค่ัง 
แก่ลูกค้า สร้างคุณภาพท่ีดีขึ้นแก่สังคม 
และส่ิงแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนท่ีดี
อย่างย่ังยืนแก่ผู้ถือหุ้น

 

 พันธกิจ (Mission)

 ดูแลและพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากรและระบบงาน

 ให้บรกิารและค�าแนะน�าท่ีมีคุณค่า 
แก่ลูกค้าอย่างต่อเน่ือง

 รว่มพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  
และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

 สรา้งผลตอบแทนท่ีดีอย่างย่ังยืน 
ให้แก่ผู้ถือหุ้น

102-1, 102-5 
ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่  

14 มนีาคม 2509 ในรปูแบบสถาบนัการเงนิ ประเภทธนาคาร
พาณิชย์ โดยเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกของประเทศที่น�า 
หลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2532 
และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อปี พ.ศ. 2537  
มกีระทรวงการคลงัเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ ผ่านกองทนุเพือ่การฟ้ืนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ร้อยละ 55.05 ปัจจุบัน
ธนาคารมีสัญลักษณ์เป็นรูปนกวายุภักษ์สีฟ้า ที่สะท้อนถึง 
ความทันสมัย อิสระ พลังแห่งความกระตือรือร้น และมุ่งมั่น 
ที่จะโบยบินน�าพาไปสู่ความก้าวหน้ากว้างไกลทั่วแผ่นฟ้าไทย 
และยังสื่อถึงความรู้ความสะดวกสบาย เป็นคนกันเองที่ลูกค้า
ทุกคนจะได้รับจากธนาคารกรุงไทย 

ปัจจบัุนมีทุนจดทะเบียนและเรยีกช�าระแล้ว

จ�านวน 72,005,040,437.50 บาท

จ�าแนกเป็น หุ้นสามัญ จ�านวน 13,976,061,250 หุ้น

และหุ้นบุรมิสิทธิ จ�านวน 5,500,000 หุ้น

รวมจ�านวน 13,981,561,250 หุ้น

102-16

Facebook : 
Krungthai Care 

Twitter : 
Krungthai Care  

Instagram : 
Krungthai Care 

Youtube : 
Krungthai Care 

102-3 
ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่ (อาคารนานาเหนือ) : 
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่ (อาคารสุขุมวทิ) : 
เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เลขท่ีจดทะเบียนบรษัิท : 
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

ศูนย์รบัเรื่อง 
รอ้งเรยีนลูกค้า
0 2208 8989

เวบ็ไซต์ : 
www.ktb.co.th

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

ลอสแองเจลิส
สหรฐัอเมรกิา

หมู่เกาะเคย์แมน 
(ในเครอื
สหราชอาณาจักร)

พนมเปญ
ราชอาณาจักรกัมพูชา

สาขาย่อย
จังหวดัเสียมเรยีบ
ราชอาณาจักรกัมพูชา

นครหลวงเวยีงจันทน์
สาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว

มุมไบ
สาธารณรฐัอินเดีย

สิงคโปร์
สาธารณรฐัสิงคโปร์

ส�านักงานผู้แทนย่างกุ้ง
สาธารณรฐั
แห่งสหภาพเมียนมา

102-7
ด้วยหนึ่งในพันธกิจของธนาคารในการร่วมพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจของประเทศนั้น ธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรกิารเพือ่ให้ประชาชนในทกุพืน้ทีข่องประเทศเข้าถงึแหล่งเงินทนุ
และบริการต่างๆ 

102-4 
และสาขาในต่างประเทศ 8 สาขา

ใน 7 ประเทศ และ 1 ส�านักงานผู้แทน 

*หมายเหตุ สาขา หมู่เกาะเคย์แมน จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเน้น
ธุรกรรมในลักษณะการระดมทุนจากแหล่งเงินภายนอก 
และส�านกังานผู้แทนย่างกุง้ ท�าหน้าทีด่แูลและประสานงาน 
อ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้าท่ีมีการค้าและการลงทุน 
ระหว่างประเทศไทยและสหภาพเมียนมา

 

 ค่านิยมหลัก (Core Values) หรอื Brand DNA ของกรุงไทย 
102-16

Fast
รวดเรว็ ทันใจ 
มีนวตักรรม 
ตรงใจลูกค้า

Simple
งา่ย สะดวก

ทันสมัย
เข้าใจลูกค้า

Assist
ช่วยเหลือ

เป็นคู่คิด เป็นมิตร
และอบอุน่

Trust
วางใจได้ มั่นคง

เป็นเสาหลัก
ของเศรษฐกิจชาติ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ตู้ ATM 

9,903 ตู้

จดุบรกิารทางการเงนิ 

38 จดุ

ส�านักงานธุรกิจ 

78 ส�านักงาน 
ศูนย์ธรุกิจต่างประเทศ  

25 ศูนย์

สาขา

1,120 สาขา

ภาคเหนือ 
168 สาขา

5 จดุ
1,591 ตู้

13 ส�านักงาน
1 ศูนย์

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
213 สาขา
6 จดุ
2,241 ตู้
14 ส�านักงาน
3 ศูนย์

ภาคกลาง
317 สาขา
12 จดุ
2,771 ตู้
17 ส�านักงาน
4 ศูนย์

กรุงเทพฯ 
259 สาขา

9 จดุ
1,770 ตู้

21 ส�านักงาน
13 ศูนย์

ภาคใต้ 
163 สาขา

6 จดุ
1,530 ตู้

13 ส�านักงาน
4 ศูนย์
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ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยใีนแวดวงการเงนิ
การธนาคารทีส่่งผลโดยตรงต่อการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมและ
การใช้ชวีติของผูบ้รโิภค ในปี 2561 ธนาคารก�าหนดเป้าหมาย
แผนกลยุทธ์ในแต่ละช่องทางการให้บริการ โดยมุ่งสนับสนุน
ลกูค้าของธนาคารในทกุกลุม่เป้าหมาย ใช้บรกิารช่องทางดจิทิลั
ให้มากยิง่ขึน้ โดยมจีดุประสงค์หลกั ดงันี้ 

1)  เพิม่ความสะดวกสบายในการท�าธรุกรรมทางการเงนิ
ด้วยตนเองได้ทกุทีท่กุเวลา

102-2, 102-6, 203-2

ธนาคารได้ยึดหลักการให้ลูกค้าเปน็ศนูย์กลาง (Customer Centric) โดยเริม่ต้ังแต่กระบวนการจ�าแนกกลุ่มลูกค้า
ท้ังประเภทลูกค้าบุคคลและลูกค้าองค์กร ตาม Economic Segmentation และ Strategic Segmentation  
ใช้ Data Analysis จากข้อมูลการท�าธุรกรรม และประเภทธุรกรรมต่างๆ ท่ีลูกค้าใช้บรกิาร การส�ารวจความต้องการ  
วจิัยการใช้ผลิตภัณฑ์ การส�ารวจความพึงพอใจ เป็นต้น เพ่ือน�าเสนอผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า  
และมีประสิทธภิาพ รวมถึงสามารถพัฒนานวตักรรมผลิตภัณฑ์/บรกิารได้อย่างรวดเรว็

2)  น�าเสนอผลติภณัฑ์และบริการของธนาคารให้สอดคล้อง
กบัการด�าเนนิชวีติของลกูค้าทีเ่ปลีย่นแปลงไป

3)  เป็นการลดต้นทุนในการท�าธุรกรรมต่างๆ ของ
ธนาคาร 

4)  สอดรับกับเทคโนโลยีที่มีบทบาทในการด�าเนิน 
ชวีติประจ�าวนัมากยิง่ขึน้

โดยธนาคารได้พฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารเพือ่ตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้า ดงันี้

ผลิตภัณฑ์ บริการทางการเงิน
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1. Krungthai Next เป็น Application ให้บรกิาร
ทางการเงนิของธนาคารแบบครบวงจรภายใต้แนวคดิ “ชวีติครบ 
แอปเดียวอยู ่” เพื่อตอบโจทย์ Lifestyle ที่ครอบคลุม  
การท�าธุรกรรมพื้นฐาน และบริการพิเศษต่างๆ เช่น การจอง 
ซื้อสลาก การช�าระค่าปรับจราจร ช�าระค่าน�้า ค่าไฟ รวมถึง 
การท�าธุรกรรมที่ปกติลูกค้าท�าได้ที่สาขาธนาคาร ให้สามารถ 
ท�าธรุกรรมได้บน Smartphone ด้วย เช่น การซือ้ขายกองทนุ  
การช�าระหนี ้การขอข้อมลูเครดติบโูร การโอนเงินไปต่างประเทศ 
โดยมฟัีงก์ชัน่ทีใ่ห้บรกิาร เช่น 

 • ฟังก์ชัน่พืน้ฐาน ได้แก่ การโอนเงิน เตมิเงนิ 
จ่ายบลิ และซือ้สนิค้า/บรกิาร ด้วยการสแกน Thai Standard QR, 
สร้าง Thai Standard QR เพือ่รับเงินโอน, โอนเงินผ่าน PromptPay 

 • การซือ้-ขาย เงนิสกลุต่างประเทศได้ล่วงหน้า 
(จ�านวน 10 สกลุเงนิ) ด้วยอตัราแลกเปล่ียนพเิศษ ซึง่สามารถ 
ซ้ือได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมทั้งสามารถใช้วงเงินดังกล่าวกับบัตร 
Krungthai Travel Card ในการกดเงินสด และรูดซื้อสินค้า 
ในต่างประเทศ

 • บรกิารเรยีกเกบ็เงนิ หรอื Request to Pay 
บนระบบ PromptPay เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถ 
ส่งข้อความแจ้งไปยงับคุคลอืน่ เพือ่ขอให้ช�าระเงินได้

 • ระบบ Money Connect by Krungthai  
ซึง่เป็นแบงก์แรกของไทยทีใ่ห้บรกิารจองซือ้ตราสารหนี-้ตราสาร
ทุนออนไลน์ รวมถึงการท�าธุรกรรมการจองซ้ือและช�าระเงิน 
ค่าหลกัทรพัย์

 • ให้บรกิารสมคัรเปิดบญัชีกองทนุ และซือ้ขาย 
สบัเปลีย่นกองทนุได้ด้วยตนเองทนัที 

 • e-Donation กรุงไทยเติมบุญ ที่สามารถ
สแกนเพือ่บรจิาคเงนิ และสามารถรบัใบอนโุมทนาอเิลก็ทรอนกิส์
ส�าหรบัลดหย่อนภาษไีด้ทนัที 

2.	 “เป๋าตงุ” เป็นแอปพลเิคชัน่ทีร่องรบัการช�าระเงนิ
ด้วย QR CODE ส�าหรับร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านค้าภายใน 
หน่วยงานราชการและมหาวทิยาลยั ร้านค้าทีอ่ยูใ่นพืน้ทีช่มุชน 
รวมถงึร้านค้าอืน่ๆ ทีรั่บเงินสดทัง้รายใหญ่และรายย่อยเพือ่อ�านวย
ความสะดวกให้สามารถบริหารจัดการการรับช�าระค่าสินค้า 
และบริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ทันที  
และสามารถดสูรปุยอดขายได้ในแต่ละวนั

3.	 KTB	iPay	(บรกิารโอนเงนิอตัโนมตั)ิ เพือ่อ�านวย
ความสะดวกให้แก่ลกูค้าในการจดัการทางการเงนิและลดต้นทุน
การด�าเนนิงานด้านการโอนเงินเพือ่จ่ายเงินเดอืน โบนสั เงินปันผล 
รวมถึงการโอนเงินช�าระค่าสินค้า/บริการไปยังบัญชีธนาคาร 
กรงุไทยและธนาคารอืน่ๆ อตัโนมตัคิรัง้ละหลายรายการ 

4. KTB LG Express เพื่ออ�านวยความสะดวก  
ลดค่าใช้จ่าย เพิม่ความคล่องตวัให้แก่ลกูค้า โดยสามารถขอใช้
บริการออกหนังสือค�้าประกัน (Request LG)/ต่ออายุหนังสือ 
ค�า้ประกนั (Extend LG) ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online 
(K-Corp) และสามารถเลือกรับหนังสือค�้าประกันได้ที่สาขา  
หรือศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเช่ือ ของธนาคารทั่วประเทศ  
อกีทัง้ยงัสามารถตรวจสอบสถานะหนงัสอืค�า้ประกนั ผ่านระบบ 
K-Corp ได้ตลอด 24 ชม. 

5. KTB PN Online เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย  
ลดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าในการท�าธุรกรรมผ่านระบบ Internet 
Banking ของธนาคาร (ระบบ Krungthai Corporate Online) 
โดยลูกค้าสามารถใช้บริการเบิกเงินกู้โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 
(Request PN)/ขอต่ออายุเงินกู ้โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 
(Rollover PN) ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online 
(K-Corp) และลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการท�ารายการ 
ผ่านระบบ K-Corp

6. Krungthai Corporate เป็นบริการ Internet 
Banking ของธนาคารที่อ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้า 
กลุม่นติบิคุคล หน่วยงานราชการและรฐัวสิาหกิจ รวมถงึลกูค้า
บคุคล เพ่ือให้สามารถบรหิารจดัการทางด้านการเงนิ ซ่ึงนอกจาก
บรกิารด้านข้อมลูแล้ว ลูกค้ายงัสามารถใช้บริการจดัการทางการเงนิ
ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ บรกิารโอนเงนิ และจ่ายเงนิ บรกิารเรยีกเกบ็เงนิ 
บรกิารสภาพคล่อง และบรกิารด้านข้อมลู โดยผู้ใช้บรกิารสามารถ
ใช้บริการได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อให้ลูกค้า 
สามารถเข้าถงึบรกิารทางการเงินได้ทกุทีท่กุเวลา สะดวก รวดเรว็ 
ใช้งานง่าย อกีทัง้ยงัปลอดภยัด้วยเทคโนโลยสีมยัใหม่ ซึง่สามารถ
ใช้บรกิารได้ตลอด 24 ชัว่โมง

7. KTB Custodian for Equity Crowdfunding 
ธนาคารได ้ ร ่ วมมือกับบริษัท  ไลฟ ์ฟ ินคอร ์ป  จ� ากัด  
(โดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย) เปิดให้บรกิาร Equity 
Crowdfunding เพื่อเป็นช่องทางในการระดมทุนส�าหรับ  

Scan  
เพ่ือดาวน์โหลด 
Krungthai Next

Scan  
เพ่ือดาวน์โหลด 
เป๋าตุง
(โปรดติดต่อ
สาขาธนาคาร
เพ่ือเปิดใช้งาน)
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ผูป้ระกอบการ Start up โดยธนาคารได้ร่วมด�าเนนิการในส่วน
ของการให้บริการ Custodian for Equity Crowdfunding  
ในการเป็นตวักลางในการเกบ็รกัษาเงนิท่ีจองซือ้หลกัทรพัย์ และ
ส่งมอบเงินเมื่อสามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมาย เพื่อให้เกิด
ความเชือ่มัน่แก่นกัลงทนุ 

8. Krungthai Travel Card เพือ่รองรับความต้องการ
ของลูกค้าที่เดินทาง และใช้จ่ายในต่างประเทศ ซึ่งรองรับ 
การให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา 10 สกุลเงิน โดยผู้ถือบัตร 
สามารถแลกเงนิสกุลต่างประเทศต่างๆ ด้วยตนเองผ่านช่องทาง 
ทีธ่นาคารก�าหนด ถอนเงนิสดตามสกลุเงนิในบตัรทีเ่ครือ่ง ATM 
ต่างประเทศทั่วโลก ช�าระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้า/ 
จุดบริการผ่านเคร่ือง EDC ด้วยสกุลเงินในบัตร ณ ร้านค้า 
ในต่างประเทศทีร่บับตัร VISA รวมถงึธรุกจิ E-Commerce 

9.	 บัตรเดบิตแมงมุม	 (Krungthai	Metro	 Link)	 
เป็นบตัรเดบติ Co-Brand ทีธ่นาคารร่วมกบัการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ที่สามารถใช้เพื่อรับบริการ
รถไฟฟ้า MRT ได้ท้ัง 2 สาย (สีม่วงและสายสีน�้าเงิน) และ 
ในอนาคตจะขยายบริการให้ระบบตั๋วร่วมใช้กับแอร์พอร์ตลิงค์ 
และรถประจ�าทาง ขสมก. รวมถงึเครอืข่ายแมงมมุอืน่ๆ 

10.	 บตัรเงนิสดเตมิน�า้มนั โดยธนาคารกรงุไทย ร่วมมือ
กบั บมจ. ปตท. ออกบตัรเงนิสดประเภทเตมิเงนิ (PTT Top Up 
Card) เพือ่น�าไปช�าระค่าน�า้มนั และสนิค้าบรกิารทีส่ถานบีรกิาร 
ปตท. กว่า 2,000 สาขาทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

11.	 บตัร	Krungthai	Logistics	เป็นบรกิารทีธ่นาคาร
กรงุไทยร่วมมอืกบักรมศลุกากร และ 4 องค์กรพนัธมติร ได้แก่ 
การท่าเรอืแห่งประเทศไทย บรษิทั การบนิไทย จ�ากดั (มหาชน) 
บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จ�ากัด และสมาคมชิปปิ้ง 
แห่งประเทศไทย เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ 
Shipping ในการช�าระเงินภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียม และ 
รายได้อื่นๆ ทั้งการน�าเข้าและส่งออกครอบคลุมทุกธุรกรรม 
ด้านโลจสิตกิส์ 

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีผลิตภัณฑ์และบริการประเภท 
สินเชื่อ และบริการทางการเงินที่ไม่ใช่สินเชื่อ ทั้งของธนาคาร 
และบริษัทในเครือ โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่รายงาน
ประจ�าปี 2561 ทีห่น้า 55-62 และสามารถอ่านรายละเอยีดเกีย่วกบั
บรษิทัในเครอืได้ทีร่ายงานประจ�าปี 2561 ทีห่น้า 51-52

102-13 
ธนาคารได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรและ

พนัธมติรภาคเีครอืข่ายทางเศรษฐกจิ สงัคมและธรุกจิ
ต่างๆ เพื่อน�าแนวทางการปฏิบัติงาน และมาตรฐาน
การด�าเนินงานต่างๆ มาปรับใช้เพื่อพัฒนาธนาคาร 
ดงันี้ 

Industry	Association	
• สมาคมธนาคารไทย
• ชมรม ACI Thailand
• สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย
• ชมรมวาณิชธนกิจ  สมาคมบริษัท 

หลกัทรพัย์ไทย
• โครงการระบบหักบญัชเีช็คด้วยภาพและ

ระบบจัดเก็บภาพเช็ค (ICAS: Imaged 
Cheque Clearing and Archive 
System) 

• ศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาค 
การธนาคาร หรือ Thailand Banking 
Sector CERT (TB-CERT) 

National	Association	
• ชมรม CSR Club สมาคมบริษัท 

จดทะเบยีนไทย 
• องค์กรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(Thailand Business Council for 
Sustainable Development: TBCSD) 

• องค์กรต่อต้านคอร์รปัชนั (ประเทศไทย) 
นอกจากนี้ ธนาคารได้ประกาศเจตนารมณ์ 

ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action 
Coalition Aganist Corruption-CAC) ของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ

International	Association	
• สมาคมนานาชาติการแลกเปลี่ยนและ

ตราสารอนพุนัธ์ (International Swaps 
and Derivatives Association: ISDA)

102-2, 102-6, 203-2
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ธนาคารกรุงไทยยังคงใช้แผนยุทธศาสตรเ์ขาสามลูก (3 Summits) เป็นหลักในการด�าเนินงาน โดยในปี 2561  
มีความท้าทายเข้ามากระทบการด�าเนินงานของธนาคารในหลายด้าน เช่น การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บรโิภค 
และ Digital Technology ท่ีเข้ามามีบทบาทในภาคการธนาคารอย่างรวดเรว็ ขณะท่ีธนาคารมีภารกิจช่วยสนับสนุน
โครงการของรฐับาลซึ่งมีความส�าคัญและเรง่ด่วน ส่ิงเหล่าน้ีท�าให้ธนาคารต้องปรบัตัวเพ่ือให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง  
ท่ีรวดเรว็ และต้องจัดสรรทรพัยากรได้อย่างมีประสิทธภิาพเพ่ือให้สามารถแข่งขันเชิงธุรกิจควบคู่ไปกับการสนับสนุน 
ภาครฐัได้ ดังน้ัน ธนาคารจงึต้องเรง่ด�าเนินการ 3 ภารกิจหลักภายใต้แผนยุทธศาสตร ์3 Summits ไปพรอ้มๆ กัน

102-15

แผนยุทธศาสตร์ธนาคาร 2561 

ด�าเนินการต่อเน่ือง
ในการวางรากฐาน

ท่ีแข็งแกรง่

เพ่ิมประสิทธภิาพ
ในการด�าเนินการ

ในธุรกิจหลัก

สรา้งโอกาสการเติบโต
ของธุรกิจในอนาคต
จาก Krungthai 

Digital Banking

ด�าเนินการต่อเนือ่งในการวางรากฐานทีแ่ขง็แกร่งเพือ่เตรียมความพร้อมส�าหรบัอนาคต 
เช่น เร่งปรบัปรงุคณุภาพสนิเชือ่และบรหิารความเสีย่งอย่างรดักมุยิง่ขึน้ พฒันากระบวนการ
บรหิารทรพัยากรบคุคลให้เหมาะสมกบับรบิทการแข่งขนัทีเ่ปลีย่นไป ยกระดบัธรรมาภบิาล
ขององค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการท�างานและโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ  
อาท ิระบบ IT และ Data

เพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินการในธุรกิจหลัก เช่น ปิดช่องว่างกับคู่เทียบในด้าน
ความสามารถในการท�าก�าไร ส่วนแบ่งการตลาด และประสิทธภิาพ ปรบัเปล่ียนการเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์และบริการจากเดิมที่น�าเสนอเป็นรายผลิตภัณฑ์ไปสู่ Solution ท่ีตอบโจทย ์
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มรูปแบบ และเพิ่มโอกาสในการต่อยอดการขาย 
ผลติภณัฑ์อืน่ (Cross Selling) 

สร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจในอนาคตจาก Krungthai Digital Banking เช่น  
ปรบัโครงสร้างองค์กรและเสรมิทักษะของบุคลากรให้รองรบัการด�าเนนิธรุกิจในยคุ Digital 
โดยมีการสร้างนวัตกรรมผ่าน Innovation Lab ที่เป็นหน่วยงานจัดตั้งใหม่ของธนาคาร 
เพือ่การพฒันาเทคโนโลยแีละน�าเสนอนวตักรรม นอกจากนี ้ยงัได้ปรบัรปูแบบของสาขาให้มี
ความทนัสมยัและสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บรโิภคทีก่�าลังเปล่ียนไป รวมทัง้มกีารสร้าง
ระบบนเิวศ (Ecosystem) เพือ่ใช้ในการต่อยอดทางธรุกจิให้ครบวงจร

 ภารกิจท่ี 1

 ภารกิจท่ี 2

 ภารกิจท่ี 3
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โดยมกีารด�าเนนิการส�าคญั ดงันี้
- ก�าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก 5 Ecosystems 

เพื่อให้สามารถน�าข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้
ประโยชน์ในการด�าเนนิธุรกจิและสามารถน�าเสนอผลติภัณฑ์และ
บรกิารแก่ลกูค้า ได้แบบเฉพาะเจาะจง (Personalized) โดยมี
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์และบริการท่ีส�าคัญของ 5 ระบบนิเวศ 
ในปี 2561 และแผนด�าเนนิงานต่อเนือ่งในปี 2562 ได้แก่

 1) กลุ่มหน่วยงานภาครฐั (Government) ได้แก่ 
Krungthai QR Code, การช�าระบลิข้ามธนาคาร (Cross Bank 
Bill Payment) ผ่าน QR Code และความร่วมมือเชื่อมโยง  
Big Data ระหว่างหน่วยงานรฐัวิสาหกิจ โครงการบตัรสวสัดกิาร
แห่งรัฐ

2) กลุม่ช�าระเงนิ (Payment) ได้แก่ Krungthai 
NEXT, Krungthai Travel Card, QR Cross Border ธนาคาร
เข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่าง NETS และ ITMX  
เพือ่พฒันาเทคโนโลยกีารช�าระเงนิข้ามพรมแดนระหว่างสงิคโปร์
และไทย ผ่านระบบ QR Code มาตรฐาน

3) กลุม่การรกัษาพยาบาลและสขุภาพ (Health 
and Wellness) ได้แก่ โครงการบตัรสวสัดิการรกัษาพยาบาล

4) กลุ ่ มสถาบันการศึ กษาและนั ก เ รี ยน
(Education) ได้แก่ โครงการ Cashless Smart University  
กบัมหาวทิยาลยัต่างๆ 

5) กลุ่มระบบขนส่ง (Mass Transit) ได้แก่ 
Krungthai QR Code ร่วมกบั ขสมก. และบตัรเดบติ แมงมมุ

โดยสามารถอ่านรายละเอยีดได้ทีร่ายงานประจ�าปี 2561 
หน้า 47-49

•	 น�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช ้ในธุรกิจ 
ของธนาคาร

ธนาคารมีการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ อาทิ 
เทคโนโลยบีลอ็กเชน (Blockchain) ปัญญาประดษิฐ์ (AI) และ
การยืนยันตัวตนด้วยชีวมิติ (Biometric Authentication)  
ในการพฒันาผลติภณัฑ์และการให้บรกิารของธนาคาร อกีทัง้ยงั
มกีารร่วมมอืกบัพนัธมติรในการพัฒนา Solution ทีจ่ะสามารถ
ตอบโจทย์ลูกค้าแบบครบวงจรเพือ่ต่อยอดให้เกิดรายได้ทางธรุกิจ 
และสนบัสนนุการเป็น Invisible Banking 

  ยุทธศาสตรก์ารด�าเนินงานด้านดิจทัิล

ธนาคารมียุทธศาสตร์การด�าเนินงานเพื่อก้าวสู่ Future 
Banking ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เขาสามลูกโดยใน Summit  
ที่ 3 มีภารกิจหลัก คือ การสร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจ 
ในอนาคตจาก Krungthai Digital Banking ทั้งนี้ ธนาคาร 
ได้ประกาศยุทธศาสตร์ดิจิทัล สู่การเป็น Invisible Banking  
อย่างเตม็ตวั โดยมุง่มัน่ทีจ่ะท�าให้ลกูค้าใช้เวลากับการท�าธรุกรรม
ทางการเงินน้อยลง สามารถท�าธุรกรรมได้ทุกท่ีทุกเวลา ซ่ึง
ธนาคารมแีนวทางการด�าเนนิการดงันี้

•	 วางรากฐานให้แข็งแกร่งเพื่อรองรับ	 Digital	
Banking	เช่น

-	 การลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีของ
ธนาคาร	 ให้รองรับการด�าเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ ด้วย 
งบประมาณกว่า 10,000 ล้านบาท ในปี 2561 และวางแผน 
การลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้าน Digital Banking  
อย่างต่อเนือ่ง 

-	 การเตรียมความพร ้อมเรื่องบุคลากร	
วางแผนการสรรหาบคุลากรทีม่คีวามสามารถ การปรบัโครงสร้าง
องค์กรและเสริมทักษะของบุคลากรให้รองรับการด�าเนินธุรกิจ 
ในยุค Digital ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมผ่าน Innovation 
Lab ส�าหรับพนักงานสาขาได้ก�าหนดพนักงานที่จะไปปฏิบัติ
หน้าที่ KTB Digital Expert (KDE) ซึ่งเป็นผู ้เชี่ยวชาญ 
ด้านการใช้เทคโนโลยีทางการเงินของธนาคารและสามารถให ้
ค�าแนะน�ากบัลกูค้าได้เป็นอย่างดี 

-	 การปรับปรุงกระบวนการภายใน ด�าเนิน
โครงการ Internal Process Digitization เพือ่ปรบักระบวนการ
ให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ ลดปรมิาณการใช้กระดาษ ตลอดจน
ลดต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการบรกิาร

•	 เป ็นองค ์กรท่ีขับเคลื่อนด ้วยการใช ้ข ้อมูล 
อย่างมีประสิทธิภาพ	(Data-driven	Organization)

ธนาคารยกระดบัการให้ความส�าคญักบัข้อมลูเพ่ือน�ามาใช้
ประโยชน์และรองรับ Digital Banking โดยเริม่ตัง้แต่กระบวนการ
ได้มาและการเกบ็รวบรวมข้อมลู (Data Acquisition) การวาง
รากฐานการจัดการด้านข้อมูล (Data Foundation) และ 
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อต่อยอดให้เกิดรายได้ (Data 
Monetization) โดยใช้ Data Analytics เป็นเครื่องมือหลัก 
ในการวเิคราะห์ให้เข้าใจถงึพฤติกรรมของลูกค้าอย่างลกึซึง้และ
ช่วยให้สามารถวางกลยุทธ์ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงจาก 
Disruptive Technology ได้ดยีิง่ขึน้ 
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102-9

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

โดยวนัที ่22 พฤศจกิายน 2561 ธนาคารได้จดัการอบรม
ส�าหรบัคูค้่าระบบซ่อมได้ของธนาคารเก่ียวกบัจรรยาบรรณธรุกิจ
ของธนาคาร โดยมีบริษัทเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 56 บริษัท  

ความซื่อสัตย์ 
มุ่งเน้นการปฏิบัติและด�าเนินการ
ด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจรติ 
ไม่ใช้อ�านาจหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์
ส่วนตน

สิทธิมนุษยชน 
ด�าเนินกิจการอย่างเคารพปกป้องและ
รักษาสิทธิมนุษยชนตามหลักการท่ี 
ก�าหนดไว้ในปฏิญญาสากล ว่า ด้วย 
สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น ข อ ง ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ 
(Universal Declaration of Human 
Rights หรอื UDHR)

1

4

ความเป็นธรรม 
ธนาคารก�าหนดให้ขึ้นทะเบียนผู้ค้า
ส�าหรับงานการจัดหาพัสดุและ
บรกิาร โดยผู้ค้าทุกรายท่ีผ่านการ
ขึ้นทะเบียนฯ ของธนาคารจะต้องมี
คุ ณ ส ม บั ติ ต า ม เ ก ณ ฑ์ ท่ี เ ป็ น
มาตรฐานเดียวกัน

2ส่ิงแวดล้อม 
สรา้งจติส�านึกในการใช้ทรพัยากร
อย่างมปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล 
ลดผลกระทบต่อการสรา้งมลภาวะ

6

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 
จั ด ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ใ ห้ มี 
ความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

5
การรกัษาความลับ 
ไมน่�าขอ้มูลความลับเก่ียวกับลกูค้า 
คู่ ค้ า  ผู้ผ ลิตสินค้า  ไปใ ช้ เ พ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลใด
บุ ค ค ล ห น่ึ ง  โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ รั บ 
ค ว า ม ยิ น ย อ ม  เ ว้ น แ ต่ เ ป็ น 
การปฏิบัติตามกฎหมายก�าหนด

3

ธนาคารกรงุไทยมคีวามมุง่มัน่ด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส
สจุรติ เป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล และแนวทางการพฒันาอย่าง
ยัง่ยนื และมุง่เน้นการสร้างจติส�านกึทีดี่ทัง้ภายในและภายนอก
ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทานของธนาคาร โดยธนาคารได้จัดท�า
จรรยาบรรณ (Code of Conduct) ข้ึนมาภายใต้หลักการ 
พ้ืนฐาน 3 หลักการใหญ่ ที่ธนาคารยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจ 

เสมอมา ได ้แก ่ 1. ความซื่อสัตย ์ส ่วนตน (Integrity)  
2. ความยตุธิรรมในการด�าเนนิธรุกิจ (Fairness) 3. การรับผดิชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Responsible to Stakeholders)  
เพื่อเป็นหลักการด�าเนินงานให้คู่ค้าของธนาคาร ซึ่งครอบคลุม
หลกัการด�าเนนิงาน ดงันี้

เพื่อเป็นแนวปฏิบัติส�าหรับบริษัทที่จะท�างานร่วมกับธนาคาร 
ต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2561 ธนาคารได้ริเริ่มประเมินคุณภาพ 
การให้บรกิารของคูค้่าทีม่วีงเงนิว่าจ้าง 2 ล้านบาทขึน้ไป*

*หมายเหตุ	แต่ละหน่วยงานของธนาคารเป็นผู้ประเมินคู่ค้าที่ได้ด�าเนินการจ้าง และคู่ค้าบางรายอาจเซ็นสัญญาจ้างตั้งแต่ปี 2560

Integrity

Responsible
to

Stakeholder
Fairness
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ธนาคารให้ความส�าคัญต่อการด�าเนนิธรุกจิด้วยความยัง่ยนื ด้วยการสร้างผลประโยชน์ร่วมกบักลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีโดยได้ยดึถือ
แนวปฏบิตัแิละมาตรฐานการด�าเนนิงานของประเทศและระดบัสากล โดยมรีายละเอยีดดงันี้

102-11, 102-12 

แนวทางการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนตามมาตรฐานสากล

เศรษฐกจิ

สงัคม

สิง่แวดล้อม

-  ก�าหนดนโยบาย Zero Tolerance ผ่านการด�าเนนิโครงการ “กรุงไทยคณุธรรม” 
เพือ่ให้เกดิการปฏบัิติทัว่ทัง้องค์กร โดยธนาคารจะไม่ทนต่อการทจุริตทกุรูปแบบ 

-  ประกาศใช้นโยบาย Whistle Blowing เพื่อเป็นช่องทางแจ้งเบาะแส 
การกระท�าผดิ

-  ก�าหนดนโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก ่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุทีม่อีานภุาพท�าลายล้างสงู ตามแนวทาง
มาตรฐานสากล เช่น Vienna Convention (1988) Financial Action Task 
Force (FATF) เป็นต้น 

-  ธนาคารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
ระหว่างส�านกังาน ป.ป.ช. ส�านกัคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิและหน่วยงาน
รฐัวสิาหกจิ

-  ธนาคารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนธนาคาร
คณุธรรมต้นแบบ ร่วมกับ ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) เพือ่ขบัเคลือ่นธนาคาร
สูอ่งค์กรต้นแบบด้านคณุธรรม ภายใต้โครงการกรงุไทยคณุธรรม

-  จัดท�าคู่มือป้องกันการรับหรือให้สินบน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
และคู่มือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อเป็นข้อปฏิบัติให้พนักงาน
และผูบ้รหิารของธนาคารได้ปฏบิตัิ

- ธนาคารกรุงไทยด�าเนินธุรกิจโดยยึดถือกฎหมายทั้งในประเทศ และกฎหมาย
สากล รวมถงึหลกัสทิธมินษุยชนสากล Universal Declaration of Human 
Rights หรอื UDHR 

- ธนาคารได้ก�าหนดเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่ในระเบียบปฏิบัติงาน ในเรื่องของ 
การว่าจ้างพนกังานและแต่งตัง้ด�ารงต�าแหน่ง 

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

- ธนาคารได้ก�าหนดเรือ่งการไม่เลือกปฏบิติัอยูใ่นระเบยีบปฏบิติังาน ในเรือ่งของ
การว่าจ้างพนกังานและแต่งตัง้ด�ารงต�าแหน่ง 

- ประกาศนโยบายความปลอดภยัของธนาคาร (Safety Policy) และเป้าหมาย
การด�าเนนิงาน 

- หลักกฎหมายพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ โดยสนับสนุนให ้
ก่อตัง้สหภาพแรงงาน

- พระราชบญัญตัคิณุสมบตัมิาตรฐานส�าหรบักรรมการและพนักงานรฐัวิสาหกจิฯ
- ไม่มกีารรบัเดก็อายตุ�า่กว่า 18 ปี เข้าท�างาน
- ปฏบิติัตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมและพฒันาคณุภาพชวิีตคนพกิาร พ.ศ. 2550 

ธนาคารน�าหลักมาตรฐานสากล ISO26000 มาเป ็นหลักปฏิบัติ ใน 
ด้านสิง่แวดล้อม อาทิ
-  การด�าเนนิธรุกจิทีใ่ส่ใจสิง่แวดล้อม เช่น การให้สนิเชือ่ Green Loan
-  รณรงค์ให้แต่ละหน่วยงานก�าจดัเอกสารปลอดภัยในโครงการ Shred2Share 
-  การรณรงค์เรือ่งการประชุมสเีขยีวหรือ Green Meeting เพ่ือลดการใช้กระดาษ
-  โครงการ “Internal Digitization-Paperless Branch” เพือ่ลดการใช้กระดาษ

ของสาขา 50% ภายในระยะเวลา 5 ปี

การต่อต้านทจุรติ

สทิธมินษุยชน

แรงงาน

สิง่แวดล้อม

การก�ากบั
ดูแลกจิการ

และการสร้าง
วัฒนธรรม

บรรษัทภบิาล

การด�าเนินงาน
ด้านสงัคม

การด�าเนินงาน
ด้านสงัคม

การด�าเนินงาน
ด้านสิง่แวดล้อม

มิติ ประเด็น มาตรฐานท่ีใช้ หัวข้อในรายงาน
ความย่ังยืนแนวทางการด�าเนินงาน
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เป้าหมายการด�าเนินงานปี 2561

การก�ากับดูแลกิจการและการสรา้งวฒันธรรมบรรษัทภิบาล

ธนาคารต้นแบบด้านคุณธรรม ในปี 2563

ได้คะแนนจากโครงการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด�าเนินงานของ
หน่วยงานภาครฐั (Integrity & Transparency Assessment: ITA) สูงกวา่
ปี 2560 ท่ีธนาคารได้คะแนน 84.82

ธนาคารได้คะแนนประเมิน ITA ประจ�าปี 2561 92.21 คะแนน

ธนาคารกรงุไทยยดึมัน่ในการด�าเนนิธรุกิจบนพืน้ฐานของความซือ่สัตย์สุจรติ โปร่งใส เป็นธรรม ปฏบัิติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย 
รบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียทกุกลุม่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของธนาคารทกุคน ตลอดจนบรษิทั 
ในกลุ่มธรุกจิทางการเงนิของธนาคาร ยดึมัน่และปฏบิตัติามหลักการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ (Good Governance) และการต่อต้าน 
การทจุรติคอร์รัปชัน่ ธนาคารเชือ่มัน่ว่า การด�าเนนิธรุกจิควบคูกั่บการมจีรยิธรรมทีดี่นัน้ เป็นรากฐานส�าคญัทีท่�าให้ธนาคารเติบโต 
อย่างมัน่คงและยัง่ยนื เป็นธนาคารทีทุ่กคนวางใจ (Public Trust) 

102-16, 102-18, 103-3

reation of Long Term Value 
การสรา้งมูลค่าเพ่ิมอย่างย่ังยืน

ccountability 
แสดงถึงความรบัผิดชอบต่อหน้าท่ี

esponsibility 
รูส้�านึกในหน้าท่ี

romotion of Best Practices 
ส่งเสรมิการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ

quitable Treatment 
ปฏิบติัต่อผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน

ransparency 
แสดงความโปรง่ใสในการด�าเนินงาน

ocial and Environmental 
Awareness 
ส�านึกในการปฏิบติัท่ีดีต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

จากความมุง่มัน่ดงักล่าว	ธนาคารได้ก�าหนดหลกั
บรรษัทภิบาล	 (CARPETS)	 เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่ 
ผูบ้รหิารและพนกังานของธนาคาร	อนัประกอบด้วย

ท้ังน้ี ธนาคารสรา้งจติส�านึกในการปฏบิติังานตาม
แนวทางการก�ากับดแูลกิจการท่ีดีให้กับพนักงาน
ทุกคน อย่างสม�าเสมอผ่านกิจกรรมภายใน  
และช่องทางการส่ือสารต่างๆ เช่น CG TIMES  
ซึ่งเป็นการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี ท่ีทันต่อสถานการณ์ เข้าใจงา่ย
ผ่านทาง Intranet พร้อมท้ังมีโครงสร้าง 
การก�ากับดแูลกิจการท่ีดี โดยธนาคารได้มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือให้การด�าเนินงาน
ของธนาคารเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ท้ังยัง
ติดตามและก�ากับดูแลการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิด
มากขึ้น โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการ
ธนาคารอย่างสม�าเสมอ 

เป้าหมายการด�าเนินงานปี 2563

ผลการด�าเนินงานปี 2561

C
A
R
P
E
T
S

คณะกรรมการธนาคาร  มี ความรับผิ ดชอบต ่อ 
การปฏบิตัหิน้าที ่ เพือ่ประโยชน์สงูสดุของธนาคารและผูถ้อืหุ้น 
โดยรวม มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง 
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการ
ธนาคารจะเป็นผู้ก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลให้ระบบงาน
ต่างๆ ของธนาคารด�าเนนิไปตามนโยบาย ถกูต้องตามกฎหมาย 
และมีจริยธรรม นอกจากนี้ เพื่อให้มีการแสดงบทบาทและ 
ถ่วงดุลกันอย่างโปร่งใส ประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการ
บรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ จงึเป็นคนละบคุคลกนั 
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การสรา้งวฒันธรรมองค์กร
และการปฏิบติัตามหลักจรยิธรรม 

