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สารจากประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
ประธานกรรมการธนาคาร

นายผยง ศรีวณิช

กรรมการผู้จด
ั การใหญ่

ปี 2561 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และความผันผวนของระบบเศรษฐกิจโลก ที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อระบบการเงินและธนาคาร ธนาคารกรุงไทยในฐานะเสาหลักของระบบเศรษฐกิจไทยต้องมีการปรับตัวเพื่ อให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้ 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ การวางรากฐานที่แข็งแกร่ง การเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจเพื่ อ
สนับสนุนการด�ำเนินงานของรัฐบาล และการสร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจในอนาคตจาก Krungthai Digital Banking
เพื่ อพั ฒนาให้ธนาคารเป็น Invisible Banking ทีส
่ ามารถตอบโจทย์ทก
ุ Lifestyle ของลูกค้าบนพื้ นฐานของการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี อันจะน�ำไปสู่การพั ฒนาอย่างยั่งยืน โดยแบ่งการด�ำเนินงานออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

เศรษฐกิจ
ธนาคารมีภารกิจส�ำคัญต่อการสนับสนุน และขับเคลื่อน
การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศรวมถึ ง นโยบาย
ประเทศไทย 4.0 โดยได้สานต่อนโยบาย National e-Payment
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพโครงสร้ า งพื้ น ฐานการช� ำ ระเงิ น และ
ลดต้ น ทุ น ในการประกอบธุ ร กิ จ โดยรวมของประเทศ เช่ น

ระบบ Payment for Capital Market ซึง่ เป็นการพัฒนาระบบ
การช�ำระเงินของตลาดทุนร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และธนาคารต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการช�ำระเงิน
ระหว่างสถาบันตัวกลางในตลาดทุน และธนาคารพาณิชย์
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธนาคารได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ถุงเงินประชารัฐ เพื่อติดตั้งให้กับร้านค้าแผงลอย ร้านค้าใน
ตลาดสด ส�ำหรับใช้รับช�ำระค่าสินค้าจากผู้ใช้บัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ นอกจากนี้ธนาคารได้ผนวกศักยภาพทางด้านการเงิน
และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายหลัก 5 Ecosystems ให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่
กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ (Government) กลุ่มการช�ำระเงิน
(Payment) กลุ่มการรักษาพยาบาลและสุขภาพ (Health and
Wellness) กลุ่มสถาบันการศึกษาและนักเรียน (Education)
และกลุม่ ระบบขนส่ง (Mass Transit) เช่น โครงการ Krungthai
QR Code, โครงการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ
(e-Payment ภาครัฐ) โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ เป็นต้น
ในส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั (Digital Economy)
ธนาคารได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัท Plug and Play
ในรูปแบบ Founding Anchor Partnership: FinTech
(Singapore) และ Ecosystem Membership Plus: FinTech
(Silicon Valley) เพื่อค้นหาและคัดสรรเทคโนโลยีจากธุรกิจ
สตาร์ทอัพทางด้านการให้บริการทางการเงินในรูปแบบ Digital
Banking เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของธนาคาร นอกจากนี้
ธนาคารยังได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) และส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) จัดตั้ง “กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนส�ำหรับ
ธุรกิจเอสเอ็มอีกา้ วไกลไปด้วยกัน” หรือ “PE Trust SME” เพือ่
ร่วมลงทุนใน SMEs โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านการเงินทัง้ ในระยะเริม่ ต้น และการเติบโตในระยะถัดไป
สังคม
ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งมีผลท�ำให้พฤติกรรม
ผูบ้ ริโภคเปลีย่ นแปลงไป ท�ำให้ธนาคารต้องปรับเปลีย่ นแนวทาง
การท�ำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้บริบท Digital
Banking เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการปรับโครงสร้าง
องค์กรและเสริมทักษะของบุคลากรให้รองรับการด�ำเนินธุรกิจ
ในยุค Digital และได้ทบทวน Core Competencies,Technical
Competencies และ Management Competencies
รวมไปถึง Leadership Development Framework เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนีใ้ นส่วนของการด�ำเนินงานด้านบรรษัทภิบาล ธนาคาร
ได้สานต่อแผนยุทธศาสตร์ด้านบรรษัทภิบาล ปี 2560-2564
โดยได้ดำ� เนิน “โครงการกรุงไทยคุณธรรม” เพือ่ ยกระดับการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero tolerance)

ในทุกรูปแบบ ภายใต้ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน 3 ป. (ปลูกจิต
ป้องกัน ปรับเปลี่ยน) ด้วยกระบวนการ “ระเบิดจากข้างใน”
ทีต่ ้องการให้ผู้บริหารและพนักงานมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงาน
ผ่านกิจกรรม “1 หน่วยงาน 1 แผนงานความยัง่ ยืน” เพือ่ น�ำไปสู่
ผลการด�ำเนินงานที่ดี กระบวนการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ
และความเชื่อถือของธนาคารต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สิ่งแวดล้อม
ธนาคารได้ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานเพือ่ ลดผลกระทบ
ที่เกิดกับสภาพแวดล้อม โดยธนาคารได้เริ่มด�ำเนินโครงการ
Internal Digitization - Paperless Branch เพื่อ digitize
การท�ำงานของสาขาให้มีประสิทธิภาพ และลดการใช้กระดาษ
อย่างน้อย 50% ภายในระยะเวลา 5 ปี รวมถึงได้เปลีย่ นอุปกรณ์
ภายในส�ำนักงาน เช่น หลอดไฟฟ้า LED การเลือกใช้เครื่อง
ปรับอากาศ เบอร์ 5 และการใช้วัสดุตกแต่งที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพื่อประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้
ธนาคารยังประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในการจัดการพลังงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ใน 6 อาคารควบคุม ได้แก่ อาคารนานาเหนือ อาคารสุขุมวิท
อาคารสวนมะลิ อาคารถนนศรี อ ยุ ธ ยา ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์
พิบูลย์สงคราม และศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทยเขาใหญ่
ท่ามกลางความไม่แน่นอนของระบบเศรษฐกิจทีก่ ารขยายตัว
เกิ ด การชะลอตั ว ความเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี และ
การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย
ยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ Growing Together ที่ธนาคารพร้อม
จะเติบโตไปกับทุกภาคส่วนในสังคมไทยอย่างยั่งยืนและมั่นคง
โดยจากการด�ำเนินงานของธนาคารทีเ่ ล็งเห็นถึงความส�ำคัญของ
ความยั่งยืนส่งผลให้ธนาคารได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2561 ด้านการเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่ งใสดี เ ด่ น จากส� ำ นั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ได้รับผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนไทย ประจ�ำปี 2561 ระดับดีเลิศจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ได้รบั การจัดอันดับจาก Fitch
Rating ในระดับของ National Credit Ratings (Long Term)
อยู่ที่ AA+ และได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน Global 2000:
World’s Best Employers 2018 ที่จัดโดยนิตยสาร Forbes
ของสหรัฐอเมริกา ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของธนาคารต่อ
การด�ำเนินงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาล เพื่อร่วมพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
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คณะกรรมการบรรษั ทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสั งคม

1

นายวิชัย อัศรัสกร

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

2

3

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา  
กรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

ศ.(พิ เศษ)
ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

กรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม
4

นางแพตริเซีย มงคลวนิช
กรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

รายงานคณะกรรมการบรรษั ทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสั งคมประจ�ำปี 2561
ธนาคารกรุงไทย ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) และ
การด�ำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainability Development) ใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของธนาคาร ตามวิสัยทัศน์ Growing Together: กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ โดยคณะกรรมการธนาคารได้จัดตั้ง
คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมเพื่ อ ก� ำ หนดแนวทางและติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งาน
โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ประกอบด้วย กรรมการธนาคารจ�ำนวน 4 คน และในปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น
14 ครั้ง
ในปี 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์บรรษัทภิบาล บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปี 2560-2564
ภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม โดยใช้ยุทธศาสตร์ 3 ป. คือ ปลูกจิต ป้องกัน และปรับเปลี่ยน เพื่อยกระดับการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) ผ่านกระบวนการ “ระเบิดจากข้างใน” ซึ่งเป็นการน้อมน�ำ
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร
และพนักงานมีส่วนร่วมในการระดมความคิดในการสร้างคุณธรรมในการท�ำงานที่ส่งผลให้งานประสบความส�ำเร็จ
และมีประสิทธิภาพ ผ่านกิจกรรม 1 หน่วยงาน 1 แผนงานความยั่งยืน
ซึ่งผลจากการด�ำเนินการปี 2561 ส่งผลให้ธนาคารได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านบรรษัทภิบาลความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ดังนี้
• รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2561 ประเภทรางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่นจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
•		 รางวัล Best Social Impact Bank Thailand 2018 จากวารสาร CFI ปี 2018 โดยธนาคารได้รางวัล
เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
• รางวัลสนับสนุนและส่งเสริมการออมดีเด่นประจ�ำปี 2561 จากกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กระทรวง
การคลัง
• มีรายชื่ออยู่ใน ASEAN CG Scorecard 50 อันดับแรก ที่ได้คะแนนสูงสุด
• โล่ประกาศเกียรติคณุ จากส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในฐานะหน่วยงานทีส่ นับสนุน
และประสานงานกับส�ำนักงาน ปปง.
• รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 ประเภทรางวัลดีเด่น โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์
จากรางวัลและผลการประเมินทีธ่ นาคารได้รบั ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการด�ำเนินงานทีด่ ี ซึง่ ธนาคาร
พร้อมที่จะยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป

นายวิชัย อัศรัสกร

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
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เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย

ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว
จ�ำนวน

72,005,040,437.50 บาท

จ�ำแนกเป็น หุ้นสามัญ จ�ำนวน

13,976,061,250 หุ้น

และหุ้นบุรม
ิ สิทธิ จ�ำนวน 5,500,000 หุ้น
รวมจ�ำนวน

13,981,561,250

หุ้น

102-3
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ (อาคารนานาเหนือ) :

เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ (อาคารสุขุมวิท) :

เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขที่จดทะเบียนบริษัท :

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

Facebook :

โทรสาร :

Twitter :

ศูนย์ลูกค้าสัมพั นธ์
ธนาคารกรุงไทย :

Instagram :

0 2255 2222
0 2255 9391-3
0 2111 1111

ศูนย์รบ
ั เรื่อง
ร้องเรียนลูกค้า

102-1, 102-5
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่
14 มีนาคม 2509 ในรูปแบบสถาบันการเงิน ประเภทธนาคาร
พาณิ ช ย์ โดยเป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ แห่ ง แรกของประเทศที่ น� ำ
หลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2532
และได้ แ ปรสภาพเป็ น บริ ษั ท มหาชนเมื่ อ ปี พ.ศ. 2537
มีกระทรวงการคลังเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ผ่านกองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ร้อยละ 55.05 ปัจจุบัน
ธนาคารมีสัญลักษณ์เป็นรูปนกวายุภักษ์สีฟ้า ที่สะท้อนถึง
ความทันสมัย อิสระ พลังแห่งความกระตือรือร้น และมุ่งมั่น
ที่จะโบยบินน�ำพาไปสู่ความก้าวหน้ากว้างไกลทั่วแผ่นฟ้าไทย
และยังสื่อถึงความรู้ความสะดวกสบาย เป็นคนกันเองที่ลูกค้า
ทุกคนจะได้รับจากธนาคารกรุงไทย
102-16
วิสัยทัศน์ (Vision)
“กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ”
GROWING TOGETHER
มุ่งมั่นดูแลและพั ฒนาศั กยภาพของบุคลากร
เพื่ อสนั บ สนุ น การเติ บ โตและความมั่ ง คั่ ง
แก่ ลู ก ค้ า สร้ า งคุ ณ ภาพที่ ดี ข้ึ น แก่ สั ง คม
และสิ่ ง แวดล้ อ ม และสร้า งผลตอบแทนที่ ดี
อย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น

Krungthai Care
Krungthai Care
Krungthai Care
Youtube :

Krungthai Care

พั นธกิจ (Mission)
ดูแลและพั ฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและระบบงาน

เว็บไซต์ :

ให้บริการและค�ำแนะน�ำที่มีคุณค่า
แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

E-mail :

ร่วมพั ฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

0 2208 8989

www.ktb.co.th
Call.CallCenter@ktb.co.th

สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืน
ให้แก่ผู้ถือหุ้น

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ภาคเหนือ
168 สาขา
5 จุด
1,591 ตู้
13 ส�ำนักงาน
1 ศูนย์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
213 สาขา
6 จุด
2,241 ตู้
14 ส�ำนักงาน
3 ศูนย์

กรุงเทพฯ
259 สาขา
9 จุด
1,770 ตู้
21 ส�ำนักงาน
13 ศูนย์

ภาคกลาง
317 สาขา
12 จุด
2,771 ตู้
17 ส�ำนักงาน
4 ศูนย์

ภาคใต้
163 สาขา
6 จุด
1,530 ตู้
13 ส�ำนักงาน
4 ศูนย์

สาขา

102-7
ด้วยหนึ่งในพันธกิจของธนาคารในการร่วมพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของประเทศนั้น ธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการเพือ่ ให้ประชาชนในทุกพืน้ ทีข่ องประเทศเข้าถึงแหล่งเงินทุน
และบริการต่างๆ

จุดบริการทางการเงิน

1,120 สาขา

38 จุด

ตู้ ATM

ส�ำนักงานธุรกิจ

ศูนย์ธรุ กิจต่างประเทศ

9,903 ตู้ 78 ส�ำนักงาน 25 ศูนย์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
นครหลวงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

102-4
และสาขาในต่างประเทศ 8 สาขา
ใน 7 ประเทศ และ 1 ส�ำนักงานผู้แทน
*หมายเหตุ สาขา หมู่เกาะเคย์แมน จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเน้น
ธุรกรรมในลักษณะการระดมทุนจากแหล่งเงินภายนอก
และส�ำนักงานผูแ้ ทนย่างกุง้ ท�ำหน้าทีด่ แู ลและประสานงาน
อ�ำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มีการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศไทยและสหภาพเมียนมา

สิงคโปร์
สาธารณรัฐสิงคโปร์
หมู่เกาะเคย์แมน
(ในเครือ
สหราชอาณาจักร)
ลอสแองเจลิส
สหรัฐอเมริกา

ส�ำนักงานผู้แทนย่างกุ้ง
สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา
มุมไบ
สาธารณรัฐอินเดีย

สาขาย่อย
จังหวัดเสียมเรียบ
ราชอาณาจักรกัมพู ชา
พนมเปญ
ราชอาณาจักรกัมพู ชา
คุนหมิง
สาธารณรัฐประชาชนจีน

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

Fast

รวดเร็ว ทันใจ
มีนวัตกรรม
ตรงใจลูกค้า

Assist

ช่วยเหลือ
เป็นคู่คิด เป็นมิตร
และอบอุน
่

Simple
ง่าย สะดวก
ทันสมัย
เข้าใจลูกค้า

Trust

วางใจได้ มั่นคง
เป็นเสาหลัก
ของเศรษฐกิจชาติ
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102-2, 102-6, 203-2

ผลิตภัณฑ์ บริการทางการเงิน

ธนาคารได้ยึดหลักการให้ลก
ู ค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) โดยเริม
่ ตั้งแต่กระบวนการจ�ำแนกกลุ่มลูกค้า
ทั้ งประเภทลูกค้ าบุ คคลและลูกค้ าองค์ กร ตาม Economic Segmentation และ Strategic Segmentation
ใช้ Data Analysis จากข้อมูลการท�ำธุรกรรม และประเภทธุรกรรมต่างๆ ที่ลูกค้าใช้บริการ การส�ำรวจความต้องการ
วิจัยการใช้ผลิตภัณฑ์ การส�ำรวจความพึ งพอใจ เป็นต้น เพื่ อน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
และมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถพั ฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการได้อย่างรวดเร็ว

ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีในแวดวงการเงิน
การธนาคารทีส่ ง่ ผลโดยตรงต่อการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมและ
การใช้ชวี ติ ของผูบ้ ริโภค ในปี 2561 ธนาคารก�ำหนดเป้าหมาย
แผนกลยุทธ์ในแต่ละช่องทางการให้บริการ โดยมุ่งสนับสนุน
ลูกค้าของธนาคารในทุกกลุม่ เป้าหมาย ใช้บริการช่องทางดิจทิ ลั
ให้มากยิง่ ขึน้ โดยมีจดุ ประสงค์หลัก ดังนี้
1) เพิม่ ความสะดวกสบายในการท�ำธุรกรรมทางการเงิน
ด้วยตนเองได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา

2)

น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารให้สอดคล้อง
กับการด�ำเนินชีวติ ของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
3) เป็นการลดต้นทุนในการท�ำธุรกรรมต่างๆ ของ
ธนาคาร
4) สอดรั บ กั บ เทคโนโลยี ที่ มี บ ทบาทในการด� ำเนิ น
ชีวติ ประจ�ำวันมากยิง่ ขึน้
โดยธนาคารได้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์และบริการเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ดังนี้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

102-2, 102-6, 203-2
Scan
เพื่ อดาวน์โหลด
Krungthai Next

1. Krungthai Next เป็น Application ให้บริการ
ทางการเงินของธนาคารแบบครบวงจรภายใต้แนวคิด “ชีวติ ครบ
แอปเดี ย วอยู ่ ” เพื่ อ ตอบโจทย์ Lifestyle ที่ ค รอบคลุ ม
การท�ำธุรกรรมพื้นฐาน และบริการพิเศษต่างๆ เช่น การจอง
ซื้อสลาก การช�ำระค่าปรับจราจร ช�ำระค่าน�้ำ ค่าไฟ รวมถึง
การท�ำธุรกรรมที่ปกติลูกค้าท�ำได้ที่สาขาธนาคาร ให้สามารถ
ท�ำธุรกรรมได้บน Smartphone ด้วย เช่น การซือ้ ขายกองทุน
การช�ำระหนี้ การขอข้อมูลเครดิตบูโร การโอนเงินไปต่างประเทศ
โดยมีฟงั ก์ชนั่ ทีใ่ ห้บริการ เช่น
• ฟังก์ชนั่ พืน้ ฐาน ได้แก่ การโอนเงิน เติมเงิน
จ่ายบิล และซือ้ สินค้า/บริการ ด้วยการสแกน Thai Standard QR,
สร้าง Thai Standard QR เพือ่ รับเงินโอน, โอนเงินผ่าน PromptPay
• การซือ้ -ขาย เงินสกุลต่างประเทศได้ลว่ งหน้า
(จ�ำนวน 10 สกุลเงิน) ด้วยอัตราแลกเปลีย่ นพิเศษ ซึง่ สามารถ
ซื้อได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมทั้งสามารถใช้วงเงินดังกล่าวกับบัตร
Krungthai Travel Card ในการกดเงินสด และรูดซื้อสินค้า
ในต่างประเทศ
• บริการเรียกเก็บเงิน หรือ Request to Pay
บนระบบ PromptPay เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถ
ส่งข้อความแจ้งไปยังบุคคลอืน่ เพือ่ ขอให้ชำ� ระเงินได้
• ระบบ Money Connect by Krungthai
ซึง่ เป็นแบงก์แรกของไทยทีใ่ ห้บริการจองซือ้ ตราสารหนี-้ ตราสาร
ทุนออนไลน์ รวมถึงการท�ำธุรกรรมการจองซื้อและช�ำระเงิน
ค่าหลักทรัพย์
• ให้บริการสมัครเปิดบัญชีกองทุน และซือ้ ขาย
สับเปลีย่ นกองทุนได้ดว้ ยตนเองทันที
• e-Donation กรุงไทยเติมบุญ ที่สามารถ
สแกนเพือ่ บริจาคเงิน และสามารถรับใบอนุโมทนาอิเล็กทรอนิกส์
ส�ำหรับลดหย่อนภาษีได้ทนั ที
2. “เป๋าตุง” เป็นแอปพลิเคชัน่ ทีร่ องรับการช�ำระเงิน
ด้วย QR CODE ส�ำหรับร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านค้าภายใน
หน่วยงานราชการและมหาวิทยาลัย ร้านค้าทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีช่ มุ ชน
รวมถึงร้านค้าอืน่ ๆ ทีร่ บั เงินสดทัง้ รายใหญ่และรายย่อยเพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกให้สามารถบริหารจัดการการรับช�ำระค่าสินค้า
และบริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ทันที
และสามารถดูสรุปยอดขายได้ในแต่ละวัน

Scan
เพื่ อดาวน์โหลด
เป๋าตุง
(โปรดติดต่อ
สาขาธนาคาร
เพื่ อเปิดใช้งาน)

3. KTB iPay (บริการโอนเงินอัตโนมัต)ิ เพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่ลกู ค้าในการจัดการทางการเงินและลดต้นทุน
การด�ำเนินงานด้านการโอนเงินเพือ่ จ่ายเงินเดือน โบนัส เงินปันผล
รวมถึงการโอนเงินช�ำระค่าสินค้า/บริการไปยังบัญชีธนาคาร
กรุงไทยและธนาคารอืน่ ๆ อัตโนมัตคิ รัง้ ละหลายรายการ
4. KTB LG Express เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวก
ลดค่าใช้จา่ ย เพิม่ ความคล่องตัวให้แก่ลกู ค้า โดยสามารถขอใช้
บริการออกหนังสือค�้ำประกัน (Request LG)/ต่ออายุหนังสือ
ค�ำ้ ประกัน (Extend LG) ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online
(K-Corp) และสามารถเลือกรับหนังสือค�้ำประกันได้ที่สาขา
หรือศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ ของธนาคารทั่วประเทศ
อีกทัง้ ยังสามารถตรวจสอบสถานะหนังสือค�ำ้ ประกัน ผ่านระบบ
K-Corp ได้ตลอด 24 ชม.
5. KTB PN Online เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย
ลดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าในการท�ำธุรกรรมผ่านระบบ Internet
Banking ของธนาคาร (ระบบ Krungthai Corporate Online)
โดยลูกค้าสามารถใช้บริการเบิกเงินกู้โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
(Request PN)/ขอต่ อ อายุ เ งิ น กู ้ โ ดยออกตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น
(Rollover PN) ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online
(K-Corp) และลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการท�ำรายการ
ผ่านระบบ K-Corp
6. Krungthai Corporate เป็นบริการ Internet
Banking ของธนาคารที่ อ� ำ นวยความสะดวกให้ กั บ ลู ก ค้ า
กลุม่ นิตบิ คุ คล หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงลูกค้า
บุคคล เพือ่ ให้สามารถบริหารจัดการทางด้านการเงิน ซึง่ นอกจาก
บริการด้านข้อมูลแล้ว ลูกค้ายังสามารถใช้บริการจัดการทางการเงิน
ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ บริการโอนเงิน และจ่ายเงิน บริการเรียกเก็บเงิน
บริการสภาพคล่อง และบริการด้านข้อมูล โดยผูใ้ ช้บริการสามารถ
ใช้บริการได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อให้ลูกค้า
สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา สะดวก รวดเร็ว
ใช้งานง่าย อีกทัง้ ยังปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึง่ สามารถ
ใช้บริการได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
7. KTB Custodian for Equity Crowdfunding
ธนาคารได้ ร ่ ว มมื อ กั บ บริ ษั ท ไลฟ์ ฟ ิ น คอร์ ป จ� ำ กั ด
(โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) เปิดให้บริการ Equity
Crowdfunding เพื่ อ เป็ น ช่ อ งทางในการระดมทุ น ส� ำ หรั บ
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102-2, 102-6, 203-2
ผูป้ ระกอบการ Start up โดยธนาคารได้รว่ มด�ำเนินการในส่วน
ของการให้บริการ Custodian for Equity Crowdfunding
ในการเป็นตัวกลางในการเก็บรักษาเงินทีจ่ องซือ้ หลักทรัพย์ และ
ส่งมอบเงินเมื่อสามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมาย เพื่อให้เกิด
ความเชือ่ มัน่ แก่นกั ลงทุน
8. Krungthai Travel Card เพือ่ รองรับความตองการ
ของลูกคาที่เดินทาง และใชจายในตางประเทศ ซึ่งรองรับ
การใหบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา 10 สกุลเงิน โดยผูถือบัตร
สามารถแลกเงินสกุลตางประเทศตางๆ ดวยตนเองผานชองทาง
ทีธ่ นาคารกําหนด ถอนเงินสดตามสกุลเงินในบัตรทีเ่ ครือ่ ง ATM
ตางประเทศทั่วโลก ชําระคาสินคาและบริการ ณ รานคา/
จุดบริการผานเครื่อง EDC ดวยสกุลเงินในบัตร ณ รานคา
ในตางประเทศทีร่ บั บัตร VISA รวมถึงธุรกิจ E-Commerce
9. บัตรเดบิตแมงมุม (Krungthai Metro Link)
เป็นบัตรเดบิต Co-Brand ทีธ่ นาคารร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ที่สามารถใช้เพื่อรับบริการ
รถไฟฟ้า MRT ได้ทั้ง 2 สาย (สีม่วงและสายสีน�้ำเงิน) และ
ในอนาคตจะขยายบริการให้ระบบตั๋วร่วมใช้กับแอร์พอร์ตลิงค์
และรถประจ�ำทาง ขสมก. รวมถึงเครือข่ายแมงมุมอืน่ ๆ
10. บัตรเงินสดเติมน�ำ้ มัน โดยธนาคารกรุงไทย ร่วมมือ
กับ บมจ. ปตท. ออกบัตรเงินสดประเภทเติมเงิน (PTT Top Up
Card) เพือ่ น�ำไปช�ำระค่าน�ำ้ มัน และสินค้าบริการทีส่ ถานีบริการ
ปตท. กว่า 2,000 สาขาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
11. บัตร Krungthai Logistics เป็นบริการทีธ่ นาคาร
กรุงไทยร่วมมือกับกรมศุลกากร และ 4 องค์กรพันธมิตร ได้แก่
การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จ�ำกัด และสมาคมชิปปิ้ง
แห่งประเทศไทย เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับผูป้ ระกอบการ
Shipping ในการช�ำระเงินภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียม และ
รายได้อื่นๆ ทั้งการน�ำเข้าและส่งออกครอบคลุมทุกธุรกรรม
ด้านโลจิสติกส์
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีผลิตภัณฑ์และบริการประเภท
สินเชื่อ และบริการทางการเงินที่ไม่ใช่สินเชื่อ ทั้งของธนาคาร
และบริษัทในเครือ โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่รายงาน
ประจ�ำปี 2561 ทีห่ น้า 55-62 และสามารถอ่านรายละเอียดเกีย่ วกับ
บริษทั ในเครือได้ทรี่ ายงานประจ�ำปี 2561 ทีห่ น้า 51-52

102-13
ธนาคารได้ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก องค์ ก รและ
พันธมิตรภาคีเครือข่ายทางเศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ
ต่างๆ เพื่อน�ำแนวทางการปฏิบัติงาน และมาตรฐาน
การด�ำเนินงานต่างๆ มาปรับใช้เพื่อพัฒนาธนาคาร
ดังนี้
Industry Association
• สมาคมธนาคารไทย
• ชมรม ACI Thailand
• สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
• ชมรมวาณิ ช ธนกิ จ สมาคมบริ ษั ท
หลักทรัพย์ไทย
• โครงการระบบหักบัญชีเช็คด้วยภาพและ
ระบบจัดเก็บภาพเช็ค (ICAS: Imaged
Cheque Clearing and Archive
System)
• ศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภั ย เทคโนโลยี ส ารสนเทศภาค
การธนาคาร หรือ Thailand Banking
Sector CERT (TB-CERT)
National Association
• ชมรม CSR Club สมาคมบริ ษั ท
จดทะเบียนไทย
• องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Thailand Business Council for
Sustainable Development: TBCSD)
• องค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน (ประเทศไทย)
นอกจากนี้ ธนาคารได้ประกาศเจตนารมณ์
ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action
Coalition Aganist Corruption-CAC) ของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
International Association
• สมาคมนานาชาติการแลกเปลี่ยนและ
ตราสารอนุพนั ธ์ (International Swaps
and Derivatives Association: ISDA)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

102-15

แผนยุทธศาสตร์ธนาคาร 2561
ธนาคารกรุงไทยยังคงใช้แผนยุทธศาสตร์เขาสามลูก (3 Summits) เป็นหลักในการด� ำเนินงาน โดยในปี 2561
มีความท้าทายเข้ามากระทบการด�ำเนินงานของธนาคารในหลายด้าน เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
และ Digital Technology ที่เข้ามามีบทบาทในภาคการธนาคารอย่างรวดเร็ว ขณะที่ธนาคารมีภารกิจช่วยสนับสนุน
โครงการของรัฐบาลซึ่งมีความส�ำคัญและเร่งด่วน สิ่งเหล่านี้ท�ำให้ธนาคารต้องปรับตัวเพื่ อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็ว และต้องจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่ อให้สามารถแข่งขันเชิงธุรกิจควบคู่ไปกับการสนับสนุน
ภาครัฐได้ ดังนั้น ธนาคารจึงต้องเร่งด�ำเนินการ 3 ภารกิจหลักภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 3 Summits ไปพร้อมๆ กัน

เพิ่ มประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินการ
ในธุรกิจหลัก

สร้างโอกาสการเติบโต
ของธุรกิจในอนาคต
จาก Krungthai
Digital Banking

ด�ำเนินการต่อเนื่อง
ในการวางรากฐาน
ที่แข็งแกร่ง

ภารกิจที่ 1

ภารกิจที่ 2

ภารกิจที่ 3

ด�ำเนินการต่อเนือ่ งในการวางรากฐานทีแ่ ข็งแกร่งเพือ่ เตรียมความพร้อมส�ำหรับอนาคต
เช่น เร่งปรับปรุงคุณภาพสินเชือ่ และบริหารความเสีย่ งอย่างรัดกุมยิง่ ขึน้ พัฒนากระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับบริบทการแข่งขันทีเ่ ปลีย่ นไป ยกระดับธรรมาภิบาล
ขององค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการท�ำงานและโครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญ
อาทิ ระบบ IT และ Data
เพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินการในธุรกิจหลัก เช่น ปิดช่องว่างกับคู่เทียบในด้าน
ความสามารถในการท�ำก�ำไร ส่วนแบ่งการตลาด และประสิทธิภาพ ปรับเปลีย่ นการเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์และบริการจากเดิมที่น�ำเสนอเป็นรายผลิตภัณฑ์ไปสู่ Solution ที่ตอบโจทย์
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งเต็ ม รู ป แบบ และเพิ่ ม โอกาสในการต่ อ ยอดการขาย
ผลิตภัณฑ์อนื่ (Cross Selling)
สร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจในอนาคตจาก Krungthai Digital Banking เช่น
ปรับโครงสร้างองค์กรและเสริมทักษะของบุคลากรให้รองรับการด�ำเนินธุรกิจในยุค Digital
โดยมีการสร้างนวัตกรรมผ่าน Innovation Lab ที่เป็นหน่วยงานจัดตั้งใหม่ของธนาคาร
เพือ่ การพัฒนาเทคโนโลยีและน�ำเสนอนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังได้ปรับรูปแบบของสาขาให้มี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีก่ ำ� ลังเปลีย่ นไป รวมทัง้ มีการสร้าง
ระบบนิเวศ (Ecosystem) เพือ่ ใช้ในการต่อยอดทางธุรกิจให้ครบวงจร
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ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานด้านดิจท
ิ ัล

ธนาคารมียุทธศาสตร์การด�ำเนินงานเพื่อก้าวสู่ Future
Banking ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เขาสามลูกโดยใน Summit
ที่ 3 มีภารกิจหลัก คือ การสร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจ
ในอนาคตจาก Krungthai Digital Banking ทั้งนี้ ธนาคาร
ได้ประกาศยุทธศาสตร์ดิจิทัล สู่การเป็น Invisible Banking
อย่างเต็มตัว โดยมุง่ มัน่ ทีจ่ ะท�ำให้ลกู ค้าใช้เวลากับการท�ำธุรกรรม
ทางการเงินน้อยลง สามารถท�ำธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่ง
ธนาคารมีแนวทางการด�ำเนินการดังนี้
• วางรากฐานให้แข็งแกร่งเพื่อรองรับ Digital
Banking เช่น
- การลงทุ น พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ข อง
ธนาคาร ให้รองรับการด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ ด้วย
งบประมาณกว่า 10,000 ล้านบาท ในปี 2561 และวางแผน
การลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้าน Digital Banking
อย่างต่อเนือ่ ง
- การเตรี ย มความพร้ อ มเรื่ อ งบุ ค ลากร
วางแผนการสรรหาบุคลากรทีม่ คี วามสามารถ การปรับโครงสร้าง
องค์กรและเสริมทักษะของบุคลากรให้รองรับการด�ำเนินธุรกิจ
ในยุค Digital ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมผ่าน Innovation
Lab ส�ำหรับพนักงานสาขาได้ก�ำหนดพนักงานที่จะไปปฏิบัติ
หน้ า ที่ KTB Digital Expert (KDE) ซึ่ ง เป็ น ผู ้ เ ชี่ ย วชาญ
ด้านการใช้เทคโนโลยีทางการเงินของธนาคารและสามารถให้
ค�ำแนะน�ำกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
- การปรับปรุงกระบวนการภายใน ด�ำเนิน
โครงการ Internal Process Digitization เพือ่ ปรับกระบวนการ
ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ลดปริมาณการใช้กระดาษ ตลอดจน
ลดต้นทุนและค่าใช้จา่ ยในการบริการ
• เป็ น องค์ ก รที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยการใช้ ข ้ อ มู ล
อย่างมีประสิทธิภาพ (Data-driven Organization)
ธนาคารยกระดับการให้ความส�ำคัญกับข้อมูลเพือ่ น�ำมาใช้
ประโยชน์และรองรับ Digital Banking โดยเริม่ ตัง้ แต่กระบวนการ
ได้มาและการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Acquisition) การวาง
รากฐานการจัดการด้านข้อมูล (Data Foundation) และ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อต่อยอดให้เกิดรายได้ (Data
Monetization) โดยใช้ Data Analytics เป็นเครื่องมือหลัก
ในการวิเคราะห์ให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้าอย่างลึกซึง้ และ
ช่วยให้สามารถวางกลยุทธ์ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงจาก
Disruptive Technology ได้ดยี งิ่ ขึน้

โดยมีการด�ำเนินการส�ำคัญ ดังนี้
- ก�ำหนดกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายหลัก 5 Ecosystems
เพื่อให้สามารถน�ำข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้
ประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจและสามารถน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการแก่ลกู ค้า ได้แบบเฉพาะเจาะจง (Personalized) โดยมี
ตั ว อย่ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ ส� ำ คั ญ ของ 5 ระบบนิ เ วศ
ในปี 2561 และแผนด�ำเนินงานต่อเนือ่ งในปี 2562 ได้แก่
1) กลุม่ หน่วยงานภาครัฐ (Government) ได้แก่
Krungthai QR Code, การช�ำระบิลข้ามธนาคาร (Cross Bank
Bill Payment) ผ่าน QR Code และความร่วมมือเชื่อมโยง
Big Data ระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โครงการบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ
2) กลุม่ ช�ำระเงิน (Payment) ได้แก่ Krungthai
NEXT, Krungthai Travel Card, QR Cross Border ธนาคาร
เข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่าง NETS และ ITMX
เพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีการช�ำระเงินข้ามพรมแดนระหว่างสิงคโปร์
และไทย ผ่านระบบ QR Code มาตรฐาน
3) กลุม่ การรักษาพยาบาลและสุขภาพ (Health
and Wellness) ได้แก่ โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล
4) กลุ ่ ม สถาบั น การศึ ก ษาและนั ก เรี ย น
(Education) ได้แก่ โครงการ Cashless Smart University
กับมหาวิทยาลัยต่างๆ
5) กลุ่มระบบขนส่ง (Mass Transit) ได้แก่
Krungthai QR Code ร่วมกับ ขสมก. และบัตรเดบิต แมงมุม
โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ทรี่ ายงานประจ�ำปี 2561
หน้า 47-49
• น� ำ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมมาใช้ ใ นธุ ร กิ จ
ของธนาคาร
ธนาคารมีการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ อาทิ
เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ
การยืนยันตัวตนด้วยชีวมิติ (Biometric Authentication)
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการของธนาคาร อีกทัง้ ยัง
มีการร่วมมือกับพันธมิตรในการพัฒนา Solution ทีจ่ ะสามารถ
ตอบโจทย์ลกู ค้าแบบครบวงจรเพือ่ ต่อยอดให้เกิดรายได้ทางธุรกิจ
และสนับสนุนการเป็น Invisible Banking

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

102-9

การบริหารจัดการห่ วงโซ่อุปทาน
ธนาคารกรุงไทยมีความมุง่ มัน่ ด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใส
สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และแนวทางการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน และมุง่ เน้นการสร้างจิตส�ำนึกทีด่ ที งั้ ภายในและภายนอก
ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทานของธนาคาร โดยธนาคารได้จัดท�ำ
จรรยาบรรณ (Code of Conduct) ขึ้นมาภายใต้หลักการ
พื้นฐาน 3 หลักการใหญ่ ที่ธนาคารยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจ

เสมอมา ได้ แ ก่ 1. ความซื่ อ สั ต ย์ ส ่ ว นตน (Integrity)
2. ความยุตธิ รรมในการด�ำเนินธุรกิจ (Fairness) 3. การรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Responsible to Stakeholders)
เพื่อเป็นหลักการด�ำเนินงานให้คู่ค้าของธนาคาร ซึ่งครอบคลุม
หลักการด�ำเนินงาน ดังนี้

1
สิ่งแวดล้อม
สร้างจิตส�ำนึกในการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ลดผลกระทบต่อการสร้างมลภาวะ

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
จั ด ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ใ ห้ มี
ความปลอดภั ย ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

6
5

ความซื่อสัตย์
มุ่งเน้ นการปฏิบัติและด� ำเนิ นการ
ด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต
ไม่ ใ ช้ อ� ำ นาจหน้ า ที่ เ พื่ อประโยชน์
ส่วนตน

2

Integrity

Responsible
to
Stakeholder

สิทธิมนุษยชน
ด� ำ เนิ น กิ จ การอย่ า งเคารพปกป้ อ งและ
รั ก ษ า สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น ตามหลั ก การที่
ก� ำ หนดไว้ ใ นปฏิ ญ ญาสากล ว่ า ด้ วย
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 หรือ UDHR)

Fairness

3

ความเป็นธรรม
ธนาคารก�ำหนดให้ข้ึนทะเบียนผู้ค้า
ส� ำ หรั บ งานการจั ด หาพั สดุ แ ละ
บริการ โดยผู้ค้าทุกรายที่ผ่านการ
ขึ้นทะเบียนฯ ของธนาคารจะต้องมี
คุ ณ ส ม บั ติ ต า ม เ ก ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น
มาตรฐานเดียวกัน
การรักษาความลับ
ไม่น�ำข้อมูลความลับเกี่ยวกับลูกค้า
คู่ ค้ า ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ไ ป ใ ช้ เ พื่ อ
ประโยชน์ ส่ ว นตั ว ของบุ ค คลใด
บุ ค ค ล ห นึ่ 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�ำหนด

