
ก
รุง

ไท
ย

รัก
ชุ

ม
ช

น 
เคียงขา้งสู่ความยั่งยืน

ร ายงานความย่ังยืน
ประจําปี  2562

ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาลสังคม

รายงานความยั่งยืน
ประจาํปี 2562

E S G

ก ร ุง ไ ท ย ร ัก ชุ ม ช น
เคียงข้างสู่ความย่ังยืน



ก รุ ง ไ ท ย รั ก ชุ ม ช น
เคียงข้างสู่ความย่ังยืน

ส่ิงแวดล้อมE

สังคม S

ธรรมาภิบาลG

ธนาคารให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจ ภายใต้กรอบการด�าเนินงาน 
ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยเป็นสถาบันการเงิน 
ท่ีอยู่เคียงข้างคนไทย ท่ีพรอ้มให้บรกิารทางการเงนิกับประชาชนในทุกระดับ 
และส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง รวมท้ังเป็นเสาหลัก 
ของเศรษฐกิจชาติ  



สารบัญ

030
การด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม

084
การด�าเนินงานด้านธรรมาภิบาล

042
การด�าเนินงานด้านสังคม

004
สารจากประธานกรรมการ 
และกรรมการผู้จดัการใหญ่

028
ผลการด�าเนินงานของธนาคาร 
และบรษัิทย่อย ในปี 2562

108
รางวลัแห่งความส�าเรจ็ ปี 2562

009
รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรบัผิดชอบต่อสังคม 
ประจ�าปี 2562 

010
เก่ียวกับธนาคารกรุงไทย

101
แนวทางการจดัท�ารายงาน 
ความย่ังยืน

112
การแสดงข้อมูลตามตัวชี้วดั  GRI

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

003



(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)
ประธานกรรมการธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

004



	 ท่ามกลางการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อ 
รปูแบบการด�าเนนิธรุกจิในอุตสาหกรรมต่างๆ	โดยเฉพาะในภาคธรุกิจ
การเงินการธนาคาร	 การปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ดังกล่าวเป็นสิ่งจ�าเป็นเพื่อให้ธนาคารเติบโตได้อย่างยั่งยืน	 ทั้งนี้	
ธนาคารกรุงไทยได้ด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์	“3	Summits”	
ทีม่เีป้าหมายสร้างก�าไรอย่างมเีสถยีรภาพและยัง่ยนืภายในปี	2564	
ผ่านการพฒันา	Krungthai	Digital	Banking	ด้วยวสิยัทศัน์	Growing	
Together	กรงุไทย	เคยีงข้างไทย	เคยีงข้างคณุ	โดยมุง่เน้นให้บรกิาร
ทางการเงินกับประชาชนอย่างครอบคลุม	 และเป็นเสาหลักของ
เศรษฐกิจชาติ	 ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศ	 และเป็นที่พ่ึงให้แก่ลูกค้าและประชาชน	 ในปี	 2562	 
การด�าเนินงานในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแบ่งออกเป็น	3	ด้าน	ดังนี้	

ด้านส่ิงแวดล้อม 
	 ธนาคารได้ให้ความส�าคญักบัการด�าเนนิงานเพือ่รกัษาสิง่แวดล้อม	 
โดยธนาคารได้ด�าเนนิโครงการลดปริมาณการใช้กระดาษ	(Internal	
Digitization	-	Paperless	Branch)	 ต่อเนื่องในปี	2562	 เช่น	 
การให้บรกิารสลิปและลายเซน็อเิลก็ทรอนกิส์ในการท�าธรุกรรมทางการเงนิ	
(e-Slip	&	e-Signature)	ครอบคลุมทุกสาขาในกรุงเทพมหานคร	
และบางสาขาในเขตปรมิณฑล	และเปล่ียนอปุกรณ์ภายในส�านกังาน
เพือ่ให้เกดิการใช้ทรพัยากรภายในธนาคารอย่างมปีระสทิธภิาพ	และลด 
การปล่อยมลพิษ	เช่น	หลอดไฟฟ้า	LED	เครื่องปรับอากาศเบอร์	5	 
น�า้ยาเครือ่งปรบัอากาศ	R32	ปรับสภาพน�า้เสยีให้มค่ีาความเป็นกรดด่าง 
ทีไ่ด้ตามมาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่สาธารณะ	รวมถงึได้ด�าเนนิโครงการ	 
“กรงุไทย	รกัสิง่แวดล้อม”	เพือ่สนบัสนนุการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า	 
มีประสิทธิภาพ	 และสร้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยได้ติดต้ัง
เครือ่งแปรรปูเศษอาหารทีไ่ด้จากห้องอาหารของธนาคารให้เป็นดนิ
และน�าดนิไปใช้ประโยชน์	เช่น	มอบให้กบัโรงเรยีนในบรเิวณใกล้เคยีง 
ที่ท�าการของธนาคาร	 เพ่ือใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัว	 รวมถึง 
การตกแต่งภูมิทัศน์ภายในธนาคาร	นอกจากนี้	ธนาคารได้ด�าเนิน
โครงการเปิดบัญชีลูกค้านิติบุคคล	 (Juristic	Onboarding)	 
เพือ่ตอบสนองนโยบายภาครฐั	ในการยกเลกิการเรียกส�าเนาเอกสาร
จากประชาชนในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ	 เพ่ือลดปริมาณ
การใช้กระดาษ

ด้านสังคม 
	 ธนาคารได้ให้ความส�าคญักบัการพฒันาชุมชนผ่านโครงการ	
“กรงุไทย	รกัชมุชน”	เพือ่ช่วยพฒันาความรูท้างการเงนิของชมุชน	และ
พฒันาความเป็นอยูข่องชมุชนผ่านการสร้างมลูค่าผลติภณัฑ์ภายใน
ชมุชน	โครงการกรงุไทย	รกัชมุชน	ร่วมพฒันาเพือ่สร้างความเข้มแขง็
ให้กบัชมุชน	โดยได้น�าความรูค้วามสามารถทางการเงนิ	น�าผลติภณัฑ์	
และบริการไปตอบสนองความต้องการของชุมชน	 รวมถึง	 
การสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป	 เพื่อให้
ชุมชนเกิดความยั่งยืน	
	 นอกจากนี้	 ในปี	2562	 ธนาคารได้สนับสนุนการขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกจิดจิิทลัของประเทศอย่างต่อเน่ืองเพือ่ก้าวเข้าสูสั่งคม
ไร้เงินสด	 ผ่านการสร้างระบบช�าระเงินแบบดิจิทัลท่ีต่อยอดจาก	
โครงการ	National	E-Payment	เพือ่เพิม่การเข้าถงึบรกิารทางการเงนิ	 
และส่งเสริมกระจายรายได้สู่ทุกภาคส่วนของสังคมไทยผ่านการ 
ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	การติดตั้งเครื่องรับช�าระเงิน	(EDC)	และ	 
QR	Code	ทั่วประเทศ	ธนาคารยังได้พัฒนาแอปพลิเคชัน	“เป๋าตัง”	
ให้เป็นระบบเปิด	(Open	Banking)	เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน
ของรฐับาลในโครงการ	“ชมิ	ช้อป	ใช้”	ซึง่นอกเหนอืจากการกระตุน้ 
ระบบเศรษฐกจิแล้ว	ยงัเป็นการวางโครงสร้างพืน้ฐานด้านการช�าระเงนิ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีประชาชนเข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก	 
และครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวท้ังประเทศ	 ท�าให้มีระบบการช�าระเงิน 
ท่ีมีประสิทธิภาพ	 และมีความโปร่งใส	 นอกจากนี้	 ธนาคารยังได้
ท�างานร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ	เช่น	โครงการ	InnoSpace	(Thailand)	
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	12	แห่ง	เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การแข่งขนัของธรุกจิทีเ่กดิขึน้ใหม่	(Startup)	 ของประเทศไทยให้มี 
มลูค่าบรษิทัมากกว่า	1	พนัล้านเหรยีญสหรฐั	(Unicorn)	และโครงการ	 
National	Digital	Identity	(NDID)	ร่วมกบั	9	ธนาคารพาณชิย์	เพือ่พฒันา 
ระบบพสิจูน์และยนืยนัตวัตนของลกูค้าในกระบวนการท�าธรุกรรมต่างๆ	
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ด้านความย่ังยืนภายในองค์กร
	 ตามยุทธศาสตร์การด�าเนนิงานทีธ่นาคารต้องการเป็นองค์กร
คณุธรรมต้นแบบ	ปี	2563	ธนาคารให้ความส�าคญักบัการขบัเคลือ่น
องค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล	 และด�าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของ 
ความซื่อสัตย์สุจริต	 โปร่งใส	 เป็นธรรม	 ปฏบิตัติามกฎเกณฑ์และ
กฎหมายด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคม	สิง่แวดล้อม	และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย	
ทกุกลุม่	 ผ่านการด�าเนนิโครงการกรงุไทยคณุธรรมด้วยยทุธศาสตร์	 
3	 ป.	 ได้แก่	 “ปลูกจิตส�านึก”	 เป็นกระบวนการปลกูจติส�านกึของ
พนักงานให้มีคุณธรรม	 ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ	 “ป้องกัน”	 
เป็นการท�าหน้าทีต่รวจทาน	และป้องกนัการกระท�าความผดิ	อนัเกดิขึน้
จากความเสีย่งต่างๆ	ทีเ่ก่ียวข้องกบัการปฏบิตังิาน	และ	“ปรับเปล่ียน”	
เป็นการยกระดบัมาตรฐานปรับเปลีย่นกระบวนการภายในธนาคารด้าน
กฎหมาย	 รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีไม่ทนต่อการทุจริต	 
(Zero	Tolerance)	 โดยธนาคารได้ด�าเนนิโครงการกรงุไทยคณุธรรม 
ผ่านกระบวนการ	“ระเบดิจากข้างใน”	เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารและ
พนักงานมีส่วนร่วมในการระดมความคิด	 “ปัญหาที่อยากแก้	 
ความดทีีอ่ยากท�า”	 โดยมีการด�าเนนิโครงการต่างๆ	 ภายใต้โครงการ 
กรุงไทยคุณธรรม	ดังนี้	
 1. โครงการประกนัคณุภาพบรกิาร (Quality Assurance : QA)  
“1 หน่วยงาน 1 แผนงานความยัง่ยนื” ให้ความส�าคญักบัการมุง่มัน่
ในการต่อยอดบรกิาร	และน�าเสนอนวตักรรมทีต่อบโจทย์ความต้องการ 
ของลกูค้า	และการเป็นธนาคารทีไ่ม่ทนต่อการทจุรติ	(Zero	Tolerance)
 2. โครงการ Krungthai Compliance Champion	ให้หน่วยงาน
จัดท�าแผนงานที่ส่งเสริมให้พนักงานของธนาคารรับรู้กฎหมาย	 
กฎเกณฑ์	ระเบียบ	และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับทางธนาคาร	และ 
มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบที่เป็นรูปธรรมสามารถควบคุม	
ป้องกนั	และ/หรอืปิดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการไม่ปฏบิตัติาม
กฎหมาย	 กฎเกณฑ์	 รวมถึงนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานของ
ธนาคาร

	 นอกจากนี	้เพือ่รองรบักบัความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากความ
ผนัผวนของเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการแข่งขนัท่ีรนุแรงในธรุกจิการเงนิ
การธนาคาร	และพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคท่ีเปลีย่นแปลงไป	ธนาคาร
ได้ท�าการบริหารจัดการอัตราก�าลัง	 เพื่อรองรับตลาดและรูปแบบ
การท�างานในยุคดิจิทัล	และพร้อมก้าวสู่การเป็น	Future	Banking	
เช่น	การพฒันาและเพิม่ทักษะให้พนกังาน	เพือ่ขบัเคลือ่นธรุกจิตาม
แผนยทุธศาสตร์ธนาคาร	การบรหิารและรกัษาพนกังานกลุม่ศกัยภาพ	 
และการสร้างวฒันธรรมองค์กรแบบมุง่เน้นผลงานเพือ่เพิม่ความโปร่งใส 
ในการให้ผลตอบแทนทีส่อดคล้องกบัผลการปฏบิตังิานทีเ่กดิขึน้จรงิ	
และส่งเสริมศักยภาพของพนักงานและองค์กร

	 จากการด�าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา	 ภายใต้วิสัยทัศน	์
“Growing	Together”	 ที่ธนาคารต้องการเติบโต	 ไปพร้อมกับ 
ทุกภาคส่วนของสงัคมอย่างย่ังยืนด้วยหลกัธรรมาภบิาล	ภายใต้การ 
ปรบัตวัต่อสภาพแวดล้อมเชงิธรุกจิที่เปลีย่นไป	และการก�ากบัดแูล
กิจการท่ีดี	 ส่งผลให้ธนาคารได้รับรางวัลต่างๆ	 เช่น	 ได้รับผล 
การประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย	ประจ�าปี	
2562	ระดับดีเลิศ	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		 
ได้รบัการจัดอนัดบัจาก	Fitch	Rating	ในระดบัของ	National	Credit	
Ratings	(Long	Term)	อยู่ที่	AA+	รางวัล	Thailand	Sustainability	
Investment	2019	และได้รบัรองสถานะสมาชิกแนวร่วมปฏบิตัขิอง
ภาคเอกชนไทย	ในการต่อต้านทุจริตที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ
ธนาคารต่อการด�าเนินงานในบทบาทของเสาหลักของระบบ
เศรษฐกิจไทย	 เพื่อร ่วมพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของ
ประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป	

(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)
ประธานกรรมการธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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01 ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารกัษ์

  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสังคม

02 นายนนทิกร กาญจนะจติรา

  กรรมการบรรษัทภิบาล 
และความรบัผิดชอบต่อสังคม

03 นายวชิัย อศัรสักร

  กรรมการบรรษัทภิบาล 
และความรบัผิดชอบต่อสังคม

04 นางแพตรเิซีย มงคลวนิช

  กรรมการบรรษัทภิบาล 
และความรบัผิดชอบต่อสังคม

05 นางนิธิมา เทพวนังกูร

  กรรมการบรรษัทภิบาล 
และความรบัผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
และความรับผิดชอบต่อสังคม

03

05

01

04

02

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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 ธนาคารกรุงไทย	 ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 (Corporate	Governance:	CG)	 และการด�าเนินธุรกิจ 
อย่างรับผิดชอบต่อสังคม	(Corporate	Social	Responsibility:	CSR)	เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	(Sustainability	Development)	
ตามหลักการ	ESG	ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) ส�าหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของธนาคาร	ตามวสัิยทัศน์	Growing	Together	โดยคณะกรรมการธนาคารได้จดัตัง้คณะกรรมการบรรษทัภบิาล	และความรบัผดิชอบต่อสงัคม	
เพือ่ก�าหนดแนวทางและติดตามผลการด�าเนนิงาน	โดยคณะกรรมการบรรษทัภบิาลฯ	ประกอบด้วย	กรรมการธนาคาร	จ�านวน	5	คน	และ
ในปี	2562	มีการประชุมทั้งสิ้น	13	ครั้ง	
 ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ	ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์บรรษัทภิบาล	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	ปี	2560-2564	ภายใต้โครงการ 
กรุงไทยคุณธรรม	 โดยใช้ยุทธศาสตร์	 3	 ป.	 คือ	 ปลูกจิตส�านึก	 ป้องกัน	 และปรับเปลี่ยน	 เพื่อสร้างองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
ที่ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต	 (Zero	 Tolerance)	 ผ่านกระบวนการที่ผู ้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วม 
การระดมความคดิ	เพือ่ปรบัปรงุการด�าเนนิงานของธนาคารผ่านกจิกรรม	1	หน่วยงาน	1	แผนงานความยัง่ยนื	ทีไ่ด้ด�าเนนิการตามอตัลกัษณ์
ของธนาคารต่อไป	
 ซึง่ผลจากการด�าเนนิการปี 2562	ส่งผลให้ธนาคารได้รับรางวลัเกีย่วกบัด้านบรรษทัภบิาล	ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	ดงันี้

 • รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น	 ประจ�าปี	2562	 ประเภทรางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น	 จากส�านักงานคณะกรรมการ 
	 	 นโยบายรัฐวิสาหกิจ	(สคร.)	กระทรวงการคลัง
 •	ผลการประเมนิการก�ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย	ประจ�าปี	2562	ระดบัดีเลศิ	จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย	(IOD)
 •	รางวัล	Best	Social	Impact	Bank	Thailand	2019	จากวารสาร	CFI	ปี	2019	
 •	รางวัล	Thailand	Sustainability	Investment	2019	จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 •	รางวัล	TAB	Digital	Inclusive	Awards	2019	จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย	
 •	รางวัล	Sustainability	Disclosure	Award	2562	จากสถาบันไทยพัฒน์	ได้รับรองสถานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
	 	 ในการต่อต้านทุจริต	Collective	Action	Coalition	Against	Corruption	(CAC)

	 จากรางวลั	และผลการประเมินทีธ่นาคารได้รบัล้วนสะท้อนให้เห็นถงึประสทิธภิาพของการด�าเนนิงานท่ีด	ีซึง่ธนาคารพร้อมท่ีจะยึดถอื
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป

(ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์)

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคมประจ�าปี 2562

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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	 ธนาคารกรงุไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	ก่อตัง้ขึน้เมือ่วนัที	่14	มนีาคม	
2509	ในรูปแบบสถาบันการเงิน	ประเภทธนาคารพาณิชย์	โดยเป็น
รัฐวิสาหกิจแห่งแรกของประเทศที่น�าหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ	ในปี	2532	และได้แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน 
เ ม่ือป ี	 พ.ศ.	 2537	 มีกระทรวงการคลังเป ็นผู ้ถือหุ ้นใหญ  ่
ผ่านกองทนุเพือ่การฟ้ืนฟแูละพัฒนาระบบสถาบนัการเงนิ	ร้อยละ	55.05 
ปัจจุบันธนาคารมีสัญลักษณ์เป็นรูปนกวายุภักษ์	สีฟ้า	

	 โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว	 จ�านวน 
72,005,040,437.50	 บาท	 จ�าแนกเป็นหุ ้นสามัญ	 จ�านวน	 
13,976,061,250	 หุ้น	 และหุ้นบุริมสิทธิ	 จ�านวน	5,500,000	 หุ้น 
รวมจ�านวน	13,981,561,250	หุ้น
	 ทั้งนี้	ในปี	2562	ธนาคารได้ออกตราสารด้อยสิทธิวงเงินไม่เกิน	
24,000	ล้านบาท	เสนอขายแก่นกัลงทนุสถาบัน	และนกัลงทนุรายใหญ่ 
อายุ	10	 ปี	 อัตราดอกเบี้ย	3.70%	 เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของ 
เงนิกองทนุรวมถงึบรหิารสภาพคล่องและใช้ในการด�าเนนิงานทัว่ไป
ตลอดจนรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

ปัจจบุันมีทุนจดทะเบียนและเรยีกช�าระแล้ว
72,005,040,437.50 บาท

รวมเป็นจ�านวนหุ้นท้ังหมด
13,981,561,250 หุ้น จ�าแนกเป็น

102-1, 102-5 

102-3

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่ (อาคารนานาเหนือ): 
เลขที	่35	ถนนสขุมุวทิ	แขวงคลองเตยเหนอื	เขตวฒันา	กรงุเทพฯ	10110

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

เลขท่ีจดทะเบียนบรษัิท: 
0107537000882	(เดิมเลขที่	 บมจ.335) 
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
ว่าด้วย	บริษัท	มหาชน	จ�ากัด	เมื่อวันที่	
24	มีนาคม	2537

 1

 4

 5

 2

 3

โดยธนาคารมีสาขา 
ในประเทศท้ังหมด 1,066 สาขา 

ส�านักงานธุรกิจ  
มีท้ังหมด 74 ส�านักงาน

จดุบรกิารทางการเงนิ 
ในประเทศท้ังหมด 38 จดุ

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ  
มีท้ังหมด 25 ศูนย์ 

ตู้ ATM  
มีท้ังหมด 8,533 ตู้

102-6, 102-7
	 ด้วยหนึ่งในพันธกิจของธนาคารในการร่วมพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้น	
ธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศเข้าถึง
แหล่งเงินทุนและบริการต่างๆ	

ภาคเหนือ

163 สาขา
6 จดุ
1,413 ตู้
13 ส�านักงาน
1 ศูนย์

1 กรุงเทพ

319 สาขา
11 จดุ
2,249 ตู้
19 ส�านักงาน
15 ศูนย์

2 ภาคใต้

159 สาขา
6 จดุ
1,326 ตู้
12 ส�านักงาน
4 ศูนย์

3 ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ
205 สาขา
6 จดุ
2,006 ตู้
14 ส�านักงาน
3 ศูนย์

4 ภาคกลาง

220 สาขา
9 จดุ
1,539 ตู้
16 ส�านักงาน
2 ศูนย์

5

ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

เก่ียวกับธนาคารกรุงไทย

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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หุ้นสามัญจ�านวน 
13,976,061,250 หุ้น

หุ้นบุรมิสิทธิ จ�านวน 
5,500,000 หุ้น

โทรศัพท์: 
0-2255-2222

โทรสาร: 
0-2255-9391-3

สาขาคุนหมิง
สาธารณรฐัประชาชนจนี

สาขามุมไบ
สาธารณรฐัอนิเดีย 

สาขาพนมเปญ
ราชอาณาจกัรกัมพูชา

สาขาสิงคโปร์
สาธารณรฐัสิงคโปร์

สาขาย่อยจงัหวดัเสียมเรยีบ
ราชอาณาจกัรกัมพูชา

สาขานครหลวงเวยีงจนัทน์
สาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

สาขาลอสแองเจลิส
สหรฐัอเมรกิา

สาขาหมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน 
(ในเครอืสหราชอาณาจกัร)

ส�านักงานผู้แทนย่างกุ้ง
สาธารณรฐัแห่งสหภาพ
เมียนมา

102-4, 102-6, 102-7 
	 และสาขาในต่างประเทศ	 8	 สาขาใน	 7	 ประเทศ	 และ 
1	ส�านักงานผู้แทน	ได้แก่		

*หมายเหตุ		สาขา	หมูเ่กาะเคย์แมน	จดัตัง้ขึน้เพ่ือมุง่เน้นธรุกรรมในลกัษณะการระดมทุน 
จากแหล่งเงินภายนอก	 และส�านักงานผู้แทนย่างกุ ้ง	 ท�าหน้าท่ีดูแล 
และประสานงาน	 อ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มีการค้าและการลงทุน	
ระหว่างประเทศไทยและสหภาพเมียนมา

Krungthai	Care
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  
ธนาคารกรุงไทย: 
0-2111-1111

ศูนย์รบัเรื่อง 
รอ้งเรยีนลูกค้า: 
0-2208-8989

เวบ็ไซต์:
www.krungthai.com

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

102-16 

วสัิยทัศน์ (Vision)

GROWING TOGETHER
มุ่งมั่นดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เพ่ือสนับสนุนการเติบโตและความมัง่ค่ังแก่ลกูค้า 
สร้างคุณภาพท่ีดีขึ้นแก่สังคมและส่ิงแวดล้อม 
และสรา้งผลตอบแทนท่ีดีอย่างย่ังยืนแก่ผู้ถือหุ้น

พันธกิจ (Mission)
1   ดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

และระบบงาน
2   ให้บรกิารและค�าแนะน�าท่ีมีคุณค่าแก่ลูกค้า

อย่างต่อเน่ือง
3    รว่มพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
4   สรา้งผลตอบแทนท่ีดีอย่างย่ังยืนให้แก่

  ผู้ถือหุ้น

102-10

ค่านิยมหลัก (Core Values) 

Fast
รวดเรว็ ทันใจ 
มีนวตักรรม 
ตรงใจลูกค้า

Assist
ช่วยเหลือ เป็นคู่คิด 
เป็นมิตร และอบอุ่น

Simple
งา่ย สะดวก 
ทันสมัย 
เข้าใจลูกค้า

Trust
วางใจได้ มั่นคง 
เป็นเสาหลักของ
เศรษฐกิจชาติ  

รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562
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102-2, 102-6, 102-7, 203-2

ผลิตภัณฑ์ บรกิารทางการเงนิและบรษัิทในเครอื 

 ในป ี 2562 ธนาคารยังคงด�าเนินธุรกิจด ้วยการยึดลูกค ้า 
เป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)	 โดยใช้ข้อมูลการท�างานวิจัย 
Focused	Group	 และข้อมลูจากการท�าธรุกรรมทางการเงนิลกูค้าตาม 
Economic	Segmentation	และ	Age	Segmentation	ผ่านกระบวนการ 
Data	Analytics	ว่าในแต่ละช่วงอาย	ุและรายได้ของลกูค้ามคีวามต้องการ 
อย ่างไรในการด�าเนินชีวิต	 เพื่อน�าเสนอสินค ้าและบริการที่ม ี
ความเหมาะสม	
	 	นอกจากนี้	ธนาคารยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์	และบริการทางการ 
เงินดิจิทัล	 เพื่อความสะดวกสบาย	 และสอดรับพฤติกรรมของลูกค้า 
ในการใช้ชวิีต	และท�าธรุกจิท่ีเปลีย่นไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
รวมถึงลดต้นทุนการด�าเนินงานของธนาคาร	 โดยธนาคารได้พัฒนา 
ผลิตภัณฑ์	และบริการทางดิจิทัล	ดังน้ี	

1. KRUNGTHAI NEXT 
	 เป ็นแอปพลิเคชันที่ ให ้บริการทางการเงินของธนาคาร 
แบบครบวงจรภายใต้แนวคดิ	“ชวีติครบแอปเดยีวอยู”่	เพือ่ตอบโจทย์ 
ไลฟ์สไตล์ที่ครอบคลุมการท�าธุรกรรมพ้ืนฐาน	 และบริการพิเศษ
ต่างๆ	 เช่น	การโอนเงินทั้งในและต่างประเทศ,	การโอนเงินผ่าน	 
PromptPay,	การจ่ายบิล,	การสแกนและการสร้าง	Thai	Standard	
QR	Code	เพือ่ซือ้สนิค้า/บรกิาร,	การซือ้-ขายเงนิสกลุต่างประเทศ
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษด้วยบริการ	Krungthai	Travel	Card	 
รวมถึงการให้บริการจองซ้ือตราสารหน้ี-ตราสารทุนออนไลน	์ 
และการให้บริการสมัครเปิดบัญชีกองทุนและซ้ือขายสับเปล่ียน
กองทนุได้ด้วยตนเอง	โดยในปี	2562	ได้พฒันาฟังก์ชนัเพ่ิมเตมิ	ดงันี้
	 บริการถอนเงินไม่ใช้บัตร (Cardless ATM)	 เป็นบริการที่ลูกค้า
สามารถท�ารายการถอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน	Krungthai	NEXT	
เพื่อสร้างรหัสถอนเงิน	(Withdrawal	Code)	แล้วน�าไปถอนเงิน
จากเครื่อง	ATM	ของธนาคารกรุงไทยได้	โดยไม่ต้องใช้บัตร
	 บริการ Krungthai Connext	เป็นบริการการแจ้งเตือนเงินเข้า-
ออกฟร	ีผ่านแอปพลเิคชนั	LINE		โดยลกูค้าสามารถสมคัรได้ผ่าน
แอปพลิเคชัน	Krungthai	NEXT	หรือผ่านช่องทาง	LINE	Official	
Krungthai	Connext
	 บริการเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์แบบไม่มีสมุดคู ่ฝาก 
(Krungthai NEXT Savings)	ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์
ออนไลน์ได้โดยไม่มีวงเงินขั้นต�่า	 และไม่เสียค่าธรรมเนียม
รักษาบัญชี

	 บริการ Verified by VISA เป็นบริการสมัครการใช้งานบัตร	VISA	
เพื่อช�าระค่าสินค้าหรือบริการออนไลน์	 โดยท�าหน้าที่ตรวจสอบ
ตัวตนของผู้ถือบัตรก่อนการท�าธุรกรรม
	 บรกิารซ้ือประกนัอบุตัเิหตสุ่วนบคุคล และประกนัเดนิทาง	ลกูค้า
สามารถซื้อประกันเดินทางให้ตนเองและผู้อ่ืนได้สูงสุด	5	 คน 
โดยมีผลคุ้มครองทันที
	 บริการตรวจข้อมูลเครดิตบูโร (NCB)	 ลูกค้าสามารถขอข้อมูล 
เครดิตบูโรด้วยตนเอง	 ได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด	 24	 ชั่วโมง 
โดยสามารถเลอืกรับรายงานข้อมลูเครดติรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ 
ผ่านทางอีเมลภายใน	3	วันท�าการ
	 บรกิารช�าระเงนิผ่าน QR Code ท่ีประเทศสิงคโปร์	ลกูค้าสามารถ 
ใช้แอปพลเิคชนั	Krungthai	NEXT	 สแกน	QR	Code	 ทีร้่านค้า 
ทีร่องรบัเครอืข่ายของผู้ให้บรกิารช�าระเงนิ	NETs	ได้ทกุร้านค้า
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2. เป๋าตัง
	 เป็นแอปพลเิคชนัท่ีตอบสนองนโยบายสงัคมไร้เงนิสด	ส�าหรบัผูใ้ช้ท่ัวไปเปรยีบเสมือน 
กระเป๋าตงั	โดยไม่จ�าเป็นต้องพกเงินสดกส็ามารถท�าธุรกรรมทางการเงนิ	เช่น	โอนเงนิเข้าบัญช ี
ภายในธนาคาร/ต่างธนาคาร	 โอนเงินพร้อมเพย์	 เติมเงิน	 จ่ายบิล	 สแกน	QR	Code	 
เพื่อโอนเงิน	 ช�าระเงิน	 หรือบริจาคเงินผ่านแอปฯ	 และสร้าง	QR	Code	 เพื่อรับเงิน 
หากมลีงทะเบยีนพร้อมเพย์กบัธนาคาร	ทัง้น้ี	ในปี	2562	เป๋าตงัถกูใช้งานในลักษณะของ	
Open	Banking	 ในโครงการ “ชิม ช้อป ใช้”	ของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ	

3. E-LG ON BLOCKCHAIN
	 บริการหนังสือค�้าประกันอิเล็กทรอนิกส์บนระบบ	Blockchain	 
(e-LG	on	Blockchain)	โดยลกูค้าสามารถขอออกหนงัสือค�า้ประกนั 
ผ่านช่องทางที่ธนาคารก�าหนด	 เช่น	 ช่องทางสาขา,	Krungthai	 
Portal,	Beneficiary	Portal	 เป็นต้น	 และระบบจะน�าส่งหนังสือ 
ค�้าประกันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์โดยตรง	
ดังนี้
	 รูปแบบปกติ (Normal Process)	 เมื่อลูกค้าขอท�าธุรกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือค�้าประกันผ่านช่องทางที่ธนาคารก�าหนด 
ระบบจะส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานปฏิบัติการสินเช่ือ	 และ/หรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 หลังจากด�าเนินการตามกระบวนการ
ของธนาคาร	 ระบบจะน�าส่งหนังสือค�้าประกันในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์
	 รูปแบบอัตโนมัติ (Straight Through Process) เมื่อลูกค้าขอท�า
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหนังสือค�้าประกันผ่านช่องทางท่ีธนาคาร
ก�าหนด	ระบบจะท�าการตรวจสอบเงือ่นไขตาม	Straight	Through	
Engine	(credit	verify,	term	and	condition,	risk	parameter)	 
และน�าส่งหนังสือค�้าประกันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก ่
ผูร้บัผลประโยชน์

	 โดยบรกิารน้ี	เป็นบรกิารแรกของโครงการ	Thailand	Blockchain	
Community	Initiative	ภายใต้บรษิทั	บซีไีอ	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	 
ทีเ่ป็นความร่วมมือของ	22	ธนาคารพาณชิย์	และ	9	กลุม่ธุรกจิใหญ่	 
ที่ร ่วมกันพัฒนาเทคโนโลยี	 Blockchain	 เพ่ือช่วยยกระดับ 
ความสามารถในการแข่งขนัทางธรุกจิของประเทศ

4. KRUNGTHAI SMARTFX 
	 เป็นช่องทางการท�าธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศผ่าน 
ระบบออนไลน์	 แบบส่งมอบไม่เกิน	1	 ปี	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
การช�าระค่าสินค้าและบริการเท่านั้นและได้ไม่เกินกว่าวงเงิน 
ตามที่ธนาคารก�าหนด	

5. KRUNGTHAI CORPORATE ONLINE
	 เป็นบรกิาร	Internet	Banking	 ส�าหรบัลกูค้ากลุม่	 นติบิคุคล	 
หน่วยงานราชการและรฐัวิสาหกจิ	รวมถงึลูกค้าบคุคล	ประกอบด้วย	
บรกิารโอนเงนิ	และจ่ายเงนิ	บรกิารเรยีกเกบ็เงิน	บรกิารสภาพคล่อง	
และบริการด้านข้อมูล	 ลูกค้าสามารถสมัครใช้บริการ	Krungthai	
Corporate	Online	ผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนกิส์แบบ	Self-Service	
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6. แอปพลิเคชันถุงเงนิประชารฐั และถุงเงนิพลัส 
	 ตามทีธ่นาคารได้รบันโยบายจากกรมบญัชกีลางเรือ่งการพฒันา
แอปพลิเคชันแทนการใช้เครื่อง	EDC	 เพื่อการลดต้นทุนค่าเครื่อง 
และการตดิตัง้แก่ร้านธงฟ้าประชารัฐทีไ่ด้เข้าร่วมโครงการกบักระทรวง 
พาณิชย์	เพือ่การรบัช�าระค่าสนิค้าและบริการจากบตัรสวสัดกิารแห่งรัฐ	
ทัง้จากกระเป๋าสทิธสิวสัดกิารและกระเป๋า	eMoney	 ทัง้นีไ้ด้มกีาร 
ต่อยอดการใช้งานแอปพลเิคชนัถงุเงนิประชารฐัเพ่ือใช้ในมาตรการ 
ส่งเสรมิการท่องเทีย่วในประเทศ	ชมิช้อปใช้	 เพ่ือให้ร้านค้าทีเ่ข้าร่วม
โครงการรบัช�าระกระเป๋าสทิธท่ิองเทีย่ว	1,000	 บาท	 และกระเป๋า	
G-Wallet	จากแอปพลเิคชนัเป๋าตงั

7. MONEY CONNECT 
	 เป็นช่องทาง	Online	 จองซื้อหลักทรัพย์โดยระยะแรก 
เปิดให้บริการส�าหรับหลักทรัพย์ประเภท	 Investment	Unit,	 
Real	Estate	 Investment	 Trust,	 Infrastructure	Fund	 และ	
Corporate	Bond	ส�าหรับปี	2562	ได้เพิ่มบริการจองซื้อหุ้นสามัญ	
รวมทั้งปรับปรุงการจองซื้อหลักทรัพย์ให้รองรับส�าหรับกลุ่มลูกค้า 
ทีม่อีายเุกนิกว่า	60	ปี	และไม่เป็นกลุม่ลูกค้าเปราะบางของธนาคาร

9. MASTERCARD DEBIT และบัตรแมงมุม
	 ธนาคารร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	 
(รฟม.)	 เพือ่ตอบสนองนโยบาย	Ecosystem	 กลุม่	 “Mass	Transit”	
สามารถใช้เบกิถอนเงนิสด	 และซ้ือสนิค้าและบรกิารต่างๆ	 ได้ทัง้ใน
และต่างประเทศทีร่บับัตร	MasterCard	 รวมถงึใช้เป็นบัตรโดยสาร
ระบบขนส่งมวลชน	MRT	สายสนี�า้เงนิ	-	สายสม่ีวง	และเครอืข่ายอืน่ๆ 
ในอนาคต

10. บัตร KRUNGTHAI LOGISTICS 
	 ธนาคารร่วมกับกรมศุลกากร	และ	4	องค์กรพันธมิตร	ได้แก่	
การท่าเรือแห่งประเทศไทย	 บริษัท	 การบินไทย	 จ�ากัด	(มหาชน)	
บริษัท	 ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้	 จ�ากัด	 และสมาคมชิปปิ ้ง 
แห่งประเทศไทย	 ให ้บริการแก ่ผู ้ประกอบการ	 Shipping	 
สามารถช�าระเงินภาษีศุลกากร	 ค่าธรรมเนียม	 และรายได้อ่ืนๆ	 
ท้ั งการน� า เข ้ าและส ่ งออก สินค ้ าครอบคลุม ทุก ธุ รกรรม 
ด้านโลจิสติกส์	

11. โครงการ CUSTOMS TO HOME 
	 เป็นความร่วมมือระหว่างกรมศุลกากรและธนาคารกรุงไทย 
พัฒนาระบบ	Customs	 to	 Home	 กระบวนการศุลกากร
ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ	 เพื่อส�าหรับให้ลูกค้าผู ้สั่งซื้อสินค้า 
ผ่าน	 E-Commerce	 สามารถส�าแดงข้อมูลสินค้าและช�าระ 
ค่าภาษอีากรได้ก่อนสนิค้ามาถงึประเทศไทย

12. บรกิารโอนเงนิระหวา่งประเทศ 
	 ธนาคารได้ร่วมมือกบั	SWIFT	ซึง่มธีนาคารสมาชกิกว่า	3,500	แห่ง 
ทัว่โลก	พฒันาบรกิารโอนเงนิระหว่างประเทศ	SWIFT	Global	Payment	 
Innovation	(SWIFT	GPI)	ท่ีได้มาตรฐานสากล	สะดวก	รวดเรว็	และ 
ปลอดภัยสงูสดุ	พร้อมบรกิารให้ค�าปรกึษา	โดยลูกค้าสามารถใช้บรกิาร 
ได้ที่สาขาของธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ	 รวมทั้งแอปพลิเคชัน	
กรุงไทย	NEXT	 และ	Krungthai	Corporate	Online	 นอกจากนี้	 
ยงัสามารถตรวจสอบสถานะและข้อมลูรายการโอนเงนิ	ตลอด	24	ชัว่โมง

8. KRUNGTHAI TRAVEL CARD 
	 ส�าหรับลูกค้าที่เดินทาง	 และใช้จ่ายในต่างประเทศ	 รองรับ 
การให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา	18	 สกุลเงิน	 โดยในปี	2562	
ธนาคารเพิ่มประเภทบัตร	Krungthai	Travel	UPI	Debit	Card	 
โดยเป็นบัตร	Travel	Card	 ที่ธนาคารออกกับบริษัท	UnionPay	
International	 (Thailand)	 รองรับการใช้จ่ายในสกุลเงิน	CNY	 
และได้ออกบัตร	Krungthai	Exclusive	Travel	VISA	Prepaid	Card	 
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INDUSTRY ASSOCIATION 

	 สมาคมธนาคารไทย
	 ชมรม	ACI	Thailand
	 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
	 ชมรมวาณิชธนกิจ	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
	 โครงการระบบหักบัญชีเช็คด้วยภาพและระบบจัดเก็บ

	 ภาพเช็ค	(ICAS:	Imaged	Cheque	Clearing	
	 and	Archive	System)	
	 ศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร	หรือ	

	 Thailand	Banking	Sector	CERT	(TB-CERT)	
	 Thailand	Blockchain	Community	Initiative

NATIONAL ASSOCIATION 

	 ชมรม	CSR	Club	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	
	 องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	(Thailand	

	 Business	Council	for	Sustainable	Development:	TBCSD)	
	 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น	(ประเทศไทย)	
	 โครงการแนวร่วมปฏิบัติ	 (Collective	Action	Coalition:	
CAC)	ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

INTERNATIONAL ASSOCIATION 
	สมาคมนานาชาติการแลกเปลี่ยนและตราสารอนุพันธ์	

	 (International	Swaps	and	Derivatives	Association:	ISDA)

102-13 
	 ธนาคารได้เข้าร่วมเป็นสมาชกิองค์กรและพนัธมติรภาคเีครอืข่าย	
ทางเศรษฐกิจ	ทางสงัคมและธรุกจิต่างๆ	เพ่ือน�าแนวทางการปฏบิตังิาน	 
และมาตรฐานการด�าเนินงานต่างๆ	 มาปรับใช้เพื่อพัฒนาธนาคาร	
ดังนี้

	 โดย	Krungthai	COMPASS	ได้จดัท�างานวเิคราะห์เศรษฐกจิและ
อตุสาหกรรมทีห่ลากหลาย	เช่น	Research	Note	ซึง่เป็นบทวเิคราะห์
ท่ีช่วยสร้างความเข้าใจต่อประเดน็เศรษฐกจิท่ีก�าลงัเกดิข้ึน	ณ	ปัจจุบัน	
ได้อย่างครบถ้วน	และรอบด้าน	โดยงานวเิคราะห์ชิน้นีจ้ะมกีารจดัท�า
และเผยแพร่ให้ผูบ้รหิาร	พนกังาน	และสาธารณชนได้รบัทราบอย่าง
สม�่าเสมอ	 และทันต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน	 รวมถึงการจัดท�างาน
ประมาณการเศรษฐกจิ	(Economic	Outlook)	และงานวเิคราะห์เชงิ
ธรุกจิ	เพือ่เผยแพร่และให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ประกอบการ	และสาธารณชน	
ซึง่มกีารเผยแพร่ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ	 ของธนาคารแล้ว	 
ยงัมกีารจดัแถลงข่าวเพือ่น�าเสนอสาระส�าคญัของงานให้แก่สือ่มวลชน
ได้รบัทราบโดยตรง
	 นอกจากนี้	 ยังมีผลิตภัณฑ์และบริการประเภทสินเชื่อ	 และ
บรกิารทางการเงนิท่ีไม่ใช่สนิเชือ่	 ท้ังของธนาคารและบริษทัในเครอื	 
โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ท่ีรายงานประจ�าปี	2562	 ท่ีหน้า	54-61	
และสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทในเครือได้ที่รายงาน 
ประจ�าปี	2562	ทีห่น้า	52

	 ทัง้นี	้ ในปี	2562	 ธนาคารได้เปิดตวั	 Krungthai COMPASS  
ทีเ่ป็นหน่วยงานวจิยัทีเ่ปรยีบเสมอืนคลังสมองของธนาคาร	 ในการ 
ท�าหน้าทีว่เิคราะห์แนวโน้มเศรษฐกจิระดบัมหภาคและแนวโน้มธรุกจิ
ระดบัอุตสาหกรรมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	เพ่ือเพิม่ศกัยภาพ
การแข่งขันท่ามกลางการเปลีย่นแปลงในยคุ	Technology	Disruption	 
ตลอดจนเสนอแนะวิธีการหรือเครื่องมือที่สามารถน�าไปต่อยอด 
ในเชิงธุรกิจและนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรม	 ซ่ึงจะเป็นประโยชน ์
กับลูกค้า	 ผู้ประกอบการ	 นักลงทุน	 รวมทั้งภาคส่วนอื่นๆ	 ของ
เศรษฐกจิไทยอย่างยัง่ยืน

102-2, 102-6, 102-7, 203-2
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แผนยุทธศาสตรธ์นาคาร 2562

	 การเข้าสู่ยุค	Disruption	 ที่เป็นสภาวการณ์ของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง	 ท้ังด้านเทคโนโลยี	 คู่แข่ง	 องค์กรภาครัฐ	 
รวมถงึพฤติกรรมของผูบ้รโิภค	ท�าให้ธนาคารต้องปรบัตัวให้ทนัต่อสถานการณ์	เพือ่ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการลกูค้าและผูถื้อหุ้น	 
โดยธนาคารได้ด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ส�าคัญ	ทั้งการเร่งปรับโครงสร้างธุรกิจ	(Business	Model)	ปฏิรูประบบเทคโนโลยี	ปรับปรุง
กระบวนการท�างาน	รวมถึงปรับสมดุลของพอร์ตสินเชื่อโดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่ปรับด้วยระดับความเสีย่ง	โดยธนาคารมเีป้าหมาย	
คือ	 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร	 ควบคู่ไปกับการสนับสนุนภาครัฐในด้านการพัฒนาระบบ
เครอืข่ายการช�าระเงนิทีม่ปีระสทิธภิาพ	เพือ่การเติบโตและสร้างก�าไรอย่างมเีสถยีรภาพและยัง่ยนื	(Sustainable	Growth	from	Optimized	
Profitability)

	 ทั้งนี้	 เพื่อให้ธนาคารกรุงไทยสามารถบรรลุ	Statement	of	Direction	วิสัยทัศน์	และพันธกิจ	ซึ่งมุ่งเน้นการท�าให้ประชาชนมีความ
เป็นอยูท่ีด่ขีึน้	มโีอกาสทางเศรษฐกจิและสามารถเข้าถงึบรกิารทางการเงนิได้มากขึน้	รวมทัง้รกัษาขดีความสามารถในการแข่งขนัในฐานะ
ธนาคารพาณิชย์ชั้นน�าของประเทศ	 ธนาคารกรุงไทยยังคงด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์	 “3	Summits”	 ที่วางไว้	 โดยตั้งเป้าหมายว่า 
จะสร้างก�าไรทีม่เีสถยีรภาพและยัง่ยนืผ่านการเตบิโตของ	Krungthai	Future	Banking	ซึง่ส่วนหนึง่เป็นการต่อยอดจากบทบาทของธนาคาร 
ในการวางโครงสร้างพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศในช่วงที่ผ่านมา	 ส�าหรับปี	2562	 แผนยุทธศาสตร์	 “3	Summits”	 
มีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	ทั้งต่อยอดและขยายผลจากโครงการส�าคัญที่เกิดขึ้นในปีก่อนๆ	ดังนี้

	 ภายใต้สภาพแวดล้อมทีม่กีารแข่งขนัสงูและกระแส	Technology	 
Disruption	 ซึ่งส่งผลต่อการด�าเนินงานต่างๆ	 ของธุรกิจ	 และ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า	 ธนาคารจ�าเป็นต้องพัฒนา
ความสามารถด้านเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา	ควบคู่กับการปรับปรุง
กระบวนการต่างๆ	ให้มปีระสทิธภิาพ	มคีวามรดักมุ	และสอดคล้อง
กบับรบิททางธรุกจิทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็	รวมทัง้พฒันา 
บุคลากรให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ทางธุรกิจ	 ดังน้ัน	 ธนาคารจึงให้ความส�าคัญกับโครงการที่จ�าเป็น 
ต่อการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งขององค์กร	ดังนี้	

 การลงทุนพัฒนาระบบและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
โครงสร้างพื้นฐานด้าน IT โดยจัดสรรงบลงทุนด้าน	 IT	 เพิ่มขึ้น	 
จากปกติท่ีธนาคารใช้งบลงทุนด้าน	IT	 ประมาณหลักพันล้านบาท 
ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา	เป็นงบลงทุนระดบัมากกว่า	19,000	ล้านบาท 
ในปี	2562-2566	เป็นปีที	่2	ต่อเนือ่งจากปี	2561	ส่วนหนึง่ได้น�ามาใช้
พฒันาต่อยอดแอปพลเิคชนั	“Krungthai	NEXT”	และลงทุนเพิม่เตมิ
ในเทคโนโลยใีหม่ๆ	เช่น	Blockchain,	AI,	Biometrics	Verification,	
Data	Analytics,	Cybersecurity	และ	Cloud	Computing	เพือ่ส่งเสรมิ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร	 เพิ่มฐานจ�านวน 