ธนาคารส่งเสริมการสร้างจิตส�านึกในการปฏิบัติตาม
แนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้กับพนักงาน ทั่วทั้งองค์กร
อย่างสม�่าเสมอ ผ่านกิจกรรมภายในและการน�าเสนอข้อมูล
ข่าวสารด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ที่ทันต่อสถานการณ์  
เข้าใจง่าย ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิ การอบรม 
หลักสูตร CG แก่ผู้บริหารระดับสูง การปฐมนิเทศพนักงาน 
เข้าใหม่ การจดัท�าสือ่การเรยีนรูต้นเองผ่านระบบ E-Learning, 
Intranet, CG Times, และกรุงไทยคุณธรรม การจัด 
บอร์ดนทิรรศการและบธูกจิกรรมต่างๆ เป็นต้น

เพือ่ขบัเคลือ่นธนาคารกรงุไทยสูก่ารเป็นธนาคารต้นแบบ
คณุธรรม ในปี 2563 ประธานกรรมการธนาคาร กรรมการธนาคาร 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสายงานและพนกังานของธนาคาร
ได้ร่วมประกาศ “เจตนารมณ์เจตจ�านง” “ความดทีีอ่ยากท�า สูก่รงุไทย 
ที่ยั่งยืน” เพื่อน�าองค์กรสู่การเป็น “กรุงไทยคุณธรรม” และ 
การสร้างวฒันธรรมองค์กรทีไ่ม่ทนต่อการทุจรติ (Zero Tolerance) 

ธนาคารได้ด�าเนินงานเพ่ือยกระดับมาตรฐานด้าน 
บรรษัทภิบาลสู่การน�าไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดผลส�าเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรมท่ัวทัง้องค์กร ในปี 2561 ธนาคารได้ยกระดบักจิกรรม
และโครงการให้สอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ด้านบรรษทัภิบาล 

1

3

5

2

4

สร้างวฒันธรรมองค์กรทีไ่ม่ทนต่อการทจุริต

พฒันาระบบป้องกนัการทจุรติเชงิรกุ

ยกระดบัผลคะแนนการประเมนิคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

ของธนาคาร

ยกระดบัเจตจ�านงด้านคณุธรรมในการต่อต้านทจุรติ

ยกระดบัมาตรฐานกระบวนการปราบปรามการทจุรติ

บมจ.ธนาคารกรงุไทย ปี 2560-2564 ทีส่อดรบักบัยทุธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ธนาคารที่มุ่งสู่ 
การเป็นธนาคารต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม และการสร้าง
วัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในองค์กร (Zero Tolerance)  
สูก่ารปฏบิตัภิายใต้โครงการกรงุไทยคุณธรรม  

ยุทธศาสตร์ด้านบรรษัทภิบาล บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
ปี 2560-2564 ประกอบด้วย 5 ยทุธศาสตร์หลกั ได้แก่ 

คณะกรรมการธนาคารมีจ�านวนทั้งสิ้น 12 คน ซ่ึง 
เหมาะสมกับขนาดองค์กรและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ�านาจกันอย่างเหมาะสม 
โดยประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 1 คน และ
กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารจ�านวน 11 คน เป็นกรรมการอสิระ
จ�านวน 6 คน หรอืมอีตัราเท่ากบั 1 ใน 2 คดิเป็นร้อยละ 50 ของ
กรรมการทัง้หมด ซึง่มากกว่าข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ทีใ่ห้มกีรรมการอสิระ
อย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยรายละเอยีดโครงสร้างการจดัการ และคณะกรรมการชดุย่อย
ต่างๆ ของธนาคารสามารถอ่านได้ในรายงานประจ�าปี 2561  
ทีห่น้า 86-104

ทัง้นี ้“ดร.สมชยั สจัจพงษ์ ได้ลาออกจากต�าแหน่งประธาน
กรรมการ เมือ่วนัที ่1 พฤษภาคม 2561 โดยธนาคารได้แต่งตัง้
นายเอกนติ ินติทิณัฑ์ประภาศ ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ  
โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่28 มถินุายน 2561 เป็นต้นไป” 
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แนวทางการด�าเนินงานโครงการกรุงไทยคุณธรรม	 ประจ�าปี	
2561

ธนาคารกรุงไทย ด�าเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรม 
เพื่อยกระดับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
(Zero Tolerance) โดยใช้กระบวนการ “ระเบิดจากข้างใน” 
เพือ่เปิดโอกาสให้ผูบ้รหิารและพนกังาน มส่ีวนร่วมในการระดม
ความคิดปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท�า เพื่อพัฒนา
มาตรฐานด้านคณุธรรมจรยิธรรม สร้างค่านยิม และจติส�านกึทีดี่ 
ยึดมั่นตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติงาน 
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ละเมิดกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ  
ตลอดจนการด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
เพ่ือขับเคลื่อนให้ธนาคารเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่มี
มาตรฐานสากล และส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
ธนาคารในการเป็นสถาบนัการเงินทีล่กูค้าและประชาชนมคีวาม 
เชือ่มัน่ ไว้วางใจ โดยโครงการกรงุไทยคณุธรรม เน้นการปฏบิตัิ 
Three Lines of Defense ซึ่งการขับเคลือ่นโครงการกรงุไทย 
คุณธรรมไม่ได้เป็นเรื่องของคณะกรรมการหรือผู้บริหารคนใด 
คนหนึง่แต่เป็นเรื่องที่พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือและ 
ยดึเป็นแนวทางในการปฏิบัตงิาน เพือ่ขับเคลือ่นธนาคารกรงุไทย 
ให้เป็นธนาคารคณุธรรมต้นแบบ และสามารถสร้างความไว้วางใจ 
หรอื Public Trust

ในการนี้ เพื่อขับเคลื่อนธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคาร
คณุธรรมต้นแบบ ในปี 2563 ธนาคารจงึได้ก�าหนดเป้าหมาย และ
ยทุธศาสตร์ 3 ป. (ปลกูจติ ป้องกนั ปรบัเปลีย่น) แนวปฏบัิต ิและ
ขัน้ตอนการสร้างหน่วยงานคณุธรรม ดงันี้

3	ป.	ยทุธศาสตร์สร้างธนาคารคณุธรรมต้นแบบ

ป.ปลกูจติ
เป็นการปลกูจติส�านกึของพนกังานให้มคีณุธรรม ปฏบิติังาน

ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร  
และหน่วยงานก�ากับภายนอกอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธผิลในการท�างาน และการเปิดโอกาสให้
พนกังานมส่ีวนร่วมในการพฒันาองค์กร 

การปลูกจิต เร่ิมจากการส่งเสริมบทบาทของผูบ้รหิาร 
ระดับสูงในการน�าพาองค์กรไปในทิศทางที่ดี เป็นตัวอย่างใน 
การท�างานให้กับพนักงาน นอกจากนี้ ยังเน้นการเสริมสร้าง 
พฒันา ส่งเสรมิพนกังานให้มส่ีวนร่วมผ่านกจิกรรมต่างๆ รวมถงึ
การยกย่องชมเชยพนกังาน ในท้ายทีสุ่ดจะสามารถสร้างเครอืข่าย
ความร่วมมอืของพนกังานทกุคนทัว่ทัง้องค์กรได้
ป.ป้องกนั

เป็นการท�าหน้าที่ตรวจทาน และป้องกันการกระท�า 
ความผิด อันเกิดขึ้นจากความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาแนวทางป้องกัน 
การทุจริต พัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตเชิงรุกให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถงึการบงัคบัใช้กฎระเบยีบ และ
มาตรการป้องกันการกระท�าความผิดและการทจุรติ ซ่ึงการป้องกัน
มทีัง้เชงินโยบาย เชิงระบบ และเชงิปฏบิติัการ เพือ่สอดประสาน
จากทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการก�ากับดแูล
ป.ปรบัเปลีย่น

เป็นการยกระดบัมาตรฐานปรบัเปลีย่นกระบวนการภายใน
ธนาคาร โดยด�าเนนิการทางด้านกฎหมาย ทางแพ่งและอาญา 
อย่างรวดเร็ว ควบคู่กับการพิจารณาโทษทางวินัยอย่างจริงจัง 
รวมถึงการบูรณาการกระบวนการภายในของธนาคาร ทั้ง
กระบวนการตรวจสอบ กระบวนการทางวนิยั และกระบวนการ
ทางกฎหมายให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

นอกจากยทุธศาสตร์ 3 ป. แล้ว การสร้างธนาคารคณุธรรม
ต้นแบบ ด�าเนินการผ่านกิจกรรม 1 หน่วยงาน 1 แผนงาน 
ความยัง่ยนื

1	หน่วยงาน	1	แผนงานความยัง่ยนื
1 หน่วยงาน 1 แผนงานความยัง่ยนื เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้

เพือ่ให้พนกังานทกุคนได้มส่ีวนร่วมในการสร้างคณุธรรมในการ
ท�างาน โดยต่อยอดจากการท�างานของตนเอง คิด วิเคราะห์ 
ออกมาเป็นแผนงาน ภายใต้การท�าความดี ที่ส่งผลให้งาน 
ประสบความส�าเร็จ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีขั้นตอนในการ
พฒันาแผนงาน 6 ขัน้ตอน คอื

ปรบัเปล่ียนป้องกัน

ปลูกจติ
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กจิกรรมส่งเสรมิโครงการกรงุไทยคณุธรรม
1.  ธนาคารได้ร่วมกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 

ธนาคารกรงุไทย บรรยายในเร่ือง Zero Tolerance และกรงุไทย
คุณธรรม ให้กับหน่วยงานทั่วทั้งองค์กร นอกจากการบรรยาย
แล้ว ยงัมกีจิกรรมคุณธรรมน�าใจใช้ชวีติมสีขุ กจิกรรมธรรมะสุขใจ 
และกิจกรรมบรรยายธรรมน�าใจในการท�างาน เพื่อสร้าง 
แรงบนัดาลใจ การน�าธรรมะมากล่อมเกลาจติใจ และเสรมิสร้าง
คณุธรรมให้เกดิขึน้กบัพนกังาน 

2. การส่งเสริมการมีส ่วนร่วมของผู ้บริหารและ
พนกังานในการน�าหลกับรรษทัภบิาลสูก่ารปฏิบตังิาน (KTB CG 
in Process) การส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับประพฤติตน 
เป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ที่แสดงออกซ่ึงวัฒนธรรม 
และค่านิยมสุจริต และการต่อต้านทุจริตที่จริงจังและเข้มแข็ง 
ของธนาคาร และการมอบรางวลั KTB CG in Process Awards 
เพ่ือยกย่องชมเชยหน่วยงานทีม่ผีลประเมนิการด�าเนนิกจิกรรม

ด้านบรรษัทภิบาลดีเด่น และเพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจส�าหรับ 
ผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร รวมถึงบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงนิทีธ่นาคารถือหุน้ 100% ในการน�าหลักบรรษัทภบิาล
ไปปฏิบัติจนเกิดผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์และมุ่งสู่การเติบโต
อย่างยัง่ยนื

3.  การจดัท�าคูม่อืท่ีเก่ียวข้องกบันโยบายด้านบรรษัทภิบาล
ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยธนาคารได้
ด�าเนินการปรับปรุงนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและการต่อต้าน
การทจุรติคอร์รปัชัน่ เพือ่เป็นแนวทางให้ผูบ้รหิารและพนกังาน
ของธนาคารถอืปฏบิตัติามแนวนโยบายดงักล่าว ดงันี้ 

 - คูม่อืการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส
 - คูม่อืบทบาทการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
 -  คูม่อืป้องกนัการรบั หรอืให้สนิบน และต่อต้าน

การทจุรติคอร์รปัชัน่ 
 -  คูม่อืป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 4.  การจัดกิจกรรมการสื่อสารและส่ือประชาสัมพันธ์

ด้านบรรษัทภิบาล เพื่อเผยแพร่ข้อมูล/ให้ความรู้แก่พนักงาน
ภายในองค์กร และองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ของธนาคาร  
โดยมุ่งเน้นการน�าเทคโนโลยีมาใช้ เป็นเคร่ืองมือและช่องทาง 
ในการส่ือสารมากข้ึน เช่น การประชาสัมพันธ์คลิป การถ่ายทอด
การน�าหลกับรรษทัภบิาลสูก่ารปฏบิตั ิโดยกรรมการและผูบ้รหิาร
ระดบัสงู ผ่านทางระบบ Digital Signage ซึง่เป็นระบบสือ่สาร
ภายในองค์กร การจดัแสดงนทิรรศการด้านบรรษทัภิบาลทัง้ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน เป็นต้น

5.  การจัดท�าแบบส�ารวจการรับรู้ ความเข้าใจ และ
การน�าไปปฏบิตั ิด้านบรรษทัภบิาล การต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่ 
และจรรยาบรรณธรุกจิธนาคาร (Code of Conduct) ประจ�าปี 
ของพนกังาน เพือ่น�าผลการส�ารวจเป็นข้อมลูส�าหรบัการปรบัปรงุ
การด�าเนนิงานในปีถดัไป

ทกุคนประกาศเจตนารมณ์ โดยทุกคนเหน็พ้องต้องกนั 

ร่วมกนัระดมความคดิ 
“ปัญหาทีอ่ยากแก้ ความดทีีอ่ยากท�า”

ขัน้ตอนท่ี 1

ก�าหนดเป้าหมายและจดัท�าแผนการด�าเนนิงาน

ขัน้ตอนท่ี 3

ลงมอืปฏบิตัใิห้เหน็ผลอย่างเป็นรปูธรรม

ขัน้ตอนท่ี 4

การประเมนิผลการด�าเนนิงาน

ขัน้ตอนท่ี 5

สรปุผลการปฏบิตังิานและจดัท�าองค์ความรู ้(KM)

ขัน้ตอนท่ี 6

ขัน้ตอนท่ี 2

205-2
การต่อต้านการทจุรติคอรร์ปัช่ัน

ธนาคารเสรมิสร้างวฒันธรรมค่านยิมสจุรติและการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนามาตรการและกลไก
ต่างๆ ด้านการป้องกันปราบปรามการทจุรติคอร์รปัชัน่ครอบคลมุ
ถงึการป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน การรบั/ให้สินบน การเปิดเผย
ข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการก�ากับติดตาม/ประเมิน 
ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น นอกจากนี้ 
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ธนาคารยังได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต อาทิ แนวทางการป้องกันการให้สินบน 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ความรู ้เรื่องการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์ ปปง. การป้องกันและ 
ปราบปรามการทจุรติระดบัสงู (นยปส.) 

ธนาคารได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ระหว่างส�านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ (ป.ป.ช.) 
ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ (สคร.) และหน่วยงาน
รฐัวสิาหกจิ เพือ่บรูณาการความร่วมมอืในการต้านทจุริต ยกระดบั
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ปฏิรูปกระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต นอกจากนี้ ธนาคารยังได้พัฒนา 
เครือข่ายในการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ร่วมกับหน่วยงาน 
ภาครัฐและเอกชน เช่น เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรต่อต้าน
คอร์รปัชัน่ (ประเทศไทย) (ACT) และเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ในเครอืข่าย Integrity and Transparency Assessment (ITA) 
รฐัวสิาหกจิ เป็นต้น

อบรมเก่ียวกับการต่อต้านการคอรร์ปัช่ัน 
ปี 2561

พนักงาน

3,795 คน

ผู้บรหิาร

2,859 คน

42.97%

100%

57.03%

6,654 คน

รวมท้ังส้ิน

205-2
นอกจากนี้ ในปี 2561 ธนาคารได้มีการจัดหลักสูตร 

ฝึกอบรมต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกธนาคาร ตามหมวดหมูท่ี่
เกีย่วข้องกบัการต่อต้านการคอร์รปัช่ัน
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ตวัอย่างหลกัสตูรทีจ่ดัอบรมในปี 2561

อบรมภายในธนาคาร อบรมภายนอกธนาคาร

- ปฐมนเิทศพนกังานเข้าใหม่

- กรงุไทยคณุธรรม เพือ่ขบัเคลือ่นธนาคารคณุธรรมต้นแบบ
- การเปลี่ยนแปลง และคุณธรรม เพื่อกรุงไทยยั่งยืน 

(Change and Good Governance)
- การด�าเนนิคดขีองศาลอาญาคดทีจุรติและประพฤตมิชิอบ

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 ส�าหรับผูป้ฏบิติังาน
ในบทบาทกรรมการชดุต่างๆ

- กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ 
การสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย (AML/CTPF)

- แนวทางการป้องกนัการให้สนิบนเจ้าหน้าทีข่องรฐั
- การสร้างความตระหนกัรูด้้านความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ 

(Cyber Security Awareness)
- สาขามาตรฐานต้นแบบส�าหรบัผลติภณัฑ์ฯ Market Conduct
- ขัน้ตอนการปฏบัิตงิานตามหลกัเกณฑ์ Market Conduct

- Cyber Resilience for Audit IT specialist

- กฎหมายปกครองเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครฐั

- ความรูด้้านกฎหมายธรุกจิสถาบนัการเงนิยคุใหม่
- ผลกระทบของกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจต่อสถาบัน 

การเงนิ
- เจาะลกึ พ.ร.บ.การจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพัสดภุาครฐั 

พ.ศ. 2560 และแนวทางปฏบิตัล่ิาสดุ ส�าหรบัผูบ้รหิาร
- กฎหมายธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์

- การบรหิารองค์การภาครฐัในยคุ 4.0

- นกับรหิารระดบัสงู : ผูน้�าทีม่วีสิยัทศัน์และคณุธรรม (นบส. 1)
- Cyber Security Risk Management & Trend 2018

- Cyber Security Strategy for Management
- Risk Management Program for Corporate Leaders 

(RCL)
- การก�ากบัดแูลด้าน Market Conduct ภาคธรุกจิการเงนิ
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205-2
การส่ือสารและเผยแพรค่วามรู ้

ธนาคารจัดให้มีช่องทางและกิจกรรมในการสื่อสารและ
เผยแพร่ความรู ้แก่พนักงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
หลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปช่ันในองค์กร เช่น การจัดกิจกรรม 52 ปี  
รวมพลังเป็นหนึ่ง (KTB Zero Tolerance) การสร้างความรู้
ความเข้าใจเพื่อน�าไปสู ่การประพฤติปฏิบัติของพนักงาน  
ผ่านระบบ E-Learning Intranet CG Times การปฐมนเิทศ
พนักงานเข้าใหม่ บอร์ดนิทรรศการและบูธกิจกรรมต่างๆ  
โดยคณะกรรมการธนาคารทุกท่าน และพนักงานลงนาม 
รบัทราบจรรยาบรรณธรุกจิ (Code of Conduct) ต่อเนือ่งตัง้แต่
ปี 2560 (ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561) จ�านวน 22,042 ท่าน

ธนาคารได้สื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและ 
ให้สนิบน (Anti Corruption and Bribery Policy) แก่ผูบ้รหิาร
และพนักงานของธนาคาร ลูกค้า คู่ค้า และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงนิของธนาคาร ให้รบัทราบและใช้เปน็แนวทางปฏบิตัิ
ร่วมกัน ผ่านหน้าเว็บไซต์ธนาคาร CG Times Intranet  
รวมทั้งยังได้พัฒนาการท�างานในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง  
ให ้มีการเผยแพร ่แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ ้างประจ�าป ี
บนหน้าเว็บไซต์ธนาคาร

ทั้งนี้ธนาคารจะไม่ยอมให้มีการให้หรือรับสินบน โดยได้
จัดท�าระเบียบการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
และคูม่อืปฏบิตังิาน (Do & Don’t) ในการป้องกนัการให้สนิบน
เจ้าหน้าทีข่องรัฐ เพือ่เป็นแนวทางแก่พนกังานในการปฏบิตังิาน

ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย 
สามารถแจ้งเบาะแสการกระท�าความผดิได้หลากหลาย
ช ่องทาง ซึ่งหากผู ้ใดพบเห็นการกระท�าผิดของ 
กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ลกูจ้างของธนาคาร หรอื
พนกังานบรษิทัในเครอื ไม่ว่าจะเป็นการกระท�าทจุรติ 
ผิดกฎหมาย ผิดระเบยีบธนาคาร หรอืกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานก�ากับภายนอกต่างๆ สามารถแจ้งเบาะแส
ผ่านช่องทางตามทีก่�าหนดไว้ นอกจากนี ้สามารถแจ้ง
เบาะแสผู้กระท�าการทุจริต (Whistle Blowing) 
โดยตรงมาที่ประธานกรรมการธนาคารผ่านอีเมล 
whistleblowing@ktb.co.th ทัง้นี ้รายชือ่ของผูแ้จ้ง
เบาะแสจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และได้รับการ
คุ ้มครองทั้งระหว่างการด�าเนินการสอบสวนและ 
หลงัเสรจ็สิน้กระบวนการ

การแจง้เบาะแสทจุรติ

บุคลากรของธนาคาร 
และบรษัิทในเครอืธนาคาร 

ต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้อง
กับเรื่องการรบัหรอืให้สินบน 

และการคอรร์ปัชั่น
ไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคาร 
กรุงไทย ได้ประกาศเจตนารมณ์ถึงหลักการ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
ประกาศนโยบาย No Gift Policy เพ่ือส่งเสรมิ
และสนับสนุนให้พนักงานของธนาคารปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อประชาชน โดยปราศจากความเคลือบแคลง
ในความซื่อสัตย์สุจรติ
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การบรหิารความเส่ียง

ธนาคารได้ก�าหนดโครงสร้าง นโยบาย และแนวทาง 
การบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ครอบคลุม การบริหาร
ความเสี่ยงด้านต่างๆ ตามกรอบข้อก�าหนดของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย (ธปท.) รวมถงึแนวทางของ Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO) และ State Enterprise Performance Appraisal 
(SEPA) ซ่ึงเป็นกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
เชิงบูรณาการตามหลักสากล คือ การเชื่อมโยงกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงเข้ากับแผนกลยุทธ์ และโอกาสทางธุรกิจ  
ซึ่ งช ่วยให ้การบริหารและจัดการความเสี่ยงครอบคลุม 
ทัว่ทัง้องค์กร โดยมกีารก�าหนด

เป้าหมายการด�าเนินงานปี 2561

สนับสนุนยุทธศาสตรแ์ละการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร รวมท้ังการเติบโตทาง
ธุรกิจอย่างย่ังยืน (Risk & Return Optimization) ตลอดจนการปฏิบัติ 
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางการ (Comply with Regulation)

บรหิารจดัการ NPL ให้ไม่สูงเกินกวา่ Risk Tolerance

เปน็ไปตามเปา้หมาย NPL ณ ธนัวาคม 2561 ของธนาคารต�ากวา่ Risk Tolerance

เป้าหมายการด�าเนินงานปี 2563

ผลการด�าเนินงานปี 2561

ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยก�าหนดเป็นค่า
เฉพาะหรือเป็นช่วงขึ้นอยู่กับดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk 
Indicators) ที่ใช้และความเหมาะสม ท�าให้ธนาคารสามารถ
บรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย โดยความเสีย่งทีย่อมรบัได้
ของธนาคารในปัจจบุนัครอบคลมุความเสีย่งทีม่นียัส�าคญัทกุด้าน
ตามกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนตาม
เกณฑ์ Basel ของ ธปท. ได้แก่ 

รวมถึงมีการด�ารงเงินกองทุนอย่างเพียงพอเพื่อรองรับ
ความเสีย่งต่างๆ ดงักล่าว ตามเกณฑ์ Basel ทัง้ในภาวะปกตแิละ
ภาวะวกิฤติ (Stress Test) ซึง่นโยบายและกลยทุธ์ในการบรหิาร
ความเส่ียงดังกล่าวจะน�าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธนาคาร 
ผูถ้อืหุน้ตลอดจนผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต่างๆ ได้อย่างยัง่ยนื 

ระดับความเส่ียง
ท่ียอมรบัได้ 

(Risk Appetite) 

ระดับความเส่ียง
ท่ีทนได้ 

(Risk Tolerance) 
R
I
S
K

ความเส่ียง
ด้านเครดิต

ความเส่ียง
ด้านปฏิบติัการ 

ความเส่ียง
ด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียง
ด้านกลยุทธ์ 

ความเส่ียง
ด้านชื่อเสียง 

ความเส่ียง
ด้านตลาด 

ความเส่ียงจาก
การกระจกุตัว
ด้านเครดิต

ความเส่ียงด้านอตัรา
ดอกเบีย้ในบญัชี
เพ่ือการธนาคาร 
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หน้าที ่(Check and Balance) และการตรวจสอบกล่ันกรองงาน 
หรือเห็นชอบตามล�าดับการบังคับบัญชา ซึ่งจะช่วยให้ธนาคาร
ผลติผลงานทีม่คีณุภาพ มวีธิกีารปฏบิตังิานทีถ่กูต้อง สม�า่เสมอ 
สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานได้อย่างต่อเน่ือง โดยมี
การปรบัปรงุ SOP ให้เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ และยงัสามารถน�า 
SOP ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน  
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร น�าไปใช้เป็นคู ่มืออ้างอิง 
การปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลา และใช้เป็น Check List  
ในกระบวนการตรวจสอบการปฏบิตังิานด้วย

 นอกจากน้ี ธนาคารได้มกีารเน้นย�า้ ในเรือ่งของการบรหิาร
ความเสี่ยงและได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับพนักงาน 
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 

รวมถึงมีการทบทวนกระบวนการพัฒนาพนักงานอย่าง 
ต่อเนือ่งทกุปี เพือ่ให้สอดคล้องและเชือ่มโยงกบัแผนยทุธศาสตร์
ของธนาคาร และวตัถปุระสงค์เชงิยทุธศาสตร์ของธนาคาร ซึง่มี
การพฒันาสมรรถนะในการปฏบิตังิาน 3 ด้าน คอื 

205-1
การประเมนิความเส่ียงการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

ธนาคารโดยสายงานบริหารความเสี่ยง มีฝ่ายจัดการ
อาชญากรรมทางการเงนิและการทจุรติ ปฏบิตังิานบรหิารจดัการ
งานด้าน Financial Crime and Fraud Management โดย

• ก�าหนดกลยุทธ์ นโยบายและกระบวนการจัดการ
ป้องกนัการทจุรติและข้อผดิพลาด 

• วิเคราะห์สาเหตุ แนวโน้มเพื่อหาวิธีป ้องกัน  
แจ้งเตอืน ลดความเสีย่ง/ความเสยีหายทีอ่าจเกดิจากการกระท�า 
ทจุรติ มใิห้เกดิซ�า้ ท�าการตรวจจบัรายการธรุกรรมทางการเงนิ 
ทีผ่ดิปกต ิ(Fraud Monitoring) 

เพ่ือระงับความเสียหายให้กับลูกค้าพร้อมแจ้งเตือน  
ท�าการตรวจสอบ/สืบสวนข้อเทจ็จรงิ ผูก้ระท�าและผูเ้กีย่วข้องกบั
การทจุริตทีเ่กดิขึน้ร่วมกบัหน่วยงานภายใน/ภายนอกทีเ่ก่ียวข้อง 
ท�าการพจิารณาเยยีวยาลกูค้า และประสานการส่งมอบเอกสาร
หลักฐานที่พบให้กับหน่วยงานส�าหรับด�าเนินคดีกับผู ้ทุจริต 
หรือมิจฉาชีพ โดยมีการทบทวนกระบวนการและปรับปรุง 
ให้ทนัสมยัตามสถานการณ์ปัจจบุนั เป็นประจ�าทกุปี

ธนาคารได้มีการก�าหนดให้ทุกหน่วยงานของธนาคาร 
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงานตนเอง เช่น  
การประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง (RCSA) และ 
การก�าหนด KRI เพือ่ใช้ในการตดิตามความเสีย่ง จงึมัน่ใจได้ว่า
ธนาคารได้มแีนวทางการควบคมุ ประเมนิ และตดิตามความเสีย่ง 
อันเนื่องมาจากการทุจริตและความเสี่ยงอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบ 
ต่อการด�าเนนิธรุกจิของธนาคาร

การเสรมิสรา้งวฒันธรรม
ด้านการบรหิารความเส่ียง

ธนาคารมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านการบริหาร 
ความเสี่ยง รวมถึงการประกาศ “เจตนารมณ์เจตจ�านง”  
ในการด�าเนนิงานอย่างมคีณุธรรม เพือ่มุง่มัน่การเป็นองค์กรทีไ่ม่
ทนต่อการทจุรติ (Zero Tolerance in Compliance and Fraud) 
Whistle Blowing เพือ่ให้เป็นช่องทางในการร้องเรยีนการกระท�าผิด
ของพนกังานและผูบ้รหิารของธนาคาร ส�าหรบักระบวนการท�างาน 
ธนาคารมีนโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ อันเป็นการสร้าง 
ความรับผิดชอบอย่างทั่วถึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง
องค์กร โดยธนาคารได้มกีารจดัท�าคูม่อืมาตรฐานการปฏบิตังิาน 
(Standard Operating Procedure: SOP) ซึง่มกีระบวนการ
ท�างานทีม่กีารควบคมุภายใน (Internal Control) โดยมกีารแบ่ง

หนังสือเวยีน

Google Site

KTB-Mail

Youtube Live 

Intranet

www.

สมรรถนะหลัก
ในการ

ปฏิบติังาน

สมรรถนะ
ในการ

ปฏิบติังาน
รายต�าแหน่ง

สมรรถนะ
ในการ

บรหิารจดัการ

หลกัสตูรการพฒันาพนกังาน ประกอบด้วย ความรูผ้ลิตภณัฑ์ 
การขายและบรกิาร ความรูด้้านสนิเชือ่ การปรบัโครงสร้างหนี้
เพื่อลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) การบริหารจัดการ 
ความเสีย่ง การตรวจสอบภายใน กฎระเบยีบการปฏบิติังาน การพฒันา
ภาวะผูน้�า (Leadership) ทกัษะการสอนงาน (Coaching) ฯลฯ 
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ให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ และการปรบัปรงุ
กระบวนการสินเชือ่ รวมถึงเรือ่งทีเ่ก่ียวกับการตรวจสอบ และ 
การด�าเนินการตามประเด็นข้อตรวจพบของหน่วยงานก�ากับ 
ทกุหน่วยงาน เช่น ธปท. ก.ล.ต. สตง. ป.ป.ช. และ ปปง. เป็นต้น

-		 คณะท�างาน	 Governance	 Risk	 and	
Compliance	(GRC)	ท�าหน้าทีบ่รูณาการงานด้าน Corporate 
Governance, Risk Management และ Compliance รวมทัง้
ก�าหนดกระบวนการบริหารงานที่ชัดเจน และด�าเนินการ 
ในเรือ่งทีเ่ก่ียวข้องกับการก�ากับดูแลการบริหารจดัการองค์กรให้
เป็นไปตามแนวทาง GRC และเพ่ือให้การปฏบิตังิานตามแนวทาง 
GRC เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในระดับ 
ปฏบิตักิาร 

ธนาคารมีกระบวนการหรือวิธีการปลูกฝังให้พนักงาน 
ในทกุระดับชัน้ ตระหนกัถึงบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ
ในการบรหิารจดัการความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการปฏบิตังิาน
ของตนเอง (Ownership of Risk) โดยธนาคารก�าหนดให ้
ทกุสายต้องม ีRisk Owner เป็นของตนเอง โดยม ีOperational 
Risk Officer (ORO) เป็นผู้ท�าหน้าที่ดูแลความเส่ียงด้าน 
ปฏบิตักิารและรายงาน Loss Data ไปยงัฝ่ายบรหิารความเสีย่ง
ด้านปฏบัิตกิาร และมกีารมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานด�าเนินการ
จดัท�าแบบฟอร์มประเมนิความเสีย่งตนเอง (Risk Control Self 
Assessment) เป็นประจ�าทกุปี

นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดต้ังคณะท�างานด้าน Market 
Conduct เพื่อผลักดันให้มีการบริการแก่ลูกค ้าอย่างมี 
ความเป็นธรรม มีกระบวนการขายท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
แต่ละประเภท รวมถึงมีกระบวนการก�ากับและตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานอย่างรัดกุมและมีแนวทางการจัดการเรื่อง 
ร ้องเรียนไม่ให้เกิดขึ้นซ�้าและให้น�าเสนอความคืบหน้าต่อ 
คณะกรรมการต่างๆ รวมถงึคณะกรรมการธนาคารอย่างต่อเนือ่ง

ผ่านการพัฒนาที่หลากหลายช่องทาง เช่น การฝึกอบรมแบบ 
Classroom Training การศกึษาหาความรูด้้วยตนเอง (E-Learning) 
การเรยีนรูผ่้านระบบ VDO Conference การฝึกอบรมในงาน 
(On the Job Training) Coaching Mentoring Case Study 
& Workshop Webinar ฯลฯ

 นอกจากนั้น ยังมุ ่ งเน ้นการพัฒนาบุคลากรด ้วย 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างพนักงาน (Experience 
Based Training) ด้วยกนัเอง และผูบ้รหิารกบัพนกังานซึง่ผูบ้รหิาร
ระดับสูงได้ร่วมสร้างบรรยากาศเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ภายใน
องค์กรอย่างต่อเนือ่ง โดยเป็นวทิยากรถ่ายทอดความรูใ้ห้พนกังาน
โดยตรง เช่น โครงการกรงุไทยคณุธรรม โครงการ FAST DNA 
เป็นต้น เพือ่ให้พนกังานตระหนักถงึความส�าคญัของการปฏบิตัติาม
ค่านยิมหลกั และซึมซับเข้าไปอยูใ่นชวิีตประจ�าวนัในการท�างานและ
ชวีติส่วนตวัของพนกังานทกุคน

แนวทางการป้องกันเพ่ือลดความเส่ียง 
จากการด�าเนินงานและการปฏิบัติงาน 
เพ่ือลดความเส่ียงต่างๆ 

จากการทีธ่นาคารได้มกีารก�าหนดให้มดีชันชีีว้ดัความเสีย่ง 
(Key Risk Indicator: KRI) เพือ่เป็นเป้าหมาย ในการบรหิารจดัการ
ความเสีย่ง โดยมกีารก�าหนดระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้ (Risk 
Appetite Level) และระดบัความเสีย่งทีท่นได้ (Risk Tolerance 
Level) และบรหิารจดัการให้ความเสีย่งอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้  
โดยเมือ่ดชันชีีว้ดัความเสีย่ง (Key Risk Indicator) มีค่าเกนิกว่า
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ธนาคารจะมีการด�าเนินการ  
ตามแผนการควบคมุความเสีย่ง (Action Plan) ทีก่�าหนดไว้ และ
มีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลลัพธ์จากการควบคุม
ความเสี่ยงว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ ถ้าการควบคุมความเสี่ยง
ไม่มปีระสทิธภิาพ จะมกีารหารอืและพฒันาแนวทางการควบคมุ
ความเสี่ยงต่อไป รวมทั้งมีการรายงานผลการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ 
นอกจากนี ้ธนาคารยงัให้ความส�าคญัต่อการบรูณาการ การบริหาร
ความเสีย่ง การก�ากบัการปฏบัิตติามกฎเกณฑ์ และการตรวจสอบ
ภายในเข้าไว้ด้วยกนั โดยได้จดัตัง้คณะกรรมการ Governance 
Risk and Compliance (GRC) ซึง่ม ี2 ระดบั ได้แก่

-		 คณะกรรมการ	 Governance	 Risk	 and	
Compliance	 (GRC) จะท�าหน้าที่ด�าเนินการในเรื่องที ่
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการ 
ที่เกี่ยวข้องสั่งการให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการ และ/หรือ เรื่องที่
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ส่ังการ รวมถงึการพิจารณากลัน่กรองและ
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ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ใหม ่(Emerging Risk) 

นวัตกรรมเทคโนโลยี ในยุค Dig ital Economy  
มีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงกว้าง  
เกดิการพลกิโลก (Disruptive Technology) ทัง้ด้านเศรษฐกจิ 
ธุรกิจ และการด�ารงชีวิตในรูปแบบใหม่ ส่งผลกระทบอย่าง
รวดเรว็และรนุแรงต่อตลาดและผลติภณัฑ์ในรปูแบบเดมิ ธรุกจิ
ธนาคารจึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับ Digital Trend  
โดยเฉพาะลูกค้าหันมาใช้บริการ Digital Banking เพิ่มขึ้น 
อย่างมากและต่อเนื่อง โดยเฉพาะ Internet Banking และ 
Mobile Banking ซ่ึงสามารถท�าธุรกรรมทางการเงินได้ง่าย 
สะดวกสบาย รวดเร็ว และท�าได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่จ�าเป็น 
ต้องไปที่สาขาของธนาคาร ส่งผลให้ธนาคารต้องปรับเปล่ียน
กลยทุธ์ พร้อมทัง้ปรบัเปลีย่นรปูแบบสาขาเป็นการให้บรกิารทีม่ี
ความซับซ้อน หรือบริการให้ค�าปรึกษาจากเจ้าหน้าที่แทน  
จึงเป็นความเสีย่งใหม่ในด้านบุคลากร (Human Resources: HR)  
ทีธ่นาคารให้ความส�าคัญและดแูลบรหิารจดัการ รวมถึงความเส่ียง
จากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Risk) ซึ่งจ�านวนและ 
ความสามารถของ Hacker มากขึน้เรือ่ยๆ เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการ
โจมตมีกีารพฒันาและมคีวามร้ายแรงมากขึน้

นอกจากนี้ ในโลกการเงินสมัยใหม่ ยังมีผู้ให้บริการที ่
หลากหลายมากขึน้ ทัง้ผูใ้ห้บรกิารทีไ่ม่ใช่ธรุกจิธนาคาร (Non-Bank) 
และธุรกิจเทคโนโลยีการเงินรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Fin Tech  
หรอื Financial Technology เข้ามาร่วมเป็นผูใ้ห้บรกิารด้วย 
โดยเฉพาะธรุกรรมด้านการช�าระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์ ส่งผลให้
ธุรกิจธนาคารเผชิญการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ท�าให้ต้นทุนการด�าเนินงานต�่าลง ส่งผลให ้
ค่าธรรมเนยีม (Fee) ทีจ่ะได้รบัจากลูกค้าลดลง จึงเป็นความท้าทาย
และเป็นความเสีย่งใหม่ด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) ส่งผลให้
ธนาคารต้องปรับตัวลงทุนน�าระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช ้
เพือ่ลดต้นทนุ วางแผนกลยทุธ์สร้างรายได้เพือ่ชดเชยรายได้ทีล่ดลง 
พร้อมทัง้สร้างโอกาสทางธรุกจิใหม่ๆ

นอกจากนี้ ธนาคารพร้อมที่จะสนองนโยบายและเป็น 
ผู ้สนับสนุนหลักในโครงการต่างๆ ตามนโยบาย National 
e-Payment ซึง่ท�าให้ธนาคารสามารถรกัษาจดุแข็งในกลุม่ลกูค้า
ภาครัฐ พร้อมทั้งต่อยอด/ขยายขอบเขต รวมถึงสนับสนุนการ
พฒันาคุณภาพชวีติของคนในสังคมไปพร้อมกัน นอกจากนี ้ธนาคาร
ยงัมกีารเตรยีมความพร้อมในการพฒันาผลติภณัฑ์รปูแบบใหม่ๆ 
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล ทั้งนี้  
เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม และสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่  
เพือ่การเตบิโตทีย่ัง่ยนืของธนาคารต่อไป
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ต่อลูกค้าและธนาคาร พร้อมทัง้จดัต้ังโครงการนวตักรรมข้อมลู
เพือ่การขบัเคลือ่นธรุกิจ (Data Innovation) เพ่ือรวมศนูย์งานที่
เก่ียวข้องกับงานด้าน Data Analytics เพือ่ให้เป็นระบบธรุกิจ
อัจฉริยะ (Business Intelligence) ในการขับเคล่ือนธุรกิจ  
รวมทัง้ตอบโจทย์ทางธรุกิจได้อย่างตรงจดุ เช่น CEO Dashboard 
เป็นต้น นอกจากนี ้มกีารจดัต้ังทมี Business Innovation Lab 
เพื่อวางแผนพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นรากฐานของแผนพัฒนา
ผลติภณัฑ์และโครงสร้างพืน้ฐานของธนาคารในอนาคต โดยแต่ละ
โครงการจะมีการพิจารณาความเหมาะสมและมีการติดตาม 
ความคืบหน้าและผลการด�าเนนิงานจากคณะกรรมการ Future 
Banking ซึ่งโครงการต่างๆ ที่กล่าวมานี้จะช่วยให้ธนาคาร 
ปรบักลยทุธ์ในการแข่งขนัทีจ่ะรนุแรงขึน้ตาม Digital Trend ได้

 2.5 ธนาคารได้ยกระดบัการป้องกนัภัยจากไซเบอร์ 
(Cyber Risk) จนมีความมั่นใจได้ว ่า ปัจจุบันการรักษา 
ความปลอดภยัทางด้าน Cyber Security ของธนาคาร สามารถ
ป้องกันการโจมตีจากภายนอกได้ในระดับมาตรฐานสากล  
และยงัคงพฒันาอย่างต่อเนือ่งโดยมกีารประสานงานอย่างใกล้ชิด
กับหน่วยงานภายนอก เพือ่รับข้อมลูในการเฝ้าระวงัภยัไซเบอร์ 
(Cyber Risk) ที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงจัดตั้งทีม Information   
Security Awareness เพือ่ให้ความรูพ้นักงานในการป้องกนัตน
จากภยัไซเบอร์ (Cyber Risk) อกีด้วย

แผนการบรหิารความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ใหม่

ธนาคารมแีผนการบรหิารความเสีย่งจาก Digital Trend 
และการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ดงันี้

1. แผนการบรหิารความเสีย่งจากการปิดสาขา ธนาคาร
มแีนวทางด�าเนนิการ ดงัน้ี

 1.1 ธนาคารได้จดัท�า Branch Channel Strategy 
เพื่ อ ร อ ง รั บก า รป ิ ด /ป รับ รู ปแบบสาขาจ� า นวนมาก  
โดยมีการพิจารณาอัตราก�าลังที่เหมาะสม และมีการโอนย้าย
พนักงานไปยังหน้าที่ใหม่ที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร  
พร้อมท้ังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบสาขาให้เหมาะสม และ 
หลากหลายตรงกบัความต้องการของลกูค้า เช่น บางพืน้ทีอ่าจเป็น 
Full Branch บางพ้ืนที่ อาจเป็น Advisory Branch ที่เน้น 
การบรกิารให้ค�าแนะน�าปรกึษา

  1.2 ธนาคารได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ด้าน HR  
ที่สอดคล้องเพื่อปรับรูปแบบองค์กร พรัอมทั้งพัฒนาศักยภาพ
พนกังานโดยมีแผนการ Refunction และ Reskill ให้แก่พนกังาน
อย่างชัดเจน เพื่อรองรับทิศทางการท�าธุรกิจของธนาคาร 
ในอนาคต

2. แผนการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยทีางการเงิน การเป็น Digital Banking และการแข่งขัน

 2.1 ธนาคารเปิดตัว Application “Krungthai 
NEXT” ซ่ึงเป็นการพฒันามาจาก KTB Netbank เดมิ เพือ่ให้ 
ใช้ง่าย และรองรบัการท�าธรุกรรมรปูแบบอืน่ในอนาคต

 2.2 ธนาคารมีแผนสร ้างรายได ้ทดแทนค่า
ธรรมเนยีมทีล่ดลง อาท ิ มกีารเพิม่การ Cross Sell/Up Sell 
ผลติภัณฑ์และบรกิารต่างๆ รวมถงึการเพิม่ช่องทาง Cross Sell/
Up Sell ทาง Internet

 2.3 สร้างโอกาสทางธุรกจิใหม่ๆ เพ่ือสร้างรายได้/
ก�าไรเพิม่เตมิ ซึง่นอกจากจะสนบัสนนุโครงการต่างๆ ตามนโยบาย 
National e-Payment การใช้บัตรแทนเงินสดต่างๆ อาทิ 
e-Wallet, บัตร Pre-paid ส�าหรับลูกค้ากลุ ่มต่างๆ เช่น  
บตัรสวสัดกิารแห่งรฐัและบตัรพร้อมจ่าย และธนาคารได้เปิดตวั 
Krungthai Travel Card ส�าหรบัแลกเปลีย่นเงนิสกุลต่างประเทศ
เพื่อใช้จ่ายในต่างประเทศที่รองรับถึง 10 สกุลเงินในบัตร  
โดยธนาคารเป็นธนาคารแรกและธนาคารเดียวในประเทศไทย 
ทีร่เิริม่ผลติภัณฑ์นี้

 2.4 ธนาคารมีการศึกษาออกแบบและพัฒนา
ผลติภัณฑ์และบรกิารใหม่ๆ ในรปูแบบ Digital (Full Digitalize 
Process) เช่น มกีารจดัตัง้ทมี Internal Digitization เพือ่พฒันา/
ปรบัปรงุกระบวนการภายในธนาคารในเชงิ Digital เพือ่เพิม่คณุค่า
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นโยบายความเส่ียงด้านสังคม 
และส่ิงแวดล้อม 

ธนาคารให้ความส�าคัญในการก�าหนดกรอบแนวทาง 
การพจิารณาให้สินเชือ่ โดยค�านงึถงึความเสีย่งจากการให้สนิเช่ือ
แก่ธรุกิจทีอ่าจส่งผลกระทบต่อประเดน็ด้านสังคมและสิง่แวดล้อม 
และได้ก�าหนดไว้ในระเบยีบปฏบิตังิานด้านสนิเชือ่ในเรือ่งการให้
สนิเชือ่ต้องไม่เข้าข่ายการให้สนิเชือ่ทีธ่นาคารห้ามหรอืไม่ประสงค์
ให้กู ้เช่น โครงการทีเ่ป็นการบกุรกุท�าลายพ้ืนทีใ่นเขตป่าชายเลน 
หรือเป็นโครงการที่จะเปลี่ยนสภาพป่าไม้ชายเลน สินเชื่อ
โครงการทีอ่าจมผีลกระทบในการท�าลายสภาพแวดล้อม โดยต้อง
ถอืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั

นอกจากนี้ธนาคารก�าหนดให้มีการติดตามดูแลการใช้ 
สินเชื่อของลูกค้าอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ลูกค้าได้รับอนุมัติสินเชื่อ 
จนช�าระหนี้เสร็จส้ิน ตลอดจนการด�าเนินการของโครงการ 
ในระหว่างการใช้สนิเชือ่ของลกูค้า เพือ่ให้มัน่ใจว่าเม่ือมคีวามเสีย่ง
ด้านต่างๆ เกิดขึ้นกับลูกค้า รวมทั้งด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ธนาคารสามารถเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างทันกาล  
โดยก�าหนดระเบยีบแนวทางการตดิตามความเสีย่งในเชงิป้องกัน 
อาทิ ติดตามคุณภาพสินเชื่อ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ 
ข้อกฎหมาย สภาพของหลกัประกนั และก�าหนดให้มกีารทบทวน
สนิเชือ่เป็นประจ�าทกุปี ตามแนวทางทีธ่นาคารก�าหนด

การประเมินความเส่ียงของธนาคารท่ีเกิด
จากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภมิูอากาศ (Climate Change)

ธนาคารมีการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หรือภยัธรรมชาติต่างๆ 
สามารถพจิารณาได้ 2 มติ ิคอื ความเสีย่งในการปฏบิตังิานและ
ด�าเนินธุรกิจของธนาคาร และความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการด�าเนินธุรกิจและการช�าระหนี้ของลูกค้า 
ดงันี้

ธนาคารมกีารประเมนิผลกระทบทางธุรกิจทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิ
และไม่เป็นตัวเงนิกรณีเกิดภยัพบัิติ ส่งผลให้ธนาคารไม่สามารถ
ด�าเนินธุรกิจได้ตามปกติ และธนาคารได้ก�าหนดนโยบายการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management Policy) โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ธนาคาร และมกีารทบทวนเป็นประจ�าทกุปี รวมถงึได้จดัท�าแผน
รองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity 
Plan: BCP) ตลอดจนทบทวนและทดสอบเป็นประจ�าตามรอบ
ระยะเวลาที่ก�าหนด เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารพร้อมรับมือกับ
เหตุการณ์ภยัพบิติัต่างๆ และสามารถด�าเนนิธรุกิจได้ภายในระยะ
เวลาทีเ่หมาะสม ทัง้นี ้ ธนาคารมกีารติดตามข่าวสารเหตุการณ์
ภยัพบิตัต่ิางๆ ทีเ่กดิขึน้เป็นประจ�าอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้ธนาคาร
สามารถรบัมอืจดัการภาวะวกิฤติได้อย่างทนัท่วงที

ความเ ส่ียงที่ จะส ่ งผลกระทบต ่อความสามารถ 
ในการด�าเนนิธรุกจิและการช�าระหนีข้องลกูค้า ธนาคารมกีารติดตาม
สถานการณ์และประเมินความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง 
สภาพภมูอิากาศเป็นประจ�า ในกรณทีีเ่กดิภยัธรรมชาต ิธนาคาร
จะประเมนิผลกระทบทัง้ในระดบัภูมภิาค ระดบัอตุสาหกรรม และ
รายลกูค้า โดยมกีารแจ้งไปยงัหน่วยงานทีด่แูลลกูค้ากลุม่ดงักล่าว
ให้ตดิตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ มกีารเฝ้าระวงัและรายงาน
ผลกระทบรวมถึงมีการส�ารวจความเสียหายที่ เ กิด ข้ึน  
เพือ่พจิารณาให้มาตรการเยียวยาช่วยเหลือลูกค้า หรอืปรบัระดับ
ความเสี่ยงของลูกค้าหรืออุตสาหกรรมหรือภูมิภาค และให้ม ี
การตดิตามและเฝ้าระวงัจนกว่าสถานการณ์จะคลีค่ลายต่อไป

201-2
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 การด�าเนินงาน

ด้านเศรษฐกิจ

ผลก�าไรสุทธิ 
28,491 ล้านบาท

เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 27.0%

การด�าเนินงาน
ทางด้านดิจทัิลในปี 2561

ผล 
การด�าเนินงาน

ธนาคารมี Brand 
Awareness ด้าน 
Digital Banking 
อยู่ในล�าดับ 3 

เป้าหมาย
การด�าเนินงาน

ธนาคารมี Brand 
Awareness อยู่  
Top 3 ของธนาคาร
ด้ า น  D i g i t a l 
Banking  
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เสรมิสรา้งความมั่นคงทางการเงนิ 
และมีผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระดับ
ท่ีเหมาะสม สนับสนุนการด�าเนินงาน
ภาครฐั โดยมีการบรหิารจดัการ 
ผลิตภัณฑ์และให้บรกิารในระดับชั้นน�า

สินเชื่อธุรกิจ
ขนาดใหญ่ 

646,016 
ล้านบาท

สินเชื่อรฐับาล
และรฐัวสิาหกิจ

179,904 
ล้านบาท

สินเชื่อวสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม

344,197 
ล้านบาท

สินเชื่อ 
รายย่อย

778,262
ล้านบาท

สินเชื่อ
อื่นๆ 

370 
ล้านบาท

33.2%

9.2%
17.7%

39.9%

0.0%

เงนิรบัฝาก

2,042,948
ล้านบาท

สินทรพัย์
ในประเทศและต่างประเทศ

2,656,181
ล้านบาท

จ�านวนผู้ถือหุ้น

61,463
ราย

จ�านวนหน้ีสิน

2,368,676
ล้านบาท

จ�านวนการปล่อยสินเชื่อท้ังหมดของธนาคารประจ�าปี 2561   1,948,702 ล้านบาท* 

*ยอดเงนิหลังจากหักรายได้รอตัดบญัชี
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การด�าเนินงานทางด้านดิจทัิลในปี 2561 
103-2, 103-3, 102-7, 203-2

ธนาคารม ีBrand Awareness อยู่ Top 3 ของธนาคารด้าน Digital Banking  

ธนาคารมี Brand Awareness ด้าน Digital Banking อยู่ในล�าดับ 3

เป้าหมายการด�าเนินงานปี 2561

ผลการด�าเนินงานปี 2561

ธนาคารกรุงไทยหนึ่งในเสาหลักของระบบเศรษฐกิจไทย 
มบีทบาทส�าคญัในการร่วมพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไปสูร่ะบบ
เศรษฐกิจ 4.0 ในยคุดจิิทลัทีเ่ทคโนโลยเีข้ามามีบทบาทในการท�า
ธรุกิจ และเปลีย่นแปลงวถิชีวีติของคนไปอย่างสิน้เชงิ โดยธนาคาร
นอกจากที่ได้เปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อก้าวสู่การเป็น Invisible 
Banking เพือ่น�าเสนอผลติภัณฑ์และบรกิารเพือ่ตอบโจทย์วถิชีวีติ
ของผู้คนยุคดิจิทัลแล้ว ในฐานะของธนาคารพาณิชย์ ธนาคาร 
มส่ีวนส�าคญัต่อการสนบัสนนุนโยบายของรฐับาลเพือ่เปลีย่นผ่าน
ระบบเศรษฐกจิของประเทศไทยสูร่ะบบเศรษฐกจิ 4.0 เพือ่พฒันา
ประเทศไทยอย่างยัง่ยนื

 ในปี 2561 ท่ามกลางกระแส Technology Disruptive 
ทีเ่ข้ามามผีลต่อการด�าเนนิงานของธรุกจิต่างๆ ทัง้ในส่วนของระบบ
การท�างาน และการพฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารเพือ่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นทั้งโอกาส 
และความท้าทายของธนาคาร โดยธนาคารได้ใช้งบประมาณ 
กว่า 10,000 ล้านบาท ในการปรับองค์กรให้สอดรับกับ 
การเปล่ียนแปลงทีเ่ป็นอยู ่ทัง้นีต้ามแผนยทุธศาสตร์ของธนาคาร
ในการด�าเนินธุรกิจปี 2561 ในการมุ่งสู่ Krungthai Digital 
Banking เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนตาม
กลุม่ลกูค้าเป้าหมายหลกั 5 Ecosystems พร้อมทัง้เป็นส่วนหนึง่ใน
การสนบัสนนุกบัวสิยัทศัน์ Thailand 4.0 ของประเทศ ธนาคารได้
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102-7, 203-2

ใช้ศกัยภาพทางด้านการเงนิและการพฒันาการด�าเนนิโครงการ
ต่างๆ ในรอบปีทีผ่่านมาเพือ่สนบัสนนุวตัถุประสงค์ดังกล่าว ดงันี้ 

1. National e-Payment 
ธนาคารสนบัสนนุระบบการช�าระเงินแบบอเิลก็ทรอนิกส์ 

ซ่ึงเป็นโครงการที่รัฐบาลผลักดันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2558  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานการช�าระเงินและลด
ต้นทนุในการประกอบธรุกจิโดยรวมของประเทศ โดยในปี 2561 
ธนาคารมกีารด�าเนนิการ ดงันี้

- PayAlert (เตอืนเพือ่จ่าย หรอืชือ่เดมิคือ Request 
to Pay) เป็นบริการที่ขยายขอบเขตการท�าธุรกรรมพร้อมเพย์ 
(PromptPay) กล่าวคอื เป็นบรกิารส�าหรบับคุคลธรรมดาและ
นติบิคุคลทีล่งทะเบยีนพร้อมเพย์ สามารถส่งแจ้งเตอืนเพือ่จ่าย 
ไปยังผู ้โอนเงินที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์เพื่อให้โอนช�าระเงิน 
กลบัมา 

-	 Payment	 for	 Capital	Market เป็นการให้
บริการภายใต้โครงการพัฒนาระบบการช�าระเงินของตลาดทุน
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารต่างๆ  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบการช�าระเงินและสร้างรูปแบบ
มาตรฐานการเชื่อมต่อระหว่างสถาบันตัวกลางในตลาดทุน 
และธนาคารพาณิชย์ โดยมีบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยท�าหน้าที่เป็นตัวกลางดังกล่าว ในระยะแรก
เป็นการให้บริการโอนเงินเข้าและหักบัญชีภายในธนาคาร 
(Direct Credit / Direct Debit) ระหว่างบรษิทัหลกัทรพัย์ที่
รายการต้นทางและปลายทางอยูใ่นธนาคารเดยีวกนั และระยะ
ต่อไปจะพฒันาบรกิารให้สามารถท�ารายการข้ามธนาคารได้

-	 โครงการรบัจ่ายเงินทางอเิลก็ทรอนิกส์ของภาครัฐ	
(e-Payment	ภาครฐั) เป็นบรกิารทีใ่ห้ส่วนราชการทัว่ประเทศ 
163 หน่วยงาน สามารถรับหรือจ่ายเงินต่างๆ จากประชาชน 
ผ่านระบบ KTB Corporate Online หรือ QR Code หรอืเคร่ืองรบั
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) โดยไม่ต้องใช้เงินสด ธนาคาร 
ได้ทยอยติดตั้งเครื่อง EDC และระบบงานให้กับหน่วยงานรัฐ 
กว่า 7,000 แห่งทัว่ประเทศ

2.	 โครงการบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั
สืบเนื่องจากในปี 2560 ที่ธนาคารได้เป็นผู ้พัฒนา 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐร่วมกับกรมบัญชีกลางแจกจ่ายให้แก ่
ผูม้รีายได้น้อยทีม่าลงทะเบยีนในโครงการลงทะเบยีนสวสัดกิาร
แห่งรฐัประมาณ 11.6 ล้านใบ ในปี 2561 ธนาคารมกีารต่อยอด
การด�าเนนิการต่างๆ ทีเ่กีย่วกับโครงการบตัรสวัสดกิารแห่งรฐัดงันี้

-	 โครงการธงฟ้าประชารฐั เพือ่ช่วยเหลอืผู้มรีายได้น้อย
ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นด้วยการลดค่าใช้จ่าย 
ในภาคครัวเรือนและการเดินทางลง โดยธนาคารได้ขยาย 
จดุติดต้ังเครือ่ง EDC อย่างต่อเนือ่ง ณ ร้านค้าธงฟ้าประชารฐั  
ร้านก๊าซหุงต้ม รถขนส่ง รถไฟ รถไฟฟ้ามหานคร ถุงเงนิประชารฐั 
กองทนุหมูบ้่านทัว่ประเทศ 

-	 ถงุเงนิประชารฐั	หรอืแอปพลเิคชัน่ทีธ่นาคารพฒันา
ขึน้เพือ่ตดิตัง้ให้กบัร้านค้าแผงลอย ร้านค้าในตลาดสด ตลอดจน
รถเร่ขายของทีเ่ป็นร้านค้าธงฟ้าประชารฐั ส�าหรบัใช้รบัช�าระค่า
สนิค้าจากผูใ้ช้บตัรสวสัดกิารแห่งรฐั ผ่าน Mobile Application 
หรอื Tablet ซึง่จะช่วยเพ่ิมความสะดวกสบาย สามารถตรวจสอบ
รายการขายสินค้าได้ทันที และดูรายการสรุปยอดทั้งแบบ 
รายวนั รายสปัดาห์และรายเดอืน โดยปัจจบุนัมร้ีานค้าใช้งานแล้ว 
14,500 ร้านค้า 

-	 บตัรสวสัดกิารแห่งรฐัในระยะที	่2 ในส่วนของเงนิ
ที่รัฐบาลจ่ายเพิ่มเติมให้กับผู้ถือบัตรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพรายละ 100-200 บาท เข้าสู ่ 
กระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Money) ในบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั 
ซึง่ผู้ถือบัตรสามารถน�าบัตรมากดถอนเงนิสดจากเครือ่งเอทเีอม็
ของธนาคารกรงุไทยได้

-	 บตัรสวสัดกิารรกัษาพยาบาลข้าราชการ	 เป็นอกี
หนึ่งโครงการส�าคัญต่อจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
เพือ่ปรบัระบบเบกิจ่ายตรงค่ารกัษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
ของข้าราชการและครอบครัวจ�านวนประมาณ 5 ล้านคน  
จากการเบกิจ่ายแบบเดิมมาเป็นการใช้บตัรประชาชนท�าธรุกรรม
ผ่านเครือ่งรบับัตรอิเล็กทรอนกิส์ (EDC) โดยมกีารติดต้ังเครือ่ง 
EDC กว่า 5,600 เครือ่งทีส่ถานพยาบาลรฐัและเอกชนทัว่ประเทศ
กว่า 1,300 แห่ง ท�าให้การใช้สทิธ์ิเบกิจ่ายตรงค่ารกัษาพยาบาล 
เป็นไปอย่างสะดวก รวดเรว็ และลดปรมิาณเอกสารทางการเงนิ 
เพราะสามารถเรยีกดูข้อมลูของเจ้าของบตัรและเชือ่มต่อข้อมลู
กับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้ในการพิสูจน ์
ตวัตนของผูใ้ช้สทิธิไ์ด้ทนัที

-	 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับรถไฟฟ้า	 MRT เป็น 
หนึ่งในสวัสดิการที่รัฐบาลจัดให ้กับกลุ ่มผู ้มีรายได ้น ้อย 
ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
รวม 7 จงัหวดั ให้สามารถใช้บรกิารรถไฟฟ้า MRT ทัง้ 2 เส้นทาง 
คอื รถไฟฟ้าสายสนี�า้เงนิ และรถไฟฟ้าสายสม่ีวง ซึง่สามารถใช้
เดนิทางได้ภายใต้วงเงนิค่าโดยสารรถขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.) ผ่านระบบ e-Ticket/รถไฟฟ้า จ�านวน  
500 บาท/คน/เดอืน 
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3.	 Krungthai	QR	Code	Payment
ในปี 2560 ธนาคารได้เริ่มให้บริการ “เป๋าตุง” หรือ 

แอปพลเิคชัน่การรบัช�าระเงินด้วย QR Code ส�าหรบัร้านค้า และ
ได้จดักจิกรรมทางการตลาดเพือ่กระตุน้ยอดการสมคัรและใช้จ่าย
ผ่าน QR Code ด้วยแอปพลเิคชัน่เป๋าตงุ โดยในปี 2561 ธนาคาร
ได้ตดิตัง้ QR Code ไปแล้วกว่า 490,000 จดุท่ัวประเทศ 

4.	 โครงการ	Smart	University
โครงการ Smart University ถือเป็นโครงการน�าร่อง  

ในการน�าระบบนิเวศมาบูรณาการร่วมกับระบบช�าระเงินของ
ธนาคารผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเป็นต้นแบบและ
สนับสนุนความต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่ ในการมุ ่งสู ่ Digital  
Banking ของธนาคาร รวมถงึพฒันาผลติภณัฑ์รปูแบบใหม่ของ
ธนาคาร ที่สามารถตอบสนองการด�าเนินชีวิตประจ�าวันและ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว โดยเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชั่น เพื่ออ�านวย 
ความสะดวกและตอบสนองความต ้องการของลูกค ้า 
ในมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนที่เป็น Financial Service เช่น  
การช�าระค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ และ  
Non-Financial Service เช่น การสื่อสารและกระดานข่าว  
การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเบื้องต้น เป็นต้น  
โดยในปี 2561 ธนาคารได้เซ็น MOU โครงการ Smart University 
ทั้งหมด 13 มหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั เป็นต้น

5.	 ความร่วมมือกบั	NETS	และ	ITMX	พฒันาการให้บรกิาร
ระบบช�าระเงนิข้ามพรมแดน
ธนาคารเข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่าง NETS และ 

ITMX เพือ่พฒันาเทคโนโลยกีารช�าระเงนิข้ามพรมแดนระหว่าง
ประเทศ ผ่านระบบ QR Code มาตรฐานของ NETS ประเทศ
สงิคโปร์ และ QR Code มาตรฐาน ITMX ของประเทศไทย โดย
ความร่วมมือในคร้ังนี้เป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการ
สนบัสนนุระบบการโอนเงนิและช�าระเงนิระหว่างประเทศ 

6.	 ความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทยกับบริษัท	 
Plug and Play
Plug and Play เป็นบริษัทระดับนานาชาติที่มีบทบาท 

ในการบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ ตลอดจน
สนับสนุนการร่วมลงทุน (Venture Capital) ให้กับบริษัท 
ที่มีศักยภาพ โดยมีบริษัทร่วมลงทุนแล้วมากกว่า 350 แห่ง 
ตัวอย่างธรุกิจสตาร์ทอพัทีไ่ด้รบัการบ่มเพาะโดย Plug and Play 
จนประสบความส�าเร็จ อาทิ PayPal ผู้พัฒนาระบบช�าระเงิน
ออนไลน์ Dropbox ผู้พัฒนาบริการซิงก์และฝากไฟล์ข้อมูล  
แบบออนไลน์ในรปูแบบ Cloud Storage และบรษิทั Lending 
Club ผูน้�าด้านการปล่อยสินเชือ่ระหว่างบคุคลกบับคุคลหรอื P2P

ธนาคารได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการให้ทันต่อเทคโนโลยีและพฤติกรรมของลูกค้า 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป จงึได้เข้าร่วมเป็นพนัธมติรกบั Plug and Play 
ในรูปแบบ Founding Anchor Partnership: FinTech 
(Singapore) และ Ecosystem Membership Plus: FinTech 
(Silicon Valley) เพื่อค้นหาและคัดสรรเทคโนโลยีจากธุรกิจ
สตาร์ทอัพดังกล่าว ทั้งด้านการให้สินเชื่อ ระบบการช�าระเงิน 
Digital Banking ตลอดจนน�าเทคโนโลยีมาสนับสนุนแผน 
การด�าเนนิงานของรฐับาลและเพิม่ประสทิธภิาพการด�าเนนิธรุกจิ
ของธนาคาร

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจผ่านการส่งเสรมิให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทย
ให้มีความเข้มแข็งขึ้น จึงร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาต ิ (สวทช.) จดัตัง้ “กองทรสัต์เพือ่กจิการเงนิร่วมลงทนุ
ส�าหรบัธรุกจิ SMEs ก้าวไกลไปด้วยกนั” หรอื “PE Trust SME” 
เพือ่ร่วมลงทนุใน SMEs โดยมีวัตถปุระสงค์เพือ่ให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านการเงนิในระยะเริม่ต้นของกจิการและช่วยเหลอืในการ
ขยายธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มโอกาสของการเติบโตอย่างยั่งยืน  
ภายใต้กรอบการลงทุนจ�านวน 2,000 ล้านบาท โดยมีบริษัท  
หลกัทรพัย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็นผูจั้ดการ
กองทรสัต์ (Trust Manager) โดยในปี 2561 มกีจิการทีผ่่าน 
การอนุมัติหลักการลงทุนและท�า Due Diligence แล้ว 
ด้วยวงเงินลงทุนประมาณ 200 ล้านบาท รวมถึงธนาคาร 
ได้ด�าเนนิการศกึษาเพือ่จดัตัง้ Private Equity Trust Startup  
โดยมีวงเงินลงทุน 3,000 ล้านบาท ในลักษณะกองทรัสต ์
เพื่อร่วมลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพ 
เพื่อส ่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทย  
ผ่านนวตักรรมตามกรอบนโยบายประเทศไทย 4.0
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7.	 โครงการนครปฐม	1st	Cashless	Society
ธนาคารได้ร่วมมือกบัหน่วยงานราชการและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม ให้บริการ KRUNGTHAI  
QR Code แก่หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และหน่วยงานทีใ่ห้บรกิารแก่ประชาชน เพือ่อ�านวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการช�าระค่าธรรมเนียมและบริการต่างๆ ผ่าน 
QR Code ซึง่เป็นจงัหวัดแรกทีก้่าวสูส่งัคมไร้เงนิสดเตม็รปูแบบ 
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างระบบการช�าระเงิน
แบบอเิลก็ทรอนกิส์แห่งชาติ

203-1 
การสรา้ง Ecosystem เพ่ือรองรบัสังคม
ไรเ้งนิสด (Cashless Society)
หนึ่งในภารกิจของธนาคารต่อการสนับสนุนนโยบาย

รฐับาลในการสร้างสงัคมไร้เงนิสด (Cashless Society) ผ่านการ
ด�าเนนินโยบาย National e-Payment เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
โครงสร้างพืน้ฐานของการช�าระเงิน การจดัเกบ็ภาษ ีการเข้าถงึ
บริการทางการเงิน และส่งเสริมระบบ e-Payment ในทุก 
ภาคส่วนนั้น ธนาคารได้ใช้ศักยภาพทางการเงินของธนาคาร  
เพือ่สนบัสนนุนโยบาย National e-Payment ดงันี้

สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการรับ - จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ KTB Corporate Online  
ที่เป็นบริการ Internet Banking ของธนาคารที่อ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้ากลุ่มนิติบุคคล หน่วยงานราชการ 
และรฐัวสิาหกจิ รวมถงึลกูค้าบคุคล เพือ่ให้สามารถบรหิารจดัการทางด้านการเงนิ ด้วยการรบัเงนิด้วยบตัรอเิลก็ทรอนกิส์
ผ่านเครือ่ง EDC และ QR Code ของหน่วยงานรฐั โดยมจีดุเบกิจ่ายทัง้หมด 7,571 หน่วยทัว่ประเทศ

 KTB Corporate Online

นิติบุคคล

หน่วยงานราชการ 

รฐัวสิาหกิจ

ลูกค้าบุคคล

หน่วยท่ัวประเทศ
7,571
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สนับสนุนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยเข้าถึงบริการพื้นฐาน และช�าระสินค้า 
ทีร้่านธงฟ้าประชารฐั ผ่านการท�าบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั แจกจ่ายเครือ่ง EDC และพฒันาแอปพลเิคชัน่ “ถงุเงนิประชารฐั” 
ขึน้มา เพือ่ตดิตัง้ให้กบัร้านค้าแผงลอย ร้านค้าในตลาดสด นบัรวมไปถงึรถเขน็ขายของทีเ่ป็นร้านค้าธงฟ้าฯ เพือ่ใช้ในการ 
รบัช�าระเงนิค่าสนิค้า 

สนับสนุนการบูรณาการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินช่วยเหลือผู ้มีรายได้น้อยที่ครอบคลุมเด็กแรกเกิด  
ผูส้งูอาย ุและผูพ้กิาร เพือ่เข้าถึงสวสัดกิารต่างๆ ของรฐับาล ผ่านระบบ KTB Corporate Online ของธนาคาร โดยมปีระชาชน
ได้รบัสทิธปิระมาณ 12 ล้านคน

เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ล้านคน
12

 KTB Corporate Online

รา้นธงฟา้ประชารฐั

รา้นค้าแผงลอย

รา้นค้าในตลาดสด

รถเขน็ขายของ
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สนบัสนนุระบบ e-Payment ของระบบขนส่งมวลชน ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า MRT รถเมล์ ขสมก. จ่ายค่าทางด่วน 
ผ่านระบบ M-Pass และ Easy Pass เพือ่ความสะดวกของประชาชนทีใ่ช้บรกิาร รวมถงึการพฒันาระบบต๋ัวร่วม (บตัรแมงมมุ) 
เพือ่ต่อยอดการให้บรกิารระบบขนส่งมวลชนสาธารณะทีค่รอบคลมุมากขึน้

สนบัสนนุระบบสาธารณสขุด้วยการสร้างระบบ Health TMS Platform เพือ่ตรวจสอบสทิธ ิสถานะ และแจ้งสทิธ ิ
ในการรกัษาพยาบาล รวมถงึดแูลเรือ่งระบบ Payment ของการรกัษาพยาบาล  โดยน�าเกบ็ข้อมลูของการรกัษาพยาบาลที่ 
KTB Corporate Online ทีโ่รงพยาบาลรฐับาลสามารถเข้าถงึข้อมลูดงักล่าวได้

 KTB Corporate Online

Debit/Credit/
Prepaid

Mobile Device

Transit Device

Automatic Gate Acquiring Bank

Payment NetworkIssuing Bank

Wearable

RFID Tag

Automatic Gate

Transit Operator

Pa
ss

en
ge

r

Account Base
Ticketing System

ตรวจสอบ
สิทธ ิสถานะ

ดูแลเรื่องระบบ 
Payment ของการ

รกัษาพยาบาล

แจง้สิทธใินการ
รกัษาพยาบาล

น�าเก็บข้อมูลของ
การรกัษาพยาบาล

Hospital
Health TMS
Platform

โรงพยาบาลรฐับาล 
สามารถเข้าถึงข้อมูล
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อิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เช็ค เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับ
ลกูค้ากลุม่โรงงานน�า้ตาลและชาวไร่อ้อย

- ธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ กรุงไทย SMEs  
รักกันยาวๆ เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs  
(Size M) ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ที่มีความต้องการเงินทุน 
หมนุเวยีนในกจิการหรอืการขยายกิจการ 

- กองทนุการออมแห่งชาต ิ (กอช.) เพือ่ส่งเสรมิการ
ออมทรพัย์และเพือ่สร้างความมัน่คงในการด�ารงชวีติวยัชราของ
กลุ่มประชาชนที่ยังไม่มีหลักประกันทางรายได้ในยามชราภาพ
ส�าหรบัผูท้ีม่อีาชพีอสิระ

- โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็น
โครงการโอนเงนิอดุหนนุแก่เดก็แรกเกดิทีอ่ยูใ่นครัวเรอืนยากจน
และครวัเรอืนทีเ่สี่ยงต่อความยากจน รายละ 600 บาทต่อคน 
ต่อเดือนเป็นเวลา 3 ปี ส�าหรบัเด็กทีเ่กดิปีงบประมาณ 2559 - 2560 

- โครงการรับช�าระค่าปรับออนไลน์ เพื่อเป็นการ
อ�านวยความสะดวกให้กบัประชาชนในการช�าระค่าปรับจราจร
ในรูปแบบ Bill Payment โดยรบัช�าระได้ทกุช่องทางผ่าน ATM, 
Krungthai NEXT สาขาของธนาคารกรุงไทยและตัวแทนของ
ธนาคารทีเ่ข้าร่วมโครงการ

- รายการส่งเสรมิการขายมาตรการช่วยเหลอื SMEs 
ตามแนวประชารัฐ ธนาคารได้พัฒนารายการส่งเสริมการขาย

103-2, 203-2
การด�าเนินงานเพ่ือสนับสนุนนโยบายรฐับาล 

ภารกจิหนึง่ของธนาคาร คอืการใช้ศกัยภาพของธนาคาร
ทางด้านการเงนิ ผ่านการด�าเนนิโครงการต่างๆ เพือ่คณุภาพชวีติ
ของคนไทย เช่น การพฒันาระบบ e-Payment ของหน่วยงาน
ราชการไทย การออกผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพ่ือ 
ตอบสนองความต้องการของคนกลุม่ต่างๆ รวมถงึสนิเชือ่ส�าหรบั
กลุ่มข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของรัฐ เพื่อเป็นการ 
ยกระดบัความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้

ในปี 2561 ธนาคารได้พฒันาผลติภณัฑ์ และบรกิารต่างๆ 
เช่น 

- โครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  
เพ่ือให้ด�าเนนิการซ้ือ-จองล่วงหน้าสลากกนิแบ่งรฐับาลโดยผ่าน
ระบบของธนาคารกรงุไทยและแอปพลเิคชัน่ Krungthai NEXT 
บนโทรศัพท์มือถือ โดยมีผู้ลงทะเบียนซื้อจองล่วงหน้าสลากฯ
ทัง้หมด 174,989 ราย

- โครงการขายลดเช็คโรงงานน�้าตาลในรูปแบบ
อเิลก็ทรอนกิส์ ธนาคารได้มกีารพฒันาระบบงานเพือ่การรองรบั
การขายลดเชค็ในรูปแบบอเิลก็ทรอนกิส์ KTB eLBD โดยเป็น
ธนาคารแรกที่ให้บริการรับซื้อลดค่าอ้อย เกี๊ยวอ้อยผ่านระบบ
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มาตรการช่วยเหลือ SMEs ตามแนวประชารัฐ เพื่อสนับสนุน 
SMEs ทีม่ศีกัยภาพในกลุม่อตุสาหกรรม 10 S-Curve ซึง่ถอืว่า
เป็นกลุ่มที่อยู่ในธุรกิจที่มีความส�าคัญเชิงยุทธศาสตร์ในการ
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ

- KTB Kids Savings เปิดรบัฝากเงินบคุคลธรรมดา
สญัชาตไิทยอายไุม่เกนิ 15 ปีบรบูิรณ์ โดยหากเดอืนไหนมอีตัรา
เงินฝากมากกว่าเงินถอนจะได้รับ Bonus 100% ของยอด
ดอกเบีย้ทีไ่ด้รบั เพือ่ปลกูฝังการออมให้กบัเยาวชน

- สนิเชือ่ Krungthai sSME Start-up & Innovation 
เพ่ือสนับสนุนผู ้ประกอบการรายใหม่ และผู ้ประกอบการ
นวัตกรรมเทคโนโลยี ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 
ของประเทศไทย โดยให้ระยะเวลากู้สงูสดุ 7 ปี และไม่ก�าหนด
รายได้ขัน้ต�า่

- บัญชีเงินฝากพื้นฐาน เป็นบริการส�าหรับคนไทยที่
มอีาย ุ65 ปีขึน้ไป หรอืส�าหรบับคุคลทีถ่อืบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั 
เพื่อรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และ 
เข้าถงึบรกิารทางการเงินต่างๆ ได้สะดวกยิง่ขึน้

- โครงการกองทุนหมู่บ้าน ธนาคารได้เริ่มด�าเนิน
โครงการนีม้าตัง้แต่ปี 2546 ด้วยการสนบัสนนุเงนิกูแ้ก่กองทนุ
หมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้กับ 
เกษตรกร หรือสมาชิกในหมู่บ้านน�าไปลงทุน พัฒนาอาชีพ  
สร้างงาน สร้างรายได้ หรือ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย บรรเทา 
เหตฉุกุเฉนิ ภายในวงเงนิกูก้องทนุละไม่เกิน 1 ล้านบาท

- โครงการพัฒนาระบบกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อ 
การศกึษา (กยศ.) แบบดจิทิลั ธนาคารด�าเนนิการพฒันาระบบ
งานส�าหรับระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล 
(Digital Student Loan Fund System หรอื ระบบ DSL) เพิม่
ความสะดวกให้แก่ผูกู้ย้มืด้วย QR Code ท�าให้สามารถเข้าถงึ
ระบบการช�าระเงินมคีวามสะดวก รวดเร็วยิง่ขึน้ และยงัเช่ือมกบั
ระบบพร้อมเพย์

นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้ร่วมมอืกับบรรษทัประกันสินเชือ่
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ 
SMEs ทีม่ศีกัยภาพ มคีวามส�าคญัเชงิยทุธศาสตร์ในการพฒันา
เศรษฐกิจ ด้วยการออก 5 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส�าหรับโครงการ 
ดงักล่าว ได้แก่ 

- สนิเชือ่ Krungthai sSME ร้านค้าธงฟ้าประชารฐั 
เพื่อสนับสนุนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ติดต้ังเครื่อง EDC และ 
จะขยายไปยงัร้านค้าทีติ่ดแอปพลิเคชัน่ถุงเงนิประชารฐั ให้เข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น และสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

- สนิเชือ่ Krungthai sSME ธรุกจิท่องเทีย่วและธุรกจิ
ต่อเนือ่ง เพือ่สนบัสนนุวงเงนิในการขยายธรุกจิ ให้ผูป้ระกอบการ 
SME เกีย่วกบัการท่องเทีย่ว เช่น โรงแรม ทวัร์ ร้านอาหาร ร้าน
ขายสนิค้า OTOP ทัง้ในเมอืงท่องเท่ียวเมอืงหลกัและเมอืงรอง 
รวมถงึธรุกจิต่อเนือ่งทัง้หมด 

- สินเชื่อ Krungthai sSME EEC 4.0 ส�าหรับ 
ผูป้ระกอบการหรอืคูค้่าทีอ่ยูใ่นโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิ
พเิศษภาคตะวนัออก หรอื EEC ในจงัหวดัชลบุร ี ระยอง และ
ฉะเชงิเทรา 

- สนิเชือ่เพือ่สนบัสนนุผูป้ระกอบการ SMEs ในกลุม่
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 S-Curve ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มี
กลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต เช่น ยานยนต์สมัยใหม่  
หุน่ยนต์เพือ่อตุสาหกรรม การบนิและโลจสิตกิส์ เป็นต้น 

- สินเชื่อ Krungthai Mini Bus สนับสนุนเงินทุน 
ให้กบัผูป้ระกอบการรถตูโ้ดยสาร เพือ่เปลีย่นเป็นรถมนิบิสั ให้กู้
สงูสดุรายละไม่เกนิ 20 ล้านบาท
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ผลิตภัณฑ์และบรกิาร
ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่ิงแวดล้อมและสังคม 

ธนาคารในฐานะสถาบันการเงินมีบทบาทส�าคัญต่อการ
ร่วมสร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่ดี (Environmental 

Impact) ด้วยการเป็นแหล่งทุนให้สินเชื่อต่อภาคเอกชนและ 
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneur) พัฒนา
นวัตกรรมลดผลกระทบปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภมูอิากาศ (Climate Change) และการรักษาสภาพแวดล้อม 
ดงันี้

ผลิตภัณฑ์และบรกิาร
ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่ิงแวดล้อม วตัถปุระสงค์ เกณฑ์การพิจารณาให้สินเช่ือ

โครงการสนบัสนนุสนิเชือ่นวัตกรรมดี
ไม่มดีอกเบีย้	(SME	Innovation)

โครงการเงนิกูเ้พือ่สิง่แวดล้อม	

ธนาคารจะเป็นผู ้พิจารณาสินเช่ือตาม
ระเบยีบธนาคารให้กับผู้ประกอบการทีจ่ดั
ท�าโครงการนวัตกรรมทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุ
จาก สนช.