4

โดยวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ธนาคารได้จดั การอบรม
ส�ำหรับคูค่ า้ ระบบซ่อมได้ของธนาคารเกีย่ วกับจรรยาบรรณธุรกิจ
ของธนาคาร โดยมีบริษัทเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 56 บริษัท

เพื่อเป็นแนวปฏิบัติส�ำหรับบริษัทที่จะท�ำงานร่วมกับธนาคาร
ต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2561 ธนาคารได้ริเริ่มประเมินคุณภาพ
การให้บริการของคูค่ า้ ทีม่ วี งเงินว่าจ้าง 2 ล้านบาทขึน้ ไป*

*หมายเหตุ แต่ละหน่วยงานของธนาคารเป็นผู้ประเมินคู่ค้าที่ได้ด�ำเนินการจ้าง และคู่ค้าบางรายอาจเซ็นสัญญาจ้างตั้งแต่ปี 2560

17

18

รายงานความยั่งยืน 2561

102-11, 102-12

แนวทางการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล
ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจด้วยความยัง่ ยืน ด้วยการสร้างผลประโยชน์รว่ มกับกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียโดยได้ยดึ ถือ
แนวปฏิบตั แิ ละมาตรฐานการด�ำเนินงานของประเทศและระดับสากล โดยมีรายละเอียดดังนี้
มิติ

เศรษฐกิจ

สังคม

สิง่ แวดล้อม

ประเด็น

แนวทางการด�ำเนินงาน

การต่อต้านทุจริต - ก�ำหนดนโยบาย Zero Tolerance ผ่านการด�ำเนินโครงการ “กรุงไทยคุณธรรม”
เพือ่ ให้เกิดการปฏิบตั ทิ วั่ ทัง้ องค์กร โดยธนาคารจะไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
- ประกาศใช้ น โยบาย Whistle Blowing เพื่ อ เป็ น ช่ อ งทางแจ้ ง เบาะแส
การกระท�ำผิด
- ก�ำหนดนโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพท�ำลายล้างสูง ตามแนวทาง
มาตรฐานสากล เช่น Vienna Convention (1988) Financial Action Task
Force (FATF) เป็นต้น
- ธนาคารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
ระหว่างส�ำนักงาน ป.ป.ช. ส�ำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ
- ธนาคารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนธนาคาร
คุณธรรมต้นแบบ ร่วมกับ ศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน) เพือ่ ขับเคลือ่ นธนาคาร
สูอ่ งค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม
- จัดท�ำคู่มือป้องกันการรับหรือให้สินบน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
และคู่มือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อเป็นข้อปฏิบัติให้พนักงาน
และผูบ้ ริหารของธนาคารได้ปฏิบตั ิ

มาตรฐานที่ใช้

หัวข้อในรายงาน
ความยั่งยืน

การก�ำกับ
ดูแลกิจการ
และการสร้าง
วัฒนธรรม
บรรษัทภิบาล

สิทธิมนุษยชน

- ธนาคารกรุงไทยด�ำเนินธุรกิจโดยยึดถือกฎหมายทั้งในประเทศ และกฎหมาย
สากล รวมถึงหลักสิทธิมนุษยชนสากล Universal Declaration of Human
Rights หรือ UDHR
- ธนาคารได้ก�ำหนดเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่ในระเบียบปฏิบัติงาน ในเรื่องของ
การว่าจ้างพนักงานและแต่งตัง้ ด�ำรงต�ำแหน่ง

การด�ำเนินงาน
ด้านสังคม

แรงงาน

- ธนาคารดู แ ลพนั ก งานสอดคล้ อ งกั บ หลั ก แรงงานสากล International
Labour Organization’s Declaration on Fundamental Principles
and Rights at Work
- ธนาคารได้กำ� หนดเรือ่ งการไม่เลือกปฏิบตั อิ ยูใ่ นระเบียบปฏิบตั งิ าน ในเรือ่ งของ
การว่าจ้างพนักงานและแต่งตัง้ ด�ำรงต�ำแหน่ง
- ประกาศนโยบายความปลอดภัยของธนาคาร (Safety Policy) และเป้าหมาย
การด�ำเนินงาน
- หลักกฎหมายพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ โดยสนับสนุนให้
ก่อตัง้ สหภาพแรงงาน
- พระราชบัญญัตคิ ณ
ุ สมบัตมิ าตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ
- ไม่มกี ารรับเด็กอายุตำ�่ กว่า 18 ปี เข้าท�ำงาน
- ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550

การด�ำเนินงาน
ด้านสังคม

สิง่ แวดล้อม

ธนาคารน� ำ หลั ก มาตรฐานสากล ISO26000 มาเป็ น หลั ก ปฏิ บั ติ ใ น
ด้านสิง่ แวดล้อม อาทิ
- การด�ำเนินธุรกิจทีใ่ ส่ใจสิง่ แวดล้อม เช่น การให้สนิ เชือ่ Green Loan
- รณรงค์ให้แต่ละหน่วยงานก�ำจัดเอกสารปลอดภัยในโครงการ Shred2Share
- การรณรงค์เรือ่ งการประชุมสีเขียวหรือ Green Meeting เพือ่ ลดการใช้กระดาษ
- โครงการ “Internal Digitization-Paperless Branch” เพือ่ ลดการใช้กระดาษ
ของสาขา 50% ภายในระยะเวลา 5 ปี

การด�ำเนินงาน
ด้านสิง่ แวดล้อม

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

102-16, 102-18, 103-3

การก�ำกับดูแลกิจการและการสร้างวัฒนธรรมบรรษัทภิบาล
เป้าหมายการด�ำเนินงานปี 2563

ธนาคารต้นแบบด้านคุณธรรม ในปี 2563

เป้าหมายการด�ำเนินงานปี 2561

ได้คะแนนจากโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) สูงกว่า
ปี 2560 ที่ธนาคารได้คะแนน 84.82

ผลการด�ำเนินงานปี 2561

ธนาคารได้คะแนนประเมิน ITA ประจ�ำปี 2561 92.21 คะแนน

ธนาคารกรุงไทยยึดมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของความซือ่ สัตย์สจุ ริต โปร่งใส เป็นธรรม ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์และกฎหมาย
รับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของธนาคารทุกคน ตลอดจนบริษทั
ในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ยึดมัน่ และปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Governance) และการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ ธนาคารเชือ่ มัน่ ว่า การด�ำเนินธุรกิจควบคูก่ บั การมีจริยธรรมทีด่ นี นั้ เป็นรากฐานส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ธนาคารเติบโต
อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน เป็นธนาคารทีท่ กุ คนวางใจ (Public Trust)
จากความมุง่ มัน่ ดังกล่าว ธนาคารได้กำ� หนดหลัก
บรรษัทภิบาล (CARPETS) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่
ผูบ้ ริหารและพนักงานของธนาคาร อันประกอบด้วย
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ทัง
ั ง
ิ านตาม
้ นี้ ธนาคารสร้างจิตส�ำนึกในการปฏิบต
แนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับพนักงาน
ทุ ก คน อย่ า งสม่� ำ เสมอผ่ า นกิ จ กรรมภายใน
และช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น CG TIMES
ซึ่งเป็นการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ที่ทันต่อสถานการณ์ เข้าใจง่าย
ผ่ า นทาง Intranet พร้ อ มทั้ ง มี โ ครงสร้ า ง
การก�ำกับดูแลกิจการทีด
่ ี โดยธนาคารได้มก
ี ารแต่งตัง
้
คณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่ อให้ การด� ำเนินงาน
ของธนาคารเป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ทั้ ง ยั ง
ติดตามและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานอย่างใกล้ชด
ิ
มากขึ้ น โดยมี ก ารรายงานต่ อ คณะกรรมการ
ธนาคารอย่างสม่�ำเสมอ

คณะกรรมการธนาคาร มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
การปฏิบตั หิ น้าที่ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของธนาคารและผูถ้ อื หุน้
โดยรวม มี ก ารแบ่ ง แยกหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบระหว่ า ง
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการ
ธนาคารจะเป็นผู้ก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลให้ระบบงาน
ต่างๆ ของธนาคารด�ำเนินไปตามนโยบาย ถูกต้องตามกฎหมาย
และมีจริยธรรม นอกจากนี้ เพื่อให้มีการแสดงบทบาทและ
ถ่วงดุลกันอย่างโปร่งใส ประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการ
บริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ จึงเป็นคนละบุคคลกัน
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รายงานความยั่งยืน 2561

102-10
คณะกรรมการธนาคารมี จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 12 คน ซึ่ ง
เหมาะสมกับขนาดองค์กรและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ�ำนาจกันอย่างเหมาะสม
โดยประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 1 คน และ
กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารจ�ำนวน 11 คน เป็นกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 6 คน หรือมีอตั ราเท่ากับ 1 ใน 2 คิดเป็นร้อยละ 50 ของ
กรรมการทัง้ หมด ซึง่ มากกว่าข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทีใ่ ห้มกี รรมการอิสระ
อย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
โดยรายละเอียดโครงสร้างการจัดการ และคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ ของธนาคารสามารถอ่านได้ในรายงานประจ�ำปี 2561
ทีห่ น้า 86-104
ทัง้ นี้ “ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ได้ลาออกจากต�ำแหน่งประธาน
กรรมการ เมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 โดยธนาคารได้แต่งตัง้
นายเอกนิติ นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ
โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 28 มิถนุ ายน 2561 เป็นต้นไป”
102-16, 102-18
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
และการปฏิบต
ั ิตามหลักจริยธรรม

ธนาคารส่งเสริมการสร้างจิตส�ำนึกในการปฏิบัติตาม
แนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับพนักงาน ทั่วทั้งองค์กร
อย่างสม�่ำเสมอ ผ่านกิจกรรมภายในและการน�ำเสนอข้อมูล
ข่าวสารด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ทันต่อสถานการณ์
เข้าใจง่าย ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิ การอบรม
หลักสูตร CG แก่ผู้บริหารระดับสูง การปฐมนิเทศพนักงาน
เข้าใหม่ การจัดท�ำสือ่ การเรียนรูต้ นเองผ่านระบบ E-Learning,
Intranet, CG Times, และกรุ ง ไทยคุ ณ ธรรม การจั ด
บอร์ดนิทรรศการและบูธกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น
เพือ่ ขับเคลือ่ นธนาคารกรุงไทยสูก่ ารเป็นธนาคารต้นแบบ
คุณธรรม ในปี 2563 ประธานกรรมการธนาคาร กรรมการธนาคาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารสายงานและพนักงานของธนาคาร
ได้รว่ มประกาศ “เจตนารมณ์เจตจ�ำนง” “ความดีทอี่ ยากท�ำ สูก่ รุงไทย
ที่ยั่งยืน” เพื่อน�ำองค์กรสู่การเป็น “กรุงไทยคุณธรรม” และ
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)
ธนาคารได้ ด� ำ เนิ น งานเพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานด้ า น
บรรษัทภิบาลสู่การน�ำไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดผลส�ำเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรมทัว่ ทัง้ องค์กร ในปี 2561 ธนาคารได้ยกระดับกิจกรรม
และโครงการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ดา้ นบรรษัทภิบาล

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปี 2560-2564 ทีส่ อดรับกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ธนาคารที่มุ่งสู่
การเป็นธนาคารต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม และการสร้าง
วัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในองค์กร (Zero Tolerance)
สูก่ ารปฏิบตั ภิ ายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม
ยุทธศาสตร์ด้านบรรษัทภิบาล บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ปี 2560-2564 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่
1

สร้างวัฒนธรรมองค์กรทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
2

ยกระดับเจตจ�ำนงด้านคุณธรรมในการต่อต้านทุจริต
3

พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
4

ยกระดับมาตรฐานกระบวนการปราบปรามการทุจริต
5

ยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ของธนาคาร

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

102-16
แนวทางการด�ำเนินงานโครงการกรุงไทยคุณธรรม ประจ�ำปี
2561
ธนาคารกรุ ง ไทย ด� ำ เนิ น โครงการกรุ ง ไทยคุ ณ ธรรม
เพื่อยกระดับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต
(Zero Tolerance) โดยใช้กระบวนการ “ระเบิดจากข้างใน”
เพือ่ เปิดโอกาสให้ผบู้ ริหารและพนักงาน มีสว่ นร่วมในการระดม
ความคิ ด ปั ญ หาที่ อ ยากแก้ ความดี ที่ อ ยากท� ำ เพื่ อ พั ฒ นา
มาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม สร้างค่านิยม และจิตส�ำนึกทีด่ ี
ยึ ด มั่ น ตามนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ปฏิ บั ติ ง าน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ละเมิดกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ
ตลอดจนการด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นให้ ธ นาคารเป็ น องค์ ก รคุ ณ ธรรมต้ น แบบที่ มี
มาตรฐานสากล และส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
ธนาคารในการเป็นสถาบันการเงินทีล่ กู ค้าและประชาชนมีความ
เชือ่ มัน่ ไว้วางใจ โดยโครงการกรุงไทยคุณธรรม เน้นการปฏิบตั ิ
Three Lines of Defense ซึ่งการขับเคลือ่ นโครงการกรุงไทย
คุณธรรมไม่ได้เป็นเรื่องของคณะกรรมการหรือผู้บริหารคนใด
คนหนึง่ แต่เป็นเรื่องที่พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือและ
ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ขับเคลือ่ นธนาคารกรุงไทย
ให้เป็นธนาคารคุณธรรมต้นแบบ และสามารถสร้างความไว้วางใจ
หรือ Public Trust
ในการนี้ เพื่อขับเคลื่อนธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคาร
คุณธรรมต้นแบบ ในปี 2563 ธนาคารจึงได้กำ� หนดเป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ 3 ป. (ปลูกจิต ป้องกัน ปรับเปลีย่ น) แนวปฏิบตั ิ และ
ขัน้ ตอนการสร้างหน่วยงานคุณธรรม ดังนี้
3 ป. ยุทธศาสตร์สร้างธนาคารคุณธรรมต้นแบบ
ปลูกจิต

ป้องกัน

ปรับเปลี่ยน

ป.ปลูกจิต
เป็นการปลูกจิตส�ำนึกของพนักงานให้มคี ณ
ุ ธรรม ปฏิบตั งิ าน
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร
และหน่วยงานก�ำกับภายนอกอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท�ำงาน และการเปิดโอกาสให้
พนักงานมีสว่ นร่วมในการพัฒนาองค์กร
การปลูกจิต เริ่มจากการส่งเสริมบทบาทของผูบ้ ริหาร
ระดับสูงในการน�ำพาองค์กรไปในทิศทางที่ดี เป็นตัวอย่างใน
การท�ำงานให้กับพนักงาน นอกจากนี้ ยังเน้นการเสริมสร้าง
พัฒนา ส่งเสริมพนักงานให้มสี ว่ นร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมถึง
การยกย่องชมเชยพนักงาน ในท้ายทีส่ ดุ จะสามารถสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือของพนักงานทุกคนทัว่ ทัง้ องค์กรได้
ป.ป้องกัน
เป็นการท�ำหน้าที่ตรวจทาน และป้องกันการกระท�ำ
ความผิ ด อั น เกิ ด ขึ้ น จากความเสี่ ย งต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาแนวทางป้องกัน
การทุ จ ริ ต พั ฒ นากลไกการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต เชิ ง รุ ก ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการบังคับใช้กฎระเบียบ และ
มาตรการป้องกันการกระท�ำความผิดและการทุจริต ซึง่ การป้องกัน
มีทงั้ เชิงนโยบาย เชิงระบบ และเชิงปฏิบตั กิ าร เพือ่ สอดประสาน
จากทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการก�ำกับดูแล
ป.ปรับเปลีย่ น
เป็นการยกระดับมาตรฐานปรับเปลีย่ นกระบวนการภายใน
ธนาคาร โดยด�ำเนินการทางด้านกฎหมาย ทางแพ่งและอาญา
อย่างรวดเร็ว ควบคู่กับการพิจารณาโทษทางวินัยอย่างจริงจัง
รวมถึงการบูรณาการกระบวนการภายในของธนาคาร ทั้ง
กระบวนการตรวจสอบ กระบวนการทางวินยั และกระบวนการ
ทางกฎหมายให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
นอกจากยุทธศาสตร์ 3 ป. แล้ว การสร้างธนาคารคุณธรรม
ต้นแบบ ด�ำเนินการผ่านกิจกรรม 1 หน่วยงาน 1 แผนงาน
ความยัง่ ยืน
1 หน่วยงาน 1 แผนงานความยัง่ ยืน
1 หน่วยงาน 1 แผนงานความยัง่ ยืน เป็นกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้
เพือ่ ให้พนักงานทุกคนได้มสี ว่ นร่วมในการสร้างคุณธรรมในการ
ท�ำงาน โดยต่อยอดจากการท�ำงานของตนเอง คิด วิเคราะห์
ออกมาเป็นแผนงาน ภายใต้การท�ำความดี ที่ส่งผลให้งาน
ประสบความส�ำเร็จ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีขั้นตอนในการ
พัฒนาแผนงาน 6 ขัน้ ตอน คือ
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ขัน
้ ตอนที่ 1

ทุกคนประกาศเจตนารมณ์ โดยทุกคนเห็นพ้องต้องกัน
ขัน
้ ตอนที่ 2

ร่วมกันระดมความคิด
“ปัญหาทีอ่ ยากแก้ ความดีทอี่ ยากท�ำ”
ขัน
้ ตอนที่ 3

ก�ำหนดเป้าหมายและจัดท�ำแผนการด�ำเนินงาน
ขัน
้ ตอนที่ 4

ลงมือปฏิบตั ใิ ห้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
ขัน
้ ตอนที่ 5

การประเมินผลการด�ำเนินงาน
ขัน
้ ตอนที่ 6

สรุปผลการปฏิบตั งิ านและจัดท�ำองค์ความรู้ (KM)
กิจกรรมส่งเสริมโครงการกรุงไทยคุณธรรม
1. ธนาคารได้ ร ่ ว มกั บ สหภาพแรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ธนาคารกรุงไทย บรรยายในเรือ่ ง Zero Tolerance และกรุงไทย
คุณธรรม ให้กับหน่วยงานทั่วทั้งองค์กร นอกจากการบรรยาย
แล้ว ยังมีกจิ กรรมคุณธรรมน�ำใจใช้ชวี ติ มีสขุ กิจกรรมธรรมะสุขใจ
และกิ จ กรรมบรรยายธรรมน� ำ ใจในการท� ำ งาน เพื่ อ สร้ า ง
แรงบันดาลใจ การน�ำธรรมะมากล่อมเกลาจิตใจ และเสริมสร้าง
คุณธรรมให้เกิดขึน้ กับพนักงาน
2. การส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ บ ริ ห ารและ
พนักงานในการน�ำหลักบรรษัทภิบาลสูก่ ารปฏิบตั งิ าน (KTB CG
in Process) การส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ที่แสดงออกซึ่งวัฒนธรรม
และค่านิยมสุจริต และการต่อต้านทุจริตที่จริงจังและเข้มแข็ง
ของธนาคาร และการมอบรางวัล KTB CG in Process Awards
เพือ่ ยกย่องชมเชยหน่วยงานทีม่ ผี ลประเมินการด�ำเนินกิจกรรม

ด้านบรรษัทภิบาลดีเด่น และเพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจส�ำหรับ
ผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร รวมถึงบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินทีธ่ นาคารถือหุน้ 100% ในการน�ำหลักบรรษัทภิบาล
ไปปฏิบัติจนเกิดผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์และมุ่งสู่การเติบโต
อย่างยัง่ ยืน
3. การจัดท�ำคูม่ อื ทีเ่ กีย่ วข้องกับนโยบายด้านบรรษัทภิบาล
ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยธนาคารได้
ด�ำเนินการปรับปรุงนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ เพือ่ เป็นแนวทางให้ผบู้ ริหารและพนักงาน
ของธนาคารถือปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายดังกล่าว ดังนี้
- คูม่ อื การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- คูม่ อื บทบาทการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
- คูม่ อื ป้องกันการรับ หรือให้สนิ บน และต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน่
- คูม่ อื ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. การจัดกิจกรรมการสื่อสารและสื่อประชาสัมพันธ์
ด้านบรรษัทภิบาล เพื่อเผยแพร่ข้อมูล/ให้ความรู้แก่พนักงาน
ภายในองค์กร และองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ของธนาคาร
โดยมุ่งเน้นการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ เป็นเครื่องมือและช่องทาง
ในการสือ่ สารมากขึน้ เช่น การประชาสัมพันธ์คลิป การถ่ายทอด
การน�ำหลักบรรษัทภิบาลสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยกรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูง ผ่านทางระบบ Digital Signage ซึง่ เป็นระบบสือ่ สาร
ภายในองค์กร การจัดแสดงนิทรรศการด้านบรรษัทภิบาลทัง้ ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน เป็นต้น
5. การจัดท�ำแบบส�ำรวจการรับรู้ ความเข้าใจ และ
การน�ำไปปฏิบตั ิ ด้านบรรษัทภิบาล การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่
และจรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร (Code of Conduct) ประจ�ำปี
ของพนักงาน เพือ่ น�ำผลการส�ำรวจเป็นข้อมูลส�ำหรับการปรับปรุง
การด�ำเนินงานในปีถดั ไป
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่
การต่อต้านการทุจริตคอร์รป
ั ชัน

ธนาคารเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตและการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนามาตรการและกลไก
ต่างๆ ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ครอบคลุม
ถึงการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน การรับ/ให้สนิ บน การเปิดเผย
ข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการก�ำกับติดตาม/ประเมิน
ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น นอกจากนี้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารยั ง ได้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมหลั ก สู ต รด้ า นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต อาทิ แนวทางการป้องกันการให้สินบน
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ความรู ้ เ รื่ อ งการป้ อ งกั น และปราบปราม
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์ ปปง. การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.)
ธนาคารได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ระหว่างส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ เพือ่ บูรณาการความร่วมมือในการต้านทุจริต ยกระดับ
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ปฏิรูปกระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต นอกจากนี้ ธนาคารยังได้พัฒนา
เครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เช่น เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรต่อต้าน
คอร์รปั ชัน่ (ประเทศไทย) (ACT) และเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ในเครือข่าย Integrity and Transparency Assessment (ITA)
รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

205-2
นอกจากนี้ ในปี 2561 ธนาคารได้มีการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกธนาคาร ตามหมวดหมูท่ ี่
เกีย่ วข้องกับการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
่
อบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รป
ั ชัน
ปี 2561
ผู้บริหาร

2,859 คน
42.97%
รวมทั้งสิ้น

6,654 คน
100%
พนักงาน

3,795 คน
57.03%
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ตัวอย่างหลักสูตรทีจ่ ดั อบรมในปี 2561
อบรมภายในธนาคาร

- ปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่
- กรุงไทยคุณธรรม เพือ่ ขับเคลือ่ นธนาคารคุณธรรมต้นแบบ
- การเปลี่ ย นแปลง และคุ ณ ธรรม เพื่ อ กรุ ง ไทยยั่ ง ยื น
(Change and Good Governance)
- การด�ำเนินคดีของศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส�ำหรับผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในบทบาทกรรมการชุดต่างๆ
- กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CTPF)
- แนวทางการป้องกันการให้สนิ บนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
- การสร้างความตระหนักรูด้ า้ นความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์
(Cyber Security Awareness)
- สาขามาตรฐานต้นแบบส�ำหรับผลิตภัณฑ์ฯ Market Conduct
- ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านตามหลักเกณฑ์ Market Conduct
- Cyber Resilience for Audit IT specialist

อบรมภายนอกธนาคาร

- กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
- ความรูด้ า้ นกฎหมายธุรกิจสถาบันการเงินยุคใหม่
- ผลกระทบของกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจต่อสถาบัน
การเงิน
- เจาะลึก พ.ร.บ.การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และแนวทางปฏิบตั ลิ า่ สุด ส�ำหรับผูบ้ ริหาร
- กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- การบริหารองค์การภาครัฐในยุค 4.0
- นักบริหารระดับสูง : ผูน้ ำ� ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1)
- Cyber Security Risk Management & Trend 2018
- Cyber Security Strategy for Management
- Risk Management Program for Corporate Leaders
(RCL)
- การก�ำกับดูแลด้าน Market Conduct ภาคธุรกิจการเงิน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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การสื่อสารและเผยแพร่ความรู้

ธนาคารจัดให้มีช่องทางและกิจกรรมในการสื่อสารและ
เผยแพร่ ค วามรู ้ แ ก่ พ นั ก งานด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
หลั ก บรรษั ท ภิ บ าล จรรยาบรรณธุ ร กิ จ และการต่ อ ต้ า น
การทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร เช่น การจัดกิจกรรม 52 ปี
รวมพลังเป็นหนึ่ง (KTB Zero Tolerance) การสร้างความรู้
ความเข้ า ใจเพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารประพฤติ ป ฏิ บั ติ ข องพนั ก งาน
ผ่านระบบ E-Learning Intranet CG Times การปฐมนิเทศ
พนักงานเข้าใหม่ บอร์ ด นิ ท รรศการและบู ธ กิ จ กรรมต่ า งๆ
โดยคณะกรรมการธนาคารทุ ก ท่ า น และพนั ก งานลงนาม
รับทราบจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ต่อเนือ่ งตัง้ แต่
ปี 2560 (ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561) จ�ำนวน 22,042 ท่าน
ธนาคารได้สื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและ
ให้สนิ บน (Anti Corruption and Bribery Policy) แก่ผบู้ ริหาร
และพนักงานของธนาคาร ลูกค้า คู่ค้า และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคาร ให้รบั ทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบตั ิ
ร่ ว มกั น ผ่ า นหน้ า เว็ บ ไซต์ ธ นาคาร CG Times Intranet
รวมทั้งยังได้พัฒนาการท�ำงานในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ มี ก ารเผยแพร่ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งประจ� ำ ปี
บนหน้าเว็บไซต์ธนาคาร
ทั้งนี้ธนาคารจะไม่ยอมให้มีการให้หรือรับสินบน โดยได้
จั ด ท� ำ ระเบี ย บการป้ อ งกั น การให้ สิ น บนเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
และคูม่ อื ปฏิบตั งิ าน (Do & Don’t) ในการป้องกันการให้สนิ บน
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เพือ่ เป็นแนวทางแก่พนักงานในการปฏิบตั งิ าน

กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ บมจ.ธนาคาร
กรุงไทย ได้ ประกาศเจตนารมณ์ ถึงหลั กการ
ป้ อ งกั น ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ และ
ประกาศนโยบาย No Gift Policy เพื่ อส่งเสริม
และสนั บสนุ นให้ พนั กงานของธนาคารปฏิ บัติ
หน้ าที่ ด้วยความโปร่งใส เกิ ดประโยชน์ สูงสุ ด
ต่อประชาชน โดยปราศจากความเคลือบแคลง
ในความซื่อสัตย์สุจริต

การแจ้งเบาะแสทุจริต

ธนาคารเปิ ด โอกาสให้ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
สามารถแจ้งเบาะแสการกระท�ำความผิดได้หลากหลาย
ช่ อ งทาง ซึ่ ง หากผู ้ ใ ดพบเห็ น การกระท� ำ ผิ ด ของ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้างของธนาคาร หรือ
พนักงานบริษทั ในเครือ ไม่วา่ จะเป็นการกระท�ำทุจริต
ผิดกฎหมาย ผิดระเบียบธนาคาร หรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานก�ำกับภายนอกต่างๆ สามารถแจ้งเบาะแส
ผ่านช่องทางตามทีก่ ำ� หนดไว้ นอกจากนี้ สามารถแจ้ง
เบาะแสผู้กระท�ำการทุจริต (Whistle Blowing)
โดยตรงมาที่ประธานกรรมการธนาคารผ่านอีเมล
whistleblowing@ktb.co.th ทัง้ นี้ รายชือ่ ของผูแ้ จ้ง
เบาะแสจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และได้รับการ
คุ ้ ม ครองทั้ ง ระหว่ า งการด� ำ เนิ น การสอบสวนและ
หลังเสร็จสิน้ กระบวนการ

บุคลากรของธนาคาร
และบริษัทในเครือธนาคาร
ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับเรื่องการรับหรือให้สินบน
และการคอร์รป
ั ชั่น
ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
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103-3

การบริหารความเสี่ยง
เป้าหมายการด�ำเนินงานปี 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์และการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งการเติบโตทาง
ธุรกิจอย่างยั่งยืน (Risk & Return Optimization) ตลอดจนการปฏิบัติ
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางการ (Comply with Regulation)

เป้าหมายการด�ำเนินงานปี 2561

บริหารจัดการ NPL ให้ไม่สูงเกินกว่า Risk Tolerance

ผลการด�ำเนินงานปี 2561

เป็นไปตามเป้าหมาย NPL ณ ธันวาคม 2561 ของธนาคารต่�ำกว่า Risk Tolerance

ธนาคารได้ก�ำหนดโครงสร้าง นโยบาย และแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ครอบคลุม การบริหาร
ความเสี่ ย งด้ า นต่ า งๆ ตามกรอบข้ อ ก� ำ หนดของธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) รวมถึงแนวทางของ Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO) และ State Enterprise Performance Appraisal
(SEPA) ซึ่งเป็นกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร
เชิงบูรณาการตามหลักสากล คือ การเชื่อมโยงกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงเข้ากับแผนกลยุทธ์ และโอกาสทางธุรกิจ
ซึ่ ง ช่ ว ยให้ ก ารบริ ห ารและจั ด การความเสี่ ย งครอบคลุ ม
ทัว่ ทัง้ องค์กร โดยมีการก�ำหนด
ระดับความเสี่ยง
ที่ทนได้
(Risk Tolerance)
ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้
(Risk Appetite)

R
I
S
K

ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยก�ำหนดเป็นค่า
เฉพาะหรือเป็นช่วงขึ้นอยู่กับดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk
Indicators) ที่ใช้และความเหมาะสม ท�ำให้ธนาคารสามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
ของธนาคารในปัจจุบนั ครอบคลุมความเสีย่ งทีม่ นี ยั ส�ำคัญทุกด้าน
ตามกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนตาม
เกณฑ์ Basel ของ ธปท. ได้แก่

ความเสีย
่ ง
ด้านเครดิต

ความเสีย
่ ง
ด้านปฏิบต
ั ก
ิ าร

ความเสีย
่ งจาก
การกระจุกตัว
ด้านเครดิต

ความเสีย
่ ง
ด้านสภาพคล่อง

ความเสีย
่ ง
ด้านตลาด
ความเสีย
่ งด้านอัตรา
ดอกเบีย
้ ในบัญชี
เพื่ อการธนาคาร

ความเสีย
่ ง
ด้านกลยุทธ์
ความเสีย
่ ง
ด้านชื่อเสียง

รวมถึงมีการด�ำรงเงินกองทุนอย่างเพียงพอเพื่อรองรับ
ความเสีย่ งต่างๆ ดังกล่าว ตามเกณฑ์ Basel ทัง้ ในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤติ (Stress Test) ซึง่ นโยบายและกลยุทธ์ในการบริหาร
ความเสี่ยงดังกล่าวจะน�ำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธนาคาร
ผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่างๆ ได้อย่างยัง่ ยืน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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่
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รป
ั ชัน

ธนาคารโดยสายงานบริหารความเสี่ยง มีฝ่ายจัดการ
อาชญากรรมทางการเงินและการทุจริต ปฏิบตั งิ านบริหารจัดการ
งานด้าน Financial Crime and Fraud Management โดย
• ก�ำหนดกลยุทธ์ นโยบายและกระบวนการจัดการ
ป้องกันการทุจริตและข้อผิดพลาด
• วิ เ คราะห์ ส าเหตุ แนวโน้ ม เพื่ อ หาวิ ธี ป ้ อ งกั น
แจ้งเตือน ลดความเสีย่ ง/ความเสียหายทีอ่ าจเกิดจากการกระท�ำ
ทุจริต มิให้เกิดซ�ำ้ ท�ำการตรวจจับรายการธุรกรรมทางการเงิน
ทีผ่ ดิ ปกติ (Fraud Monitoring)
เพื่ อ ระงั บ ความเสี ย หายให้ กั บ ลู ก ค้ า พร้ อ มแจ้ ง เตื อ น
ท�ำการตรวจสอบ/สืบสวนข้อเท็จจริง ผูก้ ระท�ำและผูเ้ กีย่ วข้องกับ
การทุจริตทีเ่ กิดขึน้ ร่วมกับหน่วยงานภายใน/ภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง
ท�ำการพิจารณาเยียวยาลูกค้า และประสานการส่งมอบเอกสาร
หลักฐานที่พบให้กับหน่วยงานส�ำหรับด�ำเนินคดีกับผู้ทุจริต
หรือมิจฉาชีพ โดยมีการทบทวนกระบวนการและปรับปรุง
ให้ทนั สมัยตามสถานการณ์ปจั จุบนั เป็นประจ�ำทุกปี
ธนาคารได้มีการก�ำหนดให้ทุกหน่วยงานของธนาคาร
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงานตนเอง เช่น
การประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง (RCSA) และ
การก�ำหนด KRI เพือ่ ใช้ในการติดตามความเสีย่ ง จึงมัน่ ใจได้วา่
ธนาคารได้มแี นวทางการควบคุม ประเมิน และติดตามความเสีย่ ง
อันเนื่องมาจากการทุจริตและความเสี่ยงอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
ด้านการบริหารความเสี่ยง

ธนาคารมี ก ารเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมด้ า นการบริ ห าร
ความเสี่ ย ง รวมถึ ง การประกาศ “เจตนารมณ์ เ จตจ� ำ นง”
ในการด�ำเนินงานอย่างมีคณ
ุ ธรรม เพือ่ มุง่ มัน่ การเป็นองค์กรทีไ่ ม่
ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance in Compliance and Fraud)
Whistle Blowing เพือ่ ให้เป็นช่องทางในการร้องเรียนการกระท�ำผิด
ของพนักงานและผูบ้ ริหารของธนาคาร ส�ำหรับกระบวนการท�ำงาน
ธนาคารมีนโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ อันเป็นการสร้าง
ความรับผิดชอบอย่างทั่วถึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง
องค์กร โดยธนาคารได้มกี ารจัดท�ำคูม่ อื มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
(Standard Operating Procedure: SOP) ซึง่ มีกระบวนการ
ท�ำงานทีม่ กี ารควบคุมภายใน (Internal Control) โดยมีการแบ่ง

หน้าที่ (Check and Balance) และการตรวจสอบกลัน่ กรองงาน
หรือเห็นชอบตามล�ำดับการบังคับบัญชา ซึ่งจะช่วยให้ธนาคาร
ผลิตผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีวธิ กี ารปฏิบตั งิ านทีถ่ กู ต้อง สม�ำ่ เสมอ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านได้อย่างต่อเนือ่ ง โดยมี
การปรับปรุง SOP ให้เป็นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ และยังสามารถน�ำ
SOP ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร น�ำไปใช้เป็นคู่มืออ้างอิง
การปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลา และใช้เป็น Check List
ในกระบวนการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านด้วย
นอกจากนี้ ธนาคารได้มกี ารเน้นย�ำ้ ในเรือ่ งของการบริหาร
ความเสี่ยงและได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับพนักงาน
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
www.