Summit ท่ี 1: วางรากฐานให้แข็งแกรง่เพ่ือเตรยีมความพรอ้มส�าหรบัอนาคต 

วางรากฐานให้แข็งแกรง่ 
เพ่ือเตรยีมความพรอ้ม

ส�าหรบัอนาคต 

สรา้งก�าไรท่ีเหมาะสม 
และยกระดับผลิตภัณฑ์ 
เป็นการให้บรกิารท่ีครบวงจร 

สรา้งโอกาสการเติบโตของธุรกิจ 
ในอนาคตจาก Krungthai Future Banking  
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บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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	 ในปี	2562	สินเชื่อของธนาคารเติบโตต�่ากว่าที่คาดไว้ตามการ
เตบิโตของเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัลงกว่าทีค่าด	ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจาก
แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว	ปัญหาสงครามการค้าระหว่างประเทศ	
กฎเกณฑ์การก�ากบัดแูลใหม่ๆ	ของทางการ	เป็นต้น	อย่างไรกต็าม	 
ธนาคารยังคงให้ความส�าคญักบัการเตบิโตจากสนิเชือ่ทีม่คีณุภาพดี
อย่างต่อเน่ือง	 โดยการเติบโตของสินเช่ือในปีนี้	 ส่วนใหญ่มาจาก 
กลุ ่มลูกค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ	 ลูกค้ารายย่อย	 และกลุ ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายจากการต่อยอดธุรกิจผ่านโครงการภาครัฐ	
ทั้งนี้	 ธนาคารให้ความส�าคัญในการควบคุม	NPL	 ผ่านระบบการ
บริหารจัดการและควบคุม	NPL	 ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 เช่น	 
การบรหิารจัดการหนีท่ี้มรีะบบการจดัชัน้ลกูหนีใ้หม่	การขายหนีต่้างๆ	 
รวมถงึแนวโน้มการเกดิหนีเ้สยีใหม่จากการปล่อยสนิเชือ่มแีนวโน้ม
ลดลง	เป็นต้น			

	 นอกจากนี	้ธนาคารยังมุ่งเน้นการรกัษาสดัส่วนค่าเผือ่หนีส้งสยั
จะสญูต่อสนิเช่ือด้อยคุณภาพ	(Coverage	Ratio)	ให้อยูใ่นระดับทีด่ี	 
โดยธนาคารและบริษัทย่อยมี	Coverage	Ratio	สูงกว่าร้อยละ	120	
อย่างต่อเนื่อง	 ตลอดจนมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ 
ถ่วงน�้าหนักตามความเสี่ยงในระดับท่ีแข็งแกร่งเม่ือเทียบกับเกณฑ์ 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย	อกีท้ังธนาคารได้ประเมินความเพยีงพอ 
ของอัตราส่วนเงินกองทุนฯ	ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ของทางการและครอบคลุมถึงความสามารถในการ
รองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
	 ในภาพรวมธนาคารเน้นการสร้างการเติบโตและสร้างก�าไร
อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนผ่านการด�าเนินการต่างๆ	ดังนี้

Summit ท่ี 2: สรา้งก�าไรท่ีเหมาะสมและยกระดับผลิตภัณฑ์เป็นการให้บรกิารท่ีครบวงจร  

ผู้ใช้บริการ	 “Krungthai	NEXT”	 เพ่ิมความสามารถในการรองรับ
ปริมาณธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	 พัฒนา	e-KYC	 
ปรับกระบวนการท�าธุรกรรมในสาขาและรูปแบบของสาขา 
โดยเน้นรปูแบบการให้บรกิารทีเ่ป็นดจิทิลัมากขึน้เพ่ือช่วยลดต้นทนุ 
และเพิม่ความพงึพอใจของลูกค้าทีม่าใช้บรกิาร	รวมทัง้ยงัให้ความส�าคญั
กบัเรือ่งความปลอดภยัและการรกัษาความเป็นส่วนตวัของข้อมลูลกูค้า	
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนในการใช้บริการของธนาคาร
 การดูแลก�ากับกิจการที่ดี	ธนาคารให้ความส�าคัญกับการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรเรื่อง	 “ไม่ทนต่อการทุจริต	(Zero	Tolerance)”	
โดยได้ด�าเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรม	 เพื่อให้ทุกหน่วยงานของ
องค์กรด�าเนนิงานตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีมคีวามโปร่งใส	
สามารถตรวจสอบได้	อนัจะน�าไปสูก่ารเป็นองค์กรคณุธรรมต้นแบบ 
โดยในปี	2562	 ธนาคารได้ขยายผลการด�าเนินการตามโครงการ 
ต้นแบบท่ีเกดิมาจากการระดมความคดิของหน่วยงานต่างๆ	ภายใน 

ธนาคารอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 โครงการ	Krungthai	Compliance	
Champion	 และโครงการ	Quality	Assurance	(1	 หน่วยงาน 
1	แผนงานความยัง่ยนื)	เป็นต้น
 การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร	 ธนาคารมีการพัฒนา
ทักษะของพนักงานอย่างต่อเน่ือง	 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า	 และความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยี	อาทิ	
	 ฝึกอบรมพนักงานสาขาเพื่อเพิ่มทักษะด้าน	Digital	Bank-

ing	 เช่น	 การจัดการและการสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้แก่ลูกค้า 
ในการใช้	Digital	Channel	ความรู้พื้นฐานและ	Features	ต่างๆ	
ของ	Krungthai	NEXT	 รวมทัง้ความรูแ้ละความเข้าใจเรือ่ง	Customer	
Journey	เป็นต้น		
	 สรรหาบุคลากรที่มีความสามารถด้านดิจิทัลผ่านพันธมิตร

ต่างๆ	เช่น	มหาวิทยาลัย	และนักเรียนทุนรัฐบาล	เป็นต้น	

สรา้งก�าไรท่ีเหมาะสม 
และยกระดับผลิตภัณฑ์ 
เปน็การให้บรกิารท่ีครบวงจร 
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 ขยายฐานลูกค ้าด ้วยการต ่อยอดจากโครงการภาครัฐ  
ธนาคารตระหนักถึงความส�าคัญของการมีข้อมูลเพ่ือน�ามาใช้
ประโยชน์และรองรบั	Digital	Banking	จงึได้เริม่กระบวนการ	Data	
Acquisition,	Data	Foundation	รวมทัง้	Data	Monetization	ผ่าน
การใช้	Data	Analytics	เป็นเครือ่งมอืวเิคราะห์พฤตกิรรมและความ
ต้องการของลูกค้าเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้าอย่างแท้จริง	ตัวอย่างการด�าเนินงานของธนาคาร	ได้แก่	 
สินเชื่อกรุงไทย	SME	for	Siam	Global	House	และสินเชื่อกรุงไทย	
SME	ร้านค้าธงฟ้า	เป็นต้น
 พัฒนาช่องทางการบริการในลักษณะ Omni-Channel 
โดยมีการปรับรูปแบบ	 เพิ่มช่องทาง	 และยกระดับการให้บริการ
ผ่านช่องทางต่างๆ	 ตัง้แต่สาขา	 เครือ่งให้บรกิารธรุกรรมทางการเงนิ
อัตโนมัติ	Mobile	Applications	 ตลอดจน	Call	Center	 และ	
Banking	Agents	เพื่อให้ธนาคารสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่าง
ครอบคลุม	 ครบวงจร	 สามารถตอบโจทย์และสร้างประสบการณ ์
ในการใช้บริการที่ดีในลักษณะไร้รอยต่อ	(Seamless	Experience)	
ให้กับลูกค้าทุกระดับ	ทุกเวลา	ทุกสถานที่		
	 ในปี	 2562	 ธนาคารกรุงไทยได้น�าแนวคิด	Customer	 
Experience	 หรือการสร้างประสบการณ์ที่ดีมาปรับรูปแบบ 
สาขา	 เน้นรูปแบบที่ทันสมัย	 สวยงาม	 แต่คงความเป็นสถาบัน
การเงินมืออาชีพ	 โดยสาขารูปแบบใหม่เป ิดให้บริการแล้ว 
หลายแห่ง	อาทิเช่น	ไอคอนสยาม	สงิห์คอมเพล็กซ์	ไทยเบฟเวอเรจ	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ศูนย์รังสิต	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 และ 
โรงพยาบาลศริริาช	เป็นต้น	ส�าหรบัการให้บรกิารในสาขารปูแบบใหม่นี้	 
มกีารแบ่งพืน้ทีเ่ป็น	4	 ส่วน	 ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้า	ได้แก่	
01	 Self	Service	Zone	มีเครื่อง	ATM	Plus	ที่สามารถท�าธุรกรรม
ฝากและถอนเงินได้ภายในเครื่องเดียว
02	Banking	Transaction	Zone	บริการธุรกรรมทางการเงิน
03	Advisory	Zone	 ให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน

	 มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใน	5	Ecosystems	 ยุทธศาสตร์ 
ส�าคัญของธนาคาร	 คือ	 การสร ้างระบบนิ เวศทางธุรกิจ	
(Ecosystem)	 ที่สามารถต่อยอดจากจุดแข็งต่างๆ	 ได้แก ่	
การเข ้ า ไปพัฒนาโครงสร ้ าง พ้ืนฐานระบบการช� าระ เงิน
อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ	 โดยธนาคารมีฐานลูกค้าที่กว ้าง 
และมีความสัมพันธ ์อันดีกับกลุ ่มลูกค ้าภาครัฐและลูกค ้า 
ในพื้นที่ต่างจังหวัด	 และมีความสามารถในการบริการจัดการ	 
Big	Data	เพื่อต่อยอดและสนับสนุนธุรกิจ	โดยในปี	2562	ธนาคาร 
ได้ก�าหนด	5	Ecosystems	เป็นเป้าหมายหลัก	คือ	กลุ่มหน่วยงาน

ภาครัฐ	(Government)	กลุ่มการช�าระเงิน	(Payment)	กลุ่มการ
รักษาพยาบาลและสุขภาพ	(Health	and	Wellness)	กลุ่มสถาบัน
การศึกษาและนักเรียน	(Education)	และกลุ่มระบบขนส่ง	(Mass	
Transit)	ทั้งนี้	ธนาคารมองเห็นว่าลูกค้า	5	กลุ่มดังกล่าวเป็นจุดแข็ง 
ของธนาคารท่ีต้องพยายามรักษาไว้และยังสามารถใช้เชื่อมโยง 
การให้บริการไปสู่ระบบนิเวศอื่นๆ	 เพื่อตอบสนองความต้องการ 
ในชีวิตประจ�าวันของลูกค้าได้
	 ผลิตภัณฑ์และบริการส�าคัญของ	5	 ระบบนิเวศในปี	2562	 
ได้แก่

04	Segment	 Zone	 ประกอบด้วย	Precious	Plus	 Lounge	
ส�าหรับรับรองลูกค้า	Precious	Event	Zone	 พื้นที่จัดกิจกรรม
สัมมนาทางการเงิน	และ	Lifestyle	Workshop	Digital	Learning	
Center	 พื้นท่ีส�าหรับประยุกต์ใช้	Meet	&	Learn	 พร้อมบริการ	
Wi-Fi	 ฟรี	 และ	Co-Working	 Space	 พื้นที่อิสระส�าหรับ 
คนรุ่นใหม่ใช้ท�างาน
	 นอกจากนี้	 แต่ละสาขาได้มีการออกแบบให้แตกต่างกัน
ตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในแต่ละพื้นที่	 เช่น	 สาขามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	ศนูย์รงัสติ	ดไีซน์ในแบบ	Krungthai	Cube	-	Campus,	 
Connect,	Community	ส่วนสาขามหาวิทยาลัยบูรพา	 ดีไซน์
แบบ	Loft-Young,	Digital,	Connect	 จัดวางพื้นที่แบบอิสระ 
ปลอดโปร่งและเป็นสัดส่วนชัดเจน	เป็นต้น

Summit ท่ี 3: สรา้งโอกาสการเติบโตของธุรกิจในอนาคตจาก Krungthai Future Banking 
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3. กลุ่มการรกัษาพยาบาล
 และสุขภาพ 
 (Health and Wellness)

2. กลุ่มการช�าระเงนิ 
 (Payment)

	 การสนับสนุนนโยบาย	National	e-Payment	เช่น	Krungthai	
QR	Code	 ผ่านผลิตภัณฑ์	 “เป๋าตุง”	 ซึ่งได้มีการติดตั้งตาม
ร้านค้าต่างๆ	ทั่วประเทศแล้วกว่า	500,000	แห่ง	โดยให้ความ
ส�าคญักบัร้านค้าในตลาดสดต่างจงัหวดัเพ่ือส่งเสรมิการเข้าถงึ 
บรกิารทางการเงนิของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ	นอกจากนี้ 
ธนาคารยังสนับสนุนบริการ	MyPromptQR	 ซึ่งเป็นบริการ 
รับช�าระเงินของร้านค้าด้วย	QR	Code	ของลูกค้า	โดยร้านค้า
สามารถรบัช�าระเงนิด้วยการสแกน	QR	Code	ผ่านแอปพลเิคชนั 
ต่างๆ	

	 โครงการบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั	ธนาคารได้ร่วมกบักรมบญัชกีลาง 
พฒันาบตัรสวสัดกิารแห่งรฐัแจกจ่ายให้แก่ผูม้รีายได้น้อย	และ 
ผู้ป่วยติดเตียงกว่า	14.6	 ล้านใบ	 เพ่ือช่วยเหลือบรรเทาค่า
ครองชพี	

	 โครงการร้านค้าธงฟ้าประชารฐัและแอปพลเิคชนัถงุเงนิประชารฐั  
เพื่อเพ่ิมช่องทางในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึง	 
โดยในปี	2562	ธนาคารได้ติดตั้งเครื่อง	EDC	ณ	ร้านค้าธงฟ้า 
ประชารฐักว่า	30,000	แห่ง	และติดต้ังแอปพลเิคชนัถงุเงนิประชารฐั 
ในร้านค้ากว่า	50,000	 แห่ง	 เพื่อรองรับจ�านวนผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐที่เพิ่มขึ้นอีกกว่า	3	ล้านราย

	 พัฒนาระบบรับช�าระเงินกลางของบริการภาครัฐ	 ร่วมลงนาม
บนัทกึข้อตกลงกบักรมบญัชกีลาง	พฒันาระบบการรบัช�าระเงนิ
กลางของบรกิารภาครฐั	(e-Payment	Portal	of	Government)	
เพื่อเพิ่มช่องทางการรับช�าระเงิน	รายได้และเงินอื่นๆ	ส�าหรับ
ประชาชนและภาคธุรกิจ	 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมี 
ความสะดวก	 รวดเร็ว	 โดยระบบดังกล่าวเป็นระบบงาน
เบด็เสรจ็ส�าหรบัการรบัและน�าเงนิส่งคลงัของหน่วยงานของรฐั	 
ซึง่ครอบคลมุการท�าธรุกรรมระหว่างภาครฐักบัภาคธรุกจิ	และ
ภาครฐักับภาคประชาชน	เช่น	การจ่ายค่าปรบั	ค่าเช่า	ค่าใบรบัรอง	 
ค่าธรรมเนียม	ค่าใบอนุญาต

	 โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ	 ปรับระบบ
เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกของข้าราชการ
และครอบครัวจ�านวนประมาณ	5	 ล้านคน	 จากการเบิกจ่าย 
แบบเดมิมาเป็นการใช้บตัรประชาชนท�าธรุกรรมผ่านเครือ่งรบับตัร
อิเล็กทรอนิกส์	(EDC)	โดยมีการติดตั้งเครื่อง	EDC	กว่า	5,600	
เครือ่ง	ทีส่ถานพยาบาลของรฐัและเอกชนทัว่ประเทศกว่า	1,300	แห่ง	
	 Smart Hospital	 เป็นโครงการที่ธนาคารได้ท�างานร่วมกับ 
สถานพยาบาลท้ังของรัฐและเอกชนท่ีเข้าร่วมโครงการบัตร
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ	 โดยธนาคารกรุงไทยเป็น
ผู้ให้บริการจัดการทางการเงินแบบครบวงจรด้วยบริการ	Total	
Financial	Solutions	 for	Smart	Hospital	 เช่น	 การบริหาร
จัดการทางการเงินผ่าน	Krungthai	Corporate	Online	บริการ
ช�าระเงินผ่านเครื่อง	EDC	บริการช�าระเงินด้วยตนเองผ่านเครื่อง	
Self-Payment	Machine	ด้วยบัตรเดบิต	บัตรเครดิต	QR	Code

	 Krungthai NEXT	เป็นแอปพลเิคชนัทีใ่ห้บรกิารทางการเงนิของ
ธนาคารแบบครบวงจรภายใต้แนวคดิ	“ชวีติครบแอปเดยีวอยู่”	
เพ่ือตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่ครอบคลุมการท�าธุรกรรมพื้นฐาน	 
และบริการพิเศษต่างๆ	

	 Krungthai Travel Card	เป็นบริการแลกเงินตราต่างประเทศ 
เก็บไว้ตามสกุลเงินที่รองรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด

	 	 อ่านรายละเอียดของ	2	 บริการนี้ได้ท่ีผลิตภัณฑ์บริการ 
ทางการเงินของธนาคาร

	 บรกิารรบัช�าระใบสัง่ออนไลน์ครบวงจร	ร่วมกบัส�านกังานต�ารวจ 
แห่งชาต	ิ พฒันาระบบใบสัง่ออนไลน์แบบครบวงจรโดยเชือ่มโยง 
ข้อมูลใบสั่งทุกสถานีกับกรมการขนส่งทางบก	 อ�านวย 
ความสะดวกให้เจ้าหน้าทีต่�ารวจในการดรูายงานและข้อมลูต่างๆ	 
ทีจ่�าเป็นต่อการออกใบสัง่	โดยประชาชนสามารถช�าระค่าปรบั
ผ่านช่องทางของธนาคาร	ได้แก่	สาขา	เครือ่งเอทีเอม็	แอปพลเิคชนั	
Krungthai	NEXT	รวมทั้ง	Banking	Agent	ของธนาคาร

1. กลุ่มหน่วยงานภาครฐั 
 (Government)

102-2
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5. กลุ่มระบบขนส่ง 
 (Mass Transit)

	 ตั๋วร่วมแมงมุม	 ธนาคารร่วมมือกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย	(รฟม.)	เพื่อออกบัตรเดบิตแมงมุมเมื่อเดือน
กนัยายน	2561	ปัจจุบนัสามารถใช้บตัรดงักล่าวโดยสารรถไฟฟ้า	
MRT	ได้ทั้งสายสีน�้าเงินและสายสีม่วง	และธนาคารจะต่อยอด
ให้สามารถเชื่อมต่อการเดินทางทุกรูปแบบ	โดยวางแผนขยาย
บริการตั๋วร่วม	(Common	Ticketing	System)	ไปยังรถไฟฟ้า 
สายอื่นๆ	แอร์พอร์ต	เรล	ลิงค์	และรถประจ�าทาง

	 ช�าระค่าโดยสารรถโดยสารแบบไร้เงนิสด	ร่วมกบัองค์การขนส่ง
มวลชนกรงุเทพ	(ขสมก.)	 ด�าเนนิโครงการรับช�าระค่าโดยสาร 
แบบไร้เงนิสดบนรถโดยสารของ	ขสมก.ทกุคนั	ให้บรกิาร	129	เส้นทาง	 
บนรถเมล์	 ขสมก.	 กว่า	3,000	 คัน	 ผ่านเครื่อง	EDC	 ด้วย 
บตัรโดยสารอเิลก็ทรอนกิส์	รวมทัง้สแกน	QR	CODE	เพือ่ช�าระ	
ผ่าน	Mobile	Banking	ของทุกธนาคาร

4. กลุ่มสถาบันการศึกษา
 และนักเรยีน (Education)

	 กองทนุเงนิให้กูยื้มเพือ่การศกึษา (กยศ.)	ธนาคารกรุงไทยได้ร่วมมอื 
กับ	 กยศ.	 ร่วมลงนามในสัญญาจ้างจัดหาระบบกองทุนเงิน 
ให้กูยื้มเพือ่การศกึษาแบบดจิทิลั	(DSL)	เพ่ือตอบสนองการปฏบิตัิ 
งานของกองทุนฯ	ผู้กู้ยืมและผู้ค�้า	ในรูปแบบ	Paperless	และ	 
Digital	ID	 ปัจจุบัน	 กยศ.	 ได้ปล่อยกู้ให้กับนักเรียนไปแล้วก
ว่า	5.64	ล้านราย	และมีวงเงินประมาณ	607,000	ล้านบาท

	 โครงการ Smart University	ธนาคารได้ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยั
ต่างๆ	ทัว่ประเทศในโครงการ	Smart	University	เพือ่พัฒนาไปสู ่
การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสดด้วยระบบ 
ช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารและให้บริการจัดการทาง 
การเงินแบบครบวงจร	Krungthai	Digital	Platform	เช่น	บัตร	
Smart	Card	ส�าหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย	
การติดตั้ง	EDC	บริการ	QR	Code	เพื่อรับช�าระเงิน	และการ
พัฒนา	University	Mobile	Application	

102-2, 103-2, 203-2

การด�าเนินงานทางด้านดิจทัิล
ในปี 2562  

	 ตามนโยบาย	Thailand	4.0	ที่รัฐบาลต้องการที่จะปฏิรูป
ระบบเศรษฐกจิให้เป็นระบบเศรษฐกจิดจิทิลั	เพือ่พฒันาศกัยภาพ
การแข่งขันของประเทศ	 และเพื่อให้ประเทศไทยหลุดจาก 
กบัดกัรายได้ปานกลาง	(Middle	Income	Trap)	ธนาคารกรงุไทย 
หนึ่งในเสาหลักของระบบเศรษฐกิจไทยมีบทบาทส�าคัญ	 
ต่อการน�านโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลส�าเร็จ	
ตามยุทธศาสตร์ของธนาคาร	 Summit	3:	 ธนาคารมีแผน
สร้างการเติบโตของธุรกิจในอนาคตจาก	Krungthai	Future	
Banking	จากการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจใน	5	Ecosystems	
(Government,	Payment,	Health	and	Wellness,	Education	
and	Mass	Transit)	 ผ่านจุดแข็งจากสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบการช�าระเงนิอเิลก็ทรอนกิส์	ในปี	2562	ธนาคารได้ด�าเนนิ
โครงการที่ส�าคัญ	ดังนี้		

1. โครงการ SMART UNIVERSITY
	 มหาวทิยาลยั	(University)	เป็นส่วนหนึง่ของ	5	Ecosystems		 
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ธนาคาร	 และเป็นไปตามนโยบายด้าน	 
National	e-Payment	 และ	Thailand	Cashless	Society	
ของภาครัฐ
	 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์และการบริการของธนาคารที่ให ้
บริการลูกค้ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นลักษณะ	Traditional	ดังนั้น	 
เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยี	 นวัตกรรมทางการเงินที่เปลี่ยนไป	 
และตอบสนองความต้องการของลูกค้า	 รวมถึงให้สามารถ 
แข่งขนักบัคูแ่ข่งได้	 ธนาคารจ�าเป็นต้องมี	Solution	 ผลิตภัณฑ์ 
และช่องทางบริการใหม่ๆ	 รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบของ	 
Non-Financial	 ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการทีเ่ปลีย่นไป 
โดยธนาคารจ�าเป็นต้องรกัษาและขยายฐานลกูค้าของธนาคาร	 
และสนับสนุนนโยบายสังคมไร้เงินสดที่จะเป็นสังคมต้นแบบ 
ในสถาบันการศกึษา	เพือ่สอดรบันโยบายเชิงรกุของมหาวทิยาลยั 
ที่ก�าลังมุ่งสู่	Digital	University
	 ธนาคาร ได ้ ร ่ วมมื อกั บทางมหาวิ ทยาลั ยต ่ า งๆ	 
เพือ่สนบัสนนุกลุม่นสิตินักศกึษาผ่านนวตักรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยของธนาคารน�าเสนอเป็น	 Solution	 ภายใต้ 
โครงการ	 Smart	 University	 ซ่ึงผลิตภัณฑ์และบริการ 
ของธนาคารจะน�าเสนอในรูปแบบของ	Solution
	 โดยในปี	2562	ธนาคารเซน็	MOU	Smart	University	ร่วม
กบั	14	มหาวิทยาลัย	

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

020



2.  ความรว่มมือระหวา่งธนาคารกรุงไทย และ  
SHWE RURAL & URBAN DEVELOPMENT

	 ธนาคารกรุงไทยได้ร่วมมือกับธนาคาร	Shwe	Rural	&	Urban	
Development	 ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	 เพ่ือพัฒนา
ระบบการให้บริการด้านการโอนเงินข้ามประเทศจากไทยไปยัง 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	 โดยในขณะนี้ธนาคารอยู ่ 
ในช่วงพฒันา	Mobile	Application	ของธนาคารเพ่ือให้	Shwe	Bank	
ได้บริการโอนเงินแก่แรงงานพม่าร่วมกับธนาคารภายใต้โครงการ	
Asian	Payment	Gateway	ไปก่อน	โดยเพ่ิมให้มบีริการ	Cash	Delivery	
ให้แก่ลูกค้า	

3. ความรว่มมือโครงการ INNOSPACE (THAILAND)
	 บริษัท	 อินโนสเปซ	(ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 หรือ	 InnoSpace	
(Thailand)	Co.,	Ltd.	 ก่อต้ังข้ึนโดยสถาบันการศึกษาหน่วยงาน 
ภาครฐัและเอกชน	12	 แห่ง	 ทีม่วีตัถปุระสงค์หลกั	3	 ด้าน	 ได้แก	่ 
1)	 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู ้ประกอบการและนวัตกรรม	 
2)	ด้านการเชิญชวนและสรรหา	Startup	และนวัตกรรม	3)	ด้าน
บริหารการลงทุนที่มีลักษณะเป็นการลงทุนแบบ	Venture	Capital	
โดยการบ่มเพาะและพฒันาผูป้ระกอบการจะครอบคลมุในทกุระดบั 
ทุกสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย	S-Curve	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
สาขาเกษตรอตุสาหกรรมไปสูเ่ศรษฐกจิฐานชวีภาพ	ซึง่เป็นรากฐาน
ของเศรษฐกิจไทย	และสาขา	Deep	Technology	และ	Enabler	

Tech	ต่างๆ	เช่น	Fintech	เพื่อจะเป็น	Growth	Engine	ขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่ฐานนวัตกรรม	 รวมทั้งเพื่อให้	Startup	 ไทยสามารถ
เข้าสู่เวทีโลกได้	
	 ท้ังนี้	 InnoSpace	 (Thailand)	 ถือเป็นองค์กรในรูปแบบ	 
Public-Private	Joint	Venture	Company	 แห่งแรกของภูมิภาค 
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	มุง่เสรมิความแขง็แกร่งในการสร้างระบบนเิวศ 
(Ecosystem)	เพือ่สร้างและพฒันา	Startup	ตัง้แต่ระดบั	Pre-Seed	 
ให้สามารถเตบิโต	และก้าวไปสู่	Unicorn	รวมถงึผลกัดนัให้	อนิโนสเปซ 
(ประเทศไทย)	 เป็น	National	Startup	Platform	 ที่ช่วยส่งเสริม
และพัฒนากลุ่ม	Startup	ไทยอย่างครบวงจร	ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม	 
สร้างศกัยภาพการแข่งขนัในระยะยาว	โดยอาศยัพนัธมติรทีม่บีรกิาร 
เทคโนโลยี	 มีเครื่องมือล�้าสมัย	 และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
พร้อมให้ค�าแนะน�าแก่กลุ่ม	Startup	ของไทย
	 โดยธนาคารได้ด�าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ถึงประโยชน์
และโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจจึงได้เข้าร่วมลงนามบันทึก 
ความเข้าใจ	 (MOU)	 ความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนา
นวตักรรม	ผูป้ระกอบการ	และวสิาหกจิเริม่ต้น	และเข้าร่วมลงนาม 
ความร่วมมือพันธมิตรด้านการลงทุนการส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรม	ผู้ประกอบการ	และวิสาหกิจเริ่มต้น	โดยคณะกรรมการ
ธนาคารอนุมัติให้ธนาคารเข้าร่วมลงทุนในบริษัท	 อินโนสเปซ	
(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ด้วยวงเงนิร่วมลงทนุ	มลูค่า	50,000,000	บาท	
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4.  โครงการ NEW SEGMENT–BASED  
BRANCH FORMATS

	 โครงการ	New	Segment-Based	Branch	Formats	 หรือ
โครงการสาขารูปแบบพิเศษที่เน้นการให้บริการที่ตอบโจทย์ความ 
ต้องการของกลุ ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นหลัก	 โดยเร่ิมจากการ 
น�าเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บรกิารเพ่ือเพิม่ความสะดวก	รวดเรว็	 
และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	 ไปจนถึงการมีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์
และมีความเชี่ยวชาญคอยให้ค�าปรึกษาด้านการเงินแบบมืออาชีพ	
นอกจากนัน้ยังได้ปรบัรปูโฉมของสาขาให้มรีปูลักษณ์ท่ีทนัสมยัและ
เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	โดยปี	2562	ธนาคารได้ท�าการ
ปรับปรุงสาขาไปแล้ว	5	สาขาด้วยกัน	ได้แก่	1.	สาขามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	ศนูย์รงัสิต	2.	สาขาสงิห์	คอมเพลก็ซ์	3.	สาขาไทยเบฟ	 
ควอเตอร์	4.	 ศูนย์บริการกรุงไทย	 ส�าหรับบุคลากรโรงพยาบาล
ศิริราชและลูกค้า	Precious	Plus	5.	ศูนย์บริการกรุงไทย	PRECIOUS	
ณ	ไอคอน	สยาม	นอกจากนี้	ธนาคารยังด�าเนินโครงการ	e-Slip	&	
e-Signature	(Electronic	signature	โดย	Wacom	Technology)	
ในการท�าธุรกรรม	Financial	 Transaction	 ครอบคลุมทุกสาขา 
ในกรุงเทพมหานครและบางสาขาในเขตปริฆณฑลซึ่งสามารถ 
ให้บรกิารลูกค้าได้รวดเรว็ขึน้	เพ่ิมความปลอดภยักบัข้อมูลของลกูค้า	 
และยงัลดต้นทนุให้กบัธนาคาร	โดยคาดว่าสามารถลดต้นทนุได้ถงึ	 
43	ล้านบาทต่อปี	

5.  ข้อตกลงความรว่มมือ การด�าเนินโครงการ 
ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (BLOCKCHAIN)  
รว่มกับกระทรวงการคลัง

	 ธนาคารได้ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืการด�าเนิน
โครงการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน	(Blockchain)	 เพื่อยกระดับ 
โครงสร้างพืน้ฐานสถาปัตยกรรม	ในการรองรบัภารกจิของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงการคลัง	 ระหว่าง	8	 หน่วยงาน	 ประกอบด้วย	 
ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง	 กรมธนารักษ์	 กรมบัญชีกลาง 
กรมศุลกากร	 กรมสรรพสามิต	 กรมสรรพากร	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	ส�านักงานบริการหนี้สาธารณะ	 
ส�านักงานเศรษฐกจิการคลงั	เพ่ือพัฒนาระบบงาน	การจดัเกบ็รายได้ 
ของรัฐบาล	 การหาแหล่งเงินทุน	 การบริหารทรัพย์สินและ 
การประมูลงาน	ซึ่งในระยะแรกนี้ได้ด�าเนินโครงการ	ได้แก่

ซ่ึงมี	2	 โครงการย่อย	 ได้แก่	 โครงการ	e-LG	
การออกหนังสือค�้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้ประกอบการในระบบ	e-GP	 และ	e-Credit	
Confirmation	 โดยบล็อกเชนของ	e-GP	มีการ
รวบรวมข้อมูลประวตัขิองผูป้ระกอบการนติบุิคคล	 
รวมถงึระบบ	Rating	ของผู้ประกอบการตามผลงาน 
ในการท�างานกับภาครัฐ

เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล	 เรื่อง	 Identity	 
จากทุกภาคส่วน	 มาเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ลงทะเบียนผู้รับสวัสดิการ

เพือ่ให้การออกพนัธบตัรรฐับาล	การจ�าหน่าย	และ
การรับฝากทรัพย์สินเข้าถึงประชาชนทุกระดับ
อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ด้วยการน�าระบบบล็อกเชนเข้ามาช่วยเชื่อมโยง
ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสขุ	และโรงพยาบาล
ต่างๆ	เพือ่น�ามาใช้ในการยืนยันตวัตนและใช้สทิธิ
ตามกรอบที่ได้

เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ	 
ท่ีเกี่ยวข้อง	 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการก�าหนด
ราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศ

ระบบบลอ็กเชนจะช่วย	Centralize	and	Digitize	
เอกสารทกุประเภททีเ่กีย่วข้องตัง้แต่การสัง่สนิค้า	
การผลิต	 การน�าเข้า	 การส่งออก	 จนกระทั่ง 
สินค้าถึงมือผู้รับ	โดยใช้	Digital	Document

ด้วยการน�าระบบบล็อกเชนมาใช้ในการคืนภาษี 
ให้กับนักท่องเท่ียวผ่าน	Mobile	Application	 
เพื่อช่วยเพิ่มความโปร่งใส	 มีความปลอดภัยสูง	
ปลอมแปลงได้ยาก	และสามารถตรวจสอบได้

01 โครงการการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมให้นักท่องเท่ียว 
(VAT REFUNDS FOR TOURISTS) 

02  โครงการระบบการจดัซื้อจดัจา้ง
ภาครฐัด้วยอเิล็กทรอนิกส์ 
(GOVERNMENT PROCUREMENT: E-GP)

05 โครงการบัตรสวสัดิการแห่งรฐั 
(Welfare)

03 โครงการการออมผ่านพันธบัตรรฐับาล
ด้วยอเิล็กทรอนิกส์  (DLT Scripless Bond) 

06 สิทธิการรกัษาพยาบาลของข้าราชการ 
(Healthcare)

07 การจดัท�าราคาประเมินท่ีดินของกรมธนารกัษ์

04 การจดัเก็บภาษี 
ของกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากร
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6. รว่มมือระหวา่งธนาคารกรุงไทย และสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

	 ธนาคารกรุ ง ไทย	 ได ้ ร ่ วมมื อกับสถาบัน เทคโนโล ยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 (สจล.)	 ด้านการวิจัยและ 
พัฒนานวัตกรรม	 แลกเปลี่ ยนความรู ้ 	 และจัดกิจกรรม 
โดยได้เปิด	Creator	Space	(NEXT	Lab)	ที่ทรูดิจิทัลพาร์ค	เพื่อเป็น 
พื้นที่ส�าหรับนักสร้างสรรค์และบ่มเพาะนวัตกรสู่การเป็นนวัตกรรม
สตาร์ทอัพรุ่นใหม่	 ด้วย	6	 ฟังก์ชันการให้บริการ	 ได้แก่	 นวัตกร
สัมพันธ์	 พื้นที่สร้างสรรค์และกิจกรรม	 ชุมชนดิจิทัล	 ความรู้และ
เทคนิคจากพาร์ทเนอร์	ความร่วมมือกับภาครัฐ	และการสนับสนุน
ทางการเงิน	โดยที่	NEXT	Lab	จะมีพื้นที่ออฟฟิศที่พร้อมใช้งานและ
พื้นที่	Maker	Space	(Lab)	 ที่ก�าลังก่อสร้าง	 ซึ่งทาง	Krungthai	 
Innovation	 Lab	 จะน�าเทคโนโลยีต่างๆ	 ไปประยุกต์ใช้และ 
จัดแสดงในพืน้ทีด่งักล่าว	นอกจากนีย้งัร่วมกนัพัฒนา	University	App	 
แอปพลเิคชนับนโทรศพัท์มอืถอืส�าหรบันกัศกึษาและศษิย์เก่า	สจล.	
โดยมีการเช่ือมต่อประสบการณ์การใช้งานในชีวิตประจ�าวันกับ
การใช้งานด้านการเงินผ่านแอปพลิเคชัน	Krungthai	NEXT	คาดว่า 
จะแล้วเสร็จพร้อมใช้งานก่อนเปิดปีการศึกษา	2563

7. โครงการ NATIONAL DIGITAL IDENTITY (NDID)
	 ตามที่รัฐบาลสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างมาตรฐาน
เพื่อใช้ในการระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตน	(Know	Your	Customer:	
KYC)	 ของลูกค้าในการท�าธุรกรรม	 โดยมีการผลักดันให้เกิด 
การจดัตัง้ระบบการพสิจูน์และยนืยันตัวตนทางดจิทิลั	หรอื	National	 
Digital	ID	Platform	(NDID)	 ให้เป็นโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ 
ที่จะเชื่อมต่อการพิสูจน์และการยืนยันตัวตนของลูกค้าในกระบวน 
การท�าธรุกรรมต่างๆ	ของทกุภาคส่วนเข้าด้วยกนั	ธนาคารได้เข้าร่วม
โครงการ	National	Digital	ID	ในฐานะกลุ่มธนาคารน�าร่องร่วมกับ	 
9	 ธนาคาร	 โดยธนาคารเป็นหนึ่งในแกนน�าส�าคัญที่มีส่วนร่วม 
ในการจดัโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ	National	Digital	ID	ก�าหนด 
มาตรฐาน	ขั้นตอน	และวิธีการใช้งานระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน
เพือ่ให้สามารถใช้งานได้อย่างถกูต้อง	ปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพ	 
มีความสอดคล้องไม่ขัดแย้งกับหลักข้อกฎหมายต่างๆ	 ทั้งนี้	 ใน
ปัจจุบนัธนาคารได้ผ่านการทดสอบการเชือ่มต่อกบั	NDID	Platform	 
และการทดสอบการใช้งานแอปพลเิคชนักบัธนาคารในกลุม่น�าร่องแล้ว	 
และมีความพร้อมที่จะเข้าร ่วมทดสอบการใช้งานระบบการ 
พสิจูน์และยนืยนัตวัตนทางดจิทิลักบักลุม่ลกูค้าจรงิใน	Regulatory	
Sandbox	 ภายใต้การก�ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย	 
ก่อนที่จะเปิดให้บริการจริงในวงกว้างในปี	2563

8. โครงการ KRUNGTHAI SMART HEALTHCARE 
& WELLNESS และการด�าเนินงานด้านการสรา้ง 
HEALTH CARE ECOSYSTEM

	 จากการด�าเนินงานในปี	2561	ที่ธนาคารได้สร้าง	Ecosystem	
เพือ่รองรบัสงัคมไร้เงินสดในด้านต่างๆ	ได้แก่	ระบบการรบั-จ่ายเงนิ
ของภาครัฐ	 โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	การจ่ายเงินสวัสดิการ 
สังคมและผู ้มีรายได้น้อย	 การสนับสนุนระบบ	 E-Payment	 
ของระบบขนส่งมวลชน	 และการสนับสนุนระบบสาธารณสุข 
ด้วยการสร้างระบบ	Health	TMS	Platform	นั้น		
	 ในปี	 2562	 ธนาคารได้พัฒนาต่อยอดโครงการเหล่านั้น	 
โดยเฉพาะระบบสาธารณสุขท่ีได้เริ่มด�าเนินโครงการ	Krungthai	
Smart	Healthcare	&	Wellness	 ที่มีโรงพยาบาลสมุทรปราการ 
เป็นโครงการต้นแบบด้วยการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 และปรับ
กระบวนทัศน์การบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่ของโรงพยาบาล 
สูน่วตักรรมเพือ่มุง่สูก่ารเป็น	Smart	Hospital	ซึง่เป็นการตอบสนอง 
ต่อนโยบายของภาครฐัไปพร้อมกนั	ด้วยการยกระดบัประสทิธภิาพ 
การให้บริการของผู้ให้บริการและอ�านวยความสะดวกสบายแก ่
ผูใ้ช้บรกิารในทุกมิต	ิและต่อยอดไปถงึความร่วมมือระหว่างธนาคาร
กบักระทรวงสาธารณสขุทีจ่ะสนบัสนุนและผลกัดนัโครงการดงักล่าว 
ให้เป็นแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสาธารณสุขระดับประเทศ	
	 ท้ังนี้	 โครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างธนาคารและ 
โรงพยาบาลสมุทรปราการ	 โดยมีกลุ่ม	Startup	 เป็นตัวผลักดัน
ในการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ	 เข้ามาช่วยพัฒนาระบบ
และปรับกระบวนการต่างๆ	 ในโรงพยาบาล	 พร้อมกับบุคลากร 
ที่จะเข้ามาช่วยผลักดันให้ประชาชนได้เข้าถึงและรับการรักษา 
ท่ีมีประสิทธิภาพ	 ซ่ึงเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเข้าถึง
การรกัษาไปในทางทีด่ขีึน้	โดยโครงการดงักล่าวยดึหลกัผูใ้ช้บรกิาร
หรือประชาชนเป็นศูนย์กลาง
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9 KRUNGTHAI INNOVATION LAB  
ศูนย์นวตักรรมและเทคโนโลยี

	 ในปี	2562	 ธนาคารได้เปิดตัว	Krungthai	 Innovation	Lab	
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีช้ันสูง	 ประกอบด้วย	4	 แกนส�าคัญ	 
ได้แก่	1.	Business	Innovation	2.	Data	Innovation	3.	Product	&	 
Process	 Innovation	 และ	4.	 IT	 Innovation	 โดยแต่ละแกน 
มีการจัดตั้งทีมงานดูแล	รวมทั้งธนาคารได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ในการท�างานให้มีความสะดวก	 ทันสมัย	 เหมาะสมกับการสร้าง
นวตักรรมใหม่ๆ	ซึง่การสร้าง	Krungthai	Innovation	Lab	ในครัง้น้ี	 
สอดคล้องกับความต้องการของธนาคารในการพัฒนาบุคลากร	 
กระบวนการท�างานและทักษะที่ทันสมัย	 รวมทั้งเป็นต้นแบบ 
ในการพัฒนา	Software	 ด้วยแนวคิดแบบ	Agile	 ซึ่งมุ ่งเน้น 
การส่งมอบ		Software	ทีย่ดืหยุน่สงู	เพ่ือให้ธนาคารสามารถรบัมอืกบั 
ความเปล่ียนแปลงทางธรุกิจ	โดยได้มกีารพัฒนาเทคโนโลยต่ีางๆ	เช่น
	 Face,	Emotion,	Gender	Recognition	and	Object	Detection	 

เป็นโปรแกรมต้นแบบที่ใช้	In-house	Deep	Learning	Models	 
เพือ่ท�านายเพศ	อารมณ์	อาย	ุตรวจจับวตัถ	ุและสามารถเทียบ 
ค้นรปูหน้าจากฐานข้อมลูทะเบียนรูปหน้าทีม่อียูไ่ด้	ซึง่เทคโนโลย ี
ในส่วนของ	Face	Recognition	ถกูน�ามาประยกุต์ใช้ในโครงการ 
ชิมช้อปใช้ในกระบวนการยืนยันตัวตน

	 Smart	OCR	เป็นระบบทีส่ามารถอ่านเอกสารต่างๆ	ทีไ่ด้รบัจาก 
ลูกค้าธนาคาร	เช่น	ส�าเนาบัตรประชาชน	ส�าเนาทะเบียนบ้าน	 
รายการเดินบัญชีจากธนาคารต่างๆ	 ได้โดยอัตโนมัติด้วย
เทคโนโลย	ีAI	เพือ่ใช้ประกอบการพสิจูน์	และยนืยนัตวัตนของ
ลูกค้าผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์	(eKYC)	และการอนุมัติสิน
เชือ่แบบดจิทัิล	(Digital	Lending)	โดยทมี	Data	Innovation	ก�าลงั
พฒันาเพือ่ประยุกต์ใช้จรงิในการลดเวลาการตรวจสอบเอกสาร 
ของกลุ ่ม	 Loan	 Factory	 ส�าหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก 
และรายย่อย

	 Chatbot	 เป็นรูปแบบใหม่ส�าหรับลูกค้าในการติดต่อสื่อสาร 
กับทางธนาคารท่ีระบบ	AI	 จะสนทนากับลูกค้าและให้ข้อมูล 
ผลิตภัณฑ์ของธนาคารและวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นได ้
โดยอตัโนมตัติลอด	24	ชัว่โมง	ซึง่ระบบ	Chatbot	ได้เปิดให้บรกิาร 
ต่อสาธารณะในเดอืนกนัยายน	ผ่านช่องทาง	Krungthai	Connext	 
(LINE)

 Blockchain	 เป็นระบบช่วยให้การท�าธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ	 
มีความสะดวก	 รวดเร็ว	 ประหยัดค่าใช้จ่าย	 และมีความ
ปลอดภยั	ป้องกนัมจิฉาชพีสวมสทิธลิกูค้า	แก้ไขข้อมลูส่วนตวั	 
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ	 โดยธนาคารได้น�า	 
Digital	ID	Platform	ซึ่งเป็นระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง
อิเล็กทรอนิกส์	 ผ่านการสแกนใบหน้า	(Face	Recognition)	
ส�าหรับเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน	Krungthai	NEXT
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	 บมจ.	ธนาคารกรงุไทย	มุง่มัน่ด�าเนนิธรุกจิภายใต้หลักธรรมาภบิาล	 
โดยมีจรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร	(Code	of	Conduct)	 เป็น 
กรอบในการด�าเนินงาน	ครอบคลมุในส่วนของความโปร่งใส	สจุรติ	
การต่อต้านการทจุรติ	การดแูลสิง่แวดล้อมและรบัผดิชอบต่อสังคม	
ตลอดจนไม่ละเมดิต่อทรพัย์สนิทางปัญญา	ส่งผลต่อความพงึพอใจ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ ่ม	 และยังเป็นเคร่ืองมือส�าคัญ 
ที่ก่อให้เกิดการสร้างผลก�าไร	 ภาพลักษณ์ที่ดี	 และความมั่นคง 
ในระยะยาว		

	 การบริหารห่วงโซ่อุปทานของธนาคาร	 สะท้อนการเชื่อมโยง
ระหว่างธนาคารและคู่ค้าทางธุรกิจ	 มีการจัดท�าแผนการบริหาร
ทรัพยากร	อันส่งผลให้เกิดการตอบสนองต่อผู้บริโภคด้วยคุณภาพ
ของสนิค้า/บรกิารทีด่ทีีสุ่ดส�าหรับลกูค้า	โดยมกีรอบการด�าเนนิการ
ตามจรรยาบรรณคู่ค้า	(Supplier	Code	of	Conduct)	 ภายใต้ 
หลักการพื้นฐาน	3	หลักการ	1.	ความซื่อสัตย์ส่วนตน	(Integrity)	 
2.	ความยตุธิรรมในการด�าเนินธรุกจิ	(Fairness)	3.	การรบัผดิชอบต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(Responsible	to	Stakeholders)	อันสอดคล้อง
กับหลักจรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร	(Code	of	Conduct)		

การบรหิารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

การบรหิารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 
ของธนาคาร แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังน้ี

การวางแผน 
ความต้องการ

กระบวนการ
จดัซื้อจดัจา้ง

การจดัการความสัมพันธ์
กับผู้ส่งมอบ

การบรหิารสัญญา01

02 04

03

STRATEGIC
PLAN

REGULATORY/
POLICY

NEW
TECHNOLOGY

CUSTOMER’S
NEEDS

01
DEMAND 
MANAGEMENT 
(การวางแผนความต้องการ) 

02
PROCUREMENT 
PROCESS 
(กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)

03
CONTRACT 
MANAGEMENT 
(การบรหิารสัญญา)

04
SUPPLIER 
RELATIONSHIP 
MANAGEMENT 
(การจดัการความสัมพันธ์ 
กับผู้ส่งมอบ)

เพื่อให้ธนาคารมีพัสดุหรืองาน
บริการพร้อมใช้ในการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมีพัสดุ
เพียงพอต ่อการส ่งมอบแก ่
ลูกค้า	 ธนาคารจึงก�าหนดให้มี
การวางแผนความต้องการพสัดุ
ล่วงหน้า	 ตั้งแต่การวางแผน
และขออนุ มั ติงบประมาณ	 
โดยค�านงึถงึคณุภาพทีเ่หมาะสม 
กับราคาที่เป็นมาตรฐาน