ธนาคารจะเป็นผู ้พิจารณาสินเช่ือตาม
ระเบียบธนาคารให้กับผู้ประกอบการ 
จัดท�าโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ขยาย 
ระบบบ�าบดัน�า้เสยี อากาศเสยี และอปุกรณ์
ที่เก่ียวข้องกับระบบที่ได้รับการพิจารณา
ด้านเทคนคิจากกองทนุสิง่แวดล้อม

ธนาคารร่วมมอืกบัส�านกังานนวตักรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)  
ซ่ึงได้รเิริม่โครงการ “สนบัสนนุสินเชือ่
นวตักรรมดไีม่มดีอกเบีย้” เพือ่ให้เป็น
กลไกการเงินที่ส�าคัญในการน�าร่อง
ขยายผลสูเ่ชงิพาณชิย์ โดย สนช. จะ
เป็นผู้ให้การสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้
แทนผูป้ระกอบการนวตักรรมในวงเงนิ
สนับสนุนดอกเบี้ยสูงสุด 5 ล้านบาท
ต่อโครงการในระยะเวลาไม่เกนิ 3 ปี

ธนาคารในฐานะผู ้จัดการกองทุน 
สิ่งแวดล้อม ด�าเนินโครงการสินเชื่อ
เพื่อสิ่งแวดล้อมส�าหรับภาคเอกชน 
ร่วมกับกองทุนส่ิงแวดล้อม โดยมี
กรอบให้การสนับสนุนเงินกู ้อัตรา
ดอกเบ้ียต�า่ ร้อยละ 2-3 ต่อปี เพ่ือจงูใจ
ให ้กับภาคเอกชนลูกค ้าธนาคาร 
ได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการดแูลสิง่แวดล้อม 
ทัง้นี ้ ในปี 2561 กองทนุสิง่แวดล้อม 
ได ้ก�าหนด 3 ลักษณะโครงการ 
ที่ธนาคารสามารถพิจารณาสินเชื่อ
และโครงการได้เอง (ไม่ต้องผ่าน 
การพิจารณาคณะกรรมการกองทุน 
สิง่แวดล้อม) เพือ่ให้เกิดความคล่องตัว
ในการด�าเนนิงาน ดงันี้ 
 1. โครงการปรับเปล่ียน
เคร่ืองจักร อุปกรณ์ ในระบบบ�าบัด
อากาศ น�้าเสีย หรือระบบก�าจัด 
ของเสยี เพือ่ทดแทนระบบเดมิทีม่อียู่ 
งบประมาณไม่เกนิ 50 ล้านบาท
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ผลิตภัณฑ์และบรกิาร
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 2.  โครงการตดิตัง้ระบบหมกั
มลูสตัว์ เพือ่น�ากลบัมาท�าปุย๋ หรอืสาร
บ�ารุงดิน ที่มีก�าลังการผลิตต่อเครื่อง 
ไม่เกนิ 20 ตนั/วนั
 3.  โครงการก่อสร้างเฉพาะ
ระบบบ�าบัดน�้าเสีย ที่มีความสามารถ
บ�าบดัไม่เกนิ 100 ลกูบาศก์เมตร/วัน

ธนาคารร ่วมกับส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจ 
ลงทุนพัฒนาขีดความสามารถในการ
ท�าวจิยั พฒันา วศิวกรรมทางวทิยาศาสตร์ 
เพ่ือพฒันาธรุกจิ เพิม่ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน และการด�าเนินธุรกิจ
อย่างยัง่ยนื

ธนาคารด�าเนินโครงการฯ ร่วมกับ 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์
พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานมี
วตัถปุระสงค์เพือ่ช่วยส่งเสรมิ ผลกัดนั
ให้เกิดการลงทุนด้านการอนุรักษ์
พลงังาน โดยให้การสนบัสนนุเงนิกูย้มื
แก่ผู้ประกอบการที่สามารถสร้างการ
อนรุกัษ์พลงังานอย่างยัง่ยนืในองค์กรได้ 
ป ัจจุบันธนาคารด�าเนินโครงการ 
ในระยะที ่6 (วงเงนิสนิเชือ่เพิม่เตมิ)

เป ็นสินเชื่อเพื่อลงทุนในด้านการ
อนุรักษ ์พลังงานให ้ กับลูกค ้าของ
ธนาคาร

ธนาคารจะเป็นผู ้พิจารณาสินเชื่อตาม
ระเบียบธนาคารให้กับผู้ประกอบการที ่
จัดท�าโครงการที่ได้รับการพิจารณาแล้ว
จากส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.)

ธนาคารจะเป็นผู ้พิจารณาสินเชื่อตาม
ระเบยีบธนาคารให้กับผูป้ระกอบการทีจ่ดั
ท�าโครงการอนุรักษ์พลังงานที่ได้รับการ
พิจารณาด้านเทคนิคจากกองทุนอนุรักษ์
พลงังาน

ธนาคารจะเป็นผู้พจิารณาสินเชือ่ให้เป็นไป
ตามวตัถปุระสงค์ของโครงการ

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการ
วิจัย	 พัฒนา	 และวิศวกรรมทาง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีส�าหรบั
ภาคเอกชน	(SME-R&D	Fund)

โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการ
อนรุกัษ์พลงังานโดยสถาบนัการเงนิ

สินเชื่อกรุงไทยประหยัดพลังงาน	
(KTB	-	Green	Loan)

102-11, 203-2

43บมจ.ธนาคารกรุงไทย



16,685.26 
ล้านบาท*

6,999.60
ล้านบาท*

531.38
MW*

252.70
MW*

2.	 พลังงานชีวมวล/พลังงานขยะ ธนาคารได้อนุมัติ
สินเชื่อให้กับผู ้ประกอบการโรงงานไฟฟ้าพลังงานชีวมวล/
พลังงานขยะ โดยสามารถใช้จากวัตถุดิบจ�าพวกชีวมวลที่เหลือ
จากการเกษตร เช่น อ้อย มูลสัตว์ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า  
ซึง่เป็นการลดปริมาณขยะทีเ่กดิขึน้ เนือ่งจากปรมิาณขยะทัง้จาก
ขยะชุมชนและอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีอยู ่เยอะมาก  
ซึ่งเป็นการน�าเศษขยะที่ว ่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
และมต้ีนทนุทีต่�า่กว่าโรงงานไฟฟ้าประเภทอืน่ๆ

*ข้อมลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยธนาคารเริม่ปล่อยสนิเชือ่ส�าหรบัพลงังานหมนุเวยีนตัง้แต่ปี 2559 

โครงการส นับส นุน สิน เชื่ อ
นวัตกรรมดี  ไม่ มีดอกเบี้ ย  
(SME Innovation) 
• เริม่ด�าเนินการปี 2551 - ปจัจบุนั 

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือ
การวจิัย พัฒนา เริม่ด�าเนินการ 
และวิศวกรรมทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีส�าหรบัภาคเอกชน 
(SME-R&D Fund) 
• เริม่ด�าเนินการ ป ี2551 - ปจัจบุนั

โครงการเงินหมุนเวียนเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
โดยสถาบันการเงนิ
• ลดการใชพ้ลังงานไฟฟา้ 7,020,131.54 kWh/ปี 
• ประหยัดไฟ 28,703,187.59 บาท/ปี 
• เริม่ด�าเนินการ ป ี2546 - ปจัจบุนั 

สินเชื่อกรุงไทยประหยัดพลังงาน (KTB - Green 
Loan) 
• เริม่ด�านเนินการ ป ี2553 - ปัจจบุนั

โครงการเงนิกูเ้พ่ือส่ิงแวดล้อม 
• บ�าบัดน�าเสียได้ 107,672.50 

ลบ.ม./ปี 
• เริม่ด�าเนินการ ป ี2541 - ปจัจบุนั 

170.44 290.50

134.24 ล้านบาท 3,531.79 ล้านบาท

ล้านบาท
2,199.84

ล้านบาท ล้านบาท

1 3

4 5

2

1.	 พลงังานแสงอาทิตย์	ธนาคารได้อนมุตัสินิเชือ่ให้กับ
ผู ้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยพลังงาน 
แสงอาทติย์เป็นพลงังานทีม่คีวามปลอดภยัสงู สามารถไว้วางใจ
ได้ในระยะยาวเน่ืองจากอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ติดตั้งไม่มีส่วนที่
เคลือ่นไหว (Moving Parts) และเป็นพลงังานสะอาดทีไ่ม่มสีาร
คาร์บอนไดออกไซด์ ควัน หรือมลพิษใด นอกจากนี้ยังเป็น
พลังงานหมุนเวียนที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งมีความ
เหมาะสมกบัประเทศไทยทีเ่ป็นประเทศเมอืงร้อน มแีสงอาทติย์
ตลอดทัง้ปี

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้อนุมัติสินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการโรงงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)  
ที่เป็นพลังงานหมุนเวียน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษแก่สภาพแวดล้อมและสังคม โดยที่ผ่านมาธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อให้แก่พลังงาน
หมนุเวยีน 2 ประเภท ได้แก่

ยอดอนุมติัสินเชื่อ

วงเงนิสินเชื่อรวมสะสม วงเงนิสินเชื่อรวมสะสม วงเงนิสินเชื่อรวมสะสม

วงเงนิสินเชื่อรวมสะสมวงเงนิสินเชื่อรวมสะสม

ยอดอนุมติัสินเชื่อก�าลังผลิต ก�าลังผลิต

102-7, 203-2
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ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
102-7, 103-3, 201-1, 201-4 

 ด้วยธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ผ่านกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบนัการเงนิ ร้อยละ 55.05 และด�ารงสถานะเป็นบรษัิทมหาชนจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารจงึมบีทบาท
ส�าคญัต่อการสนบัสนนุนโยบาย และโครงการภาครฐั และพฒันาระบบเศรษฐกิจไทย สร้างงานภายในประเทศ เช่น นโยบายประเทศไทย 
4.0 การสร้างเศรษฐกจิดจิทิลัเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โครงการบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั ร้านธงฟ้าประชารฐั 
การรองรบัสงัคมผูส้งูอาย ุในขณะเดยีวกนัธนาคารต้องด�าเนนิธรุกจิเพือ่ผลประกอบการทีด่ ีทัง้ในส่วนของธนาคารและบรษิทัในเครอื 
เพือ่ผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุ้น โดยทีผ่่านมาธนาคารได้ด�าเนนิงานภายใต้หลกับรรษัทภบิาล และการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ ค�านงึถงึ 
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุภาคส่วนตามวสิยัทศัน์ “Growing Together” ครอบคลมุใน 3 มติ ิ ได้แก่ เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 
พร้อมเตบิโตไปกบัทกุภาคส่วนของสงัคมไทยอย่างยัง่ยนื

ตารางมลูค่าทางเศรษฐกจิทีอ่งค์กรสร้างขึน้	และกระจายมลูค่าเศรษฐกจิทางตรง
ข้อมลูการด�าเนนิงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน	บมจ.ธนาคารกรงุไทย	ปี	2559-2561

รายละเอยีด
จ�านวนเงนิ (ล้านบาท)

2559 2560 2561*
ผลการด�าเนนิงานด้านเศรษฐศาสตร์     
รายได้ 150,202.81 142,944.27 135,966.56
ต้นทนุการด�าเนนิงาน 45,746.79 56,875.05 43,005.98
ค่าใช้จ่ายพนกังานและผลประโยชน์ 23,151.95 22,490.45 24,111.44
ค่าใช้จ่ายส�าหรบัทีม่าของเงนิทนุ 40,758.88 34,375.41 34,429.12
ค่าใช้จ่ายด้านภาษ ี 10,351.68 7,698.44 9,092.27
ค่าใช้จ่ายด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม 225.72 192.45 227.13
 -  เงนิบรจิาคเพือ่สาธารณกศุล/สาธารณประโยชน์ 19.79 45.38 11.26
 -  เงนิบรจิาคเพือ่การศกึษา/กีฬา 76.07 72.09 96.86
 -  ค่าใช้จ่ายด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม 62.01 22.30 50.23
 -  สนบัสนนุค่าใช้จ่ายเพือ่ประโยชน์แก่สงัคม 8.03 4.63 8.66
 -  การให้ทนุการศกึษาแก่บคุคลภายนอกองค์กร 5.62 2.09 5.23
 - ค่าสมาชกิและค่าบ�ารงุแก่ชมรม และ/สมาคมภายนอก  54.20 45.96 54.89
มลูค่าเชงิเศรษฐกจิสะสม	 29,967.79	 21,312.47	 25,100.62

* ปี 2560 และ ปี 2561 ธนาคารจดัรปูแบบรายงานรายได้ดอกเบีย้ ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ และก�าไรสทุธิจากธุรกรรมเพือ่ค้าและปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศใหม่ 
โดยเปลีย่นแปลงการจดัแสดงรายการรายได้จากธุรกรรมตราสารอนพุนัธ์ในบญัชเีพือ่การธนาคารท่ีใช้ลดความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ ทีจ่ากเดมิจัดแสดงในรายการ
ก�าไรสทุธจิากธรุกรรมเพือ่ค้าและปริวรรตเงนิตราต่างประเทศไปจดัแสดงในรายการรายได้และค่าใช้จ่ายดอกเบีย้

ทัง้นี ้รายได้ทีเ่กดิขึน้ของธนาคารกรงุไทยเกิดจากการด�าเนนิธรุกจิตามหลกับรรษทัภบิาลและจรรยาธรุกจิของธนาคาร ภายใต้
กฎเกณฑ์และข้อบังคับของหน่วยงานก�ากับ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ 
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การด�าเนินงาน

ด้านสังคม ธนาคารค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังบุคลากร 
ลูกค้า ควบคู่ไปกับชุมชน

การด�าเนินงานด้าน
ทรพัยากรบุคคล ในปี 2561 ผล 

การด�าเนินงาน

17.34% 
(ค่าใชจ้า่ยพนักงาน/ 

รายได้รวม)

เป้าหมาย
การด�าเนินงาน

ประสิทธภิาพการใชจ้า่ย 
ด้านพนักงาน  

≤ 15.62%
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จากบรบิทท่ีเปล่ียนแปลงไป ท้ังด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมลูกค้า น�าไปสู่ความท้าทายในการด�าเนินงาน
และการแขง่ขนัท่ีเขม้ขน้ขึ้นภายใต้บรบิทของ Digital Banking ธนาคารจงึได้ก�าหนดแนวทางการบรหิารงาน
ด้านทรพัยากรบุคคล เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการมุ่งสู่ Invisible Banking โดยได้ด�าเนินการก�าหนด
แนวทางการบรหิารอตัราก�าลังในภาพรวมของธนาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท้ังน้ี ส�าหรบัการสรรหาบุคลากร
เพ่ือปฏิบัติงาน Function ต่างๆ ธนาคารมีนโยบายในการหมุนเวยีน และสรรหาจากภายในธนาคารก่อน ท้ังน้ี
ส�าหรบัการสรรหาบุคลากรจากภายนอกจะก�าหนดส�าหรบั Function ท่ีสอดรบักับนโยบายการเปน็ Invisible 
Banking ท่ีต้องการบุคลากรท่ีมีทักษะเฉพาะด้าน
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การด�าเนินงานด้านทรพัยากรบุคคล

ด้านการพฒันาพนกังาน ธนาคารมุ่งเน้นการสร้าง “คนเก่ง
และคนดี” เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรภายใต้บริบทของ 
Digital Banking ให้ไปสูเ่ป้าหมายทีก่�าหนดไว้ โดยได้พจิารณา
ทบทวน Competencies ทั้ง Core Competencies, 
Technical Competencies และ Management 
Competencies รวมไปถึง Leadership Development 
Framework เพือ่ให้สอดรบักบันโยบายการมุง่สู ่Digital Banking 
นอกจากนั้น ยังได้ด�าเนินการประเมิน Competency ของ
พนักงานทั่วทั้งองค์กรเพื่อหาจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา 
และน�าผลการประเมินมาใช้ประกอบการก�าหนดแนวทาง 
การพัฒนาในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นที่การพัฒนาในรูปแบบ 
Coaching, Rotation, ไปจนถงึการหมนุเวยีนพนกังานระหว่าง
ธนาคารและบรษิทัในเครอื (Secondment) อกีทัง้ยงัมุง่เน้นการ 
Upskill & Reskill พนกังานทีไ่ด้รบัการปรบัเปลีย่น Function 
งานทีไ่ด้รบัผลกระทบจาก Digital Banking เพือ่พฒันาพนกังาน
ทั้งทางด้าน Performance และ Potential เพื่อให้สามารถ
เตบิโตตามเส้นทางความก้าวหน้าได้

ธนาคารยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนา Leadership  
แก่หัวหน้าหน่วยงานทุกระดบั (ระดับต้น ระดับกลาง และระดบัสูง) 
เนื่องจากหัวหน้าหน่วยงานเป็นปัจจัยส�าคัญในการยกระดับ 
ความผูกพนัของพนกังาน (Engagement) และผลการปฏบิตังิาน

ของพนกังาน ซึง่จะน�าไปสู่วฒันธรรม Performance Driven 
Organization (PDO) ที่ช่วยรักษาคนดีคนเก่ง และสร้าง 
การเตบิโตทีม่ัน่คงและยัง่ยนืของธนาคารต่อไป

ธนาคารด�าเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรม ซึ่งเป็นปัจจัย
ส�าเร็จหนึ่งในการสร้างพนักงานให้เป็นท้ังคนดีและคนเก่ง โดย
โครงการดังกล่าวจะช่วยให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการระดม
ความคดิ “ปัญหาทีอ่ยากแก้ ความดทีีอ่ยากท�า” เพือ่ยกระดบั
กระบวนการท�างานทีมี่ประสิทธภิาพมากขึน้ การสร้างวฒันธรรม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) และการขับเคล่ือน
ธนาคารคณุธรรมต้นแบบต่อไป

จากความมุ ่งมั่นของธนาคารในการดูแลและพัฒนา
พนกังานอย่างต่อเนือ่ง เพือ่มุง่สูก่ารเป็น Best Place to Work 
จึงท�าให้ในปี 2561 ธนาคารกรุงไทยได้รับการจัดอันดับให ้
อยูใ่น Global 2000: World’s Best Employers 2018 จดัโดย
บรษิทั Forbes ของสหรฐัอเมรกิา ในล�าดับที ่8 ของกลุม่บรษิทั
ไทย หรอืล�าดบัที ่143 ในกลุม่บรษิทัทัว่โลกจ�านวน 500 บรษิทั
ทีไ่ด้รบัการจดัล�าดบัดงักล่าว  

ในปี 2561 ธนาคารกรุงไทยมีบุคลากรจ�านวนทั้งสิ้น 
21,764 คน สามารถจ�าแนกตามเพศ ประเภทการจ้าง พืน้ที ่และ
ระดบัพนกังาน ดงันี้ 
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ขอ้มูลจ�านวนของพนักงาน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
จ�าแนกตามประเภท

การจา้ง
จ�าแนกตามระดับ

พนักงาน
ชาย

(คน)
รวม

(คน)
หญงิ
(คน)

ชาย
(คน)

รวม
(คน)

หญงิ
(คน)

ชาย
(คน)

รวม
(คน)

หญงิ
(คน)

พนักงาน
จา้งเต็มเวลา 
(Full-time)

พนักงาน
ประจ�า

พนักงาน
ชัว่คราว

 ผูบ้ริหารระดบัสงู 54 24 78 49 24 73 50 29 79

 ผูบ้ริหารระดบัต้น-กลาง 1,618 1,701 3,319 1,561 1,732 3,293 1,498 1,694 3,192

 พนกังาน 5,615 14,599 20,214 5,179 13,872 19,051 4,938 13,397 18,335

 รวม 7,287 16,324 23,611 6,789 15,628 22,417 6,486 15,120 21,606

 ลกูจ้างบริการ* 108 27 135 106 21 127 103 36 139

 ลกูจ้างอ่ืนๆ** 5 27 32 2 14 16 2 17 19

 รวม 113 54 167 108 35 143 105 53 158

 	 7,400	 16,378	 23,778	 6,897	 15,663	 22,560	 6,591	 15,173	 21,764รวมท้ังหมด

*ลกูจ้างบรกิาร : ลกูจ้างทัง้หมด ยกเว้นลกูจ้างท�าหน้าทีป่ระชาสมัพนัธ์การตลาดทางโทรศพัท์
**ลกูจ้างอ่ืนๆ : ลกูจ้างท�าหน้าทีป่ระชาสมัพนัธ์การตลาดทางโทรศพัท์ ลกูจ้างท�าหน้าทีต่รวจสอบกจิการและทีพ่กัอาศยัลกูค้า และลกูจ้างท�าหน้าทีต่ดิตามหนีร้ายย่อย
ภาคสนาม

405-1
ในส่วนของการรบัพนกังานใหม่ ธนาคารจะพจิารณารบัเพิม่

ตามความจ�าเป็นของธรุกิจธนาคารทีร่องรับ Digital Banking และ
ส�าหรบัพนกังานเดิม โดยจะพัฒนาพนกังานให้มทีกัษะทีต่อบรบั
กับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลีย่นแปลงไป ให้พนกังานมขีีดความ
สามารถที่พร้อมปฏิบัติงาน และเพื่อให้ธนาคารสามารถบรรลุ 
เป้าหมายได้ตามแผนยทุธศาสตร์ทีก่�าหนด

โดยธนาคารมีการดึงดูดบุคคลภายนอกที่มีความรู ้ 
ความสามารถโดดเด่น มีศักยภาพสูงมาปฏิบัติงานกับธนาคาร 
ผ่านโครงการต่างๆ อาท ิโครงการ Management Trainee (MT), 
โครงการทนุการศกึษาปรญิญาโทต่างประเทศ ณ มหาวทิยาลยั
ชัน้น�า จากประเทศองักฤษ สหรฐัอเมรกิา และฝรัง่เศส นอกจากนัน้
ธนาคารยังเพิ่มช่องทางการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ 
ในด้านทีเ่กีย่วข้องกบั Future Banking ได้แก่ ด้าน Data Scientist/ 
Data Analytics และ Finance Technology Instrument  
โดยสร้างความร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษาทีม่ผีลงานด้านนวตักรรม 
และยังได้สร้างเครือข่ายเพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพจาก
หน่วยงานราชการโดยการสรรหาบุคลากรที่ได้รับทุนจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาปฏิบัติงานกับ
ธนาคาร เพือ่ร่วมพฒันานวตักรรมส�าหรับการด�าเนนิธรุกจิและ
บริการด้านการเงินเพื่อรองรับการท�างานของธนาคารที่มุ่งสู่ 
การเป็น Digital Banking 

ธนาคารจะพจิารณาหน่วยงาน หรอืลกัษณะงานทีมี่ความ
ท้าทาย รวมไปถึงงานที่เป็น Project-Based และมีการน�า
ลกัษณะการท�างานแบบ Agile มาปรบัใช้มากยิง่ขึน้ นอกจากนัน้ 
ก่อนการรบัพนกังานศกัยภาพสงูเข้ามาร่วมปฏิบัตงิาน ธนาคาร

จะมีการพิจารณาผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ โดยเทยีบเคยีงกบั Market Rate 
และธนาคารยังได้มีการปรับรูปแบบองค์กรให้มีความคล่องตัว 
เหมาะสมกบัการปฏบิตังิานในสถานการณ์ปัจจุบนั 

ด้านการ Retention พนกังานกลุม่ศกัยภาพสงู ธนาคาร
ได้มกีารศกึษาข้อมลูต่างๆ จาก Best Practice ในองค์กรชัน้น�า
ทัง้ในและต่างประเทศ รวมไปถึงยงัได้มกีารน�าข้อมลูต่างๆ ภายใน
ธนาคารมาวิเคราะห์ เพื่อเป็นการวางแนวทางในการดูแล
พนักงานกลุ่มดังกล่าวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยแนวทาง 
ในการ Retain พนกังานกลุม่ศักยภาพสงูของธนาคารแบ่งออกเป็น 
2 ด้าน ได้แก่ ด้าน Financial และด้าน Non-Financial  
โดยในด้าน Financial ธนาคารได้มกีารจดัท�า Compensation 
Review, Market Adjustment เพื่อให้พนักงานได้รับ 
ผลตอบแทนเหมาะสมสอดคล้องกบั Market Rate ขณะทีด้่าน 
Non-Financial นัน้ ธนาคารได้จดัท�า Rotation Plan เพือ่ให้
พนกังานมโีอกาสหมนุเวยีนเปลีย่นงาน (Job Rotation) ไปใน
งานทีท้่าทายความสามารถ เพือ่เสรมิสร้างและพฒันาให้พนกังาน
มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย 
นอกจากนั้น ธนาคารยังได้มีการจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development Plan) เพือ่เตรยีมพนกังานกลุม่
ศกัยภาพสงูให้มคีวามพร้อมส�าหรบัการทดแทนต�าแหน่งทีส่งูขึน้ 
(Successor) และมีการก�าหนดแนวทางในการดูแลพนักงาน 
กลุม่ศกัยภาพสงู โดยจดัให้ม ีMentor เป็นทีป่รกึษา และมกีาร
แลกเปลี่ยนประสบการณ์, Project Assignment, Show & 
Share Session เพื่อให้สามารถสร้าง Value ให้กับตนเอง  
และธนาคารมากขึน้

102-7, 102-8, 103-2
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จ�านวนและอตัราส่วนของพนกังานเข้าใหม่ และพนกังานทีพ้่นสภาพ แยกตามช่วงอาย ุเพศ และภมูภิาค  

จ�านวนของพนักงานจ�าแนกตามเพศ      
 ชาย 511 333 285 234 287 594
 ร้อยละ 6.77 4.41 3.85 3.16 4.35 9.01
 หญงิ 1,579 619 595 542 367 854
 ร้อยละ 9.56 3.75 3.63 3.31 2.42 5.63
รวม 2,090 952 880 776 654 1,448
จ�านวนของพนักงานจ�าแนกตามชว่งอายุ      
 อาย ุ< 30 1,687 536 572 437 233 303
 ร้อยละ 19.64 6.24 8.33 6.37 5.35 6.95
 อาย ุ 30 - 50  401 228 305 297 415 521
 ร้อยละ 3.81 2.17 2.71 2.64 3.41 4.29
 อาย ุ> 50 2 188 3 42 6 624
 ร้อยละ 0.04 3.81 0.05 0.74 0.11 11.89
รวม 2,090 952 880 776 654 1,448
จ�านวนของพนักงานจ�าแนกตามพ้ืนท่ี      
 กลาง (กทม. และปรมิณฑล) 1,319 507 638 480 606 850
 ร้อยละ 11.15 4.28 5.45 4.10 5.47 7.67
 ภมูภิาค 769 443 242 296 48 598
 ร้อยละ 6.30 3.63 2.01 2.46 0.45 5.60
 ต่างประเทศ 2 2 0 0 0 0
 ร้อยละ 14.29 14.29 0 0 0 0
รวม 2,090 952 880 776 654 1,448
อตัราส่วน พนักงานใหม่ : พนักงานพ้นสภาพ 2.20 1.00 1.13 1.00 0.45 1.00

ขอ้มูลพนักงาน
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

เขา้ใหม่
(คน)

พ้นสภาพ
(คน)

เขา้ใหม่
(คน)

พ้นสภาพ
(คน)

เขา้ใหม่
(คน)

พ้นสภาพ
(คน)

ทั้งนี้ ธนาคารมีนโยบายเรื่องการแต่งตั้งและการว่าจ้าง 
ทีเ่ป็นธรรม ไม่เลอืกปฏบิตั ิ ให้โอกาสผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ
เท่าเทยีมกนั และโปร่งใส โดยมแีนวทางด�าเนนิการ ดงันี้

1. ตามระเบยีบการพนกังานเรือ่งการแต่งตัง้และว่าจ้าง
พนักงานของธนาคาร ไม่มีการระบุหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขท่ี
เป็นการกีดกันการจ้างงานหรือเลือกปฏิบัติ แต่เปิดโอกาสการ
จ้างงานอย่างเท่าเทยีมจากความรูค้วามสามารถ และคณุสมบตัิ
ที่ เป ็นไปตามคุณสมบัติของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมี
กระบวนการคดัเลอืกอย่างโปร่งใส โดยมกีารประกาศรบัสมัคร
ภายในธนาคาร จาก Successor Pool ก่อน หากพจิารณาแล้ว
เห็นว่าไม่สามารถสรรหาบุคคลภายในทีม่คีวามเหมาะสมข้ึนมา
ทดแทนได้ทันที จึงจะพิจารณารับบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ 
ความสามารถและทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร โดยมีการแต่งตั้ง 

คณะกรรมการท�าหน้าทีพ่จิารณาสรรหาและคัดเลือก เพือ่เข้ามา
ปฏบิตังิานกบัธนาคาร 

2.  การประกาศรับสมัครงานของธนาคารในต�าแหน่ง
ต่างๆ เคารพสทิธมินษุยชน ให้โอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัระหว่างเพศ
ในการสมคัรงาน รวมถงึมกีารประกาศรบัสมคัรต�าแหน่งพเิศษ
ส�าหรบัผู้พกิาร เพือ่เป็นการเปิดโอกาสในการท�างานให้กับผู้พกิาร 
และธนาคารให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ โดยมีการก�าหนดนโยบายและแนวทางในการ
ด�าเนินการเพื่อส ่งเสริมคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ในรปูแบบต่างๆ ทัง้การจ้างงาน การให้การสนบัสนนุด้านทุนทรพัย์
เพือ่พฒันาอาชพี และการให้ความช่วยเหลอือืน่ใด รวมถงึการ
สนบัสนนุเงนิตามทีก่ฎหมายก�าหนด

102-7, 102-8, 401-1, 405-1, 406-1
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นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงกลุ่มผู้พิการ โดยธนาคารได้
ปฏบิตัติามมาตรา 33 ว่าจ้างผูพ้กิาร จ�านวน 1 คน และปฏบิตัิ
ตามมาตรา 35 จ�านวน 200 คน

การประเมนิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ธนาคารมีระบบการบรหิารผลการปฏบิตังิาน (Performance 
Management) ซึง่เป็นกระบวนการทีด่�าเนนิการอย่างเป็นระบบ
และต่อเนือ่ง เพือ่ผลกัดนัให้ผลงานของพนกังานบรรลเุป้าหมาย
ตามทีธ่นาคาร หน่วยงาน และรายบคุคล ได้ตัง้ไว้ ได้แก่ 

1)  การวางแผนก�าหนดตวัวัดผลการด�าเนนิงาน เป้าหมาย 
และเกณฑ์ที่ใช ้ในการประเมินผล จะต้องมีความชัดเจน  
และสอดคล้องกับทิศทางตามยุทธศาสตร์ของธนาคาร โดยมี
การน�าตวัชีว้ดัผลงาน (KPI) มาใช้เป็นเครือ่งมอืก�าหนดเป้าหมาย
การท�างานของพนักงานโดยมีการตกลงร่วมกันระหว่างผูบั้งคบั
บัญชากับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ให้ความส�าคัญกับ
การมีส่วนร่วมระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงาน ในการ 
ผลกัดนัให้พนกังานมผีลงานสงูขึน้ 

2)  การตดิตามผลงาน การให้ค�าแนะน�าการปฏบัิตงิาน 
และการสอนงาน (Coaching & Feedback) ผู้บังคับบัญชา
สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของผู ้ใต้บังคับบัญชาว่า 
มีผลงานคืบหน้าและใกล้บรรลุเป้าหมายตาม KPI เพียงใด 
นอกจากนั้นผู้บังคับบัญชาจะต้องหาแนวทางในการพัฒนา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท�างานได้ดี 
ยิง่ขึน้ มกีารสอนงาน และให้ค�าปรกึษาแก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชา 

3)  การประเ มินผลการปฏิบัติ งานโดยวัดจาก 
ความส�าเรจ็ของงาน โดยเทยีบกบัเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ 

4)  การเช่ือมโยงผลที่ได้จากการประเมินไปใช้ในการ
พิจารณาผลตอบแทนท้ังที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินให้แก่
พนักงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน 
ที่มีผลการปฏิบัติงานท่ีดี มีความมุ่งมั่นในการท�างานตามหลัก 
Pay for Performance เพือ่มุง่สูก่ารเป็น Performance Driven 
Organization

โดยพนักงานทุกระดับของธนาคารได้รับการประเมิน 
ผลการปฏบิตังิานครบถ้วน 100%

1

4

2

3

การติดตามผลงาน 
(Monitoring &
Managing 
Performance)
 • Coaching & Feedback
 • Review & Tracking

การวางแผน 
(Planning)
 • KPI Setting
 • Target

การประเมนิ
ผลการปฏิบติังาน
(Performance
Appraisal)
 • การวดัผลการปฏิบติังาน
 • Performance Ranking

เชื่อมโยงผลการปฏิบติังาน
กับผลตอบแทน
 • ข้ึนเงนิเดือน
 • โบนัส
 • เล่ือนต�าแหน่ง
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401-2, 201-3
การจดัสวสัดิการส�าหรบัพนักงาน 

ธนาคารจดัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ครอบคลุมพืน้ทีก่ารปฏบัิตงิานทีส่�าคญัของธนาคาร ทัง้อาคารส�านกังานใหญ่ ส�านกังาน
ธรุกจิ ส�านกังานเขต สาขา รวมถึงพืน้ทีท่�าการของธนาคาร ทัง้ในนครหลวงและภมูภิาค โดยมรีายละเอยีดสวสัดิการตามข้อทีเ่ก่ียวข้อง

ด้านเศรษฐกิจ    
เงนิเดอืน ✓	 ✓	 ✓	 ✓
เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพี  ✓	 ✓	 ✓	 ✓
เงนิค่าล่วงเวลา ✓	 ✓ - -
เงนิยมืสวสัดสิงเคราะห์ ✓	 ✓	 ✓ -
เงนิกูส้วสัดกิารเพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั ✓	 ✓	 ✓ -
เงนิสมทบเงนิกูส้วสัดกิารเพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั ✓ ✓ ✓ -
เงนิกูส้วสัดกิารเพือ่ซือ้รถยนต์หรอืรถจกัรยานยนต์ ✓ ✓ ✓ -
เงนิกูส้วสัดกิารเพือ่ซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร์ ✓ ✓ ✓ -
เงนิกูเ้พือ่สวสัดกิารพเิศษ ✓ ✓ ✓ -
เงนิช่วยเหลอืพเิศษแก่พนกังานธนาคารทีป่ฏิบตังิานในหน่วยงาน 

✓ ✓ - -
ทีต่ัง้อยูบ่นเกาะ
ด้านความมัน่คง ปลอดภัยในชวีติ    
เงนิช่วยเหลอืกรณทีพุพลภาพหรอืถงึแก่กรรมจากการท�างาน ✓ ✓ ✓ ✓
เงนิทดแทน กรณปีระสบอนัตราย เจบ็ป่วย ทพุพลภาพ ถงึแก่กรรม 

 ✓ ✓ ✓ ✓
เนือ่งจากท�างาน
เงนิทดแทนกรณทีพุพลภาพ อนัมใิช่เนือ่งจากท�างาน  ✓ ✓ ✓ ✓
เงนิสงเคราะห์ค่าฌาปนกจิ  ✓ ✓ ✓ ✓
การฌาปนกจิสงเคราะห์ ✓ ✓ - -
กองทนุส�ารองเลีย้งชพี ✓ ✓ - -
เงนิช่วยเหลอืการศกึษาบตุร ✓ ✓ ✓ ✓
เงนิช่วยเหลอืบตุร ✓ ✓ ✓ ✓
เงนิช่วยเหลอืกรณปีระสบภยัธรรมชาตหิรือเหตสุดุวสิยั ✓ ✓ ✓ ✓
ชมรมเพือ่นช่วยเพือ่น ✓ ✓ ✓ ✓
ด้านการจงูใจ    
รถยนต์ประจ�าต�าแหน่ง ✓ ✓ - -
เงนิประจ�าหน่วยงาน ✓ ✓ - -
เงนิเพือ่ตอบแทนความชอบในการท�างาน  ✓ ✓ - -
เงนิตอบแทนพเิศษในการท�างานกับธนาคารนาน  ✓ ✓ - -
เงนิตอบแทนพเิศษพืน้ที ่3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้และพืน้ทีต่่อเนือ่ง  ✓ ✓ ✓ ✓
เงนิตอบแทนสาขาทีเ่ปิดท�าการทกุวนั ✓ ✓ - - 
เครือ่งแบบพนกังาน ✓ ✓ - -

ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนักงานธนาคารกรุงไทย
แบง่ตามประเภท

พนักงาน
ประจ�า

พนักงาน
สัญญาจา้ง

ลูกจา้ง
ชัว่คราว Outbound
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ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนักงานธนาคารกรุงไทย
แบง่ตามประเภท

พนักงาน
ประจ�า

พนักงาน
สัญญาจา้ง

ลูกจา้ง
ชัว่คราว Outbound

ด้านสุขภาพ อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน    
สวสัดกิารรกัษาพยาบาล และทนัตกรรม ✓ ✓ - ✓
การตรวจร่างกายประจ�าปี ✓ ✓ - ✓
KTB Fitness Center ✓ ✓ ✓ ✓
ด้านนันทนาการ สันทนาการ    
บ้านพกัสวสัดกิารพนกังาน ✓ ✓ ✓ ✓
วปัิสสนากรรมฐาน ✓ ✓ ✓ ✓
กฬีาและนนัทนาการ ✓ ✓ ✓ ✓
ด้านการอ�านวยความสะดวกอื่นๆ    
ร้านสหกรณ์พนกังานธนาคารกรงุไทย จ�ากัด ✓ ✓ ✓ ✓
บรกิารพนกังานต่างๆ อาท ิบรกิารขอรบัพระราชทาน 
เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์, การอ�านวยความสะดวกด้านการพนกังาน 

✓ ✓ ✓ ✓

ร้านอาหารสวสัดกิาร ✓ ✓ ✓ ✓

หมายเหต	ุ:		 -  พนกังานประจ�า คอื พนกังานทีบ่รรจตุ�าแหน่งเป็นพนกังานธนาคาร
 -  พนกังานสญัญาจ้าง คอื พนกังานทีธ่นาคารท�าการว่าจ้างโดยมีก�าหนดเวลาจ้างโดยมกี�าหนดระยะเวลาแน่นอน
 -  ลกูจ้างชัว่คราว คอื ลกูจ้างทีจ้่างไว้ปฏิบตังิานทีม่ลีกัษณะชัว่คราวหรอืมกี�าหนดเวลาจ้าง และจะได้รบัสวัสดิการตามตาราง 
 -  Outbound คอื พนกังานส�าหรบัให้บรกิารทางโทรศพัท์

201-3
สงัคมของโลกก�าลงัก้าวสูส่งัคมผูส้งูอาย ุธนาคารตระหนกั

ถงึชวีติหลงัเกษยีณทีบ่คุลากรจะต้องใช้เงินจ�านวนมาก ธนาคาร
จึงมีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน  
เมือ่วนัท่ี 16 มถินุายน พ.ศ. 2535 โดยปัจจุบันมบีรษัิทหลกัทรัพย์
จดัการกองทนุกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) บริษัทหลกัทรัพย์จัดการ
กองทนุ เอม็เอฟซ ีจ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการ
กองทุนไทยพาณิชย์ จ�ากัด เป็นผู้บริหารกองทุน โดยธนาคาร 
จะเป็นผูจ่้ายเงินสมทบเข้ากองทนุให้แก่สมาชกิแต่ละรายในอตัรา

ร้อยละ 10 ของเงนิเดอืนค่าจ้าง และพนกังานสามารถทีจ่ะเลอืก
จ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 3 ร้อยละ 6  
ร้อยละ 10 ร้อยละ 12 และร้อยละ 15 ของเงนิเดอืนค่าจ้าง ทัง้นี้
พนักงานที่ลาออกหรือเกษียณอายุงานเมื่ออายุ 55 ปี ขึ้นไป 
จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ของผลประโยชน์ทั้งหมดที่ได้รับ
จากกองทนุส�ารองเลีย้งชพีจากกรมสรรพากร 

จากผลการด�าเนินงานของท้ัง 3 บริษัทที่ท�าหน้าที่เป็น 
ผูบ้รหิารกองทนุ ส่งผลให้ธนาคารมยีอดเงินรวมในกองทนุส�ารอง
เลีย้งชพี ณ วนัที ่31 ธ.ค. 61 จ�านวน 26,014 ล้านบาท 
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• จ�านวนพนกังานทัง้หมด 6,591 15,173 21,764
• จ�านวนพนกังานทีใ่ช้สทิธิล์างานเพือ่เลีย้งดบูตุร 74 21 95
• จ�านวนพนกังานทีใ่ช้สทิธิล์างานเลีย้งดบูตุรแล้วกลบัมาท�างาน 70 18 88
• จ�านวนพนกังานทีก่ลบัมาท�างานหลงัจากสิน้สดุระยะการลาหยดุเพือ่เลีย้งดบูตุร  56* 11** 67
 และยงัท�างานต่อหลงัจากนัน้ไป 1 ปี (เปรยีบเทยีบปี 2560 กบั 2561)
• อตัรากลบัมาท�างานและการคงอยูข่องพนกังานทีก่ลบัมา - - -
 หลงัจากระยะการลาหยดุสิน้สดุลงแล้ว ไม่มอีตัรา

กรณีของการลา เพศชาย เพศหญิง รวม

*  ปี 2560 มพีนกังานชายลาช่วยภรรยาเลีย้งดบูตุรจ�านวน 73 ราย
** ปี 2560 มพีนกังานเพศหญงิลาเลีย้งดบูตุร 19 ราย

ของตนเอง นอกจากนัน้ธนาคารดแูลให้พนกังานได้รบัเงนิเดอืน 
และสทิธปิระโยชน์ทีเ่หมาะสมตามต�าแหน่งหน้าท่ี ความรบัผดิชอบ 
และอยู่ในอัตราที่เทียบเท่ากับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบัน 
การเงินอื่น ธนาคารจัดให้มีสวัสดิการท่ีหลากหลายสามารถ 
ตอบสนองความต้องการของพนกังานได้อย่างเหมาะสม และยงัมี 
การพิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนพิเศษระหว่างปีให้กับพนักงาน 
ทีม่ศีกัยภาพสงูของธนาคาร