หนังสือเวียน

KTB-Mail

Google Site

Intranet

Youtube Live

รวมถึงมีการทบทวนกระบวนการพัฒนาพนักงานอย่าง
ต่อเนือ่ งทุกปี เพือ่ ให้สอดคล้องและเชือ่ มโยงกับแผนยุทธศาสตร์
ของธนาคาร และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของธนาคาร ซึง่ มี
การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน 3 ด้าน คือ

สมรรถนะหลัก
ในการ
ปฏิบต
ั ง
ิ าน

สมรรถนะ
ในการ
ปฏิบต
ั ง
ิ าน
รายต�ำแหน่ง

สมรรถนะ
ในการ
บริหารจัดการ

หลักสูตรการพัฒนาพนักงาน ประกอบด้วย ความรูผ้ ลิตภัณฑ์
การขายและบริการ ความรูด้ า้ นสินเชือ่ การปรับโครงสร้างหนี้
เพื่อลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) การบริหารจัดการ
ความเสีย่ ง การตรวจสอบภายใน กฎระเบียบการปฏิบตั งิ าน การพัฒนา
ภาวะผูน้ ำ� (Leadership) ทักษะการสอนงาน (Coaching) ฯลฯ
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ผ่านการพัฒนาที่หลากหลายช่องทาง เช่น การฝึกอบรมแบบ
Classroom Training การศึกษาหาความรูด้ ว้ ยตนเอง (E-Learning)
การเรียนรูผ้ า่ นระบบ VDO Conference การฝึกอบรมในงาน
(On the Job Training) Coaching Mentoring Case Study
& Workshop Webinar ฯลฯ
นอกจากนั้ น ยั ง มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ ว ย
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างพนักงาน (Experience
Based Training) ด้วยกันเอง และผูบ้ ริหารกับพนักงานซึง่ ผูบ้ ริหาร
ระดับสูงได้ร่วมสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภายใน
องค์กรอย่างต่อเนือ่ ง โดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรูใ้ ห้พนักงาน
โดยตรง เช่น โครงการกรุงไทยคุณธรรม โครงการ FAST DNA
เป็นต้น เพือ่ ให้พนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญของการปฏิบตั ติ าม
ค่านิยมหลัก และซึมซับเข้าไปอยูใ่ นชีวติ ประจ�ำวันในการท�ำงานและ
ชีวติ ส่วนตัวของพนักงานทุกคน
แนวทางการป้องกันเพื่ อลดความเสี่ยง
จากการด�ำเนินงานและการปฏิบต
ั ิงาน
เพื่ อลดความเสี่ยงต่างๆ

จากการทีธ่ นาคารได้มกี ารก�ำหนดให้มดี ชั นีชวี้ ดั ความเสีย่ ง
(Key Risk Indicator: KRI) เพือ่ เป็นเป้าหมาย ในการบริหารจัดการ
ความเสีย่ ง โดยมีการก�ำหนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk
Appetite Level) และระดับความเสีย่ งทีท่ นได้ (Risk Tolerance
Level) และบริหารจัดการให้ความเสีย่ งอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
โดยเมือ่ ดัชนีชวี้ ดั ความเสีย่ ง (Key Risk Indicator) มีคา่ เกินกว่า
ระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ ธนาคารจะมี ก ารด� ำ เนิ น การ
ตามแผนการควบคุมความเสีย่ ง (Action Plan) ทีก่ ำ� หนดไว้ และ
มีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลลัพธ์จากการควบคุม
ความเสี่ยงว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ ถ้าการควบคุมความเสี่ยง
ไม่มปี ระสิทธิภาพ จะมีการหารือและพัฒนาแนวทางการควบคุม
ความเสี่ยงต่อไป รวมทั้งมีการรายงานผลการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ
นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความส�ำคัญต่อการบูรณาการ การบริหาร
ความเสีย่ ง การก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ และการตรวจสอบ
ภายในเข้าไว้ดว้ ยกัน โดยได้จดั ตัง้ คณะกรรมการ Governance
Risk and Compliance (GRC) ซึง่ มี 2 ระดับ ได้แก่
- คณะกรรมการ Governance Risk and
Compliance (GRC) จะท� ำ หน้ า ที่ ด� ำ เนิ น การในเรื่ อ งที่
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องสั่งการให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการ และ/หรือ เรื่องที่
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สงั่ การ รวมถึงการพิจารณากลัน่ กรองและ

ให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ และการปรับปรุง
กระบวนการสินเชือ่ รวมถึงเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการตรวจสอบ และ
การด�ำเนินการตามประเด็นข้อตรวจพบของหน่วยงานก�ำกับ
ทุกหน่วยงาน เช่น ธปท. ก.ล.ต. สตง. ป.ป.ช. และ ปปง. เป็นต้น
- คณะท� ำ งาน Governance Risk and
Compliance (GRC) ท�ำหน้าทีบ่ รู ณาการงานด้าน Corporate
Governance, Risk Management และ Compliance รวมทัง้
ก� ำ หนดกระบวนการบริ ห ารงานที่ ชั ด เจน และด� ำ เนิ น การ
ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการก�ำกับดูแลการบริหารจัดการองค์กรให้
เป็นไปตามแนวทาง GRC และเพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านตามแนวทาง
GRC เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในระดับ
ปฏิบตั กิ าร
ธนาคารมีกระบวนการหรือวิธีการปลูกฝังให้พนักงาน
ในทุกระดับชัน้ ตระหนักถึงบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ าน
ของตนเอง (Ownership of Risk) โดยธนาคารก�ำหนดให้
ทุกสายต้องมี Risk Owner เป็นของตนเอง โดยมี Operational
Risk Officer (ORO) เป็นผู้ท�ำหน้าที่ดูแลความเสี่ยงด้าน
ปฏิบตั กิ ารและรายงาน Loss Data ไปยังฝ่ายบริหารความเสีย่ ง
ด้านปฏิบตั กิ าร และมีการมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานด�ำเนินการ
จัดท�ำแบบฟอร์มประเมินความเสีย่ งตนเอง (Risk Control Self
Assessment) เป็นประจ�ำทุกปี
นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดตั้งคณะท�ำงานด้าน Market
Conduct เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารบริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า อย่ า งมี
ความเป็นธรรม มีกระบวนการขายที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
แต่ละประเภท รวมถึงมี ก ระบวนการก� ำ กั บ และตรวจสอบ
การปฏิ บั ติ ง านอย่ า งรั ด กุ ม และมี แ นวทางการจั ด การเรื่ อ ง
ร้ อ งเรี ย นไม่ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ซ�้ ำ และให้ น� ำเสนอความคืบหน้าต่อ
คณะกรรมการต่างๆ รวมถึงคณะกรรมการธนาคารอย่างต่อเนือ่ ง
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ความเสี่ยงทีเ่ กิดขึน
้ ใหม่ (Emerging Risk)

นวั ต กรรมเทคโนโลยี ใ นยุ ค Digital Economy
มี ค วามก้ า วหน้ า และเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ในวงกว้ า ง
เกิดการพลิกโลก (Disruptive Technology) ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ
ธุรกิจ และการด�ำรงชีวิตในรูปแบบใหม่ ส่งผลกระทบอย่าง
รวดเร็วและรุนแรงต่อตลาดและผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเดิม ธุรกิจ
ธนาคารจึ ง ต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ ส อดคล้ อ งกั บ Digital Trend
โดยเฉพาะลูกค้าหันมาใช้บริการ Digital Banking เพิ่มขึ้น
อย่างมากและต่อเนื่อง โดยเฉพาะ Internet Banking และ
Mobile Banking ซึ่งสามารถท�ำธุรกรรมทางการเงินได้ง่าย
สะดวกสบาย รวดเร็ว และท�ำได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่จ�ำเป็น
ต้องไปที่สาขาของธนาคาร ส่งผลให้ธนาคารต้องปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์ พร้อมทัง้ ปรับเปลีย่ นรูปแบบสาขาเป็นการให้บริการทีม่ ี
ความซับซ้อน หรือบริการให้ค�ำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่แทน
จึงเป็นความเสีย่ งใหม่ในด้านบุคลากร (Human Resources: HR)
ทีธ่ นาคารให้ความส�ำคัญและดูแลบริหารจัดการ รวมถึงความเสีย่ ง
จากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Risk) ซึ่งจ�ำนวนและ
ความสามารถของ Hacker มากขึน้ เรือ่ ยๆ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการ
โจมตีมกี ารพัฒนาและมีความร้ายแรงมากขึน้

นอกจากนี้ ในโลกการเงินสมัยใหม่ ยังมีผู้ให้บริการที่
หลากหลายมากขึน้ ทัง้ ผูใ้ ห้บริการทีไ่ ม่ใช่ธรุ กิจธนาคาร (Non-Bank)
และธุรกิจเทคโนโลยีการเงินรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Fin Tech
หรือ Financial Technology เข้ามาร่วมเป็นผูใ้ ห้บริการด้วย
โดยเฉพาะธุรกรรมด้านการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้
ธุรกิจธนาคารเผชิญการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ท�ำให้ต้นทุนการด�ำเนินงานต�่ำลง ส่งผลให้
ค่าธรรมเนียม (Fee) ทีจ่ ะได้รบั จากลูกค้าลดลง จึงเป็นความท้าทาย
และเป็นความเสีย่ งใหม่ดา้ นกลยุทธ์ (Strategic Risk) ส่งผลให้
ธนาคารต้องปรับตัวลงทุนน�ำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
เพือ่ ลดต้นทุน วางแผนกลยุทธ์สร้างรายได้เพือ่ ชดเชยรายได้ทลี่ ดลง
พร้อมทัง้ สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ
นอกจากนี้ ธนาคารพร้อมที่จะสนองนโยบายและเป็น
ผู้สนับสนุนหลักในโครงการต่างๆ ตามนโยบาย National
e-Payment ซึง่ ท�ำให้ธนาคารสามารถรักษาจุดแข็งในกลุม่ ลูกค้า
ภาครัฐ พร้อมทั้งต่อยอด/ขยายขอบเขต รวมถึงสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในสังคมไปพร้อมกัน นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รปู แบบใหม่ๆ
เพื่ อ ตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการของลู ก ค้ า ในยุ ค ดิ จิ ทั ล ทั้ ง นี้
เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม และสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่
เพือ่ การเติบโตทีย่ งั่ ยืนของธนาคารต่อไป
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แผนการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึน
้ ใหม่

ธนาคารมีแผนการบริหารความเสีย่ งจาก Digital Trend
และการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมผูบ้ ริโภค ดังนี้
1. แผนการบริหารความเสีย่ งจากการปิดสาขา ธนาคาร
มีแนวทางด�ำเนินการ ดังนี้
1.1 ธนาคารได้จดั ท�ำ Branch Channel Strategy
เพื่ อรองรับการปิด/ปรับรูปแบบสาขาจ�ำนวนมาก
โดยมีการพิจารณาอัตราก�ำลังที่เหมาะสม และมีการโอนย้าย
พนั ก งานไปยั ง หน้ า ที่ ใ หม่ ที่ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ธนาคาร
พร้อมทั้งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบสาขาให้เหมาะสม และ
หลากหลายตรงกับความต้องการของลูกค้า เช่น บางพืน้ ทีอ่ าจเป็น
Full Branch บางพื้นที่ อาจเป็น Advisory Branch ที่เน้น
การบริการให้คำ� แนะน�ำปรึกษา
1.2 ธนาคารได้จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ด้าน HR
ที่สอดคล้องเพื่อปรับรูปแบบองค์กร พรัอมทั้งพัฒนาศักยภาพ
พนักงานโดยมีแผนการ Refunction และ Reskill ให้แก่พนักงาน
อย่ า งชั ด เจน เพื่ อ รองรั บ ทิ ศ ทางการท� ำ ธุ ร กิ จ ของธนาคาร
ในอนาคต
2. แผนการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีทางการเงิน การเป็น Digital Banking และการแข่งขัน
2.1 ธนาคารเปิดตัว Application “Krungthai
NEXT” ซึง่ เป็นการพัฒนามาจาก KTB Netbank เดิม เพือ่ ให้
ใช้งา่ ย และรองรับการท�ำธุรกรรมรูปแบบอืน่ ในอนาคต
2.2 ธนาคารมี แ ผนสร้ า งรายได้ ท ดแทนค่ า
ธรรมเนียมทีล่ ดลง อาทิ มีการเพิม่ การ Cross Sell/Up Sell
ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ รวมถึงการเพิม่ ช่องทาง Cross Sell/
Up Sell ทาง Internet
2.3 สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพือ่ สร้างรายได้/
ก�ำไรเพิม่ เติม ซึง่ นอกจากจะสนับสนุนโครงการต่างๆ ตามนโยบาย
National e-Payment การใช้บัตรแทนเงินสดต่างๆ อาทิ
e-Wallet, บัตร Pre-paid ส�ำหรับลูกค้ากลุ่มต่างๆ เช่น
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรพร้อมจ่าย และธนาคารได้เปิดตัว
Krungthai Travel Card ส�ำหรับแลกเปลีย่ นเงินสกุลต่างประเทศ
เพื่อใช้จ่ายในต่างประเทศที่รองรับถึง 10 สกุลเงินในบัตร
โดยธนาคารเป็นธนาคารแรกและธนาคารเดียวในประเทศไทย
ทีร่ เิ ริม่ ผลิตภัณฑ์นี้
2.4 ธนาคารมี ก ารศึ ก ษาออกแบบและพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ในรูปแบบ Digital (Full Digitalize
Process) เช่น มีการจัดตัง้ ทีม Internal Digitization เพือ่ พัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการภายในธนาคารในเชิง Digital เพือ่ เพิม่ คุณค่า

ต่อลูกค้าและธนาคาร พร้อมทัง้ จัดตัง้ โครงการนวัตกรรมข้อมูล
เพือ่ การขับเคลือ่ นธุรกิจ (Data Innovation) เพือ่ รวมศูนย์งานที่
เกีย่ วข้องกับงานด้าน Data Analytics เพือ่ ให้เป็นระบบธุรกิจ
อัจฉริยะ (Business Intelligence) ในการขับเคลื่อนธุรกิจ
รวมทัง้ ตอบโจทย์ทางธุรกิจได้อย่างตรงจุด เช่น CEO Dashboard
เป็นต้น นอกจากนี้ มีการจัดตัง้ ทีม Business Innovation Lab
เพื่อวางแผนพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นรากฐานของแผนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และโครงสร้างพืน้ ฐานของธนาคารในอนาคต โดยแต่ละ
โครงการจะมีการพิจารณาความเหมาะสมและมีการติดตาม
ความคืบหน้าและผลการด�ำเนินงานจากคณะกรรมการ Future
Banking ซึ่งโครงการต่างๆ ที่กล่าวมานี้จะช่วยให้ธนาคาร
ปรับกลยุทธ์ในการแข่งขันทีจ่ ะรุนแรงขึน้ ตาม Digital Trend ได้
2.5 ธนาคารได้ยกระดับการป้องกันภัยจากไซเบอร์
(Cyber Risk) จนมี ค วามมั่ น ใจได้ ว ่ า ปั จ จุ บั น การรั ก ษา
ความปลอดภัยทางด้าน Cyber Security ของธนาคาร สามารถ
ป้ อ งกั น การโจมตี จ ากภายนอกได้ ใ นระดั บ มาตรฐานสากล
และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งโดยมีการประสานงานอย่างใกล้ชดิ
กับหน่วยงานภายนอก เพือ่ รับข้อมูลในการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์
(Cyber Risk) ที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงจัดตั้งทีม Information
Security Awareness เพือ่ ให้ความรูพ้ นักงานในการป้องกันตน
จากภัยไซเบอร์ (Cyber Risk) อีกด้วย
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การประเมินความเสี่ยงของธนาคารที่เกิด
จากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมอ
ิ ากาศ (Climate Change)

201-2
นโยบายความเสี่ยงด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม

ธนาคารให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการก� ำ หนดกรอบแนวทาง
การพิจารณาให้สนิ เชือ่ โดยค�ำนึงถึงความเสีย่ งจากการให้สนิ เชือ่
แก่ธรุ กิจทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อประเด็นด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม
และได้กำ� หนดไว้ในระเบียบปฏิบตั งิ านด้านสินเชือ่ ในเรือ่ งการให้
สินเชือ่ ต้องไม่เข้าข่ายการให้สนิ เชือ่ ทีธ่ นาคารห้ามหรือไม่ประสงค์
ให้กู้ เช่น โครงการทีเ่ ป็นการบุกรุกท�ำลายพืน้ ทีใ่ นเขตป่าชายเลน
หรื อ เป็ น โครงการที่จ ะเปลี่ ย นสภาพป่ า ไม้ ช ายเลน สิ น เชื่ อ
โครงการทีอ่ าจมีผลกระทบในการท�ำลายสภาพแวดล้อม โดยต้อง
ถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ธนาคารก�ำหนดให้มีการติดตามดูแลการใช้
สินเชื่อของลูกค้าอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ลูกค้าได้รับอนุมัติสินเชื่อ
จนช�ำระหนี้เสร็จสิ้น ตลอดจนการด�ำเนินการของโครงการ
ในระหว่างการใช้สนิ เชือ่ ของลูกค้า เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าเมือ่ มีความเสีย่ ง
ด้านต่างๆ เกิดขึ้นกับลูกค้า รวมทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ธนาคารสามารถเข้ า ไปช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หาได้ อ ย่ า งทั น กาล
โดยก�ำหนดระเบียบแนวทางการติดตามความเสีย่ งในเชิงป้องกัน
อาทิ ติดตามคุณภาพสินเชื่อ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ
ข้อกฎหมาย สภาพของหลักประกัน และก�ำหนดให้มกี ารทบทวน
สินเชือ่ เป็นประจ�ำทุกปี ตามแนวทางทีธ่ นาคารก�ำหนด

ธนาคารมีการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมอิ ากาศ (Climate Change) หรือภัยธรรมชาติตา่ งๆ
สามารถพิจารณาได้ 2 มิติ คือ ความเสีย่ งในการปฏิบตั งิ านและ
ด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร และความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจและการช�ำระหนี้ของลูกค้า
ดังนี้
ธนาคารมีการประเมินผลกระทบทางธุรกิจทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงิน
และไม่เป็นตัวเงินกรณีเกิดภัยพิบตั ิ ส่งผลให้ธนาคารไม่สามารถ
ด�ำเนินธุรกิจได้ตามปกติ และธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายการ
บริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ (Business Continuity
Management Policy) โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ธนาคาร และมีการทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี รวมถึงได้จดั ท�ำแผน
รองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity
Plan: BCP) ตลอดจนทบทวนและทดสอบเป็นประจ�ำตามรอบ
ระยะเวลาที่ก�ำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารพร้อมรับมือกับ
เหตุการณ์ภยั พิบตั ติ า่ งๆ และสามารถด�ำเนินธุรกิจได้ภายในระยะ
เวลาทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้ ธนาคารมีการติดตามข่าวสารเหตุการณ์
ภัยพิบตั ติ า่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ เป็นประจ�ำอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ธนาคาร
สามารถรับมือจัดการภาวะวิกฤติได้อย่างทันท่วงที
ความเสี่ ย งที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ ความสามารถ
ในการด�ำเนินธุรกิจและการช�ำระหนีข้ องลูกค้า ธนาคารมีการติดตาม
สถานการณ์ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศเป็นประจ�ำ ในกรณีทเี่ กิดภัยธรรมชาติ ธนาคาร
จะประเมินผลกระทบทัง้ ในระดับภูมภิ าค ระดับอุตสาหกรรม และ
รายลูกค้า โดยมีการแจ้งไปยังหน่วยงานทีด่ แู ลลูกค้ากลุม่ ดังกล่าว
ให้ตดิ ตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ มีการเฝ้าระวังและรายงาน
ผลกระทบรวมถึ ง มี ก ารส� ำ รวจความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น
เพือ่ พิจารณาให้มาตรการเยียวยาช่วยเหลือลูกค้า หรือปรับระดับ
ความเสี่ยงของลูกค้าหรืออุตสาหกรรมหรือภูมิภาค และให้มี
การติดตามและเฝ้าระวังจนกว่าสถานการณ์จะคลีค่ ลายต่อไป
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รายงานความยั่งยืน 2561

การด�ำเนินงาน

ด้านเศรษฐกิจ

ผลก�ำไรสุทธิ

28,491 ล้านบาท

เพิ่ มขึ้นร้อยละ 27.0%

การด�ำเนินงาน
ทางด้านดิจท
ิ ัลในปี 2561
เป้าหมาย
การด�ำเนินงาน

ธนาคารมี Brand
Awareness อยู่
Top 3 ของธนาคาร
ด้ า น D i g i t a l
Banking

ผล
การด�ำเนินงาน

ธนาคารมี Brand
Awareness ด้ าน
Digital Banking
อยูใ่ นล�ำดับ 3

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

เสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน
และมีผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระดับ
ที่เหมาะสม สนับสนุนการด�ำเนินงาน
ภาครัฐ โดยมีการบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์และให้บริการในระดับชั้นน�ำ

สินทรัพย์

เงินรับฝาก

จ�ำนวนหนี้สิน

จ�ำนวนผู้ถือหุ้น

2,656,181

2,042,948

2,368,676

61,463

ในประเทศและต่างประเทศ

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

จ�ำนวนการปล่อยสินเชื่อทั้งหมดของธนาคารประจ�ำปี 2561

9.2%

646,016
ล้านบาท

1,948,702 ล้านบาท*
39.9%

33.2%

สินเชื่อธุรกิจ
ขนาดใหญ่

ราย

17.7%

สินเชื่อรัฐบาล
และรัฐวิสาหกิจ

สินเชื่อวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

ล้านบาท

ล้านบาท

179,904

*ยอดเงินหลังจากหักรายได้รอตัดบัญชี

344,197

0.0%
สินเชื่อ
รายย่อย

778,262
ล้านบาท

สินเชื่อ
อื่นๆ

370

ล้านบาท
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รายงานความยั่งยืน 2561

103-2, 103-3, 102-7, 203-2

การด�ำเนินงานทางด้านดิจท
ิ ัลในปี 2561
เป้าหมายการด�ำเนินงานปี 2561

ธนาคารมี Brand Awareness อยู่ Top 3 ของธนาคารด้าน Digital Banking

ผลการด�ำเนินงานปี 2561

ธนาคารมี Brand Awareness ด้าน Digital Banking อยู่ในล�ำดับ 3

ธนาคารกรุงไทยหนึ่งในเสาหลักของระบบเศรษฐกิจไทย
มีบทบาทส�ำคัญในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสูร่ ะบบ
เศรษฐกิจ 4.0 ในยุคดิจทิ ลั ทีเ่ ทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการท�ำ
ธุรกิจ และเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ ของคนไปอย่างสิน้ เชิง โดยธนาคาร
นอกจากที่ได้เปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อก้าวสู่การเป็น Invisible
Banking เพือ่ น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพือ่ ตอบโจทย์วถิ ชี วี ติ
ของผู้คนยุคดิจิทัลแล้ว ในฐานะของธนาคารพาณิชย์ ธนาคาร
มีสว่ นส�ำคัญต่อการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพือ่ เปลีย่ นผ่าน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยสูร่ ะบบเศรษฐกิจ 4.0 เพือ่ พัฒนา
ประเทศไทยอย่างยัง่ ยืน

ในปี 2561 ท่ามกลางกระแส Technology Disruptive
ทีเ่ ข้ามามีผลต่อการด�ำเนินงานของธุรกิจต่างๆ ทัง้ ในส่วนของระบบ
การท�ำงาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นทั้งโอกาส
และความท้าทายของธนาคาร โดยธนาคารได้ใช้งบประมาณ
กว่ า 10,000 ล้ า นบาท ในการปรั บ องค์ ก รให้ ส อดรั บ กั บ
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็นอยู่ ทัง้ นีต้ ามแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร
ในการด�ำเนินธุรกิจปี 2561 ในการมุ่งสู่ Krungthai Digital
Banking เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนตาม
กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายหลัก 5 Ecosystems พร้อมทัง้ เป็นส่วนหนึง่ ใน
การสนับสนุนกับวิสยั ทัศน์ Thailand 4.0 ของประเทศ ธนาคารได้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

102-7, 203-2
ใช้ศกั ยภาพทางด้านการเงินและการพัฒนาการด�ำเนินโครงการ
ต่างๆ ในรอบปีทผี่ า่ นมาเพือ่ สนับสนุนวัตถุประสงค์ดงั กล่าว ดังนี้
1.

National e-Payment
ธนาคารสนับสนุนระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลผลักดันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2558
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานการช�ำระเงินและลด
ต้นทุนในการประกอบธุรกิจโดยรวมของประเทศ โดยในปี 2561
ธนาคารมีการด�ำเนินการ ดังนี้
- PayAlert (เตือนเพือ่ จ่าย หรือชือ่ เดิมคือ Request
to Pay) เป็นบริการที่ขยายขอบเขตการท�ำธุรกรรมพร้อมเพย์
(PromptPay) กล่าวคือ เป็นบริการส�ำหรับบุคคลธรรมดาและ
นิตบิ คุ คลทีล่ งทะเบียนพร้อมเพย์ สามารถส่งแจ้งเตือนเพือ่ จ่าย
ไปยังผู้โอนเงินที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์เพื่อให้โอนช�ำระเงิน
กลับมา
- Payment for Capital Market เป็นการให้
บริการภายใต้โครงการพัฒนาระบบการช�ำระเงินของตลาดทุน
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารต่างๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการช�ำระเงินและสร้างรูปแบบ
มาตรฐานการเชื่อมต่อระหว่างสถาบันตัวกลางในตลาดทุน
และธนาคารพาณิชย์ โดยมีบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยท�ำหน้าที่เป็นตัวกลางดังกล่าว ในระยะแรก
เป็ น การให้ บ ริ ก ารโอนเงิ น เข้ า และหั ก บั ญ ชี ภ ายในธนาคาร
(Direct Credit / Direct Debit) ระหว่างบริษทั หลักทรัพย์ที่
รายการต้นทางและปลายทางอยูใ่ นธนาคารเดียวกัน และระยะ
ต่อไปจะพัฒนาบริการให้สามารถทํารายการข้ามธนาคารได้
- โครงการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ
(e-Payment ภาครัฐ) เป็นบริการทีใ่ ห้สว่ นราชการทัว่ ประเทศ
163 หน่วยงาน สามารถรับหรือจ่ายเงินต่างๆ จากประชาชน
ผ่านระบบ KTB Corporate Online หรือ QR Code หรือเครือ่ งรับ
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) โดยไม่ต้องใช้เงินสด ธนาคาร
ได้ทยอยติดตั้งเครื่อง EDC และระบบงานให้กับหน่วยงานรัฐ
กว่า 7,000 แห่งทัว่ ประเทศ
2.

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สื บ เนื่ อ งจากในปี 2560 ที่ ธ นาคารได้ เ ป็ น ผู ้ พั ฒ นา
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐร่วมกับกรมบัญชีกลางแจกจ่ายให้แก่
ผูม้ รี ายได้นอ้ ยทีม่ าลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนสวัสดิการ
แห่งรัฐประมาณ 11.6 ล้านใบ ในปี 2561 ธนาคารมีการต่อยอด
การด�ำเนินการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังนี้

- โครงการธงฟ้าประชารัฐ เพือ่ ช่วยเหลือผูม้ รี ายได้นอ้ ย
ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยการลดค่าใช้จ่าย
ในภาคครั ว เรื อ นและการเดิ น ทางลง โดยธนาคารได้ ข ยาย
จุดติดตัง้ เครือ่ ง EDC อย่างต่อเนือ่ ง ณ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
ร้านก๊าซหุงต้ม รถขนส่ง รถไฟ รถไฟฟ้ามหานคร ถุงเงินประชารัฐ
กองทุนหมูบ่ า้ นทัว่ ประเทศ
- ถุงเงินประชารัฐ หรือแอปพลิเคชัน่ ทีธ่ นาคารพัฒนา
ขึน้ เพือ่ ติดตัง้ ให้กบั ร้านค้าแผงลอย ร้านค้าในตลาดสด ตลอดจน
รถเร่ขายของทีเ่ ป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ส�ำหรับใช้รบั ช�ำระค่า
สินค้าจากผูใ้ ช้บตั รสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน Mobile Application
หรือ Tablet ซึง่ จะช่วยเพิม่ ความสะดวกสบาย สามารถตรวจสอบ
รายการขายสินค้าได้ทันที และดูรายการสรุปยอดทั้งแบบ
รายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน โดยปัจจุบนั มีรา้ นค้าใช้งานแล้ว
14,500 ร้านค้า
- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระยะที่ 2 ในส่วนของเงิน
ที่รัฐบาลจ่ายเพิ่มเติมให้กับผู้ถือบัตรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต และฝึ ก อาชี พ รายละ 100-200 บาท เข้ า สู ่
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ซึง่ ผูถ้ อื บัตรสามารถน�ำบัตรมากดถอนเงินสดจากเครือ่ งเอทีเอ็ม
ของธนาคารกรุงไทยได้
- บัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เป็นอีก
หนึ่ ง โครงการส� ำ คั ญ ต่ อ จากโครงการบั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ
เพือ่ ปรับระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผูป้ ว่ ยนอก
ของข้าราชการและครอบครัวจ�ำนวนประมาณ 5 ล้านคน
จากการเบิกจ่ายแบบเดิมมาเป็นการใช้บตั รประชาชนท�ำธุรกรรม
ผ่านเครือ่ งรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) โดยมีการติดตัง้ เครือ่ ง
EDC กว่า 5,600 เครือ่ งทีส่ ถานพยาบาลรัฐและเอกชนทัว่ ประเทศ
กว่า 1,300 แห่ง ท�ำให้การใช้สทิ ธิเ์ บิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และลดปริมาณเอกสารทางการเงิน
เพราะสามารถเรียกดูขอ้ มูลของเจ้าของบัตรและเชือ่ มต่อข้อมูล
กับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้ในการพิสูจน์
ตัวตนของผูใ้ ช้สทิ ธิไ์ ด้ทนั ที
- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับรถไฟฟ้า MRT เป็น
หนึ่ ง ในสวั ส ดิ ก ารที่ รั ฐ บาลจั ด ให้ กั บ กลุ ่ ม ผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ย
ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
รวม 7 จังหวัด ให้สามารถใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ทัง้ 2 เส้นทาง
คือ รถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงิน และรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง ซึง่ สามารถใช้
เดินทางได้ภายใต้วงเงินค่าโดยสารรถขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.) ผ่านระบบ e-Ticket/รถไฟฟ้า จ�ำนวน
500 บาท/คน/เดือน
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3. Krungthai QR Code Payment
ในปี 2560 ธนาคารได้เริ่มให้บริการ “เป๋าตุง” หรือ
แอปพลิเคชัน่ การรับช�ำระเงินด้วย QR Code ส�ำหรับร้านค้า และ
ได้จดั กิจกรรมทางการตลาดเพือ่ กระตุน้ ยอดการสมัครและใช้จา่ ย
ผ่าน QR Code ด้วยแอปพลิเคชัน่ เป๋าตุง โดยในปี 2561 ธนาคาร
ได้ตดิ ตัง้ QR Code ไปแล้วกว่า 490,000 จุดทัว่ ประเทศ
4.

โครงการ Smart University
โครงการ Smart University ถือเป็นโครงการน�ำร่อง
ในการน�ำระบบนิเวศมาบูรณาการร่วมกับระบบช�ำระเงินของ
ธนาคารผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเป็นต้นแบบและ
สนั บ สนุ น ความต่ อ เนื่ อ งตลอดห่ ว งโซ่ ในการมุ ่ ง สู ่ Digital
Banking ของธนาคาร รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์รปู แบบใหม่ของ
ธนาคาร ที่สามารถตอบสนองการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันและ
รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงในยุ ค ดิ จิ ทั ล ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
อย่างรวดเร็ว โดยเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชั่น เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า
ในมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนที่เป็น Financial Service เช่น
การช�ำระค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ และ
Non-Financial Service เช่น การสื่อสารและกระดานข่าว
การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเบื้องต้น เป็นต้น
โดยในปี 2561 ธนาคารได้เซ็น MOU โครงการ Smart University
ทั้งหมด 13 มหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น มหาวิ ท ยาลั ย
วลัยลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง เป็นต้น
5.

ความร่วมมือกับ NETS และ ITMX พัฒนาการให้บริการ
ระบบช�ำระเงินข้ามพรมแดน
ธนาคารเข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่าง NETS และ
ITMX เพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีการช�ำระเงินข้ามพรมแดนระหว่าง
ประเทศ ผ่านระบบ QR Code มาตรฐานของ NETS ประเทศ
สิงคโปร์ และ QR Code มาตรฐาน ITMX ของประเทศไทย โดย
ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการ
สนับสนุนระบบการโอนเงินและช�ำระเงินระหว่างประเทศ

6.

ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งธนาคารกรุ ง ไทยกั บ บริ ษั ท
Plug and Play
Plug and Play เป็นบริษัทระดับนานาชาติที่มีบทบาท
ในการบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ ตลอดจน
สนับสนุนการร่วมลงทุน (Venture Capital) ให้กับบริษัท
ที่มีศักยภาพ โดยมีบริษัทร่วมลงทุนแล้วมากกว่า 350 แห่ง
ตัวอย่างธุรกิจสตาร์ทอัพทีไ่ ด้รบั การบ่มเพาะโดย Plug and Play
จนประสบความส�ำเร็จ อาทิ PayPal ผู้พัฒนาระบบช�ำระเงิน
ออนไลน์ Dropbox ผู้พัฒนาบริการซิงก์และฝากไฟล์ข้อมูล
แบบออนไลน์ในรูปแบบ Cloud Storage และบริษทั Lending
Club ผูน้ ำ� ด้านการปล่อยสินเชือ่ ระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือ P2P
ธนาคารได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริ ก ารให้ ทั น ต่ อ เทคโนโลยี แ ละพฤติ ก รรมของลู ก ค้ า
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป จึงได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ Plug and Play
ในรูปแบบ Founding Anchor Partnership: FinTech
(Singapore) และ Ecosystem Membership Plus: FinTech
(Silicon Valley) เพื่อค้นหาและคัดสรรเทคโนโลยีจากธุรกิจ
สตาร์ทอัพดังกล่าว ทั้งด้านการให้สินเชื่อ ระบบการช�ำระเงิน
Digital Banking ตลอดจนน�ำเทคโนโลยีมาสนับสนุนแผน
การด�ำเนินงานของรัฐบาลและเพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินธุรกิจ
ของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจผ่านการส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการ SMEs ไทย
ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ขึ้ น จึ ง ร่ ว มมื อ กั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย และส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) จัดตัง้ “กองทรัสต์เพือ่ กิจการเงินร่วมลงทุน
ส�ำหรับธุรกิจ SMEs ก้าวไกลไปด้วยกัน” หรือ “PE Trust SME”
เพือ่ ร่วมลงทุนใน SMEs โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านการเงินในระยะเริม่ ต้นของกิจการและช่วยเหลือในการ
ขยายธุ ร กิ จ รวมทั้ ง เพิ่ ม โอกาสของการเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น
ภายใต้กรอบการลงทุนจ�ำนวน 2,000 ล้านบาท โดยมีบริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ (Trust Manager) โดยในปี 2561 มีกจิ การทีผ่ า่ น
การอนุ มั ติ ห ลั ก การลงทุ น และท� ำ Due Diligence แล้ ว
ด้วยวงเงินลงทุนประมาณ 200 ล้านบาท รวมถึงธนาคาร
ได้ดำ� เนินการศึกษาเพือ่ จัดตัง้ Private Equity Trust Startup
โดยมีวงเงินลงทุน 3,000 ล้านบาท ในลักษณะกองทรัสต์
เพื่อร่วมลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพ
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเติ บ โตของเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย
ผ่านนวัตกรรมตามกรอบนโยบายประเทศไทย 4.0
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7. โครงการนครปฐม 1st Cashless Society
ธนาคารได้รว่ มมือกับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด นครปฐม ให้ บ ริ ก าร KRUNGTHAI
QR Code แก่หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และหน่วยงานทีใ่ ห้บริการแก่ประชาชน เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการช�ำระค่าธรรมเนียมและบริการต่างๆ ผ่าน
QR Code ซึง่ เป็นจังหวัดแรกทีก่ า้ วสูส่ งั คมไร้เงินสดเต็มรูปแบบ
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างระบบการช�ำระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

203-1

การสร้าง Ecosystem เพื่ อรองรับสังคม
ไร้เงินสด (Cashless Society)

หนึ่งในภารกิจของธนาคารต่อการสนับสนุนนโยบาย
รัฐบาลในการสร้างสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ผ่านการ
ด�ำเนินนโยบาย National e-Payment เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
โครงสร้างพืน้ ฐานของการช�ำระเงิน การจัดเก็บภาษี การเข้าถึง
บริการทางการเงิน และส่งเสริมระบบ e-Payment ในทุก
ภาคส่วนนั้น ธนาคารได้ใช้ศักยภาพทางการเงินของธนาคาร
เพือ่ สนับสนุนนโยบาย National e-Payment ดังนี้

สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการรับ - จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ KTB Corporate Online
ที่เป็นบริการ Internet Banking ของธนาคารที่อ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ากลุ่มนิติบุคคล หน่วยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ รวมถึงลูกค้าบุคคล เพือ่ ให้สามารถบริหารจัดการทางด้านการเงิน ด้วยการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านเครือ่ ง EDC และ QR Code ของหน่วยงานรัฐ โดยมีจดุ เบิกจ่ายทัง้ หมด 7,571 หน่วยทัว่ ประเทศ

KTB Corporate Online

นิติบุคคล
หน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ
ลูกค้าบุคคล

7,571
หน่วยทั่วประเทศ
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สนับสนุนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยเข้าถึงบริการพื้นฐาน และช�ำระสินค้า
ทีร่ า้ นธงฟ้าประชารัฐ ผ่านการท�ำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แจกจ่ายเครือ่ ง EDC และพัฒนาแอปพลิเคชัน่ “ถุงเงินประชารัฐ”
ขึน้ มา เพือ่ ติดตัง้ ให้กบั ร้านค้าแผงลอย ร้านค้าในตลาดสด นับรวมไปถึงรถเข็นขายของทีเ่ ป็นร้านค้าธงฟ้าฯ เพือ่ ใช้ในการ
รับช�ำระเงินค่าสินค้า

ร้านธงฟ้าประชารัฐ

ร้านค้าแผงลอย

ร้านค้าในตลาดสด

รถเข็นขายของ

สนั บ สนุ น การบู ร ณาการจ่ า ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารสั ง คมและเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ยที่ ค รอบคลุ ม เด็ ก แรกเกิ ด
ผูส้ งู อายุ และผูพ้ กิ าร เพือ่ เข้าถึงสวัสดิการต่างๆ ของรัฐบาล ผ่านระบบ KTB Corporate Online ของธนาคาร โดยมีประชาชน
ได้รบั สิทธิประมาณ 12 ล้านคน

KTB Corporate Online

12
ล้านคน

เด็กแรกเกิด

ผู้สูงอายุ

ผู้พิการ
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สนับสนุนระบบ e-Payment ของระบบขนส่งมวลชน ไม่วา่ จะเป็นรถไฟฟ้า MRT รถเมล์ ขสมก. จ่ายค่าทางด่วน
ผ่านระบบ M-Pass และ Easy Pass เพือ่ ความสะดวกของประชาชนทีใ่ ช้บริการ รวมถึงการพัฒนาระบบตัว๋ ร่วม (บัตรแมงมุม)
เพือ่ ต่อยอดการให้บริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะทีค่ รอบคลุมมากขึน้
Transit Operator
Debit/Credit/
Prepaid
Automatic Gate

Passenger

Mobile Device

Wearable

Transit Device

Account Base
Ticketing System

Automatic Gate

Acquiring Bank

RFID Tag

Issuing Bank

Payment Network

สนับสนุนระบบสาธารณสุขด้วยการสร้างระบบ Health TMS Platform เพือ่ ตรวจสอบสิทธิ สถานะ และแจ้งสิทธิ
ในการรักษาพยาบาล รวมถึงดูแลเรือ่ งระบบ Payment ของการรักษาพยาบาล โดยน�ำเก็บข้อมูลของการรักษาพยาบาลที่
KTB Corporate Online ทีโ่ รงพยาบาลรัฐบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
ตรวจสอบ
สิทธิ สถานะ
แจ้งสิทธิในการ
รักษาพยาบาล

Hospital

Health TMS
Platform

ดูแลเรื่องระบบ
Payment ของการ
รักษาพยาบาล
น�ำเก็บข้อมูลของ
การรักษาพยาบาล

KTB Corporate Online

โรงพยาบาลรัฐบาล
สามารถเข้าถึงข้อมูล
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การด�ำเนินงานเพื่ อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล

ภารกิจหนึง่ ของธนาคาร คือการใช้ศกั ยภาพของธนาคาร
ทางด้านการเงิน ผ่านการด�ำเนินโครงการต่างๆ เพือ่ คุณภาพชีวติ
ของคนไทย เช่น การพัฒนาระบบ e-Payment ของหน่วยงาน
ราชการไทย การออกผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของคนกลุม่ ต่างๆ รวมถึงสินเชือ่ ส�ำหรับ
กลุ่มข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของรัฐ เพื่อเป็นการ
ยกระดับความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้
ในปี 2561 ธนาคารได้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ
เช่น
- โครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
เพือ่ ให้ดำ� เนินการซือ้ -จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยผ่าน
ระบบของธนาคารกรุงไทยและแอปพลิเคชัน่ Krungthai NEXT
บนโทรศัพท์มือถือ โดยมีผู้ลงทะเบียนซื้อจองล่วงหน้าสลากฯ
ทัง้ หมด 174,989 ราย
- โครงการขายลดเช็ ค โรงงานน�้ ำ ตาลในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารได้มกี ารพัฒนาระบบงานเพือ่ การรองรับ
การขายลดเช็คในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB eLBD โดยเป็น
ธนาคารแรกที่ให้บริการรับซื้อลดค่าอ้อย เกี๊ยวอ้อยผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เช็ค เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับ
ลูกค้ากลุม่ โรงงานน�ำ้ ตาลและชาวไร่ออ้ ย
- ธนาคารได้ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ กรุ ง ไทย SMEs
รักกันยาวๆ เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs
(Size M) ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ที่มีความต้องการเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการหรือการขยายกิจการ
- กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพือ่ ส่งเสริมการ
ออมทรัพย์และเพือ่ สร้างความมัน่ คงในการด�ำรงชีวติ วัยชราของ
กลุ่มประชาชนที่ยังไม่มีหลักประกันทางรายได้ในยามชราภาพ
ส�ำหรับผูท้ มี่ อี าชีพอิสระ
- โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็น
โครงการโอนเงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดทีอ่ ยูใ่ นครัวเรือนยากจน
และครัวเรือนทีเ่ สี่ยงต่อความยากจน รายละ 600 บาทต่อคน
ต่อเดือนเป็นเวลา 3 ปี ส�ำหรับเด็กทีเ่ กิดปีงบประมาณ 2559 - 2560
- โครงการรับช�ำระค่าปรับออนไลน์ เพื่อเป็นการ
อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ประชาชนในการช�ำระค่าปรับจราจร
ในรูปแบบ Bill Payment โดยรับช�ำระได้ทกุ ช่องทางผ่าน ATM,
Krungthai NEXT สาขาของธนาคารกรุงไทยและตัวแทนของ
ธนาคารทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
- รายการส่งเสริมการขายมาตรการช่วยเหลือ SMEs
ตามแนวประชารัฐ ธนาคารได้พัฒนารายการส่งเสริมการขาย