ธนาคารก�าหนดกระบวนการ
จัดซ้ือจัดจ้างให้เป็นไปอย่าง
รัดกุม	 สอดคล้องกับระเบียบ
ของธนาคาร	 รวมถึงกฎเกณฑ์
และข้อก�าหนดของหน่วยงาน 
ภาครั ฐ	 พร ้อมทั้ งก� าหนด
ระยะเวลาที่ต ้องจัดหาพัสดุ
และจัดหาพัสดุให้ได้ทันตาม
แผนที่ก�าหนด	 แสดงถึงความ
มปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ
ในการจัดหาพัสดุ		

การตดิตามการด�าเนนิงานของ
คู่ค้า/คู่สัญญาให้ส่งมอบพัสดุ
ให้เป็นไปตามสัญญาและ	TOR	
ซึ่งเป ็นส ่วนหนึ่งของสัญญา	
พร้อมทั้งมีกระบวนการในการ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของผู ้ ส ่ ง มอบ /คู ่ ค ้ า ต าม 
แบบฟอร์มที่ก�าหนด	 โดยคณะ 
กรรมการตรวจรับพัสดุและ/
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

การบริหารจัดการผู ้ค ้าของ 
ธนาคารค�านงึถงึความเป็นธรรม	 
และโปร่งใส	จึงก�าหนดให้ผู้ค้า 
ขึ้นทะเบียนผ ่านระบบงาน
ทะเบียนผู ้ค ้ าของธนาคาร	 
ภายใต้คุณสมบัติที่ก�าหนดไว	้ 
และสร้างฐานข้อมูลเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป			

102-9
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 เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื หรอื Sustainable Development  
Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ
	 ตามท่ีรัฐบาลได้ร ่วมรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	
หรือ	Sustainable	Development	Goals	(SDGs)	 ขององค์การ 
สหประชาชาติ	ซึ่งจะเป็นวาระการพัฒนาใหม่ของโลกในอีก	15	ปี 
ข้างหน้า	 และถูกบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสงัคมแห่งชาต	ิฉบบัที	่12	นัน้	ธนาคารกรงุไทยในฐานะสถาบนั 
การเงินหลักของประเทศ	 ได้น�าเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
มาเป็นกรอบในการด�าเนนิงานขององค์กร	เพือ่ร่วมพฒันาประเทศชาติ 
อย่างยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 โดยจาก 
การด�าเนินงานของธนาคาร	สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	
7	เป้าหมาย	

102-11,	102-12

แนวทางการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนตามมาตรฐานสากล

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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มติิส่ิงแวดล้อม ประเด็น:	สิ่งแวดล้อม
แนวทางการด�าเนินการ
ธนาคารน�าหลักมาตรฐานสากล	ISO	26000	มาเป็นหลกัปฏบัิตใินด้านส่ิงแวดล้อม	อาทิ
• การด�าเนินธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	เช่น	การให้สินเชื่อ	Green	Loan
• รณรงค์ให้แต่ละหน่วยงานก�าจัดเอกสารปลอดภยัในโครงการ	Shred	2	Share	เพือ่ลดการท�าลายต้นไม้
• การรณรงค์เรื่องการประชุมสีเขียวหรือ	Green	Meeting	เพื่อลดการใช้กระดาษ
• โครงการ	“Internal	Digitization-Paperless	branch”	เพื่อลดการใช้กระดาษของสาขา	50	%	ภายใน

ระยะเวลา	5	ปี	
• โครงการ	“กรุงไทยรักสิ่งแวดล้อม”

มิติสังคม ประเด็น: สิทธิมนุษยชน
แนวทางการด�าเนินการ
• ธนาคารกรุงไทยด�าเนินธุรกิจโดยยึดถือกฎหมาย	 ทั้งในประเทศและกฎหมายสากล	 รวมถึง 

หลักสิทธิมนุษยชนสากล	Universal	Declaration	of	Human	Rights	หรือ	UDHR	
• ธนาคารได้ก�าหนดเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่ในระเบียบปฏิบัติงาน	 ในเรื่องของการว่าจ้างพนักงาน 

และแต่งตั้งด�ารงต�าแหน่ง		

ประเด็น: แรงงาน
แนวทางการด�าเนินการ
• ธนาคารดูแลพนักงานสอดคล้องกับหลักแรงงานสากล	 International	Labour	Organization’s	 

Declaration	on	Fundamental	Principles	and	Rights	at	Work
• ธนาคารได้ก�าหนดเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติอยู่ในระเบียบปฏิบัติงาน	 ในเรื่องของการว่าจ้างพนักงาน

และแต่งตั้งด�ารงต�าแหน่ง		
• ประกาศนโยบายความปลอดภัยของธนาคาร	(Safety	Policy)	และเป้าหมายการด�าเนินงาน	
• หลักกฎหมายพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	โดยสนับสนุนให้ก่อตั้งสหภาพแรงงาน
• พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ
• ไม่มีการรับเด็กอายุต�่ากว่า	18	ปีเข้าท�างาน
• ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	2550	มาตรา	35		

นอกจากนี้	 ธนาคารให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน	 ด้วยแนวปฏิบัติและมาตรฐานการด�าเนินงานของประเทศ 
และระดับสากล	โดยมีรายละเอียดดังนี้

102-11, 102-12

มติิธรรมาภิบาล ประเด็น:	การต่อต้านทุจริต
แนวทางการด�าเนินการ
• ก�าหนดนโยบาย	zero	tolerance	ผ่านการด�าเนนิโครงการ	“กรุงไทยคณุธรรม”	เพ่ือให้เกดิการปฏบัิติ

ทั่วทั้งองค์กร	โดยธนาคารจะไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ	
• ประกาศใช้นโยบาย	Whistle	Blowing	เพื่อเป็นช่องทางแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด
• ก�าหนดนโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน	 แก่การก่อการร้ายและการ

แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง	ตามแนวทางมาตรฐานสากล	เช่น	Vienna	Convention	
(1988)	Financial	Action	Task	Force	(FATF)	เป็นต้น	

• ธนาคารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	เรื่อง	การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต	ระยะที่	3	(พ.ศ.	2560-2564)	ระหว่างส�านักงาน	ป.ป.ช.	ส�านักคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

• ธนาคารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 เรื่อง	 การขับเคล่ือนธนาคารคุณธรรมต้นแบบ	 
ร่วมกับศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 เพ่ือขับเคล่ือนธนาคารสู่องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม	 
ภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม

• จัดท�าคู่มือป้องกันการรับ	 หรือให้สินบน	 และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 และคู่มือป้องกันความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์	เพื่อเป็นปฏิบัติให้พนักงานและผู้บริหารของธนาคารได้ปฏิบัติ

รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562
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ก�าไรสุทธิ
ส่วนท่ีเป็นของธนาคาร 

29,284 ล้านบาท

เงนิรบัฝาก
2,155,865 ล้านบาท

สินเชื่อธุรกิจ
ขนาดใหญ่
650,267 ล้านบาท

สินเชื่อรายย่อย
924,268 ล้านบาท

สินเชื่อรฐับาล
และรฐัวสิาหกิจ
182,986 ล้านบาท

สินเชื่ออื่นๆ
375 ล้านบาท

สินเชื่อวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
332,447 ล้านบาท

สินทรพัย์ 
3,012,216 ล้านบาท

จ�านวนผู้ถือหุ้น
66,354 ราย

จ�านวนหน้ีสิน
2,663,890 ล้านบาท

เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ
2.8

การปล่อยสินเชื่อ
ท้ังหมดของธนาคาร

102-7

ผลการด�าเนินงานของธนาคาร
และบริษัทย่อย ในปี 2562

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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102-7, 103-2, 103-3, 201-1, 201-4 
ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 

	 ด้วยธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	ผ่านกองทุนเพ่ือการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน 
การเงิน	ร้อยละ	55.05	และด�ารงสถานะเป็นบริษัทมหาชนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ธนาคารจึงมีบทบาทส�าคัญ
ต่อการสนบัสนนุนโยบาย	และโครงการภาครฐั	และพฒันาระบบเศรษฐกจิไทย	และสร้างงานภายในประเทศ	เช่น	นโยบายประเทศไทย	4.0	 
การสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	 ร้านธงฟ้าประชารัฐ	 
การรองรับสังคมผู้สูงอายุ	 ในขณะเดียวกันธนาคารต้องด�าเนินการเพื่อผลประกอบการที่ดี	 ทั้งในส่วนของธนาคารและบริษัทในเครือ	 
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น	โดยที่ผ่านมาธนาคารได้ด�าเนินงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาล	และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ค�านึงถึง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ของ	 “Growing	Together”	 ที่เติบโตไปพร้อมกับทุกภาคส่วนของสังคมไทยอย่างย่ังยืน	 
โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	ก�าหนดนโยบายและติดตามผลการด�าเนินงาน

	 ทั้งน้ี	รายได้ท่ีเกิดข้ึนของธนาคารกรุงไทยเกิดจากการด�าเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร	ภายใต ้
กฎเกณฑ์และข้อบงัคบัของหน่วยงานก�ากบั	เช่น	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	

รายละเอยีด (งบเฉพาะธนาคาร)
จ�านวนเงนิ (ล้านบาท)

2560 2561 2562
ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐศาสตร์

รายได้ 143,563.63 135,966.56 142,752.04

ต้นทุนการด�าเนินงาน 56,833.73 43,005.98 47,803.12

ค่าใช้จ่ายพนักงานและผลประโยชน์ 22,490.45 24,111.44 25,903.03

ค่าใช้จ่ายส�าหรับท่ีมาของเงินทุน 35,082.05 34,429.12 32,961.89

ค่าใช้จ่ายด้านภาษี 7,698.44 9,092.27 9,379.84

ค่าใช้จ่ายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม				 192.45 227.13 378.46

				-		เงินบริจาคเพ่ือสาธารณกุศล/สาธารณประโยชน์ 45.38 11.26 86.27

				-		เงินบริจาคเพ่ือการศึกษา/กีฬา 72.09 96.86 162.39

				-		สนับสนุนการจัดกิจกรรมแก่ท้องถิ่น 22.30 50.23 36.47

				-		สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือประโยชน์แก่สังคม 4.63 8.66 14.96

				-		การให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอกองค์กร 2.09 5.23 8.35

ค่าสมาชกิและค่าบ�ารงุแก่ชมรม	
และ/หรอืสมาคมภายนอก

45.96 54.89 70.02

มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม 21,312.47 25,100.62 26,325.70

ตารางมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีองค์กรสรา้งขึ้น และกระจายมูลค่าเศรษฐกิจทางตรง
ข้อมูลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปี 2560-2562 

หมายเหตุ
1.	 ตั้ งแต ่ป ี	 2556	 เป ็นต ้นไป	 

ใช้มาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่12	
(ภาษีเงินได้)	 และฉบับที่	 19	 
(ผลประโยชน์พนักงาน)

2.	 ต้นทุนการด�าเนินงานมีการ 
ปรับปรุงข้อมลูเกีย่วกับค่าใช้จ่าย 
ส�าหรับที่มาของเงินทุน	

3.	 มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม	 =	
รายได้	-	(ต้นทุน	+	ค่าใช้จ่าย 
พนักงานและผลประโยชน์	+	 
ทีม่าเงนิทุน	+	ภาษี	+	ค่าใช้จ่าย 
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม)

รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562
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การด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม

ก รุ ง ไ ท ย รั ก ชุ ม ช น
เคียงข้างสู่ความย่ังยืน

ธนาคารให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
และมุ่งใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อประโยชน์สูงสุด	



	 ธนาคารมุง่มัน่ในการด�าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อม	ด้วยการรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง	จงึได้จดัให้มนีโยบาย 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 โดยมีเป้าหมายในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 พร้อมท้ัง 
ส่งเสรมิและให้ความรูด้้านสิง่แวดล้อมแก่พนกังานทกุระดบัทัว่ท้ังองค์กร	เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาผลติภัณฑ์และบรกิารทีค่�านงึถงึ 
สิ่งแวดล้อม	รวมทั้งธนาคารมุ่งม่ันที่จะให้การด�าเนินงานสิ่งแวดล้อม	มีการปฏิบัติงานท่ีให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น	และได้มีการแต่งต้ัง 
คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยี	 เพื่อเป็นคณะท�างานในการส่งเสริม	 ควบคุมและดูแลการด�าเนินการอนุรักษ์พลังงาน	 
และน�าวธิกีาร	 เทคโนโลย	ี หรอืนวัตกรรมใหม่ๆ	 เข้ามาใช้งาน	 รวมทัง้มกีารบรหิารจดัการพลังงานและเทคโนโลยด้ีานต่างๆ	 ให้มกีารใช้งาน 
อย่างเหมาะสม	มีประสิทธิภาพ	เกิดประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร	
	 	โดยมีเป้าหมาย	คือ

01
ป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

02
ส่งเสรมิความรู้

ด้านส่ิงแวดล้อมแก่พนักงาน 

03
ก�าหนดแนวทาง

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรกิาร 

103-2, 302-1 
การจดัการด้านพลังงาน

	 ธนาคารส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน	 การรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 
และช่วยลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	โดยได้ก�าหนดให้มกีารจดัท�ารายชือ่ 
อาคารควบคุมตาม	พ.ร.บ.	ส่งเสริมอาคารอนุรักษ์พลังงาน	พ.ศ.	2535	
ซึ่งมีอาคารที่อยู่ในข่ายเป็นโรงงานหรืออาคารควบคุมการใช้พลังงาน
ตามทีก่ฎหมายก�าหนด	ได้แก่	อาคารนานาเหนือ	(อาคาร	1),	อาคารสขุมุวทิ	
(อาคาร	2),	อาคารสวนมะล,ิ	อาคารถนนศรอียธุยา,	อาคารพิบลูสงคราม,	
อาคารศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย	 เขาใหญ่	 โดยธนาคารเป็น 
ผู ้ประสานงานในการด�าเนินการติดต ่อและนัดหมายท่ีปรึกษา 
ที่กระทรวงพลังงาน	 (พพ.)	 แต่งตั้งให้เข้าท�าการให้ค�าปรึกษาและ 
ตรวจสอบความคบืหน้าในการจดัท�ารายงาน	และเป็นผูร้วบรวมเล่มรายงาน 
รวมถึงยังท�าเรื่องเพ่ือขออนุมัติให้มีการแต่งต้ัง/ยกเลิก	ผู้รับผิดชอบ	 
ด้านพลงังานสามญัอาคารหรือโรงงาน	(ผชร.	หรือ	ผชอ.)	และผูร้บัผดิชอบ 
ด้านพลังงานอาวุโสประจ�าอาคารหรือโรงงาน	(ผอส.)	อีกทั้งส่งตัวแทน
เข้าร่วมการฝึกอบรมที่ทางกระทรวงพลังงานจัดข้ึนอย่างต่อเน่ือง
	 นอกจากนี้	 ธนาคารมีการด�าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
ในด้านต่างๆ	มาอย่างต่อเนือ่ง	โดยในปี	2562	ธนาคารมกีารจดัการในการ
อนุรักษ์พลังงาน	อาทิ

การด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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1. ธนาคารส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลังงาน
	 โดยมุง่เน้นให้พนกังานตระหนกัถงึความส�าคญัของการอนรุกัษ์
พลังงาน	 โดยการปลูกจิตส�านึกให้พนักงานได้ตระหนักถึงคุณค่า
ในการใช้พลังงาน	รวมถึงมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมของการใช้พลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และยั่งยืน
2. โครงการ "เปล่ียนหลอดไฟฟา้ LED และเครื่องปรบัอากาศ"
	 เป็นโครงการที่ด�าเนินงานเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
หรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรภายในธนาคาร
2.1	การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า	 LED	 เป็นการด�าเนินงานที่ช ่วย 

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร	 โดยภาพรวมแล้ว	LED	 
มปีระสิทธภิาพมากกว่าหลอดไฟประเภทอืน่ๆ	และมคีวามสว่าง
ของแสงสูงกว่าหลอดแบบเดิมอย่างมาก	 อีกท้ัง	LED	 ยังมี 
อายุการใช้งานยาวนานกว่า	นอกจากนีย้งัมข้ีอได้เปรียบในแง่ของ 
การช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารุงรักษา	 โดยหลอด	LED	 
มคีวามทนทาน	น�า้หนักเบา	และมขีนาดเลก็กะทดัรดั	ตดิตัง้ง่าย 
โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง	ดงันัน้	ธนาคารจงึได้มมีาตรการ
ในการลดใช้พลังงานในที่ท�างาน	 ในการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า
เป็น	T5	เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

	 	 1.	หลอดไฟฟ้า	 T5	 สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ 
	 มากกว่าหลอดไฟฟ้า	T8	ได้ถึง	30%	และมีประสิทธิภาพ 
	 แสงสูงกว่าหลอด	 T8	 ท�าให้ประหยัดไฟได้มากกว่า 
	 เม่ือเทียบกับประสิทธิภาพแสงท่ีเท่ากัน

	 	 2.	หลอดไฟฟ้า	T5	 ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า	 
	 เนือ่งจากมขีนาดเลก็กว่า	จงึใช้วสัดแุละสารปรอทน้อยกว่า 
	 หลอดไฟฟ้า	T8	

	 	 3.	หลอดไฟฟ้า	T5	 มีอัตราการคงแสงสว่างไว้ตลอดอาย ุ
	 การใช้งานของหลอดไฟ	(Lumen	Maintenance)	ประมาณ	 
	 95%	เมือ่ใช้งานไป	2,000	ชัว่โมง	สงูกว่าหลอด	T8	และ	T12

2.2	การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ	 ธนาคารมีการเลือกใช ้
เครือ่งปรบัอากาศ	เบอร์	5	และเลอืกใช้น�า้ยาเครือ่งปรบัอากาศ	
R32	 ซึ่งเป็นน�้ายาท�าความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และลดการท�าลายก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย	

	 โดยท่ีผ่านมาธนาคารได้ท�าการเปลีย่นหลอดไฟ	LED	T5	ไปแล้ว
ท้ังหมด	536	สาขา	และในปี	2562	ได้เปล่ียนหลอดไฟฟ้าเพิ่มเติม	 
จ�านวน	25	สาขา	รวมทัง้สิน้	561	สาขา	และเปลีย่นเครือ่งปรบัอากาศ	 
เป็น	Inverter	ไปทัง้หมด	114	สาขา	เพือ่ให้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
มากขึ้น

โครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง 
เพ่ือลดโลกรอ้น 
(60+ EARTH HOUR 2019)

	 ด้วยกรุงเทพมหานคร	 ร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน	(FEED)	และองค์กร	WWF	ประเทศไทย	จะจัดกิจกรรม	“ปิดไฟ 
1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน”	(60+	Earth	Hour	2019)	ร่วมกับเมืองใหญ่ทั่วโลก	
มากกว่า	7,000	เมอืง	โดยธนาคารได้ส่งตวัแทนเข้าร่วมการประชมุเพือ่รบัทราบ 
นโยบายและท�าการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร	 เพ่ือขอความร่วมมือจาก
ทุกหน่วยงานในการปิดไฟเป็นเวลา	1	 ช่ัวโมงตามวันและเวลาที่ก�าหนด 
ในปีนั้นๆ	โดยในปี	2562	ได้ก�าหนดเป็นวันที่	30	มีนาคม	2562	ตั้งแต่เวลา	
20.30-21.30	น.
	 นอกจากนี้	 ธนาคารได้มีมาตรการควบคุมการใช้พลังงานตามนโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน	 โดยจัดให้ผู้บริหารทุกระดับ	 และเจ้าหน้าท่ีของธนาคาร
ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในด้านพลังงานไฟฟ้าเพ่ือให้เกิดการใช้อย่างคุ้มค่า 
และมีประสิทธิภาพ	 ส ่งผลต ่อการด�าเ นินงานที่ยั่ ง ยืนขององค ์กร	 
โดยมีการก�าหนดเวลาเป ิด-ป ิดไฟฟ้า	 และเครื่องปรับอากาศ	 คือ 
เปิดในช่วงเวลา	7.30-12.00	น.	และ	13.00-17.00	น.	เท่านั้น

302-1
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302-1, 305-2

ตารางการใช้ไฟฟ้าในอาคารส�านักงานใหญ่ ท้ัง 2 อาคาร ในปี 2560-2562

ตารางการใช้ไฟฟ้าในอาคารส�านักงานเขตและสาขาท่ัวประเทศ ในปี 2560-2562 

หน่วย

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

KWh GJ KWh GJ KWh GJ

อาคารสุขุมวิท					 5,405,000 19,458.00 5,493,000 19,774.80 5,553,000 19,980.80

อาคารนานาเหนือ	 6,193,576 22,296.87 6,386,634 22,991.88 6,672,652 24,021.55

GHG	Emissions	:	
Total	scope	2	Co2emissions	(TonCo2eq)

6,751.53 6,915.13 7,318.28

พ้ืนท่ี

ใชไ้ฟฟา้ในอาคารส�านักงานเขตและสาขาท่ัวประเทศ

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

KWh GJ KWh GJ KWh GJ

กทม.					 79,096,370.00 284,746.93 36,711,797.19 132,162.47 31,940,997 114,987.59

ภาคกลาง	 41,094,030.48 147,938.51 16,082,954 57,898.63 21,918,014 78,904.85

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 32,253,854.82 116,113.88 15,991,855 57,570.68 14,490,679 52,166.44

ภาคใต้ 26,558,655.59 95,611.16 10,957,547 39,447.17 10,908,959 39,272.25

ภาคเหนือ	 28,684,610.19 103,264.6 11,685,707 42,068.55 11,825,739 42,572.66

GHG	Emissions	:	
Total	scope	2	Co2emissions	(TonCo2eq)

120,894.91 53,221.32 54,523.11

*	Emission	Factor	(GtoG)	1	K	=	KWh	=	0.5986	การค�านวณอ้างองิจาก	Thai	National	LCI	Database,	TIISMTEC-NSTDA	(with	TGO	electricity	2016-2018)	
การค�านวณอ้างอิงจาก	Sustainability	Reporting	Guideline	version	Standards

รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562
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103-2, 303-1

	 ในส่วนของการบริหารจัดการน�้า	 ธนาคารตระหนักถึงความส�าคัญในการจัดการทรัพยากรน�้า	 ซ่ึงน�้าถือเป็นปัจจัยส�าคัญต่อ 
การด�ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆ	 เพื่อการอุปโภคบริโภค	 ซึ่งในปี	2562	 ธนาคารได้ท�าการปรับปรุงบ่อบ�าบัดน�้าเสียและท่อน�้าทิ้งของ
สาขาศาลากลางจังหวัดนครพนม	 และได้ท�าการปรับปรุงระบบบ�าบัดน�้าเสีย	 (โครงสร้างมีเดีย)	 ศูนย์ฝึกอบรมเขาใหญ่	 เพื่อป้องกัน 
และลดมลพิษของเสียที่เกิดจากกระบวนการธุรกิจ	นอกจากนี้	ธนาคารได้รณรงค์ให้พนักงานเห็นความส�าคัญในการใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า
และให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด	เช่น

ปรบัเปลีย่นมาใช้อปุกรณ์เพ่ือการประหยดัน�า้	เช่น	การปรบัเปลีย่นก๊อกน�า้อ่างล้างมอืเป็นระบบ	Sensor	เพือ่ไม่ให้น�า้ไหลทิง้ 
โดยไม่จ�าเป็น	 ปรับเปลี่ยนหัวก๊อกน�้าในบางพ้ืนที่ให้ไหลแบบฉีดฝอยเพื่อลดการใช้น�้า	 และปรับแรงดันน�้าสายฉีดช�าระ 
ให้พอดี	โดยจะด�าเนินการไปพร้อมกับการปรับปรุงสาขา

ติดป้ายรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันใช้น�้าอย่างประหยัดบริเวณอ่างล้างมือ	และบานประตูด้านในห้องน�้าและห้องครัว 
ของอาคารส�านักงานใหญ่ทั้ง	2	แห่ง	คือ	อาคารนานาเหนือ	อาคารสุขุมวิท	และอาคารสาขา

ตารางปรมิาณการใช้น�าประปาอาคารส�านักงานใหญ่ ท้ัง 2 อาคาร ในปี 2560-2562

การบ�าบดัน�า้เสียจากอาคารตาม	พ.ร.บ.	ส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาต	ิพ.ศ.	2535	ได้ด�าเนนิการใน	3	อาคาร	
คือ	อาคารนานาเหนือ	อาคารสุขุมวิท	และอาคารถนนศรีอยุธยา	เนื่องจากมีกิจกรรมต่างๆ	ภายในอาคาร	ท�าให้มีน�้าเสีย 
เกิดขึ้นจากการใช้ห้องน�้า	ห้องส้วม	การท�าความสะอาด	และอ่ืนๆ	ในแต่ละวันมากถึง	200	ลบ.ม.	จ�าเป็นจะต้องรับ 
การบ�าบัดก่อนระบายลงสู่แหล่งน�้าสาธารณะ	เพ่ือให้ได้มาตรฐานน�้าท้ิงของทางราชการต่อไป
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103-2, 305-2
การบรหิารผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

	 ปัจจุบนัปัญหาฝุน่ละอองเป็นพษิ	 หรอืทีเ่รยีกกนัว่า	 “ฝุน่	PM2.5”	 ในพ้ืนทีก่รงุเทพมหานครและปรมิณฑล	 กลายเป็นหนึง่ในปัญหาหลกั 
ทีห่ลกีเลีย่งได้ยาก	อันเนือ่งมาจากมลพษิจากยานพาหนะและกจิกรรมต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้ในเมอืงใหญ่	เช่น	ควนัพษิจากการจราจรและการคมนาคม
ทีม่าจากจ�านวนรถยนต์เพ่ิมมากขึน้	โดยควนัทีเ่กดิจากท่อไอเสยีรถยนต์เป็นสาเหตหุลกัท่ีปล่อย	PM2.5	ควนัและฝุน่จากการเผาต่างๆ	และฝุน่ละออง 
จากภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างจ�านวนมาก	 ซึง่เป็นสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้เกดิภาวะโลกร้อน	(Climate	Change)	 ส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศและสิ่งมีชีวิตต่างๆ	 ซึ่งธนาคารได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการบรรเทาภาวะโลกร้อน	 โดยธนาคารถือเป็นธุรกิจประเภทการปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจกแบบทางอ้อมจากการใช้ไฟฟ้า	(Scope	2)	ซึง่ไฟฟ้าเป็นสาเหตหุนึง่ทีก่่อให้เกดิภาวะโลกร้อน	เนือ่งจากการผลติไฟฟ้าจะมกีารใช้ 
ถ่านหนิเป็นเชือ้เพลิง	ซึง่เป็นเชือ้เพลงิฟอสซลิทีก่่อให้เกดิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกออกสูบ่รรยากาศจากการเผาไหม้เชือ้เพลงิ	ด้วยสาเหตุ
ดังกล่าว	ธนาคารจึงรณรงค์ให้ผูบ้รหิารและพนักงานลดการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนือ่ง	
	 นอกจากนี	้ ธนาคารได้ค�านงึถงึผลกระทบทีเ่กดิจากภาวะโลกร้อน	 จงึได้จดัการความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ	
(Climate	Change)	โดยการใช้น�้ายาเครื่องปรับอากาศ	R32	ซึ่งเป็นน�้ายาท�าความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งธนาคารได้ปลูกฝัง 
ให้พนกังานมจิีตส�านกึในการค�านงึถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมควบคูไ่ปกบัการปฏบิตังิานในหน้าที	่โดยการมุง่มัน่สูก่ารเป็นธรุกจิท่ีเป็นมิตร 
ต่อสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื	ดงันัน้	ธนาคารจงึได้ก�าหนดเป็นแนวทางปฏบิตัใินการอนรุกัษ์พลงังานของธนาคารเพือ่ด�าเนนิการให้เป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนัทัว่ทัง้ธนาคาร	ดงัน้ี

การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก

ระบบไฟฟา้ 
	ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่	25oC	-	26oC
	ปรับลดเวลาการใช้เครื่องปรับอากาศอย่างน้อยวันละ	 
1	 ชั่วโมง	 หรือเท่าที่จ�าเป็นในการบริการลูกค้า	 
และการปฏบิตังิาน	
	น�าอปุกรณ์ทีก่่อให้เกิดความร้อน	เช่น	เครือ่งต้มน�า้ร้อน	 
ตู ้เย็น	 ฯลฯ	 ติดตั้งการใช้งานนอก	 ติดกับห้อง 
ที่ใช้เครื่องปรับอากาศ	
	ตรวจสอบตารางการดแูลบ�ารงุรกัษาเครือ่งปรบัอากาศ
ประจ�าปีให้ครบถ้วน
	เปิดไฟฟ้าส่องสว่างเฉพาะบริเวณที่มีการปฏิบัติงาน	
และปิดไฟฟ้าส่องสว่างทันทีเมื่อเลิกใช้งาน
	ปิดอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าพร้อมทั้งถอดปลั๊กออกเวลาท่ี 
ไม่ได้ใช้งาน	เช่น	เครือ่งปริน้เตอร์	เครือ่งถ่ายเอกสาร
	ปิดหน้าจอคอมพวิเตอร์เมือ่ไม่ได้ใช้งาน	ตัง้ค่าพกัหน้าจอ 
อัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน	15	นาที
	มีการจัดตั้งทีมอนุรักษ์พลังงานในแต่ละหน่วยงาน	 
ท�าหน้าที่ดูแลการใช้พลังงานภายในหน่วยงาน

ระบบลิฟต์
 หากต้องการขึ้นลิฟต์ให้กดขึ้น	ต้องการลงให้กดลง	 
ไม่ควรกดทั้ง	2	ปุ่มพร้อมกัน

 ใช้บันไดขึ้น-ลง	กรณีขึ้นลงชั้นเดียว	และส่งเสริม 
การใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์

 พิจารณาการปิดใช้ลฟิต์	หลงัเลกิงานหรือในช่วงวันหยุด

น�ามันเชื้อเพลิง
 ใช้ความเร็วสม�่าเสมอในขณะขับขี่	 และไม่เกิน	 
90	กิโลเมตร/ชั่วโมง

 ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ตามระยะเวลาที่ก�าหนด
 ร่วมเดินทางไปด้วยกัน	 หากไปในเส้นทางเดียวกัน	
และศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางเสมอ

ระบบน�าประปา
 เปิดใช้น�า้ให้เหมาะสมกบัการใช้	และปิดก๊อกน�า้ให้สนทิ 
ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้น�้า

 ตรวจสอบการรั่วไหลของระบบน�้าประปา

อื่นๆ
 ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า	โดยใช้ทั้งสองหน้า
 ลดการใช้ผลติภณัฑ์ทีม่บีรรจภุณัฑ์ทีย่ากต่อการท�าลาย	
เช่น	โฟม	หรือพลาสติก

 แยกประเภทขยะเพื่อช่วยลดขั้นตอนและลดพลังงาน
ในการท�าลายขยะ
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	 นอกจากนี	้ธนาคารยงัได้เข้าร่วมโครงการ	“Shred 2 Share ข้อมลูปลอดภยั ร่วมใส่ใจสงัคมและสิง่แวดล้อม”	โดยร่วมกบัพนัธมิตรกว่า	 
64	หน่วยงาน	เป็นปีที่	11	ติดต่อกัน	ในการรณรงค์ให้พนักงานน�าเอกสารท่ีไม่ใช้แล้วมาย่อยท�าลายอย่างปลอดภัย	และน�าไปรีไซเคิล	
ตามกระบวนการมาตรฐานสากล	โดยในปี	2562	สามารถลดปริมาณกระดาษ	77.26	ตัน	ลดปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	
(CO2)	มากถึง	20.09	ตัน	ลดการใช้ถ่านหิน	8.50	ตัน	และลดการใช้น�้า	3,863	ลบ.เมตร	รวมการด�าเนินการใน	11	ปี	ธนาคารสามารถ
ลดปริมาณกระดาษ	697.53	ตัน	ลดปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(CO2)	มากถึง	182.39	ตัน	ลดการใช้ถ่านหิน	76.74	ตัน	
และลดการใช้น�้า	31,060.86	ลบ.เมตร	ทั้งนี้	ธนาคารจะยังคงสานต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับโครงการ	Shred	2	Share	ข้อมูลปลอดภัย	
ร่วมใส่ใจส่ิงแวดล้อม	ในปีต่อๆ	ไป	และน�าเสนอผลการมส่ีวนร่วมในการรกัษาสิง่แวดล้อมให้ผูบ้รหิารและพนกังานได้รบัทราบ	ปีละ	1	ครัง้

ปี
ปรมิาณเอกสาร (ตัน) ลด CO2 (ตัน) ลดการใชถ่้านหิน (ตัน) ลดการใชน้�า (ลบ.เมตร)

2552 39.08 10.16 4.03 1,954

2553 54.72 14.23 6.02 2,737

2554 55.86 15.34 6.12 2,793

2555 62.13 16.38 6.93 3,150

2556 62.66 16.29 6.83 3,133

2557 69.94 18.18 7.69 3,496

2558 68.44 17.79 7.53 3,422

2559 86.55 22.50 9.52 4,328

2560	 57.62 14.98 6.34 2,881

2561 63.27 16.45 6.96 3,163

2562 77.26 20.09 8.50 3,863

รวม 697.53 182.39 76.74 31,060.86

	 จากการท่ีธนาคารร่วมด�าเนินโครงการ	Shred	2	Share	มาอย่าง
ต่อเนื่อง	มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจเข้ากับการท�าประโยชน์
เพื่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	โดยการรวบรวมเอกสารที่ไม่ได้ใช้งาน 
แล้วมาย่อยสลายและน�ากลับมารีไซเคิลเพื่อผลิตกระดาษใหม ่
เมื่อพิจารณาข้อมูลการท�าลายเอกสารของธนาคารกับการลด 
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	ปรมิาณการใช้ถ่านหนิ	และการใช้ 
ทรัพยากรน�้าไปพร้อมกัน	พบว่าสามารถลดมลภาวะซึ่งเป็นสาเหตุ
ของการเกิดภาวะโลกร้อน	 อีกทั้งกระดาษบางส่วนยังสามารถ 
น�ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้	 และยังได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์ 
การเรียน	 การสอน	 ที่ได้จากการรีไซเคิลให้กับโรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนอีกด้วย
	 ธนาคารมีการด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
และส่ิงแวดล้อมหลายโครงการ	ได้แก่

 ทบทวนแผนความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน	(Business	Continuity	
Policy)	 เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม	 เช่น	
ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 (น�้าท่วม)	 โดยธนาคารได้แบ่ง 
ความรนุแรงของสถานการณ์และก�าหนดแผนรองรบัเหตอุทุกภยั
ออกเป็น	3	เฟส	ตามระดับความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้น	
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด�าเนินงาน	

 สิน เชื่ อ เพื่ อสิ่ งแวดล ้อม	 ธนาคารสามารถมีส ่ วนร ่ วม 
สร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมผ่านการให้สินเชื่อ	โดยสามารถ 
อ่านรายละเอยีดได้ในส่วนของผลติภณัฑ์และบรกิารทีเ่กีย่วข้องกบั 
สิ่งแวดล้อม				

 ธนาคารได้เข้าร่วมโครงการ	TBCSD	Green	Meeting	ตัง้แต่ปี	2550 
ซึ่งจัดโดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	(Thailand	 
Business	Council	 for	Sustainable	Development)	 ร่วมกับ 
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	 ในการเป็นองค์กรที่น�าแนวทาง 
การจดัประชมุสเีขยีวในองค์กร	(Green	Meetings)	ไปประยกุต์ใช้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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	 ธนาคารได้ให้ความส�าคญักบัการด�าเนนิธรุกจิเพ่ือรักษาสิง่แวดล้อม	โดยผูบ้รหิารและพนกังานทกุคน	มพีนัธกจิเดยีวกนัทีจ่ะรกัษาสิง่แวดล้อม
และการจัดการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายในองค์กร	ธนาคารจึงได้ริเริ่มโครงการต่างๆ	ดังนี้	

01 โครงการกรุงไทยรกัส่ิงแวดล้อม 
	 เป็นโครงการทีต่่อยอดจากโครงการ	Krungthai	Young	Enterprise	 
Awards	 และโครงการคุ ้งบางกะเจ้า	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ลดผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม	 ลดปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์	 
ลดค่าใช้จ่ายด้านการก�าจัดขยะภายในองค์กร	โดยการแปรรปูเศษอาหาร 
ให้กลายเป็นดนิด้วยเครือ่งแปรรปูเศษอาหาร	จากบรษัิท	Inno	Waste	
ณ	ห้องอาหารของธนาคาร	โดยจะน�าดินท่ีเกิดจากการแปรรูปขยะ
เศษอาหารที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้	 เช่น	 การตกแต่ง 
ภูมิทัศน์ในองค์กร	บริจาคให้กับหน่วยงานภายนอกต่างๆ	ที่สนใจ
ถือเป็นการท�ากิจกรรม	CSR	อย่างหนึ่งขององค์กร

02 โครงการ INTERNAL DIGITIZATION-PAPERLESS 
 BRANCH 
	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษท่ีสาขา	 
ซึง่เป็นหนึง่ใน	Strategic	Projects	ทีอ่ยูใ่นแผนยทุธศาสตร์ของธนาคาร 
ทีไ่ด้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการธนาคารในเดอืนตุลาคม	พ.ศ.	2560	 
โดยธนาคารต้องการ	Digitize	กระบวนการท�างานในสาขา	มเีป้าหมาย 
เพื่อลดการใช้กระดาษลงอย่างน้อย	50	 เปอร์เซ็นต์ภายใน	5	 ปี	
นอกจากจะลดต้นทุนแล้วยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน
ของสาขา	 สร้างประสบการณ์ท่ีดีแก่ลูกค้าและพนักงานของ
ธนาคารด้วย	 ส่วนแผนการด�าเนินงานนั้นจะแบ่งเป็นหลายเฟส	
โดยเริ่มด�าเนินการตั้งแต่ต้นปี	2561	 โดยคาดว่าจะสามารถบรรลุ
เป้าหมายและแล้วเสร็จในปี	2563

	 นอกจากนี้	 ธนาคารได้มีการน�าเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพผ่านผลิตภัณฑ์	 “Krungthai	Next”	 และ 
มกีารตดิตามการด�าเนนิงานและพฒันาโครงการเพือ่ให้มปีระสทิธิภาพสงูสดุ	สนบัสนนุให้ผู้บรหิารและพนกังานทกุคน	ร่วมมอืกนัประหยดักระดาษ	
โดยค�านึงถึงคุณค่าของกระดาษทุกแผ่น	 โดยใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าท่ีสุด	 ถึงแม้ว่าปริมาณวัสดุหลักของธนาคารท่ีน�ามารายงาน 
ในรายงานความยั่งยืนฉบับนี้	 จะไม่มีการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่	 หรือเป็นวัสดุหลักท่ีน�ามาจากวัสดุรีไซเคิล	 แต่ธนาคารพยายามลด
ปริมาณการใช้ทรัพยากรที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร
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	 กระดาษถอืได้ว่าเป็นวสัดุหลกัในการด�าเนินงานในธรุกจิของธนาคาร	โดยในปี	2562	มกีารใช้กระดาษ	(สลิป)	ดงันี้

	 ทัง้นี	้ การท�าธรุกรรมการเงินใหม่ๆ	ส�าหรบัลกูค้าผ่าน	Krungthai	Next	สามารถเพิม่ความสะดวกสบายมากขึน้	 และยังช่วยลดปรมิาณ
กระดาษสลิปที่เกิดจากท�าธุรกรรมหน้าเคาน์เตอร์หรือตู้	ATM	ให้มีประสิทธิภาพ	ดังนี้	

ปรมิาณการใช้วสัดุ 

ประเภท รายละเอยีด/หน่วย น�าหนัก 
(กิโลกรมั)

ปรมิาณการใชว้สัดุ

จ�านวน
ท้ังหมด

รวมน�าหนัก 
(กิโลกรมั)

ใบฝากเงิน 500	ชุด/ห่อ 1.44 90,042.00 129,660.48

ใบถอนเงิน 500	ใบ/ห่อ 0.64 60,818.00 38,923.52

ใบช�าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ 100	ใบ/ห่อ 0.25 165,801.00 41,450.25		

ใบรับฝากเงินส�าหรับสมุดคู่ฝาก 500	ใบ/ห่อ 0.90 34,980.00 31,482.00					

สมุดคู่ฝาก	(บัญชีเงินฝากออมทรัพย์) 1	เล่ม 0.0134 4,331,600.00 58,043.44

สมุดคู่ฝาก	(บัญชีเงินฝากประจ�า) 1	เล่ม 0.0136 51,800.00 704.48									

สมุดคู่ฝาก	KTB	ZEROTAX 1	เล่ม 0.0122 17,000.00 207.40

รวม 300,471.57 
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หมายเหต	ุ:	สลปิ	500	ชดุ	:	1	ห่อ	=	1.07	กโิลกรมั
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ผลิตภัณฑ์และบรกิารท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อม

102-11, 103-2, 201-2, 203-2

	 ธนาคารในฐานะสถาบนัการเงนิมบีทบาทส�าคญัต่อการร่วมสร้างผลกระทบทางสิง่แวดล้อมท่ีด	ี(Environmental	Impact)	ด้วยการเป็น 
แหล่งทุนให้สินเชี่อต่อภาคเอกชน	และผู้ประกอบการเพ่ือสังคม	(Social	Entrepreneur)	เพื่อพัฒนานวัตกรรมลดผลกระทบปัญหาจาก 
การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ	(Climate	Change)	และการรักษาสภาพแวดล้อม

ล�าดับ ผลิตภัณฑ์และบรกิาร 
ท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อม วตัถุประสงค์ เกณฑ์การพิจารณาให้สินเชื่อ

1 โครงการเงินกู้เพ่ือสิ่งแวดล้อม 	 ธนาคารในฐานะผู ้ จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม	 
ด�าเนนิโครงการสินเชือ่เพือ่สิง่แวดล้อมส�าหรบัภาคเอกชน	
ร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อม	โดยมีกรอบให้การสนบัสนนุ
เงนิกูอ้ตัราดอกเบีย้ต�า่	 ร้อยละ	2-3	 ต่อปี	 เพือ่จงูใจให้กบั
ภาคเอกชน	ลกูค้าธนาคารได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการดูแล
สิ่งแวดล้อม
	 กองทุนสิ่ งแวดล ้อมได ้ก� าหนด	 3	 ลักษณะ
โครงการที่ธนาคารสามารถพิจารณาสินเชื่อและ 
โครงการได้เอง	(ไม่ต้องผ่านการพจิารณาคณะกรรมการ 
กองทุนส่ิงแวดล ้อม)	 เพ่ือให ้ เกิดความคล่องตัว 
ในการด�าเนินงาน	ดังนี้	
1.	 โครงการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร	 อุปกรณ์	 ในระบบ

บ�าบัดอากาศ	 น�้าเสีย	 หรือระบบก�าจัดของเสีย	 
เพ่ือทดแทนระบบเดมิท่ีมีอยู่	งบประมาณไม่เกนิ	50	ลบ.

2.	 โครงการติดต้ังระบบหมักมูลสัตว์	 เพื่อน�ากลับมา 
ท�าปุ๋ย	หรือสารบ�ารุงดินที่มีก�าลังการผลิตต่อเครื่อง
ไม่เกิน	20	ตัน/วัน

3.	 โครงการก่อสร้างเฉพาะระบบบ�าบัดน�้าเสียท่ีมี 
ความสามารถบ�าบัดไม่เกิน	100	ลูกบาศก์เมตร/วัน

ธนาคารจะเป็นผูพ้จิารณาสนิเชือ่ 
ตามระเบียบธนาคารให ้กับ 
ผู้ประกอบการที่จัดท�าโครงการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ขยายระบบ
บ�าบัดน�้าเสีย	 อากาศเสีย	 และ
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบฯ	 
ท่ีได้รับการพิจารณาด้านเทคนิค
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม

2 โครงการเงินหมุนเวียนเพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานโดยสถาบัน
การเงิน

ธนาคารด�าเนินโครงการฯ	 ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	(พพ.)	กระทรวงพลังงาน	
มวัีตถปุระสงค์เพือ่ช่วยส่งเสรมิผลกัดนัให้เกดิการลงทนุ
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน	 โดยให้การสนับสนุนเงินกู้ยืม
แก่ผู้ประกอบการที่สามารถสร้างการอนุรักษ์พลังงาน
อย่างยั่งยืนในองค์กรได้	 ปัจจุบันธนาคารด�าเนิน
โครงการ	ในระยะที่	6	(วงเงินสินเชื่อเพิ่มเติม)

ธนาคารจะเป็นผูพ้จิารณาสนิเชือ่ 
ตามระเบียบธนาคารให ้กับ 
ผู้ประกอบการที่จัดท�าโครงการ
อนุรักษ ์พลังงานท่ีได ้รับการ
พจิารณาด้านเทคนคิจากกองทนุ
อนุรักษ์พลังงาน	

รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562
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	 นอกจากนี้	 ธนาคารยังได้อนุมัติสินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการโรงงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	 (Renewable	Energy)	 
ที่ได้ด�าเนินการมาตั้งแต่ปี	2559	 จนถึงปัจจุบัน	 โดยได้ด�าเนินการปล่อยสินเชื่อให้กับพลังงานหมุนเวียน	2	 ประเภท	 ได้แก่	 พลังงาน 
แสงอาทิตย์	และพลังงานชีวมวล/พลังงานขยะ	ไปมากกว่า	23,000	บาท	

โครงการเงนิกู้เพ่ือส่ิงแวดล้อม 
(บ�าบัดน�าเสียได้ 107,772.50 ลบ.ม./ปี)

โครงการเงนิหมุนเวยีน 
เพ่ือการอนุรกัษ์พลังงานโดยสถาบันการเงนิ 

(ลดการใชพ้ลังงานไฟฟา้ 15,358,992.53 KWH/ปี 
และประหยัดค่าไฟฟา้ได้ 59,874,503.37 บาท/ป)ี

ปี 2541-ปัจจบุัน ปี 2546-ปัจจบัุน

วงเงนิสินเชื่อรวมสะสม 
2,207.84 

ลบ.

วงเงนิสินเช่ือรวมสะสม 
325.23 

ลบ.