ธนาคารมกีารจ่ายเงนิตอบแทนพเิศษตามผลงาน (โบนัส) 
เป็นเงนิทีจ่่ายเพือ่ตอบแทนผลการปฏบิติังานในรอบปีทีผ่่านมา 
ซึง่ช่วยสร้างแรงจงูใจในการท�างาน ส่งเสรมิให้พนกังานมคีวาม
มุ่งมั่นในการท�างานอย่างต่อเนื่อง และรักษาบุคลากรที่มีความ
สามารถให้ปฏบิตังิานกบัธนาคาร

ทัง้นี ้รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการบริหารค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการสามารถอ่านได้ที่รายงานประจ�าปี 2561  
ทีห่น้า 101

404-2
การฝึกอบรมและการให้ความรู ้
Training and Education 

ธนาคารตระหนกัดว่ีา “พนกังาน” คือ หวัใจหลกัในการ
ขับเคลื่อนองค์กรและเป็นแรงผลักดันที่จะน�าพาองค์กรไปสู่ 
ความยั่งยืน ธนาคารจึงได้มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
บนพืน้ฐานการปฏบิติัต่อบคุลากรอย่างเป็นธรรม โดยมุง่เสรมิสร้าง
โอกาสความก้าวหน้าและบรรยากาศการท�างานแบบมส่ีวนร่วม 
ตลอดจนส่งเสรมิทกัษะและการเรยีนรูไ้ด้ด้วยตัวเองทกุที ่ทกุเวลา

การก�าหนดและบรหิารค่าตอบแทน 

นโยบายการบรหิารค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร
ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนของผู้บริหาร  

ทีเ่ป็นธรรม สมเหตสุมผล สามารถแข่งขนักบัตลาดได้ เพือ่เป็น
เครื่องจูงใจให้ผู้บริหารปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ 
ของธนาคารในระยะยาว โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ 
ก�าหนดค่าตอบแทน ท�าหน้าทีท่บทวน ในปัจจยัต่างๆ ดงันี้

1.  ความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็น 
เงินเดือน ผลการด�าเนินงานระยะสั้น และผลการ
ด�าเนนิงานระยะยาว 

2.   ความเหมาะสมและสอดคล้องกับต�าแหน่งหน้าที่ 
และภาระความรบัผดิชอบของผูบ้รหิาร 

3.  สถานะทางการเงินของธนาคาร และระดับ 
ค่าตอบแทน ที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัท 
ในกลุม่ธรุกจิระดบัเดยีวกนั 

โดยค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน 
และค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และสิทธิประโยชน ์
ตามสภาพการจ้าง

การจ่ายค่าตอบแทนของพนกังาน	
การจ่ายผลตอบแทนให้กบัพนกังาน ธนาคารได้ด�าเนนิงาน

ตามนโยบาย PDO (Performance Driven Organization)  
คือ “องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยผลการปฏิบัติงานเป็นส�าคัญ”  
โดยพนกังานจะได้รบัผลตอบแทนสอดคล้องตาม Performance 

ด้วยระบบการบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ท�าให้
ธนาคารเป็นเสมอืนบ้านหลงัทีส่องของพนกังาน โดยในปี 2561 

ธนาคารมอีตัราการกลบัเข้าท�างานและอตัราการคงอยูข่องบคุลากร 
หลงัการใช้สทิธลิากจิเพือ่เลีย้งดบูตุร (จ�าแนกตามเพศ) ดงันี้
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103-2, 404-2
นโยบาย/กลยุทธ์/ยุทธศาสตร ์

ตามนโยบายของธนาคารที่มุ ่งพัฒนาพนักงานเพื่อให้
บุคลากรมีความสามารถสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของ
ธนาคาร ซึง่ในปี 2561 ธนาคารเน้นเตรยีมความพร้อมเพือ่เข้าสู่ 
Krungthai Digital Banking ภายใต้แนวคดิ “เก่งงาน เก่งคน 
เก่งเทคโนโลยี” ผ่านกระบวนการพัฒนาพนักงานของธนาคาร 
ให้เชือ่มโยงแผนยทุธศาสตร์และปัจจยัต่างๆ มาเป็นตวัก�าหนด 
เช่น กลยทุธ์สายงาน, Competency, Job Description, Career 
Path, Training Need, Training Road Map โดยแบ่งกลุม่
พนกังานออกเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัผูบ้รหิารและระดบัพนกังาน 
ธนาคารได้ด�าเนนิการพฒันาพนกังานอย่างต่อเนือ่งทกุปี เพือ่ให้
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร และ
วตัถปุระสงค์เชงิยทุธศาสตร์ของธนาคาร ซึง่มกีารพฒันาทกัษะ 
3 ด้าน คอื 

 

เช่น ความรู้ผลิตภัณฑ์ การขายและบริการ, สินเชื่อ,  
การพัฒนาภาวะผู้น�า (Leadership) ฯลฯ ผ่านการพัฒนา 
ที่หลากหลายช่องทาง เช่น การฝึกอบรมแบบ Classroom 
Training ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร โดยสถาบนัทีม่ชีือ่เสยีง
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ, การศกึษาหาความรูด้้วยตนเอง 
(E-Learning), การเรียนรู้ผ่านระบบ VDO Conference,  
การฝึกอบรมในงาน (OJT), Case Study & Workshop, Webinar, 
คูม่อืการขาย (Sale GURU) ฯลฯ นอกจากนี ้ธนาคารยงัสนบัสนนุ
ให้เกิดการพัฒนาบุคลากรผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างบุคลากรภายในธนาคาร (Experience Based Training)  
ซึ่งผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการ
เรียนรูภ้ายในองค์กรอย่างต่อเนือ่ง โดยเป็นวทิยากร (Internal 
Trainer) ถ่ายทอดความรู้ให้พนักงานโดยตรงเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนในการพัฒนาบุคลากร อีกทั้งยังมีการสร้างวัฒนธรรม 

การโค้ช (Coaching Culture) ซึง่มุง่เน้นการพฒันาทกัษะการโค้ช
ระดบัมอือาชพีตามมาตรฐานสากล เพือ่ให้ผูบ้รหิารสามารถใช้
ทกัษะการโค้ชในการดึงศักยภาพและสร้างแรงจงูใจในการท�างาน

เพื่อเป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรและผู้น�าอย่างมี
ประสทิธภิาพ นอกเหนอืจากรปูแบบการอบรมทีก่ล่าวไปข้างต้น
ธนาคารยังได้ออกแบบหลักสูตรและเนื้อหาที่เน้นการเรียนรู้ 
อย่างมีปฏิสัมพันธ์ โดยสอดแทรกเนื้อหาการอบรมเข้ากับเกม 
หรอืการจ�าลองเหตกุารณ์ต่างๆ เพือ่ให้พนกังานรูส้กึมส่ีวนร่วม
ในการเรียนรู้ และได้ทดลองฝึกฝนในสถานการณ์จริง อาทิ 
หลกัสตูร Consultative Selling Skill ทีเ่ปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าอบรม
ได้เสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าในสถานการณ์จริง หลักสูตร 
Strategic Planning and Development และหลักสูตร 
Coaching เป็นต้น

103-2 
มาตรการด�าเนินงาน ปี 2561

ท่ามกลางความท้าทายทางเทคโนโลยีและการแข่งขันที่
รนุแรงจากคูแ่ข่ง (Bank และ Non-Bank) ทัง้ในและต่างประเทศ 
ธนาคารจึงมุ ่งพัฒนาความสามารถของพนักงาน (Core 
Competency, Technical Competency) และความสามารถ
ของผูบ้รหิาร (Management Competency) โดยมกีารวเิคราะห์
และระบสุ่วนทีต้่องพฒันา (Development Areas) เพือ่น�ามาใช้ 
ในการวางแผนการพฒันาบคุลากรเพ่ือปิด Competency Gap 
ทั้งนี้เพื่อให้ธนาคารบรรลุเป้าหมายการเป็น Digital Banking  
ทีม่กีารด�าเนนิงานสอดคล้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎระเบยีบ
ของหน่วยงานก�ากับ ฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาบุคลากรและผู ้น�า  
ได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ เริ่มจากรวบรวมข้อมูลความต้องการ
พัฒนาผู้บริหารและพนักงานในระดับองค์กร ข้อมูลแผน
ยทุธศาสตร์ธนาคาร นโยบายของผูบ้รหิาร นโยบายของสายงาน 
รวมถงึความต้องการระดบับคุลากรเพือ่น�ามาใช้วเิคราะห์ร่วมกบั
ปัจจยัอืน่ๆ อาท ิกรอบสมรรถนะ, ความท้าทายเชงิยทุธศาสตร์
ขององค์กร แผนปฏิบัติการขององค์กรทั้งในระยะสั้นและ 
ระยะยาว ฯลฯ เพือ่น�ามาก�าหนดแผนการพฒันาบคุลากรของ
ธนาคารอย่างครอบคลมุครบทกุมติิอนัจ�าเป็นต่อการด�าเนนิธรุกจิ
ของธนาคาร ซึ่งเป็นการเสริมสร้างทักษะการท�างานให้กับ
พนักงานและการให้ความรู ้ใหม่กับพนักงานที่มีการเปลี่ยน
ต�าแหน่งงาน (Upskill - Reskill) เพือ่ให้พนกังานสามารถปฏิบตัิ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน  
โดยในปี 2561 ธนาคารยงัมุง่เน้นการพฒันาใน 5 ด้าน ดงันี้

Core

Technical

Management 
Competency
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จากกระแสดิจิทัลเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงในยุคปัจจุบัน ธนาคารมุ่งสร้างทักษะ 
ทีจ่�าเป็นต่อการเป็น Digital Banking โดยพฒันาในด้าน Digital Mindset & Digital Literacy Skill 
ทีเ่น้นการเสรมิสร้าง Digital Skill ทีจ่�าเป็น เพือ่พฒันาพนกังานให้มคีวามพร้อมในการปฏิบัตงิาน 
สามารถรเิริม่และพฒันาใหม่ๆ เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้า นอกจากนี ้ ธนาคารยงัมุง่
สร้างความตระหนักรู้และความรู้ในด้าน Cyber Security หรือการรักษาความปลอดภัยและ 
ความเป็นส่วนตวัของข้อมลูลกูค้า ให้กับพนกังานทกุระดับ เพือ่รองรบัอตัราการเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง 
ของจ�านวนธรุกรรมทางการเงนิผ่านระบบดจิทิลั และให้ลกูค้าสามารถใช้บรกิารของธนาคารได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั โดยธนาคารได้เพิม่การอบรมในหลักสูตรทีส่ร้างความตระหนกัรูแ้ละความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ให้กับพนักงานภายในธนาคาร 
ทกุระดบั อาท ิหลกัสูตร Cyber Security Awareness, Cyber Security Risk Management & 
Trend 2018 และ Cyber Security Strategy for Management เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัมหีลักสูตร
ทีเ่กีย่วกบั Data Analytics เพือ่วเิคราะห์ความต้องการลูกค้า และให้สอดคล้องกับการก้าวสู่ Digital 
Banking อย่างมปีระสทิธภิาพ

การพฒันาด้าน Leadership เป็นการเสรมิสร้างและพฒันาทกัษะของผูบ้รหิารให้มคีวามพร้อม 
และยกระดบั Performance ของพนกังาน ซึง่จากการวเิคราะห์ Management Competency 
ในปี 2561 ธนาคารเน้นการสร้าง Inspiration, Strategic Orientation และ Coaching Culture 
โดยจดัหลกัสตูรให้กบัผูบ้รหิารของธนาคารท้ังหลกัสตูรภายในและภายนอก โดยสถาบนัระดบัโลก
ทีม่ชีือ่เสยีง อาท ิHarvard Business School, Cornell University โดยผูบ้รหิารทกุท่านจะได้ 
เข้ารบัการแลกเปลีย่นแนวคดิและมมุมองด้านต่างๆ จากวทิยากรทีม่ปีระสบการณ์ อาท ิหลกัสตูร 
Harvard Management Program: Leader Solution, Digital Transformation and Change 
Management in Banking Industry for KTB เป็นต้น

เพือ่ให้การด�าเนนิธรุกจิเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ ธนาคารได้ให้ความส�าคญั
ในการสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาลได้จัดหลักสูตร 
ภายใต้ “โครงการกรงุไทยคณุธรรม” เพือ่ยกระดบัการสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีไ่ม่ทนต่อการทจุรติ 
(Zero Tolerance) สร้างค่านยิมและจติส�านกึทีด่ ียดึมัน่ปฏบิตัติามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ
ทีด่ ีปฏบิตังิานด้วยความซือ่สตัย์ สุจรติ ไม่ละเมดิกฎเกณฑ์ กฎระเบยีบ ผ่านหลกัสตูรต่างๆ อาทิ 
หลกัสตูรเสรมิสร้างการปฏบิติังานตามหลักบรรษัทภบิาลทีเ่ป็นเลิศและหลักสูตรกรงุไทยคุณธรรม 
เพื่อขับเคลื่อนธนาคารคุณธรรมต้นแบบ หลักสูตรจรรยาบรรณธนาคารพาณิชย์ (Code of 
Conduct) หลกัสตูร Krungthai Smart Gen D อกีทัง้ยงัมุง่สร้างทศันคติของพนกังานให้พร้อมรบั
กบัการเปลีย่นในอนาคต ผ่านทางโครงการ คณุธรรมน�าใจ, ธรรมมะสขุใจ,  Krungthai Yes! We Can : 
Better Life, Better Vibe (เปลีย่นทีใ่จอะไรๆ กด็)ี 

ธนาคารมองเหน็ถงึความส�าคญัของการพฒันาทรพัยากรมนษุย์อย่างยัง่ยนื จงึถอืว่าพนกังาน
ทุกคนในธนาคารเป็นสินทรัพย์อันมีค่าที่ธนาคารต้องพัฒนาและรักษาไว้ มีพนักงานจ�านวนมาก 
ทีท่�างานให้กบัธนาคารมาอย่างยาวนาน ส่ังสมประสบการณ์ ความรู ้ทกัษะ ความเชีย่วชาญ ในเรือ่ง
เฉพาะเจาะจงของธนาคาร ทีส่ามารถถ่ายทอดให้กบัพนกังานคนอืน่ๆ ภายในธนาคาร เพือ่ให้เกดิ
ความรูแ้ละข้อแนะน�าดีๆ  ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการท�างาน จนสามารถปฏบัิติงานบรรลุเป้าหมายได้  
ธนาคารจงึรเิริม่โครงการ Train the Trainer ขึน้ เพือ่พฒันาวทิยากรภายในองค์กรให้เป็นวทิยากร
ทีม่คีวามเป็นมอือาชพี มทีัง้ความรูแ้ละทกัษะ ทีจ่�าเป็นต่อการถ่ายทอดความรูใ้ห้กบัเพือ่นพนกังาน 

ด้าน 
Digital Mindset 

& Digital 
Literacy Skill

ด้านคณุธรรม
จรยิธรรม 

ด้านการ
 Train the Trainer 

ด้าน 
Leadership 

103-2, 404-2
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ซึง่ในปี 2561 ธนาคารมหีลกัสตูร Train the Trainer หลายหลกัสตูร อาท ิหลกัสตูร Situational 
Leadership, หลกัสูตร Crucial Conversation, หลกัสตูร The 7 Habits of Highly Effective 
People

103-2, 404-1, 404-2, 404-3
ธนาคารมุง่เน้นให้พนกังานมกีารพฒันาด้วยตนเอง (Self-Learning) ในปี 2561 ธนาคาร 

ได้มกีารพฒันาความรูผ่้านช่องทาง Knowledge Management และ E-Learning เชือ่มโยงเข้ากบั  
Career Path เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิวัฒนธรรมการเรยีนรูด้้วยตนเอง (Self-Learning) ซึง่จะช่วยให้
พนกังานสามารถเรยีนรูไ้ด้ทกุที ่ทกุเวลา

เพือ่เป็นการวดัประสทิธภิาพและประสิทธผิลของการจดัฝึกอบรม ธนาคารได้มกีารประเมนิผล  
และติดตามประสิทธิผลของการพัฒนาและระบบการเรียนรู้ของบุคลากรและผู้น�าให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด และน�าผลการประเมินและติดตามผลมาใช้ประกอบการวิเคราะห ์
ความต้องการในการพัฒนาต่อไปอกีด้วย

ในปี 2561 พนักงานและผู้บริหารของธนาคารได้รับการฝึกอบรม โดยจ�าแนกตามเพศ  
ระดบัพนกังาน ดงันี้

ประเภทพนักงาน (โปรดระบุ) 2559 2560 2561
จ�านวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉลีย่ (ชม./คน/ปี) 72.62  75.56  72.15 
จ�านวนชัว่โมงการอบรมทัง้หมด (ชัว่โมง) 1,726,758  1,693,776  1,591,923 
จ�าแนกตามเพศ (ชม./คน/ปี)  
เพศชาย  66.85  75.14  66.10 
เพศหญงิ  79.66  56.18  63.69
จ�าแนกตามระดบัพนกังาน (ชม./คน/ปี)   
กลุม่พนกังาน  72.50  73.30  72.33 
กลุม่ผูบ้รหิาร 93.82  56.18  63.69 

การเรยีนรูภ้ายในธนาคาร 406 414 395 1,233 1,362 1,331 90,654 94,683 99,674
การเรยีนรูภ้ายนอกธนาคาร 192 205 207 222 219 239 558 787 1,692
การเรยีนรูผ่้านระบบ E-Learning 15 11 40 81 67 370 29,901 11,423 33,448

การจดัหลักสูตรส�าหรบัพนักงาน

รอ้ยละของพนักงานทั้ังหมด

จ�านวนหลักสูตร (หลักสูตร) จ�านวนรุน่ (รุน่) จ�านวนพนักงาน
ท่ีเขา้รบัการอบรม (คน)*

2559 2560 2561 2559 2560 2561

2559 2560 2561

2559 2560 2561

ร้อยละของพนกังานทีไ่ด้รบัการประเมนิผลการปฏิบติังาน 100% 100% 100%

การประเมนิผลการปฏิบัติงาน

ด้าน 
E-Learning 

* โดยจ�านวนพนกังานทีเ่ข้าอบรมเป็นการนบัแบบซ�า้หวั
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สุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานท่ีท�างาน

103-2
นโยบาย/กลยุทธ์/ยุทธศาสตร ์
ธนาคารตระหนักถึงความส�าคัญของสุขอนามัยและ 

ความปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
ตลอดจนสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการที่ปราศจาก
อนัตรายและความเสีย่ง โดยในปี 2561 เป้าหมายของธนาคาร
อยูร่ะหว่างภูเขาขัน้ทีส่องและข้ันทีส่าม คือการ ปิด Gap คู่เทยีบ 

ทั้งธนาคารพาณิชย์คู่เทียบ และรัฐวิสาหกิจอื่นๆ รวมทั้งสร้าง 
การรับรู้ ความตระหนกั และปลูกจติส�านกึด้านความปลอดภยัฯ  
กับพนกังานให้มากข้ึน จนน�าไปสู่การสร้าง “วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยฯ ขององค์กร” ซึ่งสอดรับกับนโยบาย SAFETY 
THAILAND ของภาครัฐ เพื่อน�าไปสู่เป้าหมาย “ธนาคารคือ 
บ้านหลงัทีส่อง” แสดงดงัรปู

• ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายและ
มาตรฐานด้านความปลอดภยัฯ / ไม่ได้
รบัการลงโทษหรอืถกูปรบั จากหน่วยงาน
ราชการ

• สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธนาคาร 
แสดงให้เห็นว่าธนาคารให้ความส�าคัญ
ในเร่ืองความปลอดภยัฯ

• ผูบ้ริหาร พนักงาน มจีติส�านึกด้านความ
ปลอดภยัฯ

• ผูบ้ริหาร พนกังาน ปฏบิตังิานด้วยความ
ปลอดภัยฯ / ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏบิตังิาน (Zero Accident)

เป้าหมายการด�าเนนิงานด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคาร (Safety Summit) 
แบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี้

Safety Summit

2

1

3

ขัน้ท่ีหน่ึง 
วางรากฐาน
ด้านความปลอดภัย 
อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน 
ให้แขง็แกรง่ 
(2557-2558)

ขัน้ท่ีสอง 
ปิด Gap คู่เทียบ 
เพ่ือให้ธนาคารกรงุไทย
เป็นธนาคารชัน้น�า 
ในเรื่องความปลอดภัย 
อาชวีอนามัย 
และสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน 
(2559-2563)

ขัน้ท่ีสาม 
สรา้งวฒันธรรม
ความปลอดภัย ของ
องค์กร และพนักงาน
รูสึ้กวา่ “ธนาคารคือ
บ้านหลังท่ีสอง” 
(2560-2564)

เราอยู่ท่ีน่ี

Safety Culture

สอดรบักับนโยบาย Safety Thailand
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นโยบายความปลอดภัยฯ ของธนาคาร 
(Safety Policy)

1. ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
พนกังานทกุคน

2. ธนาคารจะสนบัสนุนการออกประกาศ กฎระเบยีบ ข้อบงัคบั 
และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
มาตรฐานและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

3. ธนาคารจะด�าเนนิการตดิตามเฝ้าระวงั ประเมิน ควบคมุ
อันตราย และจัดให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน 
การท�างานทั้งพื้นที่ภายในอาคาร และบริเวณภายนอก 
โดยรอบ เพือ่ความปลอดภยัและสขุอนามัยของพนกังาน
และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องอย่างสม�า่เสมอ

4. มกีารเผยแพร่ให้ความรู ้ และสร้างความตระหนกัในเรือ่ง
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน แก่ผูบ้รหิารและพนกังานอย่างต่อเนือ่ง

5. พนกังานทกุคนต้องให้ความร่วมมอืในการด�าเนนิโครงการ 
แผนงานความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างานของธนาคาร พร้อมทัง้ร่วมเสนอความคดิเห็น 
ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างานและวิธีการ
ท�างานทีป่ลอดภยั

6. พนกังานทกุคนต้องปฏบิตัติามกฎระเบยีบความปลอดภยั 
มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน และข้อก�าหนดต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง
อย่างเคร่งครดั

7. ธนาคารจะท�าการตดิตาม ประเมินผลการด�าเนนิงาน และ
พัฒนาปรับปรงุงานด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน อย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง

ทัง้นี ้เพือ่การบรรลุเป้าหมายบ้านหลงัทีส่อง ธนาคารจงึได้
จดัท�าโครงการ KRUNGTHAI SAFETY TOGETHER ครอบคลมุ
การด�าเนนิงานทัง้ 3 Summits โดยมขีอบเขตการด�าเนนิงาน  
3 ด้าน คือ Law, Knowledge และ Workplace ที่มุ่งเน้น 
การดแูลสขุภาพของบคุลากรทัว่ทัง้องค์กร สร้างสภาพแวดล้อม
การท�างานให้เหมาะสม ปลอดภยั ปราศจากความเสีย่ง เพือ่พฒันา
ประสทิธภิาพการท�างาน และสร้างคณุภาพชวีติทีดี่แก่บคุลากร
ทัว่ทัง้องค์กร โดยโครงการนีม้ภีารกจิ 4 ประการ ได้แก่ 

S
A
F
E
T
Y

Sustainability 
ปลอดภัยอย่างย่ังยืน

Awareness 
ตระหนักถึงความปลอดภัย

First 
ปลอดภัยไวก่้อน

Environment 
สภาพแวดล้อมปลอดภัย

Together 
ปลอดภัยไปด้วยกัน

You 
ความปลอดภัย
เริม่ท่ีตัว “คุณ”

1. ให้ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัย 
ในการท�างานให้กบับคุลากรทัว่ทัง้องค์กร

2. ประเมนิและควบคมุอนัตรายต่างๆ ทีจ่ะส่งผลต่อสขุภาพ
ของบคุลากรทัว่ทัง้องค์กร และผูม้าตดิต่อกบัธนาคาร

3. ดแูลสภาพแวดล้อมการท�างานให้เหมาะสมและปลอดภยั
4. สร้างเสริมให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรมีสุขภาวะที่ดีทั้งทาง

ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม และด�าเนินการ 
ภายใต้ Safety Value 6 ประการได้แก่ 

เพื่อให้ธนาคารเป็นธนาคารต้นแบบด้านความปลอดภัย 
เพือ่สร้างให้เกดิเป็นวฒันธรรมความปลอดภยัของทีไ่ม่มีการเกดิ
อบุตัเิหต ุทีพ่นกังานรูส้กึว่า ธนาคารเป็นบ้านหลงัที ่2 

ในปี 2561 ธนาคารได้มีการปรับปรุงเป้าหมายของการ
ด�าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ คือ มีการยกระดับ Goal 
Setting จากปี 2560 และมีการเพิ่มตัวชี้วัดใหม่ โดยพบว่า 
ผลการด�าเนนิงานในปี 2561 เป็นทีน่่าพงึพอใจ
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คะแนนความพึงพอใจโดยรวม

4.52
ครัง้ท่ี 2/2561

เป้าหมาย ≥ 4.00

99.14%
ครัง้ท่ี 2/2561

เป้าหมาย ≥ 75%

4.50
ครัง้ท่ี 2/2561

เป้าหมาย ≥ 4.00

76.40% 
เป้าหมาย ≥ 75% 

การบาดเจบ็รวม

0.067 
เป้าหมาย ≤ 1.00

0 
เป้าหมาย = 0

4.45  
ครัง้ท่ี 2/2561 

เป้าหมาย ≥ 4.00

100%
เป้าหมาย 100%

4.51 
ครัง้ท่ี 2/2561 

เป้าหมาย ≥ 4.00

ถึงขั้นหยุดงาน

0 
เป้าหมาย = 0

73 
เป้าหมาย ≥ 70 เรื่อง/ปี

22 
เป้าหมาย ≥ 20 รุน่/ปี

4.54
ครัง้ท่ี 2/2561

เป้าหมาย ≥ 4.00

0 
เป้าหมาย = 0

จ�านวน Case ด้านความปลอดภัยฯ 
ท่ีถูกลงโทษหรอืถูกปรบั จากหน่วยงานราชการ

4.13
4.23

4.09

4.01

4.224.29

4.18

4.09

4.1
4.04

4.06

3.93

4.32
4.26

4.27

4.20

4.27
4.22

4.23

4.10

4.474.43

4.42

4.38

4.34
4.28

4.29

4.20

4.544.5

4.51

4.45

2558/1 2558/2 2559/1 2559/2 2560/1 2560/2 2561/1 2561/22558/1 2558/2 2559/1 2559/2 2560/1 2560/2 2561/1 2561/2

2558/1 2558/2 2559/1 2559/2 2560/1 2560/2 2561/1 2561/2

2558/1 2558/2 2559/1 2559/2 2560/1 2560/2 2561/1 2561/2

คะแนนความพึงพอใจด้านความปลอดภัยฯ
คะแนนความพึงพอใจ

ด้านมาตรฐานระบบเตือนและป้องกันอคัคีภัยฯ

ความตระหนักและรบัรู้
ถึงการด�าเนินงาน

ด้านความปลอดภัยฯ

จ�านวนข้อมูล
เรื่องความปลอดภัยฯ/สุขภาพ

จ�านวนการอบรมหลักสูตร
ด้านความปลอดภัยฯ

จ�านวนข้อมูลเรื่องความปลอดภัยฯ/สุขภาพ

การแก้ไขปัญหา
ข้อรอ้งเรยีน

ความปลอดภัยฯ

อตัราการบาดเจบ็จากการท�างาน

อตัราการเจบ็ป่วยจากการท�างาน

คะแนนความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมฯ (ส่ิงแวดล้อม)

En
vi

ro
nm

en
t

He
al

th
Se

cu
rit

y
Sa

fe
ty

คะแนนความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมฯ (Security)

ตัวชี้วดัใหม่

การด�าเนินการ 5 ส.

103-3

60 รายงานความย่ังยืน 2561



403-1
โครงสรา้งด�าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ 
และคณะกรรมการด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคาร

บุคคล/คณะท�างาน ความรบัผิดชอบ

กรรมการผู้จดัการใหญ่

KTB - SSHE
(KTB - Safety, Security, 

Health and Environment)

เป็นผู้ถ่ายทอดนโยบายความปลอดภยัฯ (Safety 
Policy) สูพ่นกังานทกุคน ให้ร่วมขบัเคลือ่นการ
ด�าเนนิงานด้านความปลอดภยัฯ และเพือ่แสดง
ให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
รบัทราบว่าผูบ้ริหารของธนาคารกรงุไทยมคีวาม
มุ่งมั่นในการดูแล และยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของบุคลากรทุกคน โดยเฉพาะการดูแลสภาพ
แวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัย  
และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งเพื่อ 
เสรมิสร้างภาพลกัษณ์และความเป็นผูน้�าในเร่ือง 
ความปลอดภยัฯ ให้กบัธนาคารอีกด้วย

คือ คณะท�างานเพื่อดูแลด้านความปลอดภัย 
สวสัดภิาพ สขุอนามยั และสิง่แวดล้อม ของทัง้
ธนาคาร ซึง่มฝ่ีายงานต่างๆ รบัผดิชอบประกอบด้วย 
ฝ่ายบรหิารงานวนัิยฯ ฝ่ายอาคารฯ ฝ่ายบรกิารฯ
และฝ่ายสถานพยาบาลฯ โดยการด�าเนินการ 
จะอยู่บนพ้ืนฐานของการดูแลความปลอดภัย 
และสุขภาพของพนักงานทุกคน อย่างทั่วถึง 
และเท่าเทยีม

คณะกรรมการนโยบายบรหิารจดัการสภาพแวดล้อม
เพ่ือสวสัดิภาพของพนักงานจ�านวน 20 คน (0.09%)

เป็นคณะที่มาจากการแต่งต้ังตัวแทนในระดับ 
ผูบ้รหิาร จากทกุสายงานของธนาคาร มหีน้าที่
ทบทวนกระบวนการบรหิารจดัการและแผนงาน
ด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคาร รวมทั้ง 
ท�าหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดการด�าเนินงานด้าน 
ความปลอดภัยฯ ไปสู่การปฏิบัติของพนักงาน 
ทกุคนในสายงาน (มกีารประชมุไตรมาสละ 1 ครัง้)
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บุคคล/คณะท�างาน ความรบัผิดชอบ

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (คปอ.) 

พนักงาน

ธนาคารได้แต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภยัฯ 
แต่ละอาคาร ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนฝ่าย
นายจ้าง ซึง่เป็นพนกังานระดับบงัคบับัญชา และ
ตวัแทนฝ่ายลกูจ้าง ซึง่เป็นพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 
ตามสดัส่วนและจ�านวนทีก่ฎหมายก�าหนด เพือ่
การควบคมุและดูแลความปลอดภยัและสุขอนามยั
ของพนักงานแต่ละอาคารทั่วประเทศอย่าง 
เป็นระบบ (มกีารประชมุเดอืนละ 1 ครัง้)

เจา้หน้าท่ีความปลอดภัยในการท�างาน 
ระดับบรหิาร และระดับหัวหน้างาน (จป.)

ในปี 2559 - 2561 ธนาคารได้ด�าเนินการจัด
อบรม และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
ในการท�างานระดบับรหิาร/หวัหน้างาน เพือ่ท�า
หน้าทีส่่งเสรมิ สนบัสนนุ ตดิตามการด�าเนนิงาน
เกีย่วกบัความปลอดภยัฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน
ของ KTB-SSHE และท�าหน้าท่ีก�ากับดูแล  
ให ้พนักงานปฏิบัติตามข ้อบังคับและคู ่มือ 
ความปลอดภัยฯ อีกทั้งคอยช่วยส่งเสริมและ
สนบัสนนุกจิกรรมความปลอดภยัฯ ต่างๆ ของ
ธนาคาร 

  จ�านวน 75 คณะ 459 คน (2.08%)

ประธาน

กรรมการผู้แทน
ฝ่ายนายจา้งและเลขานุการ

กรรมการผู้แทน
ฝ่ายลูกจา้ง

กรรมการผู้แทน
ฝ่ายนายจา้ง

องค์ประกอบของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน ตามข้อก�าหนดของกฎหมาย

จ�านวน
กรรมการ
(ขั้นต�า)

องค์ประกอบของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

ประธาน (นายจา้งหรอื
ผู้แทนนายจา้งระดับรหิาร) ผู้แทนลูกจา้งผู้แทนนายจา้ง

(ระดับผู้บังคับบัญชา)
กรรมการ

และเลขานุการ

หน่วย : คน

จ�านวน
ลูกจา้งใน

สถาน
ประกอบ
กิจการ

1

1

1

1

2

4

2

3

5

1

1

5

7

11

50-99

100-499

≥500

 จป.หัวหน้างาน 

1,791 คน 
(8.11%)

  จป.บรหิาร 

1,311 คน 
(5.94%)

พนักงานมีหน้าที่ให้ความร่วมมือในการด�าเนิน
โครงการ/แผนงาน/กิจกรรมด้านความปลอดภยัฯ
พร้อมทั้งมีส ่วนช่วยในการดูแล ตรวจสอบ 
สภาพแวดล้อม และร่วมเสนอความคิดเห็น 
ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
ทีป่ลอดภยั เพือ่น�าไปสูเ่ป้าหมายการด�าเนนิงาน
ด้านความปลอดภยัฯ ของธนาคาร
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ตัวชี้วดั

ส�านักงานใหญ่ 
(ฝา่ยงาน 

ส�านักงานธุรกิจ 
ส�านักงานเขต)

สาขาท่ัวประเทศ

ศูนย์บรหิารและ
จดัการธนบัตร 
ศูนย์บรหิาร
และจดัการ

เหรยีญกษาปณ์

พ้ืนท่ี 3 จงัหวดั
ชายแดนใต้ 

และพ้ืนท่ีต่อเน่ือง
รวมท้ังธนาคาร

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

1 จ�านวนการบาดเจ็บ 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3
 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 0.05 0.10 0.04 0 0.04 0 0 0 0 0 0 0.05 0.02 0.07
 จากการท�างานรวม  
 (Total Recordable 
 Injuries Rate: TRIR) : 
 1,000,000 ชม. การท�างาน
4 อัตราความถี่ของการเกิด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 
 (Lost Time Injuries 
 Frequency Rate: LTIFR) : 
 1,000,000 ชม. การท�างาน

จ�านวนและอตัราการเกดิอบุตัเิหตจุากการท�างานของพนกังาน ปี 2561 จ�าแนกตามความแตกต่างของพืน้ทีแ่ละเพศ  
อตัราการบาดเจบ็จากการท�างานรวม ครอบคลมุถงึอาการบาดเจบ็เบือ้งต้น หรอื first-aid และอาการบาดเจบ็ทีถ่งึขัน้เสยีชวีติ

-  อตัราการประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วยถงึขัน้หยดุงาน แต่ไม่เสยีชีวติ(IR) คอื ไม่พบผูป้ระสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วยถงึขัน้
หยดุงาน

-  อตัราโรคทีเ่กดิจากการท�างาน (ODR) คอื ไม่พบผูท้ีเ่กดิโรคจากการท�างาน

403-2
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403-3
ธนาคารได้ใช้กฎเกณฑ์ในการบันทึกข้อมูล รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และแนวปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย โดยธนาคาร 

ได้จ�าแนกความเสีย่งทีพ่นกังานได้รบัตามสถานทีท่�างานทีแ่ตกต่างกนั ดงันี้

ส�านกังานใหญ่
(ฝ่ายงาน	/	ส�านกังานธรุกจิ	/	ส�านกังานเขต)	

สาขาทัว่ประเทศ	

ศนูย์บรหิารและจดัการธนบตัร	
ศนูย์บรหิารและจดัการเหรยีญกษาปณ์	

พืน้ที	่3	จว.	ชายแดนใต้	และพืน้ทีต่่อเนือ่ง	

สถานท่ีท�างาน ความเส่ียง

• อบุตัเิหตจุากการท�างาน
• อนัตรายทางกายภาพ เช่น  แสงสว่าง อุณหภมูิ 
• อนัตรายทางเคม ีเช่น ผงคาร์บอน
• อนัตรายทางการยศาสตร์

• อนัตรายทางกายภาพ เช่น แสงสว่าง อณุหภมูิ 
• อนัตรายทางเคม ีเช่น ผงคาร์บอน 
• อนัตรายทางการยศาสตร์
• การก่ออาชญากรรม เช่น จี ้ปล้น

• อบุตัเิหตจุากการท�างาน
• อนัตรายทางกายภาพ เช่น เสยีง
• อนัตรายทางเคม ีเช่น ฝุน่
• อนัตรายทางชวีภาพ เช่น เชือ้รา

• อนัตรายทางกายภาพ เช่น แสงสว่าง อณุหภมูิ 
• อนัตรายทางเคม ีเช่น ผงคาร์บอน
• อนัตรายทางการยศาสตร์
• การก่อการร้าย

403-4
ขอ้ตกลงในด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ซึง่ครอบคลมุข้อตกลงของสหภาพแรงงาน

การด�าเนินการด้านสุขภาพและความปลอดภัยของ
ธนาคาร จะถือการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของ พ.ร.บ.แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 และ พ.ร.บ.ความปลอดภัย  
อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2554 ซึง่
ธนาคารได้ก�าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพและ
ความปลอดภัย เช่น การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปี  
การจ่ายเงนิทดแทนกรณทีพุพลภาพ/เสยีชวีติ อนัเนือ่งมาจาก
การท�างาน การดแูลสถานทีท่�างานให้มคีวามปลอดภยั การเพ่ิมจดุ
ตดิตัง้กล้องวงจรปิด การจดัให้มอุีปกรณ์นริภยัส�าหรบัติดรถยนต์ 

เช่น แผ่นฟิล์มกนักระสนุ แผ่นนริภัย กระเป๋านริภยั แผ่นพนกัพงิ
หลังนิรภัย ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้และพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
เป็นต้น

โดยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย จะท�า
หน้าที่เป็นตัวกลางรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อน�าเรื่องเข้าสู่ที่
ประชมุคณะกรรมการกิจการสัมพนัธ์ ในการแก้ไขปัญหาสขุภาพ
และความปลอดภัยให้กับพนักงาน ที่นอกเหนือจากการจัด 
สทิธปิระโยชน์ต่างๆ ทีธ่นาคารมอียูแ่ล้ว เช่น การจดัให้มเีครือ่ง
ฟอกอากาศเพิม่เตมิในอาคารทีม่ปัีญหาฝุน่ละออง เป็นต้น
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ผลการด�าเนินงานปี 2561

มีจ�านวนเรื่องการเจรจาต่อรองน้อยกวา่ 5 เรื่อง

ไม่มีการย่ืนเรื่องเจรจาต่อรอง

เป้าหมายการด�าเนินงานปี 2561

เสรภีาพในการสมาคมและการรว่มเจรจาต่อรอง
102-41, 103-3

ธนาคารให้สิทธิเสรีภาพ ในการสมาคม และการร่วม 
เจรจาต่อรอง ซ่ึงถือเป็นสิทธิพื้นฐานเพื่อปกป้องกรณีที่ลูกจ้าง 
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง โดยปฏิบัติตามหลักกฎหมาย 
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พระราชบัญญัติ
คณุสมบตัมิาตรฐานส�าหรบักรรมการและพนกังานรฐัวสิาหกจิฯ 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ ประกาศคณะกรรมการ
รฐัวสิาหกจิสมัพนัธ์ เรือ่ง มาตรฐานขัน้ต�า่ของสภาพการจ้างงาน
ในรฐัวสิาหกจิ ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณชิย์(มาตรา 575-
586: ลกัษณะการจ้างงาน) และแรงงานรฐัวสิาหกิจสมัพนัธ์ คอื
แต่งตัง้คณะกรรมการกจิการสมัพนัธ์ ซึง่กรรมการธนาคารคนหนึง่
เป็นประธาน ในส่วนของคณะกรรมการประกอบด้วย ผูแ้ทนฝ่าย
นายจ้าง จ�านวน 9 คน และผู ้แทนฝ่ายลูกจ้าง (ผู ้แทน
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย) จ�านวน 9 คน  
โดยก�าหนดให้มีการประชุม เป็นประจ�าทุกเดือน อย่างน้อย 
เดอืนละ 1 ครัง้ 

ทัง้นี ้ธนาคารมสีหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิธนาคารกรงุไทย 
ท�าหน้าที่ เป ็นผู ้แทนฝ่ายลูกจ ้างในการเจรจาต่อรองกับ 

ฝ่ายนายจ้าง โดยก่อต้ังข้ึนเมื่อปี 2518 ตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. 2518 ในปัจจบุนัมสีมาชกิจากทัว่ประเทศ 
รวม 18,537 คน คดิเป็นร้อยละ 85.17 ของจ�านวนพนกังาน
ทัง้หมด 

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
ทัง้สิน้ 12 ครัง้ รวม 41 เรือ่ง รปูแบบของการประชมุจะเป็นไป
ในลกัษณะร่วมปรกึษาหารอื (Joint Consultation Committee) 
โดยค�านึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นส�าคัญ กรณีท่ีธนาคาร 
มกี�าไรสุทธ ิการจดัสรรผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ จะเป็นไปตาม
ความเหมาะสม โดยเทยีบเคยีงกบั Industry Norms และปัจจยั
อืน่ๆ ทีม่เีหตุผลเหมาะสม ซึง่คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันหารือ 
ด�าเนนิการแก้ไขและมข้ีอสรปุ พร้อมทัง้มมีาตรการแก้ไขแล้วเสรจ็ 
ในทุกเรื่อง ตามกรอบของกฎหมายท่ีใช้บังคับกับธนาคาร  
ยดึมัน่ในส่ิงทีถ่กูต้องและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏบิติัทัง้ทางด้านเช้ือชาติ 
การนับถือศาสนา เพศ และพวกพ้อง ส่งผลให้ธนาคารมี
แรงงานสัมพนัธ์ทีดี่ มไิด้เกิดการยืน่ข้อเรยีกร้องจากสหภาพแรงงานฯ 
โดยสามารถแสดงข้อมลูระหว่างปี 2559 - 2561 ได้ดงันี้

การเจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงาน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
จ�านวนข้อการเจรจาต่อรอง 0 0 0
จ�านวนข้อการเจรจาต่อรองทีไ่ด้รบัการแก้ไขแล้ว 0 0 0
จ�านวนข้อการเจรจาต่อรองก�าลงัอยูร่ะหว่างด�าเนนิการ 0 0 0

นอกจากนี ้ธนาคารยงัมช่ีองทางในการรบัฟังความคดิเหน็
ของพนกังานหลากหลายช่องทาง ดังนี้

E-mail : 
hr.care@ktb.co.th/we.lovektb@ktb.co.th

Hotline : 
0 2208 7606-9

โดยฝ่ายบริหารงานวินัยและพนักงานสัมพันธ์เป็นผู้รับ 
ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรยีน ให้ค�าปรกึษา แนะน�า และพร้อมทีจ่ะ
ประสานงานกบัหน่วยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ก่อให้เกดิความ
สมัพนัธ์อนัดรีะหว่างธนาคารกบัพนกังานเพิม่มากขึน้ต่อไป 
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เป้าหมายการด�าเนินงานปี 2561

การดูแลลูกค้าของธนาคาร
103-3

สามารถตอบสนองเรื่องร้องเรียนของลูกค้าผ่านทาง Social Media ได้ 
ภายใน 2 ชม. อย่างน้อย 95% 

ธนาคารสามารถตอบสนองเรื่องร้องเรียนของลูกค้าผ่าน Social Media  
ภายใน 2 ชม. ได้ 100%

103-2
การดแูลลกูค้าของธนาคาร 

ธนาคารด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดย
ก�าหนดอยูใ่นจรรยาบรรณธรุกจิ ครอบคลุม 3 หลกัการใหญ่ คอื 
ความซื่อสัตย์ส่วนตน (Integrity) ความยุติธรรมในการด�าเนิน
ธุรกิจ (Fairness) และการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Responsible of Stakeholders) ซึ่งแบ่งการด�าเนินงาน 
ออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 

• ยดึถอืหลกัการดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส�าคัญ และ
ให้บริการด้วยความยุติธรรม โดยธนาคารจะไม่เปิดเผย
ข้อมูลหรือความลับของลูกค้ายกเว้นกฎหมายก�าหนดให้
ต้องเปิดหรือได้รบัอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากลกูค้า 

•  ให้ความส�าคญัถงึการด�าเนนิการต่อข้อร้องเรยีนของลกูค้า
อย่างทนัท่วงท ี โดยธนาคารได้ด�าเนนิการส�ารวจพฤตกิารณ์
แวดล้อม ท�าความเข้าใจและจัดการต่อข้อร้องเรียน 
ของลกูค้า ด้วยวธิกีารเหมาะสม ยติุธรรมและโปร่งใส

•  ด�าเนนิการโฆษณา จดักจิกรรมทางการตลาดและน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนที่เป็น
ประโยชน์ก่อนตดัสนิใจใช้บรกิาร

103-2
การให้บรกิารอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทัง้นี ้เพือ่ให้บรกิารอย่างมคีณุภาพ ธนาคารได้เปิดช่องทาง
ให้ลกูค้าร้องเรยีนในกรณทีีไ่ม่ได้รบัความสะดวกสบายจากการให้
บรกิารผ่านช่องทาง/กระบวนการจดัการเรือ่งร้องเรยีน ดงัภาพ
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ช่องทาง/กระบวนการจดัการเรื่องรอ้งเรยีน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ลูกค้า1

2

3

4

5

2.1 2.2 2.3 2.4

RM/หน่วยงาน/
พนง.สาขา

ความรุนแรงระดับ 
Near Miss

โทร. 0 2208 8989 Fax/ 
หนังสือ/ แจง้เรื่องท่ีสนญ. 