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

203-2
มาตรการช่วยเหลือ SMEs ตามแนวประชารัฐ เพื่อสนับสนุน
SMEs ทีม่ ศี กั ยภาพในกลุม่ อุตสาหกรรม 10 S-Curve ซึง่ ถือว่า
เป็นกลุ่มที่อยู่ในธุรกิจที่มีความส�ำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
- KTB Kids Savings เปิดรับฝากเงินบุคคลธรรมดา
สัญชาติไทยอายุไม่เกิน 15 ปีบริบรู ณ์ โดยหากเดือนไหนมีอตั รา
เงินฝากมากกว่าเงินถอนจะได้รับ Bonus 100% ของยอด
ดอกเบีย้ ทีไ่ ด้รบั เพือ่ ปลูกฝังการออมให้กบั เยาวชน
- สินเชือ่ Krungthai sSME Start-up & Innovation
เพื่ อ สนั บ สนุ น ผู ้ ป ระกอบการรายใหม่ และผู ้ ป ระกอบการ
นวัตกรรมเทคโนโลยี ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
ของประเทศไทย โดยให้ระยะเวลากูส้ งู สุด 7 ปี และไม่กำ� หนด
รายได้ขนั้ ต�ำ่
- บัญชีเงินฝากพื้นฐาน เป็นบริการส�ำหรับคนไทยที่
มีอายุ 65 ปีขนึ้ ไป หรือส�ำหรับบุคคลทีถ่ อื บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพื่อรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และ
เข้าถึงบริการทางการเงินต่างๆ ได้สะดวกยิง่ ขึน้
- โครงการกองทุนหมู่บ้าน ธนาคารได้เริ่มด�ำเนิน
โครงการนีม้ าตัง้ แต่ปี 2546 ด้วยการสนับสนุนเงินกูแ้ ก่กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้กับ
เกษตรกร หรือสมาชิกในหมู่บ้านน�ำไปลงทุน พัฒนาอาชีพ
สร้างงาน สร้างรายได้ หรือ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย บรรเทา
เหตุฉกุ เฉิน ภายในวงเงินกูก้ องทุนละไม่เกิน 1 ล้านบาท
- โครงการพั ฒ นาระบบกองทุ น เงิ น ให้ กู ้ ยื ม เพื่ อ
การศึกษา (กยศ.) แบบดิจทิ ลั ธนาคารด�ำเนินการพัฒนาระบบ
งานส�ำหรับระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล
(Digital Student Loan Fund System หรือ ระบบ DSL) เพิม่
ความสะดวกให้แก่ผกู้ ยู้ มื ด้วย QR Code ท�ำให้สามารถเข้าถึง
ระบบการช�ำระเงินมีความสะดวก รวดเร็วยิง่ ขึน้ และยังเชือ่ มกับ
ระบบพร้อมเพย์

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้รว่ มมือกับบรรษัทประกันสินเชือ่
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ
SMEs ทีม่ ศี กั ยภาพ มีความส�ำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจ ด้วยการออก 5 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส�ำหรับโครงการ
ดังกล่าว ได้แก่
- สินเชือ่ Krungthai sSME ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
เพื่อสนับสนุนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่อง EDC และ
จะขยายไปยังร้านค้าทีต่ ดิ แอปพลิเคชัน่ ถุงเงินประชารัฐ ให้เข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น และสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- สินเชือ่ Krungthai sSME ธุรกิจท่องเทีย่ วและธุรกิจ
ต่อเนือ่ ง เพือ่ สนับสนุนวงเงินในการขยายธุรกิจ ให้ผปู้ ระกอบการ
SME เกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว เช่น โรงแรม ทัวร์ ร้านอาหาร ร้าน
ขายสินค้า OTOP ทัง้ ในเมืองท่องเทีย่ วเมืองหลักและเมืองรอง
รวมถึงธุรกิจต่อเนือ่ งทัง้ หมด
- สิ น เชื่ อ Krungthai sSME EEC 4.0 ส� ำ หรั บ
ผูป้ ระกอบการหรือคูค่ า้ ทีอ่ ยูใ่ นโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ในจังหวัดชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา
- สินเชือ่ เพือ่ สนับสนุนผูป้ ระกอบการ SMEs ในกลุม่
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 S-Curve ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มี
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต เช่น ยานยนต์สมัยใหม่
หุน่ ยนต์เพือ่ อุตสาหกรรม การบินและโลจิสติกส์ เป็นต้น
- สินเชื่อ Krungthai Mini Bus สนับสนุนเงินทุน
ให้กบั ผูป้ ระกอบการรถตูโ้ ดยสาร เพือ่ เปลีย่ นเป็นรถมินบิ สั ให้กู้
สูงสุดรายละไม่เกิน 20 ล้านบาท
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ผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

ธนาคารในฐานะสถาบันการเงินมีบทบาทส�ำคัญต่อการ
ร่วมสร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่ดี (Environmental

Impact) ด้วยการเป็นแหล่งทุนให้สินเชื่อต่อภาคเอกชนและ
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneur) พัฒนา
นวัตกรรมลดผลกระทบปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมอิ ากาศ (Climate Change) และการรักษาสภาพแวดล้อม
ดังนี้

ผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

โครงการสนับสนุนสินเชือ่ นวัตกรรมดี
ไม่มดี อกเบีย้ (SME Innovation)

ธนาคารร่วมมือกับส�ำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
ซึง่ ได้รเิ ริม่ โครงการ “สนับสนุนสินเชือ่
นวัตกรรมดีไม่มดี อกเบีย้ ” เพือ่ ให้เป็น
กลไกการเงินที่ส�ำคัญในการน�ำร่อง
ขยายผลสูเ่ ชิงพาณิชย์ โดย สนช. จะ
เป็นผู้ให้การสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้
แทนผูป้ ระกอบการนวัตกรรมในวงเงิน
สนับสนุนดอกเบี้ยสูงสุด 5 ล้านบาท
ต่อโครงการในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

ธนาคารจะเป็ น ผู ้ พิ จ ารณาสิ น เชื่ อ ตาม
ระเบียบธนาคารให้กบั ผูป้ ระกอบการทีจ่ ดั
ท�ำโครงการนวัตกรรมทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน
จาก สนช.

โครงการเงินกูเ้ พือ่ สิง่ แวดล้อม

ธนาคารในฐานะผู ้ จั ด การกองทุ น
สิ่งแวดล้อม ด�ำเนินโครงการสินเชื่อ
เพื่อสิ่งแวดล้อมส�ำหรับภาคเอกชน
ร่ ว มกั บ กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมี
กรอบให้ ก ารสนั บ สนุ น เงิ น กู ้ อั ต รา
ดอกเบีย้ ต�ำ่ ร้อยละ 2-3 ต่อปี เพือ่ จูงใจ
ให้ กั บ ภาคเอกชนลู ก ค้ า ธนาคาร
ได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการดูแลสิง่ แวดล้อม
ทัง้ นี้ ในปี 2561 กองทุนสิง่ แวดล้อม
ได้ ก� ำ หนด 3 ลั ก ษณะโครงการ
ที่ธนาคารสามารถพิจารณาสินเชื่อ
และโครงการได้ เ อง (ไม่ ต ้ อ งผ่ า น
การพิจารณาคณะกรรมการกองทุน
สิง่ แวดล้อม) เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัว
ในการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. โครงการปรั บ เปลี่ ย น
เครื่องจักร อุปกรณ์ ในระบบบ�ำบัด
อากาศ น�้ ำ เสี ย หรื อ ระบบก� ำ จั ด
ของเสีย เพือ่ ทดแทนระบบเดิมทีม่ อี ยู่
งบประมาณไม่เกิน 50 ล้านบาท

ธนาคารจะเป็ น ผู ้ พิ จ ารณาสิ น เชื่ อ ตาม
ระเบี ย บธนาคารให้ กั บ ผู ้ ป ระกอบการ
จัดท�ำโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ขยาย
ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย อากาศเสีย และอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับระบบที่ได้รับการพิจารณา
ด้านเทคนิคจากกองทุนสิง่ แวดล้อม

เกณฑ์การพิ จารณาให้สินเชื่อ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

102-11, 203-2
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

เกณฑ์การพิ จารณาให้สินเชื่อ

2. โครงการติดตัง้ ระบบหมัก
มูลสัตว์ เพือ่ น�ำกลับมาท�ำปุย๋ หรือสาร
บ�ำรุงดิน ที่มีก�ำลังการผลิตต่อเครื่อง
ไม่เกิน 20 ตัน/วัน
3. โครงการก่อสร้างเฉพาะ
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ที่มีความสามารถ
บ�ำบัดไม่เกิน 100 ลูกบาศก์เมตร/วัน
โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการ
วิ จั ย พั ฒ นา และวิ ศ วกรรมทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำหรับ
ภาคเอกชน (SME-R&D Fund)

ธนาคารร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจ
ลงทุนพัฒนาขีดความสามารถในการ
ท�ำวิจยั พัฒนา วิศวกรรมทางวิทยาศาสตร์
เพือ่ พัฒนาธุรกิจ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน และการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างยัง่ ยืน

ธนาคารจะเป็ น ผู ้ พิ จ ารณาสิ น เชื่ อ ตาม
ระเบียบธนาคารให้กับผู้ประกอบการที่
จัดท�ำโครงการที่ได้รับการพิจารณาแล้ว
จากส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โครงการเงิ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ การ
อนุรกั ษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน

ธนาคารด� ำ เนิ น โครงการฯ ร่ ว มกั บ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์
พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ช่วยส่งเสริม ผลักดัน
ให้ เ กิ ด การลงทุ น ด้ า นการอนุ รั ก ษ์
พลังงาน โดยให้การสนับสนุนเงินกูย้ มื
แก่ผู้ประกอบการที่สามารถสร้างการ
อนุรกั ษ์พลังงานอย่างยัง่ ยืนในองค์กรได้
ปั จ จุ บั น ธนาคารด� ำ เนิ น โครงการ
ในระยะที่ 6 (วงเงินสินเชือ่ เพิม่ เติม)

ธนาคารจะเป็ น ผู ้ พิ จ ารณาสิ น เชื่ อ ตาม
ระเบียบธนาคารให้กบั ผูป้ ระกอบการทีจ่ ดั
ท�ำโครงการอนุรักษ์พลังงานที่ได้รับการ
พิจารณาด้านเทคนิคจากกองทุนอนุรักษ์
พลังงาน

สิ น เชื่ อ กรุ ง ไทยประหยั ด พลั ง งาน
(KTB - Green Loan)

เป็ น สิ น เชื่ อ เพื่ อ ลงทุ น ในด้ า นการ
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานให้ กั บ ลู ก ค้ า ของ
ธนาคาร

ธนาคารจะเป็นผูพ้ จิ ารณาสินเชือ่ ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
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102-7, 203-2

1

2

3

โ ค ร ง ก า ร ส นั บ ส นุ น สิ น เ ชื่ อ
น วั ต ก ร ร ม ดี ไ ม่ มี ด อ ก เ บี้ ย
(SME Innovation)
เริม
ั
่ ด�ำเนินการปี 2551 - ปัจจุบน

โครงการเงินกูเ้ พื่ อสิ่งแวดล้อม
บ� ำ บั ด น้� ำ เสี ย ได้ 107,672.50
ลบ.ม./ปี
เริม
ั
่ ด�ำเนินการ ปี 2541 - ปัจจุบน

โครงการสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น เพื่ อ
การวิจัย พั ฒนา เริม
่ ด�ำเนินการ
และวิศ วกรรมทางวิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีส�ำหรับภาคเอกชน
(SME-R&D Fund)
เริม
ั
่ ด�ำเนินการ ปี 2551 - ปัจจุบน

•

•
•

วงเงินสินเชื่อรวมสะสม

•

วงเงินสินเชื่อรวมสะสม

170.44
ล้านบาท

วงเงินสินเชื่อรวมสะสม

2,199.84
ล้านบาท

290.50
ล้านบาท

4

5

โครงการเงิ น หมุ น เวีย นเพื่ อการอนุ รัก ษ์ พ ลั ง งาน
โดยสถาบันการเงิน
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 7,020,131.54 kWh/ปี
ประหยัดไฟ 28,703,187.59 บาท/ปี
เริม
ั
่ ด�ำเนินการ ปี 2546 - ปัจจุบน

สิ นเชื่อกรุงไทยประหยัดพลังงาน (KTB - Green
Loan)
เริม
ั
่ ด�ำนเนินการ ปี 2553 - ปัจจุบน

•
•
•

•

วงเงินสินเชื่อรวมสะสม

วงเงินสินเชื่อรวมสะสม

3,531.79

134.24 ล้านบาท

ล้านบาท

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้อนุมัติสินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการโรงงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)
ที่เป็นพลังงานหมุนเวียน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษแก่สภาพแวดล้อมและสังคม โดยที่ผ่านมาธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อให้แก่พลังงาน
หมุนเวียน 2 ประเภท ได้แก่
1. พลังงานแสงอาทิตย์ ธนาคารได้อนุมตั สิ นิ เชือ่ ให้กบั
2. พลังงานชีวมวล/พลังงานขยะ ธนาคารได้อนุมัติ
ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยพลังงาน สินเชื่อให้กับผู้ประกอบการโรงงานไฟฟ้าพลังงานชีวมวล/
แสงอาทิตย์เป็นพลังงานทีม่ คี วามปลอดภัยสูง สามารถไว้วางใจ พลังงานขยะ โดยสามารถใช้จากวัตถุดิบจ�ำพวกชีวมวลที่เหลือ
ได้ ใ นระยะยาวเนื่ อ งจากอุ ป กรณ์ ทุ ก ชิ้ น ที่ ติ ด ตั้ ง ไม่ มี ส ่ ว นที่ จากการเกษตร เช่น อ้อย มูลสัตว์ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
เคลือ่ นไหว (Moving Parts) และเป็นพลังงานสะอาดทีไ่ ม่มสี าร ซึง่ เป็นการลดปริมาณขยะทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจากปริมาณขยะทัง้ จาก
คาร์บอนไดออกไซด์ ควัน หรือมลพิษใด นอกจากนี้ยังเป็น ขยะชุ ม ชนและอุ ต สาหกรรมในประเทศไทยมี อ ยู ่ เ ยอะมาก
พลังงานหมุนเวียนที่สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งมีความ ซึ่ ง เป็ น การน� ำ เศษขยะที่ ว ่ า นี้ ม าใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
เหมาะสมกับประเทศไทยทีเ่ ป็นประเทศเมืองร้อน มีแสงอาทิตย์ และมีตน้ ทุนทีต่ ำ�่ กว่าโรงงานไฟฟ้าประเภทอืน่ ๆ
ตลอดทัง้ ปี

ยอดอนุมต
ั ิสินเชื่อ

ก�ำลังผลิต

ยอดอนุมต
ั ิสินเชื่อ

ก�ำลังผลิต

16,685.26
ล้านบาท*

531.38
MW*

6,999.60
ล้านบาท*

252.70
MW*

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยธนาคารเริม่ ปล่อยสินเชือ่ ส�ำหรับพลังงานหมุนเวียนตัง้ แต่ปี 2559

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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102-7, 103-3, 201-1, 201-4

ผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
ด้วยธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ผ่านกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน ร้อยละ 55.05 และด�ำรงสถานะเป็นบริษทั มหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารจึงมีบทบาท
ส�ำคัญต่อการสนับสนุนนโยบาย และโครงการภาครัฐ และพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทย สร้างงานภายในประเทศ เช่น นโยบายประเทศไทย
4.0 การสร้างเศรษฐกิจดิจทิ ลั เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้านธงฟ้าประชารัฐ
การรองรับสังคมผูส้ งู อายุ ในขณะเดียวกันธนาคารต้องด�ำเนินธุรกิจเพือ่ ผลประกอบการทีด่ ี ทัง้ ในส่วนของธนาคารและบริษทั ในเครือ
เพือ่ ผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ โดยทีผ่ า่ นมาธนาคารได้ดำ� เนินงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาล และการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ค�ำนึงถึง
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วนตามวิสยั ทัศน์ “Growing Together” ครอบคลุมใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
พร้อมเติบโตไปกับทุกภาคส่วนของสังคมไทยอย่างยัง่ ยืน
ตารางมูลค่าทางเศรษฐกิจทีอ่ งค์กรสร้างขึน้ และกระจายมูลค่าเศรษฐกิจทางตรง
ข้อมูลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปี 2559-2561
รายละเอียด

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2559

2560

2561*

ผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐศาสตร์					
รายได้
150,202.81
142,944.27
135,966.56
ต้นทุนการด�ำเนินงาน
45,746.79
56,875.05
43,005.98
ค่าใช้จา่ ยพนักงานและผลประโยชน์
23,151.95
22,490.45
24,111.44
ค่าใช้จา่ ยส�ำหรับทีม่ าของเงินทุน
40,758.88
34,375.41
34,429.12
ค่าใช้จา่ ยด้านภาษี
10,351.68
7,698.44
9,092.27
ค่าใช้จา่ ยด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม
225.72
192.45
227.13
- เงินบริจาคเพือ่ สาธารณกุศล/สาธารณประโยชน์
19.79
45.38
11.26
- เงินบริจาคเพือ่ การศึกษา/กีฬา
76.07
72.09
96.86
- ค่าใช้จา่ ยด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
62.01
22.30
50.23
- สนับสนุนค่าใช้จา่ ยเพือ่ ประโยชน์แก่สงั คม
8.03
4.63
8.66
- การให้ทนุ การศึกษาแก่บคุ คลภายนอกองค์กร
5.62
2.09
5.23
- ค่าสมาชิกและค่าบ�ำรุงแก่ชมรม และ/สมาคมภายนอก
54.20
45.96
54.89
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม
29,967.79
21,312.47
25,100.62
* ปี 2560 และ ปี 2561 ธนาคารจัดรูปแบบรายงานรายได้ดอกเบีย้ ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ และก�ำไรสุทธิจากธุรกรรมเพือ่ ค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศใหม่
โดยเปลีย่ นแปลงการจัดแสดงรายการรายได้จากธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ในบัญชีเพือ่ การธนาคารทีใ่ ช้ลดความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ทีจ่ ากเดิมจัดแสดงในรายการ
ก�ำไรสุทธิจากธุรกรรมเพือ่ ค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศไปจัดแสดงในรายการรายได้และค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้

ทัง้ นี้ รายได้ทเี่ กิดขึน้ ของธนาคารกรุงไทยเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาธุรกิจของธนาคาร ภายใต้
กฎเกณฑ์และข้อบังคับของหน่วยงานก�ำกับ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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การด�ำเนินงาน

ด้านสังคม
การด�ำเนินงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล ในปี 2561

ธนาคารค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบุคลากร
ลูกค้า ควบคู่ไปกับชุมชน

เป้าหมาย
การด�ำเนินงาน

ประสิทธิภาพการใช้จา่ ย
ด้านพนักงาน

≤ 15.62%

ผล
การด�ำเนินงาน

17.34%

(ค่าใช้จา่ ยพนักงาน/
รายได้รวม)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

จากบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมลูกค้า น�ำไปสู่ความท้าทายในการด�ำเนินงาน
และการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นภายใต้บริบทของ Digital Banking ธนาคารจึงได้กำ� หนดแนวทางการบริหารงาน
ด้านทรัพยากรบุคคล เพื่ อให้สอดคล้องกับนโยบายการมุ่งสู่ Invisible Banking โดยได้ด�ำเนินการก�ำหนด
แนวทางการบริหารอัตราก�ำลังในภาพรวมของธนาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ส�ำหรับการสรรหาบุคลากร
เพื่ อปฏิบัติงาน Function ต่างๆ ธนาคารมีนโยบายในการหมุนเวียน และสรรหาจากภายในธนาคารก่อน ทั้งนี้
ส�ำหรับการสรรหาบุคลากรจากภายนอกจะก�ำหนดส�ำหรับ Function ที่สอดรับกับนโยบายการเป็น Invisible
Banking ที่ต้องการบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้าน
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103-2

การด�ำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล

ด้านการพัฒนาพนักงาน ธนาคารมุง่ เน้นการสร้าง “คนเก่ง
และคนดี” เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรภายใต้บริบทของ
Digital Banking ให้ไปสูเ่ ป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ โดยได้พจิ ารณา
ทบทวน Competencies ทั้ ง Core Competencies,
Technical Competencies และ Management
Competencies รวมไปถึง Leadership Development
Framework เพือ่ ให้สอดรับกับนโยบายการมุง่ สู่ Digital Banking
นอกจากนั้น ยังได้ด�ำเนินการประเมิน Competency ของ
พนักงานทั่วทั้งองค์กรเพื่อหาจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา
และน� ำ ผลการประเมิ น มาใช้ ป ระกอบการก� ำ หนดแนวทาง
การพัฒนาในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นที่การพัฒนาในรูปแบบ
Coaching, Rotation, ไปจนถึงการหมุนเวียนพนักงานระหว่าง
ธนาคารและบริษทั ในเครือ (Secondment) อีกทัง้ ยังมุง่ เน้นการ
Upskill & Reskill พนักงานทีไ่ ด้รบั การปรับเปลีย่ น Function
งานทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก Digital Banking เพือ่ พัฒนาพนักงาน
ทั้งทางด้าน Performance และ Potential เพื่อให้สามารถ
เติบโตตามเส้นทางความก้าวหน้าได้
ธนาคารยังให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา Leadership
แก่หวั หน้าหน่วยงานทุกระดับ (ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง)
เนื่องจากหัวหน้าหน่วยงานเป็นปัจจัยส�ำคัญในการยกระดับ
ความผูกพันของพนักงาน (Engagement) และผลการปฏิบตั งิ าน

ของพนักงาน ซึง่ จะน�ำไปสูว่ ฒ
ั นธรรม Performance Driven
Organization (PDO) ที่ช่วยรักษาคนดีคนเก่ง และสร้าง
การเติบโตทีม่ นั่ คงและยัง่ ยืนของธนาคารต่อไป
ธนาคารด�ำเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรม ซึ่งเป็นปัจจัย
ส�ำเร็จหนึ่งในการสร้างพนักงานให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง โดย
โครงการดังกล่าวจะช่วยให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการระดม
ความคิด “ปัญหาทีอ่ ยากแก้ ความดีทอี่ ยากท�ำ” เพือ่ ยกระดับ
กระบวนการท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ การสร้างวัฒนธรรม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) และการขับเคลื่อน
ธนาคารคุณธรรมต้นแบบต่อไป
จากความมุ ่ ง มั่ น ของธนาคารในการดู แ ลและพั ฒ นา
พนักงานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็น Best Place to Work
จึงท�ำให้ในปี 2561 ธนาคารกรุงไทยได้รับการจัดอันดับให้
อยูใ่ น Global 2000: World’s Best Employers 2018 จัดโดย
บริษทั Forbes ของสหรัฐอเมริกา ในล�ำดับที่ 8 ของกลุม่ บริษทั
ไทย หรือล�ำดับที่ 143 ในกลุม่ บริษทั ทัว่ โลกจ�ำนวน 500 บริษทั
ทีไ่ ด้รบั การจัดล�ำดับดังกล่าว
ในปี 2561 ธนาคารกรุงไทยมีบุคลากรจ�ำนวนทั้งสิ้น
21,764 คน สามารถจ�ำแนกตามเพศ ประเภทการจ้าง พืน้ ที่ และ
ระดับพนักงาน ดังนี้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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102-7, 102-8, 103-2
ข้อมูลจ�ำนวนของพนักงาน
จ�ำแนกตามประเภท
การจ้าง
พนักงาน
ประจ�ำ
พนักงาน
จ้างเต็มเวลา
(Full-time)
พนักงาน
ชัว่ คราว

จ�ำแนกตามระดับ
พนักงาน

ผูบ้ ริหารระดับสูง
ผูบ้ ริหารระดับต้น-กลาง
พนักงาน
รวม
ลูกจ้างบริการ*
ลูกจ้างอืน่ ๆ**
รวม

รวมทั้งหมด

ปี 2559
ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

ปี 2560
รวม
(คน)

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

ปี 2561
รวม
(คน)

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวม
(คน)

54
24
78
49
24
73
50
29
79
1,618 1,701 3,319 1,561 1,732 3,293 1,498 1,694 3,192
5,615 14,599 20,214 5,179 13,872 19,051 4,938 13,397 18,335
7,287 16,324 23,611 6,789 15,628 22,417 6,486 15,120 21,606
108
27
135
106
21
127 103
36
139
5
27
32
2
14
16
2
17
19
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 21,764

*ลูกจ้างบริการ : ลูกจ้างทัง้ หมด ยกเว้นลูกจ้างท�ำหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์
**ลูกจ้างอืน่ ๆ : ลูกจ้างท�ำหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ ลูกจ้างท�ำหน้าทีต่ รวจสอบกิจการและทีพ่ กั อาศัยลูกค้า และลูกจ้างท�ำหน้าทีต่ ดิ ตามหนีร้ ายย่อย
ภาคสนาม

405-1
ในส่วนของการรับพนักงานใหม่ ธนาคารจะพิจารณารับเพิม่
ตามความจ�ำเป็นของธุรกิจธนาคารทีร่ องรับ Digital Banking และ
ส�ำหรับพนักงานเดิม โดยจะพัฒนาพนักงานให้มที กั ษะทีต่ อบรับ
กับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลีย่ นแปลงไป ให้พนักงานมีขดี ความ
สามารถที่พร้อมปฏิบัติงาน และเพื่อให้ธนาคารสามารถบรรลุ
เป้าหมายได้ตามแผนยุทธศาสตร์ทกี่ ำ� หนด
โดยธนาคารมี ก ารดึ ง ดู ด บุ ค คลภายนอกที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถโดดเด่น มีศักยภาพสูงมาปฏิบัติงานกับธนาคาร
ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ Management Trainee (MT),
โครงการทุนการศึกษาปริญญาโทต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัย
ชัน้ น�ำ จากประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และฝรัง่ เศส นอกจากนัน้
ธนาคารยังเพิ่มช่องทางการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ
ในด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับ Future Banking ได้แก่ ด้าน Data Scientist/
Data Analytics และ Finance Technology Instrument
โดยสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทีม่ ผี ลงานด้านนวัตกรรม
และยังได้สร้างเครือข่ายเพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพจาก
หน่ ว ยงานราชการโดยการสรรหาบุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ ทุ น จาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาปฏิบัติงานกับ
ธนาคาร เพือ่ ร่วมพัฒนานวัตกรรมส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจและ
บริการด้านการเงินเพื่อรองรับการท�ำงานของธนาคารที่มุ่งสู่
การเป็น Digital Banking
ธนาคารจะพิจารณาหน่วยงาน หรือลักษณะงานทีม่ คี วาม
ท้าทาย รวมไปถึงงานที่เป็น Project-Based และมีการน�ำ
ลักษณะการท�ำงานแบบ Agile มาปรับใช้มากยิง่ ขึน้ นอกจากนัน้
ก่อนการรับพนักงานศักยภาพสูงเข้ามาร่วมปฏิบตั งิ าน ธนาคาร

จะมีการพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสมกับทักษะ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ โดยเทียบเคียงกับ Market Rate
และธนาคารยังได้มีการปรับรูปแบบองค์กรให้มีความคล่องตัว
เหมาะสมกับการปฏิบตั งิ านในสถานการณ์ปจั จุบนั
ด้านการ Retention พนักงานกลุม่ ศักยภาพสูง ธนาคาร
ได้มกี ารศึกษาข้อมูลต่างๆ จาก Best Practice ในองค์กรชัน้ น�ำ
ทัง้ ในและต่างประเทศ รวมไปถึงยังได้มกี ารน�ำข้อมูลต่างๆ ภายใน
ธนาคารมาวิเคราะห์ เพื่อเป็นการวางแนวทางในการดูแล
พนักงานกลุ่มดังกล่าวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยแนวทาง
ในการ Retain พนักงานกลุม่ ศักยภาพสูงของธนาคารแบ่งออกเป็น
2 ด้าน ได้แก่ ด้าน Financial และด้าน Non-Financial
โดยในด้าน Financial ธนาคารได้มกี ารจัดท�ำ Compensation
Review, Market Adjustment เพื่ อ ให้ พ นั ก งานได้ รั บ
ผลตอบแทนเหมาะสมสอดคล้องกับ Market Rate ขณะทีด่ า้ น
Non-Financial นัน้ ธนาคารได้จดั ท�ำ Rotation Plan เพือ่ ให้
พนักงานมีโอกาสหมุนเวียนเปลีย่ นงาน (Job Rotation) ไปใน
งานทีท่ า้ ทายความสามารถ เพือ่ เสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงาน
มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย
นอกจากนั้น ธนาคารยังได้มีการจัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคล
(Individual Development Plan) เพือ่ เตรียมพนักงานกลุม่
ศักยภาพสูงให้มคี วามพร้อมส�ำหรับการทดแทนต�ำแหน่งทีส่ งู ขึน้
(Successor) และมีการก�ำหนดแนวทางในการดูแลพนักงาน
กลุม่ ศักยภาพสูง โดยจัดให้มี Mentor เป็นทีป่ รึกษา และมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์, Project Assignment, Show &
Share Session เพื่อให้สามารถสร้าง Value ให้กับตนเอง
และธนาคารมากขึน้
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102-7, 102-8, 401-1, 405-1, 406-1
จ�ำนวนและอัตราส่วนของพนักงานเข้าใหม่ และพนักงานทีพ่ น้ สภาพ แยกตามช่วงอายุ เพศ และภูมภิ าค
ข้อมูลพนักงาน

ปี 2559
เข้าใหม่
(คน)

พ้ นสภาพ
(คน)

ปี 2560
เข้าใหม่
(คน)

พ้ นสภาพ
(คน)

ปี 2561
เข้าใหม่
(คน)

จ�ำนวนของพนักงานจ�ำแนกตามเพศ						

ชาย
ร้อยละ
หญิง
ร้อยละ
รวม

511
333
285
234
287
6.77
4.41
3.85
3.16
4.35
1,579
619
595
542
367
9.56
3.75
3.63
3.31
2.42
2,090
952
880
776
654
จ�ำนวนของพนักงานจ�ำแนกตามช่วงอายุ						
อายุ < 30
1,687
536
572
437
233
ร้อยละ
19.64
6.24
8.33
6.37
5.35
อายุ 30 - 50
401
228
305
297
415
ร้อยละ
3.81
2.17
2.71
2.64
3.41
อายุ > 50
2
188
3
42
6
ร้อยละ
0.04
3.81
0.05
0.74
0.11
รวม
2,090
952
880
776
654
จ�ำนวนของพนักงานจ�ำแนกตามพื้ นที่						
กลาง (กทม. และปริมณฑล)
1,319
507
638
480
606
ร้อยละ
11.15
4.28
5.45
4.10
5.47
ภูมภิ าค
769
443
242
296
48
ร้อยละ
6.30
3.63
2.01
2.46
0.45
ต่างประเทศ
2
2
0
0
0
ร้อยละ
14.29 14.29
0
0
0
รวม
2,090
952
880
776
654
อัตราส่วน พนักงานใหม่ : พนักงานพ้ นสภาพ
2.20
1.00
1.13
1.00
0.45
ทั้งนี้ ธนาคารมีนโยบายเรื่องการแต่งตั้งและการว่าจ้าง
ทีเ่ ป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ ให้โอกาสผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถ
เท่าเทียมกัน และโปร่งใส โดยมีแนวทางด�ำเนินการ ดังนี้
1. ตามระเบียบการพนักงานเรือ่ งการแต่งตัง้ และว่าจ้าง
พนักงานของธนาคาร ไม่มีการระบุหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่
เป็นการกีดกันการจ้างงานหรือเลือกปฏิบัติ แต่เปิดโอกาสการ
จ้างงานอย่างเท่าเทียมจากความรูค้ วามสามารถ และคุณสมบัติ
ที่ เ ป็ น ไปตามคุ ณ สมบั ติ ข องพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ และมี
กระบวนการคัดเลือกอย่างโปร่งใส โดยมีการประกาศรับสมัคร
ภายในธนาคาร จาก Successor Pool ก่อน หากพิจารณาแล้ว
เห็นว่าไม่สามารถสรรหาบุคคลภายในทีม่ คี วามเหมาะสมขึน้ มา
ทดแทนได้ทันที จึงจะพิจารณารับบุคคลภายนอกที่มีความรู้
ความสามารถและทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร โดยมีการแต่งตั้ง

พ้ นสภาพ
(คน)

594
9.01
854
5.63
1,448
303
6.95
521
4.29
624
11.89
1,448
850
7.67
598
5.60
0
0
1,448
1.00

คณะกรรมการท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาสรรหาและคัดเลือก เพือ่ เข้ามา
ปฏิบตั งิ านกับธนาคาร
2. การประกาศรับสมัครงานของธนาคารในต�ำแหน่ง
ต่างๆ เคารพสิทธิมนุษยชน ให้โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันระหว่างเพศ
ในการสมัครงาน รวมถึงมีการประกาศรับสมัครต�ำแหน่งพิเศษ
ส�ำหรับผูพ้ กิ าร เพือ่ เป็นการเปิดโอกาสในการท�ำงานให้กบั ผูพ้ กิ าร
และธนาคารให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ โดยมีการก�ำหนดนโยบายและแนวทางในการ
ด� ำ เนิ น การเพื่ อ ส่ ง เสริ ม คนพิ ก ารให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น
ในรูปแบบต่างๆ ทัง้ การจ้างงาน การให้การสนับสนุนด้านทุนทรัพย์
เพือ่ พัฒนาอาชีพ และการให้ความช่วยเหลืออืน่ ใด รวมถึงการ
สนับสนุนเงินตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงกลุ่มผู้พิการ โดยธนาคารได้
ปฏิบตั ติ ามมาตรา 33 ว่าจ้างผูพ้ กิ าร จ�ำนวน 1 คน และปฏิบตั ิ
ตามมาตรา 35 จ�ำนวน 200 คน
การประเมินผลการปฏิบต
ั ง
ิ านของพนักงาน

ธนาคารมีระบบการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน (Performance
Management) ซึง่ เป็นกระบวนการทีด่ ำ� เนินการอย่างเป็นระบบ
และต่อเนือ่ ง เพือ่ ผลักดันให้ผลงานของพนักงานบรรลุเป้าหมาย
ตามทีธ่ นาคาร หน่วยงาน และรายบุคคล ได้ตงั้ ไว้ ได้แก่
1) การวางแผนก�ำหนดตัววัดผลการด�ำเนินงาน เป้าหมาย
และเกณฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ผล จะต้ อ งมี ค วามชั ด เจน
และสอดคล้องกับทิศทางตามยุทธศาสตร์ของธนาคาร โดยมี
การน�ำตัวชีว้ ดั ผลงาน (KPI) มาใช้เป็นเครือ่ งมือก�ำหนดเป้าหมาย
การท�ำงานของพนักงานโดยมีการตกลงร่วมกันระหว่างผูบ้ งั คับ
บัญชากับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ให้ความส�ำคัญกับ
การมีส่วนร่วมระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงาน ในการ
ผลักดันให้พนักงานมีผลงานสูงขึน้

1

4

การวางแผน
(Planning)

• KPI Setting
• Target

เชื่อมโยงผลการปฏิบต
ั ง
ิ าน
กับผลตอบแทน

• ขึน้ เงินเดือน
• โบนัส
• เลื่อนต�ำแหน่ง

2) การติดตามผลงาน การให้คำ� แนะน�ำการปฏิบตั งิ าน
และการสอนงาน (Coaching & Feedback) ผู้บังคับบัญชา
สามารถติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาว่ า
มีผลงานคืบหน้าและใกล้บรรลุเป้าหมายตาม KPI เพียงใด
นอกจากนั้นผู้บังคับบัญชาจะต้องหาแนวทางในการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท�ำงานได้ดี
ยิง่ ขึน้ มีการสอนงาน และให้คำ� ปรึกษาแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา
3) การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านโดยวั ด จาก
ความส�ำเร็จของงาน โดยเทียบกับเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้
4) การเชื่อมโยงผลที่ได้จากการประเมินไปใช้ในการ
พิจารณาผลตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินให้แก่
พนักงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน
ที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี มีความมุ่งมั่นในการท�ำงานตามหลัก
Pay for Performance เพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็น Performance Driven
Organization
โดยพนักงานทุกระดับของธนาคารได้รับการประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านครบถ้วน 100%

การติดตามผลงาน
(Monitoring &
Managing
Performance)

2

• Coaching & Feedback
• Review & Tracking

การประเมิน
ผลการปฏิบต
ั ิงาน
(Performance
Appraisal)

• การวัดผลการปฏิบตั ิงาน
• Performance Ranking

3
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การจัดสวัสดิการส�ำหรับพนักงาน

ธนาคารจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ครอบคลุมพืน้ ทีก่ ารปฏิบตั งิ านทีส่ ำ� คัญของธนาคาร ทัง้ อาคารส�ำนักงานใหญ่ ส�ำนักงาน
ธุรกิจ ส�ำนักงานเขต สาขา รวมถึงพืน้ ทีท่ ำ� การของธนาคาร ทัง้ ในนครหลวงและภูมภิ าค โดยมีรายละเอียดสวัสดิการตามข้อทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานธนาคารกรุงไทย
แบ่งตามประเภท
ด้านเศรษฐกิจ				
เงินเดือน
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
เงินค่าล่วงเวลา
เงินยืมสวัสดิสงเคราะห์
เงินกูส้ วัสดิการเพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
เงินสมทบเงินกูส้ วัสดิการเพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
เงินกูส้ วัสดิการเพือ่ ซือ้ รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
เงินกูส้ วัสดิการเพือ่ ซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์
เงินกูเ้ พือ่ สวัสดิการพิเศษ
เงินช่วยเหลือพิเศษแก่พนักงานธนาคารทีป่ ฏิบตั งิ านในหน่วยงาน
ทีต่ งั้ อยูบ่ นเกาะ
ด้านความมัน
่ คง ปลอดภัยในชีวต
ิ 				
เงินช่วยเหลือกรณีทพุ พลภาพหรือถึงแก่กรรมจากการท�ำงาน
เงินทดแทน กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ถึงแก่กรรม
เนือ่ งจากท�ำงาน
เงินทดแทนกรณีทพุ พลภาพ อันมิใช่เนือ่ งจากท�ำงาน
เงินสงเคราะห์คา่ ฌาปนกิจ
การฌาปนกิจสงเคราะห์
กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือบุตร
เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยธรรมชาติหรือเหตุสดุ วิสยั
ชมรมเพือ่ นช่วยเพือ่ น
ด้านการจูงใจ				
รถยนต์ประจ�ำต�ำแหน่ง
เงินประจ�ำหน่วยงาน
เงินเพือ่ ตอบแทนความชอบในการท�ำงาน
เงินตอบแทนพิเศษในการท�ำงานกับธนาคารนาน
เงินตอบแทนพิเศษพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และพืน้ ทีต่ อ่ เนือ่ ง
เงินตอบแทนสาขาทีเ่ ปิดท�ำการทุกวัน
เครือ่ งแบบพนักงาน