จ�านวนโครงการ 
44 

โครงการ

จ�านวนโครงการ 
17 

โครงการ 
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"ธนาคารกรุงไทยเข้ารว่มโครงการ OUR Khung Bang Kachao
และได้รว่มท�ากิจกรรมจติอาสาปลูกต้นมะม่วงและต้นกล้วย 

บนพ้ืนท่ีน�ารอ่ง 2.4 ไร"่

รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562
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ธนาคารมองเห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างย่ังยืน	
จึงถือว่าพนักงานทุกคนเป็นสินทรัพย์อันมีค่า

ที่ธนาคารต้องพัฒนาและรักษาไว้

การด�าเนินงานด้านสังคม

ก รุ ง ไ ท ย รั ก ชุ ม ช น
เคียงข้างสู่ความย่ังยืน



ด้วยความเชื่อมั่นว่า	 “ทรัพยากรมนุษย์”	 คือ	 ทรัพยากร 
ที่ส�าคัญสูงสุดขององค์กรและเป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยผลักดันให้
ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในการเป็น	Future	
Banking	ได้	ธนาคารจึงได้มีการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล	เพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ	Disrupt	
ของเทคโนโลยี	พฤตกิรรมของลกูค้าท่ีเปลีย่นแปลงไป	และการแข่งขนั 
ทางธุรกิจท่ีรุนแรงมากขึ้น	 ตลอดจนเพื่อให้ธนาคารสามารถ
สนับสนุนนโยบายภาครัฐในฐานะธนาคารพาณิชย ์ของรัฐ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธนาคารได้ก�าหนดกลยุทธ์ด้านทรพัยากรบุคคล	 ท้ังในระยะสัน้	 
และระยะยาว	 โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากร 
ในองค์กรให้เป็นท้ังคนเก่งและคนดีผ่านการก�าหนดกลยุทธ์หลัก	 
5	ด้าน	คือ	1.	การบริหารจัดการอัตราก�าลัง	2.	การ	Up-skill	&	
Re-skill	 พนักงาน	3.	 การบริหารจัดการพนักงานกลุ่มศักยภาพ	
(Talent	Management)	4.	 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ	 
PDO	(Performance	Driven	Organization)	และ	5.	การขบัเคลือ่น
กรุงไทยคุณธรรม

กลยุทธ์ เป้าหมาย การด�าเนินการ

1.		Workforce	
Management

การบรหิารจดัการอัตราก�าลงั
ที่เหมาะสม	 มีประสิทธิภาพ	
สอดรบักบัความต้องการของ
ธุรกิจ

• ทบทวนแผนอัตราก�าลังให้สอดรับกับแผนธุรกิจ	 และ
การขับเคลื่อนธนาคารสู่	Future	Banking	โดยค�านึงถึง
ความเหมาะสมของธุรกิจ	และหลักสิทธิมนุษยชน

2.	Up-skill	&	Re-skill พนักงานมีทักษะท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมต่อการขบัเคลือ่น 
ธรุกจิ	และยทุธศาสตร์	Future	 
Banking	ของธนาคาร

• พัฒนาพนักงานให้เก่งงาน	เก่งคน	และเก่งเทคโนโลยี	
โดยทบทวน	Competency	 ของพนักงาน	 ทั้ง	Core	
Competencies,	 Technical	Competencies	 และ	
Management	Competencies	รวมไปถงึ	Leadership	
Development	Framework	เพือ่ให้สอดรบักบันโยบาย
การมุง่สู	่Future	Banking	นอกจากนัน้	ยงัได้ด�าเนนิการ 
ประเมิน	Competency	 ของพนักงานท่ัวท้ังองค์กร 
เพื่อหาจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา	 และน�าผล 
การประเมนิมาใช้ประกอบการก�าหนดแนวทางการพฒันา 
ในรูปแบบต่างๆ	 โดยเน้นท่ีการพัฒนาในรูปแบบ	
Coaching	&	Feedback	และ	Rotation

• ให้ความส�าคัญกับการ	Up-skill	&	Re-skill	 พนักงาน 
ที่ได้รับผลกระทบจาก	Digital	 Banking	 โดยเน้น 
การพัฒนาทั้งด้าน	Performance	 และ	Potential	 
เพื่อให้สามารถเติบโตตามเส้นทางความก้าวหน้าได้

• ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา	Leadership	แก่หัวหน้า
หน่วยงานทุกระดบั	(ระดบัต้น	ระดบักลาง	และระดบัสงู)	 
เนื่องจากหัวหน้าหน่วยงานเป็นปัจจัยส�าคัญในการ 
ยกระดับความผูกพันของพนักงาน	(Engagement)	
และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน	 ซึ่งจะน�าไปสู ่
วฒันธรรม	Performance	Driven	Organization	(PDO)	
ที่ช่วยรักษาคนดีคนเก่ง	 และสร้างการเติบโตที่มั่นคง
และยั่งยืนของธนาคารต่อไป

• ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ	Life-long	Learning	 ให้แก่
พนักงานในธนาคาร	 โดยเน้นการสร้างรูปแบบและ
แหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย	เช่น	E-learning,	Knowledge	
Management	(KM)	Website	เป็นต้น

การด�าเนินงานด้านสังคม
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กลยุทธ์ เป้าหมาย การด�าเนินการ

3.	Talent	Management ธนาคารสามารถดึ งดู ด	
บริหารจัดการ	 และรักษา
บุคลากรกลุ ่ม	 Talent	 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

• ปรับปรุงช่องทางการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ
ภายนอก	โดยมุ่งเน้นการใช้ช่องทาง	Online	การจัดท�า
โครงการพิเศษต่างๆ	 รวมถึงการสร้างเครือข่าย
พันธมิตร

• เน้นการมอบหมาย	Project	 พิเศษเพื่อให้พนักงาน	
Ta lent	 ได ้แสดงศักยภาพตามความถนัดและ 
ความสนใจ	 รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการหมุนเวียนงาน
ทัง้ภายในธนาคาร	และระหว่างบรษัิทย่อยของธนาคาร	
(Secondment)	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระหว่างกัน

• ส่งเสรมิการจดัท�า	IDP	เพือ่พฒันาสู่การเป็น	Successor	
ของธนาคาร	 และเ พ่ือการเติบโตตามเส ้นทาง 
ความก้าวหน้าต่อไป

4.		PDO	(Performance	
Driven	Organization)

สร ้ า งวัฒนธรรมองค ์กร 
แบบ	 PDO	 เพื่อยกระดับ	
Performance	ธนาคาร	และ
การให้ผลตอบแทนทีเ่หมาะสม 
แก่พนักงาน

• ให้ความรู้แก่พนักงานท่ัวท้ังธนาคารให้มีความเข้าใจ 
ในแนวทางการบรหิารผลการปฏบัิตงิาน	(Performance)	
ตามแนวทาง	PDO	ของธนาคาร

• ส ่ง เสริมการให ้ผลตอบแทนท่ีสอดคล ้องกับผล 
การปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง	 ท�ามากได้มาก	 ท�าน้อย 
ได้น้อย	ทั้งนี้	ก็เพื่อเป็นก�าลังใจให้กับพนักงานที่ตั้งใจ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่

5.	กรุงไทยคุณธรรม ส ร ้ า ง อ ง ค ์ ก ร คุ ณ ธ ร ร ม
ต ้นแบบและการผลักดัน 
ให ้ เกิดวัฒนธรรม	 Zero	
Tolerance	ในองค์กร

• ด�าเนนิโครงการกรงุไทยคณุธรรม	ซึง่เป็นปัจจยัส�าเรจ็หนึง่ 
ในการสร ้างพนักงานให้เป ็นท้ังคนดีและคนเก ่ง	 
โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยให้พนักงานได้มีส่วนร่วม
ในการระดมความคิด	 “ปัญหาท่ีอยากแก้	 ความด ี
ท่ีอยากท�า”	 ผ่านกระบวนการ	 “ระเบิดจากข้างใน”	 
เพือ่ยกระดบักระบวนการท�างานทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้	 
การสร้างวฒันธรรมทีไ่ม่ทนต่อการทจุรติ	(Zero	Tolerance)	 
และการขับเคลื่อนธนาคารคุณธรรมต้นแบบต่อไป
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	 ในปี	2562	ธนาคารกรงุไทยมบีคุลากรจ�านวนทัง้สิน้	21,133	คน	สามารถจ�าแนก
ตามเพศ	ประเภทการจ้าง	พื้นที่	และระดับพนักงาน	ดังนี้	

ธนาคารกรุงไทย
มีบุคลากรจ�านวนท้ังส้ิน

21,133 คน

ปี  
2562

ข้อมูลจ�านวนของพนักงาน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

จ�าแนกตามประเภท
การจา้ง

จ�าแนกตามระดับ
พนักงาน

ชาย
(คน)

หญิง
(คน) รวม ชาย

(คน)
หญิง
(คน) รวม ชาย

(คน)
หญิง
(คน) รวม

พนักงาน
จา้งเต็มเวลา 
(Full-time)

พนักงาน
ประจ�า

ผู้บริหารระดับสูง 49 24 73 50 29 79 56 27 83
ผู้บริหารระดับต้น-กลาง 1,561 1,732 3,293 1,498 1,694 3,192 1,446 1,643 3,089

พนักงาน 5,179 13,872 19,051 4,938 13,397 8,335 4,774 13,025 17,799
รวม 6,789 15,628 22,417 6,486 15,120 21,606 6,276 14,695 20,971

พนักงาน
ชั่วคราว

ลูกจ้างบริการ* 106 21 127 103 36 139 77 33 110
Outbound** 2 14 16 2 17 19 26 26 52

รวม 108 35 143 	105 53 158 103 59 162

รวมท้ังหมด 6,897 15,663 22,560 6,591 15,173 21,764 6,379 14,754 21,133

*ลกูจ้างบรกิาร	 :	 ลกูจ้างท้ังหมด	ยกเว้นลกูจ้างท�าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศพัท์

**ลกูจ้างอ่ืนๆ	 :	 	ลูกจ้างท�าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์	 ลูกจ้างท�าหน้าที่ตรวจสอบกิจการและที่พักอาศัยลูกค้า	 และลูกจ้างท�าหน้าที่ติดตาม 

หนีร้ายย่อยภาคสนาม

102-7, 102-8, 405-1

รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562

045



สิทธิในการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรอง

ธนาคารให้สิทธิ	เสรีภาพ	ในการสมาคม	และการร่วมเจรจา
ต่อรอง	 ซึ่งถือเป็นสิทธิพ้ืนฐานเพ่ือปกป้องกรณีที่ลูกจ้างถูกเอารัด
เอาเปรยีบจากนายจ้าง	โดยปฏบิตัติามหลกักฎหมายพระราชบญัญัต ิ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
ส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ	 พระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลแรงงานฯ	 ประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	
เรื่อง	 มาตรฐานขั้นต�่าของสภาพการจ้างงานในรัฐวิสาหกิจ	 
ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์	 (มาตรา	575-586:	 ลักษณะ 
การจ้างงาน)	และแรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ์	คอืแต่งตัง้คณะกรรมการ 
กิจการสัมพันธ์	ซึ่งกรรมการธนาคารคนหนึ่งเป็นประธาน	ในส่วน
ของคณะกรรมการประกอบดว้ย	ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง	จ�านวน	9	คน	
และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง	(ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคาร
กรุงไทย)	 จ�านวน	9	 คน	 โดยก�าหนดให้มีการประชุมเป็นประจ�า 
ทุกเดือน	อย่างน้อยเดือนละ	1	ครั้ง	

ทั้งนี้	 ธนาคารมีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย	
ท�าหน้าท่ีเป็นผูแ้ทนฝ่ายลกูจ้างในการเจรจาต่อรองกบัฝ่ายนายจ้าง	
โดยก่อตั้งขึ้นเม่ือปี	 2518	 ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	 
พ.ศ.	2518	ในปัจจบุนัมสีมาชกิจากทัว่ประเทศ	ในปัจจบุนัมสีมาชกิ
จากทั่วประเทศ	รวม	17,776	คน	คิดเป็นร้อยละ	84	ของจ�านวน
พนักงานทั้งหมด	

ในปี	2562	 มีการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ทั้งสิ้น	
12	ครั้ง	รวม	47	เรื่อง	รูปแบบของการประชุมจะเป็นไปในลักษณะ
ร่วมปรึกษาหารือ	(Joint	Consultation	Committee)	โดยค�านึงถึง
ประโยชน์ขององค์กรเป็นส�าคญั	ซึง่คณะกรรมการฯ	ได้ร่วมกนัหารอื	
ด�าเนินการแก้ไขและมีข้อสรุป	พร้อมทั้งมีมาตรการแก้ไขแล้วเสร็จ
ในทุกเรื่อง	ตามกรอบของกฎหมายที่ใช้บังคับกับธนาคาร	ยึดมั่น
ในส่ิงที่ถูกต้องและเป็นธรรม	 ไม่เลือกปฏิบัติทั้งทางด้านเชื้อชาต	ิ
การนับถือศาสนา	 เพศ	 และพวกพ้อง	 ส่งผลให้ธนาคารมี
แรงงานสมัพนัธ์ทีด่	ีมไิด้เกดิการยืน่ข้อเรยีกร้องจากสหภาพแรงงานฯ	
โดยสามารถแสดงข้อมูลระหว่างปี	2560-2562	ได้ดังนี้	

	 นอกจากน้ี	 ธนาคารยังมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น
ของพนักงานหลากหลายช่องทาง	ดังนี้

	 โดยฝ่ายบริหารงานวินัยและพนักงานสัมพันธ์เป็นผู ้รับ 
ข้อเสนอแนะ	ข้อร้องเรียน	ให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	และพร้อมที่จะ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อก่อให้เกิด 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารกับพนักงานเพิ่มมากขึ้นต่อไป

การเจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงาน

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

 จ�านวนข้อการเจรจาต่อรอง
 จ�านวนข้อการเจรจาต่อรองท่ีได้รบัการแก้ไขแล้ว
 จ�านวนขอ้การเจรจาต่อรองก�าลังอยู่ระหวา่งด�าเนินการ 0 0 0

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

E-Mail 

ข้อพิพาทแรงงานเป็น 0
ข้อพิพาทแรงงานเป็น 0 ข้อพิพาทแรงงานเป็น 0

เป้าหมาย
การด�าเนินงานปี 
2565 
(ระยะยาว)

เป้าหมาย
การด�าเนินงานปี 
2562 

ผลการ
ด�าเนินงานปี 
2562 

102-41, 103-2, 103-3, 407-1

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

046



การด�าเนินงานด้าน Employee Engagement 
ของธนาคาร (103-1)

การด�าเนินงานด้านทรพัยากรบุคคล

การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของธนาคาร

	 ธนาคารมนีโยบายเรือ่งการแต่งตัง้และการว่าจ้างทีเ่ป็นธรรม	
ไม่เลือกปฏิบัติ	 ให้โอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกัน	
และโปร่งใส	โดยมีแนวทางด�าเนินการ	ดังนี้
 1. ตามระเบียบการพนักงานเรื่องการแต่งต้ังและว่าจ้าง
พนักงานของธนาคาร	 ไม่มีระบุหลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขที่เป็นการ
กีดกันการจ้างงานหรือการเลือกปฏิบัติ	แต่เปิดโอกาสการจ้างงาน
อย่างเท่าเทียมจากความรู้ความสามารถ	 และคุณสมบัติที่เป็นไป
ตามคณุสมบตัขิองพนกังานรฐัวสิาหกจิ	และมกีระบวนการคดัเลือก
อย่างโปร่งใสโดยมีการประกาศรับสมัคร	 และพิจารณาคุณสมบัติ	
ความรู้	 ความสามารถ	 ความมุ่งมั่น	 และทัศนคติที่ดี	 โดยมีการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการท�าหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือก
 2. การประกาศรับสมัครงานของธนาคารในต�าแหน่ง
ต่างๆ	 เคารพสิทธิมนุษยชน	 ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ
ในการสมัครงาน	 รวมถึงมีการประกาศรับสมัครต�าแหน่งพิเศษ
ส�าหรับผู้พิการ	เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการท�างานให้กับผู้พิการ	
และธนาคารให้ความส�าคญักบัการส่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติ
คนพกิาร	โดยมกีารก�าหนดนโยบายและแนวทางในการด�าเนนิการ
เพื่อส่งเสริมคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนในรูปแบบต่างๆ	 
ทัง้การจ้างงาน	การให้การสนบัสนนุด้านทนุทรพัย์เพือ่พฒันาอาชพี	
และการให้ความช่วยเหลืออื่นใด	 รวมถึงการสนับสนุนเงินตามท่ี
กฎหมายก�าหนด
	 นอกจากนี	้ยงัครอบคลุมถงึกลุม่ผูพ้กิาร	โดยธนาคารปฏบิตัิ
ตาม	พ.ร.บ.	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	2560	
โดยมาตรา	33	ว่าจ้างผู้พิการจ�านวน	1	คน,	มาตรา	34	น�าส่งเงิน
เข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส�าหรับการ

ชดเชยการว่าจ้างพนักงานจ�านวน	26	คน	และมาตรา	35	ว่าจ้าง
ผู้พิการผ่านสภากาชาดไทยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจ�านวน	194	
คน	(ตามสัดส่วนจ�านวนพนักงาน	ณ	วันที่	1	ตุลาคมของทุกปี)

บ้านหลังน้ี...มีแต่ความผูกพัน  
รว่มกันสรา้ง Krungthai ให้เป็นบ้านหลังท่ีสอง

ของพนักงาน และ Best Digital Bank

	 ธนาคารให้ความส�าคัญกับการดูแลพนักงาน	โดยเล็งเห็นว่า
พนักงานทุกคนคือ	 “คนส�าคัญ”	 เห็นได้จากวิสัยทัศน์ของ 
ธนาคาร	 “Growing	 Together”	 ได้ก�าหนดความหมายไว้ 
อย่างชัดเจนว่า	“คุณ”	คนแรก	คือ	“พนักงาน”	รวมทั้งให้การเพิ่ม
ความผูกพันของพนักงานและผลักดันให้ธนาคารเป็นองค์กรที ่
ขับเคลื่อนด้วยผลงานเป็นส�าคัญ	 (Per formance	Driven	
Organization)	ซึง่น�าไปสู่ผลลพัธ์ทีด่ต่ีอการด�าเนนิธรุกจิของธนาคาร

พัฒนาพนักงานทุกระดับให้มี 
รูปแบบการท�างานแบบ Extreme 
Digitalization และสามารถน�า
ข้อมูลและเทคโนโลยีมาสรา้ง
มูลค่าเพ่ิมในงานได้ 

มุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือตอบสนอง
นโยบาย Future Banking ของ
ธนาคาร และกลุ่ม 5 Ecosystems 
ของประเทศ 

ธนาคารด�าเนินการพัฒนาพนักงานในด้าน
ต่างๆ เพ่ือเตรยีมพรอ้มสนับสนุนนโยบาย 
Future Banking และกลุ่ม 5 Ecosystems 
อาทิ หลักสูตร Reimaging Your 
Business for the Digital Age  
จดัโดย The Harvard Business School 
Association of Thailand หลักสูตร 
FinTech: กฎหมายท่ีเก่ียวข้องและก�ากับดแูล 
หลักสูตรโครงการศาลดิจทัิล (e-Court) 
หลักสูตร GFMIS บน KTB Corporate 
Online เป็นต้น

เป้าหมาย
การด�าเนินงานปี 
2565 
(ระยะยาว)

เป้าหมาย
การด�าเนินงานปี 
2562 

ผลการ
ด�าเนินงานปี 
2562 
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103-2
การเสรมิสรา้งความมุ่งมั่นผูกพัน 

 ผลจากการส�ารวจความมุ่งม่ันผูกพันของพนักงานที่มีต่อ
ธนาคารจะน�าไปประมวล	วเิคราะห์	เชือ่มโยงกบัผลลพัธ์ทางธรุกจิ	
และน�าไปสู่การก�าหนดแผนเพื่อปรับปรุง	 แก้ไข	 เสริมสร้าง	 และ 
ยกระดับความมุ่งมั่นผูกพันทั้งในภาพรวมธนาคาร	รายหน่วยงาน	
และจ�าแนกไปถึงกลุ่มพนักงานต่างๆ	 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตการท�างานของพนักงานดียิ่งข้ึนอย่างตรงจุด	 โดยในปี	2562	
ธนาคารได้จัดให้มีโครงการ	Krungthai	Employee	Engagement	

ให้แก่พนักงาน

Youtube Channel:
PR Krungthai

งา้รสมิรสเมรรกจกิ

ของธนาคาร

Krungthai Intranet
คอลัมน์ 

"One Krungthai Talk"

Email
KTB Employee Engagement

Krungthai Family Plus

ONE
KTB

G+

ความมุ่งมัน่ผูกพัน

เพื่อสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของธนาคารด�าเนินการเสริมสร้าง
ความมุง่มัน่ผกูพนัของพนกังานให้เกดิขึน้อย่างเป็นรปูธรรม	รวมถงึ 
จัดกิจกรรมสร้างจิตส�านึกรักและความภาคภูมิใจที่มีต่อธนาคาร	
สร้างวัฒนธรรมการยกย่องชมเชย	 พร้อมทั้งธนาคารได้สร้าง 
ช่องทางการสื่อสารในหลายรูปแบบเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของ
พนกังาน	การแลกเปลีย่นเรยีนรูข้้อมลู	และการแสดงความคดิเหน็	
สามารถเชือ่มโยงความสมัพนัธ์อนัดท้ัีงในระดบัพนกังาน	หน่วยงาน	
และระหว่างหน่วยงานทั่วประเทศได้

103-3	
ระดับความมุ่งมั่นผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อธนาคาร 

ธนาคารมุง่เน้นการสร้างความมุง่มัน่ผูกพนัระหว่างพนกังานกับธนาคารอย่างจรงิจัง	
จงึได้ท�าการส�ารวจความมุง่มัน่ผกูพนัของพนกังานท่ีมต่ีอธนาคารปีละ	2	ครัง้อย่างต่อเนือ่ง
ผ่านช่องทาง	Google	Form	 พร้อมกันท่ัวทั้งธนาคาร	 ซึ่งพนักงานสามารถเข้าตอบ 
แบบส�ารวจฯ	ได้ทกุที	่ทกุเวลา	แม้ไม่ได้อยูใ่นทีท่�างานผ่าน	Smart	Device	ของตนเอง	เพือ่ให้ 
ธนาคารทราบถงึความคาดหวงัในการท�างานของพนกังานและระดบัความมุง่มัน่ผกูพนัของ
พนักงานที่มีต่อธนาคาร	 โดยหน่วยงานกลางด้านงานวิจัยของธนาคารเป็นผู้ก�าหนด
กระบวนการวัดผลและตัวช้ีวัดที่เป็นมาตรฐาน	 เพ่ือให้มั่นใจว่าผลส�ารวจที่ได้สะท้อน 
สภาพการณ์ที่แท้จริง

ส�าหรับในปี	2562	 มีพนักงานให้ความร่วมมือตอบแบบส�ารวจมากถึง	98.84%	 
มีผลส�ารวจในภาพรวมธนาคารเท่ากับ	4.52	คะแนน	จากคะแนนเต็ม	5	คะแนน	แสดงให้
เห็นว่าพนักงานธนาคารกรุงไทยทุกคนพร้อมมุ่งมั่นทุ่มเทก�าลังกายใจก้าวสู่เป้าหมายของ
ธนาคารอย่างยั่งยืน

ในปี 2562  
มีพนักงานให้ความรว่มมือ 
ตอบแบบส�ารวจมากถึง

98.84%

ผลส�ารวจ 
ภาพรวมของธนาคาร 

เท่ากับ
4.52

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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103-2
การด�าเนินงานด้าน Talent 
Attraction and Retention 

Rate	 และธนาคารยังได้มีการปรับรูปแบบองค์กร 
ให้มีความคล่องตัว	 เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
ในสถานการณ์ปัจจุบัน	

ส�าหรับการดูแลและรักษาพนักงานกลุ ่ม
ศักยภาพสูง	 ธนาคารได้มีการศึกษาข้อมูลต่างๆ	 
จาก	Best	Practice	 ในองค์กรชั้นน�าท้ังในและ 
ต่างประเทศ	รวมทั้งได้น�าข้อมูลที่เกี่ยวกับพนักงาน
มาวเิคราะห์	เพือ่เป็นแนวทางดแูลทัง้ด้าน	Financial	
และด้าน	Non-Financial	 โดยในด้าน	Financial	
ธนาคารได้มีการจัดท�า	Compensation	Review,	
Market	 Adjustment	 เพื่อให้พนักงานได้รับ 
ผลตอบแทนเหมาะสมสอดคล้องกับ	Market	Rate	
ขณะที่ด้าน	Non-Financial	นั้น	ธนาคารมีการดูแล
ในด้าน	Career	Path	เพือ่ให้พนกังานแต่ละคนมเีส้นทาง 
ความก้าวหน้าท่ีเหมาะสมกับ	Performance	 และ	
Potential	นอกจากนั้น	ธนาคารได้จัดท�า	Rotation	
Plan	เพื่อให้พนักงานมีโอกาสหมุนเวียนเปลี่ยนงาน	
(Job	Rotation)	 ไปในงานท่ีท้าทายความสามารถ	
เพือ่เสรมิสร้างและพฒันาให้พนกังานมทีกัษะ	ความรู้	 
ความสามารถ	ประสบการณ์ที่หลากหลาย	รวมทั้ง
ได้มีการจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล	(Individual	
Development	Plan)	 เพื่อเตรียมพนักงานกลุ่ม
ศักยภาพสูงให้มีความพร้อมส�าหรับการทดแทน
ต�าแหน่งที่สูงขึ้น	(Successor)	ต่อไป
	 ธนาคารกรุงไทยมีแนวทางในการดึงดูด 
บุคลากรภายนอกที่มีความรู ้ 	 ความสามารถ	 
มีศักยภาพสูงเป็นกลุ่ม	Top	Notch	 มาปฏิบัติงาน 
กับธนาคาร	ผ่านโครงการต่างๆ	ประกอบด้วย	
 1 .  การ ให ้ ทุ นปริญญา โทต ่ า งประ เทศ  
ณ	มหาวิทยาลัยชั้นน�าของโลก	ซึ่งปัจจุบันธนาคาร
เน้นให้ทุนในสาขาวิชาที่ขับเคลื่อนองค์กรไปสู	่
Digital	Banking	ยกตัวอย่างเช่น	สาขาวิชา	Data	
Science	&	Analytics,	Computer	Science,	AI	&	
Machine	Learning,	Cyber	Security	เป็นต้น	
 2. โครงการ Management Trainee (MT) 
จะเน้นรับพนักงานที่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ	 
ทัง้ด้าน	IT,	สนิเชือ่	และตลาดเงนิตลาดทนุ	เพ่ือดงึดดู
บุคลากรศักยภาพสูงที่มีประสบการณ์เข ้ามา 
ปฏิบัติงานกับธนาคาร
 3. การรับนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและ 
ส่งเสรมิผูม้คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (พสวท.) และโครงการทุนส�านักงาน
พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.) 

	 ปัจจุบันธนาคารจะพิจารณารับพนักงานใหม่	
โดยเน้นหน่วยงานที่มีความจ�าเป็นต่อการรองรับ	
Digital	Banking	ขณะทีพ่นกังานเดมิธนาคารจะเน้น
พัฒนาพนักงานให ้มีทักษะใหม ่ๆ	 (Re-Ski l l )	 
ที่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน	 เพื่อให้พนักงาน 
มีขีดความสามารถที่พร้อมปฏิบัติงาน	และธนาคาร
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามแผนยุทธศาสตร์ 
ที่ก�าหนด
	 ส�าหรบัการดงึดดูบคุคลากรภายนอกทีม่คีวามรู้	 
ความสามารถโดดเด่นมาปฏิบัติงานกับธนาคาร	
ธนาคารด�าเนินการผ่านโครงการต่างๆ	 อาทิ 
โครงการ	Management	Trainee	(MT),	โครงการ
ทุนการศึกษาปริญญาโทต่างประเทศ	 นอกจากนั้น	
ปัจจุบันธนาคารยังเพิ่มช่องทางการสรรหาบุคลากร
ที่มีความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้องกับ	Digital	
Banking	ได้แก่	ด้าน	Data	Scientist/Data	Analytics	
โดยสร ้างความร ่วมมือกับหน ่วยงานภาครัฐ 
ในการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงท่ีได้รับทุน 
จากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ	 เข้ามาปฏิบัติงานกับ
ธนาคาร	 เพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นเข้ามาร่วมพัฒนา
นวัตกรรมส�าหรับการด�าเนินธุรกิจและบริการด้าน
การเงนิเพือ่รองรบัการท�างานของธนาคารท่ีมุ่งสูก่าร
เป็น	Digital	Banking	โดยเมื่อเข้ามาร่วมปฏิบัติงาน
กบัธนาคาร	ธนาคารจะมอบหมายงานท่ีเป็น	Project-
Based	และมีการน�าลักษณะการท�างานแบบ	Agile	
มาปรับใช้	 นอกจากนั้น	 ธนาคารจะมีการพิจารณา
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับทักษะ	 ความรู ้ความ
สามารถ	ประสบการณ์	โดยเทียบเคียงกับ	Market	

รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562
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เข้ามาชดใช้ทุนต่อเนื่องกับธนาคาร	โดยธนาคารได้เริ่มด�าเนินการ
อย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี	2559	โดยบุคลากรเหล่านีจ้ะมทีกัษะทางด้าน	
Data	Science	&	Data	Analytics	ซึง่เป็นทักษะทีธ่นาคารต้องการ
ส�าหรับรองรับสู่การเป็น	Digital	Banking	

นอกจากนั้นในปี	2562	 ธนาคารยังได้มองหาช่องใหม่ๆ	 
ในการดึงดูดบุคลากรศักยภาพสูง	 โดยการให้ทุนส�าหรับพนักงาน
ภายใน	 ส�าหรับการเรียนต่างประเทศ	 และในประเทศ	 ซึ่งจะเน้น 
ในสาขาวชิาทางด้าน	Digital	Banking	เช่นเดยีวกบัทนุต่างประเทศ	
โดยให้ทนุดงักล่าวถอืว่าเป็นการ	Re-Skill	พนกังานได้อกีทางหนึง่ด้วย	

นอกเหนือจากการดึงดูดบุคลากรศักยภาพสูงผ่านโครงการ
ต่างๆ	ดงักล่าวข้างต้น	ธนาคารจะพจิารณาหน่วยงาน	หรอืลกัษณะ
งานที่มีความท้าทาย	 งานที่เป็น	Project-Based	 ให้กับพนักงาน	
นอกจากนัน้	ธนาคารจะพจิารณาผลตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัทกัษะ	
ความรู้	 ความสามารถ	 และประสบการณ์	 โดยเทียบเคียงกับ	 
Market	Rate	และภายหลงัจากทีพ่นกังานเข้ามาปฏบิตังิาน	ธนาคาร 
จะดูแลและพัฒนาพนักงานกลุ่มศักยภาพดังกล่าวผ่านการจัดท�า
แผนพัฒนารายบุคคล	 (Individual	Development	 Plan)	 
และ	Retention	Program	ต่อไป

ด้านการ Retention	พนักงานกลุ่มศักยภาพสูง	ธนาคาร
ได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ	 จาก	Best	Practice	 ในองค์กรชั้นน�า 
ทั้งในและต่างประเทศ	 รวมทั้งยังได้น�าข้อมูลต่างๆ	 ภายใน
ธนาคารมาวิเคราะห์	 เพ่ือเป็นการวางแนวทางในการดูแล
พนักงานกลุ่มดังกล่าวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	 ส�าหรับป	ี
2562	ธนาคารได้เริม่จดัท�า	Monitoring	Form	เพือ่เป็นเครือ่งมอื 
ในการควบคุมดูแลปัจจัยต่างๆ	 ที่จะ	Retain	 พนักงาน	 
ทั้งทางด้าน	Career	Path	 และผลตอบแทน	 โดยผลจาก	
Monitoring	Form	 ดังกล่าว	 สายงานทรัพยากรบุคคลฯ	 
จะน�าไปสือ่สารและหารอืกบัสายงานฯ	ต่างๆ	เพือ่หาแนวทาง
ในการ	Retain	พนักงานในแต่ละรายต่อไป	

โดยปัจจุบันแนวทางในการ	Retain	 พนักงานกลุ ่ม
ศักยภาพสูงของธนาคารมีทั้งด้าน	 Financial	 และด้าน	 
Non-Financial	ซึ่งประกอบด้วย	

Quality of Work	 ธนาคารมีการมอบหมายงาน	 หรือ
โครงการทีท้่าทายและเป็นโครงการทีส่�าคญัของธนาคารให้กบั
พนกังานกลุ่มศกัยภาพสงูเพ่ือเป็นการพัฒนาศกัยภาพพนกังาน
อยูเ่สมอ	ยกตวัอย่างโครงการส�าคญั	เช่น	โครงการ	Krungthai	
Next,	บตัรสวสัดกิารแห่งรฐั,	โครงการชมิ	ช้อป	ใช้	เป็นต้น	

Future Growth	ธนาคารมกีารดแูลเส้นทางความก้าวหน้า
ของกลุ่มศักยภาพสูงผ่าน	Monitoring	Form	เพื่อช่วยในการ	
Monitor	 Career	 Path	 ของพนักงานแต ่ละรายว ่า 
อยูใ่นจุดทีเ่หมาะสมกบั	Performance	และ	Potential	หรอืไม่	 
หากอยู่ในจุดที่ต้องดูแล	 สายงานทรัพยากรบุคคลฯ	 จะร่วม
หารือกับสายงานฯ	ต่างๆ	เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

Reward	 ธนาคารมีการดูแลเงินเดือน	 และกระบอก 
เงินเดือนของกลุ่มศักยภาพสูงแต่ละรายให้มีความเหมาะสม

โดยเทยีบเคยีงกบั	Market	Rate	และค่างานในงานทีพ่นกังาน
ปฏิบัติงานอยู่

Work-Life Balance	 ธนาคารดูแลด้านสวัสดิการต่างๆ	
ทั้งของพนักงาน	และครอบครัว	(คู่สมรส	บุตร)	นอกจากนั้น	
ธนาคารยังได ้มีการปรับสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 
โดยเฉพาะหน่วยงานทางด้าน	Innovation	ให้มีความทันสมัย	
และกระตุน้ให้เกิดความคดิสร้างสรรค์ทีจ่ะคดิผลติภณัฑ์ใหม่ๆ	
ให้กับธนาคารต่อไป

Inspiration	ธนาคารเน้นจัดกิจกรรมที่สร้าง	Inspiration	
ให้กบัพนกังานในหลายๆ	โอกาส	ทัง้การให้พนักงานได้เข้าไป
มีส่วนร่วมในงาน/กิจกรรมส�าคัญๆ	 ของธนาคาร	 การจัด
กิจกรรมให้นักเรียนทุนของธนาคารได้มีโอกาสรับประทาน
อาหารกับผู้บริหารระดับสูง	 เพื่อให้นักเรียนทุนได้รับนโยบาย
โดยตรงจากผู้บริหาร	 โดยในปี	2562	 ธนาคารได้มีการปรับ 
รูปแบบของกิจกรรมทานข้าวกับผู้บริหารระดับสูงให้มีความ	
Informal	 และผ่อนคลายมากขึ้น	 รวมท้ังสร้างบรรยากาศ 
ของกิจกรรมเพื่อกระตุ ้นให้เกิดการสื่อสารแบบ	 2-Way	
Communication	 ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทุน 
ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ	เกี่ยวกับธนาคารมากขึ้น

จากแนวทางในการ	Attract	และ	Retain	พนักงานกลุ่ม
ศกัยภาพสูงของธนาคารข้างต้นกเ็พือ่เป็นการเตรยีมพนกังาน
กลุม่ศกัยภาพสงูให้มคีวามพร้อมส�าหรบัการทดแทนต�าแหน่ง
ท่ีสูงข้ึน	 (Successor)	 รวมท้ังเพ่ือเป็นการดูแลและพัฒนา
ศกัยภาพของพนกังานอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้พนกังานเป็นก�าลงั
ส�าคัญของธนาคารในการที่จะขับเคลื่อนไปสู่การเป็น	Digital	
Banking	ต่อไป	

Talent Retention

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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401-1
จ�านวนและอตัราส่วนของพนักงานเข้าใหม่ และพนักงานท่ีพ้นสภาพ แยกตามช่วงอายุ เพศ และภูมิภาค 
 

ปี 2560 ปี 2561  ปี 2562

ข้อมูลพนักงาน เข้าใหม่
(คน)

พ้นสภาพ 
(คน)

เข้าใหม่
(คน)

พ้นสภาพ 
(คน)

เข้าใหม่
(คน)

พ้นสภาพ 
(คน)

จ�านวนของพนักงานจ�าแนกตามเพศ

ชาย 285 234 287 594 386 417

ร้อยละ 3.85 3.16 4.35 9.01 6.05 6.54

หญิง 595 542 367 854 456 678

ร้อยละ 3.63 3.31 2.42 5.63 3.09 4.60

รวม 880 776 654 1,448 842 1,095

จ�านวนของพนักงานจ�าแนกตามช่วงอายุ

อายุ	<	30 572 437 233 303 294 162

ร้อยละ 8.33 6.37 5.35 6.95 12.17 6.71

อายุ	30	-	50	 305 297 415 521 532 516

ร้อยละ 2.71 2.64 3.41 4.29 3.98 3.86

อายุ	>	50 3 42 6 624 16 417

ร้อยละ 0.05 0.74 0.11 11.89 0.30 7.81

รวม 880 776 654 1,448 842 1,095

จ�านวนของพนักงานจ�าแนกตามพ้ืนท่ี

กลาง	(กทม.	และปริมณฑล) 638 480 606 850 802 629

ร้อยละ 5.45 4.10 5.47 7.67 7.28 5.71

ภูมิภาค 242 296 48 598 40 464

ร้อยละ 2.01 2.46 0.45 5.60 0.40 4.59

ต่างประเทศ 0 0 0 0 0 2

ร้อยละ 0 0 0 0 0 13.33

รวม 880 776 654 1,448 842 1,095

อัตราส่วน	พนกังานใหม่	:	พนกังานพ้นสภาพ 1.13 1.00 0.45 1.00 0.77 1.00

รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562
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201-3,	401-2
การจดัสวสัดิการส�าหรบัพนักงาน 

	 ธนาคารจดัสวสัดกิารและสิทธปิระโยชน์ครอบคลมุพืน้ทีก่ารปฏบิตังิานทีส่�าคญัของธนาคาร	ทัง้อาคารส�านกังานใหญ่	ส�านกังานธรุกจิ	
ส�านักงานเขต	สาขา	รวมถึงพื้นที่ท�าการของธนาคาร	ทั้งในนครหลวงและภูมิภาค	โดยมีรายละเอียดสวัสดิการตามข้อที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนักงานธนาคารกรุงไทยแบ่งตามประเภท พนักงาน
ประจ�า

พนักงาน
สัญญาจา้ง

ลูกจา้ง
ชั่วคราว Outbound

ด้านเศรษฐกิจ

เงินเดือน

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	

เงินค่าล่วงเวลา - -

เงินยืมสวัสดิสงเคราะห์ -

เงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย -

เงินสมทบเงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย -

เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ -

เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ -

เงินกู้เพื่อสวัสดิการพิเศษ -

เงินช่วยเหลือพิเศษแก่พนักงานธนาคารที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ตั้งอยู่บนเกาะ - -

ด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวติ

เงินช่วยเหลือกรณีทุพพลภาพหรือถึงแก่กรรมจากการท�างาน

เงินทดแทน	 กรณีประสบอันตราย	 เจ็บป่วย	 ทุพพลภาพ	 ถึงแก่กรรมเนื่องจาก
ท�างาน	

เงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ	อันมิใช่เนื่องจากท�างาน	

เงินสงเคราะห์ค่าฌาปนกิจ	

การฌาปนกิจสงเคราะห์ - -

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ - -

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือบุตร

เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน

ด้านการจงูใจ

รถยนต์ประจ�าต�าแหน่ง - -

เงินประจ�าหน่วยงาน - -

เงินเพื่อตอบแทนความชอบในการท�างาน	 - -

เงินตอบแทนพิเศษในการท�างานกับธนาคารนาน	 - -

เงินตอบแทนพิเศษพื้นที่	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ต่อเนื่อง	

เงินตอบแทนสาขาที่เปิดท�าการทุกวัน - -

เครื่องแบบพนักงาน - -

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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กรณีของการลา เพศชาย เพศหญิง รวม

จ�านวนพนักงานที่มีสิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร 6,379 14,754 21,133

จ�านวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร 80 33 113

จ�านวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลางานเลี้ยงดูบุตรแล้วกลับมาท�างาน 77 31 108

อัตรากลับมาท�างานและการคงอยู่ของพนักงานที่กลับมาหลังจากระยะการ 
ลาหยุดสิ้นสุดลงแล้ว

96.25% 93.94% 95.58%

จ�านวนพนักงานท่ีกลับมาท�างานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาหยุดเพื่อเล้ียงดู
บุตร	และยังท�างานต่อหลังจากนั้นไป	1	ปี	(เปรียบเทียบปี	2561	กับ	2562)

*67 **16 83

กรณีของการลา

ค่าตอบแทนและสวสัดิการพนักงานธนาคารกรุงไทยแบ่งตามประเภท พนักงาน
ประจ�า

พนักงาน
สัญญาจา้ง

ลูกจา้ง
ชั่วคราว Outbound

ด้านสุขภาพ อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

สวัสดิการรักษาพยาบาล	และทันตกรรม -

การตรวจร่างกายประจ�าปี -

Krungthai	Fitness	Center

ด้านนันทนาการ สันทนาการ

บ้านพักสวัสดิการพนักงาน

วิปัสสนากรรมฐาน

กีฬาและนันทนาการ

ด้านการอ�านวยความสะดวกอื่นๆ

ร้านสหกรณ์พนักงานธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด

บริการพนักงานต่างๆ	 อาทิ	 บริการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์,	 
การเปลี่ยนแปลงที่อยู่	การอ�านวยความสะดวกด้านสวัสดิการพนักงาน

ร้านอาหารสวัสดิการ

หมายเหต	ุ:	

-	พนกังานประจ�า	คอื	พนักงานท่ีบรรจตุ�าแหน่งเป็นพนกังานธนาคาร

-	พนกังานสญัญาจ้าง	คอื	พนกังานทีธ่นาคารท�าการว่าจ้างโดยมกี�าหนดเวลาจ้างโดยมกี�าหนดระยะเวลาแน่นอน

-	ลกูจ้างช่ัวคราว	คอื	ลกูจ้างทีจ้่างไว้ปฏบิตังิานทีม่ลัีกษณะช่ัวคราวหรือมกี�าหนดเวลาจ้าง	และจะได้รบัสวสัดกิารตามตาราง	

-	Outbound	คอื	พนกังานส�าหรบัให้บรกิารทางโทรศัพท์

401-3
 ด้วยระบบการบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ	 ท�าให้ธนาคารเป็นเสมือนบ้านหลังท่ีสองของพนักงาน	 โดยในปี	2562	 ธนาคาร 
มีอัตราการกลับเข้าท�างานและอัตราการคงอยู่ของบุคลากร	หลังการใช้สิทธิลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร	(จ�าแนกตามเพศ)	ดังนี้	

*	ปี	2561		มพีนกังานชายลาช่วยภรรยาเลีย้งดบุูตรจ�านวน	70	ราย	และท�างาน

ถึง	31/12/2562	จ�านวน	67	ราย	(ลาออก	3	ราย)

**ปี	2561		มพีนกังานเพศหญงิลาเลีย้งดบูตุร	18	ราย	และท�างานถงึ	31/12/2562	

จ�านวน	16	ราย	(ลาออก	2	ราย)

หมายเหต:ุ	

-	ลาเลีย้งดบูตุร	คอื	เพศหญงิลาเลีย้งดบูตุรต่อ	หลงัจากลาคลอดแล้ว

-	ลาช่วยภรรยาเลีย้งดบูตุร	คอื	เพศชายลาช่วยภรรยาเลีย้งดูบุตร

201-3,	401-2

รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562
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การฝกึอบรมและการให้ความรู ้Training and Education 

 ธนาคารตระหนักดีว่า	 “พนักงาน”	 คือ	 หัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กรและเป็นแรงผลักดันท่ีจะน�าพาองค์กรไปสู่ความย่ังยืน	 
ธนาคารจงึได้มุง่เน้นพฒันาบคุลากรอย่างต่อเนือ่ง	บนพืน้ฐานการปฏบัิตต่ิอบุคลากรอย่างเป็นธรรม	โดยมุ่งเสรมิสร้างโอกาสความก้าวหน้า
และบรรยากาศการท�างานแบบมีส่วนร่วม	ตลอดจนส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองทุกที่	ทุกเวลา	

103-2 
กลยุทธ์การด�าเนินงาน 

ตามนโยบายของธนาคารท่ีมุ ่งพัฒนาพนักงานเพื่อให ้ 
บุคลากรมีความสามารถสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของ
ธนาคาร	 ซึ่งในป	ี2562	 ธนาคารเน้นเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู	่
Krungthai	Digital	Banking	 ภายใต้แนวคิด	 “เก่งงาน	 เก่งคน	 
เก่งเทคโนโลยี”	 ผ่านกระบวนการพัฒนาพนักงานของธนาคาร 
ที่เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์และปัจจัยต่างๆ	 มาเป็นตัวก�าหนด	 
เช่น	ยุทธศาสตร์ธนาคาร,	กลยุทธ์สายงาน,	Competency,	Job	
Description,	Career	Path,	Training	Need,	Training	Road	Map,	
Future	Trend	โดยแบ่งกลุ่มพนักงานออกเป็น	2	ระดับ	คือ	ระดับ
ผูบ้รหิารและระดบัพนกังาน	ธนาคารได้ด�าเนนิการพัฒนาพนักงาน
อย่างต่อเนื่องทุกปี	 เพื่อให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผน
ยทุธศาสตร์	และวตัถปุระสงค์เชงิยทุธศาสตร์ของธนาคาร	ซึง่มกีาร
พัฒนาทักษะใน	3	 ด้าน	 คือ	Core	Competency,	Technical	
Competency	และ	Management	Competency	เช่น	ความรู้
ผลิตภัณฑ์	 การขายและบริการ,	 สินเช่ือ,	 การพัฒนาภาวะผู้น�า	
(Leadership)	 ฯลฯ	 ผ่านหลากหลายช่องทางการพัฒนา	 เช่น	 
การฝึกอบรมแบบ	Classroom	Training	ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร	

โดยสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ,	 การศึกษา
หาความรู้ด้วยตนเอง	(E-Learning),	 การเรียนรู้ผ่านระบบ	VDO	
Conference,	 การฝึกอบรมในงาน	 (OJT),	Case	Study	&	
Workshop	ฯลฯ	นอกจากนี้ธนาคารยังสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
บุคลากรผ่านการแลกเปลีย่นประสบการณ์ระหว่างบุคลากรภายใน
ธนาคาร	(Experience	based	Training)	ซึง่ผูบ้รหิารระดบัสงูมส่ีวน
ร่วมสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภายในองค์กรอย่าง 
ต่อเนื่อง	โดยท�าหน้าที่วิทยากรภายใน	(Internal	Trainer)	ถ่ายทอด
ความรู้ให้พนักงานโดยตรงเพื่อให้เกิดความย่ังยืนในการพัฒนา
บุคลากร	 อีกท้ังยังมีการสร้างวัฒนธรรมการโค้ช	 (Coaching	
Culture)	 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการโค้ชระดับมืออาชีพตาม
มาตรฐานสากล	เพือ่ให้ผู้บรหิารสามารถใช้ทกัษะการโค้ชในการดงึ
ศกัยภาพและสร้างแรงจงูใจในการท�างาน	นอกจากนี	้เพือ่เป็นการ
สร้างวัฒนธรรมองค์แห่งการเรียนรู ้	 ธนาคารยังเปิดโอกาสให้
พนักงานจากบริษัทในเครือ	เข้ารับการอบรมไปพร้อมกับพนักงาน
ภายในธนาคารอีกด้วย