ด้วยตนเอง
www.ktb.co.th/E-mail : 

complain.center@ktb.co.th

ศูนย์รบัเรื่อง
รอ้งเรยีนลูกค้า (รรล.)

จดัล�าดับ
ความรุนแรง

ข่าว/ส่ือภายนอก 
Face book/
เวบ็ไซต์ ฯลฯ

Near Miss 
(ขอความช่วยเหลือ)

ให้ความช่วยเหลือ
ทันที

ชี้แจงลูกค้า 
พอใจ/ไม่พอใจ

ลูกค้าพอใจ

Low Risk
(เสนอแนะบรกิาร)

 Moderate 
Risk (รอ้งเรยีน)

รรล. บันทึกบนระบบ
เสนอแนะและติชม

ส่งเรื่องไปยังเจา้ของงาน
ภายใน SLA ของแต่ละ
ระดับความรุนแรง*

เจา้ของงาน
ตรวจสอบข้อเท็จจรงิ

ด�าเนินการแก้ไขภายใน 
SLA ของแต่ละระดับ

ความรุนแรง*

แจง้ผลให้ลูกค้าทราบ
ภายใน SLA ของแต่ละ
ระดับความรุนแรง*

เจา้ของงานบันทึก
บนระบบรบัค�าแนะน�า

และติชม

High Risk 
(รอ้งเรยีนเรง่ด่วนรุนแรง)

รรล. พิจารณาการ
แก้ไข/มาตรการป้องกัน

บันทึก / ยุติเรื่อง

รรล. ชี้แจงผลการด�าเนินการ
ให้ลูกค้าอกีครัง้

รรล. ให้ค�าปรกึษา/
ติดตามเรื่อง

     **** กรณีเป็นเรื่อง 
Crisis Communication 
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
รายงานผู้บรหิารศูนย์/
ผู้บรหิารสายงานส่ือสาร
และภาพลักษณ์องค์กร/

ผู้บรหิารหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องทันที

เพ่ือพิจารณาเข้าสู่
กระบวนการบรหิาร 

การส่ือสาร
ในภาวะวกิฤติทันที

    **** กรณีซับซ้อน/
ทุจรติ สายงานไม่สามารถ

ด�าเนินการเองได้ 
ให้ปฏิบัติตามระเบียบ 

น�าส่งเรื่อง
สายงานตรวจสอบภายใน 
ด�าเนินการตรวจสอบทันที

Call Center 
0 2111 1111

บันทึกเรื่องผ่านระบบงาน 
Tele pro

ให้ความช่วยเหลือ

ชี้แจงลูกค้า 
พอใจ/ไม่พอใจ

ทีมบรกิารลูกค้าทาง
โทรศัพท์ (KTB) ฟังเสียง
จากระบบบันทึกเสียง NICE

ลูกค้าพอใจ

บันทึกข้อมูลเพ่ิมเติม
บนระบบงานรบัค�าแนะน�า

และติชม

รรล.  หมายถึง ศูนย์รบัเรื่องรอ้งเรยีนลูกค้า
RM  หมายถึง Relationship Manager 
 ด�าเนินการตามกระบวนการ
 รรล. ด�าเนินการให้ค�าปรกึษา/ติดตามเรื่อง 
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ส้ินสุด

      รรล. ด�าเนินการ
1.  ส่ง จม./ของท่ีระลึกให้ลูกค้า
2.  ท�ารายงานสรุปรายเดือน/งวด/ปี
3.  น�าส่ง กจญ./ผู้บรหิารสายงาน/ฝา่ยท่ี

เก่ียวข้อง

ทบทวนกระบวนการ
ทุกไตรมาส 4

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

ประเมินประสิทธิผล/
ประเมินความพึงพอใจ

ลูกค้า

103-2
67บมจ.ธนาคารกรุงไทย



ในปี 2561 ธนาคารเพ่ิมกระบวนการติดตามและ 
วัดประสิทธิผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/ข้อขัดข้อง ไว้ใน 
คูม่อืปฏบิตังิานการจดัการเรือ่งร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ด้วยการ
จดัการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรยีนอย่างเป็นระบบ ธนาคารสามารถ 
ให้ความช่วยเหลอืแก้ไขปัญหาให้กบัลูกค้าแยกตามประเภทกลุม่
เร่ืองจนได้ข้อยุติ ร้อยละ 98.57 และอยู่ระหว่างด�าเนินการ 
ร้อยละ 1.43 ขณะเดยีวกันปรมิาณลกูค้าทีแ่จ้งเรือ่งผ่านช่องทาง 
Website (www.ktb.co.th) / Facebook (Krungthai Care)  

เพิม่สงูขึน้ และเพือ่เป็นการรองรบัพฤตกิรรมของลกูค้าทีเ่ปลีย่น
ไป ธนาคารได้ปรับปรงุขยายเวลาในการให้บรกิารของช่องทาง
สือ่สงัคมออนไลน์ จากเดมิให้ปฏบิตังิานงานเฉพาะในเวลาท�าการ 
เป็นปฏบิตังิานตัง้แต่เวลา 7.00-24.00 น. ตลอด 7 วนัท�าการ
โดยไม่มวีนัหยดุ และปัจจบุนัเรือ่งทีล่กูค้าโพสต์ข้อความส่วนใหญ่
จะเป็นเรือ่งเกีย่วกบัการสอบถามข้อมูลทัว่ไป/ขอความช่วยเหลอื
ประสานงานในเรือ่งอืน่ๆ  เป็นต้น

ตารางเปรยีบเทยีบจ�านวนเรือ่งทีล่กูค้าแจ้งธนาคาร โดยแยกตามประเภทกลุม่เรือ่ง ปี 2559-2561

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561กลุ่มเรื่อง

ขอความช่วยเหลือ 84.87% 88.25% 82.38%
เสนอแนะ 10.10% 5.60% 1.84%
ร้องเรียน 2.51% 4.96% 14.93%
ชมเชย 2.45% 1.16% 0.80%
แจ้งข่าวสาร (เริ่มปี2559) 0.07% 0.03% 0.05%
รวม	 100%	 100%	 100%

*เรือ่งร้องเรยีนปี 2561 เพิม่ขึน้ เนือ่งจากมีการแก้ไขค�านยิามแยกประเภทกลุม่เรือ่งทีช่ดัเจนมากขึน้เพือ่น�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาได้ถกูต้อง ตรงประเด็น เพือ่ก�าหนด
มาตรการป้องกนัร้องเรยีนซ�า้  

ค�านิยามเรื่องรอ้งเรยีน  ปี 2560 ค�านิยามเรื่องรอ้งเรยีน  ปี 2561

เรื่องร้องเรียนหมายถึง เรื่องที่ลูกค้าแจ้งมายังธนาคาร 
โดยมีวัตถุประสงค์ ต้องการกล่าวโทษ และให้ธนาคาร
ทราบถงึความไม่พงึพอใจในการใช้ผลติภณัฑ์และบรกิาร 
ของลกูค้าทีม่ต่ีอธนาคาร รวมถึงเรือ่งท่ีเกีย่วกบัการทจุรติ
ของพนักงาน ด้วยมีเจตนาต้องการให้ด�าเนินแก้ไข/ 
ตรวจสอบหรอืหาข้อยติุในปัญหาดงักล่าวทีเ่กิดขึน้โดยเร็ว 
โดยผูร้้องเรยีนลงนามหรอืแจ้งชือ่ - นามสกลุ เพือ่แสดง
ตวัชดัเจน  หรอืกรณทีีแ่จ้งเรือ่งผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ
ธนาคาร  ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยแจ้งชือ่-
นามสกุล/หมายเลขประจ�าตัวประชาชน หรืออื่นใดที่
สามารถตรวจสอบตวัตนได้ เป็นต้น

เรือ่งร้องเรยีนหมายถงึ ผูร้้องเรียนได้รบัความเดอืดร้อน 
แต่สามารถพูดคุยชี้แจงข้อเท็จจริง และ/หรือสามารถ
แก้ไขได้ หากไม่รีบด�าเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุต ิ
โดยเรว็ อาจจะส่งผลกระทบต่อชือ่เสยีงของธนาคาร

ร้องเรยีนเร่งด่วน หรอืรนุแรง หมายถงึผูร้้องเรยีนได้รบั
ความเดอืดร้อน มกีารโต้แย้งเกดิขึน้ ไม่สามารถแก้ไขได้ 
หรือเรื่องที่เก่ียวข้องกับการทุจริต หรือร้องเรียนต่อ
สือ่มวลชนหรอืสือ่ออนไลน์ต่างๆ อาจสร้างความเสยีหาย
ต่อชือ่เสยีงของธนาคารแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว

คณุภาพการให้บรกิาร 

ธนาคารให้ความส�าคัญกับการปรับปรุงคุณภาพการให้
บริการแก ่ ลูกค ้าของธนาคาร จึงได ้ด�าเนินการส�ารวจ 
ความพงึพอใจของผูใ้ช้บริการ ซ่ึงเป็นหนึง่ในกระบวนการทีจ่ะได้ 
Voice of Customer (VOC) และ Feedback จากลูกค้า อาทิ 

ระดับความพึงพอใจ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจ  
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าต่อการใช้ผลิตภัณฑ์
และบรกิารของธนาคาร ซ่ึงจะเป็นสารสนเทศส�าคญัท่ีจะน�าไปใช้
ในการยกระดบัการให้บรกิาร ปรบัปรงุและออกแบบผลติภณัฑ์
และบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 
เหนอืกว่าทีล่กูค้าคาดหวงั 
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คะแนนความพึงพอใจ 4.44 4.51 4.28
สัดส่วนผู้ให้คะแนน ≥ 4  96.6% 98.7% 91.7%

ทัง้นี ้ธนาคารด�าเนนิการส�ารวจความเหน็ของลกูค้าส�าคญั
ทุกกลุ่มของธนาคาร เช่น กลุ่มลูกค้าบุคคล กลุ่มลูกค้า SME  
กลุม่ลกูค้าธรุกจิขนาดใหญ่ (Corporate) และกลุม่ลกูค้าองค์กร
ภาครฐั เป็นต้น โดยใช้วธิกีารสมัภาษณ์แบบเผชญิหน้า (Face-

2559 2560 2561

to-face Interviews) และก�าหนดให้พืน้ทีใ่นการจดัเก็บข้อมลู
กระจายตัวไปตามภมูภิาคต่างๆ ทัง้ในจงัหวดัเล็ก กลาง และใหญ่ 
เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีห่ลากหลายและเป็นไปตามหลกัการทางสถติิ

พนักงาน ธนาคารใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าท�างานหรือ 
การโปรโมทต�าแหน่งพนักงานตามคุณสมบัติที่เหมาะสม ซึ่ง
เกีย่วข้องกบัลกัษณะงาน โดยไม่ได้น�าเรือ่งของเชือ้ชาต ิสผีวิ เพศ 
ศาสนา หรือการเลือกปฏิบัติในรูปแบบอื่นๆ มาเป็นเกณฑ์
คุณสมบัติในการคัดเลือก เช่นเดียวกับการให้บริการลูกค้า 
ธนาคารใช้ระบบบัตรคิว เพื่อให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการ 
ตามล�าดบัก่อน-หลงั 

ด้วยความพยายามในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา ส่งผลให ้
ในปี 2561 ธนาคารได้รบัการร้องเรยีนในกรณขีองการเลือกปฏิบัติ
เพยีง 3 ครัง้ เป็นเรือ่งร้องเรยีนการเลอืกปฏบิตัใินการให้บรกิาร
ลกูค้าหน้าเคาท์เตอร์ ในช่วงทีม่ลีกูค้าจ�านวนมาก ซึง่ธนาคารได้
ด�าเนนิการแก้ไขจนแล้วเสรจ็ โดยผูบ้รหิารหน่วยงานเจ้าของเรือ่ง 
ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน และได้ก�าชับผู้จัดการสาขา 
และพนกังาน ให้รบัฟังและช่วยแก้ไขปัญหาให้ลกูค้า รวมถงึจดั
พนกังานทดแทนในช่วงเวลาพกักลางวนัเพิม่ขึน้ เพือ่ให้ลกูค้าได้
รับความพึงพอใจสูงสุด และไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้ึนอีก 
พร้อมได้ตดิต่อลกูค้าแสดงความเสียใจและขอโทษถงึเหตกุารณ์
ทีเ่กดิขึน้ ได้ท�าการชีแ้จงและท�าความเข้าใจกบัลกูค้า ซึง่ลกูค้า
เข้าใจและยนิดใีช้บรกิารกบัธนาคารต่อไป

ผลส�ารวจความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการธนาคาร
กรงุไทยปี 2561 เท่ากบั 4.28 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน 
และสดัส่วนผูใ้ห้คะแนน ≥ 4 เท่ากบั 91.7% ลดลงจากปี 2560 
โดยคะแนนที่ลดลงเกิดขึ้นจากปัจจัยร ่วมที่ส ่งผลกระทบ 
ต่อภาพรวมของอตุสาหกรรม อาท ิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม
ของผู้บริโภคมาใช้ Online Banking เพิ่มมากขึ้น ปัญหา 
การขดัข้องของระบบ Online Banking บ่อยครัง้ของธนาคาร
พาณชิย์ การเข้ามาแข่งขนัของกลุม่ Non-bank ในภาคการเงนิ 
ท�าให้ผูบ้รโิภคมทีางเลอืกมากข้ึนและมีส่วนท�าให้ความคาดหวงั
ต่อบริการของธนาคารพาณิชย์ปรับสูงขึ้นด้วย ดังนั้น การให้
คะแนนในระดับพึงพอใจ-พึงพอใจมาก จึงเปลี่ยนแปลงไปจาก
ข้อมลูผลการส�ารวจในอดตี 

406-1
การไมเ่ลือกปฏิบัติ 

ธนาคารให้ความส�าคญักับการไม่เลอืกปฏบิตั ิโดยด�าเนินงาน
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล ธนาคารปฏิบัติต่อผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม
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การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร ์
(Cyber Security) 

ปัจจุบันเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาท 
มากขึ้น ทั้งในด้านวิถีชีวิตประจ�าวันและด้านการด�าเนินธุรกิจ 
ท�าให้มคีวามสะดวกสบายและด�าเนนิไปได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ แต่ในทางกลบักนักท็�าให้ภยัคกุคามความมัน่คงปลอดภยั
ด้านไซเบอร์มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเช่นกัน ภัยคุกคามเหล่านี ้
ส่งผลกระทบหลากหลายรูปแบบท้ังทางตรงและทางอ้อม  
ไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ภัยคุกคามจาก 
ซอฟต์แวร์เรียกค่าไถ่ ภยัคุกคามการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต  
ไปจนถึงภัยคุกคามจากการเจาะระบบเพ่ือขโมยข้อมูลส�าคัญ 
เป็นต้น

 ธนาคารมีความตระหนักถึงอันตรายจากภัยคุกคาม
ไซเบอร์ดังกล่าว ซ่ึงถือเป็นความเสี่ยงของปัจจัยส�าคัญในการ
รักษาเสถยีรภาพในการด�าเนินธรุกจิและภาพลกัษณ์ของธนาคาร 
รวมถึงการรักษาความความเชื่อม่ันในการใช้บริการของลูกค้า 
ทัง้นีธ้นาคารได้น�ากรอบการด�าเนนิงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 
27001:2013 (ISMS: Information Security Management 
Systems) ทัง้ระบบงานส�าคัญในการท�าธรุกรรมทางการเงินและ
ศูนย์คอมพิวเตอร์มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติทั้งในเรื่องระบบ 
การจดัการความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศ รวมถงึการประเมนิ

ระดบัสมรรถนะความพร้อมรบัมอืภยัไซเบอร์ (Maturity level) 
ตามกรอบของ NIST CSF (Cyber Security Framework) ของ
สหรัฐอเมรกิา เพือ่ให้มัน่ใจว่าระบบธนาคารมีความพร้อมในการ
ตรวจพบภัยคุกคามไซเบอร์ และสามารถป้องกัน ตอบสนอง 
อย่างรวดเรว็เป็นไปตามมาตรฐานสากล อกีทัง้ใช้บรกิารรบัข่าวกรอง
จาก FS-ISAC (Financial Services - Information Sharing 
and Analysis Center) เพือ่ให้สามารถรบัรู้ข่าวกรองไซเบอร์ 
(Cyber Threat Intelligence) ลกัษณะการโจมตขีองสถาบนั
การเงนิทีอ่ืน่ทัว่โลกแล้วน�ามาป้องกนัระบบของธนาคารได้ล่วงหน้า
ก่อนทีจ่ะถกูโจมตเีสยีเอง รวมถงึได้มกีารด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ 
เพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของธนาคาร 
ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบระบบประจ�าปีจากผู้เช่ียวชาญ 
เฉพาะทางระดับโลกในการประเมินหาความเส่ียงที่เกิดจาก 
ช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ รวมถงึการด�าเนนิการลงทนุและ
พฒันาและเพิม่ขดีความสามารถด้านเทคโนโลยคีวามปลอดภยั
สารสนเทศของธนาคาร เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าระบบสารสนเทศของ
ธนาคารมีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยในระดับ
มาตรฐานสากล 
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นอกเหนอืจากการพัฒนาระบบการรกัษาความปลอดภยั
แล้วนัน้ ธนาคารยงัมุง่เน้นส่งเสรมิให้พนกังานมคีวามตระหนกั
ถึงความส�าคัญของการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์  
ผ่านกิจกรรมให้ความรู้พนักงานในช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
การจดัปฐมนเิทศพนกังานใหม่ การจดัอบรมพนกังานทกุระดับ
ทั้งส�านักงานใหญ่และสาขารู ้อย่างสม�่าเสมอ อีกทั้งยังมี 
การสื่อความภายในด้วยอีเมลและระบบ e-learning เพื่อให้
พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและรับทราบข่าวสารภัยคุกคาม 
รูปแบบต่างๆ ในโลกไซเบอร์ ยิ่งไปกว่านั้นมีการทดสอบ 
ภยัคกุคามเสมอืนจรงิ เช่น การส่งอเีมลปลอม หลอกลวงชวนเชือ่
ให้พนกังานหลงกลตามผูไ้ม่ประสงค์ดใีนการเปิดเผยข้อมลูส�าคญั
ของธนาคาร ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการฝึกให้พนักงานได้แยกแยะ 
และรับมือภัยไซเบอร ์ที่ นับวันจะมีความซับซ ้อนและ 
แนบเนียนมากขึ้น  เพื่ อท�าให ้พนักงานของธนาคารมี 
ความตระหนกัถงึความส�าคัญของการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั
ทางด้านไซเบอร์มากยิ่งข้ึนอีกด้วย รวมถึงสามารถแนะน�า 
ให้ค�าปรึกษาลูกค้าให้ระมัดระวังภัยไซเบอร์รูปแบบต่างๆ  
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

418-1
ความปลอดภัยด้านขอ้มูลลูกค้า 

ธนาคารตระหนกัถงึบทบาทและความส�าคญัของการเก็บ
รกัษาข้อมลูและความเป็นส่วนตวัของลกูค้า โดยข้อมลูส่วนบคุคล
ของลูกค้าจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุด ตามหลักเกณฑ์การ
รกัษาข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของธนาคาร ทัง้นีธ้นาคารมนีโยบาย
และกระบวนการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ และ
มาตรฐานการรักษาความปลอดภยัสารสนเทศ ทีส่อดคล้องกบั 
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสงัคม และมาตรฐาน ISO 27001:2013 เพือ่ใช้
เป็นแนวทางในการบริหารความเส่ียงและการรักษาความ
ปลอดภยัของข้อมลูสารสนเทศ

นอกจากนี้ธนาคารยังมีการประชาสัมพันธ์ เรื่องการเก็บ
รกัษาข้อมลูส่วนบคุคลของตนเอง รวมทัง้สือ่สารวิธกีารป้องกัน
ภยัคกุคามทางไซเบอร์ ผ่านช่องทางต่างๆ เพือ่ให้ลกูค้าตระหนกั
ถึงความส�าคัญของการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง  
โดยไม่เปิดเผย เลขประจ�าตัว/รหัสประจ�าตัว และรหัสผ่าน  
ให้บคุคลอืน่ทราบ

อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 
จะกระท�าภายใต้กรอบของกฎหมายโดยเคร่งครดั ตาม พ.ร.บ.ข้อมลู

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 24 บัญญัติไว้ว่า  
“หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ใน
ความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น
โดยปราศจากความยนิยอมเป็นหนงัสอืจากเจ้าของข้อมลูทีใ่ห้ไว้
ล่วงหน้าหรอืในขณะนัน้ไม่ได้ ท้ังนี ้ธนาคารไม่มนีโยบายสอบถาม
ข้อมูลทางการเงนิ ข้อมลูส่วนบุคคลหรอืข้อมลูต่างๆ ของลูกค้า
ผ่านช่องทางใดๆ” 

ในการก�ากบัด้านความปลอดภยัของธนาคารนัน้ ธนาคาร
ได้รบัการรบัรองความปลอดภยัตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 
(ISMS: Information Security Management Systems) 
ส�าหรับระบบ Trade Finance, Trade Online, Bahtnet  
และ ICAS และนโยบาย กระบวนการรักษาความปลอดภัย 
ข้อมูลสารสนเทศ และมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศของธนาคาร มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  
ISO 27001:2013, PCI-DSS (Payment Card Industry Data 
Security Standard) โดยมหีวัข้อดงัต่อไปนี้

1.  องค์กรในการรกัษาความปลอดภยัข้อมลูสารสนเทศ 
2.  การจดัหมวดหมูแ่ละการป้องกนัของทรัพย์สนิข้อมลู

สารสนเทศ 
3.  การรกัษาความปลอดภยัด้านบคุลากร 
4.  การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพและ 

สภาพแวดล้อม 
5.  การจดัการด้านปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์ 
6.  การจดัการสทิธกิารใช้งานทางตรรกะภาพ 
7.  การจดัการและพฒันาระบบงาน 
8.  การบรหิารและจดัการด้านซอฟต์แวร์ 
9.  การรกัษาความปลอดภยัระบบเครอืข่าย 
10.  การรกัษาความปลอดภยัระบบสือ่สาร 
11.  การจดัการเหตกุารณ์ผดิปกติ 
12.  แผนรองรบัการด�าเนนิธรุกจิให้ต่อเนือ่ง 
13.  การปฏบิตัติามนโยบาย

417-3
การส่ือสารและการเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ ของ
ธนาคาร 

ธนาคารในฐานะผู้ให้บรกิารทางการเงนิ มหีน้าทีต่อบสนอง
ความต้องการของผูใ้ช้บรกิารทุกคน จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ในการสือ่สาร
ข้อมลูต่างๆ ให้ผูใ้ช้บรกิารและผูเ้กีย่วข้องทราบข้อมลูผลติภณัฑ์
และบริการทางการเงินอย่างถูกต้องและทันเวลา โดยธนาคาร 
ได้มีการประชาสัมพันธ์ การน�าเสนอรายละเอียดข้อมูลผ่าน 
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ทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของธนาคารอย่างสม�่าเสมอ  
เช่น ทีท่�าการสาขา, เวบ็ไซต์ของธนาคาร, สือ่สิง่พมิพ์ เป็นต้น  
ซึง่ช่วยให้กลุม่ลกูค้าของธนาคารสามารถเข้าถงึข้อมลูผลติภณัฑ์
และบริการทางการเงินได้สะดวก รวดเร็ว และตอบสนอง 
ความต้องการกลุม่ลกูค้าทีห่ลากหลาย  

โดยธนาคารได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมด้านการตลาด  
การโฆษณา และการส่งเสรมิการตลาดของธนาคารอย่างต่อเนือ่ง 
รวมถงึการเป็นผูส้นบัสนุนในรายการต่างๆ โดยต้ังอยูบ่นพ้ืนฐาน
ของพระราชบญัญัตคิุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ.2556 และกฎหมายอืน่ๆ 
ทีบ่งัคบัใช้ 

อย่างไรก็ตามสามารถสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และ 
บรกิารทางการเงนิ และข้อมลูต่างๆ ผ่านทางศนูย์บรกิารลกูค้า 
ของธนาคาร เบอร์โทร 0 2111 1111 ซึง่มเีจ้าหน้าทีพ่ร้อมให้
ข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง ท�าการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อให้ข้อมูล 
ทีถ่กูต้อง เป็นประโยชน์ และรบัฟังข้อเสนอแนะ พร้อมตอบสนอง
ความต้องการลกูค้าโดยจะเกบ็ข้อมูลของลกูค้าไว้เป็นความลบั 

นอกจากนั้นยังสามารถสื่อสารกับธนาคารผ่านทางสื่อ
สงัคมออนไลน์ต่างๆ ได้อกีทางหนึง่ด้วย เช่น เวบ็ไซต์, เฟชบุก๊, 
ไลน์, ทวิตเตอร์ เป็นต้น อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นในด้าน 
ความมั่นคงปลอดภัยในการให้บริการ การสื่อความแจ้งเตือน 
และให้ค�าแนะน�าลูกค้าเก่ียวกับมิจฉาชีพกลุ่ม Call center  
ที่หลอกท�าธุรกรรมผ่านเครื่องเอทีเอ็ม (ATM Skimming)  
หรือเว็บไซต์ปลอม และมีกระบวนการเพ่ือป้องกันเหตุการณ์ 
ต่างๆ อย่างดีในการด�าเนินงานเพื่อสร้างความพึงพอใจลูกค้า  
นอกเหนอืจากเรือ่งการสือ่สารประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสาร 

จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาและสื่อสารผลิตภัณฑ์ของ
ธนาคารอย่างถูกต้องโดยไม่มีการส่ือสาร โฆษณาใดๆ ทีก่่อให้เกิด
ความเข้าใจผิดในเรื่องสินค้าและบริการ ส่งผลให้ในปี 2561  
ไม่มีเรื่องร้องเรียนใดๆ ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ทีเ่ก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลลูกค้า ส่ือสาร โฆษณา สินค้า
และบริการของธนาคาร รวมถึงธนาคารไม่มีผลิตภัณฑ์ทาง 
การเงินใดๆ ที่ถูกระงับการให้บริการเนื่องจากการด�าเนินการ 
ทีผ่ดิกฎหมาย หรอืเป็นทีส่งสยัของสาธารณชน
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ผลการด�าเนินงานปี 2561

เป้าหมายการด�าเนินงานปี 2561

การให้ความรูท้างการเงินกับสังคม
≥80% ของผู้เข้ารว่มโครงการมียอดเงนิออมเพ่ิมขึ้น 5%

≥80% ของผู้เข้ารว่มโครงการมียอดเงนิออมเพ่ิมขึ้น 29.18%

ธนาคารให้ความส�าคัญกบัปัญหาทางการเงนิทีป่ระชาชน
ยังประสบอย่างต่อเนื่อง การมีทักษะ ความรู้ทางการเงินจะ 
ช่วยให้ประชาชนมภูีมคุ้ิมกนัในการใช้จ่าย และยงัสามารถป้องกัน
ปัญหาภัยคุกคามทางการเงินที่จะเกิดข้ึน จึงได ้ด�าเนิน
โครงการ Financial Literacy เพื่อให้ความรู้ทางด้านการเงิน 
ซึ่งเป็นความสามารถพิเศษของธนาคาร ธนาคารจึงจัดท�า
โครงการให้ความรู้ทางการเงินส�าหรับบุคคลทั่วไป ตลอดจน 
มุ ่งเน้นส่งเสริมให้เยาวชนซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติเห็น 
ความส�าคัญของการออม มีวินัยทางการเงิน ซึ่งจะส่งผลดี 
ในภาพรวมต่อการพฒันาประเทศ
• การส่งเสริมให้เกิดการออมส�าหรับครูและนักเรียนใน

โรงเรียนโครงการกรุงไทยสานฝันโรงเรียนดีใกล้บ้าน 
จ�านวน 94 โรงเรยีน ทัว่ประเทศ

• การส่งเสรมิให้ฉกุคดิก่อนการใช้เงนิส�าหรบับคุคลทัว่ไป
1) Campaign “Hi-Sa-Ti”   

2) Campaign “Young man and The seal”
3) Application “กรงุไทย ใช้เป็น”

• การส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเงินกับพนักงานกรุงไทย : 
คลปิให้ความรูท้างการเงนิ 3 กลุ่มเป้าหมาย
- พนกังานเข้าท�างานใหม่
- พนกังานอาย ุ30-50 ปี
- พนกังานอาย ุ50 ปีขึน้ไป

การให้ความรู ้ทางการเงินผ่านเว็ปไซต์ของธนาคาร  
(www.ktb.co.th) ในหัวข้อคูค่ดิการเงนิ ซ่ึงให้ความรูท้างการเงนิ
ในรปูแบบ Info Graphics เพือ่ให้ผูอ่้านเข้าใจง่าย โดยแบ่งออก
เป็นหมวดหมูต่่างๆ ได้แก่ การออม เรือ่งบ้าน ประกนั สินเชือ่บคุคล 
วางแผนการเงนิ วางแผนเกษยีณ โดยในปี 2561 ให้ความรูร้วม 
27 เรือ่ง
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การให้ความรูท้างการเงนิผ่านแฟนเพจ Krungthai CARE 
(http://www.facebook.com/krungthaibank) ในปี 2561 
ธนาคารยังคงให้ความรู้ทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์อย่าง
ต่อเน่ือง เนือ่งจากเป็นทางการสือ่สารทีม่ผีูเ้ข้าถงึข้อมลูได้จ�านวน
มาก โดยในปี 2561 ธนาคารเผยแพร่ Content เพือ่สอดแทรก
การให้ความรู้ทางการเงนิ รวม 39 Content มผีูเ้ข้าถึงข้อมลู 
(Reach) รวม 12,521,176 Users ยอด Engagement (นบัจาก
จ�านวนการกด Like Comment และ Share) รวม 699,392 ครัง้ 

การอบรมและสมัมนาเพือ่ให้ความรูท้างการเงนิกบักลุม่ลกูค้า
ธนาคารให้ความส�าคญัต่อการให้บรกิารลกูค้า  โดยยดึหลกั

ธรรมมาภบิาลและการเตบิโตทีย่ัง่ยนืของธรุกจิ ลกูค้ามเีคร่ืองมอื
ทางการเงินที่ช่วยในการจัดการกับธุรกิจ ลดต้นทุน และขยาย
กิจการได้อย่างต่อเนือ่ง จงึมกีารพฒันาผลิตภณัฑ์ทางการเงนิเพือ่
ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าและมกีารจดักจิกรรมงาน
สัมมนาเพื่อให้ความรู้ทางการเงินกับกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  
โดยแบ่งตามกลุม่ลกูค้า ดงันี้

ชื่อหลักสูตร/สัมมนา รายละเอยีดกลุ่มเป้าหมาย

ลกูค้าบคุคล

ลกูค้าองค์กร

เจาะลึกมุมมองตลาดเพื่อสร้างโอกาส
การลงทนุปี 2561

การลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้าง 
พืน้ฐานโทรคมนาคมดจิทิลั (DIF)

U.S. Market : An attractive 
Investment

Where to Invest? ปรบัพอร์ตการลงทนุ 
พร้อมรบัความผันผวนในครึง่ปีหลงั 2561 

Digital Banking กบัการปรับตวัเข้าสูย่คุ 
Thailand 4.0

การทตูฝ่ายทหารแบบรวมการ รุ่นที ่26

สมัมนาผูบ้รหิารหน่วยงานภาครฐัประจ�า
ปี 2561

บรรยายหวัข้อมมุมองเศรษฐกจิ การเมอืง ตลาดเงนิทัว่โลก และ
การจดัสรรเงนิลงทนุเพิม่ก�าไรให้แก่กลุ่มลูกค้า และผู้ลงทนุรายใหญ่
พเิศษ (Ultra High Net Worth : UHNW)

บรรยายให้ความรูพ้ร้อมแนะน�าการลงทนุให้กบัลกูค้า Wealth

แนะน�าการลงทุนในตลาดหุ้นของประเทศสหรัฐอเมริกา ให้กับ
ลูกค้าทีเ่ป็นกลุ่มผู้ลงทนุรายใหญ่พเิศษ (Ultra High Net Worth) 
พร้อมแนะน�าการจดัพอร์ตลงทนุ 

แนะน�าการจดัพอร์ตลงทนุ เพือ่สร้างผลตอบแทนทีม่ัน่คง ให้กับ
ลูกค้าทีเ่ป็นกลุ่มผู้ลงทนุรายใหญ่พเิศษ (Ultra High Net Worth) 

บรรยายให้ความรู ้กับผู้บริหารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ในหวัข้อ “Digital Banking กบัการปรบัตวัเข้าสูย่คุ 
Thailand 4.0” เพือ่ให้สามารถน�ามาปรบัใช้ในการปรบัตวัรองรบั
การเปลีย่นแปลงในยคุ 4.0

บรรยายให้ความรูเ้รือ่งภาวะเศรษฐกจิโลกปี 2561 ธรุกรรมด้าน
การเงนิต่างประเทศ และบตัรกรุงไทย Travel Card

จัดสัมมนาให้ผู ้บริหารหน่วยงานราชการและหน่วยงาน
รฐัวสิาหกจิ เป็นประจ�าทกุปี ซึง่ในปี 2561 จดัขึน้ 2 ครัง้ ดงันี ้
 •  หน่วยงานราชการ 1 ครัง้ 
 •  หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ 1 ครัง้ 
โดยให้ความรู้เพื่อการปรับตัวให้ทันยุคสมัย อาทิ หัวข้อ “คิด
อย่างไรในยคุ Thailand 4.0”, “เศรษฐกจิไทย ยคุ 4.0 ในบรบิท
ของ Technology Disruption”, “การปรบัตวัให้เข้ากบัยคุ AI” 
และ “Block chain/Data Analytic”   
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ชื่อหลักสูตร/สัมมนา รายละเอยีดกลุ่มเป้าหมาย

ลกูค้า SME หลกัสตูร MMS

Genius Exporter 

อบรม SME ทีเ่ป็นคูค้่าภาครฐั ได้เรยีนรู้
การจดัชัน้แบบใหม่

อบรมการปล่อยสนิเชือ่

หลกัสตูรจดัท�าบญัชเีดยีว  

อบรมให้ผู้ประกอบการ SME ได้ปรับตัวตามกระแสโลก  
ตามรายวิชา เช่น การเงิน การตลาด บัญชี การท�าดิจิทัล 
มาร์เกต็ติง้ โลจสิตกิ 

อบรมให้ผูป้ระกอบการ SME ได้มคีวามรูด้้านการส่งออก

อบรมให้ผู้ประกอบการ SME ได้รู้เกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติ  
ในการจดัชัน้ผูท้ีจ่ะมาท�างานให้กบัภาครฐั 

อบรมให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมที่ปล่อยกองทุน
ให้กู ้ยืมกับผู ้ประกอบการ SME รายย่อยได ้แนวทาง 
การพจิารณาสนิเชือ่ การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
ตามหนี้

อบรมให้ผูป้ระกอบการ SME ได้ปรบัปรงุบญัช ีการบนัทกึบญัชี
ให้เป็นบญัชชีดุเดยีว

ธนาคารยังร่วมกับสมาคมธนาคารไทย ส่งผู้บริหารและ
พนักงานจิตอาสา เป็นวิทยากร จ�านวน 29 คน ในโครงการ 
“คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน” ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงิน 
ให้กับนิสิตและนักศึกษาเป้าหมาย จ�านวน 20,000 คน จาก  
10 มหาวทิยาลยั ได้แก่ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย และมหาวทิยาลยักรงุเทพ นอกจากนี ้ ธนาคารยงัม ี
การบรรยายให้ความรู้เรือ่งการบรหิารเงิน และการออมส�าหรบั 
ผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เล็งเห็นถึง 
ความส�าคัญในการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน 
การใช้คืนเงินกู้ยืมเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนรุ่นหลังได้มีโอกาส
ทางการศกึษา ณ มหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม 

ด้วยความพยายามให้ความรูท้างการเงนิกบัสงัคมด้วยแนวคดิ
ใหม่ๆ ธนาคารได้รับรางวัลการตลาดยอดเยี่ยมแห่งปี 2018  
คอื รางวลั Bronze Award ในงาน MAT Award 2018 ครัง้ที ่10 
ประเภทองค์กรที่ประกอบธุรกิจ ประเภทเพื่อสังคม (CSR)  
ชือ่ผลงาน “Krungthai Financial Literacy “คดิก่อนควกัชะงกั
ก่อนเปย์” จดัโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เพือ่ส่งเสริม
และเชิดชนูกัการตลาดไทยทีม่ศัีกยภาพ ยกย่องผลงานท่ีโดดเด่น
ทั้งในแง่ความคิดสร้างสรรค์ ความหมาย ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลที่ครบถ้วน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และสนับสนุน
ให้การพัฒนานักการตลาดไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล และรางวัล 
ADMAN Awards 2018 ในงาน ADMAN Awards & 
Symposium ครั้งที่ 15 ประจ�าปี 2018 ที่เป็นการประกวด 
ผลงานสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ ภายใต้แนวคิด “CREATIVITY 
FOR SHARING” โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ใน รางวัล 
แห่งความภาคภมูใิจ หน้า 96 
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โครงการ CSR ของธนาคาร