พนักงาน
ประจ�ำ

พนักงาน
สัญญาจ้าง

ลูกจ้าง
ชัว่ คราว

Outbound

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
-

✓

✓

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
-

✓
-

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

401-2
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานธนาคารกรุงไทย
แบ่งตามประเภท

พนักงาน
ประจ�ำ

พนักงาน
สัญญาจ้าง

ลูกจ้าง
ชัว่ คราว

ด้านสุขภาพ อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน				

สวัสดิการรักษาพยาบาล และทันตกรรม
การตรวจร่างกายประจ�ำปี
KTB Fitness Center
ด้านนันทนาการ สันทนาการ				
บ้านพักสวัสดิการพนักงาน
วิปสั สนากรรมฐาน
กีฬาและนันทนาการ
ด้านการอ�ำนวยความสะดวกอื่นๆ				
ร้านสหกรณ์พนักงานธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
บริการพนักงานต่างๆ อาทิ บริการขอรับพระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์, การอ�ำนวยความสะดวกด้านการพนักงาน
ร้านอาหารสวัสดิการ
หมายเหตุ : -

Outbound

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

พนักงานประจ�ำ คือ พนักงานทีบ่ รรจุตำ� แหน่งเป็นพนักงานธนาคาร
พนักงานสัญญาจ้าง คือ พนักงานทีธ่ นาคารท�ำการว่าจ้างโดยมีกำ� หนดเวลาจ้างโดยมีกำ� หนดระยะเวลาแน่นอน
ลูกจ้างชัว่ คราว คือ ลูกจ้างทีจ่ า้ งไว้ปฏิบตั งิ านทีม่ ลี กั ษณะชัว่ คราวหรือมีกำ� หนดเวลาจ้าง และจะได้รบั สวัสดิการตามตาราง
Outbound คือ พนักงานส�ำหรับให้บริการทางโทรศัพท์

201-3
สังคมของโลกก�ำลังก้าวสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ ธนาคารตระหนัก
ถึงชีวติ หลังเกษียณทีบ่ คุ ลากรจะต้องใช้เงินจ�ำนวนมาก ธนาคาร
จึ ง มี ก องทุ น ส� ำ รองเลี้ ย งชี พ ซึ่ ง จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง กองทุ น
เมือ่ วันที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2535 โดยปัจจุบนั มีบริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนไทยพาณิชย์ จ�ำกัด เป็นผู้บริหารกองทุน โดยธนาคาร
จะเป็นผูจ้ า่ ยเงินสมทบเข้ากองทุนให้แก่สมาชิกแต่ละรายในอัตรา

ร้อยละ 10 ของเงินเดือนค่าจ้าง และพนักงานสามารถทีจ่ ะเลือก
จ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 3 ร้อยละ 6
ร้อยละ 10 ร้อยละ 12 และร้อยละ 15 ของเงินเดือนค่าจ้าง ทัง้ นี้
พนักงานที่ลาออกหรือเกษียณอายุงานเมื่ออายุ 55 ปี ขึ้นไป
จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ของผลประโยชน์ทั้งหมดที่ได้รับ
จากกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพจากกรมสรรพากร
จากผลการด�ำเนินงานของทั้ง 3 บริษัทที่ท�ำหน้าที่เป็น
ผูบ้ ริหารกองทุน ส่งผลให้ธนาคารมียอดเงินรวมในกองทุนส�ำรอง
เลีย้ งชีพ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61 จ�ำนวน 26,014 ล้านบาท
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401-3
ด้วยระบบการบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ท�ำให้
ธนาคารเป็นเสมือนบ้านหลังทีส่ องของพนักงาน โดยในปี 2561

ธนาคารมีอตั ราการกลับเข้าท�ำงานและอัตราการคงอยูข่ องบุคลากร
หลังการใช้สทิ ธิลากิจเพือ่ เลีย้ งดูบตุ ร (จ�ำแนกตามเพศ) ดังนี้

กรณีของการลา

เพศชาย

• จ�ำนวนพนักงานทัง้ หมด
• จ�ำนวนพนักงานทีใ่ ช้สทิ ธิล์ างานเพือ่ เลีย้ งดูบตุ ร
• จ�ำนวนพนักงานทีใ่ ช้สทิ ธิล์ างานเลีย้ งดูบตุ รแล้วกลับมาท�ำงาน
• จ�ำนวนพนักงานทีก่ ลับมาท�ำงานหลังจากสิน้ สุดระยะการลาหยุดเพือ่ เลีย้ งดูบตุ ร
•

และยังท�ำงานต่อหลังจากนัน้ ไป 1 ปี (เปรียบเทียบปี 2560 กับ 2561)
อัตรากลับมาท�ำงานและการคงอยูข่ องพนักงานทีก่ ลับมา
หลังจากระยะการลาหยุดสิน้ สุดลงแล้ว ไม่มอี ตั รา

เพศหญิง

รวม

6,591
74
70
56*

15,173
21
18
11**

21,764
95
88
67

-

-

-

* ปี 2560 มีพนักงานชายลาช่วยภรรยาเลีย้ งดูบตุ รจ�ำนวน 73 ราย
** ปี 2560 มีพนักงานเพศหญิงลาเลีย้ งดูบตุ ร 19 ราย

การก�ำหนดและบริหารค่าตอบแทน

นโยบายการบริหารค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร
ธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนของผู้บริหาร
ทีเ่ ป็นธรรม สมเหตุสมผล สามารถแข่งขันกับตลาดได้ เพือ่ เป็น
เครื่องจูงใจให้ผู้บริหารปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์
ของธนาคารในระยะยาว โดยมี ค ณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน ท�ำหน้าทีท่ บทวน ในปัจจัยต่างๆ ดังนี้
1. ความเหมาะสมของสั ด ส่ ว นค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ น
เงินเดือน ผลการด�ำเนินงานระยะสั้น และผลการ
ด�ำเนินงานระยะยาว
2. ความเหมาะสมและสอดคล้องกับต�ำแหน่งหน้าที่
และภาระความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร
3. สถานะทางการเงิ น ของธนาคาร และระดั บ
ค่าตอบแทน ที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัท
ในกลุม่ ธุรกิจระดับเดียวกัน
โดยค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน
และค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และสิทธิประโยชน์
ตามสภาพการจ้าง
การจ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน
การจ่ายผลตอบแทนให้กบั พนักงาน ธนาคารได้ดำ� เนินงาน
ตามนโยบาย PDO (Performance Driven Organization)
คือ “องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยผลการปฏิบัติงานเป็นส�ำคัญ”
โดยพนักงานจะได้รบั ผลตอบแทนสอดคล้องตาม Performance

ของตนเอง นอกจากนัน้ ธนาคารดูแลให้พนักงานได้รบั เงินเดือน
และสิทธิประโยชน์ทเี่ หมาะสมตามต�ำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ
และอยู่ในอัตราที่เทียบเท่ากับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบัน
การเงินอื่น ธนาคารจัดให้มีสวัสดิการที่หลากหลายสามารถ
ตอบสนองความต้องการของพนักงานได้อย่างเหมาะสม และยังมี
การพิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนพิเศษระหว่างปีให้กับพนักงาน
ทีม่ ศี กั ยภาพสูงของธนาคาร
ธนาคารมีการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษตามผลงาน (โบนัส)
เป็นเงินทีจ่ า่ ยเพือ่ ตอบแทนผลการปฏิบตั งิ านในรอบปีทผี่ า่ นมา
ซึง่ ช่วยสร้างแรงจูงใจในการท�ำงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีความ
มุ่งมั่นในการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง และรักษาบุคลากรที่มีความ
สามารถให้ปฏิบตั งิ านกับธนาคาร
ทัง้ นี้ รายละเอียดเกีย่ วกับนโยบายการบริหารค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการสามารถอ่านได้ที่รายงานประจ�ำปี 2561
ทีห่ น้า 101
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การฝึกอบรมและการให้ความรู้
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ธนาคารตระหนักดีวา่ “พนักงาน” คือ หัวใจหลักในการ
ขับเคลื่อนองค์กรและเป็นแรงผลักดันที่จะน�ำพาองค์กรไปสู่
ความยั่งยืน ธนาคารจึงได้มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
บนพืน้ ฐานการปฏิบตั ติ อ่ บุคลากรอย่างเป็นธรรม โดยมุง่ เสริมสร้าง
โอกาสความก้าวหน้าและบรรยากาศการท�ำงานแบบมีสว่ นร่วม
ตลอดจนส่งเสริมทักษะและการเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตัวเองทุกที่ ทุกเวลา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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นโยบาย/กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์

ตามนโยบายของธนาคารที่มุ่งพัฒนาพนักงานเพื่อให้
บุคลากรมีความสามารถสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของ
ธนาคาร ซึง่ ในปี 2561 ธนาคารเน้นเตรียมความพร้อมเพือ่ เข้าสู่
Krungthai Digital Banking ภายใต้แนวคิด “เก่งงาน เก่งคน
เก่งเทคโนโลยี” ผ่านกระบวนการพัฒนาพนักงานของธนาคาร
ให้เชือ่ มโยงแผนยุทธศาสตร์และปัจจัยต่างๆ มาเป็นตัวก�ำหนด
เช่น กลยุทธ์สายงาน, Competency, Job Description, Career
Path, Training Need, Training Road Map โดยแบ่งกลุม่
พนักงานออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับผูบ้ ริหารและระดับพนักงาน
ธนาคารได้ดำ� เนินการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนือ่ งทุกปี เพือ่ ให้
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร และ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของธนาคาร ซึง่ มีการพัฒนาทักษะ
3 ด้าน คือ
Core

Technical

Management
Competency

เช่น ความรู้ผลิตภัณฑ์ การขายและบริการ, สินเชื่อ,
การพัฒนาภาวะผู้น�ำ (Leadership) ฯลฯ ผ่านการพัฒนา
ที่หลากหลายช่องทาง เช่น การฝึกอบรมแบบ Classroom
Training ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร โดยสถาบันทีม่ ชี อื่ เสียง
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ, การศึกษาหาความรูด้ ว้ ยตนเอง
(E-Learning), การเรียนรู้ผ่านระบบ VDO Conference,
การฝึกอบรมในงาน (OJT), Case Study & Workshop, Webinar,
คูม่ อื การขาย (Sale GURU) ฯลฯ นอกจากนี้ ธนาคารยังสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาบุคลากรผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างบุคลากรภายในธนาคาร (Experience Based Training)
ซึ่งผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการ
เรียนรูภ้ ายในองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง โดยเป็นวิทยากร (Internal
Trainer) ถ่ายทอดความรู้ให้พนักงานโดยตรงเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนในการพัฒนาบุคลากร อีกทั้งยังมีการสร้างวัฒนธรรม

การโค้ช (Coaching Culture) ซึง่ มุง่ เน้นการพัฒนาทักษะการโค้ช
ระดับมืออาชีพตามมาตรฐานสากล เพือ่ ให้ผบู้ ริหารสามารถใช้
ทักษะการโค้ชในการดึงศักยภาพและสร้างแรงจูงใจในการท�ำงาน
เพื่อเป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรและผู้น�ำอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกเหนือจากรูปแบบการอบรมทีก่ ล่าวไปข้างต้น
ธนาคารยังได้ออกแบบหลักสูตรและเนื้อหาที่เน้นการเรียนรู้
อย่างมีปฏิสัมพันธ์ โดยสอดแทรกเนื้อหาการอบรมเข้ากับเกม
หรือการจ�ำลองเหตุการณ์ตา่ งๆ เพือ่ ให้พนักงานรูส้ กึ มีสว่ นร่วม
ในการเรียนรู้ และได้ทดลองฝึกฝนในสถานการณ์จริง อาทิ
หลักสูตร Consultative Selling Skill ทีเ่ ปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าอบรม
ได้เสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าในสถานการณ์จริง หลักสูตร
Strategic Planning and Development และหลักสูตร
Coaching เป็นต้น
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มาตรการด�ำเนินงาน ปี 2561

ท่ามกลางความท้าทายทางเทคโนโลยีและการแข่งขันที่
รุนแรงจากคูแ่ ข่ง (Bank และ Non-Bank) ทัง้ ในและต่างประเทศ
ธนาคารจึ ง มุ ่ ง พั ฒ นาความสามารถของพนั ก งาน (Core
Competency, Technical Competency) และความสามารถ
ของผูบ้ ริหาร (Management Competency) โดยมีการวิเคราะห์
และระบุสว่ นทีต่ อ้ งพัฒนา (Development Areas) เพือ่ น�ำมาใช้
ในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรเพือ่ ปิด Competency Gap
ทั้งนี้เพื่อให้ธนาคารบรรลุเป้าหมายการเป็น Digital Banking
ทีม่ กี ารด�ำเนินงานสอดคล้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบ
ของหน่วยงานก�ำกับ ฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในฐานะหน่ ว ยงานหลั ก ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรและผู ้ น� ำ
ได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ เริ่มจากรวบรวมข้อมูลความต้องการ
พั ฒ นาผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานในระดั บ องค์ ก ร ข้ อ มู ล แผน
ยุทธศาสตร์ธนาคาร นโยบายของผูบ้ ริหาร นโยบายของสายงาน
รวมถึงความต้องการระดับบุคลากรเพือ่ น�ำมาใช้วเิ คราะห์รว่ มกับ
ปัจจัยอืน่ ๆ อาทิ กรอบสมรรถนะ, ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
ขององค์ ก ร แผนปฏิ บั ติ ก ารขององค์ ก รทั้ ง ในระยะสั้ น และ
ระยะยาว ฯลฯ เพือ่ น�ำมาก�ำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรของ
ธนาคารอย่างครอบคลุมครบทุกมิตอิ นั จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ของธนาคาร ซึ่งเป็นการเสริมสร้างทักษะการท�ำงานให้กับ
พนักงานและการให้ความรู้ใหม่กับพนักงานที่มีการเปลี่ยน
ต�ำแหน่งงาน (Upskill - Reskill) เพือ่ ให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิ
งานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลอย่ า งยั่ ง ยื น
โดยในปี 2561 ธนาคารยังมุง่ เน้นการพัฒนาใน 5 ด้าน ดังนี้
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ด้าน
Digital Mindset
& Digital
Literacy Skill

ด้าน
Leadership

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ด้านการ
Train the Trainer

จากกระแสดิจิทัลเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงในยุคปัจจุบัน ธนาคารมุ่งสร้างทักษะ
ทีจ่ ำ� เป็นต่อการเป็น Digital Banking โดยพัฒนาในด้าน Digital Mindset & Digital Literacy Skill
ทีเ่ น้นการเสริมสร้าง Digital Skill ทีจ่ ำ� เป็น เพือ่ พัฒนาพนักงานให้มคี วามพร้อมในการปฏิบตั งิ าน
สามารถริเริม่ และพัฒนาใหม่ๆ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ธนาคารยังมุง่
สร้างความตระหนักรู้และความรู้ในด้าน Cyber Security หรือการรักษาความปลอดภัยและ
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า ให้กบั พนักงานทุกระดับ เพือ่ รองรับอัตราการเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ของจ�ำนวนธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบดิจทิ ลั และให้ลกู ค้าสามารถใช้บริการของธนาคารได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย โดยธนาคารได้เพิม่ การอบรมในหลักสูตรทีส่ ร้างความตระหนักรูแ้ ละความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ให้กับพนักงานภายในธนาคาร
ทุกระดับ อาทิ หลักสูตร Cyber Security Awareness, Cyber Security Risk Management &
Trend 2018 และ Cyber Security Strategy for Management เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตร
ทีเ่ กีย่ วกับ Data Analytics เพือ่ วิเคราะห์ความต้องการลูกค้า และให้สอดคล้องกับการก้าวสู่ Digital
Banking อย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาด้าน Leadership เป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะของผูบ้ ริหารให้มคี วามพร้อม
และยกระดับ Performance ของพนักงาน ซึง่ จากการวิเคราะห์ Management Competency
ในปี 2561 ธนาคารเน้นการสร้าง Inspiration, Strategic Orientation และ Coaching Culture
โดยจัดหลักสูตรให้กบั ผูบ้ ริหารของธนาคารทัง้ หลักสูตรภายในและภายนอก โดยสถาบันระดับโลก
ทีม่ ชี อื่ เสียง อาทิ Harvard Business School, Cornell University โดยผูบ้ ริหารทุกท่านจะได้
เข้ารับการแลกเปลีย่ นแนวคิดและมุมมองด้านต่างๆ จากวิทยากรทีม่ ปี ระสบการณ์ อาทิ หลักสูตร
Harvard Management Program: Leader Solution, Digital Transformation and Change
Management in Banking Industry for KTB เป็นต้น
เพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ธนาคารได้ให้ความส�ำคัญ
ในการสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาลได้จัดหลักสูตร
ภายใต้ “โครงการกรุงไทยคุณธรรม” เพือ่ ยกระดับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
(Zero Tolerance) สร้างค่านิยมและจิตส�ำนึกทีด่ ี ยึดมัน่ ปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ี ปฏิบตั งิ านด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต ไม่ละเมิดกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ผ่านหลักสูตรต่างๆ อาทิ
หลักสูตรเสริมสร้างการปฏิบตั งิ านตามหลักบรรษัทภิบาลทีเ่ ป็นเลิศและหลักสูตรกรุงไทยคุณธรรม
เพื่อขับเคลื่อนธนาคารคุณธรรมต้นแบบ หลักสูตรจรรยาบรรณธนาคารพาณิชย์ (Code of
Conduct) หลักสูตร Krungthai Smart Gen D อีกทัง้ ยังมุง่ สร้างทัศนคติของพนักงานให้พร้อมรับ
กับการเปลีย่ นในอนาคต ผ่านทางโครงการ คุณธรรมน�ำใจ, ธรรมมะสุขใจ, Krungthai Yes! We Can :
Better Life, Better Vibe (เปลีย่ นทีใ่ จอะไรๆ ก็ด)ี
ธนาคารมองเห็นถึงความส�ำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยัง่ ยืน จึงถือว่าพนักงาน
ทุกคนในธนาคารเป็นสินทรัพย์อันมีค่าที่ธนาคารต้องพัฒนาและรักษาไว้ มีพนักงานจ�ำนวนมาก
ทีท่ ำ� งานให้กบั ธนาคารมาอย่างยาวนาน สัง่ สมประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ ความเชีย่ วชาญ ในเรือ่ ง
เฉพาะเจาะจงของธนาคาร ทีส่ ามารถถ่ายทอดให้กบั พนักงานคนอืน่ ๆ ภายในธนาคาร เพือ่ ให้เกิด
ความรูแ้ ละข้อแนะน�ำดีๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การท�ำงาน จนสามารถปฏิบตั งิ านบรรลุเป้าหมายได้
ธนาคารจึงริเริม่ โครงการ Train the Trainer ขึน้ เพือ่ พัฒนาวิทยากรภายในองค์กรให้เป็นวิทยากร
ทีม่ คี วามเป็นมืออาชีพ มีทงั้ ความรูแ้ ละทักษะ ทีจ่ ำ� เป็นต่อการถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั เพือ่ นพนักงาน
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ซึง่ ในปี 2561 ธนาคารมีหลักสูตร Train the Trainer หลายหลักสูตร อาทิ หลักสูตร Situational
Leadership, หลักสูตร Crucial Conversation, หลักสูตร The 7 Habits of Highly Effective
People

ด้าน
E-Learning

103-2, 404-1, 404-2, 404-3
ธนาคารมุง่ เน้นให้พนักงานมีการพัฒนาด้วยตนเอง (Self-Learning) ในปี 2561 ธนาคาร
ได้มกี ารพัฒนาความรูผ้ า่ นช่องทาง Knowledge Management และ E-Learning เชือ่ มโยงเข้ากับ
Career Path เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (Self-Learning) ซึง่ จะช่วยให้
พนักงานสามารถเรียนรูไ้ ด้ทกุ ที่ ทุกเวลา
เพือ่ เป็นการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดฝึกอบรม ธนาคารได้มกี ารประเมินผล
และติดตามประสิทธิผลของการพัฒนาและระบบการเรียนรู้ของบุคลากรและผู้น�ำให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด และน�ำผลการประเมินและติดตามผลมาใช้ประกอบการวิเคราะห์
ความต้องการในการพัฒนาต่อไปอีกด้วย
ในปี 2561 พนักงานและผู้บริหารของธนาคารได้รับการฝึกอบรม โดยจ�ำแนกตามเพศ
ระดับพนักงาน ดังนี้

ประเภทพนักงาน (โปรดระบุ)

2559

2560

2561

จ�ำนวนชัว่ โมงฝึกอบรมเฉลีย่ (ชม./คน/ปี)
72.62
75.56
จ�ำนวนชัว่ โมงการอบรมทัง้ หมด (ชัว่ โมง)
1,726,758 1,693,776
จ�ำแนกตามเพศ (ชม./คน/ปี)		
เพศชาย
66.85
75.14
เพศหญิง
79.66
56.18
จ�ำแนกตามระดับพนักงาน (ชม./คน/ปี)			
กลุม่ พนักงาน
72.50
73.30
กลุม่ ผูบ้ ริหาร
93.82
56.18
การจัดหลักสูตรส�ำหรับพนักงาน

จ�ำนวนหลักสูตร (หลักสูตร)
2559

การเรียนรูภ้ ายในธนาคาร
การเรียนรูภ้ ายนอกธนาคาร
การเรียนรูผ้ า่ นระบบ E-Learning

406
192
15

2560

414
205
11

ร้อยละของพนักงานทัั้งหมด

ร้อยละของพนักงานทีไ่ ด้รบั การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
* โดยจ�ำนวนพนักงานทีเ่ ข้าอบรมเป็นการนับแบบซ�ำ้ หัว

2561

395
207
40

2560

66.10
63.69
72.33
63.69

จ�ำนวนพนักงาน
ที่เข้ารับการอบรม (คน)*

จ�ำนวนรุน
่ (รุน
่ )
2559

72.15
1,591,923

2561

2559

2560

2561

1,233 1,362 1,331 90,654 94,683 99,674
222 219 239 558 787 1,692
81
67 370 29,901 11,423 33,448
การประเมินผลการปฏิบต
ั ิงาน
2559

2560

2561

100%

100%

100%
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สุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ท�ำงาน
103-2

นโยบาย/กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์

ธนาคารตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของสุ ข อนามั ย และ
ความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ตลอดจนสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการที่ปราศจาก
อันตรายและความเสีย่ ง โดยในปี 2561 เป้าหมายของธนาคาร
อยูร่ ะหว่างภูเขาขัน้ ทีส่ องและขัน้ ทีส่ าม คือการ ปิด Gap คูเ่ ทียบ

ทั้งธนาคารพาณิชย์คู่เทียบ และรัฐวิสาหกิจอื่นๆ รวมทั้งสร้าง
การรับรู้ ความตระหนัก และปลูกจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัยฯ
กับพนักงานให้มากขึ้น จนน�ำไปสู่การสร้าง “วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยฯ ขององค์กร” ซึ่งสอดรับกับนโยบาย SAFETY
THAILAND ของภาครัฐ เพื่อน�ำไปสู่เป้าหมาย “ธนาคารคือ
บ้านหลังทีส่ อง” แสดงดังรูป

Safety Summit

เป้าหมายการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคาร (Safety Summit)
แบ่งออกเป็น 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
3
2
1

เราอยู่ท่ีน่ี

้ ที่หนึ่ง
ขัน
วางรากฐาน
ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน
ให้แข็งแกร่ง
(2557-2558)

้ ที่สอง
ขัน
ปิด Gap คู่เทียบ
เพื่ อให้ธนาคารกรุงไทย
เป็นธนาคารชัน
้ น�ำ
ในเรื่องความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน
(2559-2563)

้ ที่สาม
ขัน
สร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัย ของ
องค์กร และพนักงาน
รูส
้ ึกว่า “ธนาคารคือ
บ้านหลังทีส
่ อง”
(2560-2564)

• ธนาคารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและ
มาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ / ไม่ได้
รับการลงโทษหรือถูกปรับ จากหน่วยงาน
ราชการ
• สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ ห้ กั บ ธนาคาร
แสดงให้เห็นว่าธนาคารให้ความส�ำคัญ
ในเรือ่ งความปลอดภัยฯ

• ผูบ้ ริหาร พนักงาน มีจติ ส�ำนึกด้านความ
ปลอดภัยฯ
• ผูบ้ ริหาร พนักงาน ปฏิบตั งิ านด้วยความ
ปลอดภัยฯ / ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบตั งิ าน (Zero Accident)

สอดรับกับนโยบาย Safety Thailand

Safety Culture

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

103-2

นโยบายความปลอดภัยฯ ของธนาคาร
(Safety Policy)

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
พนักงานทุกคน
ธนาคารจะสนับสนุนการออกประกาศ กฎระเบียบ ข้อบังคับ
และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
มาตรฐานและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ธนาคารจะด�ำเนินการติดตามเฝ้าระวัง ประเมิน ควบคุม
อันตราย และจัดให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงานทั้งพื้นที่ภายในอาคาร และบริเวณภายนอก
โดยรอบ เพือ่ ความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน
และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องอย่างสม�ำ่ เสมอ
มีการเผยแพร่ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักในเรือ่ ง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน แก่ผบู้ ริหารและพนักงานอย่างต่อเนือ่ ง
พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการด�ำเนินโครงการ
แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานของธนาคาร พร้อมทัง้ ร่วมเสนอความคิดเห็น
ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงานและวิธีการ
ท�ำงานทีป่ ลอดภัย
พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบความปลอดภัย
มาตรฐานความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน และข้อก�ำหนดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างเคร่งครัด
ธนาคารจะท�ำการติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินงาน และ
พัฒนาปรับปรุงงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน อย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง

ทัง้ นี้ เพือ่ การบรรลุเป้าหมายบ้านหลังทีส่ อง ธนาคารจึงได้
จัดท�ำโครงการ KRUNGTHAI SAFETY TOGETHER ครอบคลุม
การด�ำเนินงานทัง้ 3 Summits โดยมีขอบเขตการด�ำเนินงาน
3 ด้าน คือ Law, Knowledge และ Workplace ที่มุ่งเน้น
การดูแลสุขภาพของบุคลากรทัว่ ทัง้ องค์กร สร้างสภาพแวดล้อม
การท�ำงานให้เหมาะสม ปลอดภัย ปราศจากความเสีย่ ง เพือ่ พัฒนา
ประสิทธิภาพการท�ำงาน และสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ แี ก่บคุ ลากร
ทัว่ ทัง้ องค์กร โดยโครงการนีม้ ภี ารกิจ 4 ประการ ได้แก่

1.
2.
3.
4.
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ให้ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัย
ในการท�ำงานให้กบั บุคลากรทัว่ ทัง้ องค์กร
ประเมินและควบคุมอันตรายต่างๆ ทีจ่ ะส่งผลต่อสุขภาพ
ของบุคลากรทัว่ ทัง้ องค์กร และผูม้ าติดต่อกับธนาคาร
ดูแลสภาพแวดล้อมการท�ำงานให้เหมาะสมและปลอดภัย
สร้างเสริมให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรมีสุขภาวะที่ดีทั้งทาง
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม และด�ำเนินการ
ภายใต้ Safety Value 6 ประการได้แก่

S
A
F
E
T
Y

Sustainability
ปลอดภัยอย่างยั่งยืน
Awareness
ตระหนักถึงความปลอดภัย
First
ปลอดภัยไว้ก่อน
Environment
สภาพแวดล้อมปลอดภัย
Together
ปลอดภัยไปด้วยกัน
You
ความปลอดภัย
เริม
่ ที่ตัว “คุณ”

เพื่อให้ธนาคารเป็นธนาคารต้นแบบด้านความปลอดภัย
เพือ่ สร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยของทีไ่ ม่มกี ารเกิด
อุบตั เิ หตุ ทีพ่ นักงานรูส้ กึ ว่า ธนาคารเป็นบ้านหลังที่ 2
ในปี 2561 ธนาคารได้มีการปรับปรุงเป้าหมายของการ
ด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ คือ มีการยกระดับ Goal
Setting จากปี 2560 และมีการเพิ่มตัวชี้วัดใหม่ โดยพบว่า
ผลการด�ำเนินงานในปี 2561 เป็นทีน่ า่ พึงพอใจ
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รายงานความยั่งยืน 2561

103-3
จ�ำนวน Case ด้านความปลอดภัยฯ
ที่ถูกลงโทษหรือถูกปรับ จากหน่วยงานราชการ

คะแนนความพึ งพอใจโดยรวม

4.52

0

ครัง
้ ที่ 2/2561

เป้าหมาย = 0

เป้าหมาย ≥ 4.00

4.23

4.29

4.04

4.26

4.22

4.43

4.28

4.5

4.13

4.22

4.32

4.1

4.27

4.47

4.54

4.34

4.50

4.54

ครัง
้ ที่ 2/2561

ครัง
้ ที่ 2/2561

เป้าหมาย ≥ 4.00
2558/1

2558/2

2559/1

2559/2

2560/1

2560/2

2561/1

Safety

2558/2

2559/1

2559/2

2560/1

2560/2

22

เป้าหมาย ≥ 75%

เป้าหมาย ≥ 75%

จ�ำนวนข้อมูล
เรื่องความปลอดภัยฯ/สุขภาพ
จ�ำนวนการอบรมหลักสูตร
ด้านความปลอดภัยฯ

ความตระหนักและรับรู้
ถึงการด�ำเนินงาน
ด้านความปลอดภัยฯ

4.18

4.06

4.27

4.23

4.42

4.29

4.51

การบาดเจ็บรวม

เป้าหมาย ≥ 4.00

เป้าหมาย ≤ 1.00

ครัง
้ ที่ 2/2561

2558/1

2558/2

2559/1

2559/2

2560/1

2560/2

2561/1

การแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียน
ความปลอดภัยฯ

4.51

Security

4.09

2561/2

76.40%

เป้าหมาย ≥ 20 รุน
่ /ปี

ครัง
้ ที่ 2/2561

2561/1

คะแนนความพึ งพอใจ
ด้านมาตรฐานระบบเตือนและป้องกันอัคคีภัยฯ

คะแนนความพึ งพอใจด้านความปลอดภัยฯ

99.14%

เป้าหมาย ≥ 4.00
2558/1

2561/2

ถึงขั้นหยุดงาน

0.067

0

เป้าหมาย = 0

2561/2

คะแนนความพึ งพอใจด้านสภาพแวดล้อมฯ (Security)

อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงาน

Health

ตัวชี้วด
ั ใหม่

0

เป้าหมาย = 0

จ�ำนวนข้อมูลเรื่องความปลอดภัยฯ/สุขภาพ

Environment

อัตราการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน

4.01

4.09

3.93

4.20

4.10

4.38

4.20
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เป้าหมาย ≥ 70 เรื่อง/ปี

4.45

4.45

100%

ครัง
้ ที่ 2/2561

เป้าหมาย 100%

เป้าหมาย ≥ 4.00
2558/1

2558/2

2559/1

2559/2

2560/1

2560/2

2561/1

2561/2

คะแนนความพึ งพอใจด้านสภาพแวดล้อมฯ (สิ่งแวดล้อม)

การด�ำเนินการ 5 ส.
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403-1

โครงสร้างด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ
และคณะกรรมการด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคาร
บุคคล/คณะท�ำงาน

กรรมการผู้จด
ั การใหญ่

คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการสภาพแวดล้อม
เพื่ อสวัสดิภาพของพนักงานจ�ำนวน 20 คน (0.09%)

KTB - SSHE
(KTB - Safety, Security,
Health and Environment)

ความรับผิดชอบ

เป็นผูถ้ า่ ยทอดนโยบายความปลอดภัยฯ (Safety
Policy) สูพ่ นักงานทุกคน ให้รว่ มขับเคลือ่ นการ
ด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ และเพือ่ แสดง
ให้ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
รับทราบว่าผูบ้ ริหารของธนาคารกรุงไทยมีความ
มุ่งมั่นในการดูแล และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรทุกคน โดยเฉพาะการดูแลสภาพ
แวดล้ อ มในการท� ำ งานให้ มี ค วามปลอดภั ย
และเหมาะสมต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน อี ก ทั้ ง เพื่ อ
เสริมสร้างภาพลักษณ์และความเป็นผูน้ ำ� ในเรือ่ ง
ความปลอดภัยฯ ให้กบั ธนาคารอีกด้วย
เป็นคณะที่มาจากการแต่งตั้งตัวแทนในระดับ
ผูบ้ ริหาร จากทุกสายงานของธนาคาร มีหน้าที่
ทบทวนกระบวนการบริหารจัดการและแผนงาน
ด้ า นความปลอดภั ย ฯ ของธนาคาร รวมทั้ ง
ท�ำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดการด�ำเนินงานด้าน
ความปลอดภัยฯ ไปสู่การปฏิบัติของพนักงาน
ทุกคนในสายงาน (มีการประชุมไตรมาสละ 1 ครัง้ )
คือ คณะท�ำงานเพื่อดูแลด้านความปลอดภัย
สวัสดิภาพ สุขอนามัย และสิง่ แวดล้อม ของทัง้
ธนาคาร ซึง่ มีฝา่ ยงานต่างๆ รับผิดชอบประกอบด้วย
ฝ่ายบริหารงานวินยั ฯ ฝ่ายอาคารฯ ฝ่ายบริการฯ
และฝ่ายสถานพยาบาลฯ โดยการด�ำเนินการ
จะอยู่บนพื้นฐานของการดูแลความปลอดภัย
และสุขภาพของพนักงานทุกคน อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม

61

62

รายงานความยั่งยืน 2561

403-1
บุคคล/คณะท�ำงาน

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (คปอ.)