เพื่อให้กระบวนการพัฒนาบุคลากรและผู้น�าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ	 นอกเหนือจากรูปแบบการอบรมท่ีกล่าวไปข้างต้น	
ธนาคารยงัได้ออกแบบหลกัสตูรและเนือ้หาทีเ่น้นการเรยีนรูอ้ย่างมี
ปฏิสัมพันธ์	 โดยสอดแทรกเนื้อหาการอบรมเข้ากับเกมส์	 หรือ 
การจ�าลองเหตกุารณ์ต่างๆ	 เพือ่ให้พนกังานรูส้กึมส่ีวนร่วมในการเรยีนรู้	 
และได้ทดลองฝึกฝนในสถานการณ์จริง	อาทิ	หลกัสตูร	Hackathon	
หลักสูตร	Consultative	Selling	Skill	ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้
เสนอผลติภณัฑ์ให้กบัลูกค้าในสถานการณ์จรงิ	หลกัสตูร	Strategic	
Planning	and	Development	และหลักสูตร	Coaching	เป็นต้น

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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103-2
มาตรการด�าเนินงาน 

ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ธนาคาร	 นโยบายของผู้บริหาร	 นโยบาย 
ของสายงาน	 รวมถึงความต้องการระดับบุคลากรเพื่อน�ามาใช้
วิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยอื่นๆ	อาทิ	กรอบสมรรถนะ,	ความท้าทาย
เชงิยทุธศาสตร์ขององค์กรแผนปฏบัิตกิารขององค์กรทัง้ในระยะสัน้
และระยะยาว	ฯลฯ	เพื่อน�ามาก�าหนดแผนการพัฒนาบุคลากรของ
ธนาคารอย่างครอบคลุมครบทุกมิติอันจ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจ
ของธนาคาร	ซึง่เป็นการเสรมิสร้างทกัษะการท�างานให้กบัพนกังาน	
เพือ่ให้รองรบักบัการด�าเนนิธรุกจิท่ามกลางการแข่งขนัอย่างรนุแรง	
และการให้ความรู้ใหม่กับพนักงานท่ีมีการเปลี่ยนต�าแหน่งงาน	 
(Up-skill	&	Re-skill)	เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน	โดยในปี	2562	ธนาคาร
ยังมุ่งเน้นการพัฒนาใน	4	ด้าน	ดังนี้	

ท ่ามกลางความท้าทายทางเทคโนโลยีและการแข่งขัน 
ที่รุนแรงจากคู่แข่ง	(Bank	และ	Non-Bank)	ทั้งในและต่างประเทศ	
รวมถึงผลกระทบจากการ	Disruption	 ในธุรกิจ	 ธนาคารจึงมุ่ง
พัฒนาตามความสามารถของพนักงาน	 (Core	Competency,	
Technical	Competency)	 และความสามารถของผู ้บริหาร	
(Management	Competency)	โดยมีการวิเคราะห์และระบุส่วน
ที่ต้องพัฒนา	(Development	Areas)	เพื่อน�ามาใช้ในการวางแผน
การพัฒนาบุคลากรเพ่ือปิด	Competency	Gap	 ทั้งนี้เพ่ือให้
ธนาคารบรรลเุป้าหมายการเป็น	Digital	Banking	ทีม่กีารด�าเนนิงาน 
สอดคล้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎระเบยีบของหน่วยงานก�ากบั	
ฝ่ายสถาบนัพฒันาศกัยภาพบคุลากรในฐานะหน่วยงานหลกัในการ
พฒันาบคุลากรและผูน้�า	ได้พจิารณาปัจจยัต่างๆ	เริม่จากรวบรวม
ข้อมูลความต้องการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานในระดับองค์กร	

403-2
ด้านการ Strengthen Foundation

ธนาคารให้ความส�าคญัในเรือ่งการสร้างทกัษะ
พื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการท�างาน	 โดยครอบคลุมถึง
ทักษะที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติในหน้าที่	 ทักษะอื่นๆ	
ที่ส ่งเสริมการท�างานให ้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อองค์กรอย่างย่ังยืน	 รวมไปถึงเรื่อง
ต่างๆ	 ที่ส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร	 
จากนโยบายที่มุ ่งสู ่การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต	(Zero	Tolerance)	ธนาคาร
จึงได้ริเริ่มโครงการก�าหนดอัตลักษณ์และสร้าง
พฤตกิรรมทีพึ่งประสงค์	เพ่ือให้ความรูแ้ละแนวทาง
ในการก�าหนดแผนงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ขององค์กร	 เพื่อใช้เป็นต้นแบบ	 แนวทางในการ

404-2
ด้าน Leadership 

ธนาคารส่งเสรมิทกัษะของผูบ้รหิารให้มคีวามพร้อมและยกระดบั	Performance	
ของพนกังาน	ซึง่จากการวเิคราะห์	Management	Competency	ในปี	2562	ธนาคาร
เน้นการสร้าง	Inspiration,	Strategic	Orientation	และ	Coaching	Culture	โดย
จัดหลักสูตรให้กับผู้บริหารของธนาคารทั้งหลักสูตรภายในและภายนอกโดยสถาบัน
ระดับโลกที่มีชื่อเสียง	 อาทิ	Harvard	Business	School,	Cornell	University	 โดย 
ผู้บริหารทุกท่านจะได้เข้ารับการแลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองด้านต่างๆ	 จาก
วทิยากรทีม่ปีระสบการณ์	อาท	ิหลักสตูร	Harvard	Management	Program:	Leader	
Solution,	Digital	Transformation	and	Change	Management	in	Banking	Industry	
for	KTB,	Professional	Coach	Certification	Program	เป็นต้น

บริหารงาน	 และการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	
หลักสูตร	Market	Conduct	 ที่มุ่งเน้นให้ความรู้
พนักงานในเรื่องการก�ากับดูแลการให้บริการแก่
ลกูค้าอย่างเป็นธรรม	ซึง่เป็นไปตามสทิธขิัน้พืน้ฐาน
ของลกูค้าผูม้าใช้บรกิารทางการเงนิ	นอกเหนอืจาก
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานแล้ว	 
ในฐานะสถาบนัการเงนิ	ธนาคารยงัได้ให้ความส�าคญั 
กับการให้ความรู ้ เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี 
รูปแบบใหม่	(IFRS	9)	 เนื่องจากรูปแบบการบัญชี 
ดงักล่าวมีผลกระทบต่อการด�าเนนิงานของธนาคาร	 
อาทิ	 หลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับ
มาตรฐานบัญชี	 IFRS	9	 ส�าหรับผู้บริหาร	 และ
หลักสูตรความรู ้มาตรฐานการบัญชี	 IFRS9	 
เป็นต้น	

รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562
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404-2
ด้านการ Up-Skill & Re-Skill

ธนาคารก�าหนดทักษะที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องตามนโยบายของธนาคาร	ซึ่งแบ่งออกเป็น	
	 -	 Future	Bank	เพือ่เตรยีมความพร้อมพนกังานให้เข้าใจและ
ใช ้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีใหม่ๆ	 เพ่ือรองรับ 
การเป็น	Digital	Banking	ได้แก่	หลกัสตูรการวเิคราะห์ข้อมลูทางสถติิ
ด้วย	 SAS	 Enterprise	Guide,	Data	 Science	Pathway,	 
Data	Science	Pathway	(RapidMiner	and	Phyton),	Design	
Thinking	&	Hackathon	For	Digitization	Legal	Process,	Agile	
Way	of	Working	ภายใต้โครงการ	Krungthai	Yes	We	Can	

	 -	 Retail	 เพือ่เตรยีมความพร้อมพนักงานในการปรบัเปลีย่น 
รูปแบบ/กระบวนการท�างานเพื่อรองรับการก้าวสู ่การเป ็น	 
Digital	Banking	 ได้แก่	 หลักสูตร	How	to	be	A	Successful	
Migrator,	KTB	Financial	Planner,โครงการศาลดิจิทัล	(e	-Court),	
NEXT	 ผ่าน	E-learning,	Super	Heroes	Program	(for	CRM)	 
หรือ	Unlock	Your	Mind	To	Be	a	Hero

	 -	 Credit	&	Core	Business	 เพื่อ
เตรียมความพร้อมพนักงานในการบริหาร
ประสบการณ์ลูกค้าเพื่อให้ได้รับบริการที่
เหนอืความคาดหมายและสร้างความผกูพนั
ให้มีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล	 ได ้แก ่	
หลักสูตร	 Lending	 Innovation,	 AI,	
Machine	Learning	&	Big	Data	 for	
Financial	Institutions,	Pre	&	Post	Sale	
Knowledge	(Credit	Analysis)	การใช้งาน	
Robotic	Process	Automation	(RPA)	โดย
โปรแกรม	UiPath,	IFRS9/TFRS9,	Workshop	
ระดมความคดิ	หาโอกาสทางธรุกจิ	ในตลาด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,	Fraud	Risk	 in	
Financial	Institutions,	Credit	Derivative,	
The	Ultimate	Dealmaker,	A	Guide	to	
Become	A	Trusted	Solution	Provider

	 -	 Cyber	Awareness	เพือ่สร้างความ
ตระหนักรู้ทางด้าน	Cyber	ให้กับพนักงาน
ซึ่ งจะช ่วยให ้การปฏิบั ติ งาน/การใช ้
เทคโนโลยีมคีวามปลอดภยั	ได้แก่	หลกัสตูร	
Cyber	Risks	กบัการเปลีย่นแปลงในยคุ	4.0,	
All-in-One	Cyber	security,	Cybersecurity	
Managing	Risk	in	the	Information	Age,	
การให้ความรู้ด้านการป้องกันข้อมูลส�าคัญ
ของธนาคาร	(DPA	Protection	Assessment),	
พ.ร.บ.	คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล	พ.ศ.	2562,	 
IT	Governance	&	Cyber	Resilience	
Program	(ITG)

	 -	 Data-Driven	 Organization	
พัฒนาบุคลากรจากหลากหลายสายงาน 
ไปสู่การเป็น	Data	Scientist	ที่มีทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และการวิเคราะห์
ข้อมูล	(Data	Analytics)	ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายในการใช้	Data-Driven	 เพื่อ 
ขบัเคลือ่นองค์กร	โดยมวีตัถปุระสงค์ในการ
พัฒนาพนักงานให ้สามารถน�าข ้อมูล
ธนาคารทีม่อียูไ่ปต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์
ในการจัดท�ากลยุทธ ์และประกอบการ 
ตัดสินใจในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนิน
ธุรกิจของธนาคาร	

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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404-2
ด้าน Digital Banking

จากกระแสดิจิทัลเทคโนโลยีที่เพ่ิมข้ึนอย่างรุนแรงในยุคปัจจุบัน	 ธนาคารมุ่งสร้างทักษะที่จ�าเป็นต่อ 
การเป็น	Digital	Banking	โดยพัฒนาทั้งในด้าน	Digital	Mindset	&	Digital	Literacy	Skill	และ	Digital	Skill	 
ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน	 รวมไปถึงความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ	 ให้กับองค์กรได้	 เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลากหลายกลุ่มในยุคดิจิทัลได้มากขึ้น	ซึ่งรวมถึงกลุ่ม	5	Ecosystems	ด้วย	
และเพือ่ให้สามารถด�าเนนิธรุกจิได้ตามกระแสการเปลีย่นแปลง	ธนาคารได้ให้ความรูพ้นกังานในเรือ่ง	Agile	Way	 
of	Working	 ควบคู่ไปกับเร่ือง	Design	Thinking	 เพ่ือให้สามารถน�าไปปรับใช้ได้จริงในการปฏิบัติงาน	 
โดยธนาคารได้จัดหลักสูตร	Hackathon	for	Compliance	Innovation	and	Mindset	ให้แก่พนักงานที่ได้รับ 
คัดเลือกจากสายงาน	 ร่วมกันระดมความคิดสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการท�างานบนพื้นฐานของหลัก	
Market	Conduct	 ซ่ึงสามารถน�าไปประยุกต์ใช้จริงในการท�างานได้	 นอกจากนี้	 ธนาคารยังมุ่งสร้าง 
ความตระหนักรูแ้ละความรูใ้นด้าน	Cyber	Security	หรอืการรักษาความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัของข้อมูล 
ลูกค้าให้กับพนักงานทุกระดับ	 เพื่อรองรับอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของจ�านวนธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ระบบดิจิทัล	 และให้ลูกค้าสามารถใช้บริการของธนาคารได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	 โดยธนาคารได้เพิ่ม 
การอบรมในหลกัสตูรทีส่ร้างความตระหนกัรูแ้ละความรูที้เ่กีย่วข้องกบัความปลอดภยัทางไซเบอร์	(Cyber	Security)	 
ให้กับพนักงานภายในธนาคารทุกระดับตั้งแต่ระดับกรรมการธนาคารไปจนถึงระดับพนักงาน	 ผ่านช่องทาง 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง	(E-Learning)	แบบ	Classroom	และอีเมล	ในปี	2562	ธนาคารได้ริเริ่มโครงการ	Data	
Protection	Assessment	(DPA)	 โดยได้คัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติ	(DPA	Champion)	 มารับความรู ้
ในเรือ่งการป้องกนัข้อมลูทีส่�าคญัของธนาคาร	และน�าไปเผยแพร่ต่อภายในธนาคาร	ควบคูไ่ปกบัการให้ความรู ้
ในเรื่อง	 พ.ร.บ.	 ข้อมูลส่วนบุคคล	 พ.ศ.	2562	(PDPA)	 นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่ส่งเสริมความสามารถ 
ในด้าน	 IT	 เพ่ือให้สามารถรองรับเทคโนโลยีในปัจจุบัน	 และท่ีก�าลังจะมาในอนาคตท่ีรวมไปถึง	Cloud	
Computing	และเทคโนโลยี	Mobile	อาทิ	หลักสูตร	CompTIA	Project+	หลักสูตร	CompTIA	Advanced	
Security	Practitioner+	(CASP+)	หลักสูตร	ATDD	with	Robot	Framework	

ธนาคารมองเห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาทรัพยากร
มนษุย์อย่างยัง่ยืน	จงึถอืว่าพนกังานทุกคนในธนาคารเป็นสนิทรพัย์
อันมีค่าที่ธนาคารต้องพัฒนาและรักษาไว้	 มีพนักงานจ�านวนมาก
ทีท่�างานให้กบัธนาคารมาอย่างยาวนาน	สัง่สมประสบการณ์	ความรู้	 
ทกัษะ	ความเชีย่วชาญ	ในเรือ่งเฉพาะเจาะจงของธนาคารทีส่ามารถ 
ถ่ายทอดให้กับพนักงานคนอ่ืนๆ	 ภายในธนาคาร	 ผ่านช่องทาง	
Knowledge	Mana	gement,	KM	Agent,	Knowledge	Sharing	
จากผูเ้กษยีณ	เพือ่ให้เกดิความรูแ้ละข้อแนะน�าดีๆ 	ทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อการท�างาน	จนสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้	ธนาคาร
จึงจัดโครงการ	Train	the	Trainer	ขึ้น	เพื่อพัฒนาวิทยากรภายใน
องค์กรให้เป็นวทิยากรทีม่คีวามเป็นมอือาชพี	มทีัง้ความรูแ้ละทกัษะ	
ที่จ�าเป็นต่อการถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนพนักงาน	ซึ่งในปี	2562	
ธนาคารมหีลกัสตูร	Train	the	Trainer	หลายหลกัสตูร	อาท	ิหลกัสตูร	
การก�าหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์	 หลักสูตร	
Situational	Leadership	หลกัสตูร	Crucial	Conversation	หลกัสูตร	
The	7	Habits	of	Highly	Effective	People

นอกจากนี้ธนาคารยังมุ่งเน้นให้พนักงานมีการพัฒนาตนเอง	
(Self-Learning)	 โดยให้ความรู ้ผ ่านช่องทาง	 Knowledge	
Management	 และ	E-Learning	 เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง	 (Self-Learning)	 ซึ่งจะช่วยให้พนักงาน
สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี	 ทุกเวลา	 โดยในปี	2562	 ธนาคารได้เพ่ิม
จ�านวนหลักสูตรในช่องทาง	E-Learning	เพื่อให้พนักงานสามารถ
เรียนรู้ได้มากขึ้น	 โดยเฉพาะหลักสูตรที่เป็นสมรถนะหลักของ
ธนาคาร	อาท	ิหลกัสตูรการใช้งาน	Google	Application:	Google	
Drive	 หลักสูตรการรับรู ้และเข้าใจแผนยุทธศาสตร์ธนาคาร	
หลักสูตรการใช้งานระบบ	Procure	to	Pay	(Phase	1)	หลักสูตร	
Cyber	 Security	 เป็นต้น	 ท้ังน้ีธนาคารเน้นพัฒนาบุคลากร 
ให้สามารถสร้างเนื้อหา	(Content	Creator)	ส�าหรับหลักสูตรผ่าน	
Digital	Learning	อีกด้วย	

เพื่อเป็นการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดฝึก
อบรม	 ธนาคารได้มีการประเมินผล	 และติดตามประสิทธิผลของ
การพฒันาและระบบการเรยีนรูข้องบุคลากรและผูน้�าให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ทีก่�าหนด	และน�าผลการประเมินและตดิตามผลมาใช้
ประกอบการวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาต่อไปอีกด้วย

รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562
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404-1
ในปี 2562 พนักงานและผู้บรหิารของธนาคารได้รบัการฝกึอบรม  
โดยจ�าแนกตามเพศ ระดับพนักงาน ดังน้ี

ข้อมูลการฝกึอบรมของพนักงาน 2560 2561 2562

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย	(ชม./คน/ปี) 75.56	 72.15	 73.30

จ�านวนชั่วโมงการอบรมทั้งหมด	(ชั่วโมง) 1,693,776	 1,591,923	 1,507,459

จ�าแนกตามเพศ (ชม./คน/ปี)

เพศชาย	 66.10	 56.18	 77.41

เพศหญิง	 79.66	 63.69	 71.55

จ�าแนกตามระดับพนักงาน (ชม./คน/ปี)

กลุ่มพนักงาน	 72.33	 56.18	 97.38

กลุ่มผู้บริหาร 93.82	 63.69	 65.36

การจดัหลักสูตรส�าหรบัพนักงาน
จ�านวนหลักสูตร

(หลักสูตร)
จ�านวนรุน่

(รุน่)
จ�านวนพนักงานท่ีเข้ารบั 

การอบรม (คน)

2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562

การเรียนรู้ภายในธนาคาร 414 395 399 1,362 1,331 1,097 94,683 99,674 74,479

การเรียนรู้ภายนอกธนาคาร 205 207 235 219 239 246 787 1,692 738

การเรียนรู้ผ่านระบบ	E-Learning 11 40 40 67 370 213 11,423 33,448 342,624

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

	 ธนาคารมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน	(Performance	
Management)	 ซึ่งเป็นกระบวนการที่ด�าเนินการอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง	 เพื่อผลักดันให้ผลงานของพนักงานบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ธนาคาร	หน่วยงาน	และบุคคล	ได้ก�าหนดไว้	ได้แก่	
 1) ก า ร ว า ง แผนก� า หนดตั ว วั ด ผลกา รด� า เ นิ น ง าน  
เป้าหมาย	และเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลจะต้องมีความชัดเจน	
และสอดคล้องกบัทศิทางตามยุทธศาสตร์ของธนาคาร	โดยมีการน�า
ตัวชี้วัดผลงาน	 (KPI)	 มาใช้เป็นเคร่ืองมือก�าหนดเป้าหมาย 
การท�างานของพนกังานโดยมกีารตกลงร่วมกนัระหว่างผูบ้งัคบับญัชา 
กับผู ้ปฏิบัติงาน	 ซึ่งเป ็นกระบวนการที่ ให ้ความส�าคัญกับ 
การมส่ีวนร่วมระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัผู้ปฏบิตังิาน	ในการผลกัดนั 
ให้พนักงานมีผลงานสูงขึ้น	
 2) การติดตามผลงาน	 การให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติงาน	 
และการสอนงาน	(Coaching	&	Feedback)	 ผู้บังคับบัญชา

สามารถตดิตามผลการปฏบิตังิานของผูใ้ต้บงัคบับัญชาว่ามผีลงาน
คืบหน้าและใกล้บรรลุเป้าหมายตาม	KPI	 เพียงใด	 นอกจากน้ัน 
ผู้บังคับบัญชาจะต้องหาแนวทางในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา	
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท�างานได้ดียิ่งขึ้น	 มีการสอนงาน	
และให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา	
 3) การประเมนิผลการปฏิบตังิานโดยวัดจากความส�าเรจ็ของงาน 
โดยเทียบกับเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	
 4) การเชื่อมโยงผลที่ได ้จากการประเมินไปใช้ในการ 
พจิารณาผลตอบแทนทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิให้แก่พนกังาน
ทั่วทั้งองค์กร	 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีผลการ
ปฏิบัติงานท่ีดี	 มีความมุ่งม่ันในการท�างานตามหลัก	Pay	 for	
Performance	เพือ่มุง่สูก่ารเป็น	Performance	Driven	Organization

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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404-3

ข้อมูล
รอ้ยละของพนักงานท้ังหมด

2560 2561 2562

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (%)

พนักงานที่ได้รับการประเมินต่อพนักงานทั้งหมด 100 100 100

จ�าแนกตามเพศ (%)

เพศชาย	 100 100 100

เพศหญิง	 100 100 100

จ�าแนกตามระดับพนักงาน (%)

กลุ่มพนักงาน 100 100 100

กลุ่มผู้บริหาร 100 100 100

1

23

4

การวางแผน (Planning)

 KPI Setting  Target Setting

การติดตามผลงาน  
(Monitoring & Managing Performance)

 Coaching & Feedback  Review and Tracking

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
(Performance Appraisal)

 การวดัผลการปฏิบัติงาน   Performance Ranking

เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานกับผลตอบแทน

 ขึ้นเงนิเดือน  โบนัส  เล่ือนต�าแหน่ง

Performance Driven Organization

การก�าหนดและบรหิารค่าตอบแทน

นโยบายการบรหิารค่าตอบแทนของผู้บรหิาร 

	 ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนของผู ้บริหาร 
ทีเ่ป็นธรรม	สมเหตสุมผล	สามารถแข่งขนักบัตลาดได้	เพือ่เป็นการ 
จูงใจให้ผู ้บริหารปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายหลกัขององค์กรและสอดคล้องกบัผลประโยชน์ของธนาคาร
ในระยะยาว	 โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	
ท�าหน้าที่ทบทวนในปัจจัยต่างๆ	ดังนี้
	 1.	ความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน	 
	 	 ผลการด�าเนนิงานระยะสัน้	และผลการด�าเนนิงานระยะยาว	
	 2.	ความเหมาะสมและสอดคล ้องกับต�าแหน ่งหน ้า ท่ี	 
	 	 และภาระความรับผิดชอบของผู้บริหาร	
	 3.	สถานะทางการเงินของธนาคาร	 และระดับค่าตอบแทน 
	 	 ทีส่ามารถเทยีบเคยีงได้กบับรษัิทในกลุ่มธรุกจิระดบัเดยีวกนั	
	 โดยค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร	ประกอบด้วย	เงนิเดอืนและค่าจ้าง	
สทิธปิระโยชน์ตามกฎหมาย	และสทิธปิระโยชน์ตามสภาพการจ้าง

การจา่ยค่าตอบแทนของพนักงาน 

	 การจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงาน	 ธนาคารได้ด�าเนินงาน
ตามนโยบาย	PDO	(Performance	Driven	Organization)	 คือ	
“องค์กรทีข่บัเคลือ่นด้วยผลการปฏบิตังิานเป็นส�าคญั”	โดยพนกังาน
จะได้รับผลตอบแทนสอดคล้องตาม	Performance	 ของตนเอง	
นอกจากนัน้ธนาคารดแูลให้พนกังานได้รบัเงนิเดอืน	และสทิธปิระโยชน์
ที่เหมาะสมตามต�าแหน่งหน้าที่	ความรับผิดชอบ	และอยู่ในอัตรา
ที่เทียบเท่ากับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่น	 ธนาคาร 
จดัให้มสีวสัดกิารทีห่ลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของ
พนกังานได้อย่างเหมาะสม	และยงัมกีารพจิารณาปรบัเพ่ิมเงนิเดือน
พิเศษระหว่างปีให้กับพนักงานที่มีศักยภาพสูงของธนาคาร
	 ธนาคารมีการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษตามผลงาน	 (โบนัส)	 
เป็นเงินท่ีจ่ายเพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา	 
ซึง่ช่วยสร้างแรงจงูใจในการท�างาน	ส่งเสรมิให้พนกังานมคีวามมุง่มัน่ 
ในการท�างานอย่างต่อเน่ือง	 และรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถ
ให้ปฏิบัติงานกับธนาคาร
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ทัง้นี	้เพือ่การบรรลเุป้าหมายบ้านหลังทีส่อง	ธนาคารจงึได้จดัท�าโครงการ	KRUNGTHAI	SAFETY	TOGETHER	ครอบคลมุการด�าเนนิงาน 
ทั้ง	3	Summits	โดยมีขอบเขตการด�าเนินงาน	3	ด้าน	คือ	Law,	Knowledge	และ	Workplace	ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพของบุคลากร 
ทั่วทั้งองค์กร	 สร้างสภาพแวดล้อมการท�างานให้เหมาะสม	 ปลอดภัย	 ปราศจากความเสี่ยง	 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการท�างาน	 
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากรทั่วทั้งองค์กร	โดยโครงการนี้มีภารกิจ	4	ประการ	ได้แก่	

สุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานท่ีท�างาน

ธนาคารกรุงไทย	 ตระหนักถึงความส�าคัญของสุขภาพ 
และความปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	
ตลอดจนสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการทีป่ราศจากอันตราย 
และความเสี่ยง	 ธนาคารจึงได้ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงาน 
ด้านความปลอดภัยฯ	 นโยบายความปลอดภัยฯ	 วิสัยทัศน ์

ความปลอดภัยฯ	พันธกิจความปลอดภัยฯ	เป็นกรอบและแนวทาง
ของกระบวนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ	 โดยยึดถือ 
การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัย	 
จนน�าไปสู่การสร้าง	 “วัฒนธรรมความปลอดภัยฯ	 ขององค์กร”	 
และท�าให้พนักงานรู้สึกว่า	“ธนาคารคือบ้านหลังที่สอง”	

 สรา้งวฒันธรรมความปลอดภัยของ
องค์กร (Safety Culture)

 อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident)
 ธนาคารคือบ้านหลังท่ีสอง

 จ�านวน Case ด้านความปลอดภัยฯ ท่ี
ถูกลงโทษหรอืถูกปรบั จากหน่วยงาน
ราชการ = 0 

 อัตราการบาดเจบ็จากการท�างานรวม 
(Total Recordable Injuries Rate: 
TRIR) ≤ 1.00

 อัตราความถ่ีการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้น
หยุดงาน (Lost Time Injuries 
Frequency Rate: LTIFR) = 0

 อัตราการเจบ็ป่วยจากการท�างาน = 0

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้
 จ�านวน Case ด้านความปลอดภัยฯ ท่ีถูก

ลงโทษหรอืถูกปรบั จากหน่วยงานราชการ 
= 0 

 อัตราการบาดเจบ็จากการท�างานรวม 
(Total Recordable Injuries Rate: 
TRIR) = 0.09

 อัตราความถ่ีการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุด
งาน (Lost Time Injuries Frequency 
Rate: LTIFR) = 0

 อัตราการเจบ็ป่วยจากการท�างาน = 0

เป้าหมาย
การด�าเนินงานปี 
2565 (ระยะยาว)

เป้าหมาย
การด�าเนินงานปี 
2562 

ผลการ
ด�าเนินงานปี 
2562 

103-2,	103-3

dnaliahT ytefaS ยาบยโนบกับัรดอส

Safety Summit Safety Culture

นาฐรตามะลแยามหฎกมาติตับิฏปราคานธ
ษทโงลรากบัรดไมไ /ยัภดอลปมาวคนาด

รากชารนางยวนหกาจ บรัปกถอรืห
งดสแราคานธบกัหใดี่ทีณษกลัพาภงารส
งอ่รืเนใญคัาสํมาวคหใราคานธาวนห็เหใ

ยภัดอลปมาวค

)timmuS ytefaS( ราคานธงอข ฯยภัดอลปมาวคนาดนางนนิเาดํรากยามหาปเ
้นีงดั นอตน้ขั 3 นปเกอองบแ

ผ บริหาร พนักงาน มีจิตสํานึกดาน
ฯยภัดอลปมาวค

ผ บริหาร พนักงาน ปฏิบัติงานดวย
รากกาจตหเิตับอดิกเมไ/ ยัภดอลปมาวค

)tnediccA oreZ( นางติบัฏิป

ความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน
(2559-2563)

02
ขัน้ท่ี

มาวคมรรกตัวนงา้รส
ปลอดภัย ขององค์กร 

"
"

และพนักงานรู้สึกว่า 
งลัหนา้บ อคืราคานธ

(2560-2564)

03
ขัน้ท่ี

วางรากฐานด้านความ
 ยัมานอวีชาอ ยัภดอลป

และสภาพแวดล้อมใน
งรแง็ขแห้ในางาทํราก

(2557-2558)

01
ขัน้ท่ี

ธนาคารชั้นนําในเรื่อง

ปิด Gap คูเ่ทียบเพ่ือให้
ธนาคารกรุงไทยเป็น

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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1.	 ให้ความรูแ้ละสร้างความตระหนกัเรือ่งความปลอดภยั
ในการท�างานให้กับบุคลากรทั่วทั้งองค์กร

2.	 ประเมินและควบคุมอันตรายต่างๆ	 ที่จะส่งผลต่อ
สุขภาพของบุคลากรทั้งองค์กร	และผู้มาติดต่อกับธนาคาร

  กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบริหาร
แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ด ้ า น ค ว า มปล อดภั ย 
อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	
(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2553

  กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบริหาร	
จัดการ	 และด�าเนินการด้านความปลอดภัย
อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
เกี่ ย วกับการป ้ องกันและระงับอัคคีภั ย	 
พ.ศ.	2555

  กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจดัการด้านความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	 
และสภาพแวดล้อมในการท�างานเกี่ยวกับ 
ความร้อน	แสงสว่าง	และเสียง	พ.ศ.	2559

  กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบริหาร	
จัดการ	 และด�าเนินการด้านความปลอดภัย	
อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
เกี่ยวกับไฟฟ้า	พ.ศ.	2558

  ประกาศกรมฯ	 เรื่อง	 มาตรฐานความเข้ม 
ของแสงสว่าง

  ประกาศกรมฯ	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์	วธิกีารตรวจวดั	 
และการวิเคราะห์สภาวะการท�างานเกี่ยวกับ
ระดับความร้อน	แสงสว่าง	หรือเสียง	รวมทั้ง
ระยะเวลาและประเภทกจิการทีต้่องด�าเนนิการ

ธนาคารได้ส่งเสรมิผลักดนันโยบายถ่ายทอดสู่การปฏบัิตขิอง
ฝ่ายต่างๆ	 โดยมีระบบท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ังองค์กร 
ทั้งส�านักงานใหญ่	 ส่วนภูมิภาค	 และสาขา	 ผ่าน	KTB-SSHE	 
(KTB-Safety,	Security,	Health	and	Environment)	และมีการด�าเนนิการ 
ที่แตกต่างกันไปตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละสถานที่
ท�างาน	หรอืสภาพแวดล้อมในการท�างาน	เพือ่สร้างสภาพแวดล้อม
การท�างานให้เหมาะสม	ปลอดภยั	ปราศจากความเสีย่ง	โดยมงีาน

403-4
ข้อตกลงด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
ซึ่งครอบคลุมข้อตกลงของสหภาพแรงงาน 

	 การด�าเนินการด้านสุขภาพและความปลอดภัยของธนาคาร 
จะถือการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของ	 พ.ร.บ.	 แรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์	 พ.ศ.	2543	 และ	พ.ร.บ.	ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	พ.ศ.	2554	ซึง่ธนาคารได้ก�าหนด
สิทธิประโยชน์ต่างๆ	 เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย	 เช่น	 
การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปี	 การจ่ายเงินทดแทนกรณี
ทุพพลภาพ/เสียชีวิต	อันเนื่องมาจากการท�างาน	การดูแลสถานที่
ท�างานให้มีความปลอดภัย	 การเพิ่มจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด	 
การจัดให้มีอุปกรณ์นิรภัยส�าหรับติดรถยนต์	 เช่น	 แผ่นฟิล์ม 
กันกระสุน	 แผ่นนิรภัย	 กระเป๋านิรภัย	 แผ่นพนักพิงหลังนิรภัย	 
ในพื้นที่	3	จังหวัดชายแดนใต้และพื้นที่ต่อเนื่อง	เป็นต้น
	 โดยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย	 จะท�าหน้าที่
เป็นตัวกลางรับเรื่องราวร้องทุกข์	 เพ่ือน�าเร่ืองเข้าสู ่ที่ประชุม 
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	 ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพและ 
ความปลอดภยัให้กบัพนกังานทีน่อกเหนอืจากการจดัสทิธปิระโยชน์
ต่างๆ	 ที่ธนาคารมีอยู่แล้ว	 เช่น	 การจัดให้มีเครื่องฟอกอากาศ 
เพิ่มเติมในอาคารที่มีปัญหาฝุ่นละออง	เป็นต้น

ตัวอย่างกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ  
ท่ีธนาคารด�าเนินการ

  พระราชบัญญัติความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	พ.ศ.	2554

  กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบริหาร
แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ด ้ า น ค ว า มปล อดภั ย 
อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	
พ.ศ.	2549

1

2

3.	 ดแูลสภาพแวดล้อมการท�างานให้เหมาะสมและปลอดภยั
4.	 สร้างเสริมให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรมีสุขภาวะที่ด ี

ท้ังทางด้านร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	และสงัคม	และด�าเนินการภายใต้ 
Safety	Value	6	ประการ	ได้แก่	

S A F E T Y
Sustainability

ปลอดภัยอย่างย่ังยืน
Awareness

ตระหนัก 
ถึงความปลอดภัย

First
ปลอดภัยไวก่้อน

Environment
สภาพแวดล้อม 

ปลอดภัย

Together
ปลอดภัยไปด้วยกัน

You
ความปลอดภัย 

เริม่ท่ีตัว “คุณ”

รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 เป็นหน่วยงานกลางในการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ	 ของธนาคาร	 และขับเคล่ือน 
การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ	 ของธนาคารให้เป็นระบบ	 
โดยจะมีการรายงานผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ	 
ต่อคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือสวสัดภิาพ 
ของพนักงานให้ผู้บริหารทุกสายงานรับทราบทุกไตรมาส

 KTB-SSHE	 คือ	 คณะท�างานเพื่อดูแลด้านความปลอดภัย	
สวัสดภิาพ	สขุอนามัย	และสิง่แวดล้อม	ของทัง้ธนาคาร	ซึง่มฝ่ีายงาน 
ต่างๆ	รับผิดชอบ	ประกอบด้วย

  ฝ ่ายบริหารงานวินัยและ
พนักงานสัมพันธ์
  ฝ่ายอาคารและจัดการทรพัย์สนิ	

  ฝ่ายบริการและรักษาความ
ปลอดภัย
  ฝ่ายสถานพยาบาลธนาคาร

คณะกรรมการนโยบาย
บรหิารจดัการ 

สภาพแวดล้อมเพ่ือ
สวสัดิภาพของพนักงาน

ประชุมเพ่ือวางแผนการด�าเนินงาน
ด้านความปลอดภัย

KTB-SSHE

 Safety
 Security

 Health
 Environment

 หากท่าทางการท�างานไม่เหมาะสมอาจจะท�าให้เกิด
ความผดิปกตขิองระบบต่างๆ	เช่น	ระบบกระดกูและกล้ามเนือ้	 
ระบบการย ่อยอาหาร	 ระบบหัวใจและหลอดเลือด	 
ระบบฮอร์โมน	และการมองเห็น	ซึ่งอาจท�าให้ประสิทธิภาพ
ในการท�างานลดลง

ธนาคารมีการด�าเนินการด้านความปลอดภัยฯ  
เพ่ือดูแลพนักงาน ดังน้ี

เชิงรุก เชิงรบั

สถานพยาบาลธนาคาร คลินิกกายภาพบ�าบัด &  
KTB Fitness Center

โครงการ KTB 
ERGONOMICS CARE 
(การออกแบบส�ารวจ  

ตรวจและปรบัปรุงสถานีงาน/ 
ท่าทางการน่ังของพนักงาน)

คู่มือความปลอดภัยฯ/ 
Safety Together/ 

Health Tips
(ออกส่ือให้ความรู ้

กับพนักงาน)

โครงการ KTB MEM
(ตรวจสภาพแวดล้อม 

ในการท�างาน)

KTB Fitness Center

  ง า น ธ น า ค า ร เ ป ็ น ง า น
ส�านักงาน	 ที่พนักงานต้อง 
นั่งท�างานด้วยท่าทางซ�้าๆ	 
ต่อเน่ืองเป็นเวลานาน
  เป็นงานทีต้่องใช้คอมพิวเตอร์
ในการท�างาน

นอกจากน้ีในปี 2562 ธนาคารยังให้ความส�าคัญในการดูแลประเด็น Office Syndrome 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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	 ในปี	2562	ธนาคารมีการก�าหนดเป้าหมายของการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ	ที่ชัดเจน	โดยพบว่าผลการด�าเนินงานในปี	2562	
เป็นที่น่าพึงพอใจ	

คะแนนความพึงพอใจโดยรวม

4.00

4.52 4.21

คะแนนความพึงพอใจ
ด้านความปลอดภัยฯ

4.00

4.50 4.24

คะแนนความพึงพอใจด้านความปลอดภัยฯ

4.00

คะแนนความพึงพอใจด้านมาตรฐาน

4.00

4.54 4.29

คะแนนความพึงพอใจด้านมาตรฐาน
 ฯยภัดอลปมาวคาษกัรบบะร

4.00

4.51 4.23

SAFETY, SECURITY AND HEALTH

ENVIRONMENT

 นางกันพงอข ฯยัภดอลปมาวค ≥ 75% 
จใา้ขเมาวคะลแู้รบัรรากกนัหะรตมาวคีมนิมเะรปบบแ

ู้รบัรรากะลแกนัหะรตมาวค

2561 2562

75%
90.14% 94.74%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

รตสูกลัหมรบอรากนวนาํจ
ด้านความปลอดภัยฯ

)นุ่ร(

2220 25

ลมูอ้ขนวนาํจ

7870 82

00 0

การทํา 5 ส.

100%100% 100%
4.45 4.18

นางาทํรากกาจบ็จเดาบราการตัอ

 มวรนางาทํรากกาจบ็จเดาบราการตัอ
(Total Recordable Injuries Rate : TRIR)           

≤ 1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

2561 2562

0.07 0.09

TRIR
≤ 1.00

(Lost Time Injuries Frequency Rate : LTIFR)

00 0

2561 2562

75% 76.40% 78%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

LTIFR = 0

รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562

063



403-1
โครงสรา้งด�าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ และคณะกรรมการด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคาร 

บุคคล/คณะท�างาน ความรบัผิดชอบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ถ่ายทอดนโยบายความปลอดภัยฯ	(Safety	Policy)	สู่พนักงานทุกคน	ให้ร่วมขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้าน

ความปลอดภยัฯ	และเพือ่แสดงให้หน่วยงานต่างๆ	ทัง้ภาครฐัและเอกชน	รบัทราบว่าผูบ้รหิารของธนาคารกรงุไทย 

มีความมุ่งมั่นในการดูแล	 และยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกคน	 โดยเฉพาะการดูแลสภาพแวดล้อม 

ในการท�างานให้มีความปลอดภัย	 และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน	 อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ 

และความเป็นผู้น�าในเรื่องความปลอดภัยฯ	ให้กับธนาคารอีกด้วย

คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมเพื่อสวัสดิภาพของ

พนักงาน 21 คน (0.1)

 

เป็นคณะทีม่าจากการแต่งตัง้ตวัแทนในระดบัผู้บรหิาร	จากทุกสายงานของธนาคาร	มีหน้าท่ีทบทวนกระบวนการ

บริหารจัดการและแผนงานด้านความปลอดภัยฯ	 ของธนาคาร	 รวมทั้งท�าหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดการด�าเนินงาน 

ด้านความปลอดภัยฯ	ไปสู่การปฏิบัติของพนักงานทุกคนในสายงาน	(มีการประชุมไตรมาสละ	1	ครั้ง)

KTB-SSHE

(KTB-Safety, Security, Health and 

Environment)

คือ	 คณะท�างานเพื่อดูแลด้านความปลอดภัย	 สวัสดิภาพ	 สุขอนามัย	 และสิ่งแวดล้อมของท้ังธนาคาร	 ซึ่งมี 

ฝ่ายงานต่างๆ	รบัผดิชอบ	ประกอบด้วย	ฝ่ายบรหิารงานวนิยัฯ	ฝ่ายอาคารฯ	ฝ่ายบรกิารฯ	และฝ่ายสถานพยาบาลฯ	

โดยการด�าเนินการจะอยู่บนพื้นฐานของการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง 

และเท่าเทียม

คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั  

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (คปอ.) 

จ�านวน 75 คณะ 459 คน

ธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ	 แต่ละอาคาร	 ซึ่งประกอบด้วย	 ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง	 ซึ่งเป็น

พนักงานระดับบังคับบัญชา	 และตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง	 ซึ่งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ	 ตามสัดส่วนและจ�านวน 

ที่กฎหมายก�าหนด	เพื่อการควบคุมและดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานแต่ละอาคารทั่วประเทศ

อย่างเป็นระบบ	(มีการประชุมเดือนละ	1	ครั้ง)

เจ ้ าหน ้ าที่ ความปลอดภัยในการ

ท�างานระดบับรหิาร และระดบัหวัหน้างาน  

(จป.)