โครงการ กรุงไทยสานฝัน โรงเรยีนดีใกล้บ้าน : 
ส่งเสรมิการศึกษาผ่านส่ือดิจทัิลเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
(KTB Digital Learning)

เป็นโครงการส�าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ ป.5 - ป.6 ในโครงการ กรงุไทย
สานฝัน โรงเรยีนดใีกล้บ้าน 11 โรงเรยีน เรยีนวชิาคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์
ผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจะเกิด
ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แก่ ช่วยให้ครูสอนได้อย่างมีประสิทธภิาพมากขึ้น 
เด็กเกิดความสนใจและสนุกที่จะเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มากขึ้น ส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนผู้ขาดโอกาสฯ สร้างทัศนคติท่ีดีของ 
ผูเ้รยีนและเพิม่ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โครงการ ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย

ธนาคารจดัโครงการประกวดศิลปกรรมกรงุไทย ตัง้แต่ปี 2557 - ปัจจบุนั 
โดยปี 2561 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปินทุกคน 
ทุกระดับสร้างงานศิลปกรรมให้ก้าวสู่ระดับสากล โดยสร้างสรรค์ผลงาน 
มเีนือ้หาและแรงบนัดาลใจเกีย่วกบัประเทศไทยในด้านต่างๆ ทัง้ศลิปวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีวถิชีวีติ ธรรมชาตสิิง่แวดล้อม เพือ่สือ่ถงึ “กรงุไทย” 
สงัคมอนัมคีณุธรรม ยดึมัน่ในคณุค่าแห่งความดงีาม ทีน่�าพาเศรษฐกิจเฟ่ืองฟู 
ด้วยความคดิสร้างสรรค์และนวตักรรม มคีวามอดุมสมบรูณ์ด้วยงานศิลปกรรม 
อันทรงคณุค่าและสนุทรยีะ ซึง่ก่อให้เกดิความสขุ น�าสงัคมและมวลมนษุยชาติ
สู่ความเจริญรุ่งเรืองอันยั่งยืน

โครงการ Krungthai Young Enterprise Awards

เริม่ต้นต้ังแต่ปี 2545 ซ่ึงเป็นโครงการทีเ่ปิดพืน้ท่ีให้กบักลุม่บคุคลทีส่นใจ
ในด้าน Startup ให้เกิดการเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ในการเป็น 
นกัธรุกจิ เพือ่สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างการเตบิโตอย่างยัง่ยนืแก่เศรษฐกจิ
ของประเทศ โดยในปี 2561 ทีมชนะรางวัลที่ 1 ประเภท I do ได้แก่  
ทีม Wealthti แอปพลิเคชั่น เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
รางวลัที ่2 ได้แก่ ทมี Liluna แอปพลเิคชัน่ carpool และรางวลัที ่3 ได้แก่ 
ทมีแพลตฟอร์ม ทีร่วบรวมงานวจิยั ส่วนประเภท idea ทมีชนะเลศิรางวลัที ่1 
ได้แก่ ทีมรวมโต๊ะ แอปพลิเคชั่นที่รวบรวมธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอกสถานที ่ 
รางวลัที ่2 ได้แก่ ทมี Pet Collar เป็นแอปพลเิคชัน่สร้างขึน้มาเพือ่ลดปัญหา
สัตว์เลีย้งจรจดัในประเทศไทย และรางวลัที ่3 ได้แก่ ทมี AZMA เป็นนวตักรรม
เพือ่ช่วยเหลอืและป้องกนัคนสญูหาย
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โครงการ กรุงไทยต้นกล้าสีขาว

เป็นการประกวดการด�าเนินโครงงานพัฒนาชุมชนภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่ให้นกัเรยีนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. 
ได้ฝึกทักษะในกระบวนการคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ  
สามารถน�าไปเป็นแนวทางมาปรบัใช้ในชวีติและพฒันาชมุชนให้เกดิความยัง่ยนื
ต่อไป โดยในปี 2561 ทมีชนะรางวัลที ่1 ได้แก่ ทมีเดก็ไทบ้าน ธนาคารน�า้ใต้ดนิ 
จากโรงเรียนอ�านาจเจริญ รางวัลที่ 2 ได้แก่ ทีม Wonderful Bamboo  
จากโรงเรยีนสาธกุจิประชาสรรค์ รชัมงัคลาภเิษก รางวลัที ่3 ได้แก่ ทมี V Organic 
จากโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการ กรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต

เป็นโครงการที่ขยายผลต่อจากโครงการ “กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดี 
ใกล้บ้าน” ผ่านการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดี  
และมีความประพฤติดี ให้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาจนจบปริญญาตรี 
(หลักสูตรปกติ) โดยสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีคะแนนสะสม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอันดับสูงสุดของโรงเรียน และสามารถ 
สอบเข้ามหาวิทยาลัยช้ันน�าของรัฐตามที่ธนาคารก�าหนด โดยในปี 2561 
ธนาคารให้ทุนการศึกษาทั้งหมด 312 ทุน เป็นเงิน 15,600,000 บาท 

ความรว่มมือระหวา่งมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก 
สภากาชาดไทยและธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ 
เพ่ือสนบัสนนุงานของมลูนธิอิาสาเพือ่นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 
เพือ่ให้สนบัสนนุการด�าเนนิงานของมลูนธิฯิ ในเรือ่งของการระดมทนุผ่านระบบ 
Payment ของธนาคาร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและการลงพ้ืนที่  
ขยายช่องทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูชีวิต รวมทั้งอาชีพให้แก่ 
ผู้ประสบภัยพิบัติ ตลอดจนส่งเสริมและขยายช่องทางในการประชาสัมพันธ์
โครงการและผลงานของมูลนิธิฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ด้วยพายุโซนร้อนปาบึกได้พัดขึ้นฝั่งทางภาคใต้ของประเทศไทย
ท�าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนบ้านเรือนเกิดความเสียหาย ธนาคาร 
ได้ร่วมให้การช่วยเหลอืโดยการประชาสมัพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร
เพื่อให้ประชาชนร่วมบริจาคโดยการสแกน QR Code หรือโอนเข้าบัญชีของ
มูลนิธิฯ และจัดซื้อน�้าดื่มน้องวายุจ�านวน 700 โหล อีกทั้งผู้บริหารและ
พนักงานในพื้นที่ร่วมเป็นจิตอาสาในการแจกถุงยังชีพและช่วยงานในโรงครัว
พระราชทาน

77บมจ.ธนาคารกรุงไทย



โครงการ Next Gen Careers By KTB : Youtuber Reviewer

โครงการ Next Gen Careers By KTB : Youtuber Reviewer  
เป็นโครงการทีช่่วยสนบัสนนุและส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรูแ้ละลงมือปฏบัิติ 
ซึง่อาชพีนกัการตลาดออนไลน์ รวมทัง้รวีวิเวอร์ ทีใ่นปัจจบุนัได้รบัความสนใจ
และสามารถสร้างรายได้ เยาวชนสามารถเริ่มท�าได้เองในระหว่างก�าลังศึกษา 
โดยในปี 2561 มีเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 70 คน 

โครงการ สนับสนุนสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย

ธนาคารให้การสนบัสนนุสมาคมกฬีามวยสากลแห่งประเทศไทย ตัง้แต่ 
ปี พ.ศ. 2549 ถงึปัจจบุนัด้วยความมุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามนโยบายส่งเสรมิกฬีา
ของรฐับาล ท้ังในระดับพื้นฐานไปจนถึงความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ โดยมี
เป้าหมายเพ่ือพัฒนากีฬาไปสู่ความส�าเร็จและน�าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 
ในระดับสากล

โครงการ Financial Literacy 

ธนาคารมองเห็นความส�าคัญเกี่ยวกับปัญหาทางการเงินที่ประชาชน 
ยงัประสบอย่างต่อเนือ่ง การมทีกัษะ ความรูท้างการเงนิ จะช่วยให้ประชาชน
มีภูมิคุ ้มกันในการใช้จ่าย และยังสามารถป้องกันปัญหาภัยคุกคามทาง 
การเงินที่จะเกิดข้ึน โดยมุ่งเน้นการให้สติ ผ่าน campaign คิดก่อนควัก  
ชะงักก่อนเปย์, Application และยังส่งเสริมให้เยาวชนในโครงการกรุงไทย
สานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน จ�านวน 94 โรงเรียน เห็นความส�าคัญเกี่ยวกับ 
การออม มีวินัยทางการเงิน ผ่านกิจกรรม School Tour 

โครงการ ธนาคารความดี

เป็นการส่งเสริมให้พนักงานท�าความดีเพื่อองค์กรและสังคม โดยการ
สะสมเครดิตความดี เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมร่วมท�าความดีเพื่อสังคมกับ 
ครอบครวัของพนกังาน ส่งเสริมความรักของครอบครัว ความกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ
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โครงการ กรุงไทย สานศิลปวฒันธรรม

ตั้งแต่ปี 2546 - ปัจจุบัน ธนาคารกรุงไทยได้ร่วมสนับสนุนการแสดง
ศลิปกรรมแห่งชาติ ของมหาวทิยาลยัศิลปากร ซ่ึงเป็นการแข่งขนัด้านศลิปะ 
เพือ่ผลกัดนัให้ศลิปินไทยได้พัฒนาศักยภาพของตนผ่านการประกวด รวมถึง
เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงงานศิลปกรรมที่มีคุณภาพ

โครงการ สวนประติมากรรมกรุงไทย 
(Krungthai Sculpture Park)

ศนูย์ฝึกอบรมธนาคารกรงุไทย เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา นอกจาก
จะท�าหน้าที่เป็นโรงเรียนที่ใช้ฝึกสอนวิชาการและทักษะด้านต่างๆ ให้แก่
พนักงานของธนาคารแล้ว พื้นที่สวนขนาดใหญ่ยังได้ถูกน�ามาใช้ประโยชน์ 
ในการสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ด้านศิลปะแบบ Open-air Museum จัดแสดง 
ผลงานประติมากรรม

โครงการ หอศิลป์กรุงไทย (Krungthai Art Gallery)

ธนาคารเห็นถึงความ “ไม่พอเพียง” ของพื้นที่ทางศิลปะว่าเมื่อไร้  
“จุดนัดพบ” ศิลปะก็ไม่สามารถเข้าถึงคนหมู่มากได้ จะท�าอย่างไรให้สังคม 
ได้รับโอกาสมากขึ้น เมื่อแนวคิดนี้ประกอบกับการที่ธนาคารมีผลงานสะสม
จากการสนับสนุนการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติมากข้ึน ความต้องการ  
“แบ่งปันศิลปะ” จึงผลักดันให้เกิด “หอศิลป์กรุงไทย” ขึ้นที่อาคารสาขา
เยาวราช ซึ่งเป็นอาคารส�านักงานใหญ่แห่งแรกของธนาคาร

โครงการ ศิลปะเพ่ือสังคม หอศิลป์กรุงไทย

หอศิลป์และสวนประติมากรรมของธนาคารกรุงไทย นอกจากเปิดให้
ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้เรื่องศิลปะผ่านการชื่นชมผลงานระดับ
มาสเตอร์แล้ว ต่อมาคือการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ 
กลุ่มผู้เรียนในหลายระดับ นอกจากการสร้างทุนทางปัญญาแล้ว การท�า
กิจกรรมของหอศิลป์ ยังมุ่งสร้าง “จิตอาสา” ให้เกิดขึ้นแก่สังคม

โครงการ กรุงไทย...คนรกัศิลป์ 

ธนาคารได้จดัตัง้ชมรม กรงุไทย...คนรกัศลิป์ ขึน้ในเดอืนธนัวาคม 2550 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้บริหารและพนักงานได้มีโอกาส 
ท�ากจิกรรมทีผ่่อนคลายจากการท�างานและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทัง้ 
ปลกูจติส�านกึให้รกัและเหน็คณุค่าของศิลปะ โดยการจดัอบรมการวาดภาพสนี�า้
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การด�าเนินงาน

ด้านส่ิงแวดล้อม
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พรอ้มท้ังส่งเสรมิและให้ความรูด้้านส่ิงแวดล้อมแก่พนักงานทกุระดับท่ัวท้ังองค์กร 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรกิารท่ีค�านึงถึงส่ิงแวดล้อม รวมท้ัง
ธนาคารมุ่งมั่นท่ีจะให้การด�าเนินงานส่ิงแวดล้อม มีการปฏิบัติงานท่ีให้เกิดประสิทธผิล
มากขึ้น และได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการอนุรกัษ์พลังงานและเทคโนโลยี ต้ังแต่วนัท่ี  
4 มถินุายน 2559 เพ่ือมาเปน็คณะท�างานในการส่งเสรมิ ควบคมุและดแูลการด�าเนินการ
อนุรกัษ์พลังงาน  และน�าวธิกีาร เทคโนโลยี หรอืนวตักรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้งาน รวมท้ัง 
มีการบรหิารจัดการพลังงานและเทคโนโลยีด้านต่างๆ ให้มีการใช้งานอย่างเหมาะสม  
มีประสิทธภิาพ เกิดประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร

โดยมีเป้าหมาย คือ

ป้องกันและ
ควบคุม 
ไม่ให้เกิด 

ผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดล้อม 

1

ก�าหนดแนวทาง 
ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ 
และบรกิาร

3

ส่งเสรมิ
ความรูด้้าน
ส่ิงแวดล้อม
แก่พนักงาน

2

ธนาคารมุ่งมั่นในการรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง จงึได้จดัให้มนีโยบาย
ด้านความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
โดยมเีป้าหมายในการป้องกันและควบคุม
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
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การจดัการด้านพลังงาน 
103-2, 302-1

ธนาคารมุง่เน้นการอนรุกัษ์พลงังาน รักษาทรพัยากรธรรมชาติ
และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้ก�าหนดให้มี 
การจัดท�ารายชื่ออาคารควบคุมตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมอาคาร
อนรุกัษ์พลงังาน พ.ศ.2535 ซึง่มีอาคารทีอ่ยูใ่นข่ายเป็นโรงงาน
หรืออาคารควบคุมที่ใช้พลังงานตามที่กฎหมายก�าหนด ได้แก่ 
อาคารนานาเหนือ (อาคาร 1), อาคารสุขุมวิท (อาคาร 2),  
อาคารสวนมะลิ, อาคารถนนศรีอยุธยา, อาคารพิบูลสงคราม, 
อาคารศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ โดยธนาคาร 
เป็นผูป้ระสานงานในการด�าเนนิการตดิต่อและนดัหมายทีป่รกึษา
ทีก่ระทรวงพลังงาน (พพ.) แต่งตัง้ให้เข้าท�าการให้ค�าปรกึษาและ
ตรวจสอบความคบืหน้า ในการจดัท�ารายงาน และเป็นผูร้วบรวม
เล่มรายงาน รวมถึงยังท�าเรื่องเพื่อขออนุมัติให้มีการแต่งตั้ง/
ยกเลิก ผู้รับผิดชอบ ด้านพลังงานสามัญอาคารหรือโรงงาน  
(ผชร. หรอื ผชอ.) และผูร้บัผดิชอบด้านพลงังานอาวโุสประจ�า
อาคารหรือโรงงาน (ผอส.) อกีทัง้ส่งตวัแทนเข้าร่วมการฝึกอบรม
ทีท่างกระทรวงพลงังานจดัขึน้อย่างต่อเนือ่ง

นอกจากนี้  ธนาคารมีการด�าเนินการเก่ียวข้องกับ 
ส่ิงแวดล้อมในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนือ่ง โดยในปี 2561 ธนาคาร
ด�าเนนิงานอนรุกัษ์พลงังาน อาทิ

1.  ส ่ ง เสริมการอนุรักษ ์พลังงาน โดยมุ ่ ง เน ้น 
ให้พนักงานตระหนักถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์พลังงาน  
โดยการปลูกจิตส�านึกให ้พนักงานได ้ตระหนักถึงคุณค่า  
ในการใช้พลังงาน รวมถงึมุง่เน้นการมส่ีวนร่วมในการปรบัเปล่ียน
วัฒนธรรมของการใช้พลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และยัง่ยนื

2.  โครงการ “เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED และ 
เครือ่งปรบัอากาศ” เป็นโครงการทีด่�าเนินงานเพ่ือลดผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อมหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรภายใน
ธนาคาร 

 2.1  การเปลีย่นหลอดไฟฟ้า LED เป็นการด�าเนนิงาน
ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรโดยมีข้อได้เปรียบ 
หลายอย่างเมือ่เทยีบกบัหลอดไฟแบบดัง้เดมิ โดยภาพรวมแล้ว 
LED มีประสิทธิภาพมากกว่าหลอดไฟประเภทอื่นๆ และ 
มคีวามสว่างของแสงสูงกว่าหลอดแบบเดมิอย่างมาก อกีท้ัง LED  
ยังมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า นอกจากนี้ยังมีข้อได้เปรียบ 
ในแง่ของการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารงุรกัษา หลอด LED 
มคีวามทนทาน น�า้หนกัเบา และมขีนาดเลก็กะทดัรดั ตดิตัง้ง่าย 
โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง ดังนั้น ธนาคารจึงได้มีนโยบาย

82 รายงานความย่ังยืน 2561



แผนการเปลีย่นหลอดไฟฟ้าจาก T8 และ T5 เพือ่ลดปรมิาณ 
การใช้ไฟฟ้า โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1.  หลอดไฟฟ้า T5 สามารถลดปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าได้มากกว่าหลอดไฟฟ้า T8 
ได้ถึง 30% และมีประสิทธิภาพแสง 
สงูกว่าหลอด T8 ท�าให้ประหยดัไฟได้
มากกว่าเม่ือเทยีบกบัประสทิธภิาพแสง
ทีเ่ท่ากนั

2.  หลอดไฟฟ้า T5 ส่งผลกระทบต่อ 
สิง่แวดล้อมน้อยกว่า เนือ่งจากมขีนาด
เล็กกว่า จึงใช้วัสดุและสารปรอท  
น้อยกว่าหลอดไฟฟ้า T8 

3.  หลอดไฟฟ้า T5 มีอัตราการคงแสง
สว่างไว ้ตลอดอายุการใช้งานของ 
หลอดไฟ (Lumen maintenance) 
ประมาณ 95% เมือ่ใช้งานไป 2,000 
ชัว่โมง สงูกว่าหลอด T8 และ T12 

 2.2 การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ธนาคาร 
มีการเลือกใช้เคร่ืองปรับอากาศ เบอร์ 5 และเลือกใช้น�้ายา 
เครื่องปรับอากาศ R32 ซึ่งเป็นน�้ายาท�าความเย็นที่เป็นมิตร 
ต่อสิง่แวดล้อมและสามารถลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกอีกด้วย 

โดยในปี 2561 ธนาคารได้ท�าการเปลี่ยนหลอดไฟ LED  
ไปทัง้หมด 536 สาขา และเครือ่งปรบัอากาศ Inverter ไปทัง้หมด 
108 สาขา เพือ่ให้ใช้ไฟได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

โครงการปิดไฟ	1	ชัว่โมง	เพือ่ลดโลกร้อน	(60+	Earth	
Hour	 2018) โดยกรงุเทพมหานคร ร่วมกับมลูนธิส่ิิงแวดล้อม
ศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (FEED) และองค์กร WWF 
ประเทศไทย จดักิจกรรม “ปิดไฟ 1 ช่ัวโมง เพือ่ลดโลกร้อน” 
(60+ Earth Hour 2017) ร่วมกับเมืองใหญ่ทั่วโลก มากกว่า 
7,000 เมือง โดยธนาคารได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุม 
เพื่อรับทราบนโยบายและท�าการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร  
เพือ่ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการปิดไฟเป็นเวลา  
1 ช่ัวโมงตามวันและเวลาที่ก�าหนดในปีนั้นๆ โดยในปี 2561  
ได้ก�าหนดเป็นวนัที ่24 มีนาคม 2561 ตัง้แต่เวลา 20.30-21.30 น.

302-1, 302-4 
นอกจากนี ้ ธนาคารได้มมีาตรการควบคุมการใช้พลังงาน

ตามนโยบายอนรุกัษ์พลงังาน โดยจดัให้ ผูบ้รหิารทกุระดับ และ
เจ้าหน้าที่ของธนาคารด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในด้านพลังงาน
ไฟฟ้าเพือ่ให้เกดิการใช้อย่างคุม้ค่าและมปีระสิทธภิาพ ส่งผลต่อ
การด�าเนนิงานท่ียัง่ยนืขององค์กร โดยมกีารก�าหนดเวลาเปิด-ปิด
ไฟฟ้า และเครือ่งปรบัอากาศ คอืเปิดในช่วงเวลา 07.30-12.00 น. 
และ 13.00-17.00 น. เท่านัน้

ตารางการใช้ไฟฟ้าในอาคารส�านกังานใหญ่ ทัง้ 2 อาคาร ในปี 2559-2561

kWh GJ kWh kWhGJ GJ
หน่วย

2559 2560 2561

อาคารสุขุมวิท  5,463,000.00 19,666.80 5,405,000.00 19,458.00 5,493,000.00 19,774.80
อาคารนานาเหนือ  6,195,395.00 22,303.42 6,193,576.00 22,296.87 6,386,634.00 22,991.88
GHG Emissions : 
Total scope2 
Co2emissions 
(Tonco2eq)

6,786.35 6,751.53 6,915.13

305-2, 305-5
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302-1, 302-4, 305-2, 305-5
ตารางการใช้ไฟฟ้าในอาคารส�านกังานเขตและสาขาทัว่ประเทศ ในปี 2559-2561
แบ่งตามพืน้ที ่ค่าการใช้พลงังาน (MWh และ GJ)

พ้ืนท่ี

ใช้ไฟฟ้าในอาคารส�านักงานเขตและสาขาท่ัวประเทศ

kWh GJ

ปี 2559

kWh GJ

ปี 2560

kWh GJ

ปี 2561

กทม. 79,166,532.00 284,999.52 79,096,370.00 284,746.93 36,711,797.19 132,162.47
ภาคกลาง 50,037,910.86 180,136.48 41,094,030.48 147,938.51 16,082,954.00 57,898.63
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 33,411, 883.02 120,282.78 32,253,854.82 116,113.88 15,991,855.00 57,570.68
ภาคใต้ 28,301,852.92 101,886.67 26,558,655.59 95,611.16 10,957,547.00 39,447.17
ภาคเหนือ 29,174,272.83 105,027.38 28,684,610.19 103,264.6 11,685,707.00 42,068.55
GHG Emissions : Total 
scope2 Co2emissions 
(Tonco2eq)  

128,115.82 120,894.91 53,221.32

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

303-1
ในส่วนของการบริหารจัดการน�้า ธนาคารตระหนักถึง 

ความส�าคญัในการจดัการทรพัยากรน�า้ ซึง่ น�า้ ถอืเป็นปัจจยัส�าคญั 
ต่อการด�ารงชีวติของสิง่มชีวีติต่างๆ เพือ่การอปุโภคบรโิภค ซึง่ใน
ปี 2561 ธนาคารได้ท�าการปรบัปรงุบ่อบ�าบัดน�า้เสยีและท่อน�า้ทิง้ 
ของสาขาศาลากลางจังหวัดนครพนม และได้ท�าการปรับปรุง
ระบบบ�าบัดน�้าเสีย (โครงสร้างมีเดีย) ศูนย์ฝึกอบรมเขาใหญ่  
เพ่ือป้องกันและลดมลพิษของเสียที่เกิดจากกระบวนการธุรกิจ 
นอกจากนี ้ธนาคารได้รณรงค์ให้พนกังานเหน็ความส�าคัญในการ
ใช้น�า้อย่างรูค้ณุค่าและให้เกดิประสทิธภิาพมากทีส่ดุ เช่น 

1. ปรบัเปลีย่นมาใช้อปุกรณ์เพือ่การประหยดัน�า้ เช่น 
การปรบัเปลีย่นก๊อกน�า้อ่างล้างมอืเป็นระบบ Sensor เพือ่ไม่ให้
น�า้ไหลทิง้โดยไม่จ�าเป็น ปรับเปลีย่นหวัก๊อกน�า้ในบางพืน้ทีใ่ห้ไหล
แบบฉีดฝอยเพ่ือลดการใช้น�้า และปรับแรงดันน�้าสายฉีดช�าระ 
ให้พอด ีโดยจะด�าเนนิการไปพร้อมกับการปรบัปรงุสาขา 

2. ติดป้ายรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันใช้น�้าอย่าง
ประหยัดบริเวณอ่างล้างมือ และบานประตูด้านในห้องน�้าและ
ห้องครวัของอาคารส�านกังานใหญ่ทัง้ 2 แห่ง คอื อาคารนานาเหนอื 
และอาคารสขุมุวทิ และอาคารสาขา 

3.  การบ�าบัดน�า้เสียจากอาคารตาม พ.ร.บ.ส่งเสรมิและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ด�าเนินการ 
ใน 3 อาคาร คอื อาคารนานาเหนอื อาคารสขุมุวทิ และอาคาร
ถนนศรอียธุยา เนือ่งจากมกีจิกรรมต่างๆ ภายในอาคาร ท�าให้มี
น�า้เสยีเกิดข้ึนจากการใช้ห้องน�า้ ห้องส้วม การท�าความสะอาด 
และอื่นๆ ในแต่ละวันมากถึง 200 ลบ.ม. จ�าเป็นจะต้องรับ 
การบ�าบดัก่อนระบายลงสูแ่หล่งน�า้สาธารณะ เพือ่ให้ได้มาตรฐาน
น�า้ทิง้ของทางราชการต่อไป

ตารางปรมิาณการใช้น�า้ประปาอาคารส�านกังานใหญ่ ทัง้ 2 อาคาร ในปี 2559-2561

m3 72,672 60,028 52,404 63,877 63,144 60,625

อาคารสุขุมวทิ อาคารนานาเหนือ
หน่วย

2559 2560 2561 2559 2560 2561

จากการร่วมมือของผู ้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กร ท�าให้สามารถลดปริมาณการใช้น�้าจากปีที่ผ ่านมาได้ถึง  
8,221 ลกูบาศก์เมตร
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การบรหิารผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
103-2, 305-5

การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก 

ประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครก�าลังเผชิญกับ
มลพิษทางอากาศ อันเนื่องมาจากมลพิษจากยานพาหนะและ
กจิกรรมต่างๆ ทีเ่กดิข้ึนในเมืองใหญ่ เช่น การก่อสร้างจ�านวนมาก 
การเผาไหม้เชือ้เพลิงทีเ่พิม่มากขึน้ ซึง่เป็นสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้เกดิ
ภาวะโลกร้อน (Climate Change) ส่งผลกระทบต่อระบบนเิวศ
และสิง่มชีวิีตต่างๆ ซ่ึงธนาคารได้ตระหนกัความส�าคัญอย่างยิง่
ต่อการบรรเทาภาวะโลกร้อน โดยธนาคารถือเป็นธรุกจิประเภท
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบทางอ้อมจากการใช้ไฟฟ้า 
(Scope 2) ซึ่งไฟฟ้าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน 
เนือ่งจากการผลติไฟฟ้า จะมกีารใช้ถ่านหนิเป็นเช้ือเพลงิ ซ่ึงเป็น
เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่

บรรยากาศจากการเผาไหม้เชือ้เพลิง ด้วยสาเหตุดังกล่าว ธนาคาร
จงึรณรงค์ให้ผูบ้รหิารและพนกังานลดการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง 

นอกจากนี ้ ธนาคารได้ค�านงึถงึผลกระทบทีเ่กดิจากภาวะ
โลกร้อน จึงได้จัดการความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยการใช้น�้ายา 
เครื่องปรับอากาศ R32 ซึ่งเป็นน�้ายาท�าความเย็นท่ีเป็นมิตร 
ต่อสิง่แวดล้อม รวมทัง้ธนาคารได้ปลกูฝังให้พนกังานมจีติส�านกึ 
ในการค�านงึถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกับการปฏบัิติงาน
ในหน้าที่ โดยการมุง่มัน่สูก่ารเป็นธุรกจิทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 
อย่างยัง่ยนื ดังนั้น ธนาคารจึงได้ก�าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ 
ในการอนุรักษ์พลังงานของธนาคารเพื่อด�าเนินการให้เป็นไป 
ในทศิทางเดยีวกนัทัว่ทัง้ธนาคาร ดงันี้
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ระบบไฟฟ้า
• ปรบัอณุหภมูเิครือ่งปรบัอากาศให้อยูท่ี ่25 ºC - 26 ºC
• ปรบัลดเวลาการใช้เครือ่งปรบัอากาศอย่างน้้อยวนัละ 1 ชัว่โมง หรือเท่าทีจ่�าเป็น 

ในการบรกิารลกูค้า และการปฏิบติังาน 
• น�าอปุกรณ์ทีก่่่อให้้เกิดความร้้อน เช่่น เครือ่งต้้มน�า้ร้อน ตู้เ้ยน็ ฯลฯ ติดต้ังการใช้งาน

นอกห้องทีใ่ช้เครือ่งปรบัอากาศ 
• ตรวจสอบตารางการดแูลบ�ารงุรกัษาเครือ่งปรบัอากาศประจ�าปีให้ครบถ้วน
• เปิดไฟฟ้าส่องสว่างเฉพาะบริเวณที่มีการปฏิบัติงาน และปิดไฟฟ้าส่องสว่างทันที 

เมือ่เลกิใช้งาน
• ปิดอปุกรณ์เครือ่งไฟฟ้าพร้อมทัง้ถอดปลัก๊ออกเวลาท่ีไม่ได้ใช้งาน เช่น เครือ่งปริน๊เตอร์ 

เครือ่งถ่ายเอกสาร
• ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมือ่ไม่ได้ใช้งาน ตัง้ค่าพกัหน้าจออตัโนมตัเิมือ่ไม่มกีารใช้งาน 

15 นาที
• มีการจัดตั้งทีมอนุรักษ์พลังงานในแต่ละหน่วยงาน ท�าหน้าที่ดูแลการใช้พลังงาน

ภายในหน่วยงาน

ระบบลิฟต์
• หากต้องการข้ึนลิฟต์ให้กดข้ึน 

ต้องการลงให้กดลง ไม่ควรกด
ทัง้ 2 ปุม่พร้อมกนั

• ใช้บันไดขึ้น-ลง กรณีข้ึนลง 
ชั้นเดียว และส่งเสริมการใช้
บนัไดแทนการใช้ลฟิต์

• พิจารณาการป ิดใช ้ ลิฟต ์  
หลงัเลกิงานหรอืในช่วงวนัหยดุ

น�ามันเชื้อเพลิง
• ใช้ความเร็วสม�่าเสมอในขณะ

ขบัขี ่และไม่เกนิ 90 กโิลเมตร/
ชัว่โมง

• ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ตาม
ระยะเวลาทีก่�าหนด

• ร่วมเดนิทางไปด้วยกัน หากไป
ในเส้นทางเดยีวกนั และศกึษา
เส้นทางก่อนเดนิทางเสมอ

ระบบน�าประปา
• เป ิดใช ้น�้าให ้เหมาะสมกับ 

การใช้ และปิดก๊อกน�า้ให้สนทิ
ทกุครัง้เมือ่เลกิใช้น�า้

• ตรวจสอบการรั่วไหลของ
ระบบน�า้ประปา

อื่นๆ
• ใช้กระดาษอย่างคุม้ค่า โดยใช้

ทัง้สองหน้า
• ลดการใช ้ผลิตภัณฑ ์  ท่ี มี 

บรรจภุณัฑ์ทีย่ากต่อการท�าลาย 
เช่น โฟม หรอืพลาสตกิ

• แยกประเภทขยะเพื่อช ่วย 
ลดข้ันตอนและลดพลังงานใน
การท�าลายขยะ
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305-5
นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้เข้าร่วมโครงการ “Shred 2 Share 

ข้อมูลปลอดภัย ร่วมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม” โดยร่วมกับ
พนัธมิตรกว่า 64 หน่วยงาน เป็นปีท่ี 10 ตดิต่อกัน ในการรณรงค์
ให้พนกังานน�าเอกสารทีไ่ม่ใช้แล้วมาย่อยท�าลายอย่างปลอดภยั 
และน�าไปรีไซเคิล ตามกระบวนการมาตรฐานสากล โดยใน 
ปี 2561 สามารถลดปริมาณกระดาษ 63.27 ตัน ลดปริมาณ 
การเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มากถึง 16.45 ตัน  

ลดการใช้ถ่านหนิ 6.96 ตนั และลดการใช้น�า้ 3,163 ลบ.เมตร 
รวมการด�าเนนิการใน 10 ปี ธนาคารสามารถลดปรมิาณกระดาษ  
620.27 ตนั ลดปรมิาณการเกดิก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
มากถึง 162.3 ตนั ลดการใช้ถ่านหนิ 68.24 ตนั และลดการใช้น�า้ 
31,057 ลบ.เมตร ทั้งนี้ ธนาคารจะยังคงสานต่อการอนุรักษ์ 
ส่ิงแวดล้อมกับ โครงการ Shred2Share ข้อมลูปลอดภยั ร่วมใส่ใจ
สิง่แวดล้อม ในปีต่อๆ ไป และน�าเสนอผลการมส่ีวนร่วมในการ
รกัษาส่ิงแวดล้อมให้ผู้บรหิารและพนกังานได้รบัทราบ ปีละ 1 ครัง้

จากการที่ธนาคารร่วมด�าเนินโครงการ Shred2Share  
มาอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจเข้ากับ 
การท�าประโยชน์เพือ่สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยการรวบรวมเอกสาร
ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาย่อยสลายและน�ากลับมารีไซเคิลเพื่อผลิต
กระดาษใหม่ เมือ่พจิารณาข้อมลูการท�าลายเอกสารของธนาคาร
กับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปริมาณการใช้
ถ่านหิน และการใช้ทรัพยากรน�้าไปพร้อมกัน พบว่าสามารถ 
ลดมลภาวะซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน อีกทั้ง 
กระดาษบางส่วนยังสามารถน�ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้  
และยังได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียน การสอน ที่ได้จาก 
การรไีซเคลิให้กบัโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนอกีด้วย

ธนาคารมีการด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่แวดล้อมหลายโครงการ ได้แก่ 

- ทบทวนแผนความพร้อมต่อภาวะฉกุเฉนิ (Business 
Continuity Policy) เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทาง 

ตารางข้อมลูการส่งท�าลายเอกสารด้วยวธิกีารรักษาสิง่แวดล้อมในโครงการ Shred2Share ของธนาคารกรุงไทยส�านกังานใหญ่

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 4328
2560  57.62 14.98 6.34 2,881
2561 63.27 16.45 6.96 3,163
รวม		 620.27	 162.30	 68.24	 31,057

ปี พ.ศ. ปรมิาณเอกสาร (ตัน) ลด CO2 (ตัน) ลดการใช้ถ่านหิน (ตัน) ลดการใช้น�า (ลบ.เมตร)

สิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ (น�้าท่วม) โดย
ธนาคารได้แบ่งความรุนแรงของสภานการณ์และก�าหนดแผน
รองรบัเหตอุทุกภยัออกเป็น 3 เฟส ตามระดบัความรนุแรงและ
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ เพือ่ให้เกดิความต่อเนือ่งในการด�าเนนิงาน 

- สนิเชือ่เพือ่สิง่แวดล้อม ธนาคารสามารถมส่ีวนร่วม
สร้างผลกระทบทางสิง่แวดล้อมผ่านการให้สินเชือ่ โดยสามารถ
อ่านรายละเอยีดได้ในส่วนของผลิตภณัฑ์และบริการทีเ่ก่ียวข้อง
กบัสิง่แวดล้อมและสงัคม หน้า 42-44

- ธนาคารได้เข้าร่วมโครงการ TBCSD Green 
Meeting ต้ังแต่ปี 2550 ซ่ึงจดัโดยองค์กรธรุกิจเพือ่การพฒันา
อย่างยัง่ยนื (Thailand Business Council for Sustainable 
Development) ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในการเป็น
องค์กรท่ีน�าแนวทางการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร (Green 
Meetings) ไปประยกุต์ใช้ 
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301-1

การบรหิารจดัการวสัดุ 

ธนาคารกรุงไทยตระหนักเป็นอย่างดีส�าหรับการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืนและความส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมาก  
ผู ้บริหารและพนักงานทุกคนมีพันธกิจเดียวกันที่จะรักษา 
สิ่งแวดล้อมและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยธนาคารได้
ริเริม่โครงการ “Internal Digitization-Paperless Branch” 
ซึง่มวีตัถปุระสงค์เพือ่ลดปรมิาณการใช้กระดาษทีส่าขา 

โครงการ Internal Digitization-Paperless Branch เป็น
หน่ึงใน Strategic Projects ทีอ่ยูใ่นแผนยทุธศาสตร์ของธนาคาร
ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารในเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2560 โดยธนาคารต้องการ digitize กระบวนการท�างาน
ในสาขา มีเป้าหมายเพื่อลดการใช้กระดาษลงอย่างน้อย  
50 เปอร์เซน็ต์ภายใน 5 ปี นอกจากจะลดต้นทนุแล้วยงัสามารถ
เพิม่ประสทิธภิาพการท�างานของสาขา และสร้างประสบการณ์
ทีด่แีก่ลกูค้า และพนกังานของธนาคารด้วย ส่วนแผนการด�าเนนิ
งานนัน้จะแบ่งเป็นหลายเฟส โดยเริม่ด�าเนินการตัง้แต่ต้นปี 2561 
โดยคาดว่าจะสามารถบรรลเุป้าหมายและแล้วเสรจ็ในปี 2563

นอกจากนี้  ธนาคารได้มีการน�าเทคโนโลยีมาช่วย 
ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพผ่านผลิตภัณฑ์ 
“Krungthai Next” และมกีารติดตามการด�าเนนิงานและพฒันา
โครงการเพือ่ให้มปีระสทิธภิาพสงูสดุ และสนบัสนนุให้ผูบ้รหิาร 
และพนกังานทกุคน ร่วมมอืกนัประหยดักระดาษ โดยค�านงึถงึ
คณุค่าของกระดาษทกุแผ่น โดยใช้ให้เกดิประโยชน์อย่างคุม้ค่าทีส่ดุ 
ถงึแม้ว่าปรมิาณวสัดหุลกัของธนาคารทีน่�ามารายงานในรายงาน
ความยัง่ยนืฉบบันี ้จะไม่มกีารหมนุเวยีนกลบัมาใช้ใหม่ หรอืเป็น
วสัดหุลกัทีน่�ามาจากวสัดรุไีซเคลิ แต่ธนาคารพยายามลดปรมิาณ
การใช้ทรพัยากรทีจ่�าเป็นต่อการด�าเนนิธรุกิจของธนาคาร 

ปรมิาณการใช้วสัดุ 

กระดาษถอืได้ว่าเป็นวสัดหุลกัในการด�าเนนิงานในธรุกจิ
ของธนาคาร โดยในปี 2561 มกีารใช้กระดาษ (สลปิ) ดงันี้

ใบฝากเงิน 500 ชุด/ห่อ 1.44 148,393.00  213,685.92 
ใบถอนเงิน 500 ใบ/ห่อ 0.64 102,004.00  65,282.56 
ใบช�าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ 100 ใบ/ห่อ 0.25 265,847.00   66,461.75 
ใบรับฝากเงินส�าหรับสมุดคู่ฝาก 500 ใบ/ห่อ 0.90 44,635.00   40,171.50 
สมุดคู่ฝาก (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์) 1 เล่ม 0.0134 5,485,459.00   73,505.15 
สมุดคู่ฝาก (บัญชีเงินฝากประจ�า) 1 เล่ม 0.0136 108,895.00   1,480.97 
สมุดคู่ฝาก KTB ZEROTAX 1 เล่ม 0.0122 50,356.00   614.34 
รวม	 	 	 	 461,202.19

ประเภท
จ�านวนท้ังหมด

น�าหนัก  
(กิโลกรมั)

รายละเอยีด/
หน่วย รวมน�าหนัก 

(กิโลกรมั)

ปรมิาณการใช้วสัดุ

ทัง้นี ้การท�าธรุกรรมการเงนิใหม่ๆ ส�าหรบัลกูค้าผ่าน Krungthai NEXT สามารถเพิม่ความสะดวกสบายมากขึน้ และยงัช่วย 
บรหิารปรมิาณกระดาษสลปิทีเ่กดิจากท�าธรุกรรมหน้าเคาน์เตอร์หรอืตู ้ATM ให้มปีระสทิธภิาพ ดงันี้ 

ห่อ 1,402,322 1,562,665 1,522,050 1,580,922 1,661,834 1,715,325 9,445,118
กิโลกรัม 1,500,495 1,672,050 1,628,593 1,691,586 1,778,162 1,835,398 10,106,284 

ปรมิาณ
การลดใช้สลิป ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม

หมายเหต ุ:  สลปิ 500 ชดุ : 1 ห่อ = 1.07 กโิลกรมั
 จากการบรหิารจดัการวสัดหุลกัในการด�าเนินงานของธนาคาร ท�าให้ต้ังแต่ 2555 ธนาคารสามารถลดใช้ปรมิาณการใช้สลิปได้ถงึ 10,106,284 กโิลกรมั
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102-46, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54, 103-1