ธนาคารได้แต่งตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
แต่ละอาคาร ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนฝ่าย
นายจ้าง ซึง่ เป็นพนักงานระดับบังคับบัญชา และ
ตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง ซึง่ เป็นพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร
ตามสัดส่วนและจ�ำนวนทีก่ ฎหมายก�ำหนด เพือ่
การควบคุมและดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัย
ของพนั ก งานแต่ ล ะอาคารทั่ ว ประเทศอย่ า ง
เป็นระบบ (มีการประชุมเดือนละ 1 ครัง้ )

จ�ำนวน 75 คณะ

459 คน (2.08%)

ประธาน
กรรมการผู้แทน
ฝ่ายนายจ้าง

กรรมการผู้แทน
ฝ่ายลูกจ้าง

กรรมการผู้แทน
ฝ่ายนายจ้างและเลขานุการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน ตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย
จ�ำนวน
ลูกจ้างใน
สถาน
ประกอบ
กิจการ

จ�ำนวน
กรรมการ
(ขั้นต่�ำ)

หน่วย : คน

องค์ประกอบของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ประธาน (นายจ้างหรือ
ผู้แทนนายจ้างระดับริหาร)

ผู้แทนนายจ้าง
(ระดับผู้บังคับบัญชา)

ผู้แทนลูกจ้าง

กรรมการ
และเลขานุการ

1

50-99

5

1

1

2

100-499

7

1

2

3

≥500

11

1

4

5

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน
ระดับบริหาร และระดับหัวหน้างาน (จป.)
จป.บริหาร

จป.หัวหน้างาน

(5.94%)

(8.11%)

1,791 คน

1,311 คน

พนักงาน

1

ในปี 2559 - 2561 ธนาคารได้ด�ำเนินการจัด
อบรม และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการท�ำงานระดับบริหาร/หัวหน้างาน เพือ่ ท�ำ
หน้าทีส่ ง่ เสริม สนับสนุน ติดตามการด�ำเนินงาน
เกีย่ วกับความปลอดภัยฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน
ของ KTB-SSHE และท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ กั บ ดู แ ล
ให้ พ นั ก งานปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ และคู ่ มื อ
ความปลอดภัยฯ อีกทั้งคอยช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยฯ ต่างๆ ของ
ธนาคาร
พนักงานมีหน้าที่ให้ความร่วมมือในการด�ำเนิน
โครงการ/แผนงาน/กิจกรรมด้านความปลอดภัยฯ
พร้ อ มทั้ ง มี ส ่ ว นช่ ว ยในการดู แ ล ตรวจสอบ
สภาพแวดล้ อ ม และร่ ว มเสนอความคิ ด เห็ น
ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ทีป่ ลอดภัย เพือ่ น�ำไปสูเ่ ป้าหมายการด�ำเนินงาน
ด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคาร
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403-2
จ�ำนวนและอัตราการเกิดอุบตั เิ หตุจากการท�ำงานของพนักงาน ปี 2561 จ�ำแนกตามความแตกต่างของพืน้ ทีแ่ ละเพศ
อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานรวม ครอบคลุมถึงอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น หรือ first-aid และอาการบาดเจ็บทีถ่ งึ ขัน้ เสียชีวติ

ตัวชี้วด
ั

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

1 จ�ำนวนการบาดเจ็บ
1
จากการท�ำงานรวม (คน)
2 จ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุ
0
ถึงขั้นหยุดงาน (คน)
3 อัตราการบาดเจ็บ
0.05
จากการท�ำงานรวม
(Total Recordable
Injuries Rate: TRIR) :
1,000,000 ชม. การท�ำงาน
4 อัตราความถี่ของการเกิด 0
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
(Lost Time Injuries
Frequency Rate: LTIFR) :
1,000,000 ชม. การท�ำงาน

-

สาขาทั่วประเทศ

ศูนย์บริหารและ
จัดการธนบัตร
ศูนย์บริหาร
และจัดการ
เหรียญกษาปณ์

พื้ นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนใต้
และพื้ นที่ต่อเนื่อง

รวมทั้งธนาคาร

ช

รวม

ญ

ช

รวม

ญ

ช

รวม

ญ

ช

รวม

ญ

ช

รวม

1

2

1

0

1

0

0

0

0

0

0

2

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.05 0.10 0.04 0 0.04 0

0

0

0

0

0 0.05 0.02 0.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงขัน้ หยุดงาน แต่ไม่เสียชีวติ (IR) คือ ไม่พบผูป้ ระสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงขัน้
หยุดงาน
อัตราโรคทีเ่ กิดจากการท�ำงาน (ODR) คือ ไม่พบผูท้ เี่ กิดโรคจากการท�ำงาน
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403-3
ธนาคารได้ใช้กฎเกณฑ์ในการบันทึกข้อมูล รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และแนวปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย โดยธนาคาร
ได้จำ� แนกความเสีย่ งทีพ่ นักงานได้รบั ตามสถานทีท่ ำ� งานทีแ่ ตกต่างกัน ดังนี้
สถานที่ท�ำงาน

ความเสี่ยง

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

• อุบตั เิ หตุจากการท�ำงาน
• อันตรายทางกายภาพ เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ
• อันตรายทางเคมี เช่น ผงคาร์บอน
• อันตรายทางการยศาสตร์

สาขาทัว่ ประเทศ

• อันตรายทางกายภาพ เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ
• อันตรายทางเคมี เช่น ผงคาร์บอน
• อันตรายทางการยศาสตร์
• การก่ออาชญากรรม เช่น จี้ ปล้น

ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตร
ศูนย์บริหารและจัดการเหรียญกษาปณ์

• อุบตั เิ หตุจากการท�ำงาน
• อันตรายทางกายภาพ เช่น เสียง
• อันตรายทางเคมี เช่น ฝุน่
• อันตรายทางชีวภาพ เช่น เชือ้ รา

พืน้ ที่ 3 จว. ชายแดนใต้ และพืน้ ทีต่ อ่ เนือ่ ง

• อันตรายทางกายภาพ เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ
• อันตรายทางเคมี เช่น ผงคาร์บอน
• อันตรายทางการยศาสตร์
• การก่อการร้าย

403-4

ข้อตกลงในด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ซึง
่ ครอบคลุมข้อตกลงของสหภาพแรงงาน

การด� ำ เนิ น การด้ า นสุ ข ภาพและความปลอดภั ย ของ
ธนาคาร จะถือการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของ พ.ร.บ.แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 และ พ.ร.บ.ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. 2554 ซึง่
ธนาคารได้ก�ำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพและ
ความปลอดภัย เช่น การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปี
การจ่ายเงินทดแทนกรณีทพุ พลภาพ/เสียชีวติ อันเนือ่ งมาจาก
การท�ำงาน การดูแลสถานทีท่ ำ� งานให้มคี วามปลอดภัย การเพิม่ จุด
ติดตัง้ กล้องวงจรปิด การจัดให้มอี ปุ กรณ์นริ ภัยส�ำหรับติดรถยนต์

เช่น แผ่นฟิลม์ กันกระสุน แผ่นนิรภัย กระเป๋านิรภัย แผ่นพนักพิง
หลังนิรภัย ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้และพื้นที่ต่อเนื่อง
เป็นต้น
โดยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย จะท�ำ
หน้าที่เป็นตัวกลางรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อน�ำเรื่องเข้าสู่ที่
ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
และความปลอดภัยให้กับพนักงาน ที่นอกเหนือจากการจัด
สิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ทีธ่ นาคารมีอยูแ่ ล้ว เช่น การจัดให้มเี ครือ่ ง
ฟอกอากาศเพิม่ เติมในอาคารทีม่ ปี ญ
ั หาฝุน่ ละออง เป็นต้น

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

102-41, 103-3

เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง
เป้าหมายการด�ำเนินงานปี 2561

มีจำ� นวนเรื่องการเจรจาต่อรองน้อยกว่า 5 เรื่อง

ผลการด�ำเนินงานปี 2561

ไม่มีการยื่นเรื่องเจรจาต่อรอง

ธนาคารให้สิทธิเสรีภาพ ในการสมาคม และการร่วม
เจรจาต่อรอง ซึ่งถือเป็นสิทธิพื้นฐานเพื่อปกป้องกรณีที่ลูกจ้าง
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง โดยปฏิบัติตามหลักกฎหมาย
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พระราชบัญญัติ
คุณสมบัตมิ าตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ ประกาศคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรือ่ ง มาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ของสภาพการจ้างงาน
ในรัฐวิสาหกิจ ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์(มาตรา 575586: ลักษณะการจ้างงาน) และแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ คือ
แต่งตัง้ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ซึง่ กรรมการธนาคารคนหนึง่
เป็นประธาน ในส่วนของคณะกรรมการประกอบด้วย ผูแ้ ทนฝ่าย
นายจ้ า ง จ� ำ นวน 9 คน และผู ้ แ ทนฝ่ า ยลู ก จ้ า ง (ผู ้ แ ทน
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย) จ�ำนวน 9 คน
โดยก�ำหนดให้มีการประชุม เป็นประจ�ำทุกเดือน อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครัง้
ทัง้ นี้ ธนาคารมีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย
ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ แ ทนฝ่ า ยลู ก จ้ า งในการเจรจาต่ อ รองกั บ
การเจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงาน

จ�ำนวนข้อการเจรจาต่อรอง
จ�ำนวนข้อการเจรจาต่อรองทีไ่ ด้รบั การแก้ไขแล้ว
จ�ำนวนข้อการเจรจาต่อรองก�ำลังอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีชอ่ งทางในการรับฟังความคิดเห็น
ของพนักงานหลากหลายช่องทาง ดังนี้
E-mail :

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

0 2208 7606-9

ฝ่ายนายจ้าง โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 ตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ในปัจจุบนั มีสมาชิกจากทัว่ ประเทศ
รวม 18,537 คน คิดเป็นร้อยละ 85.17 ของจ�ำนวนพนักงาน
ทัง้ หมด
ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
ทัง้ สิน้ 12 ครัง้ รวม 41 เรือ่ ง รูปแบบของการประชุมจะเป็นไป
ในลักษณะร่วมปรึกษาหารือ (Joint Consultation Committee)
โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นส�ำคัญ กรณีที่ธนาคาร
มีกำ� ไรสุทธิ การจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ จะเป็นไปตาม
ความเหมาะสม โดยเทียบเคียงกับ Industry Norms และปัจจัย
อืน่ ๆ ทีม่ เี หตุผลเหมาะสม ซึง่ คณะกรรมการฯ ได้รว่ มกันหารือ
ด�ำเนินการแก้ไขและมีขอ้ สรุป พร้อมทัง้ มีมาตรการแก้ไขแล้วเสร็จ
ในทุ ก เรื่ อ ง ตามกรอบของกฎหมายที่ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ ธนาคาร
ยึดมัน่ ในสิง่ ทีถ่ กู ต้องและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ทิ งั้ ทางด้านเชือ้ ชาติ
การนั บ ถื อ ศาสนา เพศ และพวกพ้ อ ง ส่ ง ผลให้ ธ นาคารมี
แรงงานสัมพันธ์ทดี่ ี มิได้เกิดการยืน่ ข้อเรียกร้องจากสหภาพแรงงานฯ
โดยสามารถแสดงข้อมูลระหว่างปี 2559 - 2561 ได้ดงั นี้
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

0
0
0

0
0
0

0
0
0

โดยฝ่ายบริหารงานวินัยและพนักงานสัมพันธ์เป็นผู้รับ
ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำ และพร้อมทีจ่ ะ
ประสานงานกับหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ก่อให้เกิดความ
สัมพันธ์อนั ดีระหว่างธนาคารกับพนักงานเพิม่ มากขึน้ ต่อไป
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การดูแลลูกค้าของธนาคาร
เป้าหมายการด�ำเนินงานปี 2561

สามารถตอบสนองเรื่อ งร้อ งเรีย นของลู ก ค้ า ผ่ า นทาง Social Media ได้
ภายใน 2 ชม. อย่างน้อย 95%

ผลการด�ำเนินงานปี 2561

ธนาคารสามารถตอบสนองเรื่อ งร้อ งเรีย นของลู ก ค้ า ผ่ า น Social Media
ภายใน 2 ชม. ได้ 100%

103-2

การดูแลลูกค้าของธนาคาร

ธนาคารด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดย
ก�ำหนดอยูใ่ นจรรยาบรรณธุรกิจ ครอบคลุม 3 หลักการใหญ่ คือ
ความซื่อสัตย์ส่วนตน (Integrity) ความยุติธรรมในการด�ำเนิน
ธุรกิจ (Fairness) และการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Responsible of Stakeholders) ซึ่งแบ่งการด�ำเนินงาน
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

•

ยึดถือหลักการดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส�ำคัญ และ
ให้บริการด้วยความยุติธรรม โดยธนาคารจะไม่เปิดเผย
ข้อมูลหรือความลับของลูกค้ายกเว้นกฎหมายก�ำหนดให้
ต้องเปิดหรือได้รบั อนุญาตเป็นลายลักษณ์อกั ษรจากลูกค้า

•
•

ให้ความส�ำคัญถึงการด�ำเนินการต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า
อย่างทันท่วงที โดยธนาคารได้ดำ� เนินการส�ำรวจพฤติการณ์
แวดล้อม ท�ำความเข้าใจและจัดการต่อข้อร้องเรียน
ของลูกค้า ด้วยวิธกี ารเหมาะสม ยุตธิ รรมและโปร่งใส
ด�ำเนินการโฆษณา จัดกิจกรรมทางการตลาดและน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนที่เป็น
ประโยชน์กอ่ นตัดสินใจใช้บริการ

103-2

การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ทัง้ นี้ เพือ่ ให้บริการอย่างมีคณ
ุ ภาพ ธนาคารได้เปิดช่องทาง
ให้ลกู ค้าร้องเรียนในกรณีทไี่ ม่ได้รบั ความสะดวกสบายจากการให้
บริการผ่านช่องทาง/กระบวนการจัดการเรือ่ งร้องเรียน ดังภาพ
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ช่องทาง/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

1
RM/หน่วยงาน/
พนง.สาขา

โทร. 0 2208 8989 Fax/
หนังสือ/ แจ้งเรื่องที่สนญ.
ด้วยตนเอง

Near Miss
(ขอความช่วยเหลือ)

2.2

Low Risk
(เสนอแนะบริการ)

บันทึกเรื่องผ่านระบบงาน
Tele pro

จัดล�ำดับ
ความรุนแรง

ให้ความช่วยเหลือ

2.3

Moderate
Risk (ร้องเรียน)

2.4

High Risk
(ร้องเรียนเร่งด่วนรุนแรง)

ให้ความช่วยเหลือ
ทันที

รรล. บันทึกบนระบบ
เสนอแนะและติชม

ชี้แจงลูกค้า
พอใจ/ไม่พอใจ

ส่งเรื่องไปยังเจ้าของงาน
ภายใน SLA ของแต่ละ
ระดับความรุนแรง*

Yes
No

เจ้าของงาน
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ลูกค้าพอใจ

ด�ำเนินการแก้ไขภายใน
SLA ของแต่ละระดับ
ความรุนแรง*

3

แจ้งผลให้ลูกค้าทราบ
ภายใน SLA ของแต่ละ
ระดับความรุนแรง*

รรล. ให้ค�ำปรึกษา/
ติดตามเรื่อง

Call Center
0 2111 1111

ศูนย์รบ
ั เรื่อง
ร้องเรียนลูกค้า (รรล.)

2

Yes

ข่าว/สื่อภายนอก
Face book/
เว็บไซต์ ฯลฯ

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

No

ความรุนแรงระดับ
Near Miss

2.1

ลูกค้า

ชี้แจงลูกค้า
พอใจ/ไม่พอใจ

Yes

No

4

**** กรณีเป็นเรื่อง
Crisis Communication
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
รายงานผู้บริหารศูนย์/
ผู้บริหารสายงานสื่อสาร
และภาพลักษณ์องค์กร/
ผู้บริหารหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทันที
เพื่ อพิ จารณาเข้าสู่
กระบวนการบริหาร
การสื่อสาร
ในภาวะวิกฤติทันที

ทีมบริการลูกค้าทาง
โทรศัพท์ (KTB) ฟังเสียง
จากระบบบันทึกเสียง NICE

ลูกค้าพอใจ

บันทึกข้อมูลเพิ่ มเติม
บนระบบงานรับค�ำแนะน�ำ
และติชม

5 **** กรณีซับซ้อน/

ทุจริต สายงานไม่สามารถ
ด�ำเนินการเองได้
ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
น�ำส่งเรื่อง
สายงานตรวจสอบภายใน
ด�ำเนินการตรวจสอบทันที

เจ้าของงานบันทึก
บนระบบรับค�ำแนะน�ำ
และติชม

No

รรล. พิ จารณาการ
แก้ไข/มาตรการป้องกัน

Yes

No

ประเมินประสิทธิผล/
ประเมินความพึ งพอใจ
ลูกค้า

รรล. ชี้แจงผลการด�ำเนินการ
ให้ลูกค้าอีกครัง
้

Yes

บันทึก / ยุติเรื่อง

รรล.
RM

หมายถึง ศูนย์รบ
ั เรื่องร้องเรียนลูกค้า
หมายถึง Relationship Manager
ด�ำเนินการตามกระบวนการ
รรล. ด�ำเนินการให้ค�ำปรึกษา/ติดตามเรื่อง

สิ้นสุด

6

รรล. ด�ำเนินการ
1. ส่ง จม./ของที่ระลึกให้ลูกค้า
2. ท�ำรายงานสรุปรายเดือน/งวด/ปี
3. น�ำส่ง กจญ./ผู้บริหารสายงาน/ฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง

7
ทบทวนกระบวนการ
ทุกไตรมาส 4
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ในปี 2561 ธนาคารเพิ่ ม กระบวนการติ ด ตามและ
วัดประสิทธิผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/ข้อขัดข้อง ไว้ใน
คูม่ อื ปฏิบตั งิ านการจัดการเรือ่ งร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ด้วยการ
จัดการแก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียนอย่างเป็นระบบ ธนาคารสามารถ
ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กบั ลูกค้าแยกตามประเภทกลุม่
เรื่องจนได้ข้อยุติ ร้อยละ 98.57 และอยู่ระหว่างด�ำเนินการ
ร้อยละ 1.43 ขณะเดียวกันปริมาณลูกค้าทีแ่ จ้งเรือ่ งผ่านช่องทาง
Website (www.ktb.co.th) / Facebook (Krungthai Care)

เพิม่ สูงขึน้ และเพือ่ เป็นการรองรับพฤติกรรมของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ น
ไป ธนาคารได้ปรับปรุงขยายเวลาในการให้บริการของช่องทาง
สือ่ สังคมออนไลน์ จากเดิมให้ปฏิบตั งิ านงานเฉพาะในเวลาท�ำการ
เป็นปฏิบตั งิ านตัง้ แต่เวลา 7.00-24.00 น. ตลอด 7 วันท�ำการ
โดยไม่มวี นั หยุด และปัจจุบนั เรือ่ งทีล่ กู ค้าโพสต์ขอ้ ความส่วนใหญ่
จะเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับการสอบถามข้อมูลทัว่ ไป/ขอความช่วยเหลือ
ประสานงานในเรือ่ งอืน่ ๆ เป็นต้น

ตารางเปรียบเทียบจ�ำนวนเรือ่ งทีล่ กู ค้าแจ้งธนาคาร โดยแยกตามประเภทกลุม่ เรือ่ ง ปี 2559-2561
กลุ่มเรื่อง

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ขอความช่วยเหลือ
เสนอแนะ
ร้องเรียน
ชมเชย
แจ้งข่าวสาร (เริ่มปี2559)
รวม

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

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

82.38%
1.84%
14.93%
0.80%
0.05%
100%

*เรือ่ งร้องเรียนปี 2561 เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากมีการแก้ไขค�ำนิยามแยกประเภทกลุม่ เรือ่ งทีช่ ดั เจนมากขึน้ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาได้ถกู ต้อง ตรงประเด็น เพือ่ ก�ำหนด
มาตรการป้องกันร้องเรียนซ�ำ้
ค�ำนิยามเรื่องร้องเรียน ปี 2560

ค�ำนิยามเรื่องร้องเรียน ปี 2561

เรื่องร้องเรียนหมายถึง เรื่องที่ลูกค้าแจ้งมายังธนาคาร
โดยมีวัตถุประสงค์ ต้องการกล่าวโทษ และให้ธนาคาร
ทราบถึงความไม่พงึ พอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ
ของลูกค้าทีม่ ตี อ่ ธนาคาร รวมถึงเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการทุจริต
ของพนักงาน ด้วยมีเจตนาต้องการให้ด�ำเนินแก้ไข/
ตรวจสอบหรือหาข้อยุตใิ นปัญหาดังกล่าวทีเ่ กิดขึน้ โดยเร็ว
โดยผูร้ อ้ งเรียนลงนามหรือแจ้งชือ่ - นามสกุล เพือ่ แสดง
ตัวชัดเจน หรือกรณีทแี่ จ้งเรือ่ งผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ
ธนาคาร ทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยแจ้งชือ่ นามสกุล/หมายเลขประจ�ำตัวประชาชน หรืออื่นใดที่
สามารถตรวจสอบตัวตนได้ เป็นต้น

เรือ่ งร้องเรียนหมายถึง ผูร้ อ้ งเรียนได้รบั ความเดือดร้อน
แต่สามารถพูดคุยชี้แจงข้อเท็จจริง และ/หรือสามารถ
แก้ไขได้ หากไม่รีบด�ำเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติ
โดยเร็ว อาจจะส่งผลกระทบต่อชือ่ เสียงของธนาคาร

คุณภาพการให้บริการ

ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการปรับปรุงคุณภาพการให้
บริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า ของธนาคาร จึ ง ได้ ด� ำ เนิ น การส� ำ รวจ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ ซึง่ เป็นหนึง่ ในกระบวนการทีจ่ ะได้
Voice of Customer (VOC) และ Feedback จากลูกค้า อาทิ

ร้องเรียนเร่งด่วน หรือรุนแรง หมายถึงผูร้ อ้ งเรียนได้รบั
ความเดือดร้อน มีการโต้แย้งเกิดขึน้ ไม่สามารถแก้ไขได้
หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือร้องเรียนต่อ
สือ่ มวลชนหรือสือ่ ออนไลน์ตา่ งๆ อาจสร้างความเสียหาย
ต่อชือ่ เสียงของธนาคารแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว
ระดับความพึงพอใจ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจ
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าต่อการใช้ผลิตภัณฑ์
และบริการของธนาคาร ซึง่ จะเป็นสารสนเทศส�ำคัญทีจ่ ะน�ำไปใช้
ในการยกระดับการให้บริการ ปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑ์
และบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
เหนือกว่าทีล่ กู ค้าคาดหวัง
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ทัง้ นี้ ธนาคารด�ำเนินการส�ำรวจความเห็นของลูกค้าส�ำคัญ
ทุกกลุ่มของธนาคาร เช่น กลุ่มลูกค้าบุคคล กลุ่มลูกค้า SME
กลุม่ ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate) และกลุม่ ลูกค้าองค์กร
ภาครัฐ เป็นต้น โดยใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-

คะแนนความพึงพอใจ
สัดส่วนผู้ให้คะแนน ≥ 4

to-face Interviews) และก�ำหนดให้พนื้ ทีใ่ นการจัดเก็บข้อมูล
กระจายตัวไปตามภูมภิ าคต่างๆ ทัง้ ในจังหวัดเล็ก กลาง และใหญ่
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีห่ ลากหลายและเป็นไปตามหลักการทางสถิติ

2559

2560

2561

4.44
96.6%

4.51
98.7%

4.28
91.7%

ผลส�ำรวจความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการธนาคาร
กรุงไทยปี 2561 เท่ากับ 4.28 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
และสัดส่วนผูใ้ ห้คะแนน ≥ 4 เท่ากับ 91.7% ลดลงจากปี 2560
โดยคะแนนที่ ล ดลงเกิ ด ขึ้ น จากปั จ จั ย ร่ ว มที่ ส ่ ง ผลกระทบ
ต่อภาพรวมของอุตสาหกรรม อาทิ การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ของผู้บริโภคมาใช้ Online Banking เพิ่มมากขึ้น ปัญหา
การขัดข้องของระบบ Online Banking บ่อยครัง้ ของธนาคาร
พาณิชย์ การเข้ามาแข่งขันของกลุม่ Non-bank ในภาคการเงิน
ท�ำให้ผบู้ ริโภคมีทางเลือกมากขึน้ และมีสว่ นท�ำให้ความคาดหวัง
ต่อบริการของธนาคารพาณิชย์ปรับสูงขึ้นด้วย ดังนั้น การให้
คะแนนในระดับพึงพอใจ-พึงพอใจมาก จึงเปลี่ยนแปลงไปจาก
ข้อมูลผลการส�ำรวจในอดีต
406-1

การไม่เลือกปฏิบต
ั ิ

ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยด�ำเนินงาน
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล ธนาคารปฏิบัติต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม
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พนั ก งาน ธนาคารใช้ เ กณฑ์ ใ นการคั ด เลื อ กเข้ า ท� ำ งานหรื อ
การโปรโมทต�ำแหน่งพนักงานตามคุณสมบัติที่เหมาะสม ซึ่ง
เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน โดยไม่ได้นำ� เรือ่ งของเชือ้ ชาติ สีผวิ เพศ
ศาสนา หรือการเลือกปฏิบัติในรูปแบบอื่นๆ มาเป็นเกณฑ์
คุณสมบัติในการคัดเลือก เช่นเดียวกับการให้บริการลูกค้า
ธนาคารใช้ระบบบัตรคิว เพื่อให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการ
ตามล�ำดับก่อน-หลัง
ด้วยความพยายามในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา ส่งผลให้
ในปี 2561 ธนาคารได้รบั การร้องเรียนในกรณีของการเลือกปฏิบตั ิ
เพียง 3 ครัง้ เป็นเรือ่ งร้องเรียนการเลือกปฏิบตั ใิ นการให้บริการ
ลูกค้าหน้าเคาท์เตอร์ ในช่วงทีม่ ลี กู ค้าจ�ำนวนมาก ซึง่ ธนาคารได้
ด�ำเนินการแก้ไขจนแล้วเสร็จ โดยผูบ้ ริหารหน่วยงานเจ้าของเรือ่ ง
ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และได้ก�ำชับผู้จัดการสาขา
และพนักงาน ให้รบั ฟังและช่วยแก้ไขปัญหาให้ลกู ค้า รวมถึงจัด
พนักงานทดแทนในช่วงเวลาพักกลางวันเพิม่ ขึน้ เพือ่ ให้ลกู ค้าได้
รับความพึงพอใจสูงสุด และไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก
พร้อมได้ตดิ ต่อลูกค้าแสดงความเสียใจและขอโทษถึงเหตุการณ์
ทีเ่ กิดขึน้ ได้ทำ� การชีแ้ จงและท�ำความเข้าใจกับลูกค้า ซึง่ ลูกค้า
เข้าใจและยินดีใช้บริการกับธนาคารต่อไป
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รายงานความยั่งยืน 2561

103-2

การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
(Cyber Security)
ปัจจุบันเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาท
มากขึ้น ทั้งในด้านวิถีชีวิตประจ�ำวันและด้านการด�ำเนินธุรกิจ
ท�ำให้มคี วามสะดวกสบายและด�ำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ แต่ในทางกลับกันก็ทำ� ให้ภยั คุกคามความมัน่ คงปลอดภัย
ด้ า นไซเบอร์ มี แ นวโน้ ม เพิ่มขึ้นเช่นกัน ภัยคุกคามเหล่านี้
ส่งผลกระทบหลากหลายรูปแบบทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม
ไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ภัยคุกคามจาก
ซอฟต์แวร์เรียกค่าไถ่ ภัยคุกคามการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต
ไปจนถึงภัยคุกคามจากการเจาะระบบเพื่อขโมยข้อมูลส�ำคัญ
เป็นต้น
ธนาคารมีความตระหนักถึงอันตรายจากภัยคุกคาม
ไซเบอร์ดังกล่าว ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงของปัจจัยส�ำคัญในการ
รักษาเสถียรภาพในการด�ำเนินธุรกิจและภาพลักษณ์ของธนาคาร
รวมถึงการรักษาความความเชื่อมั่นในการใช้บริการของลูกค้า
ทัง้ นีธ้ นาคารได้นำ� กรอบการด�ำเนินงานตามมาตรฐาน ISO/IEC
27001:2013 (ISMS: Information Security Management
Systems) ทัง้ ระบบงานส�ำคัญในการท�ำธุรกรรมทางการเงินและ
ศูนย์คอมพิวเตอร์มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติทั้งในเรื่องระบบ
การจัดการความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ รวมถึงการประเมิน

ระดับสมรรถนะความพร้อมรับมือภัยไซเบอร์ (Maturity level)
ตามกรอบของ NIST CSF (Cyber Security Framework) ของ
สหรัฐอเมริกา เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าระบบธนาคารมีความพร้อมในการ
ตรวจพบภัยคุกคามไซเบอร์ และสามารถป้องกัน ตอบสนอง
อย่างรวดเร็วเป็นไปตามมาตรฐานสากล อีกทัง้ ใช้บริการรับข่าวกรอง
จาก FS-ISAC (Financial Services - Information Sharing
and Analysis Center) เพือ่ ให้สามารถรับรูข้ า่ วกรองไซเบอร์
(Cyber Threat Intelligence) ลักษณะการโจมตีของสถาบัน
การเงินทีอ่ นื่ ทัว่ โลกแล้วน�ำมาป้องกันระบบของธนาคารได้ลว่ งหน้า
ก่อนทีจ่ ะถูกโจมตีเสียเอง รวมถึงได้มกี ารด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ
เพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของธนาคาร
ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบระบบประจ�ำปีจากผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางระดับโลกในการประเมินหาความเสี่ยงที่เกิดจาก
ช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ รวมถึงการด�ำเนินการลงทุนและ
พัฒนาและเพิม่ ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย
สารสนเทศของธนาคาร เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ระบบสารสนเทศของ
ธนาคารมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและความมั่ น คงปลอดภั ย ในระดั บ
มาตรฐานสากล
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103-2
นอกเหนือจากการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย
แล้วนัน้ ธนาคารยังมุง่ เน้นส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนัก
ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการรั ก ษาความปลอดภั ย ด้ า นไซเบอร์
ผ่านกิจกรรมให้ความรู้พนักงานในช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
การจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การจัดอบรมพนักงานทุกระดับ
ทั้ ง ส� ำ นั ก งานใหญ่ แ ละสาขารู ้ อ ย่ า งสม�่ ำ เสมอ อี ก ทั้ ง ยั ง มี
การสื่อความภายในด้วยอีเมลและระบบ e-learning เพื่อให้
พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและรับทราบข่าวสารภัยคุกคาม
รู ป แบบต่ า งๆ ในโลกไซเบอร์ ยิ่ ง ไปกว่านั้นมีการทดสอบ
ภัยคุกคามเสมือนจริง เช่น การส่งอีเมลปลอม หลอกลวงชวนเชือ่
ให้พนักงานหลงกลตามผูไ้ ม่ประสงค์ดใี นการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ
ของธนาคาร ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการฝึกให้พนักงานได้แยกแยะ
และรั บ มื อ ภั ย ไซเบอร์ ท่ี นั บ วั น จะมี ค วามซั บ ซ้ อ นและ
แนบเนี ย นมากขึ้ น เพื่ อ ท� ำ ให้ พ นั ก งานของธนาคารมี
ความตระหนักถึงความส�ำคัญของการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ทางด้านไซเบอร์มากยิ่งขึ้นอีกด้วย รวมถึงสามารถแนะน�ำ
ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาลู ก ค้ า ให้ ร ะมั ด ระวั ง ภั ย ไซเบอร์ รู ป แบบต่ า งๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
418-1

ความปลอดภัยด้านข้อมูลลูกค้า

ธนาคารตระหนักถึงบทบาทและความส�ำคัญของการเก็บ
รักษาข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า โดยข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้าจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุด ตามหลักเกณฑ์การ
รักษาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของธนาคาร ทัง้ นีธ้ นาคารมีนโยบาย
และกระบวนการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ และ
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ ทีส่ อดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม และมาตรฐาน ISO 27001:2013 เพือ่ ใช้
เป็ น แนวทางในการบริ ห ารความเสี่ ย งและการรั ก ษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
นอกจากนี้ธนาคารยังมีการประชาสัมพันธ์ เรื่องการเก็บ
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง รวมทัง้ สือ่ สารวิธกี ารป้องกัน
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ผ่านช่องทางต่างๆ เพือ่ ให้ลกู ค้าตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง
โดยไม่เปิดเผย เลขประจ�ำตัว/รหัสประจ�ำตัว และรหัสผ่าน
ให้บคุ คลอืน่ ทราบ
อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
จะกระท�ำภายใต้กรอบของกฎหมายโดยเคร่งครัด ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 24 บัญญัติไว้ว่า
“หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ใน
ความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น
โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลทีใ่ ห้ไว้
ล่วงหน้าหรือในขณะนัน้ ไม่ได้ ทัง้ นี้ ธนาคารไม่มนี โยบายสอบถาม
ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า
ผ่านช่องทางใดๆ”
ในการก�ำกับด้านความปลอดภัยของธนาคารนัน้ ธนาคาร
ได้รบั การรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 27001:2013
(ISMS: Information Security Management Systems)
ส�ำหรับระบบ Trade Finance, Trade Online, Bahtnet
และ ICAS และนโยบาย กระบวนการรักษาความปลอดภัย
ข้ อ มู ล สารสนเทศ และมาตรฐานการรั ก ษาความปลอดภั ย
สารสนเทศของธนาคาร มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ISO 27001:2013, PCI-DSS (Payment Card Industry Data
Security Standard) โดยมีหวั ข้อดังต่อไปนี้
1. องค์กรในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ
2. การจัดหมวดหมูแ่ ละการป้องกันของทรัพย์สนิ ข้อมูล
สารสนเทศ
3. การรักษาความปลอดภัยด้านบุคลากร
4. การรั ก ษาความปลอดภั ย ทางกายภาพและ
สภาพแวดล้อม
5. การจัดการด้านปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
6. การจัดการสิทธิการใช้งานทางตรรกะภาพ
7. การจัดการและพัฒนาระบบงาน
8. การบริหารและจัดการด้านซอฟต์แวร์
9. การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย
10. การรักษาความปลอดภัยระบบสือ่ สาร
11. การจัดการเหตุการณ์ผดิ ปกติ
12. แผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจให้ตอ่ เนือ่ ง
13. การปฏิบตั ติ ามนโยบาย
417-3

การสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของ
ธนาคาร

ธนาคารในฐานะผูใ้ ห้บริการทางการเงิน มีหน้าทีต่ อบสนอง
ความต้องการของผูใ้ ช้บริการทุกคน จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ในการสือ่ สาร
ข้อมูลต่างๆ ให้ผใู้ ช้บริการและผูเ้ กีย่ วข้องทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์
และบริการทางการเงินอย่างถูกต้องและทันเวลา โดยธนาคาร
ได้มีการประชาสัมพันธ์ การน�ำเสนอรายละเอียดข้อมูลผ่าน
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ทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ
เช่น ทีท่ ำ� การสาขา, เว็บไซต์ของธนาคาร, สือ่ สิง่ พิมพ์ เป็นต้น
ซึง่ ช่วยให้กลุม่ ลูกค้าของธนาคารสามารถเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์
และบริการทางการเงินได้สะดวก รวดเร็ว และตอบสนอง
ความต้องการกลุม่ ลูกค้าทีห่ ลากหลาย
โดยธนาคารได้ ด� ำ เนิ น การจั ด กิ จ กรรมด้ า นการตลาด
การโฆษณา และการส่งเสริมการตลาดของธนาคารอย่างต่อเนือ่ ง
รวมถึงการเป็นผูส้ นับสนุนในรายการต่างๆ โดยตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ.2556 และกฎหมายอืน่ ๆ
ทีบ่ งั คับใช้
อย่ า งไรก็ ต ามสามารถสอบถามข้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริการทางการเงิน และข้อมูลต่างๆ ผ่านทางศูนย์บริการลูกค้า
ของธนาคาร เบอร์โทร 0 2111 1111 ซึง่ มีเจ้าหน้าทีพ่ ร้อมให้
ข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง ท�ำการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อให้ข้อมูล
ทีถ่ กู ต้อง เป็นประโยชน์ และรับฟังข้อเสนอแนะ พร้อมตอบสนอง
ความต้องการลูกค้าโดยจะเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ

417-3
นอกจากนั้นยังสามารถสื่อสารกับธนาคารผ่านทางสื่อ
สังคมออนไลน์ตา่ งๆ ได้อกี ทางหนึง่ ด้วย เช่น เว็บไซต์, เฟชบุก๊ ,
ไลน์, ทวิตเตอร์ เป็นต้น อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นในด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยในการให้บริการ การสื่อความแจ้งเตือน
และให้ค�ำแนะน�ำลูกค้าเกี่ยวกับมิจฉาชีพกลุ่ม Call center
ที่หลอกท�ำธุรกรรมผ่านเครื่องเอทีเอ็ม (ATM Skimming)
หรือเว็บไซต์ปลอม และมีกระบวนการเพื่อป้องกันเหตุการณ์
ต่างๆ อย่างดีในการด�ำเนินงานเพื่อสร้างความพึงพอใจลูกค้า
นอกเหนือจากเรือ่ งการสือ่ สารประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร
จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาและสื่อสารผลิตภัณฑ์ของ
ธนาคารอย่างถูกต้องโดยไม่มกี ารสือ่ สาร โฆษณาใดๆ ทีก่ อ่ ให้เกิด
ความเข้าใจผิดในเรื่องสินค้าและบริการ ส่งผลให้ในปี 2561
ไม่มีเรื่องร้องเรียนใดๆ ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปิดเผยข้อมูลลูกค้า สือ่ สาร โฆษณา สินค้า
และบริการของธนาคาร รวมถึงธนาคารไม่มีผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินใดๆ ที่ถูกระงับการให้บริการเนื่องจากการด�ำเนินการ
ทีผ่ ดิ กฎหมาย หรือเป็นทีส่ งสัยของสาธารณชน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

103-2, 103-3, 203-2

การให้ความรูท
้ างการเงินกับสังคม
เป้าหมายการด�ำเนินงานปี 2561

≥80% ของผู้เข้าร่วมโครงการมียอดเงินออมเพิ่ มขึ้น 5%

ผลการด�ำเนินงานปี 2561

≥80% ของผู้เข้าร่วมโครงการมียอดเงินออมเพิ่ มขึ้น 29.18%

ธนาคารให้ความส�ำคัญกับปัญหาทางการเงินทีป่ ระชาชน
ยังประสบอย่างต่อเนื่อง การมีทักษะ ความรู้ทางการเงินจะ
ช่วยให้ประชาชนมีภมู คิ มุ้ กันในการใช้จา่ ย และยังสามารถป้องกัน
ปั ญ หาภั ย คุ ก คามทางการเงิ น ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จึ ง ได้ ด� ำ เนิ น
โครงการ Financial Literacy เพื่อให้ความรู้ทางด้านการเงิน
ซึ่ ง เป็ น ความสามารถพิ เ ศษของธนาคาร ธนาคารจึ ง จั ด ท� ำ
โครงการให้ความรู้ทางการเงินส�ำหรับบุคคลทั่วไป ตลอดจน
มุ ่ ง เน้ น ส่ ง เสริ ม ให้ เ ยาวชนซึ่ ง จะเป็ น อนาคตของชาติ เ ห็ น
ความส�ำคัญของการออม มีวินัยทางการเงิน ซึ่งจะส่งผลดี
ในภาพรวมต่อการพัฒนาประเทศ
• การส่งเสริมให้เกิดการออมส�ำหรับครูและนักเรียนใน
โรงเรียนโครงการกรุงไทยสานฝันโรงเรียนดีใกล้บ้าน
จ�ำนวน 94 โรงเรียน ทัว่ ประเทศ
• การส่งเสริมให้ฉกุ คิดก่อนการใช้เงินส�ำหรับบุคคลทัว่ ไป
1) Campaign “Hi-Sa-Ti”			

•

2) Campaign “Young man and The seal”
3) Application “กรุงไทย ใช้เป็น”
การส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเงินกับพนักงานกรุงไทย :
คลิปให้ความรูท้ างการเงิน 3 กลุม่ เป้าหมาย
- พนักงานเข้าท�ำงานใหม่
- พนักงานอายุ 30-50 ปี
- พนักงานอายุ 50 ปีขนึ้ ไป

การให้ ค วามรู ้ ท างการเงิ น ผ่ า นเว็ ป ไซต์ ข องธนาคาร
(www.ktb.co.th) ในหัวข้อคูค่ ดิ การเงิน ซึง่ ให้ความรูท้ างการเงิน
ในรูปแบบ Info Graphics เพือ่ ให้ผอู้ า่ นเข้าใจง่าย โดยแบ่งออก
เป็นหมวดหมูต่ า่ งๆ ได้แก่ การออม เรือ่ งบ้าน ประกัน สินเชือ่ บุคคล
วางแผนการเงิน วางแผนเกษียณ โดยในปี 2561 ให้ความรูร้ วม
27 เรือ่ ง
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203-2
การให้ความรูท้ างการเงินผ่านแฟนเพจ Krungthai CARE
(http://www.facebook.com/krungthaibank) ในปี 2561
ธนาคารยังคงให้ความรู้ทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์อย่าง
ต่อเนือ่ ง เนือ่ งจากเป็นทางการสือ่ สารทีม่ ผี เู้ ข้าถึงข้อมูลได้จำ� นวน
มาก โดยในปี 2561 ธนาคารเผยแพร่ Content เพือ่ สอดแทรก
การให้ความรูท้ างการเงิน รวม 39 Content มีผเู้ ข้าถึงข้อมูล
(Reach) รวม 12,521,176 Users ยอด Engagement (นับจาก
จ�ำนวนการกด Like Comment และ Share) รวม 699,392 ครัง้
กลุ่มเป้าหมาย

ลูกค้าบุคคล

ลูกค้าองค์กร

ชื่อหลักสูตร/สัมมนา

การอบรมและสัมมนาเพือ่ ให้ความรูท้ างการเงินกับกลุม่ ลูกค้า
ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อการให้บริการลูกค้า โดยยึดหลัก
ธรรมมาภิบาลและการเติบโตทีย่ งั่ ยืนของธุรกิจ ลูกค้ามีเครือ่ งมือ
ทางการเงินที่ช่วยในการจัดการกับธุรกิจ ลดต้นทุน และขยาย
กิจการได้อย่างต่อเนือ่ ง จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพือ่
ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและมีการจัดกิจกรรมงาน
สัมมนาเพื่อให้ความรู้ทางการเงินกับกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
โดยแบ่งตามกลุม่ ลูกค้า ดังนี้

รายละเอียด

เจาะลึกมุมมองตลาดเพื่อสร้างโอกาส
การลงทุนปี 2561

บรรยายหัวข้อมุมมองเศรษฐกิจ การเมือง ตลาดเงินทัว่ โลก และ
การจัดสรรเงินลงทุนเพิม่ ก�ำไรให้แก่กลุม่ ลูกค้า และผูล้ งทุนรายใหญ่
พิเศษ (Ultra High Net Worth : UHNW)

การลงทุ น ในกองทุ น รวมโครงสร้ า ง
พืน้ ฐานโทรคมนาคมดิจทิ ลั (DIF)

บรรยายให้ความรูพ้ ร้อมแนะน�ำการลงทุนให้กบั ลูกค้า Wealth

U.S. Market : An attractive
Investment

แนะน�ำการลงทุนในตลาดหุ้นของประเทศสหรัฐอเมริกา ให้กับ
ลูกค้าทีเ่ ป็นกลุม่ ผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ (Ultra High Net Worth)
พร้อมแนะน�ำการจัดพอร์ตลงทุน

Where to Invest? ปรับพอร์ตการลงทุน
พร้อมรับความผันผวนในครึง่ ปีหลัง 2561

แนะน�ำการจัดพอร์ตลงทุน เพือ่ สร้างผลตอบแทนทีม่ นั่ คง ให้กบั
ลูกค้าทีเ่ ป็นกลุม่ ผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ (Ultra High Net Worth)