จป. บริหาร 1,425 คน  
(6.74%)

จป. หวัหน้างาน 1,791 คน 
(8.47%) 

ในปี	2559-2562	ธนาคารได้ด�าเนนิการจดัอบรม	และแต่งตัง้เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท�างานระดบับรหิาร/

หัวหน้างาน	 เพื่อท�าหน้าท่ีส่งเสริม	 สนับสนุน	 ติดตามการด�าเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ	 ให้เป็นไปตาม 

แผนงานของ	KTB-SSHE	 และท�าหน้าที่ก�ากับ	 ดูแล	 ให้พนักงานในการดูแลปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือ 

ความปลอดภัยฯ	อีกทั้งคอยช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยฯ	ต่างๆ	ของธนาคาร	

พนักงาน พนักงานมีหน้าที่ให้ความร่วมมือในการด�าเนินโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมด้านความปลอดภัยฯ	 พร้อมท้ัง 

มีส่วนช่วยในการดูแล	 ตรวจสอบสภาพแวดล้อม	 และร่วมเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

ในการท�างานที่ปลอดภัย	เพื่อน�าไปสู่เป้าหมายการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ	ของธนาคาร

**	หมายเหต	ุพนกังาน	บมจ.	ธนาคารกรงุไทย	ประจ�าเดอืนธนัวาคม	2562	เท่ากบั	21,133	คน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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จ�านวนและอตัราการเกิดอบุัติเหตุจากการท�างานของพนักงาน ปี 2562 
จ�าแนกตามความแตกต่างของพ้ืนท่ีและเพศ 

403-2
	 อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานรวม	ครอบคลุมถึงอาการบาดเจ็บเบื้องต้น	หรือ	First-aid	และอาการบาดเจ็บที่ถึงขั้นเสียชีวิต

ตัวชี้วดั

ส�านักงานใหญ่ 
 (ฝา่ยงานส�านักงาน

ธุรกิจ ส�านักงาน
เขต)

สาขาท่ัวประเทศ

ศนูย์บรหิารและ
จดัการธนบตัร 
ศนูย์บรหิารและ

จดัการเหรยีญกษาปณ์

พ้ืนท่ี 3 จงัหวดั
ชายแดนใต้ และ
พ้ืนท่ีต่อเน่ือง

รวมท้ังธนาคาร

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

1.	จ�านวนการบาดเจ็บ 
จากการท�างานรวม	(คน)

2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4

2.	จ�านวนการเกิดอุบัติเหตุ 
ถึงขั้นหยุดงาน	(คน)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.	อัตราการบาดเจ็บจากการ 
ท�างานรวม	(Total	Recordable	 
Injuries	Rate:	TRIR)	:	1,000,000	ชม.	
การท�างาน

0.045 0.045 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.045 0.045 0.09

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-	อตัราการประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วยถงึขัน้หยดุงาน	แต่ไม่เสยีชวีติ	(IR)	คอื	ไม่พบผูป้ระสบอันตรายหรอืเจบ็ป่วยถงึขัน้หยดุงาน

-	อตัราโรคทีเ่กดิจากการท�างาน	(ODR)	คอื	ไม่พบผูท้ีเ่กดิโรคจากการท�างาน

รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562
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403-3
	 ธนาคารได้ใช้กฎเกณฑ์ในการบันทึกข้อมูล	รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ	และแนวปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย	

	 โดยธนาคารได้จ�าแนกความเสี่ยงที่พนักงานได้รับตามสถานที่ท�างานที่แตกต่างกัน	ดังนี้

สถานท่ีท�างาน ความเส่ียง

ส�านักงานใหญ่
(ฝ่ายงาน/ส�านักงานธุรกิจ/ส�านักงานเขต)

อุบัติเหตุจากการท�างาน
อันตรายทางกายภาพ	เช่น	แสงสว่าง	อุณหภูมิ	
อันตรายทางเคมี	เช่น	ผงคาร์บอน
อันตรายทางการยศาสตร์	

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

ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตร	
ศูนย์บริหารและจัดการเหรียญกษาปณ์

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

พื้นที่	3	จังหวัดชายแดนใต้	และพื้นที่ต่อเนื่อง อันตรายทางกายภาพ	เช่น	แสงสว่าง	อุณหภูมิ	
อันตรายทางเคมี	เช่น	ผงคาร์บอน
อันตรายทางการยศาสตร์
การก่อการร้าย

KTB Intranet

เกิดเหตุก่อนเวลาปฏิบัติงาน ระหว่างพัก หรือ
นางกิลเงัลห

นางตัิบิฏปามงาทนดิเะณขุตหเดกิเ

าลวเงวล่นางาทํะณขุตหเดกิเ

ทํางาน

ยภัดอลป่มไนางาทํ

ทํางาน

นันัวนใยาภ จ็รสเวล้แนจ น

? บ็จเดาบบัรด้ไ้ผีูม 
?ยาหยสีเดุราํช ๆดในสิย์พัรทีม 

1 บารทาชญับบคังับ้ผูห้ในางยาร2

ณ์รากตัิบุอดกิเรากนางยารนยีขเ3

ภายใน 
24 

)ุตหเดิกเงัลห(

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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โครงการ	IT	Security	Awareness	เพือ่
สร้างความตระหนักรู้กับพนักงานทั้งทาง
ออนไลน์	 และจัดอบรมในเร่ืองการรักษา
ความปลอดภยัด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของ
ธนาคารให้พนกังานรูท้นัและพร้อมรบัมอืกบั
ภยัคกุคามทางไซเบอร์ในช่องทางต่างๆ	เช่น	
Email,	Website,	Mobile	

โครงการ	Data	Protection	Assessment	
(DPA)	 ประเมินข้อมูลส�าคัญของแต่ละ 
หน่วยงานภายในธนาคาร	 พนกังานจะเกดิ
ความรู้และความเข้าใจในการจัดการกับ
ข้อมูล	 เอกสารในระดับชั้นความลับต่างๆ	 
ได้อย่างถูกต้อง	 เหมาะสม	 และปลอดภัย	 
โดยจะมีเทคโนโลยีช่วยเสริม	 และป้องกัน 
การรัว่ไหลของข้อมูลส�าคญัต่างๆ	ไม่ให้รัว่ไหล 
สู่ภายนอก	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ 
ชือ่เสียงธนาคาร	ลกูค้าประชาชน

โครงการ	Network	Access	Control	
(NAC)	 ด�าเนินการป้องกันการน�าเครื่อง
ภายนอกมาเชือ่มต่อเครอืข่ายภายในธนาคาร	
เพื่ อป ้องกันความเสี่ ยงในการเข ้ าถึ ง 
ข้อมูลส�าคัญของธนาคารโดยไม่ได ้รับ
อนุญาต

103-2
การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

ปัจจุบันเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น	 
ทั้งในด้านวิถีชีวิตประจ�าวันและด้านการด�าเนินธุรกิจ	 ท�าให ้
วิถีชีวิตประจ�าวันและการด�าเนินธุรกิจมีความสะดวกสบายและ
ด�าเนินไปได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากข้ึน	แต่ในทางกลบักนักท็�าให้
ภยัคกุคามความมัน่คงปลอดภัยด้านไซเบอร์มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เช่นกนั	 
ภัยคุกคามเหล่านี้ส่งผลกระทบหลากหลายรูปแบบทั้งทางตรง 
และทางอ้อม	 ไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามจากไวรัสคอมพิวเตอร	์ 
ภัยคุกคามจากซอฟต์แวร์เรียกค่าไถ่	 ภัยคุกคามการหลอกลวง 
ทางอินเทอร์เน็ตไปจนถึงภัยคุกคามจากการเจาะระบบเพื่อขโมย
ข้อมูลส�าคัญ	เป็นต้น

	 ธนาคารมีความตระหนักถึงอันตรายจากภัยคุกคามไซเบอร์
ดังกล่าว	 ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงของปัจจัยส�าคัญในการรักษา
เสถยีรภาพในการด�าเนนิธรุกจิและภาพลกัษณ์ของธนาคาร	รวมถงึ
การรักษาความความเชื่อม่ันในการใช้บริการของลูกค้า	 ทั้งนี้
ธนาคารได้น�ากรอบการด�าเนินงานตามมาตรฐาน	 ISO/IEC	
27001:2013	(ISMS:	Information	Security	Management	Systems)	
ในระบบงานส�าคัญการท�า ธุรกรรมทางการเงินและศูนย ์
คอมพิวเตอร์มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติทั้งในเรื่องระบบการจัดการ
ความปลอดภยัด้านสารสนเทศ	รวมถงึการประเมนิระดบัสมรรถนะ
ความพร้อมรับมือภัยไซเบอร์	(Maturity	level)	ตามกรอบของ	NIST	
CSF	(Cyber	Security	Framework)	ของสหรัฐอเมริกา	เพ่ือให้มัน่ใจว่า 

ระบบธนาคารมีความพร้อมในการตรวจพบภยัคกุคามไซเบอร์	และ
สามารถป้องกัน	 ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเป็นไปตามมาตรฐาน
สากล	 อีกท้ังได้ใช้บริการรับข่าวกรองจาก	FS-ISAC	(Financial	
Services	-	Information	Sharing	and	Analysis	Center)	เพื่อให้
สามารถรับรู้ข่าวกรองไซเบอร์	 (Cyber	 Threat	 Intelligence)	
ลกัษณะการโจมตขีองสถาบันการเงนิทีอ่ืน่ทัว่โลกแล้วน�ามาป้องกนั
ระบบของธนาคารได้ล่วงหน้าก่อนที่จะถูกโจมตีเสียเอง	 รวมถึง 
ได้มกีารด�าเนนิการกจิกรรมต่างๆ	เพือ่ยกระดบัความปลอดภยัทาง
สารสนเทศของธนาคาร	ตวัอย่างเช่น	การตรวจสอบระบบประจ�าปี 
จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับโลกในการประเมินหาความเสี่ยง
ท่ีเกิดจากช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ	 รวมถึงการด�าเนินการ
ลงทุนและพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีความ
ปลอดภัยสารสนเทศของธนาคาร	 เพ่ือให้มั่นใจได้ว ่าระบบ
สารสนเทศของธนาคารมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย 
ในระดับมาตรฐานสากล	

นอกเหนอืจากการพฒันาระบบการรกัษาความปลอดภยัแล้วนัน้	 
ธนาคารได้ด�าเนินโครงการต่างๆ	เพื่อเป็นการป้องกัน	ปราบปราม
ภัยไซเบอร์	 ท่ีส�าคัญเป็นการปฏิบัติตาม	 พ.ร.บ.	 การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	พ.ร.บ.	คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	และกฎ
ระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย	เช่น	

รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562
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การสรา้งวฒันธรรม 
ความปลอดภัยทางไซเบอร ์

ส� าห รั บทา งด ้ า นกา ร เ ส ริ ม ส ร ้ า ง
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์	 ทาง
ธนาคารได้มโีครงการ	IT	Security	Awareness	
เพ่ือสร้างความตระหนักรู้กับพนักงาน	 และ
จัดอบรมเรื่องการรักษาความปลอดภัย 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารให้
พนักงานรู้ทันและพร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ในช่องทางต่างๆ	ทัง้ทางออนไลน์	
และออฟไลน ์	 พร ้อมทั้ งมีการทดสอบ 
การรับมือภัยคุกคามให้กับพนักงานเป็น
ประจ�าทุกปี	

  ตัวอย่างการจดัอบรมให้ความรู้ 
ด้านความปลอดภัยสารสนเทศ

ให้กบัพนกังานในธนาคาร	

	ตวัอย่างสือ่ออนไลน์	น�าส่งผ่านอเีมลให้พนักงานภายในธนาคาร	

 ตวัอย่าง	E-learning	ด้านการสร้างความตระหนักรูด้้านความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์กบัพนกังานของธนาคาร	

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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ความปลอดภัยด้านข้อมูลลูกค้า 

ธนาคารตระหนกัถงึบทบาทและความส�าคญัของการเกบ็รกัษา
ข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า	 โดยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้าจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุด	 ตามหลักเกณฑ์การรักษา
ข้อมูลที่เป็นความลับของธนาคาร	 ทั้งนี้ธนาคารมีนโยบายและ
กระบวนการการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ	 และ
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศที่สอดคล้องกับ 
หลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกจิ 
และสังคม	 และมาตรฐาน	ISO	27001:2013	 เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการบริหารความเสี่ยงและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศ

นอกจากนีธ้นาคารยงัมกีารประชาสมัพนัธ์	เรือ่งการเกบ็รกัษา
ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง	 รวมทั้งสื่อสารวิธีการป้องกัน 
ภยัคกุคามทางไซเบอร์ผ่านช่องทางต่างๆ	เพือ่ให้ลกูค้าตระหนักถงึ
ความส�าคัญของการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง	 
โดยไม่เปิดเผยเลขประจ�าตวั/รหสัประจ�าตวั	และรหสัผ่าน	ให้บคุคลอืน่ 
ทราบ	 และสามารถใช้สือ่โซเชยีลได้อย่างปลอดภยั	 ซึง่การเปิดเผย 
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะกระท�าภายใต้กรอบของกฎหมาย 
โดยเคร่งครัด	

ในการก�ากับด้านความปลอดภัยของธนาคารนั้น	 ธนาคารได้
รบัการรบัรองความปลอดภยัตามมาตรฐาน	ISO	27001:2013	(ISMS:	

Information	Security	Management	Systems)	 ส�าหรับระบบ	
Trade	Finance,	Trade	Online,	Bahtnet	และ	ICAS	และนโยบาย
และกระบวนการการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ	 และ
มาตรฐานการรกัษาความปลอดภยัสารสนเทศของธนาคาร	มคีวาม
สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล	ISO	27001:2013,	PCI-DSS	(Payment	
Card	Industry	Data	Security	Standard)	โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้
1.	 องค์กรในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ	
2.	 การจัดหมวดหมู ่และการป้องกันของทรัพย์สินข้อมูล

สารสนเทศ	
3.	 การรักษาความปลอดภัยด้านบุคลากร	
4.	 การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม	
5.	 การจัดการด้านปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	
6.	 การจัดการสิทธิการใช้งานทางตรรกะภาพ	
7.	 การจัดการและพัฒนาระบบงาน	
8.	 การบริหารและจัดการด้านซอฟต์แวร์	
9.	 การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย
10.	การรักษาความปลอดภัยระบบสื่อสาร	
11.	การจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ	
12.	แผนรองรับการด�าเนินธุรกิจให้ต่อเนื่อง	
13.	การปฏิบัติตามนโยบาย
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	 ด้วยนโยบายของธนาคารที่มุ ่งเน้นและให้ความส�าคัญของ
ลูกค้าเป็นหลัก	 และเพื่อตอบสนองในเรื่องการจัดการข้อร้องเรียน
ให้ครบทุกกลุ่มลูกค้า	 และครอบคลุมทุกช่องทางการแจ้งเร่ือง	
ปัจจุบันสังคมเข้าสู่ยุคดิจิทัล	 ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ได้ทกุช่องทาง	โดยเฉพาะช่องทาง	Social	ซึง่ธนาคารให้ความส�าคญั 
เช่นเดียวกัน	 โดยธนาคารจัดให้มีหน่วยงาน	 จะเป็นผู้ท�าหน้าท่ี 
รับผิดชอบในด้าน	 Social	Voice	Analytic	 โดยมีขอบเขต 
การท�างาน	วเิคราะห์ข้อมลูของธนาคารกรงุไทยและคูแ่ข่งทัง้ทางตรง	 
และทางอ้อมที่มีความเกี่ยวข้องกับการเงิน	 กลุ่ม	Bank	 ท�าการ
วิเคราะห์เพื่อหา	Insight	ของผู้บริโภคและคู่แข่งในตลาด	 เพื่อน�า

ไปใช้พัฒนาในด้านการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์
ต่างๆ	 ทั้งในเชิงการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร	 และการตลาด	 
รวมไปถึงน�าข้อมูลไปใช้ปรับปรุงการให้บริการของธนาคาร	 และ 
มีการก�าหนด	Keywords	 ที่มีความเกี่ยวข้องกับธนาคารกรุงไทย 
และคู่แข่ง	 ใน	Social	Listening	Tool	 เพื่อจับข้อมูลท่ีผู้บริโภค 
มกีารพดูถงึบน	Social	Media	และบนโลกออนไลน์เข้ามาในระบบ	
ผ่านช่องทาง	
	 -	 Facebook	(Public	Page	Facebook),	Twitter,	Web,	 
	 	 Instagram	
	 -	 Online	News
	 -	 Website	 ที่มีชื่อเสียงโดยมีเนื้อหากล่าวถึงธนาคารกรุงไทย	 

การดูแลลูกค้าของธนาคาร

  การจดัการข้อขัดข้องในการใช้ 
ผลิตภัณฑ์และบรกิารของลูกค้า

  ฝา่ยรบัเรื่องรอ้งเรยีนลูกค้า

เป้าหมาย
การด�าเนินงานปี 
2562 

ผลการ
ด�าเนินงานปี 
2562 

สามารถตอบสนองเรื่องรอ้งเรยีนของลูกค้า
ผ่านทาง Social Media ได้ภายใน 2 ชม. 
อย่างน้อย 95%

ธนาคารสามารถตอบสนองเรื่องรอ้งเรยีน
ของลกูค้าผ่าน Social Media ภายใน 2 ชม. 
ได้ 96.11%

SOCIAL VOICE  
ANALYTIC

103-2,	103-3
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ในปี	2562	 มีจ�านวนเรื่องที่ลูกค้าแจ้งผ่านระบบรับค�าแนะน�าและติชม	 จ�านวน	224,373	 เรื่อง	 แบ่งเป็นช่องทางที่ไม่เป็นทางการ	
174,963	เรื่อง	(77.98%)	ช่องทางที่เป็นทางการ	48,496	เรื่อง	(21.61%)	และช่องทางหน่วยงานภายนอก	914	เรื่อง	(0.41%)	

 ช่องทางท่ีไม่เป็นทางการ  ช่องทางท่ีเป็นทางการ  หน่วยงานภายนอก

ท้ังหมด
224,373

โดยฝ่ายรบัเรือ่งร้องเรยีนลูกค้าจะเป็นผูบ้รหิารจดัการ
ข้อขัดข้องในการใช้บริการ	 รวมถึงการให้ข ้อมูลและ 
ความช่วยเหลอืลกูค้าในด้านต่างๆ	ผ่านช่องทาง	Social	โดย
มรีะยะเวลาการปฏิบตัิงาน	7	วัน	ไม่เวน้วนัหยุด	ในช่วงเวลา	
07.00-24.00	น.	รวมถงึช่องทาง	Non	Social	ทีเ่ปิดให้บริการ
ในเวลาท�าการ	 ในเดือนกันยายนปี	2562	 ธนาคารได้เพิ่ม	
Chatbot	Feature	ใหม่บน	Krungthai	Connext	เพ่ือเป็นการ
ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการกับลูกค้า	 อีกทั้งยังเป็นการ
อ�านวยความสะดวกในการแจ้งเรื่องจากลูกค้า	

Facebook
Pantip
Twitter
Website อื่นๆ

169,300
3,671
1,984
877.98%

0.41%

21.61%

ส�านักนายกรฐัมนตรี
KTC
KT-AXA
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หน่วยงานอื่นๆ
กระทรวงการคลัง
KTBGS
ส�านักงาน คปภ.
ศูนย์ด�ารงธรรม
KTAM
KPI

329
175
153
114
74
29
15
12
10
2
1

สาขา
หน่วยงานส�านักงานใหญ่
www.krungthai.com
0 2111 1111
Krungthai Connext
complaint.center@ktb.co.th
โทรศัพท์
ส�านักงานกรรมการผู้จดัการใหญ่
0 2109 2345
contact.center@ktb.co.th
พบด้วยตนเอง
จดหมาย
โทรสาร

26,258
9,224
4,319
2,913
2,727
2,081
379
269
91
90
79
64
2

48,496

174,963

ช่องทางท่ีเป็นทางการ

ช่องทางท่ีไม่เป็นทางการ

914
หน่วยงานภายนอก
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 ผ่านเกณฑ์ SLA

 ไม่ผ่านเกณฑ์ SLA

 อยู่ในระหวา่งด�าเนินการ

การด�าเนินการแก้ไขปัญหาของธนาคาร

	 ธนาคารสามารถด�าเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	(SLA)	 คิดเป็น	98.45%	 ของปริมาณเรื่องทั้งหมดท่ีแจ้งผ่าน 
ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า

ตารางเปรยีบเทียบจ�านวนเรื่องท่ีลูกค้าแจง้ธนาคาร โดยแยกตามประเภทกลุ่มเรื่อง ปี 2560-2562

กลุ่มเรื่อง ปี 2560
(%)

ปี 2561
(%)

ปี 2562 
(%)

ขอความช่วยเหลือ 88.25 82.38 85.04

เสนอแนะ 5.60 1.84 0.99

ร้องเรียน 4.96 14.93 13.62

ชมเชย 1.16 0.80 0.32

แจ้งข่าวสาร	(เริ่มปี	2559) 0.03 0.05 0.03

รวม 100 100 100

การด�าเนินการแก้ไขปัญหาของธนาคาร

98.45% 195,286 เรื่อง

ผ่านเกณฑ์ SLA

1.40%2,773 
ไม่ผ่านเกณฑ์ SLA 

 เรื่อง

0.16% 308 เรื่อง

อยู่ในระหวา่งด�าเนินการ
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าค้กลู

RM/หน่วยงาน/
พนง. สาขา

Near Miss
)อลืหเยว่ชมาวคอข(

ทีนทัอลืหเยว่ชมาวคห้ใ

จใอพาค้กลู

Low Risk
(เสนอแนะ)

Moderate Risk
)นยีรเงอ้ร(

High Risk
)งรแนุรนวด่ง่รเนยีรเงอ้ร(

โทร. 0 2255 2222 
Fax/หนังสือ/

www.krungthai.com/
E-mail : complaint
center@ktb.co.th

).ลรร( าค้กลูนยีรเงอ้ร Tele pro

ท์พัศรทโงาทาค้กลูรากิรบมที

ECIN งยสีเกทึนับ
Crisis Communication

และภาพลักษณ์องค์กร/
นางยวน่หราหิรบ้ผู

รากนวบะรก่สูา้ขเาณราจพิ

ทีนทัติฤกิวะวาภนใ

ติรจุท/นอ้ซบัซณีรก ****
ถรามาส่มไนางยาส

ตัิบฏิปห้ใ ด้ไงอเรากนนิเาดํ

สายงานตรวจสอบภายใน
ดําเนินการตรวจสอบทันที

พิเลมูอ้ขกทึนับ มเติม
านํะนแาคํบัรนางบบะรนบ

และติชม

จใอพาค้กลู
บบะรนบกทึนับ .ลรร

เสนอแนะและติชม

ภายใน SLA ของแต่ละระดับ
*งรแนุรมาวค

นางงอขา้จเ
งิรจจท็เอ้ขบอสจวรต

ดําเนินการแก้ไข
ภายใน SLA ของแต่ละระดับ

*งรแนุรมาวค

บารทาค้กลูห้ใลผง้จแ
ภายใน SLA ของแต่ละระดับ

*งรแนุรมาวค

บบะรนบกทึนับนางงอขา้จเ
มชติะลแานํะนแาคํบัร

ลผธิทสิะรปนิมเะรป
จใอพงพึมาวคนิมเะรป

าค้กลูงอข

ดําเนินการตามกระบวนการ

 RM หมายถึง Relationship Manager ทบทวนกระบวนการ
4 สามรตไกุท

รรล. ดําเนินการ

/นางยาสราหิรบ้ผู/.ญจก งส่านํ .3

รรล. พิจารณาการแก้ไข/

สินสุด

อลืหเยว่ชมาวคห้ใ

ฯลฯ ต์ซไบ็วเ/koobecaF
Call Center
0 2111 1111

งรแนุรมาวคบดัาลํดัจ

บดัะรงรแนุรมาวค
Near Miss

จใอพ่มไ/จใอพ

จใอพ่มไ/จใอพ

/าษกึรปาคํห้ใ .ลรร

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No

1

2

2.1 2.2 2.3 2.4

4

5

3

6 7
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 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน	 กรณีที่ลูกค้าร้องเรียนผ่าน	
Relationship	Manager	(RM)/สาขา/หน่วยงาน	พนักงานผูร้บัเรือ่ง
จะเป็นผูพ้จิารณาจัดล�าดบัจดักลุม่เรือ่งตามข้อเทจ็จรงิ	ตามค�านยิาม	 
โดยใช้ป ัจจัยด้านผลกระทบที่มีต่อธนาคารดังกล่าวข้างต้น	 
หากด�าเนนิการแก้ไขปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	พนักงานจะบันทึก
ข้อมูลในระบบรับค�าแนะน�าและติชมด�าเนินการตามกระบวนการ
ปกติต่อไป	 แต่หากระดับความรุนแรงมาก	High	Risk	 จะเข้าสู่

กระบวนการแก้ไขปัญหากรณีเร่งด่วนต่อไป	 ในเดือนกรกฎาคม	
2562	 ธนาคารได้เพิ่มช่องการแจ้งเรื่องผ่านช่องทางบริษัทในเครือ	
ซึ่งเป็นเรื่องที่ลูกค้าแจ้งเรื่องผ่านช่องทางบริษัทในเครือที่เป็นเรื่อง
การให้บรกิารโดยพนักงานของธนาคารท่ีเกีย่วข้องกบักระบวนการขาย	 
และบริการอื่นๆ	 ทั่วไป	 บริษัทจะมีกระบวนการบันทึกเรื่อง	 และ 
จดัส่งข้อมลูการแจ้งเรือ่งผ่าน	Email	มายงัธนาคาร	โดยฝ่ายรบัเรือ่ง
ร้องเรียนลูกค้าจะเป็นผู้ด�าเนินการ

406-1
การไม่เลือกปฏิบัติ

ธนาคารให้ความส�าคญักบัการไม่เลอืกปฏบิตั	ิ โดยด�าเนนิงาน 
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล	 ธนาคารปฏิบัติต่อผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ ่มอย่างเท่าเทียมกัน	 ไม่ว่าจะเป็นกลุ ่ม
พนักงาน	 ธนาคารใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าท�างานหรือการ
โปรโมทต�าแหน่งพนักงานตามคุณสมบัติที่เหมาะสม	ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงาน	โดยไม่ได้น�าเรื่องของเชื้อชาติ	สีผิว	เพศ	ศาสนา	
หรือการเลอืกปฏบัิตใินรปูแบบอืน่ๆ	มาเป็นเกณฑ์คณุสมบตัใินการ
คดัเลอืก	เช่นเดยีวกบัการให้บรกิารลกูค้า	ธนาคารใช้ระบบบตัรควิ	
เพื่อให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการตามล�าดับก่อน-หลัง	

ปี	2562	ธนาคารได้รบัการร้องเรยีนในกรณขีองการเลือกปฏบัิติ
จ�านวน	6	 เรื่อง	 ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์	 
ที่พนักงานขอเอกสารแสดงตนของลูกค้า	 และการให้บริการ 
กับกลุ่มลูกค้าข้าราชการ	 ลูกค้าธุรกิจ	 และลูกค้าบุคคลธรรมดา	 
ไม่เหมอืนกนั	ธนาคารได้ด�าเนินการแก้ไขจนแล้วเสรจ็	โดยผูบ้รหิาร

หน่วยงานได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน	 และโทรศัพท์ 
ขอโทษลกูค้าต่อเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้	พร้อมอธบิายเรือ่งกระบวนการ
ในการขอหลักฐานแสดงตนในการท�าธุรกรรมหน้าเคาน์เตอร	์ 
รวมถึงข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น	 ในกรณีของการเลือกปฏิบัติในการ 
ให้บรกิารลกูค้าแต่ละกลุม่	สาขาทราบปัญหา	พร้อมทัง้ชีแ้จงลกูค้า	
และมีการเพิ่มช่องทางพิเศษเพื่อบริหารจัดการคิวภายในสาขา	
รองรับลูกค้าทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม	 ไม่ให้ลูกค้ารอรับบริการนาน
จนเกินไป

ท้ังนี้	 จากการด�าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ	 
ส่งผลให้ในปี	2562	ธนาคารสามารถสร้างความผกูพนั	(Engagement)	
กับลูกค้าธนาคารได้ในระดับ	8.56	 คะแนน	 จากคะแนนเต็ม	10	
คะแนน	ซึ่งมากกว่าปี	2561	ที่ธนาคารได้คะแนน	8.02	โดยส�ารวจ
จากผูใ้ช้บรกิารจ�านวน	33,264	คน	ผ่านการสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์	
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	 ตามทีธ่นาคารมองเหน็ความส�าคญัเกีย่วกบัปัญหาทางการเงนิ
ทีป่ระชาชนยงัประสบอย่างต่อเนือ่ง	การมทีกัษะ	ความรูท้างการเงนิ
จะช่วยให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันในการใช้จ่าย	 และยังสามารถ
ป้องกันปัญหาภัยคุกคามทางการเงินที่จะเกิดข้ึนจึงได้ด�าเนิน
โครงการ	Financial	Literacy	 เพ่ือให้ความรู้ทางด้านการเงิน	 
ซึง่เป็นความสามารถพิเศษของธนาคารในฐานะเป็นสถาบนัการเงิน	
ธนาคารจึงได้จัดท�าโครงการให้ความรู้ทางการเงินส�าหรับบุคคล
ทั่วไป	 พนักงานธนาคาร	 ตลอดจนมุ่งเน้นส่งเสริมให้เยาวชน 
ซึง่จะเป็นอนาคตของชาตเิหน็ความส�าคญัเกีย่วกบัการออม	มวีนัิย
ทางการเงิน	ซึ่งจะส่งผลที่ดีในภาพรวมต่อการพัฒนาประเทศชาติ
ต่อไป

ธนาคารกรงุไทย	ด�าเนนิโครงการ	Financial	Literacy	ตัง้แต่
ปี	2561	ตามแผนงาน	Financial	Literacy	ซึ่งเป็น	1	ในแผนงาน
ยุทธศาสตร์	5	ปี	ของธนาคาร	โดยมีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอด
ความรู้ทางการเงินให้กับคนรุ่นใหม่ผ่านการท�ากิจกรรมต่างๆ	 

เพือ่กระตุน้ให้เกดิการตระหนกัรู	้เข้าใจ	และน�าไปสูก่ารปรบัเปลีย่น
พฤติกรรมทางการเงิน	 นอกจากนี้ธนาคารยังตระหนักถึงความ
ส�าคัญของการบริหารจัดการ	 การเงินที่ดีของคนไทยและมุ่งหวัง 
ให้เกิดสังคมที่มั่นคง	

	ปี	2562	ธนาคารส่งต่อความรู้ทางการเงินสู่คนรุ่นใหม่เพื่อ
สงัคมทีม่ั่นคงอย่างต่อเนือ่ง	โดยเน้นการถ่ายทอดความรูท้างการเงนิ 
ไปสู่นิสิต	 นักศึกษา	 ในรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆ	 ทั้งกรุงเทพ	 และ 
ต่างจังหวัด	เพื่อปลูกฝังและวางรากฐานความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการเงินส�าหรับเตรียมความพร้อมในการวางแผนทาง 
การเงนิ	ในอนาคตของวยัเริม่ต้นท�างานลงพ้ืนท่ีให้ความรูด้้านการเงนิ 
ให้กับนิสิตและนักศึกษา	 จ�านวน	 6	 มหาวิทยาลัย	 ได้แก	่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภเูกต็	และมหาวทิยาลยัพะเยา	รวมถงึมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์	และ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมทีด่�าเนนิการในปี	2563	ผ่านกจิกรรม	
รอบรู้เรื่องการเงินกับน้องวายุ

การให้ความรูท้างการเงนิกับสังคม (Financial Literacy)

เป้าหมาย
การด�าเนินงานปี 
2562 

ผลการ
ด�าเนินงานปี 
2562 

ให้ความรูด้้านการเงนิให้กับนิสิต 
และนักศึกษา จ�านวน 6 มหาวทิยาลัย

เป็นไปตามเป้าหมาย

103-2,	103-3

การให้ความรูท้างการเงนิผ่านเวบ็ไซต์ของธนาคาร (www.krungthai.com)  
ในหัวข้อคู่คิดการเงนิ ซึ่งให้ความรูท้างการเงนิในรูปแบบ Info Graphics เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจงา่ย  

โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ได้แก่ การออม เรื่องบ้าน ประกัน สินเชื่อบุคคล วางแผนการเงนิ วางแผนเกษียณ  
โดยในปี 2562 ให้ความรูร้วม 28 เรื่อง

รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562
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การให้ความรูท้างการเงนิผ่านแฟนเพจ 
Krungthai CARE  
(http://www.facebook.com/krungthaibank)	

การอบรมและสัมมนาเพ่ือให้ความรู้ทางการเงิน 
กับกลุ่มลูกค้า

ธนาคารให้ความส�าคัญต่อการให้บริการลูกค้า	 โดยยึดหลัก 
ธรรมมาภิบาลและ	“หากลูกค้าอยู่ได้	ธนาคารก็อยู่ได้”	คือ	ลูกค้า
จะอยูไ่ด้เกดิจากความเจรญิเตบิโตทีย่ัง่ยนืของธรุกจิ	ลกูค้ามเีครือ่งมอื 
ทางการเงินที่ช่วยในการจัดการกับธุรกิจ	 ลดต้นทุน	 และขยาย
กิจการได้อย่างต่อเนื่อง	 จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
เพือ่ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและมกีารจดักจิกรรมงาน
สัมมนาเพื่อให้ความรู ้ทางการเงินกับกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง	 
โดยในปี	2562	 มีการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้ทางการเงินและ 
น�าเสนอผลติภณัฑ์ทางการเงนิรวม	63	ครัง้มเีข้าร่วมสมัมนาจ�านวน	
9,317	คน	

ตัวอย่างกิจกรรมสัมมนาเพ่ือให้ความรูท้างการเงนิ 

ชื่องาน วตัถุประสงค์ ผู้เข้ารว่ม

งานสัมมนาทิศทางภาษี	SME	ปี	2562 เพือ่ให้ความรูเ้กีย่วกบัการจัดท�าบัญชท่ีีถูกต้องและการ
จัดท�างบการเงินตามจริงย่ืนต่อกรมสรรพากรเพื่อ
เตรยีมความพร้อมกบัแนวทางการพจิารณาสนิเชือ่ของ
สถาบันการเงนิทีจ่ะพจิารณาจากงบการเงนิทีน่ติบิคุคล
ยื่นต่อกรมสรรพากร	โดยจดัทีจ่งัหวดันครปฐม,	จงัหวดั
เชียงใหม่,	 หาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 และกรุงเทพฯ	
จ�านวนรวม	4	ครัง้

1,355	คน

โครงการวางแผนการเงินเพื่ออนาคตของผู้ปฏิบัติงาน	
มหาวิทยาลัยบูรพา
หัวข้อ	“ท�าอย่างไรให้เงินงอกงาม”

เพ่ือให้ลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ 
ในเร่ืองการบรหิาร	รายได้	ค่าใช้จ่าย	หน้ีสนิ	และการออม	 
ลงทุน	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน	 รวมถึง 
การป้องกันความเสี่ยง

100	คน

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน
ส�าหรับโรงพยาบาลรามาธิบดี

เพ่ือให้ลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ 
ในเร่ืองการบรหิาร	รายได้	ค่าใช้จ่าย	หนีส้นิ	และการออม	 
ลงทุน	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน	 รวมถึง 
การป้องกันความเสี่ยง

100	คน	

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน
ส�าหรับบุคลากรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

100	คน

	 ในปี	2562	 ธนาคารยังคงให้ความรู้ทางการเงินผ่านช่องทาง
ออนไลน์อย่างต่อเนื่อง	 เนื่องจากเป็นทางการสื่อสารที่มีผู้เข้าถึง
ข้อมูลได้จ�านวนมาก	 โดยในปี	2562	 ธนาคารเผยแพร่	Content	
เพือ่สอดแทรกการให้ความรู้ทางการเงิน	รวม	38	Content	มผีูเ้ข้าถงึ 
ข้อมูล	 (Reach)	 รวม	3,471,494	Users	 ยอด	Engagement	 
(นับจากจ�านวนการกด	Like	Comment	และ	Share)	รวม	149,874	คร้ัง
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โครงการกรุงไทยรกัชุมชนท่ัวไทย

	 จากวิสัยทัศน์ของธนาคาร	Growing	Together	ที่ธนาคารต้องการเติบโตไปพร้อมกับทุกภาคส่วนของสังคมอย่างยั่งยืน	และธนาคาร
ได้เชื่อมโยงเรื่อง	ESG	(Environmental,	Social	and	Governance)	 เข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	
Goals-SDGs)	 โดยเช่ือมกรอบการด�าเนินธุรกิจเพ่ือจะช่วยลดปัญหาความยากจน	 พัฒนาเศรษฐกิจ	 คุณภาพชีวิต	 ท�าให้ชุมชน	 สังคม 
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
	 โดยหนึ่งในภารกิจของธนาคาร	 คือ	 การสร้างสังคมยั่งยืน	 หรือ	Sustainability	Society	 ตามแนวทางการด�าเนินงานด้าน	CSR	 
ภายใต้	3	ยุทธศาสตร์หลัก	อันประกอบด้วย

	 ทั้งนี้	 ธนาคารจึงได้ริเร่ิมด�าเนินโครงการกรุงไทยรักชุมชน 
ทัว่ไทย	ในปี	2562	ตามแผนยทุธศาสตร์ดงักล่าว	ซึง่ธนาคารมองเห็น 
ความส�าคญัในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแขง็	 โดยยดึหลกัการพึง่พา 
ตนเอง	ลดการพ่ึงพงิภายนอก	ด้วยการค�านึงถงึศกัยภาพ	ทรพัยากร	
ภูมิปัญญา	วิถีชีวิต	วัฒนธรรม	และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก 
และสอดคล้องกบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิของชาต	ิในการสร้างชุมชน
เข้มแข็ง	 น้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช ้
ในการพัฒนาให้เกิดความสมดุลมีความเข้มแข็งจากภายใน	 
โดยคนในชมุชนได้มาร่วมกนัคดิร่วมก�าหนดแนวทาง	และกจิกรรม
การพัฒนาของชุมชน

	 ธนาคารสามารถน�าจุดแข็งของธนาคาร	 ทั้งในด้านความรู้ 
ทางด้านการเงิน	ผลิตภัณฑ์	และบริการทางการเงินไปตอบสนอง
ความต้องการของชมุชน	ผ่านการด�าเนนิงานของสาขาในแต่ละพืน้ที่	
และการท�างานร่วมกับ	Partner	ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ	
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน	 ในเรื่องการบริหารจัดการ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน	สินค้าท้องถิ่น	ศิลปวัฒนธรรม	การตลาด	
และความรู้ทางการเงิน	

ท่ีต้องการสรา้งพ้ืนฐาน 
ให้แข็งแกรง่ด้วยการสรา้ง
อาชีพให้กับชุมชน 

STRENGTHEN  
FOUNDATION

GO LOCAL  
BASED SOLUTIONS GROW LOCAL1. 2. 3.

ยกระดับสินค้าและบรกิาร
ของชุมชนครบวงจร  
ผ่านการด�าเนินงานด้าน 
การตลาดท่ีมีประสิทธภิาพ

ท่ีต้องการสรา้งความย่ังยืน
ให้แก่ชุมชน ด้วยการเป็น
แหล่งเงนิทุนให้กับชุมชน

ความรู้
นิงเรากงาท

ชุมชน

ราหิรบ
รากดัจ

สินค้าการตลาด

ศิลปะ
มรรธนฒัว

รากิรบะลแ

S T R AT E G Y E X E C U T I O N  P L A N
ีชญับบบะร

นิงเรากงาทนผแงาวราก
นิงเรากงาทมรรกตัวน

ัขษฤกงัอาษาภมรบอ

พิเาค่ลมูงา้รส )รากิรบะลแาค้นสิ( ม
ยาน่หาํจดุจ

าค้นสิงาวดัจราก
อาหารท้องถิน

ถิงอท้มรรธนตัว ณีพเะรป น

E-Commerce
Visibility

QR Code

มว่รนวสี่มราก
รกายพัรทรรสดัจราก

สิงแวดล้อม
นฉิเกุฉณีรก
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 โดยในปี 2562 ธนาคารได้คดัเลอืกชมุชนเป้าหมาย	จากการมส่ีวนร่วมของสาขาในพืน้ทีใ่นการน�าเสนอชมุชนบรเิวณรอบๆ	พืน้ทีส่าขา	
ทั้งหมด	7	ชุมชน	ทั่วประเทศไทย	ได้แก่	ชุมชนบ้านสวนทุเรียน จังหวัดสงขลา, ชุมชนต�าบลบ้านแหลม จังหวัดสุพรรณบุรี, ชุมชนบ้าน
สนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์, ชุมชนบ้านแม่ก�าปอง จังหวัดเชียงใหม่, ชุมชนบ้านโคกไคร จังหวัดพังงา, ชุมชนบ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย 
และชุมชนท่ามะโอ จังหวัดล�าปาง โดยธนาคารได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมหารือกับชุมชน	และก�าหนดเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน
	 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินโครงการฯ	 ที่เด่นชัด	 จะพบว่าคนในชุมชนตระหนักถึงทรัพยากรต่างๆ	 ภายในชุมชน	 ด้วยการบริหาร
จัดการที่ดี	 เกิดความร่วมมือในชุมชน	 ชุมชนเป็นที่รู้จัก	 สินค้าของชุมชนมีการพัฒนาให้เกิดมูลค่า	 สามารถท�าการค้าขายออนไลน	์
(E-Commerce)	 มีการน�ามาตรฐานการท่องเที่ยวมาเป็นแนวทางในการพัฒนา	 มีการน�าเทคโนโลยีทางการเงินมาใช้	 เพื่อตอบสนอง 
สังคมไร้เงินสด	(Cashless	Society)	จากผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว	ธนาคารมีแผนที่จะด�าเนินโครงการฯ	ให้เกิดผลในวงกว้าง	เพื่อสร้างชุมชน 
ที่ยั่งยืนต่อไป
	 นอกจากนี้	ภายใต้แนวคิดของโครงการกรุงไทยรักชุมชน	ธนาคารยังได้ด�าเนินโครงการต่างๆ	เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าว	ได้แก่	
โครงการกรุงไทยรัก	SME	สนับสนุน	SME	ไทยได้พัฒนาขีดความสามารถในเรื่องดิจิทัล	โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว	สนับสนุนเยาวชน
พฒันาด้านการตลาดส�าหรบัชมุชน	โครงการกรงุไทยรกัศลิปะ	สนบัสนนุศลิปินไทยให้พัฒนาสูร่ะดบัสากล	โครงการกรงุไทยรกัสิง่แวดล้อม	
ส่งเสริมให้ตระหนักถึงความส�าคัญของสิ่งแวดล้อม	 การ	Recycle	 ขยะ	 และการน�าขยะ	Recycle	 ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	 
เพือ่ลดมลภาวะและงบประมาณในการก�าจดัขยะ	โครงการกรงุไทยรกัคุง้บางกระเจ้า	เพิม่พืน้ท่ีสีเขยีวในชมุชน	สนบัสนนุให้เยาวชนตระหนกั
ถึงความส�าคัญของสิ่งแวดล้อม	และส่งเสริมให้เยาวชนได้รับโอกาสที่ดีด้านการศึกษา	โครงการกรุงไทยรัก	Smart	University	ส่งเสริมให้
เยาวชนตระหนักถึงความส�าคัญเรื่องการวางแผนทางการเงิน	เพื่ออนาคตที่มั่นคง	และโครงการกรุงไทยรักพนักงาน	ส่งเสริมให้พนักงาน
ตระหนักถึงความส�าคัญเรื่องการวางแผนทางการเงิน	ตลอดจนการวางแผนชีวิตหลังเกษียณ
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	 ธนาคารเป็น	1	ใน	34	องค์กร	ที่เข้าร่วมโครงการ	โดยเมื่อวันที่	5	มิถุนายน	2562	
พนักงานกรุงไทย	105	 คนได้ร่วมปลูกต้นไม้	 บนพื้นที่น�าร่อง	2.4	 ไร่	 จากพื้นที ่
รับผิดชอบ	11.05	ไร่	ที่ธนาคารกรุงไทยให้การสนับสนุน	โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับ
ความร่วมมอืเป็นอย่างดรีะหว่างธนาคาร	ชาวบ้าน	และโรงเรยีน	ในพืน้ท่ีภายใต้แนวคดิ
กรุงไทยรักชุมชน	นอกจากนี้	ธนาคารยังส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาด้านการศึกษา	
พัฒนาด้านศิลปะ	 และด้านอ่ืนๆ	 โรงเรียนในพ้ืนท่ีบางกะเจ้า	 ได้แก่	 โรงเรียน 
วดัราษฎร์รงัสรรค์,	โรงเรยีนวดัป่าเกด,	โรงเรยีนวดับางกระสอบ	และโรงเรยีนวดัคนัลดั	 
โดยการให้ความรู้ทางด้านการเงิน	ภาษาอังกฤษ	และการวาดภาพก�าแพงและอาคาร
เรยีน	เพือ่ปรบัปรงุภมูทิศัน์ของโรงเรยีน	และเป็นสือ่ในการเรยีนการสอนส�าหรบัเดก็ๆ

1 โครงการ  
OUR Khung Bang Kachao 2 โครงการกรุงไทย  

ต้นกล้าสีขาว

3 โครงการ Krungthai Young 
Enterprise Awards

	 ปี	2562	 ธนาคารจัดโครงการในธีมของ
กิจกรรมทางการตลาดเพื่อโปรโมทชุมชนด้วย	
Digital	Marketing	 และมีผู ้สมัครเข้าร่วม
จ�านวน	 346	 ทีมชิงถ้วยพระราชทานจาก 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี
ปัจจบุนัอยู่ระหว่างด�าเนินงานจริง	โดยก�าหนด
จัดรอบชิงชนะเลิศในเดือนมีนาคม	2563

	 ธนาคารจัดโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือพัฒนา 
ขีดความสามารถผู้ประกอบการ	SME	ที่มีความคิดสร้างสรรค์	
สามารถส่งเสริมและร่วมพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ	 โดยจัด
ประกวดโมเดลธุรกิจภายใต้แนวคิด	Digital	SME
	 ปี	2562	มีผู ้ประกอบการ	SME	สมัครเข้าร่วมโครงการ	 
731	 คน	 โดยรางวัลชนะเลิศ	Top	Digital	SME	2019	 ได้รับ 
เงินรางวัล	1	 ล้านบาท	 เพ่ือสนับสนุนต่อยอดธุรกิจ	 บริษัท	 
ทพิย์ทวทีรพัย์	จ�ากัด	ได้น�าเสนอโมเดลธรุกจิเช่ือมโยงซัพพลายเออร์ 
สนิค้าเกษตรด้วยแพลตฟอร์ม	“สดจากไทย”	เพ่ือกระจายสนิค้า
เกษตรสู่ผู้ค้า	

พนักงาน 
กรุงไทย 105 คน
รว่มปลูกต้นไม้ 
บนพ้ืนท่ีน�ารอ่ง 2.4 ไร่

โครงการ CSR ของธนาคาร 

ปี 2562
มีผู้ประกอบการ SME  

สมคัรเขา้รว่มโครงการ  
ท้ังหมด  

731  
คน

รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562
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4 โครงการประกวด 
ศิลปกรรมกรุงไทย ครัง้ท่ี 4 5 โครงการกรุงไทย 

รกั Smart University

	 เป็นโครงการให้ความรู้ทางด้านการเงินในฐานะสถาบัน 
การเงนิ	โดยมุง่เน้นส่งเสรมิให้เยาวชนเหน็ความส�าคัญเกีย่วกบั
การออม	 มีวินัยทางการเงิน	 ปี	2562	 ได้จัดกิจกรรม	4	 ครั้ง	
จ�านวนผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด	1,216	 คน	 ณ	 มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น	มหาวิทยาลัยบูรพา	และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

	 โครงการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย	 ถูกจัดขึ้นมาเพื่อ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานศิลปกรรมให้พัฒนาก้าวสู่
ระดับสากล	 โดยผลงานจะแสดงออกถึงเรื่องราวและเนื้อหา 
ของความเป็นไทย	สังคมอันมีคุณธรรม	
	 โดยในปี	 2562	 มีผู ้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด	 
309	 ชิ้น	 และได้จัดนิทรรศการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 
ณ	ห้างสรรพสินค้าเซน็ทรลั	และจดักจิกรรมศิลปะ	จ�านวน	5	ครัง้

ปี 2562
มีผู้รว่มกิจกรรม

ท้ังหมด 

1,216  
คน

ปี 2562 
มีผู้ส่งผลงาน 
เขา้ประกวดท้ังส้ิน 

309 ชิ้น

6 การสนับสนุนงานมูลนิธิอาสา 
เพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 

	 ธนาคารสนับสนุนการด�าเนินงานของมูลนิธิฯ	 และการบรรจ ุ
ถุงยังชีพ	จิตอาสา	การรับบริจาคและการประชาสัมพันธ์กจิกรรมของ 
มลูนธิฯิ	ผ่านช่องทางต่างๆ	ของธนาคาร	ร่วมออกบธูจดักจิกรรม	แนวคดิ	
“กรุงไทยรักชุมชน”	งาน	“เพื่อนพึ่ง	(ภาฯ)	๒๕๖๒”	และบรจิาคน�า้ดืม่
น้องวายุ	 จ�านวน	11,000	 ขวด	 ประชาสัมพันธ์รับบริจาคช่วยเหลือ 
ผูป้ระสบภยัจากพายโุซนร้อนปาบกึ	พายโุซนร้อนโพดุล	และพนักงาน
จิตอาสาบรรจุถุงยังชีพ	และจิตอาสางานกาชาด

7 โครงการกรุงไทยรกัการศึกษา :  
สนับสนุนทุนการศึกษากรุงไทย
สานฝนัสู่บัณฑิต

	 ธนาคารให้ทุนการศึกษากับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายของโรงเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝัน	โรงเรียนดี
ใกล้บ้าน	ที่มีความประพฤติเรียบร้อย	ที่มีคะแนนสะสมระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอันดับสูงสุดของโรงเรียน	 และ
สามารถสอบเข้าเรยีนต่อในระดบัอดุมศกึษามหาวทิยาลยัชัน้น�า
ของรฐัตามท่ีธนาคารก�าหนดให้จนจบปรญิญาตร	ี(หลกัสูตรปกต)ิ	
โรงเรยีนละ	1	 ทนุ	 ทนุละ	50,000	 บาทต่อปี	 จนจบปรญิญาตรี	 
โดยในปี	2562	 ธนาคารได้ให้ทุนการศึกษาท้ังหมด	234	 ทุน	 
รวมเป็นเงิน	11,700,000	บาท	

8 โครงการกรุงไทยรกักีฬา :  
สนับสนุนสมาคมกีฬามวยสากล 
แห่งประเทศไทย

	 ธนาคารกรุงไทยได้ด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 
ในการสนับสนุน	1	 รัฐวิสาหกิจ	1	 สมาคมกีฬา	 โดยให้การ
สนับสนุนสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย	 มาต้ังแต่ 
ปี	2549	 และตาม	MOU	 ฉบับปัจจุบัน	 ธนาคารจะสนับสนุน
ตั้งแต่ปี	2559-2562	 ปีละ	15	 ล้านบาท	 ซึ่งจะครบก�าหนด 
ตาม	MOU	ในปี	2562
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	 ในปี	2562	 ธนาคารได้ด�าเนินงานเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล	 เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทย	 และพัฒนาความเป็นอยู ่
ของคนไทยในเรื่องของการเข้าถึงบริการทางการเงินที่หลากหลาย	และการลดความเหลื่อมล�้าในสังคมไทย	ซ่ึงในรอบปีท่ีผ่านมาธนาคาร 
ได้ด�าเนินการ	ดังน้ี

	 โครงการความร่วมมือทางธุรกิจดิจิทัลส�าหรับผู้ประกอบการ
พลังงาน	 ธนาคารกรุงไทยสนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 
ในการพฒันา	Feature	“PEA	Care	&	Service”	รวมทัง้ให้บรกิาร
ด้าน	Financial	Solution	 กับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ
ตรวจสอบระบบไฟ	และซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้า	โดยบริการนี้ 
เป็นส่วนหนึ่งของ	PEA	HERO	Platform	 ที่ให้บริการแบบ 
ครบวงจร	One-Stop	Service	 ส�าหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการ 
ปรับปรุงซ่อมบ�ารุงระบบไฟฟ้าด้วยการให้บริการที่สะดวกและ 
รวดเร็ว	 ผ่านการให้บริการบน	Digital	Platform	 อีกทั้งยัง 
ได้รบัการบรกิารทีเ่ป็นไปตามมาตรฐาน	น่าเชือ่ถอืและได้รบัรอง 
จาก	PEA		