แนวทางการจดัท�ารายงานความย่ังยืน 

102-46
การก�าหนดประเด็นสาระส�าคัญและ
ขอบเขตการรายงาน 

ธนาคารได้ก�าหนดประเดน็ทีม่คีวามส�าคญัต่อความยัง่ยนื
ขององค์กรและความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ด้วยการน�า
หลกัการของ GRI ฉบบั Standards มาใช้ โดยเริม่ตัง้แต่การระบุ
ประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีความส�าคัญต่อการด�าเนินงานของ
ธนาคาร (Identification) และจดัล�าดบัความส�าคญัของประเดน็
ที่มีผลต ่อการด�า เนินงานด ้านความยั่ งยืนขององค ์กร 
(Prioritization) โดยธนาคารได้น�าผลที่ได้จากปี 2560 จาก 
การท�า Online Survey มาพจิารณาถึงความส�าคญัของประเดน็
ดังกล่าวว่ามีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ และตรวจสอบถึงความ 
ถูกต้องของข้อมูลและความครบถ้วน (Validation) แล้วจึงน�า 
เข้าสู่กระบวนการทบทวน (Review) เพื่อเตรียมตัวส�าหรับ 
การจัดท�ารายงานความยั่งยืนในปีถัดไป ตามกรอบ GRI  
ฉบบั Standards โดยมรีายละเอยีดการด�าเนนิงานดงันี้

ธนาคารได้จัดท�ารายงานความย่ังยืน 
เ พ่ือเปิดเผยแนวทางการด�า เ นินงาน 
ด้านความย่ังยืนใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ 
สังคมและส่ิงแวดล้อม ให้ ผู้มี ส่วนได้ 
ส่วนเสียได้รับรู้เป็นประจ�าทุกปี ต้ังแต่ 
ปี 2549 ฉบับล่าสุด คือ ฉบับปี 2560  
โ ด ย ใ น ปี น้ี ธ น า ค า ร ไ ด้ ใ ช้ ม า ต ร ฐ า น  
Global Reporting Initiative ฉบับ  
Standards เป็นกรอบในการเปิดเผย
ข้อมูลการด�าเนินงานของธนาคารในระดับ 
Core ครอบคลุมการด�าเนินงานด้าน 
ความ ย่ังยืนของธนาคาร ต้ังแต่วัน ท่ี  
1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2561

Topic Aspects Disclosures on Management 
Approach + Indicators

REPORT

STEP 3
VALIDATION

STEP 2
PRIORITIZATION

STEP 1
IDENTIFICATION

STEP 4
REVIEW

Sustainability 

Context

Materia
lity

Sustainability 
Context

St
ak

eh
ol

de
r 

In
clu

si
ve

ne
ss

Completeness

Stakeholder 
Inclusiveness
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1.	 การระบปุระเดน็	(Identification)
ในปี 2561 ธนาคารได้ท�าการระบปุระเดน็ทีม่คีวามส�าคญั

กับบริบทความยั่งยืนขององค์กร (Sustainability Context)  
ใน 3 มติ ิคอื เศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดล้อม และมอีทิธพิลต่อ
การประเมินและการตัดสินใจของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ครอบคลมุ (Stakeholder Inclusiveness) โดยธนาคารได้อาศยั
ข้อมลูจากการท�า Online Survey จากกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
ทัง้ภายในและภายนอกขององค์กรเมือ่ปี 2560 เป็นข้อมลูตัง้ต้น 
และพจิารณาถงึความเปลีย่นแปลงของประเดน็ดงักล่าว 

ข้อมลูภายในองค์กร	(เป้าหมายองค์กร)
ธนาคารได้ประชมุร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร 

ถึงประเด็นที่มีความส�าคัญขององค์กรที่ด�าเนินการส�ารวจไป 
เมือ่ปี 2560 ว่าได้เปลีย่นแปลงไปจากปีทีแ่ล้วหรอืไม่ 

ช้อมลูภายนอกองค์กร	(ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี)
เนือ่งด้วยการเตบิโตอย่างยัง่ยนืขององค์กร ต้องอยูบ่นการ

สร้างคุณค่าที่อยู ่บนความคาดหวังของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ด้วยเหตุนี้ การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถือเป็นปัจจัย 
ที่จะท�าให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง โดยธนาคาร 
ได้น�าข้อมูลที่ได้จากช่องทางต่างๆ เช่น การสัมมนาการรับฟัง
ความคิดเห็นด้วยวิธีต่างๆ ผ่านการท�าแบบส�ารวจผ่านช่องทาง 
online การส�ารวจความพงึพอใจของลกูค้า แบบประเมนิคู่ค้า 
แบบประเมินคุณภาพชีวิตขอนผู้มีส่วนร่วมกับโครงการ CSR 
รายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้น ปัจจัยความพึงพอใจผู ้ถือหุ ้น 

Materiality Matrix
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ระดับอทิธิพลต่อการประเมินและตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มาตรฐานการด�าเนนิงานเพือ่ความยัง่ยนื แบบประเมนิคณุธรรม
ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานรัฐแบบประเมิน
ความยัง่ยนืของบรษิทัจดทะเบยีน ไปเปรยีบเทยีบกบัผลส�ารวจ
ทีไ่ด้จากปี 2560 

2.	 การจดัล�าดบัความส�าคญั	(Prioritization)
หลังจากที่ธนาคารได้ระบุประเด็นที่มีความส�าคัญต่อ

องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ได้น�าประเด็นเหล่านั้น 
มาจดัล�าดบัถงึความส�าคัญตามแนวทางของ GRI Standards เพือ่
ทดสอบสารัตถภาพ (Materiality Test) โดยเปรียบเทียบผล
คะแนนที่ได้จากปี 2561 กับปี 2560 และจากการประชุม 
ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน
และตัวแทนพนักงานที่เก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึง 
การพจิารณาปัจจยัอืน่ๆ เช่น กลยทุธ์และค่านยิม นโยบายรฐับาล 
ประเด็นท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความส�าคัญ โดยได้จัดล�าดับ 
ความส�าคญัตาม 2 เกณฑ์หลกั เพือ่น�าไปสูก่ารก�าหนดประเดน็
ลงตาราง Materiality Matrix คือ แกนระดับนัยส�าคัญของ 
ผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมต่อองค์กร  
และแกนระดับอิทธิพลต่อการประเมินและตัดสินใจของ 
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 

โดยธนาคารได้จัดล�าดับความส�าคัญประเด็นที่มีผลต่อ 
การด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืนขององค์กรมากที่สุดทั้งจาก 
มมุมองของธนาคารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทัง้หมด 14 ประเดน็ 
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 ทั้งนี้ ในปี 2561 ธนาคารคงประเด็นหลักส่วนใหญ่ 
ทีเ่ป็นสาระส�าคญัไว้เหมอืนกบัปี 2560 แต่ได้มกีารเปลีย่นแปลง
ใน 3 ประเด็น โดยได้น�าประเด็นเรื่อง “การให้สินเชื่อด้วย 
หลกัธรรมาภบิาล” ไปรวมกบัประเดน็ “การก�ากบัดแูลกจิการ
และการสร้างวัฒนธรรมบรรษัทภิบาล” เนื่องจากการสร้าง 
วฒันธรรมบรรษทัภบิาลได้ครอบคลมุการด�าเนนิงานของพนกังาน 
ทกุคนในองค์กร น�าประเดน็เร่ือง “จรรยาบรรณธรุกจิ” ไปรายงาน
อยู่ในประเด็น “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” เนื่องจาก
จรรยาบรรณธรกุจิมุง่เน้นไปทีเ่รือ่งของการปฏบิตังิานด้วยความสจุริต
และความโปร่งใส และได้น�าประเด็นเรื่อง “ความร่วมมือทาง
เศรษฐกจิ” ไปรายงานอยูใ่นประเดน็ “การด�าเนนิงานด้านดจิทิลั” 
เนือ่งจากการด�าเนนิงานของธนาคารทางด้านดจิทิลัในปี 2561 
เกดิจากความร่วมมอืของหลายๆ หน่วยงานเข้าด้วยกนัทัง้ภาครฐั 
เอกชน และองค์กรต่างประเทศ จงึท�าให้สามารถรายงานได้ใน 
หวัข้อเดยีวกนั นอกจากนี ้ได้เปลีย่นชือ่ประเดน็เรือ่ง “ความปลอดภยั
ด้านข้อมลูลกูค้า” เป็น “การด�าเนนิงานด้านความปลอดภยัทาง
ไซเบอร์ (Cyber Security)” เพ่ือให้สะท้อนภาพรวมการด�าเนนิงาน

ของธนาคารได้อย่างครอบคลมุ รวมทัง้ ปัจจบุนัลกูค้าเริม่เปลีย่นมา
ท�าธุรกรรมทางการเงินออนไลน์มากขึ้น และได้เปลี่ยนชื่อ
ประเด็นเรือ่ง “การส่ือสารการตลาด” เป็นเรือ่ง “การส่ือสารและ
การเข้าถงึข้อมลูต่างๆ ของธนาคาร”

โดยก�าหนดขอบเขตของการเปิดเผยข้อมูลในแต่ละ
ประเดน็ตามบรเิวณทีเ่กดิผลกระทบ (หรอืคาดว่าจะเกดิดงันี)้
-	 ขอบเขตภายในองค์กร	 (Within	 Organization)	 

ประกอบด้วย บมจ.ธนาคารกรงุไทย และบรษิทัในเครือ
ของธนาคารกรุงไทย (KTB Group) จ�านวน 6 บริษัท  
ได้แก่ บริษัทกรุงไทยกฎหมาย จ�ากัด บริษัทกรุงไทย 
ธุรกิจบริการ จ�ากัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
กรุงไทยจ�ากัด (มหาชน) บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์  
เซอร์วิสเซส จ�ากัด บริษัทกรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ�ากัด  
และบรษิทั กรงุไทย แอดไวซ์เซอรี ่จ�ากดั

-	 ขอบเขตภายนอกองค์กร	 (Outside	Organization)	
ประกอบไปด้วย ลูกค้า สังคม ผู้ถือหุ้น คูค้่า และหน่วยงาน
ก�ากบั

1.  การก�ากับดูแลกิจการ
และการสร้างวฒันธรรม
บรรษัทภิบาล

2. การต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น 

3.  การบริหารความเสี่ยง

4.  การด�าเนินงานด้าน 
สิ่งแวดล้อม 

5.  การบริหารผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

6.  ผลการด�าเนินงานด้าน
เศรษฐกิจ

7.  การด�าเนินงานด้าน
ดิจิทัล

8.  การสื่อสารและการ 
เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของ
ธนาคาร

				 	 	 	 	 	 	 

	

				 	 	 	 	 	 	 
	
	
		 	
				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

	
				 	 	 	 	 	 	 	 			 
	
	
				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	
				 	 	 	 	 	 	 	 

				 	 	 	 	 

การก�ากับดูแลกิจการ
และการสร้างวัฒนธรรม

บรรษัทภิบาล

การก�ากับดูแลกิจการ
และการสร้างวัฒนธรรม

บรรษัทภิบาล

การก�ากับดูแลกิจการ
และการสร้างวัฒนธรรม

บรรษัทภิบาล

การด�าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม

การด�าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม

การด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

การด�าเนินงานด้านสังคม

การด�าเนินงานด้านสังคม

ประเด็นด้านความย่ังยืน
ตามแนวทาง GRI Aspect

(102-47)

หัวข้อท่ีน�าเสนอ
ในรายงาน

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

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

ขอบข่ายของการรายงาน Aspect Boundary

102-45, 102-46, 102-47, 103-1
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9.  การให้ความรู้ทาง 
การเงินกับสังคม

10.  สุขอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานที่
ท�างาน

11.  การด�าเนินงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล

12.  สิทธิในการรวมกลุ่ม
และเจรจาต่อรอง

13.  การดูแลลูกค้าของ
ธนาคาร

14.  การด�าเนินงานด้าน
ความปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ (Cyber 
Security)

การด�าเนินงานด้านสังคม

การด�าเนินงานด้านสังคม

การด�าเนินงานด้านสังคม

การด�าเนินงานด้านสังคม

การด�าเนินงานด้านสังคม

การด�าเนินงานด้านสังคม

				 	 	 	 	 	 	 	 	 	

				 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

				 	 	 	 	 	 	 	 	 

				 	 	 	 	 	 	 	 	 	

				 	 	 	 	 	 	 	 	 	

				 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

3.	 การตรวจสอบ	(Validation)
กระบวนการตรวจสอบ คือ ข้ันตอนตรวจสอบ 

ความสมบรูณ์ของข้อมลูในประเดน็ต่างๆ ทีร่ายงานในส่วนของ
ขอบเขตของข้อมูล (Scope) ขอบเขตผลกระทบที่เกิดขึ้น 
(Aspect Boundary) เพื่อให้เกิดความสมดุลในส่วนของ 
การด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืนของธนาคารและผลกระทบ 
ทีเ่กดิขึน้ ก่อนรายงานต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 

4.	 การทบทวน	(Review)
กระบวนการทบทวนคอืขัน้ตอนสดุท้ายทีเ่กดิขึน้หลงัจาก

ได้เผยแพร่รายงานความยัง่ยนืต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี เพือ่ทบทวน
ประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญว่ายังมีนัยส�าคัญต่อธนาคารหรือไม่  
โดยอาศัยข้อเสนอแนะที่ได้รับจากกลุ ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Feedback) เพื่อท�าการวิเคราะห์ก่อนด�าเนินการรายงาน 
ในปีถดัไป 

ประเด็นด้านความย่ังยืน
ตามแนวทาง GRI Aspect

(102-47)

หัวข้อท่ีน�าเสนอ
ในรายงาน

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

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

ขอบข่ายของการรายงาน Aspect Boundary

102-46, 102-47, 103-1
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102-42

การวเิคราะห์ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียและผลกระทบ 

ธนาคารได้ตระหนักถึงความส�าคัญต่อผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ท้ังภายในและภายนอก ท่ีมผีลต่อการด�าเนินงาน
ของธนาคารท้ังทางตรงและทางออ้มในทางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม โดยพิจารณาจากขอ้มูลปฐมภมูแิละทติุยภมูิ  
เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และมีประสิทธภิาพ ส�าหรบัผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน หน่วยงานก�ากับ 
สังคมและคู่ค้า โดยได้ก�าหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร
และเผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้ผ่านส่ือต่างๆ ท้ังน้ี การเติบโตอย่างย่ังยืนต้องการเกิดจากการสร้างผลประโยชน์ร่วม  
ท่ีสอดคล้องกับความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยท่ีผ่านมาธนาคารได้ด�าเนินการ ดังน้ี

• รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา 
ข้อร้องเรียนของพนักงาน
จ�านวน 3 ช่องทาง เช่น 
E -ma i l  โ ดยตร งต ่ อ 
ผู้บริหาร HR Care และ 
โทรศัพท์สายด่วน HR

• การส�ารวจความมุ ่งมั่น 
ในการปฏิบัติงาน

• การประเมนิผลการปฏบิตัิ
งาน

• การจัดฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากร

• การประชุมและการจัด
สัมมนาร่วมกับพนักงาน 

• แจ ้งเบาะแสการทุจริต
ผ่าน whistle blowing 

• การส�ารวจความพึงพอใจ
และส�ารวจภาพลักษณ์
องค์กร 

• การพบปะกับลูกค ้าใน
การน�าเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการทางการเงิน 

• การสือ่สารผ่านสือ่ออนไลน์
• ส�ารวจความผูกพันลูกค้า 

Customer Engagement 
• เปิดช่องทางรับเร่ืองร้อง

เรียนลูกค้า 

• รับฟังข้อเสนอแนะตลอด
ทั้งปี

• ตอบแบบสอบถามความ
มุ่งมั่น 2 ครั้ง/ปี

• การประเมนิผลการปฏบิติั
งาน 1 ครั้ง/ปี

• ส�ารวจความพึงพอใจและ
ส�ารวจภาพลักษณ์องค์กร 
1 ครั้ง 

• ส�ารวจความผูกพันลูกค้า 
Customer Engagement 
ตลอดทั้งปี  

• ส� า รวจการ ให ้บริ ก าร 
รับเร่ืองร้องเรียนลูกค้า
ตลอดทั้งปี 

• ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ 
และสวัสดิการ

• แรงบนัดาลใจในการท�างาน
• งานทีน่่าสนใจและมคีณุค่า
• ความสมดุลในการท�างาน

และชีวิตส่วนตัว
• โอกาสในการเรียนรู้และ

ความก้าวหน้า
• การยอมรบัหรอืเหน็คณุค่า 
• ส ภ า พ แ ว ด ล ้ อ ม แ ล ะ 

ส่ิงอ�านวยความสะดวก 
ที่เอื้อต่อการท�างาน

• การรักษาความลับของ
ลูกค้า

• ผลิตภัณฑ ์และบริการ 
ทางการเงินที่เหมาะสม
ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม

• ได้รบัการบรกิารท่ีเหมาะสม 
และแก้ไขเรื่องร้องเรียน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ปฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างเป็น
ธรรมและเหมาะสม

• สร้างบรรยากาศให้พนกังาน
มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
ความคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์

• จั ด กิจกรรมสร ้ า งความ
ผูกพันของพนักงาน

• ส่งเสรมิสขุภาพและความเป็น
อยูท่ีด่ใีห้แก่พนกังาน โดยจดั
เตรยีมสิง่อ�านวยความสะดวก
และกจิกรรมต่างๆ

• มแีผนการจัดอบรมพนักงาน 
และพฒันาพนกังานให้มกีาร
เติบโตในสายอาชีพ

• จัดสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานให้มีความปลอดภัย 
ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อ
การท�างาน

• พฒันาและน�าเสนอผลติภณัฑ์
และบริการ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค ้า
แต่ละกลุ่ม

• ให้บริการด้วยความเต็มใจ 
และเป ิดโอกาสให ้ ลูกค ้า
ประเมินการบริการของ
พนักงาน

พนักงาน

ลูกค้า

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(102-40)

ความถ่ี
(102-43)

แนวทางการปฏิบัติ
(102-44)

กระบวนการท่ีใช้
(102-43)

ความต้องการ
(102-44)

• รับฟังความคิดเห็นของ
ชุมชนผ ่านการด�า เ นิน
กิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ  
ที่ธนาคารด�าเนินการ

• รับฟังข้อเสนอแนะจาก
ผู ้คนในสังคมทุกครั้ งที ่
จัดกิจกรรมตลอดทั้งปี 

• สร้างคุณภาพท่ีดีข้ึนแก่
สังคม

• มี ความรับผิดชอบต ่อ
สังคม

ด�าเนนิธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ตามหลักบรรษัทภิบาลตาม
มาตรฐานสากล ทั้งในด้าน CSR 
in process  เช่น การประหยัด
พลังงาน และสินเชื่อเพื่อสังคม
ส�าหรับรายย่อย เป็นต้น และ 
ด้าน CSR after process เช่น 
การด�าเนนิโครงการ CSR ใน 3 มิติ 
คอื เศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดล้อม 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและน�าไป
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

สังคม
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• จัดการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ ้ นประจ� าป ี  เพื่ อ ให ้ 
ผู ้ถือหุ ้นเข ้าใจนโยบาย 
ของธนาคาร และตอบ 
ข้อสงสัยในที่ประชุม

• จัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นสัญจร
• การสัมภาษณ์ตัวต ่อตัว 

(One-On-One Meeting 
& Conference Call)

• การประชุมนักวิเคราะห์
และผู ้ จั ดการกองทุ น     
สถาบันในประเทศ

• การเดนิทางไปพบผูถ้อืหุน้ 
และผู ้ ล งทุ น  ( Road 
Show)

• การจัดประชุม อบรม 
สัมมนา และจัดกิจกรรม
ต ่างๆ เพ่ือสร ้างความ
สัมพันธ์ 

• การรับฟังข้อเสนอแนะ 
ปัญหาและข้อร้องเรียน
ตลอดทั้งปี

ประชุม รับฟังแนวนโยบาย
และแนวทางการก�ากับดูแล
• รับการตรวจสอบจาก

หน่วยงานก�ากับต่างๆ 
• จัดท�ารายงานส่งหน่วย

งานก�ากับ พร้อมทั้งรับ 
Feedback

• จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 1 ครั้ง/ปี

• จัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นสัญจร 
1 ครั้ง/ปี

• สัมภาษณ์ตัวต่อตัวตลอด
ทั้งปี

• เดินทางไปพบปะผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนตลอดทั้งปี

• การประชุมนักวิเคราะห์
และผู ้ จั ดการกองทุ น 
ทุกไตรมาส 

• ด�าเนินการจัดการอบรม
ส�าหรับคู่ค้าระบบซ่อมได้
ของธนาคาร 1 ครั้ง 

• ตลอดทัง้ปีตามกรอบเวลา
ของแต่ละหน่วยงาน 

 • การบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

 • ความมัน่คงของระบบงาน
ธนาคาร

 • ความโปร่งใสขององค์กร
และระบบงาน

• สร ้ า งผลตอบแทนที่ ดี 
อย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น

 • นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ชัดเจนจากธนาคาร

 • การร่วมมือและประสาน
งานระหว ่างกันเพ่ือให ้
บรรลุผลส�าเร็จร ่วมกัน
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็น
ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้

• จ่ายเงนิปันผลอย่างเหมาะสม
• ด�าเนินธุรกิจตามหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และ
ปฏบิติัตามจรรยาบรรณธุรกจิ
อย่างเคร่งครัด 

 • มีการออกระเบียบปฏิบัติ 
นโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างท่ี
ชัดเจนและให้ข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน

 • ด�าเนินการจัดซ้ือจัดจ ้าง 
อย ่างเป ็นธรรม โปร ่งใส 
ตรวจสอบได้

 • ปฏบิติัตามเง่ือนไขทางการค้า
และปฏิบัติตามสัญญา

 • ไม่รบัของก�านลัสนิน�า้ใจ การ
รับเชิญเป็นการส่วนตัว หรือ
หมู่คณะอยา่งเฉพาะเจาะจง 
ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

 • ยดึหลกัการประเมนิธนาคาร 
ทั้ ง รูปแบบการประเมิน
ต น เ อ ง แ ล ะ เ ก ณ ฑ ์ ก า ร
ประเมินรางวัลด้านต่างๆ 
เพือ่ปรบัปรงุกระบวนการให้
มีประสิทธิภาพ

 • มีห ลักจรรยาบรรณเ พ่ือ
ด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
และโปร่งใส 

 • ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์อย่าง
เคร่งครัด

 • น�าข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต
และ Feedback  จาก 
หน่วยงานก�ากับมาแก้ไข 
ปรบัปรงุกระบวนการท�างาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ผู้ถือหุ้น

คู่ค้า

หน่วยงานก�ากับ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(102-40)

ความถ่ี
(102-43)

แนวทางการปฏิบัติ
(102-44)

กระบวนการท่ีใช้
(102-43)

ความต้องการ
(102-44)

102-53
ติดต่อสอบถามเก่ียวกับรายงาน 

อย่างไรก็ตาม หากท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม สายงานสื่อสารและ 
ภาพลกัษณ์องค์กร บมจ.ธนาคารกรงุไทย ส�านกังานใหญ่ อาคาร 1 ชัน้ 14 เลขที ่35 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา 
กรงุเทพฯ 10110 โทรศพัท์ 0 2208 4461-2
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รางวลัแห่งความภาคภมูใิจ ปี 2561
รางวลัระดับประเทศ

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น	 ประจ�าปี	 2561	 ด้านการเปิดเผยข้อมูลและ 
ความโปร่งใสดเีด่น	

จากส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยธนาคาร 
ได้รบัรางวลัดงักล่าวจากการด�าเนนิงานของธนาคารในการเป็นองค์กรท่ีมกีารบรหิาร
จัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ค�านึงถึง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล ธนาคาร 
ได้รบัรางวลัดงักล่าวต่อเนือ่งเป็นปีที ่3

โล่ประกาศเกยีรตคิณุ	 จากส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ	
(ปปง.)		

ธนาคารได้รับโล่ประกาศเกยีรตคุิณดงักล่าวในฐานะหน่วยงานทีส่นบัสนนุและ
ประสานงานกบัส�านกังาน ปปง. เพือ่เฝ้าระวงัป้องกนักลุม่มจิฉาชพีทีม่พีฤตกิารณ์
หลอกลวงประชาชน (แกง็คอลเซน็เตอร์) เข้าข่ายการกระท�าความผดิตามพระราช
บญัญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ จนสามารถบรรเทาความเสยีหายให้กบั
ประชาชนได้อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ

รางวลั	SMEs	Excellence	Awards	2018	
จดัโดยสมาคมการจดัการธรุกจิแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกบัสถาบนับณัฑติ

บรหิารธรุกจิศศนิทร์ แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยธนาคารได้รับรางวลัในฐานะ
สถาบันการเงินผู้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจองค์กรขนาดกลาง 
และขนาดย่อมให้แข็งแกร่ง ซ่ึงเป็นฐานรากส�าคัญในการขับเคลือ่นธรุกจิและพฒันา
ความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ โดยธนาคารได้เสนอรายชือ่ลูกค้าชงิรางวลั SMEs 
Excellence Awards ซึง่มลีกูค้าของธนาคาร 3 รายได้รบัรางวลัในประเภทธรุกจิ
อตุสาหกรรมการผลติ ได้แก่ บรษิทั ยามาโตะ อสีเทร์ิน จ�ากดั ประเภทธรุกจิการ
บรกิาร ได้แก่ บรษิทั เจเคเอน็โกลบอล มเีดยี จ�ากดั (มหาชน) และประเภทธรุกจิ 
ค้าปลกีและค้าส่ง ได้แก่ บรษิทั ฮอนด้า เฟิร์ส จ�ากดั 

รางวลั	 Best	Award	Thailand	 Futures	 Exchange	2017	ประเภท	
Market	Maker	-	Best	Performance	Currency	

จัดโดย Thailand Futures Exchange (TFEX) โดยธนาคารได้รับรางวัล 
ดังกล่าวจากผลการด�าเนินงานที่โดดเด่นในการท�าหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง 
ของตลาด TFEX ในด้าน Currency
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รางวลัสนบัสนนุและส่งเสรมิการออมดเีด่น	ประจ�าปี	2561	
ธนาคารได้รบัรางวัลดงักล่าวจากการเป็นหน่วยงานของรฐัท่ีให้การสนบัสนนุ

ส่งเสริมการด�าเนินงานของ กอช. และร่วมขับเคล่ือนการออมของภาคประชาชน 
ตามนโยบายของรัฐบาล งานวันออมแห่งชาติ ประจ�าปี 2561 จัดโดยกองทุน 
การออมแห่งชาต ิ(กอช.) 

รางวัล	 Bronze	 Award	 กลุ่มรางวัลองค์กรท่ีประกอบธุรกิจ	 ประเภท 
เพือ่สงัคม	(CSR)	

จากผลงานภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ ชดุ Krungthai Financial Literacy 
“คดิก่อนควกัชะงกัก่อนเปย์” ในโครงการประกวดแคมเปญการตลาด (MAT Award 
2018) ประจ�าปี ครัง้ที ่10 จดัโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) ธนาคาร
ได้รับรางวัลในฐานะแบรนด์ที่น�าเสนอแคมเปญการตลาดผ่านความคิดสร้างสรรค์
อย่างโดดเด่น และสร้างแรงบนัดาลใจ

รางวลั	ADMAN	Awards	&	Symposium	ครัง้ที	่15	ประจ�าปี	2561
งานประกวดรางวัลผลงานสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ ภายใต้แนวคิด 

“CREATIVITY FOR SHARING” จัดโดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย  
เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่อง และให้ก�าลังใจแก่องค์กร บุคลากร และผลงาน 
ที่มีคุณภาพ รับผิดชอบต่อจรรยาวิชาชีพ ซึ่งส่งผลให้ประชาชน องค์กรธุรกิจ  
และสงัคม เกดิการยอมรบัและเหน็ถึงบทบาทความส�าคัญของการสือ่สารการตลาด 
ซึ่งธนาคารส่งภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ชุด “ให้สติ” ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้
ทางการเงนิเข้าประกวดและได้รบัรางวลั จ�านวน 4 ประเภท ดงันี้
•  PUBLIC RELATIONS CATEGORIES

รางวัล SILVER : CORPORATE COMMUNICATION & REPUTATION 
MANAGEMENT

•  DIGITAL & INTERACTIVE MEDIA CATEGORIES
รางวลั BRONZE : CONTENT PLACEMENT
รางวลั BRONZE : DIGITAL MULTI-PLATFORM CAMPAIGN

•  DIRECT MARKETING CATEGORIES
รางวลั BRONZE : BEST USE OF AMBIENT: LARGE & SMALL SCALE
รางวลั BRONZE : BEST USE OF CORPORATE IMAGE & COMMUNICATION

•  CAMPAIGN CATEGORY
รางวลั BRONZE : USE OF DIGITAL & SOCIAL IN A PR CAMPAIGN

รางวลั	Money	&	Banking	Awards	2018	ประเภทรางวลับธูสวยงาม
ยอดเยีย่ม		    

พืน้ทีข่นาด 850-1,000 ตารางเมตร จดัโดยวารสารการเงนิธนาคาร จากการ
ออกบธูและจดักจิกรรมทางการตลาดในงานมหกรรมการเงนิ ครัง้ที ่ 18 (Money 
Expo 2018) โดยพจิารณาจากแนวคดิรวบยอด ความคดิสร้างสรรค์ การออกแบบ
และศลิปกรรม ประโยชน์ใช้สอยและการน�าเสนอสอดคล้องกบัแนวคดิหลกัของงาน 
“Wealth Transformation มติใิหม่แห่งความมัง่คัง่”
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รางวลัรายงานความยัง่ยนื	ประเภทดเีด่น	ประจ�าปี	2561	
จากสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่มุง่เน้นในการส่งเสรมิ

และยกระดบัการจดัท�ารายงานความยัง่ยนืให้มีคณุภาพ และมเีนือ้หาทีไ่ด้รบัการพฒันา
ให้สมบรูณ์ตามประเดน็ทีถ่กูคดัเลอืกให้เปิดเผยอย่างต่อเนือ่งในทกุๆ ปี

รางวลัระดับนานาชาติ

รางวัล	 The	 Asian	 Banker	 Transaction	 Banking	 Awards	
2018	ประเภท	The	 Best	 Transaction	 Bank	 in	 Thailand	 และประเภท	 
The	Best	Trade	Finance	Bank	in	Thailand	

จดัโดยนติยสาร The Asian Banker ประเทศสงิคโปร์ โดยธนาคารได้รบัรางวลั
ดังกล่าวจากโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ และบริการออกหนังสือค�้าประกัน
อเิลก็ทรอนกิส์ระหว่างประเทศ ผ่านระบบ e-GP ของกรมบญัชกีลาง 

รางวลั	IFR	Asia	Awards	2017	ประเภท	Best	Domestic	Bond
จดัโดยนติยสาร IFR Asia นติยสารด้านตลาดเงนิและตลาดทนุชัน้น�าในภมูภิาค

เอเชีย โดยธนาคารได้รับรางวัลดังกล่าวจากธุรกรรมการจัดจ�าหน่ายหุ้นกู้สกุล 
เงนิบาท ให้แก่ บรษิทั น�า้งมึ 2 พาวเวอร์ จ�ากดั 

 
รางวลั	Best	Social	Impact	Thailand	2018	
กรงุไทยได้รบัรางวลั Best Social Impact Thailand 2018 จากวารสาร 

Capital Finance International (CFI) ซ่ึงเป็นวารสารด้านธรุกิจ การเงนิ และ
เศรษฐศาสตร์ ประเทศองักฤษ โดยได้รบัรางวลัดงักล่าวต่อเนือ่งเป็นปีที ่2 ในฐานะ
ที่เป็นสถาบันการเงินหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในการพัฒนา
นวตักรรมทางการเงนิให้เข้าถงึประชาชนทกุกลุม่ และสนบัสนนุนโยบายของรฐับาล

รางวลั	Best	Bank	Websites	
จากการประกวด WebAwards 2018 เวทปีระกวดส�าหรบัการพฒันาเว็บไซต์

อนัดบั 1 ของโลก จดัโดย Web Marketing Association เพือ่ก�าหนดมาตรฐาน
ส�าหรับตลาดอินเทอร์เน็ต และการพัฒนาเว็บไซต์ที่ดีที่สุดใน 96 แวดวงธุรกิจ 
พิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อออนไลน์ด้วย 7 หลักเกณฑ์ 
ประกอบด้วย การออกแบบ (Design) ใช้งานง่าย (Ease of Use) การเขียน 
(Copywriting) การโต้ตอบ/การมปีฏสิมัพนัธ์กบัผูใ้ช้งาน (Interactivity) เทคโนโลยี 
(Use of Technology) นวตักรรม (Innovation) และเนือ้หา (Content) 

รางวลั	 Global	 Business	Outlook	 Awards	 ประเภท	 Best	 Trade	
Finance	Bank	-	Thailand,	2018	

จดัโดยนติยสาร Global Business Outlook ประเทศองักฤษ โดยธนาคาร
ได้รับรางวลัในฐานะสถาบันการเงนิทีใ่ห้บรกิารด้านการค้าต่างประเทศอย่างครบวงจร 
ผ่านระบบ Krungthai Trade Online มรีะบบเทคโนโลยทีีท่นัสมยัระดบัมาตรฐาน
สากลและมเีครือข่ายการให้บรกิารเชือ่มโยงกบัธนาคารต่างชาตใินทกุภมูภิาคทัว่โลก
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รางวลั	ASSET	ASIAN	AWARDS	2018
ธนาคารกรุงไทยได้ร่วมเข้าเป็นผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์ให้กับ  

หุน้กูบ้รษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) (“THAIBEV”) หุน้กูบ้รษิทั อดีแีอล- 
เจนเนอเรชั่น มหาชน (“EDL-GEN”) และหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิิทลั (“DIF”) ในปี 2561 และธรุกรรมดงักล่าว 
ได ้รับการเสนอชื่อและได้รับรางวัล Best Corporate Bond-Thailand,  
Best Corporate Bond-Laos และ Best Follow-on Offering-Thailand  
ตามล�าดบั จาก The Asset Triple A 

รางวลั	ASEAN	Corporate	Governance	Awards	
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับผู้แทน 

ของประเทศอื่นในกลุ่ม ASEAN ซึ่งธนาคารเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนไทย  
จ�านวน 11 บรษิทั ทีไ่ด้รบัผลการประเมนิในระดบั TOP 50 ASEAN PLCs ในกลุม่ 
TOP 31 - 50 รางวลัดงักล่าวจดัขึน้เพือ่ยกย่องความมุง่มัน่ของบรษิทัจดทะเบยีน 
ในอาเซียนที่มีการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการด�าเนินการธุรกิจ 
อย่างต่อเนือ่ง เพือ่สร้างความน่าเชือ่ถอืและการยอมรบัจากนักลงทนุทัว่โลก  
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การแสดงข้อมูลตามตัวชีว้ดั GRI
Page Number

AR SR

General Standard 
Disclosures

External 
Assurance

Direct 
Answer

SDG Mapping 
Linkage to disclosure

STRATEGY AND ANALYSIS     
102-14  6-9   
103-15   6-9   
ORGANIZATIONAL PROFILE     
102-1   10   
102-2  51-52,  12-14   
 55-62
102-3  10   
102-4  11   
102-5  10   
102-6  12-14   
102-7  11, 
  34-37,     
  44-45, 
  49-50
102-8  49-50   Goal 8 good job and   
     economic growth
     - Employment 
102-41    65   
102-9  17   
102-10  20   
102-11  18, 42-43   
102-12  18   
102-13  14   
IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES     
102-45  91   
102-46  89-92   
102-47  91-92   
102-48     No any 
    restatement  
102-49     No significant 
    change 
STAKEHOLDER ENGAGEMENT      
102-40  93-94   
102-42  93   
102-43  93-94   
102-44  93-94   
REPORT PROFILE      
102-50   89   
102-51  89   
102-52  89   
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Page Number

AR SR

General Standard 
Disclosures

External 
Assurance

Direct 
Answer

SDG Mapping 
Linkage to disclosure

Page Number

AR SR
DMA and Indicators Omissions External

Assurance
SDG Mapping 

Linkage to disclosure

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

102-53  94   
102-54   89   
102-55  99-103   
102-56     No Assurance 
    Statement  
GOVERNANCE      
102-18  148-162 19-20   
ETHICS AND INTEGRITY      
102-16  10-11,19-22   Goal 16 peace and justice
     - Ethic and lawful behave   

GRI 103 Management Approach       
103-1  89-92   
103-2  34, 40, 
  48-49, 
  55-59, 
  66-67, 
  70-71, 
  73, 82, 85   
103-3  19, 26, 34, 
  45, 60, 
  65-66, 
  73   
                                               Economic      
Economic Performance      
201-1 194-195 45   Goal 8 good job and   
     economic growth 
      - Economic Performance
       Goal 9 innovation and  
       infrastructure
      - Infrastructure investment  
201-2  31    
201-3  52-53   
201-4  45   
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Page Number

AR SR
DMA and Indicators SDG Mapping 

Linkage to disclosure

Indirect Economic Impact      
203-2  13-14,    Goal 8 good jobs and  
  34-44,    economic growth
  73-75    - Indirect impact on job  
       creation 
      - Jobs supported in the  
       supply chain 
                                                                                 Environment  
Materials      
301-1  88   Goal 12 responsible   
     consumption
      - Material efficiency/ 
       recycling
Energy      
302-1  82-84   Goal 12 responsible   
     consumption
      - Material efficiency
302-4  83-84   Goal 12 responsible   
     consumption
      - Material efficiency
     Goal 13 climate action
      - Material efficiency
Water      
303-1  84   
Emissions      
305-2  83-84   Goal 13 climate action
      - Material efficiency
305-5  83-85, 87   Goal 13 climate action
      - Material efficiency
                                                                                      Social   
Labor Practices and Decent Work      
Employment      
401-1  50   Goal 5 gender equality 
      - Gender equality 
     Goal 8 good jobs and  
     economic growth
      - employment 
401-2  52-53   Goal 8 good jobs and  
     economic growth
      - Earning, wages and  
       benefits 

Omissions External
Assurance
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Page Number

AR SR
DMA and Indicators SDG Mapping 

Linkage to disclosure

401-3  54   Goal 5 gender equality 
      - Parental leave  
Occupation Health and Safety      
403-1  61-62   Goal 8 good jobs and  
     economic growth
      - Occupational health  
       and safety 
403-2  63   Goal 3 good health
      -  Occupational health  
       and safety
403-3  64   
403-4  64   
Training and Education      
404-1  57   Goal 4 quality education
      - Employee training and  
       education
     Goal 8 good jobs and  
     economic growth
      - Employee training and  
       education
404-2  55-57   Goal 8 good jobs and  
     economic growth
      - Employee training and  
       education
404-3  57   Goal 8 good jobs and  
     economic growth
      - Employee training and  
       education
Diversity and Equal Opportunity      
405-1  49-50   Goal 5 gender equality 
      - Gender equality
      - Woman in leadership 
     Goal 8 good jobs and  
     economic growth
      - Diversity and equal  
       opportunity 
Non-discrimination       
406-1  50, 69   Goal 5 gender equality 
      - Non-discrimination 
     Goal 16 peace and justice
      -  Non-discrimination

Omissions External
Assurance
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Page Number

AR SR
DMA and Indicators SDG Mapping 

Linkage to disclosure

Anti-corruption      
205-1  27   Goal 16 peace and justice
      - Anti-corruption 
205-2  23-25   
Marketing Communications      
417-3  71-72    
Customer Privacy      
418-1  71   Goal 16 peace and justice
      - Compliance with laws  
       and regulations
      -  Protection of privacy

Omissions External
Assurance
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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 เพือ่การวจิยัและการศกึษาแนวการด�าเนนิงาน
  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�ากับดูแลกิจการและการสร้างวัฒนธรรมบรรษัทภิบาล 
  การด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ การด�าเนินงานด้านสังคม การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
7.  ท่านคิดว่าเนื้อหาของรายงานความยั่งยืน เรื่องใด มีประโยชน์กับท่าน น้อยที่สุด
  เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย การก�ากับดูแลกิจการและการสร้างวัฒนธรรมบรรษัทภิบาล 
  การด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ การด�าเนินงานด้านสังคม การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
8. หลังจากอ่านรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ ท่านรู้สึกอย่างไรกับการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของธนาคาร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
9.  ท่านคิดว่าธนาคารควรด�าเนินงานด้านความยั่งยืนในเรื่องใดเพิ่มเติม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
10.  ท่านมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ อย่างไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....……..

ข้อมูลจากแบบส�ารวจความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อรายงานความย่ังยืนฉบับน้ี 
จะน�ามาใช้ในการปรบัปรุงและพัฒนาการจดัท�ารายงานฉบับต่อไป
ธนาคารขอขอบพระคุณส�าหรบัความรว่มมือของท่านเป็นอย่างสูง

แบบส�ารวจความคิดเห็นของผู้อา่น



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

บรกิารธุรกิจตอบรบั ฝ่ายกิจการเพ่ือสังคม
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ตู้ ปณ. 44 ศฝ.หัวล�าโพง
กรุงเทพมหานคร
10331