Digital Banking กับการปรับตัวเข้าสูย่ คุ
Thailand 4.0

บรรยายให้ ค วามรู ้ กั บ ผู ้ บ ริ ห ารของการไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง
ประเทศไทย ในหัวข้อ “Digital Banking กับการปรับตัวเข้าสูย่ คุ
Thailand 4.0” เพือ่ ให้สามารถน�ำมาปรับใช้ในการปรับตัวรองรับ
การเปลีย่ นแปลงในยุค 4.0

การทูตฝ่ายทหารแบบรวมการ รุน่ ที่ 26

บรรยายให้ความรูเ้ รือ่ งภาวะเศรษฐกิจโลกปี 2561 ธุรกรรมด้าน
การเงินต่างประเทศ และบัตรกรุงไทย Travel Card

สัมมนาผูบ้ ริหารหน่วยงานภาครัฐประจ�ำ
ปี 2561

จั ด สั ม มนาให้ ผู ้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานราชการและหน่ ว ยงาน
รัฐวิสาหกิจ เป็นประจ�ำทุกปี ซึง่ ในปี 2561 จัดขึน้ 2 ครัง้ ดังนี้
• หน่วยงานราชการ 1 ครัง้
• หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 1 ครัง้
โดยให้ความรู้เพื่อการปรับตัวให้ทันยุคสมัย อาทิ หัวข้อ “คิด
อย่างไรในยุค Thailand 4.0”, “เศรษฐกิจไทย ยุค 4.0 ในบริบท
ของ Technology Disruption”, “การปรับตัวให้เข้ากับยุค AI”
และ “Block chain/Data Analytic”

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

203-2
กลุ่มเป้าหมาย

ลูกค้า SME

ชื่อหลักสูตร/สัมมนา

รายละเอียด

หลักสูตร MMS

อบรมให้ผู้ประกอบการ SME ได้ปรับตัวตามกระแสโลก
ตามรายวิชา เช่น การเงิน การตลาด บัญชี การท�ำดิจิทัล
มาร์เก็ตติง้ โลจิสติก

Genius Exporter

อบรมให้ผปู้ ระกอบการ SME ได้มคี วามรูด้ า้ นการส่งออก

อบรม SME ทีเ่ ป็นคูค่ า้ ภาครัฐ ได้เรียนรู้
การจัดชัน้ แบบใหม่

อบรมให้ผู้ประกอบการ SME ได้รู้เกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติ
ในการจัดชัน้ ผูท้ จี่ ะมาท�ำงานให้กบั ภาครัฐ

อบรมการปล่อยสินเชือ่

อบรมให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมที่ปล่อยกองทุน
ให้ กู ้ ยื ม กั บ ผู ้ ป ระกอบการ SME รายย่ อ ยได้ แ นวทาง
การพิจารณาสินเชือ่ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
ตามหนี้

หลักสูตรจัดท�ำบัญชีเดียว		

อบรมให้ผปู้ ระกอบการ SME ได้ปรับปรุงบัญชี การบันทึกบัญชี
ให้เป็นบัญชีชดุ เดียว

ธนาคารยังร่วมกับสมาคมธนาคารไทย ส่งผู้บริหารและ
พนักงานจิตอาสา เป็นวิทยากร จ�ำนวน 29 คน ในโครงการ
“คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน” ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงิน
ให้กับนิสิตและนักศึกษาเป้าหมาย จ�ำนวน 20,000 คน จาก
10 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ นอกจากนี้ ธนาคารยังมี
การบรรยายให้ความรูเ้ รือ่ งการบริหารเงิน และการออมส�ำหรับ
ผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เล็งเห็นถึง
ความส�ำคัญในการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
การใช้คืนเงินกู้ยืมเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนรุ่นหลังได้มีโอกาส
ทางการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ด้วยความพยายามให้ความรูท้ างการเงินกับสังคมด้วยแนวคิด
ใหม่ๆ ธนาคารได้รับรางวัลการตลาดยอดเยี่ยมแห่งปี 2018
คือ รางวัล Bronze Award ในงาน MAT Award 2018 ครัง้ ที่ 10
ประเภทองค์กรที่ประกอบธุรกิจ ประเภทเพื่อสังคม (CSR)
ชือ่ ผลงาน “Krungthai Financial Literacy “คิดก่อนควักชะงัก
ก่อนเปย์” จัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เพือ่ ส่งเสริม
และเชิดชูนกั การตลาดไทยทีม่ ศี กั ยภาพ ยกย่องผลงานทีโ่ ดดเด่น
ทั้งในแง่ความคิดสร้างสรรค์ ความหมาย ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลที่ครบถ้วน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และสนับสนุน
ให้การพัฒนานักการตลาดไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล และรางวัล
ADMAN Awards 2018 ในงาน ADMAN Awards &
Symposium ครั้งที่ 15 ประจ�ำปี 2018 ที่เป็นการประกวด
ผลงานสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ ภายใต้แนวคิด “CREATIVITY
FOR SHARING” โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ใน รางวัล
แห่งความภาคภูมใิ จ หน้า 96
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โครงการ CSR ของธนาคาร
โครงการ Krungthai Young Enterprise Awards

เริม่ ต้นตัง้ แต่ปี 2545 ซึง่ เป็นโครงการทีเ่ ปิดพืน้ ทีใ่ ห้กบั กลุม่ บุคคลทีส่ นใจ
ในด้าน Startup ให้เกิดการเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ในการเป็น
นักธุรกิจ เพือ่ สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนแก่เศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยในปี 2561 ทีมชนะรางวัลที่ 1 ประเภท I do ได้แก่
ทีม Wealthti แอปพลิเคชั่น เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
รางวัลที่ 2 ได้แก่ ทีม Liluna แอปพลิเคชัน่ carpool และรางวัลที่ 3 ได้แก่
ทีมแพลตฟอร์ม ทีร่ วบรวมงานวิจยั ส่วนประเภท idea ทีมชนะเลิศรางวัลที่ 1
ได้แก่ ทีมรวมโต๊ะ แอปพลิเคชั่นที่รวบรวมธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่
รางวัลที่ 2 ได้แก่ ทีม Pet Collar เป็นแอปพลิเคชัน่ สร้างขึน้ มาเพือ่ ลดปัญหา
สัตว์เลีย้ งจรจัดในประเทศไทย และรางวัลที่ 3 ได้แก่ ทีม AZMA เป็นนวัตกรรม
เพือ่ ช่วยเหลือและป้องกันคนสูญหาย
โครงการ กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน :
ส่งเสริมการศึกษาผ่านสื่อดิจท
ิ ัลเพื่ อเพิ่ มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(KTB Digital Learning)

เป็นโครงการส�ำหรับนักเรียนระดับชัน้ ป.5 - ป.6 ในโครงการ กรุงไทย
สานฝัน โรงเรียนดีใกล้บา้ น 11 โรงเรียน เรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจะเกิด
ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แก่ ช่วยให้ครูสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เด็กเกิดความสนใจและสนุกที่จะเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มากขึ้น ส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนผู้ขาดโอกาสฯ สร้างทัศนคติที่ดีของ
ผูเ้ รียนและเพิม่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โครงการ ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย

ธนาคารจัดโครงการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ตัง้ แต่ปี 2557 - ปัจจุบนั
โดยปี 2561 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปินทุกคน
ทุกระดับสร้างงานศิลปกรรมให้ก้าวสู่ระดับสากล โดยสร้างสรรค์ผลงาน
มีเนือ้ หาและแรงบันดาลใจเกีย่ วกับประเทศไทยในด้านต่างๆ ทัง้ ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถชี วี ติ ธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม เพือ่ สือ่ ถึง “กรุงไทย”
สังคมอันมีคณ
ุ ธรรม ยึดมัน่ ในคุณค่าแห่งความดีงาม ทีน่ ำ� พาเศรษฐกิจเฟือ่ งฟู
ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มีความอุดมสมบูรณ์ดว้ ยงานศิลปกรรม
อันทรงคุณค่าและสุนทรียะ ซึง่ ก่อให้เกิดความสุข น�ำสังคมและมวลมนุษยชาติ
สู่ความเจริญรุ่งเรืองอันยั่งยืน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

โครงการ กรุงไทยต้นกล้าสีขาว

เป็นการประกวดการด�ำเนินโครงงานพัฒนาชุมชนภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ ให้นกั เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช.
ได้ ฝ ึ ก ทั ก ษะในกระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ และตั ด สิ น ใจแก้ ป ั ญ หาต่ า งๆ
สามารถน�ำไปเป็นแนวทางมาปรับใช้ในชีวติ และพัฒนาชุมชนให้เกิดความยัง่ ยืน
ต่อไป โดยในปี 2561 ทีมชนะรางวัลที่ 1 ได้แก่ ทีมเด็กไทบ้าน ธนาคารน�ำ้ ใต้ดนิ
จากโรงเรียนอ�ำนาจเจริญ รางวัลที่ 2 ได้แก่ ทีม Wonderful Bamboo
จากโรงเรียนสาธุกจิ ประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัลที่ 3 ได้แก่ ทีม V Organic
จากโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์
โครงการ กรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต

เป็นโครงการที่ขยายผลต่อจากโครงการ “กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดี
ใกล้บ้าน” ผ่านการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดี
และมีความประพฤติดี ให้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาจนจบปริญญาตรี
(หลักสูตรปกติ) โดยสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีคะแนนสะสม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอันดับสูงสุดของโรงเรียน และสามารถ
สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นน�ำของรัฐตามที่ธนาคารก�ำหนด โดยในปี 2561
ธนาคารให้ทุนการศึกษาทั้งหมด 312 ทุน เป็นเงิน 15,600,000 บาท
ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอาสาเพื่ อนพึ่ ง (ภาฯ) ยามยาก
สภากาชาดไทยและธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุ ง ไทยได้ ล งนามในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ
เพือ่ สนับสนุนงานของมูลนิธอิ าสาเพือ่ นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
เพือ่ ให้สนับสนุนการด�ำเนินงานของมูลนิธฯิ ในเรือ่ งของการระดมทุนผ่านระบบ
Payment ของธนาคาร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและการลงพื้นที่
ขยายช่องทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูชีวิต รวมทั้งอาชีพให้แก่
ผู้ประสบภัยพิบัติ ตลอดจนส่งเสริมและขยายช่องทางในการประชาสัมพันธ์
โครงการและผลงานของมูลนิธิฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ด้วยพายุโซนร้อนปาบึกได้พัดขึ้นฝั่งทางภาคใต้ของประเทศไทย
ท�ำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนบ้านเรือนเกิดความเสียหาย ธนาคาร
ได้รว่ มให้การช่วยเหลือโดยการประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางต่างๆ ของธนาคาร
เพื่อให้ประชาชนร่วมบริจาคโดยการสแกน QR Code หรือโอนเข้าบัญชีของ
มูลนิธิฯ และจัดซื้อน�้ำดื่มน้องวายุจ�ำนวน 700 โหล อีกทั้งผู้บริหารและ
พนักงานในพื้นที่ร่วมเป็นจิตอาสาในการแจกถุงยังชีพและช่วยงานในโรงครัว
พระราชทาน
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โครงการ Next Gen Careers By KTB : Youtuber Reviewer

โครงการ Next Gen Careers By KTB : Youtuber Reviewer
เป็นโครงการทีช่ ว่ ยสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรูแ้ ละลงมือปฏิบตั ิ
ซึง่ อาชีพนักการตลาดออนไลน์ รวมทัง้ รีววิ เวอร์ ทีใ่ นปัจจุบนั ได้รบั ความสนใจ
และสามารถสร้างรายได้ เยาวชนสามารถเริ่มท�ำได้เองในระหว่างก�ำลังศึกษา
โดยในปี 2561 มีเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 70 คน
โครงการ สนับสนุนสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย

ธนาคารให้การสนับสนุนสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบนั ด้วยความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามนโยบายส่งเสริมกีฬา
ของรัฐบาล ทั้งในระดับพื้นฐานไปจนถึงความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ โดยมี
เป้าหมายเพื่อพัฒนากีฬาไปสู่ความส�ำเร็จและน�ำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
ในระดับสากล
โครงการ Financial Literacy

ธนาคารมองเห็นความส�ำคัญเกี่ยวกับปัญหาทางการเงินที่ประชาชน
ยังประสบอย่างต่อเนือ่ ง การมีทกั ษะ ความรูท้ างการเงิน จะช่วยให้ประชาชน
มีภูมิคุ้มกันในการใช้จ่าย และยังสามารถป้องกันปัญหาภัยคุกคามทาง
การเงินที่จะเกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นการให้สติ ผ่าน campaign คิดก่อนควัก
ชะงักก่อนเปย์, Application และยังส่งเสริมให้เยาวชนในโครงการกรุงไทย
สานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน จ�ำนวน 94 โรงเรียน เห็นความส�ำคัญเกี่ยวกับ
การออม มีวินัยทางการเงิน ผ่านกิจกรรม School Tour
โครงการ ธนาคารความดี

เป็นการส่งเสริมให้พนักงานท�ำความดีเพื่อองค์กรและสังคม โดยการ
สะสมเครดิ ต ความดี เพื่ อ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมร่ ว มท� ำ ความดี เ พื่ อ สั ง คมกั บ
ครอบครัวของพนักงาน ส่งเสริมความรักของครอบครัว ความกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

โครงการ กรุงไทย สานศิลปวัฒนธรรม

ตั้งแต่ปี 2546 - ปัจจุบัน ธนาคารกรุงไทยได้ร่วมสนับสนุนการแสดง
ศิลปกรรมแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึง่ เป็นการแข่งขันด้านศิลปะ
เพือ่ ผลักดันให้ศลิ ปินไทยได้พัฒนาศักยภาพของตนผ่านการประกวด รวมถึง
เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงงานศิลปกรรมที่มีคุณภาพ
โครงการ สวนประติมากรรมกรุงไทย
(Krungthai Sculpture Park)

ศูนย์ฝกึ อบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นอกจาก
จะท�ำหน้าที่เป็นโรงเรียนที่ใช้ฝึกสอนวิชาการและทักษะด้านต่างๆ ให้แก่
พนักงานของธนาคารแล้ว พื้นที่สวนขนาดใหญ่ยังได้ถูกน�ำมาใช้ประโยชน์
ในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ด้านศิลปะแบบ Open-air Museum จัดแสดง
ผลงานประติมากรรม
โครงการ หอศิลป์กรุงไทย (Krungthai Art Gallery)

ธนาคารเห็นถึงความ “ไม่พอเพียง” ของพื้นที่ทางศิลปะว่าเมื่อไร้
“จุดนัดพบ” ศิลปะก็ไม่สามารถเข้าถึงคนหมู่มากได้ จะท�ำอย่างไรให้สังคม
ได้รับโอกาสมากขึ้น เมื่อแนวคิดนี้ประกอบกับการที่ธนาคารมีผลงานสะสม
จากการสนั บ สนุ น การแสดงศิ ล ปกรรมแห่ ง ชาติ ม ากขึ้ น ความต้ อ งการ
“แบ่งปันศิลปะ” จึงผลักดันให้เกิด “หอศิลป์กรุงไทย” ขึ้นที่อาคารสาขา
เยาวราช ซึ่งเป็นอาคารส�ำนักงานใหญ่แห่งแรกของธนาคาร
โครงการ ศิลปะเพื่ อสังคม หอศิลป์กรุงไทย

หอศิลป์และสวนประติมากรรมของธนาคารกรุงไทย นอกจากเปิดให้
ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้เรื่องศิลปะผ่านการชื่นชมผลงานระดับ
มาสเตอร์แล้ว ต่อมาคือการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
กลุ่มผู้เรียนในหลายระดับ นอกจากการสร้างทุนทางปัญญาแล้ว การท�ำ
กิจกรรมของหอศิลป์ ยังมุ่งสร้าง “จิตอาสา” ให้เกิดขึ้นแก่สังคม
โครงการ กรุงไทย...คนรักศิลป์

ธนาคารได้จดั ตัง้ ชมรม กรุงไทย...คนรักศิลป์ ขึน้ ในเดือนธันวาคม 2550
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานได้ มี โ อกาส
ท�ำกิจกรรมทีผ่ อ่ นคลายจากการท�ำงานและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทัง้
ปลูกจิตส�ำนึกให้รกั และเห็นคุณค่าของศิลปะ โดยการจัดอบรมการวาดภาพสีนำ�้
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การด�ำเนินงาน

ด้านสิ่งแวดล้อม

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารมุ่งมั่นในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จึงได้จด
ั ให้มน
ี โยบาย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยมีเป้าหมายในการป้องกันและควบคุม
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

พร้อมทั้งส่งเสริมและให้ความรูด
้ ้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร
เพื่ อใช้เป็นแนวทางในการพั ฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ธนาคารมุ่งมั่นที่จะให้การด�ำเนินงานสิ่งแวดล้อม มีการปฏิบัติงานที่ให้เกิดประสิทธิผล
มากขึ้น และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรก
ั ษ์พลังงานและเทคโนโลยี ตั้งแต่วน
ั ที่
4 มิถน
ุ ายน 2559 เพื่ อมาเป็นคณะท�ำงานในการส่งเสริม ควบคุมและดูแลการด�ำเนินการ
อนุรก
ั ษ์พลังงาน และน�ำวิธก
ี าร เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้งาน รวมทั้ง
มีการบริหารจัดการพลังงานและเทคโนโลยีด้านต่างๆ ให้ มีการใช้งานอย่างเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
โดยมีเป้าหมาย คือ

1

2

3

ป้องกันและ
ควบคุม
ไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

ส่งเสริม
ความรูด
้ ้าน
สิ่งแวดล้อม
แก่พนักงาน

ก�ำหนดแนวทาง
ในการพั ฒนา
ผลิตภัณฑ์
และบริการ
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103-2, 302-1

การจัดการด้านพลังงาน
ธนาคารมุง่ เน้นการอนุรกั ษ์พลังงาน รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และช่ ว ยลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยได้ ก� ำ หนดให้ มี
การจัดท�ำรายชื่ออาคารควบคุมตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมอาคาร
อนุรกั ษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ซึง่ มีอาคารทีอ่ ยูใ่ นข่ายเป็นโรงงาน
หรืออาคารควบคุมที่ใช้พลังงานตามที่กฎหมายก�ำหนด ได้แก่
อาคารนานาเหนือ (อาคาร 1), อาคารสุขุมวิท (อาคาร 2),
อาคารสวนมะลิ, อาคารถนนศรีอยุธยา, อาคารพิบูลสงคราม,
อาคารศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ โดยธนาคาร
เป็นผูป้ ระสานงานในการด�ำเนินการติดต่อและนัดหมายทีป่ รึกษา
ทีก่ ระทรวงพลังงาน (พพ.) แต่งตัง้ ให้เข้าท�ำการให้คำ� ปรึกษาและ
ตรวจสอบความคืบหน้า ในการจัดท�ำรายงาน และเป็นผูร้ วบรวม
เล่มรายงาน รวมถึงยังท�ำเรื่องเพื่อขออนุมัติให้มีการแต่งตั้ง/
ยกเลิก ผู้รับผิดชอบ ด้านพลังงานสามัญอาคารหรือโรงงาน
(ผชร. หรือ ผชอ.) และผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสประจ�ำ
อาคารหรือโรงงาน (ผอส.) อีกทัง้ ส่งตัวแทนเข้าร่วมการฝึกอบรม
ทีท่ างกระทรวงพลังงานจัดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
นอกจากนี้ ธนาคารมี ก ารด� ำ เนิ น การเกี่ ย วข้ อ งกั บ
สิง่ แวดล้อมในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2561 ธนาคาร
ด�ำเนินงานอนุรกั ษ์พลังงาน อาทิ

1. ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน โดยมุ ่ ง เน้ น
ให้พนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน
โดยการปลู ก จิ ต ส� ำ นึ ก ให้ พ นั ก งานได้ ต ระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า
ในการใช้พลังงาน รวมถึงมุง่ เน้นการมีสว่ นร่วมในการปรับเปลีย่ น
วัฒนธรรมของการใช้พลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และยัง่ ยืน
2. โครงการ “เปลี่ ย นหลอดไฟฟ้ า LED และ
เครือ่ งปรับอากาศ” เป็นโครงการทีด่ ำ� เนินงานเพือ่ ลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรภายใน
ธนาคาร
2.1 การเปลีย่ นหลอดไฟฟ้า LED เป็นการด�ำเนินงาน
ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรโดยมีข้อได้เปรียบ
หลายอย่างเมือ่ เทียบกับหลอดไฟแบบดัง้ เดิม โดยภาพรวมแล้ว
LED มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากกว่ า หลอดไฟประเภทอื่ น ๆ และ
มีความสว่างของแสงสูงกว่าหลอดแบบเดิมอย่างมาก อีกทัง้ LED
ยังมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า นอกจากนี้ยังมีข้อได้เปรียบ
ในแง่ของการช่วยลดค่าใช้จา่ ยในการซ่อมบ�ำรุงรักษา หลอด LED
มีความทนทาน น�ำ้ หนักเบา และมีขนาดเล็กกะทัดรัด ติดตัง้ ง่าย
โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง ดังนั้น ธนาคารจึงได้มีนโยบาย
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305-2, 305-5
แผนการเปลีย่ นหลอดไฟฟ้าจาก T8 และ T5 เพือ่ ลดปริมาณ
การใช้ไฟฟ้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.

หลอดไฟฟ้า T5 สามารถลดปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าได้มากกว่าหลอดไฟฟ้า T8
ได้ถึง 30% และมีประสิทธิภาพแสง
สูงกว่าหลอด T8 ทําให้ประหยัดไฟได้
มากกว่าเมือ่ เทียบกับประสิทธิภาพแสง
ทีเ่ ท่ากัน
2. หลอดไฟฟ้ า T5 ส่ ง ผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อมน้อยกว่า เนือ่ งจากมีขนาด
เล็ ก กว่ า จึ ง ใช้ วั ส ดุ แ ละสารปรอท
น้อยกว่าหลอดไฟฟ้า T8
3. หลอดไฟฟ้า T5 มีอัตราการคงแสง
สว่ า งไว้ ต ลอดอายุ ก ารใช้ ง านของ
หลอดไฟ (Lumen maintenance)
ประมาณ 95% เมือ่ ใช้งานไป 2,000
ชัว่ โมง สูงกว่าหลอด T8 และ T12
2.2 การเปลี่ ย นเครื่ อ งปรั บ อากาศ ธนาคาร
มีการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศ เบอร์ 5 และเลือกใช้น�้ำยา
เครื่องปรับอากาศ R32 ซึ่งเป็นน�้ำยาท�ำความเย็นที่เป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อมและสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

โดยในปี 2561 ธนาคารได้ท�ำการเปลี่ยนหลอดไฟ LED
ไปทัง้ หมด 536 สาขา และเครือ่ งปรับอากาศ Inverter ไปทัง้ หมด
108 สาขา เพือ่ ให้ใช้ไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
โครงการปิดไฟ 1 ชัว่ โมง เพือ่ ลดโลกร้อน (60+ Earth
Hour 2018) โดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธสิ งิ่ แวดล้อม
ศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (FEED) และองค์กร WWF
ประเทศไทย จัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชัว่ โมง เพือ่ ลดโลกร้อน”
(60+ Earth Hour 2017) ร่วมกับเมืองใหญ่ทั่วโลก มากกว่า
7,000 เมือง โดยธนาคารได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุม
เพื่อรับทราบนโยบายและท�ำการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
เพือ่ ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการปิดไฟเป็นเวลา
1 ชั่วโมงตามวันและเวลาที่ก�ำหนดในปีนั้นๆ โดยในปี 2561
ได้กำ� หนดเป็นวันที่ 24 มีนาคม 2561 ตัง้ แต่เวลา 20.30-21.30 น.
302-1, 302-4
นอกจากนี้ ธนาคารได้มมี าตรการควบคุมการใช้พลังงาน
ตามนโยบายอนุรกั ษ์พลังงาน โดยจัดให้ ผูบ้ ริหารทุกระดับ และ
เจ้าหน้าที่ของธนาคารด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องในด้านพลังงาน
ไฟฟ้าเพือ่ ให้เกิดการใช้อย่างคุม้ ค่าและมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
การด�ำเนินงานทีย่ ง่ั ยืนขององค์กร โดยมีการก�ำหนดเวลาเปิด-ปิด
ไฟฟ้า และเครือ่ งปรับอากาศ คือเปิดในช่วงเวลา 07.30-12.00 น.
และ 13.00-17.00 น. เท่านัน้

ตารางการใช้ไฟฟ้าในอาคารส�ำนักงานใหญ่ ทัง้ 2 อาคาร ในปี 2559-2561
หน่วย

อาคารสุขุมวิท
อาคารนานาเหนือ
GHG Emissions :
Total scope2
Co2emissions
(Tonco2eq)

2559
kWh

2560
GJ

83

kWh

2561
GJ

kWh

GJ

5,463,000.00 19,666.80 5,405,000.00 19,458.00 5,493,000.00 19,774.80
6,195,395.00 22,303.42 6,193,576.00 22,296.87 6,386,634.00 22,991.88
6,786.35
6,751.53
6,915.13
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302-1, 302-4, 305-2, 305-5
ตารางการใช้ไฟฟ้าในอาคารส�ำนักงานเขตและสาขาทัว่ ประเทศ ในปี 2559-2561
แบ่งตามพืน้ ที่ ค่าการใช้พลังงาน (MWh และ GJ)
ใช้ไฟฟ้าในอาคารส�ำนักงานเขตและสาขาทั่วประเทศ
ปี 2559

พื้ นที่
kWh

ปี 2560
GJ

kWh

กทม.
79,166,532.00 284,999.52
ภาคกลาง
50,037,910.86 180,136.48
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 33,411, 883.02 120,282.78
ภาคใต้
28,301,852.92 101,886.67
ภาคเหนือ
29,174,272.83 105,027.38
GHG Emissions : Total
128,115.82
scope2 Co2emissions
(Tonco2eq)		

ปี 2561
GJ

kWh

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

GJ

36,711,797.19 132,162.47
16,082,954.00 57,898.63
15,991,855.00 57,570.68
10,957,547.00 39,447.17
11,685,707.00 42,068.55
53,221.32

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

303-1
ในส่วนของการบริหารจัดการน�้ำ ธนาคารตระหนักถึง
ความส�ำคัญในการจัดการทรัพยากรน�ำ้ ซึง่ น�ำ้ ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ต่อการด�ำรงชีวติ ของสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ เพือ่ การอุปโภคบริโภค ซึง่ ใน
ปี 2561 ธนาคารได้ทำ� การปรับปรุงบ่อบ�ำบัดน�ำ้ เสียและท่อน�ำ้ ทิง้
ของสาขาศาลากลางจังหวัดนครพนม และได้ท�ำการปรับปรุง
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย (โครงสร้างมีเดีย) ศูนย์ฝึกอบรมเขาใหญ่
เพื่อป้องกันและลดมลพิษของเสียที่เกิดจากกระบวนการธุรกิจ
นอกจากนี้ ธนาคารได้รณรงค์ให้พนักงานเห็นความส�ำคัญในการ
ใช้นำ�้ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่าและให้เกิดประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ เช่น
1. ปรับเปลีย่ นมาใช้อปุ กรณ์เพือ่ การประหยัดน�ำ้ เช่น
การปรับเปลีย่ นก๊อกน�ำ้ อ่างล้างมือเป็นระบบ Sensor เพือ่ ไม่ให้
น�ำ้ ไหลทิง้ โดยไม่จำ� เป็น ปรับเปลีย่ นหัวก๊อกน�ำ้ ในบางพืน้ ทีใ่ ห้ไหล
แบบฉีดฝอยเพื่อลดการใช้น�้ำ และปรับแรงดันน�้ำสายฉีดช�ำระ
ให้พอดี โดยจะด�ำเนินการไปพร้อมกับการปรับปรุงสาขา

2. ติ ด ป้ า ยรณรงค์ ใ ห้ พ นั ก งานช่ ว ยกั น ใช้ น�้ ำ อย่ า ง
ประหยัดบริเวณอ่างล้างมือ และบานประตูด้านในห้องน�้ำและ
ห้องครัวของอาคารส�ำนักงานใหญ่ทงั้ 2 แห่ง คือ อาคารนานาเหนือ
และอาคารสุขมุ วิท และอาคารสาขา
3. การบ�ำบัดน�ำ้ เสียจากอาคารตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ด�ำเนินการ
ใน 3 อาคาร คือ อาคารนานาเหนือ อาคารสุขมุ วิท และอาคาร
ถนนศรีอยุธยา เนือ่ งจากมีกจิ กรรมต่างๆ ภายในอาคาร ท�ำให้มี
น�ำ้ เสียเกิดขึน้ จากการใช้หอ้ งน�ำ้ ห้องส้วม การท�ำความสะอาด
และอื่นๆ ในแต่ละวันมากถึง 200 ลบ.ม. จ�ำเป็นจะต้องรับ
การบ�ำบัดก่อนระบายลงสูแ่ หล่งน�ำ้ สาธารณะ เพือ่ ให้ได้มาตรฐาน
น�ำ้ ทิง้ ของทางราชการต่อไป

ตารางปริมาณการใช้นำ�้ ประปาอาคารส�ำนักงานใหญ่ ทัง้ 2 อาคาร ในปี 2559-2561
หน่วย

m

3

อาคารสุขุมวิท

อาคารนานาเหนือ

2559

2560

2561

2559

2560

2561

72,672

60,028

52,404

63,877

63,144

60,625

จากการร่ ว มมื อ ของผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร ท� ำ ให้ ส ามารถลดปริ ม าณการใช้ น�้ ำ จากปี ที่ ผ ่ า นมาได้ ถึ ง
8,221 ลูกบาศก์เมตร

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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การบริหารผลกระทบจากการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ
103-2, 305-5

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครก�ำลังเผชิญกับ
มลพิษทางอากาศ อันเนื่องมาจากมลพิษจากยานพาหนะและ
กิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในเมืองใหญ่ เช่น การก่อสร้างจ�ำนวนมาก
การเผาไหม้เชือ้ เพลิงทีเ่ พิม่ มากขึน้ ซึง่ เป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เกิด
ภาวะโลกร้อน (Climate Change) ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
และสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ ซึง่ ธนาคารได้ตระหนักความส�ำคัญอย่างยิง่
ต่อการบรรเทาภาวะโลกร้อน โดยธนาคารถือเป็นธุรกิจประเภท
การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกแบบทางอ้ อ มจากการใช้ ไ ฟฟ้ า
(Scope 2) ซึ่งไฟฟ้าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน
เนือ่ งจากการผลิตไฟฟ้า จะมีการใช้ถา่ นหินเป็นเชือ้ เพลิง ซึง่ เป็น
เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่

บรรยากาศจากการเผาไหม้เชือ้ เพลิง ด้วยสาเหตุดงั กล่าว ธนาคาร
จึงรณรงค์ให้ผบู้ ริหารและพนักงานลดการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนือ่ ง
นอกจากนี้ ธนาคารได้คำ� นึงถึงผลกระทบทีเ่ กิดจากภาวะ
โลกร้อน จึงได้จัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศ (Climate Change) โดยการใช้ น�้ ำ ยา
เครื่องปรับอากาศ R32 ซึ่งเป็นน�้ำยาท�ำความเย็นที่เป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ธนาคารได้ปลูกฝังให้พนักงานมีจติ ส�ำนึก
ในการค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมควบคูไ่ ปกับการปฏิบตั งิ าน
ในหน้าที่ โดยการมุง่ มัน่ สูก่ ารเป็นธุรกิจทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
อย่างยัง่ ยืน ดังนั้น ธนาคารจึงได้ก�ำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการอนุรักษ์พลังงานของธนาคารเพื่อด�ำเนินการให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันทัว่ ทัง้ ธนาคาร ดังนี้
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ระบบไฟฟ้า

• ปรับอุณหภูมเิ ครือ่ งปรับอากาศให้อยูท่ ี่ 25 ºC - 26 ºC
• ปรับลดเวลาการใช้เครือ่ งปรับอากาศอย่างน้อ ยวันละ 1 ชัว่ โมง หรือเท่าทีจ่ าํ เป็น
ในการบริการลูกค้า และการปฏิบตั งิ าน

• นาํ อุปกรณท กี่ อ่ ให้เ กิดความร้อ น เช่น เครือ่ งต้ม นาํ้ รอ น ตูเ้ ย็น ฯลฯ ติดตัง้ การใช้งาน
•
•
•
•
•

นอกห้องทีใ่ ช้เครือ่ งปรับอากาศ
ตรวจสอบตารางการดูแลบ�ำรุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศประจ�ำปีให้ครบถ้วน
เปิดไฟฟ้าส่องสว่างเฉพาะบริเวณที่มีการปฏิบัติงาน และปิดไฟฟ้าส่องสว่างทันที
เมือ่ เลิกใช้งาน
ปิดอุปกรณ์เครือ่ งไฟฟ้าพร้อมทัง้ ถอดปลัก๊ ออกเวลาทีไ่ ม่ได้ใช้งาน เช่น เครือ่ งปริน๊ เตอร์
เครือ่ งถ่ายเอกสาร
ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมือ่ ไม่ได้ใช้งาน ตัง้ ค่าพักหน้าจออัตโนมัตเิ มือ่ ไม่มกี ารใช้งาน
15 นาที
มีการจัดตั้งทีมอนุรักษ์พลังงานในแต่ละหน่วยงาน ท�ำหน้าที่ดูแลการใช้พลังงาน
ภายในหน่วยงาน

น้�ำมันเชื้อเพลิง

• ใช้ความเร็วสม�่ำเสมอในขณะ
•
•

ขับขี่ และไม่เกิน 90 กิโลเมตร/
ชัว่ โมง
ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ตาม
ระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
ร่วมเดินทางไปด้วยกัน หากไป
ในเส้นทางเดียวกัน และศึกษา
เส้นทางก่อนเดินทางเสมอ

ระบบน้�ำประปา

• เปิ ด ใช้ น�้ ำ ให้ เ หมาะสมกั บ
•

การใช้ และปิดก๊อกน�ำ้ ให้สนิท
ทุกครัง้ เมือ่ เลิกใช้นำ�้
ตรวจสอบการรั่ ว ไหลของ
ระบบน�ำ้ ประปา

ระบบลิฟต์

• หากต้องการขึน้ ลิฟต์ให้กดขึน้
•
•

ต้องการลงให้กดลง ไม่ควรกด
ทัง้ 2 ปุม่ พร้อมกัน
ใช้บันไดขึ้น-ลง กรณีขึ้นลง
ชั้นเดียว และส่งเสริมการใช้
บันไดแทนการใช้ลฟิ ต์
พิ จ ารณาการปิ ด ใช้ ลิ ฟ ต์
หลังเลิกงานหรือในช่วงวันหยุด

อื่นๆ

• ใช้กระดาษอย่างคุม้ ค่า โดยใช้
•
•

ทัง้ สองหน้า
ลดการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี
บรรจุภณ
ั ฑ์ทยี่ ากต่อการท�ำลาย
เช่น โฟม หรือพลาสติก
แยกประเภทขยะเพื่ อ ช่ ว ย
ลดขัน้ ตอนและลดพลังงานใน
การท�ำลายขยะ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

305-5
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เข้าร่วมโครงการ “Shred 2 Share
ข้อมูลปลอดภัย ร่วมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม” โดยร่วมกับ
พันธมิตรกว่า 64 หน่วยงาน เป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน ในการรณรงค์
ให้พนักงานน�ำเอกสารทีไ่ ม่ใช้แล้วมาย่อยท�ำลายอย่างปลอดภัย
และน�ำไปรีไซเคิล ตามกระบวนการมาตรฐานสากล โดยใน
ปี 2561 สามารถลดปริมาณกระดาษ 63.27 ตัน ลดปริมาณ
การเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มากถึง 16.45 ตัน
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ลดการใช้ถา่ นหิน 6.96 ตัน และลดการใช้นำ�้ 3,163 ลบ.เมตร
รวมการด�ำเนินการใน 10 ปี ธนาคารสามารถลดปริมาณกระดาษ
620.27 ตัน ลดปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
มากถึง 162.3 ตัน ลดการใช้ถา่ นหิน 68.24 ตัน และลดการใช้นำ�้
31,057 ลบ.เมตร ทั้งนี้ ธนาคารจะยังคงสานต่อการอนุรักษ์
สิง่ แวดล้อมกับ โครงการ Shred2Share ข้อมูลปลอดภัย ร่วมใส่ใจ
สิง่ แวดล้อม ในปีตอ่ ๆ ไป และน�ำเสนอผลการมีสว่ นร่วมในการ
รักษาสิง่ แวดล้อมให้ผบู้ ริหารและพนักงานได้รบั ทราบ ปีละ 1 ครัง้

ตารางข้อมูลการส่งท�ำลายเอกสารด้วยวิธกี ารรักษาสิง่ แวดล้อมในโครงการ Shred2Share ของธนาคารกรุงไทยส�ำนักงานใหญ่
ปี พ.ศ.