 “มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า SME ที่ประสบอุทกภัย 
2562”	เพือ่ช่วยเหลอืและเยยีวยากบัผูป้ระกอบการ	SME	ทีไ่ด้รบั 
ความเดือดร้อนในเหตุการณ์ดังกล่าว	โดยให้วงเงินสินเช่ือเพิ่ม	 
สูงสุด	10	 ล้านบาท	 เพ่ือฟื้นฟูกิจการ	 อัตราดอกเบ้ียเร่ิมต้น	 
4%	 ต่อปี	 และลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด	1%	(ยุติโครงการวันท่ี	 
30	มิถุนายน	2562)

	 โครงการรับช�าระค่าปรับออนไลน์	 โดยในปี	2562	 เป็นการ
ด�าเนินงานในระยะที่	 2	 ของโครงการ	 โดยได้พัฒนาระบบ	
Police	Ticket	Management	 หรือ	PTM	หรือระบบจัดการ
ใบสัง่ออนไลน์ให้ครบวงจร	โดยน�าเทคโนโลยมีาเชือ่มโยงข้อมูล 
ใบส่ังของสถานีต�ารวจต่างๆ	 กับกรมการขนส่งทางบกเพื่อ 
เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการการบนัทกึค่าปรบัจราจร
ประเภทต่างๆ	และช่วยอ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	 โดยสามารถดูรายงานค่าปรับจราจร
ประเภทต่างๆ	ย้อนหลัง	90	วัน

	 Banking Agent	ธนาคารกรุงไทยแต่งต้ัง	บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	 
จ�ากัด	 เป็น	Banking	Agent	 โดยลูกค้าธนาคารสามารถ 
ท�าธุรกรรมทางการเงิน	เช่น	บริการรับฝากเงิน	บริการถอนเงิน	 
และบริการรับช�าระเงิน/เติมเงิน	 ได้ท่ีท�าการไปรษณีย์กว่า	
1,000	แห่งทั่วประเทศ	ในวงเงินสูงสุด	50,000	บาทต่อรายการ	 
และ	 100,000	 บาทต่อวัน	 ไม่ต้องใช้สมุดบัญชี	 มีอัตรา 
ค่าธรรมเนียม	10	 บาทต่อรายการ	 เพื่ออ�านวยความสะดวก 
ให้กับลูกค้า	

	 โครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทยและองค์การ
ขนส่งมวลชนกรงุเทพ (ขสมก.)	เรือ่งการให้บรกิารช�าระค่าโดยสาร
แบบไร้เงนิสด	 บนรถโดยสารปรบัอากาศ	 สาย	510	 ด้วยการ 
สนับสนุน	 ขสมก.	 เปิดตัวรถเมล์ไร้เงินสดเป็นสายแรกของ 
ประเทศไทย	 เพื่อยกระดับเข้าสู ่ระบบขนส่งดิจิทัลรองรับ 
แผนพฒันาสมาร์ทซติี	้และเตรยีมพร้อมส�าหรบัอนาคต	โดยรถเมล์	 
ขสมก.	จะเปล่ียนผ่านไปสู่ระบบจ่ายค่าโดยสารแบบไร้เงินสด 
บนรถโดยสารทุกคนั	และน�าร่องบรกิารรบัช�าระค่าโดยสารแบบ 
ไร้เงนิสด	(Cashless)	บนรถโดยสารปรบัอากาศ	สาย	510	ทกุคนั	 
เป็นระยะเวลา	2	เดือน	เริ่มตั้งแต่วันท่ี	9	เมษายน	2562	

การด�าเนินงาน 
เพ่ือสนับสนุนนโยบายรฐับาล
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	 โครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทยและส�านักงาน 
ศาลยุติธรรม	 เรื่องการพัฒนาระบบศาลดิจิทัล	 (e-Court)	 
เพือ่พฒันาและขยายผลระบบการยืน่และส่งค�าคูค่วามและเอกสาร 
โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(e-Filing)	ให้ครอบคลุมศาลช้ันต้น 
ทั่วประเทศ	ศาลชั้นต้นที่เป็นศาลช�านาญพิเศษและศาลพิเศษ	 
รวมท้ังเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการเพิ่มเติม	เช่น	
การยืน่ฟ้องคดอีาญา	การขอหมายจบั	หมายค้น	การจดัเกบ็และ 
ให้บริการคัดถ่ายส�าเนาพิพากษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	 
รวมถึงการช�าระค่าธรรมเนียมต่างๆ	 ผ่านบัตรเครดิตหรือ
เดบิต	เคาน์เตอร์ธนาคาร	ช�าระผ่านตู้	ATM	เว็บไซต์	ตลอดจน	 
APP	Krungthai	NEXT	

	 โครงการ Total Solutions for SMEs โครงการบริหารจัดการ
ธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) เป็นโครงการ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 กระทรวงพาณิชย์	 เพื่อส่งเสริม
ให้ผู ้ประกอบการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 
ที่จ�าเป็นในการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจรได้สะดวก	
รวดเร็ว	และเหมาะสมกับธุรกิจแบบครบวงจร	ซ่ึงกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าจะอ�านวยความสะดวกในการรวบรวมโปรแกรมที่
เกีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการธรุกจิส�าหรบั	SMEs	3	ส่วน	ได้แก่	
โปรแกรมจดัการเอกสาร	(Office	Software),	โปรแกรมหน้าร้าน	 
(POS:	Point	of	Sale)	 และโปรแกรมบัญชี	Online	(Cloud	
Accounting)	 โดยทั้ง	3	 โปรแกรมสามารถเชื่อมโยงข้อมูล 
ทัง้ระบบแบบครบวงจร	ตัง้แต่การซือ้ขายสนิค้า/บรหิาร	เชือ่มโยง
ข้อมลูไปจัดท�าบญัชแีละงบการเงนิ	เพือ่ตอบโจทย์การประกอบ
ธุรกิจของ	SMEs	ทั้งน้ี	คุณสมบัติของผู้ประกอบการท่ีจะได้รับ 
การสนับสนุน	 คือ	 นิติบุคคลที่มีการส่งงบการเงินปีล่าสุด	 
มรีายได้รวมไม่เกิน	5	ล้านบาท	และนติบิคุคลตัง้ใหม่	ทนุจดทะเบยีน 
ไม่เกิน	1	 ล้านบาท	 โดย	SMEs	 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ	 
สามารถลงทะเบียนผ่านทาง	Website	 กรมพัฒนาธุรกิจ 
การค้า	www.dbd.go.th	ส�าหรบัในส่วนของธนาคารกรงุไทยเป็น 
หนึง่ในพนัธมิตรของโครงการ	และได้น�าเสนอผลิตภณัฑ์สนิเชือ่
เข้าร่วมโครงการดงักล่าว	ได้แก่	สนิเชือ่กรงุไทย	SMEs	บญัชเีดยีว, 
สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก	 และสินเชื่อ	 Krungthai	 sSME	 
Start-up	&	Innovation	

	 โครงการพัฒนาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
แบบดิจิทัล	 โดยธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดหาระบบกองทุน 
เงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล	(DSL)	 เพื่อตอบสนอง 
การปฏบิตังิานของกองทนุฯ	ผูกู้ย้มืและผูค้�า้	ในรูปแบบ	Paperless	 
และ	Digital	 ID	 ที่เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐและ 
เอกชนในการตรวจสอบ	 ท�าให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วย

ความรวดเร็วและปลอดภัย	 สอดคล้องกับนโยบาย	National	
e-Payment	รวมทัง้ได้ร่วมลงนามข้อตกลงคณุธรรม	(Integrity	
Pact)	ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐ

	 สินเชื่อ “กรุงไทยส�าหรับธุรกิจเกษตรแปรรูป”	สนับสนุนเงินทุน 
ครบวงจรผู้ประกอบการ	SME	 ธุรกิจการผลิตหรือจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป	ให้กู้สูงสุด	1.5	เท่าของหลักประกัน	
อัตราดอกเบ้ียต�่าสุด	4%	ต่อปี	วงเงินโครงการรวมกว่า	1	พัน
ล้านบาท

	 การให้สินเชื่อ Supply Chain	คือ	สินเชื่อส�าหรับธุรกิจท่ีเป็น 
ผู ้ขายสินค้าให้กับบริษัทท่ีมีความร่วมมือกับทางธนาคาร	 
เพื่อเพิ่มสภาพคล่องกับธุรกิจหลังจากส่งมอบสินค้า	 ซึ่งจะได้
รับเงินก่อนครบช�าระ	 เพื่อให้ธุรกิจได้ด�าเนินได้อย่างต่อเนื่อง
อย่างไม่สะดุด	ได้แก่	

สินเช่ือเพื่อผู ้ประกอบการร้านค้า	 7-Eleven	 
ทุกรูปแบบ	 เพื่อการสนับสนุนสินเชื่อให ้แก ่ 
ผูป้ระกอบการทีไ่ด้รบัสทิธิบ์รหิารร้านค้า	7-Eleven	 
จาก	บมจ.ซีพี	ออลล์

สินเชื่อเพื่อผู้แทนจ�าหน่ายประเภทโรงบรรจุก๊าซ	
LPG	 และร้านค้าก๊าซหุงต้มของ	PTTOR	 เพื่อ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นแก่ผู้แทนจ�าหน่าย
ประเภทโรงบรรจุก๊าซ	LPG	และร้านค้าก๊าซหุงต้ม

สินเชื่อส�าหรับผู้ประกอบการสถานีบริการน�้ามัน	
PTTOR	 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ส�าหรับผู้แทนจ�าหน่ายสถานีบริการน�้ามัน	 และ/ 
หรือผู้แทนจ�าหน่ายน�้ามันหล่อลื่นของ	PTTOR	 
และการปรับปรุงขยายสถานีบริการน�้ามันเดิม	
หรือก่อสร้างสถานีบริการ

203-2
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มาตรการส่งเสรมิการท่องเท่ียวในประเทศ  
"ชิมช้อปใช้"

	 สินเชื่อ กรุงไทย SMEs รักกันยาวๆ	เป็นสินเช่ือเพ่ือสนับสนุน 
ผู้ประกอบการ	SMEs	 (Size	M)	 ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ท่ี
ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	 หรือการขยายกิจการ	
เช่น	 ลงทุน/ซ่อมแซม/ปรับปรุงสินทรัพย์ถาวร	 หรือรองรับ	
Permanent	 Trading	Asset	 หรือใช้เพื่อการ	Refinance	 
สินเชื่อจากสถาบันการเงินอ่ืน

	 สินเชื่อ กรุงไทย SMEs บัญชีเดียว เป็นสินเช่ือที่ให้ดอกเบ้ียต�่า	 
เพื่อสนับสนุนลูกค้านิติบุคคลที่ใช ้งบสรรพากรในการย่ืน 
ขอสินเชื่อและลูกค้านิติบุคคลขอสินเช่ือเพ่ือด�าเนินธุรกิจ 
แทนบุคคลธรรมดา

 สินเชื่อส�าหรับคู่ค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ธนาคารให้การ
สนับสนุนสินเชื่อครบวงจรกับผู ้ประกอบการที่รับงานจาก
หน่วยงานราชการ	 และ/หรอืรฐัวสิาหกจิ	 ภายใต้ดอกเบีย้พเิศษ	 
หลักประกันต�่า	 ซึ่งธนาคารออกหนังสือค�้าประกันการยื่นซอง 

ประกวดราคา	และ/หรอืค�า้ประกนัการท�าสญัญาได้อย่างรวดเรว็	 
และสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ 
ตั้งแต่ช ่วงเร่ิมต้นโครงการ	 จนการก่อสร้างได้แล้วเสร็จ 
ตามก�าหนด

	 สินเชื่อกรุงไทยเพื่อการท่องเท่ียวและธุรกิจต่อเนื่อง เพื่อ
สนับสนุนเงินทุนเพ่ือใช้ในการขยายด�าเนินธุรกิจ	ใช้หมุนเวียน
ในกิจการ	 และ	Refinance	 ส�าหรับผูป้ระกอบการทีป่ระกอบ 
ธรุกจิเกีย่วข้องกบัการท่องเท่ียว	และ/หรอืธรุกจิต่อเนือ่งท่ีเกีย่วกบั 
การท่องเท่ียว

	 สินเช่ือกรุงไทยเพ่ือสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation) 
เพื่อสนับสนุนสนับสนุนผู้ประกอบการ	SMEs	 ในการลงทุน/ 
ซ่อมแซม/ปรับปรุง	 หุ ่นยนต์พร้อมระบบงานและอุปกรณ์ 
ท่ีเกี่ยวข้องหรือระบบอัตโนมัติ

	 ธนาคารมีส่วนร่วมในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของประเทศผ่านโครงการชิมช้อปใช้	 โดยธนาคาร 
ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน	 “เป๋าตัง”	 เพื่อเป็นช่องทาง 
ให้รฐับาลสนบัสนนุวงเงนิให้เกดิการหมนุเวยีนในระบบ
เศรษฐกิจแก่ประชาชนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ	
และเป็นช่องทางในการช�าระสินค้าและบริการให้แก่
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ	 นอกจากนี้ส�าหรับ
ผู ้ประกอบการซึ่งส ่วนใหญ่ที่ เป ็นผู ้ประกอบการ 
ในระดบัวสิาหกจิขนาดกลางและเลก็	รวมถงึระดบัชมุชน	
ธนาคารได้พัฒนาแอปพลิเคชัน	 “ถุงเงิน”	 เพื่อเป็น
เครื่องมือให้ร้านค้าใช้ในการรบัช�าระเงนิ	เพือ่สนบัสนุน
มาตรการ	“ชมิช้อปใช้”	
	 จากการด�าเนินโครงการดังกล่าว	มีผู้ประกอบการ 
ร้านค้ารายใหม่ทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมมาตรการ 
ดังกล่าวและติดต้ังแอปพลิเคชันถุงเงินแล้ว	 (สมัคร 
เข้าร่วมโครงการตัง้แต่วนัที	่28	สงิหาคม	-	31	ธนัวาคม	
2562)	จ�านวนกว่า	160,000	ราย	และรวมถึงร้านค้าธง
ฟ้าประชารัฐกว่า	80,000	ร้านค้า	โดยการใช้จ่ายรวม 
ของมาตรการชิมช้อปใช้ตั้งแต่วันท่ี	 27	 กันยายน	
จนถึงวันท่ี	1	มกราคม	2563	 มีผู้ใช้สิทธิ์รวม	3	 เฟส	
จ�านวนกว่า	11.8	ล้านราย	มียอดการใช้จ่ายรวมท้ังสิ้น	
26,981.9	ล้านบาท

203-2

รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562

083



การด�าเนินงานด้านธรรมาภิบาล

ก รุ ง ไ ท ย รั ก ชุ ม ช น
เคียงข้างสู่ความย่ังยืน

ธนาคารยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซ่ือสัตย์สุจริต	โปร่งใส	เป็นธรรม	
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย	รับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	

และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทกุกลุม่	เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีไ่ม่ทนต่อการทุจรติ	(Zero	Tolerance)



การขับเคล่ือนธนาคารให้เป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ

1. ผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการ
บรษัิทจดทะเบียนไทย จากสถาบัน
กรรมการบรษัิทไทย อยู่ในระดับ 5 ดาว

2. ผลการประเมินการรบัรู ้เข้าใจ และน�าไป
ปฏบัิติด้านบรรษัทภิบาล ความเส่ียงฯ  
และก�ากับฯ > 85 คะแนน

1. ได้รบัประเมินการก�ากับดูแลกิจการ 
บรษัิทจดทะเบียนไทย จากสถาบัน
กรรมการบรษัิทไทย ในระดับ 5 ดาว

2. ผลการประเมินการรบัรู ้เข้าใจ และน�าไป
ปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล ความเส่ียงฯ 
และก�ากับฯ = 89.8 คะแนน 

102-16, 102-18, 103-2, 103-3

เป้าหมาย
การด�าเนินงานปี 
2565 (ระยะยาว)

เป้าหมาย
การด�าเนินงานปี 
2562 

ผลการ
ด�าเนินงานปี 
2562 

	 ธนาคารกรุงไทยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	(Good	Governance)	และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	
โดยการด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต	 โปร่งใส	 เป็นธรรม	 ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย	 รับผิดชอบต่อสังคม	 
สิ่งแวดล้อม	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของธนาคารทุกคน	ตลอดจนบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคาร	โดยธนาคารเช่ือมั่นว่าการด�าเนินธุรกิจควบคู่กับการมีจริยธรรมที่ดีนั้นเป็นรากฐานส�าคัญที่ท�าให้ธนาคารเติบโตอย่างมั่นคง	
ยั่งยืน	และเป็นธนาคารท่ีทุกคนวางใจ	(Public	Trust)	
	 จากความมุ่งมั่นดังกล่าว	ธนาคารได้ก�าหนดหลักบรรษัทภิบาล	(CARPETS)	เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่ผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร	
อันประกอบด้วย

	 ทั้งน้ี	 ธนาคารสร้างจิตส�านึกในการปฏิบัติตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีให้กับพนักงานทุกคนอย่างสม�่าเสมอผ่านกิจกรรม
ภายใน	และช่องทางการสือ่สารต่างๆ	เช่น	CG	TIMES	ซึง่เป็นการน�าเสนอข้อมลูข่าวสารด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีทีท่นัต่อสถานการณ์	 
เข้าใจง่ายผ่านทาง	 Intranet	 พร้อมทั้งมีโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 โดยธนาคารได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ	 
เพื่อให้การด�าเนินงานของธนาคารเป็นไปตามวัตถุประสงค์	 ทั้งยังติดตามและการก�ากับดูแลการด�าเนินงานให้ใกล้ชิดมากขึ้น	 
โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม�่าเสมอ

CREATION OF 
LONG TERM VALUE
การสรา้งมูลค่าเพ่ิมอย่างย่ังยืน

RESPONSIBILITY 
รูส้�านึกในหน้าท่ี

PROMOTION OF 
BEST PRACTICES 
ส่งเสรมิการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ

EQUITABLE TREATMENT
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างเท่าเทียมกัน

ACCOUNTABILITY  
แสดงถึงความรบัผิดชอบ
ต่อหน้าท่ี

TRANSPARENCY
แสดงความโปรง่ใส
ในการด�าเนินงาน

SOCIAL AND 
ENVIRONMENTAL 
AWARENESS 
ส�านึกในการปฏิบัติท่ีดี 
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

การก�ากับดูแลกิจการ
และการสรา้งวฒันธรรมบรรษัทภิบาล

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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	 คณะกรรมการธนาคาร	มคีวามรบัผดิชอบต่อการปฏบิตัหิน้าที	่
เพือ่ประโยชน์สูงสดุของธนาคารและผูถ้อืหุ้นโดยรวม	มกีารแบ่งแยก 
หน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 
ที่ชัดเจน	 โดยคณะกรรมการธนาคารจะเป็นผู้ก�าหนดนโยบายและ
ก�ากับดูแลให้ระบบงานต่างๆ	 ของธนาคารด�าเนินไปตามนโยบาย
ถกูต้องตามกฎหมาย	และมจีรยิธรรม	นอกจากนี	้เพ่ือให้มกีารแสดง
บทบาทและถ่วงดุลกันอย่างโปร่งใส	 ประธานกรรมการ	 ประธาน
กรรมการบรหิาร	และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	จงึเป็นคนละบคุคลกนั

	 โครงสร้างคณะกรรมการธนาคารมีท้ังส้ินจ�านวน	12	 อัตรา	
ซึ่งเหมาะสมกับขนาดองค์กรและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ	 ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ�านาจกันอย่างเหมาะสม	

ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2562	 ธนาคารมีกรรมการจ�านวน	11	 คน	
และมีต�าแหน่งกรรมการว่างจ�านวน	1	 ต�าแหน่ง	 ซ่ึงอยู่ระหว่าง
กระบวนการสรรหา	 โดยประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร
จ�านวน	1	คน	และกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารจ�านวน	10	คน	ซึง่เป็น 
กรรมการอิสระจ�านวน	5	 คน	 หรือมีอัตราเท่ากับ	 ร้อยละ	45.45	 
ของกรรมการท้ังหมด	 ซ่ึงมากกว่าข้อก�าหนดของคณะกรรมการ
ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	(ก.ล.ต.)	ท่ีให้มีกรรมการอสิระ 
อย่างน้อย	1	 ใน	3	 ของกรรมการทั้งหมด	 แต่ต้องไม่น้อยกว่า	 
3	 คน	 โดยรายละเอียดโครงสร้างการจัดการ	 และคณะกรรมการ 
ชดุย่อยต่างๆ	ของธนาคารสามารถอ่านได้ในรายงานประจ�าปี	2562	 
หน้า	82-98

	 ธนาคารส่งเสริมการสร้างจิตส�านึกในการปฏิบัติตามแนวทาง
การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ใีห้กบัพนกังานท่ัวท้ังองค์กรอย่างสม�า่เสมอ	
ผ่านกิจกรรมภายในและการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีท่ีทันต่อสถานการณ์	 เข้าใจง่าย	 ผ่านช่องทาง 
การส่ือสารต่างๆ	 อาท	ิ การอบรมหลกัสตูร	CG	 แก่ผูบ้ริหารระดบัสงู	
การปฐมนเิทศพนกังานเข้าใหม่	การจดัท�าสือ่การเรยีนรูด้้วยตนเอง 
ผ่านระบบ	E-Learning,	Intranet,	CG	Times	และกรงุไทยคณุธรรม	
การจัดบอร์ดนิทรรศการและบูธกิจกรรมต่างๆ	เป็นต้น
	 เพื่อขับเคลื่อนธนาคารกรุงไทยสู ่การเป็นธนาคารต้นแบบ
คณุธรรม	ในปี	2563	ประธานกรรมการธนาคาร	กรรมการธนาคาร	
กรรมการผูจั้ดการใหญ่	ผูบ้รหิารสายงานและพนกังานของธนาคาร
ได้ร่วมประกาศ	“เจตนารมณ์เจตจ�านง”	“ความดทีีอ่ยากท�า	สูก่รงุไทย 
ที่ยั่งยืน”	 เพื่อน�าองค์กรสู ่การเป็น	 “กรุงไทยคุณธรรม”	 และ 

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต	(Zero	Tolerance)	
	 ธนาคารได้ด�าเนนิงานเพือ่ยกระดบัมาตรฐานด้านบรรษทัภบิาล 
สู ่การน�าไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดผลส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
ทัว่ทัง้องค์กร	ในปี	2561	ธนาคารได้ยกระดบักจิกรรมและโครงการ
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านบรรษัทภิบาล	 บมจ.ธนาคาร
กรุงไทย	 ปี	 2560-2564	 ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 ระยะท่ี	 3	 
(พ.ศ.	2560-2564)	 และยุทธศาสตร์ธนาคารทีมุ่ง่สูก่ารเป็นธนาคาร 
ต้นแบบด้านคณุธรรมจรยิธรรม	 และการสร้างวฒันธรรมท่ีไม่ทนต่อ 
การทจุรติในองค์กร	(Zero	Tolerance)	สูก่ารปฏบิตัภิายใต้โครงการ
กรุงไทยคุณธรรม
	 ยุทธศาสตร ์ด ้านบรรษัทภิบาล	 บมจ.ธนาคารกรุงไทย	 
ปี	2560-2564	ประกอบด้วย	5	ยุทธศาสตร์หลัก	ได้แก่			

102-16,	102-18

การสรา้งวฒันธรรมองค์กร 
และการปฏิบัติตามหลักจรยิธรรม

ยุทธศาสตรท่ี์ 1    
สรา้งวฒันธรรมองค์กร 
ท่ีไม่ทนต่อการทุจรติ

ยุทธศาสตรท่ี์ 2
ยกระดับเจตจ�านง 
ด้านคุณธรรม 
ในการต่อต้านทุจรติ

ยุทธศาสตรท่ี์ 3
พัฒนาระบบป้องกัน 
การทุจรติเชิงรุก

ยุทธศาสตรท่ี์ 4
ยกระดับมาตรฐาน
กระบวนการปราบปราม
การทุจรติ

ยุทธศาสตรท่ี์ 5
ยกระดับผลคะแนนการประเมนิ
คุณธรรมและความโปรง่ใสในการ
ด�าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 
(Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ของธนาคาร

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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102-16

แนวทางการด�าเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรม ประจ�าปี 2562

	 ธนาคารกรุงไทยยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต	 โปร่งใส	 เป็นธรรม	ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย	
รับผิดชอบต่อสังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	 ธนาคารเชื่อม่ันว่า	 การด�าเนินธุรกิจควบคู่กับการมีจริยธรรมท่ีดีน้ัน 
เป็นรากฐานส�าคัญที่ท�าให้ธนาคารเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน	 เป็นธนาคารท่ีทุกคนวางใจ	(Public	Trust)	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และ
พนักงานของธนาคารทุกคน	 ตลอดจนบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	
(Good	Governance)	 และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเสมอมา	 ด้วยตระหนักถึงบทบาทส�าคัญในการเป็นหนึ่งด้านธรรมาภิบาล	 
ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว	ธนาคารจึงได้ด�าเนินการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม	และแนวทางการด�าเนินงาน
โครงการกรุงไทยคุณธรรม	ดังนี้

  การสรา้งวฒันธรรมองค์กร 
  และการปฏิบัติตามหลักจรยิธรรม

	 ธนาคารกรุงไทยด�าเนินการขับเคลื่อนสู ่การเป็นธนาคาร 
ต้นแบบคณุธรรม	โดยประธานกรรมการธนาคาร	กรรมการธนาคาร	
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	ผูบ้รหิารสายงานและพนกังานของธนาคาร
ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เจตจ�านง	“ความดทีีอ่ยากท�า	สูก่รงุไทย 
ที่ยั่งยืน”	 เพื่อน�าองค์กรสู ่การเป็น	 “กรุงไทยคุณธรรม”	 และ 
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต	(Zero	Tolerance)	
พร้อมทั้งได้ด�าเนินการยกระดับมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาล 
สู ่การน�าไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดผลส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
ทัว่ทัง้องค์กร	โดยได้ยกระดบักจิกรรมและโครงการให้สอดคล้องกบั 
แผนยุทธศาสตร์ด้านบรรษทัภบิาล	บมจ.ธนาคารกรงุไทย	ปี	2560-2564	 
ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ	ระยะที่	3	(พ.ศ.	2560-2564)	และยุทธศาสตร์
ธนาคารทีมุ่ง่สูก่ารเป็นธนาคารต้นแบบด้านคณุธรรมจรยิธรรม	และ
การสร้างวฒันธรรมทีไ่ม่ทนต่อการทจุรติในองค์กร	(Zero	Tolerance)	
สู่การปฏิบัติภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม	 นอกจากนี้ธนาคาร
ด�าเนินการส่งเสริมการสร้างจิตส�านึกในการปฏิบัติตามแนวทาง
การก�ากับดูแลกิจการให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กรอย่างสม�่าเสมอ	
ผ่านกิจกรรมภายในและการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการก�ากับ 
ดูแลกิจการที่ดี	 ทันต่อสถานการณ์	 เข้าใจง่าย	 ผ่านช่องทาง 
การสือ่สารต่างๆ	อาท	ิการอบรมหลักสตูร	CG	แก่ผูบ้รหิารระดบัสงู	 
การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่	 การจัดท�าสื่อการเรียนรู ้ด้วย
ตนเองผ่านระบบ	E-Learning,	 Intranet	 และกรุงไทยคุณธรรม																						
การจัดบอร์ดนิทรรศการและบูธกิจกรรมต่างๆ	เป็นต้น

  แนวทางการด�าเนินงาน 
  โครงการกรุงไทยคุณธรรม

	 ธนาคารกรงุไทย	ด�าเนนิโครงการกรงุไทยคณุธรรมเพือ่ยกระดบั 
การสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีไม่ทนต่อการทุจรติ	(Zero	Tolerance)	
อย ่างต ่อเนื่อง	 โดยใช ้กระบวนการ	 “ระเบิดจากข ้างใน”	 
เพือ่เปิดโอกาสให้ผูบ้รหิารและพนกังานมส่ีวนร่วมในการระดมความคดิ 
ปัญหาท่ีอยากแก้	 ความดีท่ีอยากท�า	 เพื่อพัฒนามาตรฐาน 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 สร้างค่านิยม	 และจิตส�านึกท่ีดียึดม่ัน 
ตามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ปีฏบิตังิานด้วยความซือ่สตัย์	
สุจริต	 ไม่ละเมิดกฎเกณฑ์	 กฎระเบียบ	 ตลอดจนการด�าเนินงาน
ด้วยความโปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	เพื่อขับเคลื่อนให้ธนาคาร
เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบท่ีมีมาตรฐานสากล	 รวมท้ังส่งเสริม
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธนาคารในการเป็นสถาบันการเงิน 
ท่ีลูกค้าประชาชนให้ความเช่ือม่ัน	 ไว้วางใจ	 และในท้ายท่ีสุด 
ส่งผลให้ผลประกอบการของธนาคารดมีากยิง่ข้ึน	โดยเน้นการปฏบิตัิ	
Three	Line	of	Defense	ซึ่งประกอบด้วย	First	Line	of	Defense	คือ	
หัวหน้าและพนกังานทุกคนร่วมมือกนั	สร้างกระบวนการท�างานท่ีด	ี
มีคุณค่า	 มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต	 ภายใต้คุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน	Second	Line	of	Defense	 คือ	 หน่วยงาน 
ด้านบริหารความเสี่ยง	ด้านการก�ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย	และ	
Third	Line	of	Defense	คอื	หน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก	
ธนาคารมีคณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ 
คณะกรรมการตรวจสอบก�ากับดูแลอีกหนึ่ งระดับจึงช ่วย 
สร้างความเชือ่มัน่	 และความรดักมุได้เป็นอย่างด	ี การขบัเคลือ่น
โครงการกรุงไทยคุณธรรมไม่ได้เป็นเรื่องของคณะกรรมการหรือ 
ผูบ้รหิารคนใดคนหน่ึงแต่เป็นเรือ่งทีพ่นักงานทกุคนต้องให้ความร่วมมอื 
และยดึเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน	เพือ่ขบัเคลือ่นธนาคารกรงุไทย 
ให้เป็นธนาคารคุณธรรมต้นแบบ	และสามารถสร้างความไว้วางใจ	
หรือ	Public	Trust	ให้เกิดขึ้นในใจของสาธารณชน
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	 ในการนี้	 ธนาคารจึงได้ก�าหนดเป้าหมาย	 และ
ยทุธศาสตร์	3	 ป.	(ปลูกจติส�านกึ	 ป้องกนั	 ปรบัเปล่ียน)	 
แนวปฏบิตั	ิและข้ันตอนการสร้างหน่วยงานคณุธรรม	ดงัน้ี

3 ป. ยุทธศาสตรส์รา้งธนาคารคุณธรรมต้นแบบ 

ป. ปลูกจิตส�านึก
	 เป็นการปลูกจิตส�านึกของพนักงานให้มีคุณธรรม	
ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และกฎเกณฑ์
ต่างๆ	 ของธนาคาร	 และหน่วยงานก�ากับภายนอก 
อย่างเคร่งครดั	รวมทัง้การเพ่ิมประสทิธิภาพ	ประสิทธผิล 
ในการท�างาน	 รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาองค์กร	
	 การปลูกจิตส�านึก	เริ่มจากการส่งเสริมบทบาทของ
ผู้บริหารระดับสูงในการน�าพาองค์กรไปในทิศทางที่ดี																										
เป็นตัวอย่างในการท�างานให้กับพนักงาน	 นอกจากนี้	 
ยงัเน้นการเสรมิสร้าง	พฒันา	ส่งเสริมพนกังานให้มส่ีวนร่วม
ผ่านกิจกรรมต่างๆ	 รวมถึงการยกย่องชมเชยพนักงาน	
ในท้ายที่สุดจะสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ของพนักงานทุกคนทั่วทั้งองค์กรได้
ป. ป้องกัน
	 เป็นการท�าหน้าที	่ ตรวจทาน	 และป้องกนัการกระท�า 
ความผิด	 อันเกิดขึ้นจากความเส่ียงต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง
กบัการปฏบิตังิาน	ซึง่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาแนวทาง
ป้องกันการทุจริต	 พัฒนากลไกการป้องกันการทุจริต 
เชิงรุกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	รวมถึงการบังคับใช้
กฎระเบียบ	 และมาตรการป้องกันการกระท�าความผิด
และการทจุรติ	ซึง่การป้องกนัมทีัง้เชงินโยบาย	เชงิระบบ	
และเชิงปฏิบัติการ	 เพื่อสอดประสานจากทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในการก�ากับดูแล
ป. ปรับเปลี่ยน
	 เป็นการยกระดบัมาตรฐานปรับเปลีย่นกระบวนการวินัย
ภายในธนาคาร	 โดยด�าเนินการทางด้านกฎหมาย 
ทางแพ่งและอาญาอย่างรวดเรว็	 ควบคูก่บัการพจิารณา 
โทษอย่างจริงจัง	 รวมถึงการบูรณาการกระบวนการ 
ภายในของธนาคาร	 ทั้ งกระบวนการตรวจสอบ	 
และกระบวนการทางกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น

	 นอกจากยุทธศาสตร์	3	ป.	แล้ว	การสร้างธนาคาร
คุณธรรมต้นแบบ	ผ่านกิจกรรม	1	หน่วยงาน	1	แผนงาน
ความยั่งยืน

1 หน่วยงาน 1 แผนงานความย่ังยืน

	 1	หน่วยงาน	1	แผนงานความยัง่ยนื	เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพือ่ให้ผูบ้รหิาร
และพนักงานทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างคุณธรรมในการท�างาน	 
โดยต่อยอดจากการท�างานของตนเอง	 คิด	 วิเคราะห์ออกมาเป็นแผนงาน	
ภายใต้การระเบิดจากข้างใน	 ค้นหาสาเหตทุีแ่ท้จริง	(ปัญหาทีอ่ยากแก้/ความด ี
ทีอ่ยากท�า)	ทีส่่งผลให้งานประสบความส�าเรจ็	และมปีระสทิธภิาพ	(คณุภาพ
คู่กับคุณธรรม)	ตามเป้าหมาย	4	ด้าน	ได้แก่		

ปรบัเปล่ียน ป้องกัน 

ปลูกจิตส�านึก

FINANCIAL 
GROWTH 

STAKEHOLDER/
REGULATORS

PROCESS 
IMPROVEMENT/FIRST 

LINE OF DEFENSE

EMPLOYEE
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ขั้นตอนท่ี 1 
ทุกคนประกาศ
เจตนารมณ์ 
โดยทุกคนเห็นพ้อง
ต้องกัน

ขั้นตอนท่ี 2 
รว่มกันระดม
ความคิด "ปัญหา
ท่ีอยากแก้ 
ความดีท่ีอยากท�า"

ขั้นตอนท่ี 3 
ก�าหนดเป้าหมาย
และจดัท�าแผนการ
ด�าเนินงาน

ขั้นตอนท่ี 4 
ลงมือปฏิบัติให้
เห็นผลอย่างเป็น
รูปธรรม

ขั้นตอนท่ี 5 
การประเมินผล
การด�าเนินงาน

ขั้นตอนท่ี 6 
สรุปผลการ
ปฏิบัติงานและ
จดัท�าองค์ความรู ้
(KM)

	 โดยน�าเทคโนโลยีมาสนบัสนนุการปรบัปรุงกระบวนการด�าเนนิงาน	ซึง่มขีัน้ตอนในการพฒันาแผนงาน	6	ขัน้ตอน	คอื

	 ธนาคารได้ร่วมกบัสหภาพแรงงานรฐัวิสาหกจิธนาคารกรงุไทย	
บรรยายในหลักสูตร	 “บทบาทของผู้บริหารในการรักษาวินัย
พนักงาน”	ให้กับหน่วยงานทั่วทั้งองค์กร	

	 การส ่งเสริมการมีส ่วนร ่วมของผู ้บริหารและพนักงาน 
ในการน�าหลกับรรษทัภบิาลสูก่ารปฏบิตังิาน	(KTB	CG	in	Process)	
การส่งเสรมิให้ผูบ้รหิารทกุระดบัประพฤตตินเป็นแบบอย่างท่ีดี	
(Role	Model)	 ที่แสดงออกซ่ึงวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต	 
และการต่อต้านทจุรติทีจ่ริงจังและเข้มแขง็ของธนาคาร	 รวมถงึ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ธนาคารถือหุ้นร้อยละ	100	 
ในการน�าหลักบรรษัทภิบาลไปปฏิบัติจนเกิดผลส�าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์และมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

	 จัดท�าแนวทางปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด�าเนินงาน	 ตามการประเมิน	 ITA	 เพื่อให้พนักงาน 
ทัว่ทัง้องค์กรปฏบิตังิานเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั	มคีวามโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้

	 การจัดกิจกรรมการสือ่สารและสือ่ประชาสมัพนัธ์ด้านบรรษทัภบิาล	 
เพื่อเผยแพร่ข้อมูล/ให้ความรู้แก่พนักงานภายในองค์กร	 
และองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ	 ของธนาคาร	 โดยมุ่งเน้น 
การน�าเทคโนโลยมีาใช้เป็นเคร่ืองมอืและช่องทางในการสือ่สารมากขึน้	 
เช่น	การประชาสมัพนัธ์คลปิการถ่ายทอดการน�าหลักบรรษทัภบิาล 
สู่การปฏิบัติ	 โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	 ผ่านทาง 
ระบบ	Digital	Signage	 ซ่ึงเป็นระบบสื่อสารภายในองค์กร	 
การจัดแสดงนิทรรศการด้านบรรษัทภิบาลทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน	เป็นต้น

	 การจัดท�าแบบส�ารวจการรับรู้	 ความเข้าใจ	 และการน�าไป
ปฏิบัติ	 ด้านบรรษัทภิบาล	 การต่อต้านการคอร์รัปช่ัน	 และ
จรรยาบรรณธรุกจิธนาคาร	(Code	of	Conduct)	ประจ�าปีของ
พนักงาน	 เพื่อน�าผลการส�ารวจเป็นข้อมูลส�าหรับการปรับปรุง
การด�าเนินงานในปีถัดไป

	 การปฏิ บัติ เป ็นไปตามหลักเกณฑ์ด ้านการให ้บ ริการ 
อย่างเป็นธรรมแก่ลูกค้า	(Market	Conduct)	ดังนี้
1)	 ให้ค�าปรึกษา	 แนะน�าแก่หน่วยงานต่างๆ	 ของธนาคาร	

รวมถงึการพจิารณาให้ความเหน็เกีย่วกบัเอกสารประกอบ

กิจกรรมส่งเสรมิโครงการกรุงไทยคุณธรรม

การขาย	 สื่อโฆษณา	 ประชาสัมพันธ์ต่างๆ	 เป็นต้น	 
เพ่ือให้ธนาคารมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ	์
Market	Conduct	ของ	ธปท.	รวมถงึกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน
ก�ากับดูแลอื่น

2)	 สือ่สารให้ความรูใ้นประเดน็ด้านการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ 
ท่ีเป็นสาระส�าคัญ	 ข้อพึงปฏิบัติ	 ข้อห้ามปฏิบัติผ่าน 
ช่องทางต่างๆ	ของธนาคาร

3)	 ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์	 รวมทั้งเข ้าสุ ่มสอบทานการเสนอ 
ขายผลิตภัณฑ์ของธนาคารและของบริษัทในเครือ	 
แบบไม่แสดงตน	(Mystery	shopping)	เพือ่ให้มัน่ใจว่าเสนอ 
ขายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้ารายย่อยของพนักงานสาขา 
เป็นไปโดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์	Market	Conduct	
และหลักเกณฑ์ของทางการ

4)	 จัดท�า	Market	Conduct	Risk	Dashboard	 เพื่อเป็น
เครื่องมือในการติดตาม	Market	Conduct	Risk	 และ 
ใช้เป็นข้อมูลในการก�าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง 
ได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา
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	 ธนาคารด�าเนินธุรกิจด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ	 การรับหรือให้สินบน	 และคอร์รัปช่ันถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย 
ธนาคารไม่สามารถยอมรบัให้เกดิขึน้ได้	(Zero	Tolerance)	 ซึง่เป็นหลกัการทีก่�าหนดไว้ในจรรยาบรรณธรุกจิธนาคาร	(Code	of	Conduct)	 
โดยได้มีการประกาศใช้นโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชั่น	(นโยบายฯ)	 เพื่อก�าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของธนาคาร 
ในการต่อต้านการรบั-ให้สินบนและคอร์รัปชัน่	ซึง่ในปี	2562	ธนาคารมกีารทบทวนนโยบายฯ	ฉบบัใหม่	มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที	่10	มกราคม	2562	 
เป็นต้นไป	เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	2561	และประกาศ
คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต	 เร่ือง	 มาตรฐานขั้นต�่าของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างท่ี 
ผู้ประกอบการต้องด�าเนินการให้มีตามมาตรา	19	แห่งพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	2560	สามารถ
สรุปแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายฯ	ได้	ดังนี้

01	 บุคลากรของธนาคาร	 บริษัทในเครือธนาคารจะต้องไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับเรื่องการรับหรือให้สินบน	 และการคอร์รัปช่ัน 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม	ไม่เรยีกร้อง	จดัหา	หรือรับสนิบน
เพื่อประโยชน์ส่วนตน	หรือประโยชน์ของธนาคาร	และจะต้อง
ไม่เสนอว่าจะให้	 สัญญาว่าจะให	้ มอบให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่
ของรฐั	หรอืเจ้าหน้าทีภ่าคเอกชนอืน่ๆ	เพ่ือจงูใจให้กระท�าการ	 
ไม่กระท�าการ	 หรือประวิงการกระท�าอันมิชอบด้วยหน้าที่	 
หรือกฎหมาย	

02	การด�าเนนิธรุกจิของธนาคารและกระบวนการจดัซ้ือจดัจ้างจะ
ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส	ซื่อสัตย์	ตรวจสอบได้	และอยู่ภายใต้
กฎหมาย	 กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งก่อนเสนอราคา	 ระหว่าง
เสนอราคา	และหลังการท�าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง	บุคลากรของ
ธนาคาร	และผูท่ี้มคีวามเกีย่วข้องทางธรุกจิของธนาคารจะต้อง 
ไม่ให้	 เสนอให้	 หรือรับว่าจะให้สินบน	 หรือกระท�าการใดๆ	 
อันเป็นการจูงใจให้ร่วมด�าเนนิการใดๆ	ทัง้ในทางตรงและทางอ้อม	 

103-2,	103-3,	205-2

เป้าหมาย
การด�าเนินงานปี 
2562 

ผลการด�าเนินงานปี
2562 

เป็นสมาชิกโครงการแนวรว่มปฏิบัติ 
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 
การทจุรติ Collective Action Coalition  
& Against Corruption (CAC)

ได้รบัรองสมาชิก CAC

การต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชั่น
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205-2
การส่ือสาร และการฝึกอบรมให้ความรู ้
	 เพื่อเป็นการส่ือสาร	 เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติท่ีถูกต้องตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	มีการส่ือสารผ่านช่องทางอีเมล	CLMG	POST	ในคอลัมน์	Anti	Bribery	and	Corruption	ในรูปแบบบทความ
อย่างสั้นเก่ียวกับการต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปช่ัน	 อย่างน้อยเดือนละ	1	 เรื่อง	 นอกจากนี้ยังมีการจัดการอบรมหลักสูตร	 
“การป้องกันการรบั-การให้ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อืน่ใดทีเ่ข้าข่ายเป็นการคอร์รปัชัน่”	ให้แก่พนกังานทัง้ส�านกังานใหญ่	และพนกังานทีป่ฏบิตังิาน 
อยู่ตามภูมิภาคต่างๆ	 ทั่วประเทศ	 ตลอดจนบุคลากรของบริษัทในเครือธนาคาร	 เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ	 และเสริมสร้าง 
ความตระหนักถึงความส�าคัญเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดท้ังปี
	 นอกจากนี้	 ในปี	2562	 ธนาคารได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ	 ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร	 ตามหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง 
กับการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน

ผู้บรหิาร
3,055 คน
คิดเป็น

96.31%
จากผู้บรหิารท้ังหมด

พนักงาน
17,338 คน
คิดเป็น

97.41%
จากพนักงานท้ังหมด

รวมท้ังส้ิน
20,393 คน
คิดเป็น

97.24%

อบรม ปี 2562

อันเป็นการให้ประโยชน์ในการเสนอราคา	 หรือสมยอมกัน 
ในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรฐั	อนัน�ามาซึง่ความได้เปรยีบ
และได้รับผลประโยชน์ตอบแทนบางประการในกระบวนการ 
จัดซือ้จัดจ้าง	หรอืการปฏบิตัติามสญัญา	หรือเพ่ือรักษาประโยชน์ 
อื่นใดอันไม่เหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ

03	 เม่ือผู้ใดพบเห็นการกระท�าท่ีเข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน	
และคอร์รัปช่ัน	 จะต้องแจ้งให้ผู ้บังคับบัญชา	 หน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้อง	หรอืช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�าผดิ	(Whistle	
Blowing)	ทันที
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ตัวอย่างหลักสูตรท่ีจดัอบรมในปี 2562 

อบรมภายในธนาคาร อบรมภายนอกธนาคาร

การป้องกันการรบั	 การให้สนิบนหรอืประโยชน์อืน่ใดทีเ่ข้าข่าย
เป็นการคอร์รัปชั่น

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร ้ายและการแพร่ขยายอาวุธ 
ที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง	(AML/CTPF)	ปี	2

หลักการตรวจเล่มรายงานตรวจสอบสภาพและประเมินราคา
หลักทรัพย์

ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่	 ที่จะน�า 
มาใช้ในปี	2562	และ	2563

ความรู้ด้านกฎหมาย	นโยบายสินเชื่อ	ระเบียบการปฏิบัติงาน 
และการสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริตอย่างยั่งยืน 
(Zero	Tolerance)

กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	
พ.ศ.	2560	ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบและงานก่อสร้าง

Data	Privacy	LAW	 และผลกระทบของกฎหมาย	GDPR	 
(EU	General	Data	Protection	Regulation)

แนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย	เรือ่ง	การประเมนิราคา
หลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการ 
รับช�าระหนี้	การประกันการให้สินเชื่อ

ผู ้ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์	
(Compliance	Officer)

แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้างของธนาคารส�าหรับสาขาและส�านักงานเขต

โครงการอบรมเชงิปฏิบตักิารประเมนิความเสีย่งด้านการฟอกเงนิ	
AML	Risk	Assessment	Workshop

การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐ 
ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

FinTech:	กฎหมายที่เกี่ยวข้องและก�ากับดูแล

ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตาม	 พ.ร.บ.	
และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	พ.ศ.	2560

ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตาม	 พ.ร.บ.	
และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	พ.ศ.	2560

มาตรฐานการปฏิบัติการการน�าส่งข้อมูลเพื่อการจัดท�าอัตรา
ดอกเบี้ย	BIBOR

พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 พ.ศ.	 2562	 :	
กระบวนการและแนวปฏิบัติ

กฎหมายการป ้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	(AML/CTPF)

AML	Risk	Based	Approach	Workshop	 โครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการฐานความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการ

พ.ร.บ.	คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562 พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 พ.ศ.	 2562	 :	
กระบวนการและแนวทางปฏิบัติ