ปริมาณเอกสาร (ตัน)

ลด CO2 (ตัน)

2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
รวม

39.08
54.72
55.86
62.13
62.66
69.94
68.44
86.55
57.62
63.27
620.27

10.16
14.23
15.34
16.38
16.29
18.18
17.79
22.50
14.98
16.45
162.30

จากการที่ธนาคารร่วมด�ำเนินโครงการ Shred2Share
มาอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจเข้ากับ
การท�ำประโยชน์เพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม โดยการรวบรวมเอกสาร
ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาย่อยสลายและน�ำกลับมารีไซเคิลเพื่อผลิต
กระดาษใหม่ เมือ่ พิจารณาข้อมูลการท�ำลายเอกสารของธนาคาร
กับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปริมาณการใช้
ถ่านหิน และการใช้ทรัพยากรน�้ำไปพร้อมกัน พบว่าสามารถ
ลดมลภาวะซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน อีกทั้ง
กระดาษบางส่วนยังสามารถน�ำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้
และยังได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียน การสอน ที่ได้จาก
การรีไซเคิลให้กบั โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนอีกด้วย
ธนาคารมีการด�ำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อมหลายโครงการ ได้แก่
- ทบทวนแผนความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน (Business
Continuity Policy) เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

ลดการใช้ถ่านหิน (ตัน)

4.30
6.02
6.12
6.93
6.83
7.69
7.53
9.52
6.34
6.96
68.24

ลดการใช้น้�ำ (ลบ.เมตร)

1,954
2,737
2,793
3,150
3,133
3,496
3,422
4328
2,881
3,163
31,057

สิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ (น�้ำท่วม) โดย
ธนาคารได้แบ่งความรุนแรงของสภานการณ์และก�ำหนดแผน
รองรับเหตุอทุ กภัยออกเป็น 3 เฟส ตามระดับความรุนแรงและ
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ให้เกิดความต่อเนือ่ งในการด�ำเนินงาน
- สินเชือ่ เพือ่ สิง่ แวดล้อม ธนาคารสามารถมีสว่ นร่วม
สร้างผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมผ่านการให้สนิ เชือ่ โดยสามารถ
อ่านรายละเอียดได้ในส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสิง่ แวดล้อมและสังคม หน้า 42-44
- ธนาคารได้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ TBCSD Green
Meeting ตัง้ แต่ปี 2550 ซึง่ จัดโดยองค์กรธุรกิจเพือ่ การพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน (Thailand Business Council for Sustainable
Development) ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในการเป็น
องค์กรที่น�ำแนวทางการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร (Green
Meetings) ไปประยุกต์ใช้
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301-1

การบริหารจัดการวัสดุ
ธนาคารกรุงไทยตระหนักเป็นอย่างดีส�ำหรับการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืนและความส�ำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมาก
ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก คนมี พั น ธกิ จ เดี ย วกั น ที่ จ ะรั ก ษา
สิ่งแวดล้อมและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยธนาคารได้
ริเริม่ โครงการ “Internal Digitization-Paperless Branch”
ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลดปริมาณการใช้กระดาษทีส่ าขา
โครงการ Internal Digitization-Paperless Branch เป็น
หนึง่ ใน Strategic Projects ทีอ่ ยูใ่ นแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร
ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารในเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2560 โดยธนาคารต้องการ digitize กระบวนการท�ำงาน
ในสาขา มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ลดการใช้ ก ระดาษลงอย่ า งน้ อ ย
50 เปอร์เซ็นต์ภายใน 5 ปี นอกจากจะลดต้นทุนแล้วยังสามารถ
เพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานของสาขา และสร้างประสบการณ์
ทีด่ แี ก่ลกู ค้า และพนักงานของธนาคารด้วย ส่วนแผนการด�ำเนิน
งานนัน้ จะแบ่งเป็นหลายเฟส โดยเริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่ตน้ ปี 2561
โดยคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายและแล้วเสร็จในปี 2563
ประเภท

นอกจากนี้ ธนาคารได้ มี ก ารน� ำ เทคโนโลยี ม าช่ ว ย
ในการบริ ห ารจั ด การอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพผ่ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์
“Krungthai Next” และมีการติดตามการด�ำเนินงานและพัฒนา
โครงการเพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด และสนับสนุนให้ผบู้ ริหาร
และพนักงานทุกคน ร่วมมือกันประหยัดกระดาษ โดยค�ำนึงถึง
คุณค่าของกระดาษทุกแผ่น โดยใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ ค่าทีส่ ดุ
ถึงแม้วา่ ปริมาณวัสดุหลักของธนาคารทีน่ ำ� มารายงานในรายงาน
ความยัง่ ยืนฉบับนี้ จะไม่มกี ารหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ หรือเป็น
วัสดุหลักทีน่ ำ� มาจากวัสดุรไี ซเคิล แต่ธนาคารพยายามลดปริมาณ
การใช้ทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
ปริมาณการใช้วส
ั ดุ

กระดาษถือได้วา่ เป็นวัสดุหลักในการด�ำเนินงานในธุรกิจ
ของธนาคาร โดยในปี 2561 มีการใช้กระดาษ (สลิป) ดังนี้

รายละเอียด/
หน่วย

น้�ำหนัก
(กิโลกรัม)

500 ชุด/ห่อ
500 ใบ/ห่อ
100 ใบ/ห่อ
500 ใบ/ห่อ
1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม

1.44
0.64
0.25
0.90
0.0134
0.0136
0.0122

ใบฝากเงิน
ใบถอนเงิน
ใบช�ำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ
ใบรับฝากเงินส�ำหรับสมุดคู่ฝาก
สมุดคู่ฝาก (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์)
สมุดคู่ฝาก (บัญชีเงินฝากประจ�ำ)
สมุดคู่ฝาก KTB ZEROTAX
รวม

ปริมาณการใช้วส
ั ดุ
จ�ำนวนทั้งหมด

รวมน้�ำหนัก
(กิโลกรัม)

148,393.00
102,004.00
265,847.00
44,635.00
5,485,459.00
108,895.00
50,356.00

213,685.92
65,282.56
66,461.75
40,171.50
73,505.15
1,480.97
614.34
461,202.19

ทัง้ นี้ การท�ำธุรกรรมการเงินใหม่ๆ ส�ำหรับลูกค้าผ่าน Krungthai NEXT สามารถเพิม่ ความสะดวกสบายมากขึน้ และยังช่วย
บริหารปริมาณกระดาษสลิปทีเ่ กิดจากท�ำธุรกรรมหน้าเคาน์เตอร์หรือตู้ ATM ให้มปี ระสิทธิภาพ ดังนี้
ปริมาณ
การลดใช้สลิป

ห่อ
กิโลกรัม
หมายเหตุ :

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

รวม

1,402,322
1,500,495

1,562,665
1,672,050

1,522,050
1,628,593

1,580,922
1,691,586

1,661,834
1,778,162

1,715,325 9,445,118
1,835,398 10,106,284

สลิป 500 ชุด : 1 ห่อ = 1.07 กิโลกรัม
จากการบริหารจัดการวัสดุหลักในการด�ำเนินงานของธนาคาร ท�ำให้ตงั้ แต่ 2555 ธนาคารสามารถลดใช้ปริมาณการใช้สลิปได้ถงึ 10,106,284 กิโลกรัม

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

102-46, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54, 103-1

่ ยืน
แนวทางการจัดท�ำรายงานความยัง
102-46
ธนาคารได้จัดท�ำรายงานความยั่งยืน
เพื่ อเปิ ด เผยแนวทางการด� ำ เนิ น งาน
ด้านความยั่งยืนใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ
สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้
ส่ ว นเสี ย ได้ รั บ รู้ เ ป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี ตั้ ง แต่
ปี 2549 ฉบั บ ล่ า สุ ด คื อ ฉบั บ ปี 2560
โ ด ย ใ น ปี นี้ ธ น า ค า ร ไ ด้ ใ ช้ ม า ต ร ฐ า น
Global Reporting Initiative ฉบับ
Standards เป็ น กรอบในการเปิ ด เผย
ข้อมูลการด�ำเนินงานของธนาคารในระดับ
Core ครอบคลุ ม การด� ำ เนิ น งานด้ า น
ค ว า ม ยั่ ง ยื น ข อ ง ธ น า ค า ร ตั้ ง แ ต่ วั น ที่
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561

ธนาคารได้กำ� หนดประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญต่อความยัง่ ยืน
ขององค์กรและความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ด้วยการน�ำ
หลักการของ GRI ฉบับ Standards มาใช้ โดยเริม่ ตัง้ แต่การระบุ
ประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานของ
ธนาคาร (Identification) และจัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็น
ที่ มี ผ ลต่ อ การด� ำ เนิ น งานด้ า นความยั่ ง ยื น ขององค์ ก ร
(Prioritization) โดยธนาคารได้น�ำผลที่ได้จากปี 2560 จาก
การท�ำ Online Survey มาพิจารณาถึงความส�ำคัญของประเด็น
ดังกล่าวว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และตรวจสอบถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลและความครบถ้วน (Validation) แล้วจึงน�ำ
เข้าสู่กระบวนการทบทวน (Review) เพื่อเตรียมตัวส�ำหรับ
การจั ด ท� ำ รายงานความยั่ ง ยื น ในปี ถั ด ไป ตามกรอบ GRI
ฉบับ Standards โดยมีรายละเอียดการด�ำเนินงานดังนี้
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มาตรฐานการด�ำเนินงานเพือ่ ความยัง่ ยืน แบบประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานรัฐแบบประเมิน
ความยัง่ ยืนของบริษทั จดทะเบียน ไปเปรียบเทียบกับผลส�ำรวจ
ทีไ่ ด้จากปี 2560

ระดับอิทธิพลต่อการประเมินและตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การบริหารความเสี่ยง

การต่อต้านการทุจริตคอร์รป
ั ชั่น

การดูแลลูกค้าของธนาคา

การให้ความรูล
้ ูกค้าทางการเงินกับสังคม
การด�ำเนินงานด้านดิจท
ิ ัล

การก�ำกับดูแลกิจการและ
การสร้างวัฒนธรรมบรรษัทภิบาล
ผลการด�ำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล
ผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

สิทธิในการรวมกลุ่มจัดตั้งสหภาพและเจรจาต่องรอง

การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ (Cyber Security)

การจัดล�ำดับความส�ำคัญ (Prioritization)
หลังจากที่ธนาคารได้ระบุประเด็นที่มีความส�ำคัญต่อ
องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ได้น�ำประเด็นเหล่านั้น
มาจัดล�ำดับถึงความส�ำคัญตามแนวทางของ GRI Standards เพือ่
ทดสอบสารัตถภาพ (Materiality Test) โดยเปรียบเทียบผล
คะแนนที่ได้จากปี 2561 กับปี 2560 และจากการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน
และตัวแทนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึง
การพิจารณาปัจจัยอืน่ ๆ เช่น กลยุทธ์และค่านิยม นโยบายรัฐบาล
ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความส�ำคัญ โดยได้จัดล�ำดับ
ความส�ำคัญตาม 2 เกณฑ์หลัก เพือ่ น�ำไปสูก่ ารก�ำหนดประเด็น
ลงตาราง Materiality Matrix คือ แกนระดับนัยส�ำคัญของ
ผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อองค์กร
และแกนระดั บ อิ ท ธิ พ ลต่ อ การประเมิ น และตั ด สิ น ใจของ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
โดยธนาคารได้จัดล�ำดับความส�ำคัญประเด็นที่มีผลต่อ
การด�ำเนินงานเพื่อความยั่งยืนขององค์กรมากที่สุดทั้งจาก
มุมมองของธนาคารและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ หมด 14 ประเด็น

การสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของธนาคาร

2.

Materiality Matrix

การบริหารผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ระดับนัยส�ำคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร

102-46, 103-1
1. การระบุประเด็น (Identification)
ในปี 2561 ธนาคารได้ทำ� การระบุประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญ
กับบริบทความยั่งยืนขององค์กร (Sustainability Context)
ใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม และมีอทิ ธิพลต่อ
การประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ครอบคลุม (Stakeholder Inclusiveness) โดยธนาคารได้อาศัย
ข้อมูลจากการท�ำ Online Survey จากกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทัง้ ภายในและภายนอกขององค์กรเมือ่ ปี 2560 เป็นข้อมูลตัง้ ต้น
และพิจารณาถึงความเปลีย่ นแปลงของประเด็นดังกล่าว
ข้อมูลภายในองค์กร (เป้าหมายองค์กร)
ธนาคารได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร
ถึงประเด็นที่มีความส�ำคัญขององค์กรที่ด�ำเนินการส�ำรวจไป
เมือ่ ปี 2560 ว่าได้เปลีย่ นแปลงไปจากปีทแี่ ล้วหรือไม่
ช้อมูลภายนอกองค์กร (ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย)
เนือ่ งด้วยการเติบโตอย่างยัง่ ยืนขององค์กร ต้องอยูบ่ นการ
สร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ อ ยู ่ บ นความคาดหวั ง ของผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
ด้วยเหตุนี้ การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถือเป็นปัจจัย
ที่จะท�ำให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง โดยธนาคาร
ได้น�ำข้อมูลที่ได้จากช่องทางต่างๆ เช่น การสัมมนาการรับฟัง
ความคิดเห็นด้วยวิธีต่างๆ ผ่านการท�ำแบบส�ำรวจผ่านช่องทาง
online การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า แบบประเมินคูค่ า้
แบบประเมินคุณภาพชีวิตขอนผู้มีส่วนร่วมกับโครงการ CSR
รายงานการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ปั จ จั ย ความพึ ง พอใจผู ้ ถื อ หุ ้ น

สุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ท�ำงาน
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ทั้งนี้ ในปี 2561 ธนาคารคงประเด็นหลักส่วนใหญ่
ทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญไว้เหมือนกับปี 2560 แต่ได้มกี ารเปลีย่ นแปลง
ใน 3 ประเด็น โดยได้น�ำประเด็นเรื่อง “การให้สินเชื่อด้วย
หลักธรรมาภิบาล” ไปรวมกับประเด็น “การก�ำกับดูแลกิจการ
และการสร้างวัฒนธรรมบรรษัทภิบาล” เนื่องจากการสร้าง
วัฒนธรรมบรรษัทภิบาลได้ครอบคลุมการด�ำเนินงานของพนักงาน
ทุกคนในองค์กร น�ำประเด็นเรือ่ ง “จรรยาบรรณธุรกิจ” ไปรายงาน
อยู่ในประเด็น “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” เนื่องจาก
จรรยาบรรณธรุกจิ มุง่ เน้นไปทีเ่ รือ่ งของการปฏิบตั งิ านด้วยความสุจริต
และความโปร่งใส และได้น�ำประเด็นเรื่อง “ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ” ไปรายงานอยูใ่ นประเด็น “การด�ำเนินงานด้านดิจทิ ลั ”
เนือ่ งจากการด�ำเนินงานของธนาคารทางด้านดิจทิ ลั ในปี 2561
เกิดจากความร่วมมือของหลายๆ หน่วยงานเข้าด้วยกันทัง้ ภาครัฐ
เอกชน และองค์กรต่างประเทศ จึงท�ำให้สามารถรายงานได้ใน
หัวข้อเดียวกัน นอกจากนี้ ได้เปลีย่ นชือ่ ประเด็นเรือ่ ง “ความปลอดภัย
ด้านข้อมูลลูกค้า” เป็น “การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ (Cyber Security)” เพือ่ ให้สะท้อนภาพรวมการด�ำเนินงาน

ของธนาคารได้อย่างครอบคลุม รวมทัง้ ปัจจุบนั ลูกค้าเริม่ เปลีย่ นมา
ท�ำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์มากขึ้น และได้เปลี่ยนชื่อ
ประเด็นเรือ่ ง “การสือ่ สารการตลาด” เป็นเรือ่ ง “การสือ่ สารและ
การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของธนาคาร”
โดยก� ำ หนดขอบเขตของการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ในแต่ ล ะ
ประเด็นตามบริเวณทีเ่ กิดผลกระทบ (หรือคาดว่าจะเกิดดังนี)้
- ขอบเขตภายในองค์กร (Within Organization)
ประกอบด้วย บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบริษทั ในเครือ
ของธนาคารกรุงไทย (KTB Group) จ�ำนวน 6 บริษัท
ได้แก่ บริษัทกรุงไทยกฎหมาย จ�ำกัด บริษัทกรุงไทย
ธุรกิจบริการ จ�ำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
กรุงไทยจ�ำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด บริษัทกรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ�ำกัด
และบริษทั กรุงไทย แอดไวซ์เซอรี่ จ�ำกัด
- ขอบเขตภายนอกองค์กร (Outside Organization)
ประกอบไปด้วย ลูกค้า สังคม ผูถ้ อื หุน้ คูค่ า้ และหน่วยงาน
ก�ำกับ

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

ประเด็นด้านความยั่งยืน
ตามแนวทาง GRI Aspect
(102-47)
KTB

KTBLAW KTBGS

Outside Organization (103-1)

KTAM

KTBCS

KTBL

KTBA

ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า

คู่ค้า

สังคม

หัวข้อที่น�ำเสนอ
ในรายงาน

หน่วยงาน
ก�ำกับ

1. การก�ำกับดูแลกิจการ
และการสร้างวัฒนธรรม
บรรษัทภิบาล

















การก�ำกับดูแลกิจการ
และการสร้างวัฒนธรรม
บรรษัทภิบาล

2. การต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น

















การก�ำกับดูแลกิจการ
และการสร้างวัฒนธรรม
บรรษัทภิบาล

3. การบริหารความเสี่ยง

















4. การด�ำเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม

















5. การบริหารผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ















6. ผลการด�ำเนินงานด้าน
เศรษฐกิจ















7. การด�ำเนินงานด้าน
ดิจิทัล















8. การสื่อสารและการ
เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของ
ธนาคาร



















การก�ำกับดูแลกิจการ
และการสร้างวัฒนธรรม
บรรษัทภิบาล







การด�ำเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม







การด�ำเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม



 การด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ


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

ประเด็นด้านความยั่งยืน
ตามแนวทาง GRI Aspect
(102-47)
KTB

KTBLAW KTBGS

Outside Organization (103-1)

KTAM

KTBCS

KTBL

KTBA

9. การให้ความรู้ทาง
การเงินกับสังคม















10. สุขอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานที่
ท�ำงาน













11. การด�ำเนินงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล











12. สิทธิในการรวมกลุ่ม
และเจรจาต่อรอง









13. การดูแลลูกค้าของ
ธนาคาร







14. การด�ำเนินงานด้าน
ความปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ (Cyber
Security)







3.

ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า

คู่ค้า





สังคม

หัวข้อที่น�ำเสนอ
ในรายงาน

หน่วยงาน
ก�ำกับ



การด�ำเนินงานด้านสังคม





การด�ำเนินงานด้านสังคม







การด�ำเนินงานด้านสังคม









การด�ำเนินงานด้านสังคม











การด�ำเนินงานด้านสังคม









การตรวจสอบ (Validation)
กระบวนการตรวจสอบ คื อ ขั้ น ตอนตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของข้อมูลในประเด็นต่างๆ ทีร่ ายงานในส่วนของ
ขอบเขตของข้อมูล (Scope) ขอบเขตผลกระทบที่เกิดขึ้น
(Aspect Boundary) เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสมดุ ล ในส่ ว นของ
การด�ำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของธนาคารและผลกระทบ
ทีเ่ กิดขึน้ ก่อนรายงานต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

4.

การด�ำเนินงานด้านสังคม

การทบทวน (Review)
กระบวนการทบทวนคือขัน้ ตอนสุดท้ายทีเ่ กิดขึน้ หลังจาก
ได้เผยแพร่รายงานความยัง่ ยืนต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เพือ่ ทบทวน
ประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญว่ายังมีนัยส�ำคัญต่อธนาคารหรือไม่
โดยอาศัยข้อเสนอแนะที่ได้รับจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Feedback) เพื่อท�ำการวิเคราะห์ก่อนด�ำเนินการรายงาน
ในปีถดั ไป
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102-42

การวิเคราะห์ผม
ู้ ส
ี ่วนได้ส่วนเสียและผลกระทบ
ธนาคารได้ตระหนักถึงความส�ำคัญต่อผูม
้ ส
ี ่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ที่มผ
ี ลต่อการด�ำเนินงาน
ของธนาคารทัง
ิ ละทุตย
ิ ภูมิ
้ ทางตรงและทางอ้อมในทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยพิ จารณาจากข้อมูลปฐมภูมแ
เพื่ อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ ส�ำหรับผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน หน่วยงานก�ำกับ
สังคมและคู่ค้า โดยได้ก�ำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร
และเผยแพร่ให้ สังคมได้ รับรู้ผ่านสื่ อต่ างๆ ทั้ งนี้ การเติ บโตอย่างยั่งยืนต้ องการเกิ ดจากการสร้างผลประโยชน์ร่วม
ที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยที่ผ่านมาธนาคารได้ด�ำเนินการ ดังนี้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(102-40)

กระบวนการที่ใช้
(102-43)

ความถี่
(102-43)

ความต้องการ
(102-44)

แนวทางการปฏิบัติ
(102-44)

พนักงาน

• รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา
ข้อร้องเรียนของพนักงาน
จ�ำนวน 3 ช่องทาง เช่น
E-mail โดยตรงต่ อ
ผู้บริหาร HR Care และ
โทรศัพท์สายด่วน HR
• การส� ำ รวจความมุ ่ ง มั่ น
ในการปฏิบัติงาน
• การประเมินผลการปฏิบตั ิ
งาน
• การจั ด ฝึ ก อบรมพั ฒ นา
บุคลากร
• การประชุ ม และการจั ด
สัมมนาร่วมกับพนักงาน
• แจ้ ง เบาะแสการทุ จ ริ ต
ผ่าน whistle blowing

• รับฟังข้อเสนอแนะตลอด
ทั้งปี
• ตอบแบบสอบถามความ
มุ่งมั่น 2 ครั้ง/ปี
• การประเมินผลการปฏิบตั ิ
งาน 1 ครั้ง/ปี

• ค่าตอบแทน ผลประโยชน์
และสวัสดิการ
• แรงบันดาลใจในการท�ำงาน
• งานทีน่ า่ สนใจและมีคณ
ุ ค่า
• ความสมดุลในการท�ำงาน
และชีวิตส่วนตัว
• โอกาสในการเรียนรู้และ
ความก้าวหน้า
• การยอมรับหรือเห็นคุณค่า
• สภาพแวดล้อมและ
สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวก
ที่เอื้อต่อการท�ำงาน

• ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเป็น
ธรรมและเหมาะสม
• สร้างบรรยากาศให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
ความคิดเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์
• จั ด กิ จ กรรมสร้ า งความ
ผูกพันของพนักงาน
• ส่งเสริมสุขภาพและความเป็น
อยูท่ ดี่ ใี ห้แก่พนักงาน โดยจัด
เตรียมสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
และกิจกรรมต่างๆ
• มีแผนการจัดอบรมพนักงาน
และพัฒนาพนักงานให้มกี าร
เติบโตในสายอาชีพ
• จั ด สภาพแวดล้ อ มในการ
ท�ำงานให้มีความปลอดภัย
ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อ
การท�ำงาน

ลูกค้า

• การส�ำรวจความพึงพอใจ
และส� ำ รวจภาพลั ก ษณ์
องค์กร
• การพบปะกั บ ลู ก ค้ า ใน
การน� ำ เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์
และบริการทางการเงิน
• การสือ่ สารผ่านสือ่ ออนไลน์
• ส�ำรวจความผูกพันลูกค้า
Customer Engagement
• เปิดช่องทางรับเรื่องร้อง
เรียนลูกค้า

• ส�ำรวจความพึงพอใจและ
ส�ำรวจภาพลักษณ์องค์กร
1 ครั้ง
• ส�ำรวจความผูกพันลูกค้า
Customer Engagement
ตลอดทั้งปี
• ส� ำ รวจการให้ บ ริ ก าร
รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นลู ก ค้ า
ตลอดทั้งปี

• การรั ก ษาความลั บ ของ
ลูกค้า
• ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร
ทางการเงิ น ที่ เ หมาะสม
ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
• ได้รบั การบริการทีเ่ หมาะสม
และแก้ไขเรื่องร้องเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• พัฒนาและน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการ เพื่อตอบสนอง
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า
แต่ละกลุ่ม
• ให้บริการด้วยความเต็มใจ
และเปิ ด โอกาสให้ ลู ก ค้ า
ประเมิ น การบริ ก ารของ
พนักงาน

สังคม

• รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
ชุ ม ชนผ่ า นการด� ำ เนิ น
กิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ
ที่ธนาคารด�ำเนินการ

• รั บ ฟั ง ข้ อ เสนอแนะจาก
ผู ้ ค นในสั ง คมทุ ก ครั้ ง ที่
จัดกิจกรรมตลอดทั้งปี

• สร้ า งคุ ณ ภาพที่ ดี ขึ้ น แก่
สังคม
• มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สังคม

ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ตามหลั ก บรรษั ท ภิ บ าลตาม
มาตรฐานสากล ทั้งในด้าน CSR
in process เช่น การประหยัด
พลังงาน และสินเชื่อเพื่อสังคม
ส�ำหรับรายย่อย เป็นต้น และ
ด้าน CSR after process เช่น
การด�ำเนินโครงการ CSR ใน 3 มิติ
คือ เศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและน�ำไป
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(102-40)

กระบวนการที่ใช้
(102-43)

ความถี่
(102-43)

ความต้องการ
(102-44)

ผู้ถือหุ้น

• จัดการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ ้ น ประจ� ำ ปี เพื่ อ ให้
ผู ้ ถื อ หุ ้ น เข้ า ใจนโยบาย
ของธนาคาร และตอบ
ข้อสงสัยในที่ประชุม
• จัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นสัญจร
• การสั ม ภาษณ์ ตั ว ต่ อ ตั ว
(One-On-One Meeting
& Conference Call)
• การประชุมนักวิเคราะห์
และผู ้ จั ด การกองทุ น
สถาบันในประเทศ
• การเดินทางไปพบผูถ้ อื หุน้
และผู ้ ล งทุ น (Road
Show)
• การจั ด ประชุ ม อบรม
สัมมนา และจัดกิจกรรม
ต่ า งๆ เพื่ อ สร้ า งความ
สัมพันธ์
• การรั บ ฟั ง ข้ อ เสนอแนะ
ปั ญ หาและข้ อ ร้ อ งเรี ย น
ตลอดทั้งปี

• จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 1 ครั้ง/ปี
• จัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นสัญจร
1 ครั้ง/ปี
• สัมภาษณ์ตัวต่อตัวตลอด
ทั้งปี
• เดินทางไปพบปะผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนตลอดทั้งปี
• การประชุมนักวิเคราะห์
และผู ้ จั ด การกองทุ น
ทุกไตรมาส

• สร้ า งผลตอบแทนที่ ดี
อย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น

• จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม
• ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลั ก การ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจ
อย่างเคร่งครัด

• ด�ำเนินการจัดการอบรม
ส�ำหรับคู่ค้าระบบซ่อมได้
ของธนาคาร 1 ครั้ง

• นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ชัดเจนจากธนาคาร
• การร่วมมือและประสาน
งานระหว่ า งกั น เพื่ อ ให้
บรรลุ ผ ลส� ำ เร็ จ ร่ ว มกั น
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
• การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ เ ป็ น
ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้

• มี ก ารออกระเบี ย บปฏิ บั ติ
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่
ชั ด เจนและให้ ข ้ อ มู ล อย่ า ง
ครบถ้วน
• ด� ำ เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
อย่ า งเป็ น ธรรม โปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้
• ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทางการค้า
และปฏิบัติตามสัญญา
• ไม่รบั ของก�ำนัลสินน�ำ้ ใจ การ
รับเชิญเป็นการส่วนตัว หรือ
หมู่คณะอย่างเฉพาะเจาะจง
ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ประชุม รับฟังแนวนโยบาย
และแนวทางการก�ำกับดูแล
• รั บ การตรวจสอบจาก
หน่วยงานก�ำกับต่างๆ
• จั ด ท� ำ รายงานส่ ง หน่ ว ย
งานก� ำ กั บ พร้ อ มทั้ ง รั บ
Feedback

• ตลอดทัง้ ปีตามกรอบเวลา
ของแต่ละหน่วยงาน

• การบริ ห ารงานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
• ความมัน่ คงของระบบงาน
ธนาคาร
• ความโปร่งใสขององค์กร
และระบบงาน

• ยึดหลักการประเมินธนาคาร
ทั้ ง รู ป แบบการประเมิ น
ตนเองและเกณฑ์การ
ประเมิ น รางวั ล ด้ า นต่ า งๆ
เพือ่ ปรับปรุงกระบวนการให้
มีประสิทธิภาพ
• มี ห ลั ก จรรยาบรรณเพื่ อ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
และโปร่งใส
• ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์อย่าง
เคร่งครัด
• น�ำข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต
และ Feedback จาก
หน่ ว ยงานก� ำ กั บ มาแก้ ไ ข
ปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

คู่ค้า

หน่วยงานก�ำกับ

แนวทางการปฏิบัติ
(102-44)

102-53

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับรายงาน

อย่างไรก็ตาม หากท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม สายงานสื่อสารและ
ภาพลักษณ์องค์กร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ส�ำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชัน้ 14 เลขที่ 35 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0 2208 4461-2

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

รางวัลแห่งความภาคภูมใิ จ ปี 2561
รางวัลระดับประเทศ

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2561 ด้านการเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใสดีเด่น
จากส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยธนาคาร
ได้รบั รางวัลดังกล่าวจากการด�ำเนินงานของธนาคารในการเป็นองค์กรทีม่ กี ารบริหาร
จัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ค�ำนึงถึง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล ธนาคาร
ได้รบั รางวัลดังกล่าวต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 3
โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ จากส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ปปง.)  
ธนาคารได้รบั โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ ดังกล่าวในฐานะหน่วยงานทีส่ นับสนุนและ
ประสานงานกับส�ำนักงาน ปปง. เพือ่ เฝ้าระวังป้องกันกลุม่ มิจฉาชีพทีม่ พี ฤติการณ์
หลอกลวงประชาชน (แก็งคอลเซ็นเตอร์) เข้าข่ายการกระท�ำความผิดตามพระราช
บัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน จนสามารถบรรเทาความเสียหายให้กบั
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
รางวัล SMEs Excellence Awards 2018
จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยธนาคารได้รบั รางวัลในฐานะ
สถาบันการเงินผู้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจองค์กรขนาดกลาง
และขนาดย่อมให้แข็งแกร่ง ซึง่ เป็นฐานรากส�ำคัญในการขับเคลือ่ นธุรกิจและพัฒนา
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยธนาคารได้เสนอรายชือ่ ลูกค้าชิงรางวัล SMEs
Excellence Awards ซึง่ มีลกู ค้าของธนาคาร 3 รายได้รบั รางวัลในประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ บริษทั ยามาโตะ อีสเทิรน์ จ�ำกัด ประเภทธุรกิจการ
บริการ ได้แก่ บริษทั เจเคเอ็นโกลบอล มีเดีย จ�ำกัด (มหาชน) และประเภทธุรกิจ
ค้าปลีกและค้าส่ง ได้แก่ บริษทั ฮอนด้า เฟิรส์ จ�ำกัด
รางวัล Best Award Thailand Futures Exchange 2017 ประเภท
Market Maker - Best Performance Currency
จัดโดย Thailand Futures Exchange (TFEX) โดยธนาคารได้รับรางวัล
ดังกล่าวจากผลการด�ำเนินงานที่โดดเด่นในการท�ำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง
ของตลาด TFEX ในด้าน Currency
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รางวัลสนับสนุนและส่งเสริมการออมดีเด่น ประจ�ำปี 2561
ธนาคารได้รบั รางวัลดังกล่าวจากการเป็นหน่วยงานของรัฐทีใ่ ห้การสนับสนุน
ส่งเสริมการด�ำเนินงานของ กอช. และร่วมขับเคลื่อนการออมของภาคประชาชน
ตามนโยบายของรัฐบาล งานวันออมแห่งชาติ ประจ�ำปี 2561 จัดโดยกองทุน
การออมแห่งชาติ (กอช.)
รางวัล Bronze Award กลุ่มรางวัลองค์กรที่ประกอบธุรกิจ ประเภท
เพือ่ สังคม (CSR)
จากผลงานภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ ชุด Krungthai Financial Literacy
“คิดก่อนควักชะงักก่อนเปย์” ในโครงการประกวดแคมเปญการตลาด (MAT Award
2018) ประจ�ำปี ครัง้ ที่ 10 จัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) ธนาคาร
ได้รับรางวัลในฐานะแบรนด์ที่น�ำเสนอแคมเปญการตลาดผ่านความคิดสร้างสรรค์
อย่างโดดเด่น และสร้างแรงบันดาลใจ
รางวัล ADMAN Awards & Symposium ครัง้ ที่ 15 ประจ�ำปี 2561
งานประกวดรางวั ล ผลงานสร้ า งสรรค์ ป ระเภทต่ า งๆ ภายใต้ แ นวคิ ด
“CREATIVITY FOR SHARING” จั ด โดยสมาคมโฆษณาแห่ ง ประเทศไทย
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่อง และให้ก�ำลังใจแก่องค์กร บุคลากร และผลงาน
ที่มีคุณภาพ รับผิดชอบต่อจรรยาวิชาชีพ ซึ่งส่งผลให้ประชาชน องค์กรธุรกิจ
และสังคม เกิดการยอมรับและเห็นถึงบทบาทความส�ำคัญของการสือ่ สารการตลาด
ซึ่งธนาคารส่งภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ชุด “ให้สติ” ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้
ทางการเงินเข้าประกวดและได้รบั รางวัล จ�ำนวน 4 ประเภท ดังนี้
• PUBLIC RELATIONS CATEGORIES
รางวัล SILVER : CORPORATE COMMUNICATION & REPUTATION
MANAGEMENT
• DIGITAL & INTERACTIVE MEDIA CATEGORIES
รางวัล BRONZE : CONTENT PLACEMENT
รางวัล BRONZE : DIGITAL MULTI-PLATFORM CAMPAIGN
• DIRECT MARKETING CATEGORIES
รางวัล BRONZE : BEST USE OF AMBIENT: LARGE & SMALL SCALE
รางวัล BRONZE : BEST USE OF CORPORATE IMAGE & COMMUNICATION
• CAMPAIGN CATEGORY
รางวัล BRONZE : USE OF DIGITAL & SOCIAL IN A PR CAMPAIGN
รางวัล Money & Banking Awards 2018 ประเภทรางวัลบูธสวยงาม
ยอดเยีย่ ม 			
พืน้ ทีข่ นาด 850-1,000 ตารางเมตร จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร จากการ
ออกบูธและจัดกิจกรรมทางการตลาดในงานมหกรรมการเงิน ครัง้ ที่ 18 (Money
Expo 2018) โดยพิจารณาจากแนวคิดรวบยอด ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ
และศิลปกรรม ประโยชน์ใช้สอยและการน�ำเสนอสอดคล้องกับแนวคิดหลักของงาน
“Wealth Transformation มิตใิ หม่แห่งความมัง่ คัง่ ”

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

รางวัลรายงานความยัง่ ยืน ประเภทดีเด่น ประจ�ำปี 2561
จากสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ มุง่ เน้นในการส่งเสริม
และยกระดับการจัดท�ำรายงานความยัง่ ยืนให้มคี ณ
ุ ภาพ และมีเนือ้ หาทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
ให้สมบูรณ์ตามประเด็นทีถ่ กู คัดเลือกให้เปิดเผยอย่างต่อเนือ่ งในทุกๆ ปี
รางวัลระดับนานาชาติ

รางวั ล The Asian Banker Transaction Banking Awards
2018 ประเภท The Best Transaction Bank in Thailand และประเภท
The Best Trade Finance Bank in Thailand
จัดโดยนิตยสาร The Asian Banker ประเทศสิงคโปร์ โดยธนาคารได้รบั รางวัล
ดั ง กล่ า วจากโครงการสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ และบริ ก ารออกหนั ง สื อ ค�้ ำ ประกั น
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ ผ่านระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง
รางวัล IFR Asia Awards 2017 ประเภท Best Domestic Bond
จัดโดยนิตยสาร IFR Asia นิตยสารด้านตลาดเงินและตลาดทุนชัน้ น�ำในภูมภิ าค
เอเชีย โดยธนาคารได้รับรางวัลดังกล่าวจากธุรกรรมการจัดจ�ำหน่ายหุ้นกู้สกุล
เงินบาท ให้แก่ บริษทั น�ำ้ งึม 2 พาวเวอร์ จ�ำกัด
รางวัล Best Social Impact Thailand 2018
กรุงไทยได้รบั รางวัล Best Social Impact Thailand 2018 จากวารสาร
Capital Finance International (CFI) ซึง่ เป็นวารสารด้านธุรกิจ การเงิน และ
เศรษฐศาสตร์ ประเทศอังกฤษ โดยได้รบั รางวัลดังกล่าวต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 2 ในฐานะ
ที่เป็นสถาบันการเงินหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในการพัฒนา
นวัตกรรมทางการเงินให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุม่ และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
รางวัล Best Bank Websites
จากการประกวด WebAwards 2018 เวทีประกวดส�ำหรับการพัฒนาเว็บไซต์
อันดับ 1 ของโลก จัดโดย Web Marketing Association เพือ่ ก�ำหนดมาตรฐาน
ส�ำหรับตลาดอินเทอร์เน็ต และการพัฒนาเว็บไซต์ที่ดีที่สุดใน 96 แวดวงธุรกิจ
พิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อออนไลน์ด้วย 7 หลักเกณฑ์
ประกอบด้วย การออกแบบ (Design) ใช้งานง่าย (Ease of Use) การเขียน
(Copywriting) การโต้ตอบ/การมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูใ้ ช้งาน (Interactivity) เทคโนโลยี
(Use of Technology) นวัตกรรม (Innovation) และเนือ้ หา (Content)
รางวัล Global Business Outlook Awards ประเภท Best Trade
Finance Bank - Thailand, 2018
จัดโดยนิตยสาร Global Business Outlook ประเทศอังกฤษ โดยธนาคาร
ได้รบั รางวัลในฐานะสถาบันการเงินทีใ่ ห้บริการด้านการค้าต่างประเทศอย่างครบวงจร
ผ่านระบบ Krungthai Trade Online มีระบบเทคโนโลยีทที่ นั สมัยระดับมาตรฐาน
สากลและมีเครือข่ายการให้บริการเชือ่ มโยงกับธนาคารต่างชาติในทุกภูมภิ าคทัว่ โลก
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รางวัล ASSET ASIAN AWARDS 2018
ธนาคารกรุงไทยได้ร่วมเข้าเป็นผู้จัดการการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ให้กับ
หุน้ กูบ้ ริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) (“THAIBEV”) หุน้ กูบ้ ริษทั อีดแี อลเจนเนอเรชั่น มหาชน (“EDL-GEN”) และหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั (“DIF”) ในปี 2561 และธุรกรรมดังกล่าว
ได้ รั บ การเสนอชื่ อ และได้ รั บ รางวั ล Best Corporate Bond-Thailand,
Best Corporate Bond-Laos และ Best Follow-on Offering-Thailand
ตามล�ำดับ จาก The Asset Triple A
รางวัล ASEAN Corporate Governance Awards
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับผู้แทน
ของประเทศอื่นในกลุ่ม ASEAN ซึ่งธนาคารเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนไทย
จ�ำนวน 11 บริษทั ทีไ่ ด้รบั ผลการประเมินในระดับ TOP 50 ASEAN PLCs ในกลุม่
TOP 31 - 50 รางวัลดังกล่าวจัดขึน้ เพือ่ ยกย่องความมุง่ มัน่ ของบริษทั จดทะเบียน
ในอาเซียนที่มีการน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการด�ำเนินการธุรกิจ
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้างความน่าเชือ่ ถือและการยอมรับจากนักลงทุนทัว่ โลก
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การแสดงข้อมูลตามตัวชีว้ ด
ั GRI
General Standard
Disclosures

Page Number
AR

SR

External
Assurance

Direct
Answer

SDG Mapping
Linkage to disclosure

STRATEGY AND ANALYSIS					
102-14		

6-9			

103-15 		

6-9			

ORGANIZATIONAL PROFILE					
102-1 		
102-2

51-52,

10			
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		
102-11		

20			
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		
102-42		

93-94			
93			

102-43		

93-94			

102-44		

93-94			

REPORT PROFILE 					
102-50 		

89			

102-51		

89			

102-52		

89			

99

100
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General Standard
Disclosures

Page Number
AR

102-53		
102-54 		
102-55		

SR

External
Assurance

Direct
Answer

SDG Mapping
Linkage to disclosure

94			
89			
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

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
DMA and Indicators

Page Number
AR

SR

Omissions

External
Assurance

SDG Mapping
Linkage to disclosure

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
						
201-2		
201-3		
201-4		

31			
52-53			
45			

- Infrastructure investment
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DMA and Indicators

Page Number
AR

SR

Omissions

External
Assurance

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

101

102
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DMA and Indicators

Page Number
AR

401-3		

SR

Omissions

External
Assurance

54			

SDG Mapping
Linkage to disclosure
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
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DMA and Indicators

Page Number
AR

SR

Omissions

External
Assurance

103

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

แบบส�ำรวจความคิดเห็นของผูอ
้ า่ น
1.

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

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