การแจง้เบาะแสทุจรติ
 ธนาคารเปดิให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจง้เบาะแสการกระท�าความผิดได้หลากหลายชอ่งทาง  
ซึ่งหากผู้ใดพบเห็นการกระท�าผิดของกรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน ลูกจา้งของธนาคาร หรอื
พนักงานบรษัิทในเครอื ไมว่า่จะเปน็การกระท�าทจุรติ ผิดกฎหมาย ผิดระเบยีบธนาคาร หรอืกฎเกณฑ์ 
ของหน่วยงานก�ากับภายนอกต่างๆ สามารถแจง้เบาะแสผ่านช่องทางตามท่ีก�าหนดไว ้นอกจากน้ี  
สามารถแจง้เบาะแสผู้กระท�าการทุจรติ (Whistle Blowing) โดยตรงมาท่ีประธานกรรมการ
ธนาคารผ่านอีเมล whistleblowing@ktb.co.th ท้ังน้ีรายชื่อของผู้แจง้เบาะแสจะถูกเก็บไว้
เป็นความลับ และได้รับการคุ้มครองท้ังระหว่างการด�าเนินการสอบสวนและหลังเสร็จส้ิน
กระบวนการ

"บุคลากรของธนาคาร 
และบรษัิทในเครอืธนาคาร 

ต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับเรื่อง
การรบัหรอืให้สินบน และ

การคอรร์ปัชั่นไม่วา่โดยทางตรง
หรอืทางออ้ม" 

103-2
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103-2, 103-3, 205-1

	 ธนาคารได้ก�าหนดกรอบโครงสร้างการบรหิารความเสีย่ง	นโยบาย	รวมถงึ 
แนวทางและคูม่อืในการบรหิารความเสีย่งไว้อย่างชดัเจน	ครอบคลมุการบรหิาร 
ความเสี่ยงด้านต่างๆ	 ตามข้อก�าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	
และ	State	Enterprise	Performance	Appraisal	(SEPA)	ซึ่งได้น�าแนวทางของ	
Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	Commission	
(COSO)	ที่เป็นกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร	(Enterprise	Risk 
Management:	ERM)	ในเชิงบูรณาการตามหลักสากล	 คือ	 มีการเชื่อมโยง 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงเข้ากับแผนกลยุทธ์และโอกาสทางธุรกิจ 
ซึ่งช่วยบูรณาการการบริหารและจัดการความเสี่ยงครอบคลุมท่ัวท้ังองค์กร 
โดยมีการก�าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	 (Risk	Appetite)	 และระดบั 
ความเสี่ยงที่ทนได้	 (Risk	 Tolerance)	 ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	 
โดยก�าหนดเป็นค่าเฉพาะหรือเป็นช่วงข้ึนอยู่กับดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง	(Key	Risk	 
Indicators)	ทีใ่ช้และความเหมาะสมท�าให้ธนาคารสามารถบรรลุตามวตัถปุระสงค์ 
และเป้าหมาย	 โดยความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธนาคารในปัจจุบันครอบคลุม
ความเส่ียงที่มีนัยส�าคัญทุกด้านตามกระบวนการประเมินความเพียงพอของ
เงินกองทุน	(Internal	Capital	Adequacy	Assessment	Process:	ICAAP)	 
ตามเกณฑ์	Basel	ของ	ธปท.	ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญด้านต่างๆ 
ได้แก่	 ความเส่ียงด้านเครดิต	 ความเส่ียงจากการกระจุกตัวด้านเครดิต	 
ความเส่ียงด้านตลาด	ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร	
ความเสีย่งด้านปฏบิตักิาร	ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง	ความเสีย่งด้านกลยทุธ์	 
และความเสี่ยงด้านช่ือเสียง	 รวมถึงมีการด�ารงเงินกองทุนเพียงพอรองรับ 
ความเส่ียงต่างๆ	ดังกล่าว	ตามเกณฑ์	Basel	ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต	ิ 
ซึ่ งนโยบายและกลยุทธ ์ในการบริหารความเสี่ยงดังกล ่าวจะน�าไปสู  ่
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธนาคารผู้ถือหุ้นตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ	 
ได้อย่างยั่งยืน

สนับสนุนยุทธศาสตรแ์ละการด�าเนินธุรกิจ
ของธนาคาร รวมท้ังการเติบโตทางธุรกิจ
อย่างย่ังยืน (Risk & Return Optimization)  
ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานก�ากับ (Comply with Regulation)

1. ปรบัปรงุกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ 
ให้มีประสิทธภิาพเพ่ิมข้ึน (control Risk 
ให้อยู่ในระดับเดิม/ต�ากวา่เดิม)

2. บรหิารจดัการ NPL ให้ไม่สูงเกินกวา่  
Risk Tolerance

1. ปรบัปรุงกระบวนการสินเชื่อ โดยจดัท�า 
Risk Assets Acceptance Criteria 
(RAAC) ใน 14 อตุสาหกรรม เป้าหมาย
ของธนาคาร

2. NPL ณ ธนัวาคม 2562 ของธนาคาร 
ต�ากวา่ Risk Tolerance 

เป้าหมาย
การด�าเนินงานปี 
2565 (ระยะยาว)

เป้าหมาย
การด�าเนินงานปี 
2562 

ผลการ
ด�าเนินงานปี 
2562 

การบรหิารความเส่ียง
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205-1

การประเมินความเส่ียงการทุจรติคอรร์ปัชั่น

	 ธนาคารโดยสายงานบริหารความเสี่ยง	 มีฝ ่ายจัดการ
อาชญากรรมทางการเงินและการทุจริต	ปฏิบัติงานบริหารจัดการ 
งานด้าน	 Financial	Crime	and	 Fraud	Management	 
โดยก�าหนดกลยุทธ์	และกระบวนการจัดการป้องกันการทุจริตและ 
ข้อผิดพลาด	วิเคราะห์สาเหตุ	แนวโน้มเพื่อหาวิธีป้องกัน	แจ้งเตือน	 
ลดความเสี่ยง/ความเสียหายที่อาจเกิดจากการกระท�าการทุจริต
มิให้เกิดซ�้า	ท�าการตรวจจับรายการธุรกรรมทางการเงินที่ผิดปกติ	 
(Fraud	Monitoring)	 เพื่อระงับความเสียหายให้กับลูกค้า 
พร้อมแจ้งเตอืน	ท�าการตรวจสอบ/สบืสวนข้อเท็จจริง	ผูก้ระท�าความผดิ 
และขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานภายในภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง	 ท�าการพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาลูกค้ากรณีถูกทุจริต 
จากบุคคลภายนอก	 และประสานการส่งมอบเอกสารหลักฐาน 
ที่พบให้กับหน่วยงานส�าหรับด�าเนินคดีกับผู้ทุจริตหรือมิจฉาชีพ	 

โดยมีการทบทวนกระบวนการและปรบัปรงุให้ทันสมัยตามสถานการณ์ 
ปัจจุบันเป็นประจ�าทุกปี
	 ธนาคารได ้มีการก�าหนดให้ทุกหน่วยงานของธนาคาร 
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงานตนเอง	 ได้แก่	
การประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง	 (RCSA)	 และ 
การก�าหนด	KRI	 เพื่อใช้ในการติดตามความเสี่ยง	อีกท้ังธนาคาร 
ได้มกีารประกาศใช้นโยบายต่อต้านการรบั-ให้สนิบนและคอร์รปัชัน่	 
(Anti-Br ibery	 and	Corruption	 Pol icy)	 และนโยบาย 
การแจ้งเบาะแสการกระท�าผดิ	(Whistle	Blowing	Policy)	เพือ่ป้องกนั 
และปราบปรามคอร์รัปช่ัน	 จึงมั่นใจได้ว่าธนาคารได้มีแนวทาง 
การควบคมุ	ประเมนิ	และติดตามความเสีย่ง	อนัเนือ่งมาจากการทจุรติ 
และคอร์รัปชั่นของพนักงานที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ 
ของธนาคาร

	 ธนาคารมีโครงสร้างการก�ากับและบริหารความเสี่ยง	(Risk	Governance	Structure)	ตามหลัก	3	Lines	of	Defense	ท่ีครอบคลุม
ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ	ฝ่ายจัดการ	จนถึง	Business	Units	(BUs)	ซึ่งประกอบด้วยพนักงานทุกคน	สะท้อนในรูปแบบโครงสร้างองค์กร	
และมีการยกระดับการบริหารความเสี่ยง	 โดยมีคณะกรรมการก�ากับดูแลความเส่ียง	(Risk	Oversight	Committee:	ROC)	ขับเคล่ือน 
และก�ากับดูแลความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและอยู่ในระดับความเสี่ยงที่รับได้	 โดยธนาคารยึดหลักการบริหารความเสี่ยงท่ีด ี
และเป็นสากลตามแนวทาง	COSO	และ	Prudent	Banking	รวมถึงมีการก�าหนดกระบวนการ	แนวทาง	และน�าเครื่องมือต่างๆ	มาใช้ 
ในการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังภัยล่วงหน้า	(Early	Warning)	โดยสรุปดังนี้

การเสรมิสรา้งวฒันธรรมด้านการบรหิารความเส่ียง

FRONT OFFICE
- สายงานธุรกิจ
- สายงานบรหิารการเงนิ

RISK MANAGEMENT 
FUNCTION
- สายงานบรหิารความเส่ียง

AUDIT
- สายงานตรวจสอบภายใน

3	Lines	of	Defense
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1.1	ก�าหนดนโยบาย/กรอบการบริหารความเส่ียงที่ชัดเจน	 
(Risk	Management	Policy/Framework)

1.2	ก�าหนดอ�านาจอนุมัติ/เพดานความเสี่ยง	 (Risk	 Limit,	 
Risk	Appetite,	Risk	Tolerance)

1.3	สร้างบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการบริหาร 
ความเสีย่งทีช่ดัเจน	และมกีารสือ่สารลงมาสูพ่นกังานทกุระดบั	 
โดยธนาคารให้ความส�าคัญต่อการสร้างวัฒนธรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง	(Risk	Culture)	ดังนี้

 1.3.1	มี	Core	Values	“FAST”	เป็น	DNA	ของพนักงานทุกคน	
ในการสร้างความตระหนัก	 ความเข้าใจ	 มีพฤติกรรม 
ที่เหมาะสม	รวมถึงการมีส่วนร่วม	โดยมีการจัดท�าคู่มือ
การสร้างค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้เกิด
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

 1.3.2	มอบหมายให้คณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง	(Risk	
Oversight	Committee:	ROC)	ซึ่งเป็นคณะกรรมการ
ชุดย่อยขับเคลื่อนและก�ากับดูแลความเสี่ยงให้เป็นไป

ตามนโยบายและอยู่ในระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได ้
ของธนาคาร

	 1.3.3	มโีครงการกรงุไทยคณุธรรม	ซึง่ครอบคลมุถงึการน�าหลัก 
จรรยาบรรณทางธรุกจิ	(Code	of	Conduct)	วฒันธรรม 
ที่ ไม ่ทนต่อการทุจริต	 (Zero	 Tolerance)	 และ	 
Anti	Bribery	and	Corruption	Policy	 มาเป็นหลัก 
ในการด�าเนนิธรุกจิ	เพือ่ความโปร่งใส	ตรวจสอบได้ปราศจาก 
ผลประโยชน์ทับซ้อน	(Conflict	of	Interest)

 1.3.4	มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด	 (Whistle	
Blowing	Policy)	 และมีคณะกรรมการ	Governance	
Risk	and	Compliance	 (GRC)	 ระดับจัดการและ 
คณะท�างาน	Governance	Risk	and	Compliance	
เพ่ือเร่งรัดผลอย่างใกล้ชิดหลังรับแจ้ง	 ซึ่งนอกจากเป็น 
การแสดงให้เห็นถึงความจริงจัง	 และเอาใจใส่ในการ
ก�ากับดูแลความเส่ียงแล้ว	 ยังเป็นการสร้าง	Public	
Trust	ด้วย

2 แนวทางเพ่ือเสรมิสรา้งวฒันธรรม 
ด้านการบรหิารความเส่ียง

2.1	มเีครือ่งมอืทีด่	ีเพือ่ช่วยให้การบรหิารความเสีย่งมปีระสทิธภิาพ	และต้องมกีารทดสอบ
เครือ่งมอืประเมินความเสีย่งเป็นระยะ	เพือ่ให้ม่ันใจว่ายังมีความแม่นย�าในการประเมิน
ความเสี่ยง

2.2	มีการพัฒนาเครื่องมือให้เหมาะสม	เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงลูกค้าแต่ละกลุ่ม 
ที่แตกต่างกัน	 อาทิ	Credit	 Rating/Credit	 Scoring	 การปรับปรุงระเบียบ 
ในการปฏบัิตงิานและแนวทาง	(Guidelines)	ท่ีเกีย่วเนือ่งกบัสนิเชือ่ให้มีมาตรฐาน	เป็นต้น

2.3	มีการ	Implement	เครื่องมือ	RCSA,	KRI,	Loss	Data	เพื่อให้ทุก	BUs	ใช้ประเมินและ
บรหิารจัดการความเสีย่งด้านปฏบิตักิาร	และเพือ่ให้พนกังานทกุระดบัม	ีRisk	Concern	
และมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม

2.4	มีดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง	 (KRI)	 ที่ครอบคลุมทุกปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยง	 
(Risk	Cause)	 เพื่อติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้อยู ่ในระดับที่ยอมรับได้ 
และเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด

2.5	มีการจัดทดสอบภาวะวิกฤติ	(Stress	Testing)	 เพื่อให้ม่ันใจว่าธนาคารมีเงินกองทุน
เพียงพอรองรับทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ

2.6	มีระบบการติดตาม	(Monitor)	 ประเมินความเสี่ยง	 และรายงานความเสี่ยงผ่าน	 
Risk	Dashboard	 เป็นประจ�าทุกเดือนต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงบริหาร
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

1 บทบาทของคณะกรรมการธนาคาร  (BOARD OF DIRECTORS: BOD)  
ในการสรา้งวฒันธรรมด้านการบรหิารความเส่ียง
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	 ธนาคารได้มีการก�าหนดให้มีดัชนีชี้วัดความเส่ียง	(Key	Risk	Indicator:	KRI)	เพื่อเป็นเป้าหมายในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โดยมี
การก�าหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้	(Risk	Appetite	Level)	และระดับความเสี่ยงท่ีทนได้	(Risk	Tolerance	Level)	และบริหารจัดการ
ให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	เมื่อดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง	(Key	Risk	Indicator)	มีค่าเกินกว่าระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้	ธนาคาร
จะมีการด�าเนินการตามแผนการควบคุมความเส่ียง	(Action	Plan)	ท่ีก�าหนดไว้	โดยมีระบบการติดตาม	(Monitor)	ประเมินความเสี่ยง	
และรายงานความเสี่ยงผ่าน	Risk	Dashboard	เป็นประจ�าทุกเดือนต่อคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง	รวมถึงบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้เพื่อประเมินผลลัพธ์จากการควบคุมความเสี่ยงว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่	 ถ้าการควบคุมความเสี่ยงไม่มีประสิทธิภาพจะม ี
การหารอืและพฒันาแนวทางการควบคมุความเสีย่งต่อไป	รวมท้ังมกีารรายงานผลการบรหิารจดัการความเสีย่งต่อคณะกรรมการก�ากบัดแูล 
ความเส่ียง	(ROC)	อย่างสม�่าเสมอ	โดยมีแนวทางการป้องกันเพ่ือลดความเสี่ยง	ดังนี้

แนวทางการป้องกันเพ่ือลดความเส่ียงจากการด�าเนินงาน 
และการปฏิบัติงานเพ่ือลดความเส่ียงต่างๆ

4. GOVERNANCE RISK COMPLIANCE 
INTEGRATION 

 ธนาคารยังให้ความส�าคัญต่อการบูรณาการ	
การบริหารความเสี่ยง	 การก�ากับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์	และการตรวจสอบภายในเข้าไว้ด้วยกัน	
โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการ	Governance	Risk	
and	Compliance	(GRC)	ซึ่งมี	2	ระดับ	ได้แก่
4.1	คณะกรรมการ	Governance	Risk	 and	

Compliance	(GRC)	 ระดับจัดการ	 จะท�า
หน้าที่ด�าเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการ
บรหิาร	คณะกรรมการธนาคาร	คณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องสั่งการให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการ	 
และ/หรือเรื่องที่กรรมการผู้จัดการใหญ่สั่งการ	 
รวมถึ งการพิ จารณาก ล่ันกรองและให  ้
ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ	 และ 
การปรับปรุงกระบวนการสินเชื่อ	 รวมถึง 
เรือ่งท่ีเกีย่วกบัการตรวจสอบ	และการด�าเนนิการ 
ตามประเด็นข้อตรวจพบของหน่วยงานก�ากับ
ทุกหน่วยงาน	เช่น	ธปท.	ก.ล.ต.	สตง.	ป.ป.ช.	
และ	ปปง.	เป็นต้น

4.2	คณะท�างาน	 Governance	 Risk	 and	 
Compliance	 ท�าหน ้าที่ก�าหนดนโยบาย 
ในการบรูณาการ	การเชือ่มโยงการบรหิารงานด้าน 
Corporate	Governance,	Risk	Management 
และ	Compliance	รวมทัง้ก�าหนดกระบวนการ
บริหารงานท่ีชัดเจน	และด�าเนินการในเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลการบริหารจัดการ 
องค์กรให้เป็นไปตามแนวทาง	GRC	 และ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานตามแนวทาง	GRC	 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
ในระดับปฏิบัติการ

1. METHODOLOGY 
	 ธนาคารมีการติดตามและประเมินผลกระทบ 
จากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมและ 
การแข่งขนัอย่างต่อเนือ่ง	และมกีระบวนการวดัและ 
ติดตามผลการบริหารความเส่ียงผ่านเครื่องมือ
ต่างๆ	 เพ่ือติดตามและควบคุมความเสี่ยงให้อยู ่
ในระดับที่ยอมรับได้และเป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่ก�าหนด

2. INFRASTRUCTURE 
	 ธนาคารมีกระบวนการ	 ระบบ	 และเคร่ืองมือ 
ต่างๆ	 เพื่อเฝ ้าระวังและเตือนภัยความเสี่ยง 
ทั้งในระดับ	Portfolio	และระดับรายลูกค้า

3. RISK QUALITY MANAGEMENT 
	 ธนาคารได้ยึดแนวทาง	PDCA	 (Plan	Do	
Check	 Act)	 เพื่อให ้การบริหารความเสี่ยง 
มกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง	โดยมกีารระบคุวามเส่ียง 
ที่เกิดขึ้นเพื่อวางแผนการการจัดการให้เหมาะสม	 
ซ่ึ ง จ ะ เ น ้ น ก า ร ด� า เ นิ น ง า น ใน เชิ งป ้ อ งกั น	
(Risk	 Prevent ion)	 และการจัดการก ่อนที ่
จะเกิดความเสียหาย	 รวมถึงมีการติดตามผล 
การบรหิารความเสีย่งเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ/เคร่ืองมอื 
รวมทั้งมีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเน่ือง	
(Continuous	Improvement)
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5. OPERATIONAL RISK MANAGEMENT 
ธนาคารมีกระบวนการหรือวิ ธีการปลูกฝ ังให  ้
พนักงานในทุกๆ	 ระดับช้ัน	 ตระหนักถึงบทบาท
หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของ 
ตนเอง	(Ownership	of	Risk)	โดยธนาคารก�าหนด 
ให้ทุกสายงานต้องมี	 Risk	Owner	 เป็นของ
ตนเอง	โดยมี	Operational	Risk	Officer	(ORO)	 
เป็นผู ้ท�าหน้าที่ดูแลความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 
และรายงาน	Loss	Data	ไปยังฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
ด้านปฏบิติัการ	และมกีารมอบหมายให้แต่ละหน่วยงาน 
ด�าเนนิการจดัท�าแบบฟอร์มประเมนิความเสีย่งตนเอง	
(Risk	Control	Self-Assessment)	เป็นประจ�าทุกปี

แนวทางการด�าเนินงาน 
ด้าน RESPONSIBLE LENDING  
	 การให้สนิเช่ืออย่างมคีวามรบัผิดชอบ	(Responsible	Lending)	
เป็นแนวคิดการด�าเนินธุรกิจธนาคารเพื่อความยั่งยืน	(Sustainable	
Banking)	ให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถวัดผลส�าเร็จได	้ 
โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีเน้นการเติบโตในระยะยาวมากกว่า 
การได้รับผลตอบแทนในระยะสั้น	 มีการค�านึงถึงความเสี่ยง 
ในด้านต่างๆ	ได้แก่	ด้านสิง่แวดล้อม	ด้านสงัคม	และด้านธรรมาภบิาล	 
สิ่งท่ีธนาคารจะพิจารณาด�าเนินการ	 ในการบริหารความเสี่ยง 
ด้าน	ESG	ในเบ้ืองต้นส�าหรบัการให้สนิเชือ่	เช่น	ธนาคารจะก�าหนด	
Responsible	 Lending	Strategy	 ก�าหนดแนวทางการบริหาร 
จัดการพอร์ตสินเชื่อท่ีมีความเสี่ยงด้าน	ESG	โดยยึดหลักการท่ีจะ 
ต้องวิเคราะห์ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ	 หรือผลกระทบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะเกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อของธนาคาร
หรือจากลูกค้าของธนาคาร	และจะพิจารณาให้ครอบคลุมประเด็น 
ด้าน	ESG	นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก�าหนด	เนื่องจากผลกระทบ 
ในบางเรือ่งยังไม่มีกฎหมายก�าหนดไว้	เพือ่ให้ธนาคารสามารถสนับสนนุ 
การด�าเนินการด้าน	ESG	อย่างเป็นรูปธรรม

รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562
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การบรหิารความเส่ียงด้าน ESG 
(ENVIRONMENT SOCIAL & GOVERNANCE)  
มีอยู่ด้วยกัน	3	ด้าน	ดังนี้	
01 ด้านนโยบาย	 จะก�าหนด	Responsible	Lending	Strategy	

ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการพอร์ตสินเช่ือท่ีมีความเสี่ยง 
ด้าน	 ESG	 โดยยึดหลักการที่จะต้องวิเคราะห์ผลกระทบ 
ทัง้ด้านบวกและด้านลบ	 หรอืผลกระทบต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
ทีจ่ะเกิดขึน้จากการให้สนิเชือ่ของธนาคารหรอืจากลกูค้าของธนาคาร	 
และจะต้องพจิารณาให้ครอบคลมุประเดน็ด้าน	ESG	นอกเหนอื
จากที่กฎหมายก�าหนดด้วย	 เนื่องจากในบางเร่ืองกฎหมาย 
ไม่รองรับ	รวมทั้งอาจมีการก�าหนดอุตสาหกรรมที่ธนาคารจะ 
มุง่เน้นหรอืส่งเสรมิด้วย	เพ่ือสนบัสนนุการด�าเนนิการด้าน	ESG	

02 ด้านการปฏบิตั	ิจะปฏบิตัติาม	Responsible	Lending	Strategy	
นโยบายสินเชื่อและกระบวนการให้สินเชื่ออย่างเคร่งครัด	

03 ด้านการเปิดเผยข้อมูล	 จะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
ไว้ในรายงานประจ�าปี	 รายงานความยั่งยืนหรือเว็บไซต์ของ 
ธนาคารถึง	Commitment	ของคณะกรรมการธนาคาร	และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่	 ที่จะสนับสนุนการด�าเนินการตาม	
Sustainable	Banking	Guidelines	 รวมทั้งเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและขั้นตอนการให้สินเชื่อที่ค�านึงถึง	
ESG			

	 โดยธนาคารมขีัน้ตอนการปล่อยสนิเชือ่ตามประเดน็ความเสีย่ง 
ด้าน	ESG	(Environment	Social	&	Governance)	ด้วยการน�า 
ความเสี่ยงด้าน	ESG	 เข้ามาเป็นปัจจัยในการพิจารณาอนุมัต	ิ 
ก�าหนดอุตสาหกรรมท่ีมีผลกระทบด้าน	 ESG	 และจะจัดท�า
เครื่องมือคัดกรองผลกระทบ	เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
พิจารณาเครื่องมือ	 โดยเทียบเคียงกับปัจจัยผลกระทบด้านต่างๆ	 
ทีม่ต่ีอ	ESG	เช่น	การปล่อยมลพษิ	การใช้ทรพัยากรประเภทใช้แล้ว 
สิ้นเปลืองหมดไปจ�านวนมาก	 และการใช้แรงงานเด็ก	 แรงงาน 
ที่ผิดกฎหมาย	เป็นต้น	ในช่วงแรกจะเริม่จากกลุม่ลูกค้าขนาดใหญ่ 
ทีม่ผีลกระทบด้าน	ESG	ก่อน
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ความถูกต้องเชื่อถือได้ 

ของระบบและข้อมูล 

(INTEGRITY)

ความพรอ้มใช้งาน 
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(AVAILABILITY)

02

03

	 โดยก�าหนดให้หน่วยงานด้าน	 IT	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ประเมินและควบคุมความเสี่ยงตามคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
ในฐานะเจ้าของความเสีย่ง	(Risk	Owner)	และจัดท�ามาตรการจัดการ 
ความเสีย่ง	(Risk	Treatment	Action)	เพือ่ให้ความเสีย่งอยูใ่นระดบั
ที่ยอมรับได้	 รวมถึงมีการรายงานผลการประเมินความเสี่ยงและ
ความคบืหน้าการจัดการความเสีย่งให้แก่คณะกรรมการท่ีท�าหน้าท่ี
ก�ากับดูแลความเสี่ยงและคณะกรรมการอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมายซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ	ดังน้ี
01	 การจัดท�าแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	
02	การบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	
03	การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	
04	การจัดหาและพัฒนาระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ

ทางธุรกิจและบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของธนาคาร
05	การบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหาจากการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ	
06	การจัดท�าแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	
07	 การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

มกีารจดัตัง้ฝ่ายบรหิารความเสีย่งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและจัดท�า 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ซึ่งได้รับ 
การอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร	โดยนโยบายสอดคล้องและ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลย ี
สารสนเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย	และมีการกรอบนโยบาย 
บริหารความเสี่ยง	 “ให้มีความปลอดภัย	 ถูกต้อง	 พร้อมใช้งาน 
และพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามการขยายธุรกิจของ 
ธนาคารในบริบทของ	Future	Banking	 โดยบริหารจัดการให้อยู่ 
ในระดับความเสี่ยงต�่า”
	 ทัง้นี	้นโยบายการบรหิารความเสีย่งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของธนาคารจดัท�าขึน้เพ่ือให้เป็นแนวทางให้ทกุหน่วยงานถอืปฏบิตัิ
ในกรอบเดียวกันภายใต้หลักท่ีส�าคัญ	3	ประการ	คือ

การบรหิารความเส่ียงด้านดิจทัิลและไซเบอร ์  
	 ธนาคารให ้ความส�าคัญในการก�ากับดูแลความเสี่ ยง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(Information	Technology	Risk)	เนือ่งจาก 
ปัจจุบันธนาคารมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการด�าเนิน 
ธุรกิจเพิ่มมากขึ้น	ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบหรือการปฏิบัติงานของ 
ธนาคารครอบคลุมความเสี่ยงด ้านภัยคุกคามทางไซเบอร ์	 
(Cyber	Risk)	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT	Operation	Risk)	 ความเสี่ยงด้านบริหารจัดการโครงการ 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT	Project	Delivery	Risk)	โดยธนาคาร 
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ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นใหม่ (EMERGING RISK)

	 ในยุค	Digital	Economy	มีการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางนวัตกรรมเทคโนโลยีในวงกว้าง	เกิดการพลิกโลก	(Disruptive	
Technology)	อย่างรวดเร็วและรุนแรงทั้งด้านเศรษฐกิจ	ธุรกิจ	และการด�ารงชีวิตในรูปแบบใหม่	ส่งผลกระทบต่อตลาดและผลิตภัณฑ์
ในรูปแบบเดิม	และยังมีผู้ให้บริการที่หลากหลายมากข้ึน	ทั้งผู้ให้บริการท่ีไม่ใช่ธุรกิจธนาคาร	(Non-Bank)	และธุรกิจเทคโนโลยีการเงิน
รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า	Fin	Tech	หรือ	Financial	Technology	เข้ามาร่วมเป็นผู้ให้บริการด้วย	โดยเฉพาะธุรกรรมด้านการช�าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์	ส่งผลให้ธุรกิจธนาคารเผชิญการแข่งขันที่เพ่ิมมากข้ึน	ประกอบกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ท�าให้ต้นทุนการด�าเนินงานต�่าลง	
ส่งผลให้ค่าธรรมเนียม	(Fee)	ที่จะได้รับจากลูกค้าลดลง	จึงเป็นความท้าทายและเป็นความเสี่ยงใหม่ด้านกลยุทธ์	(Strategic	Risk)	ธุรกิจ
ธนาคารจึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับ	Digital	Trend	โดยเฉพาะลูกค้าหันมาใช้บริการ	Digital	Banking	เพิ่มขึ้นอย่างมากและต่อเน่ือง	 
โดยเฉพาะ	Internet	Banking	และ	Mobile	Banking	ซ่ึงสามารถท�าธุรกรรมทางการเงินได้ง่าย	สะดวกสบาย	รวดเร็ว	และท�าได้ทุกท่ี	 
ทุกเวลา	 โดยไม่จ�าเป็นต้องไปท่ีสาขาของธนาคาร	 ดังนั้น	 ธนาคารจึงประกาศการก้าวไปสู่การเป็น	 Invisible	Banking	 โดยมุ่งมั่น 
ในการน�าเสนอบริการและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของ	5	Ecosystems	ท่ีเป็นเป้าหมายหลักของธนาคาร	ได้แก่	Government,	 
Payment,	Health	and	Wellness,	Education	และ	Mass	Transit

CYBER RISK

01 SECURITY

03 AVAILABILITY
02 INTEGRITY

	 จากการที่ธนาคารมุ ่งเน้นไปสู ่การเป็น	Digital	 Banking	
ธนาคารจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 
(Cyber	Risk)	 แบ่งเป็น	3	 ด้าน	 ได้แก่	 ความปลอดภัยจากการ 
ใช้งาน	(Security)	ความถูกต้องของข้อมูล	(Integrity)	และความ 
พร้อมใช้ของระบบงาน	(Availability)	 ซ่ึงธนาคารได้ยกระดับ 
และให้ความส�าคัญในการก�ากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี 
สารสน เทศ	 โดยถื อ เป ็ นน โยบายที่ ส� าคัญของธนาคาร	 
นอกจากนี้ธนาคารให้ความส�าคัญอย่างมากเกี่ยวกับเรื่อง	Cyber	 
Security	 และ	Data	Privacy	 โดยได้จัดท�าแผนการพัฒนา 
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562
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แผนการบรหิารความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นใหม่

1.1  ธนาคารได้จดัท�า BRANCH CHANNEL STRATEGY  
และ MACHINE STRATEGY 

	 เพื่อรองรับการปิด/ปรับรูปแบบสาขาจ�านวนมาก	 โดยมีการ
พิจารณาอัตราก�าลังที่เหมาะสม	 และมีการโอนย้ายพนักงาน 
ไปยังหน้าท่ีใหม่ที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร	 พร้อมท้ังมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบสาขาให้เหมาะสมและจะมีการน�า	Machine	
มาให้บริการทดแทนในพ้ืนที่ที่เหมาะสม

1.2 ธนาคารได้จดัท�าแผนยุทธศาสตรด้์าน HR 
	 ที่สอดคล้องเพื่อปรับรูปแบบองค์กร	พร้อมท้ังพัฒนาศักยภาพ
พนักงานโดยมีแผนการ	Refunction	และ	Reskill	ให้แก่พนักงาน
อย่างชดัเจน	เพือ่รองรบัทศิทางการท�าธรุกจิของธนาคารในอนาคต

1.3 ธนาคารพัฒนา APPLICATION KRUNGTHAI NEXT 
	 เป็น	Invisible	Banking	Platform	ภายใต้คอนเซ็ปต์	“ชีวิตครบ	 
แอปเดียวอยู่”	โดยลูกค้าสามารถท�าธุรกรรมผ่าน	Krungthai	Next	 
ได ้เสมือนกับการใช ้บริการที่สาขา	 และต่อยอดผลิตภัณฑ์ 
หรือบริการในรูปแบบใหม่ๆ	บน	Krungthai	Next	อย่างต่อเนื่อง

1.4 ธนาคารสรา้งโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ 
	 เพื่อเพิ่มรายได้	และสนับสนุนนโยบาย	National	e-Payment	 
ในการใช้บตัรแทนเงนิสดต่างๆ	เช่น	e-Wallet,	บตัรสวัสดกิารแห่งรฐั 
และต่อยอด	Krungthai	 Travel	Card	 ส�าหรับแลกเปลี่ยนเงิน 
สกุลต่างประเทศเพื่อใช้จ่ายในต่างประเทศจากเดิม	7	สกุลเงินเป็น	 
11	สกุลเงิน

1.5 ธนาคารมีศูนย์นวตักรรมด้านเทคโนโลยีทางการเงนิ 
 หรอื INNOVATION LAB
	 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของธนาคาร	
ประกอบด้วย	4	แกนส�าคญั	ได้แก่	1)	Business	Innovation	2)	Data	 
Innovation	3)	Product	&	Process	 Innovation	 และ	4)	 IT	 
Innovation	รวมถึงพื้นท่ีจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน
ภายในอาคารส�านักงานใหญ่	เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยี	 
รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ของธนาคารบนช่องทางดิจิทัล	และเรียนรู้ 
พฤติกรรมลูกค้า	 เข้าใจความต้องการของลูกค้าให้มากท่ีสุดผ่าน 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างกระบวนการท่ีตอบสนองลูกค้า 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 เพื่อตอบรับกับสังคมไร้เงินสด 
ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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103-1, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54

102-46
การก�าหนดประเด็นสาระส�าคัญ 
และขอบเขตการรายงาน

	 ธนาคารได้ก�าหนดประเด็นที่มีความส�าคัญต่อการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนขององค์กร	 ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และยุทธศาสตร์การด�าเนินงานของธนาคารด้วยการน�าหลักการของ	GRI	ฉบับ	Standards	มาใช้โดยเริ่มตั้งแต่การระบุ 
ประเด็นด้านความย่ังยืนที่มีความส�าคัญต่อการด�าเนินงานของธนาคาร	(Identification)	 และจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นท่ีมีผล 
ต่อการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของธนาคาร	 และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(Prioritization)	 โดยได้น�าผลท่ีได้จากปี	2561	 และ 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 และการประชุมร่วมกับหน่วยงานภายในธนาคาร	 มาพิจารณาถึงความส�าคัญของ
ประเด็นดังกล่าวว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่	และตรวจสอบถึงความถูกต้องของข้อมูลและความครบถ้วน	(Validation)	แล้วจึงน�าเข้า 
สู่กระบวนการทบทวน	(Review)	 เพ่ือเตรียมตัวส�าหรับการจัดท�ารายงานความยั่งยืนในปีถัดไป	 ตามกรอบ	GRI	 ฉบับ	Standards	 
โดยมีรายละเอียดการด�าเนินงานดังนี้

	 ธนาคารได้จัดท�ารายงานความยั่งยืน	 เพ่ือเปิดเผยแนวทาง 
การด�าเนินงานด้านความยั่งยืน	 ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้เป็น
ประจ�าทุกปี	ตั้งแต่ปี	2549	ฉบับล่าสุด	คือ	ฉบับปี	2561	โดยในปีนี้ 
ธนาคารได้ใช้มาตรฐาน	Global	Reporting	 Initiative	 ฉบับ	 
Standards	มาใช้เป็นกรอบในการเปิดเผยข้อมลูการด�าเนนิงานของ
ธนาคารในระดับ	Core	ครอบคลุมการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน 
ของธนาคารตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	-	31	ธันวาคม	2562	

ธรรมาภิบาล

สังคม

ส่ิงแวดล้อม

STEP 1
IDENTIFICATION

STEP 4  REVIEW

SUSTAINABILITY
CONTEXT

TOPIC ASPECTS DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH + INDICATORS

SUSTAINABILITY
CONTEXT

STAKEHOLDER
INCLUSIVENESS

MATERIALITY COMPLETENESS

STAKEHOLDER INCLUSIVENESS

REPORT

STEP 2
PRIORIZATION

STEP 3
VALIDATION

แนวทางการจดัท�า
รายงานความย่ังยืน
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MATERIALITY MATRIX

	 ในปี	2562	 ธนาคารได้ท�าการระบุประเด็นที่มีความส�าคัญกับ
บรบิทความย่ังยืนขององค์กร	(Sustainability	Context)	และมผีลต่อ
การตดัสนิใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอย่างครอบคลมุ	(Stakeholder	
Inclusiveness)	โดยธนาคารได้อาศัยข้อมูลจากปี	2561	เป็นข้อมูล
ตั้งต้น	 เพื่อพิจารณาประเด็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงที่นัยส�าคัญ 
หรือไม่ใน	2	ส่วน	ได้แก่		
ข้อมูลภายในองค์กร (เป้าหมายองค์กร)
	 ธนาคารได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	 ภายในองค์กร
ที่ท�างานร่วมกับกลุ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ	 ถึงประเด็นที่มี
ความส�าคัญของธนาคารที่ด�าเนินการส�ารวจไปเมื่อปี	2561	 ว่าได้
เปลี่ยนแปลงหรือไม่	
ช้อมูลภายนอกองค์กร (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
	 เนือ่งด้วยการเติบโตอย่างยัง่ยนืขององค์กรต้องอยูบ่นการสร้าง 
คุณค่าร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร	 ด้วยเหตุนี้	
ความคาดหวังและความต้องการคือปัจจัยน�าเข้าที่จะท�าให้องค์กร 
เติบโตได้อย่างย่ังยืนและมัน่คงในยคุ	Digital	Disruption	โดยธนาคาร
ได้น�าข้อมลูทีไ่ด้จากช่องทางต่างๆ	เช่น	การสมัมนาและการส�ารวจ
ความพึงพอใจของลูกค้า	 แบบประเมินคู่ค้า	 การท�าแบบประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ	(SEPA)	 การประชุมร่วมกับหน่วยงานก�ากับ	 
แบบประเมนิคณุภาพชวีติขอนผูม้ส่ีวนร่วมกบัโครงการ	CSR	ปัจจยั 
ความพึงพอใจผู้ถือหุ้น	 มาตรฐานการด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืน	 
แบบประเมนิคณุธรรมความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานรัฐ 
แบบประเมนิความยัง่ยืนของบรษิทัจดทะเบยีน	เป็นต้น

	 หลังจากท่ีธนาคารระบุประเด็นท่ีมีความส�าคัญต่อองค์กรและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว	 ได้น�าประเด็นเหล่านั้นมาจัดล�าดับถึง	 
ความส�าคญัตามแนวทางของ	GRI	Standards	เพือ่ทดสอบสารตัถภาพ	
(Materiality	Test)	โดยเปรยีบเทยีบผลคะแนนทีไ่ด้จากปี	2561	กบั 
ปี	2560	และจากการจากประชมุร่วมกบัหน่วยงานทีร่บัผดิชอบต่อการ 
ด�าเนินงานด้านความยั่งยืนและตัวแทนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ 
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีรวมถงึการพจิารณาปัจจยัอืน่ๆ	เช่น	กลยทุธ์และ 
ค่านยิม	นโยบายรฐับาล	Digital	Disruption	และประเดน็ท่ีผู้มส่ีวนได้ 
ส่วนเสยีให้ความส�าคญั	 โดยได้จดัล�าดบัความส�าคญัตาม	2	 เกณฑ์หลกั 
เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดประเด็นลงตาราง	Materiality	Matrix	 
คอื	แกนตัง้	ระดบันยัส�าคญัของผลกระทบทัง้ด้านส่ิงแวดล้อม	สงัคมและ
ธรรมาภบิาลต่อองค์กร	และแกนนอน	ระดบัอทิธพิลต่อการประเมนิ 
และตดัสนิใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	
	 โดยธนาคารได้จัดล�าดับความส�าคัญประเด็นท่ีมีผลต่อการ 
ด�าเนินงานเพื่อความย่ังยืนขององค์กรมากที่สุด	 ท้ังจากมุมมอง 
ของธนาคารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทัง้หมด	12	ประเดน็

1. การระบุประเด็น 
 (Identification)

2. การจดัล�าดับความส�าคัญ 
 (Prioritization)

ระดับนัยของผลกระทบ
ทางส่ิงแวดล้อม สังคม

และธรรมาภิบาล

ระดับอิทธพิลต่อการประเมิน
และตัดสินใจของผู้ทีม่ี
ส่วนได้ส่วนเสีย

การด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

สิทธใินการรวมกลุ่มจดัต้ัง
สหภาพและเจรจาต่อรอง

สุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานท่ีท�างาน

การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร ์
(Cyber Security) 

การด�าเนินงานด้านดิจทัิล
การให้ความรูท้างการเงนิกับสังคม

การดูแลลูกค้าของธนาคาร
การด�าเนินงานด้านทรพัยากรบุคคล

การต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชั่น

การก�ากับดูแลกิจการ 
และการสรา้งวฒันธรรมบรรษัทภิบาล

การบรหิารความเส่ียง
ผลการด�าเนินงาน 

ด้านเศรษฐกิจ

102-46, 103-1

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

102



	 ทั้งนี้	 ในปี	 2562	 ธนาคารคงประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญไว้
เหมือนกับปี	2561	แต่ได้รวมประเด็น	“การสื่อสารและการเข้าถึง 
ข้อมูลต่างๆ	ของธนาคาร”	ไปรายงานในประเด็น	“การดูแลลูกค้า
ของธนาคาร”	 ซึ่งครอบคลุมการด�าเนินงานของธนาคารทุกมิต ิ
ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของธนาคาร	และได้รวมประเด็น	“การบริหาร
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”	ไปรายงานเป็น 
ส่วนหนึ่งของประเด็น	 “การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม”	 ซ่ึงเป็น
ประเด็นหลักของธนาคารที่จะรายงานถึงความส�าคัญของการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด			
	 โดยก�าหนดขอบเขตของการเปิดเผยข้อมูลในแต่ละประเด็น 
ตามบริเวณที่เกิดผลกระทบ	(หรือคาดว่าจะเกิดดังนี้)

 ขอบเขตภายในองค์กร (Within Organization)	ประกอบด้วย	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	และบริษัทในเครือของธนาคารกรุงไทย	 
(KTB	Group)	 จ�านวน	6	 บริษัท	 ได้แก่	 บริษัท	 กรุงไทย 
กฎหมาย	จ�ากดั	บรษิทั	รกัษาความปลอดภยักรงุไทยธรุกจิบรกิาร	
จ�ากดั	บรษิทั	หลกัทรพัย์จัดการกองทุนกรงุไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	
บรษิทั	กรงุไทย	คอมพวิเตอร์	เซอร์วสิเซส	จ�ากดั	บรษิทั	กรงุไทย 
ธุรกิจลีสซิ่ง	จ�ากัด	และบริษัท	กรุงไทย	แอดไวซ์เซอรี่	จ�ากัด

 ขอบเขตภายนอกองค์กร (Outside Organization)	ประกอบ
ไปด้วย	ลูกค้า	สังคม	ผู้ถือหุ้น	คู่ค้าและหน่วยงานก�ากับ

ประเด็นด้านความย่ังยืน
ตามแนวทาง GRI Aspect

(102-47)

ขอบข่ายของการรายงาน Aspect Boundary

หัวข้อท่ีน�าเสนอ 
ในรายงาน

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

Outside Organization 
(103-1)

KTB
LAW

KTB
GS KTAM KTB

CS KTBL KTBA ผู้ถือ
หุ้น ลูกค้า คู่ค้า สังคม

หน่วย
งาน

ก�ากับ

1.	 การก�ากับดูแลกจิการ 
และการสร้างวฒันธรรม 
บรรษัทภิบาล

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
การด�าเนินงานด้าน
ธรรมาภิบาล

2.	 การต่อต้านการทุจรติ
คอร์รัปชัน่ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

การด�าเนินงานด้าน
ธรรมาภิบาล

3.	 การบรหิารความเส่ียง
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

การด�าเนินงานด้าน
ธรรมาภิบาล

4.	 การด�าเนนิงานด้าน 
สิง่แวดล้อม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

การด�าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม

5.	 ผลการด�าเนนิงานด้าน
เศรษฐกิจ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

เกีย่วกบัธนาคารกรงุไทย

6.	 การด�าเนนิงานด้านดจิทัิล ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ เกีย่วกบัธนาคารกรงุไทย

7.	 การให้ความรูท้างการเงนิ
กับสงัคม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

การด�าเนนิงานด้านสงัคม

8.	 สขุอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานทีท่�างาน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

การด�าเนนิงานด้านสงัคม

9.	 การด�าเนนิงานด้าน
ทรพัยากรบคุคล ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

การด�าเนนิงานด้านสงัคม

10.	สทิธใินการรวมกลุม่ 
และเจรจาต่อรอง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

การด�าเนนิงานด้านสงัคม

11.	การดูแลลกูค้าของธนาคาร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ การด�าเนนิงานด้านสงัคม

12.	การด�าเนนิงานด้านความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

การด�าเนนิงานด้านสงัคม

102-45, 102-46, 103-1
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	 กระบวนการตรวจสอบ	 คือ	 ขั้นตอนตรวจสอบความสมบูรณ์
ของข้อมลูในประเดน็ต่างๆ	ทีร่ายงานในส่วนของขอบเขตของข้อมลู	
(Scope)	 ขอบเขตผลกระทบที่เกิดข้ึน	 (Aspect	Boundary)	 
เพื่อให้เกดิความสมดลุในส่วนของการด�าเนินงานเพือ่ความยัง่ยนืของ
ธนาคารและผลกระทบท่ีเกดิขึน้	ก่อนรายงานต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

	 กระบวนการทบทวน	 คือ	 ขั้นตอนสุดท้ายท่ีเกิดขึ้นหลังจาก
ได้เผยแพร่รายงานความย่ังยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 เพื่อทบทวน
ประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญว่ายังมีนัยส�าคัญต่อธนาคารหรือไม	่ 
โดยอาศยัข้อเสนอแนะทีไ่ด้รบัจากกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	(Feedback)	
เพื่อท�าการวิเคราะห์ก่อนด�าเนินการรายงานในปีถัดไป

3. การตรวจสอบ (Validation) 4. การทบทวน (Review)

102-42
การวเิคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลกระทบ 

	 ธนาคารได้ตระหนักถึงความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ	 ท้ังภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อการด�าเนินงานของธนาคาร 
ทัง้ทางตรงและทางอ้อม	โดยพิจารณาจากข้อมลูปฐมภมูแิละทตุยิภมู	ิเพือ่ให้การปฏบิตัเิป็นไปอย่างเหมาะสม	เป็นธรรม	และมปีระสทิธภิาพ	
ส�าหรับผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	พนักงาน	หน่วยงานก�ากับ	สังคมและคู่ค้า	โดยได้ก�าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 
และจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคารและเผยแพร่ให้สังคมได้รับรู ้ผ่านสื่อต่างๆ	 ทั้งนี้	 การเติบโตอย่างยั่งยืนต้องเกิดจากการสร้าง 
ผลประโยชน์ร่วมที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	โดยท่ีผ่านมาธนาคารได้ด�าเนินการ	ดังนี	้

(102-40) กระบวนการ
ท่ีใช้

(102-43)

• รับฟังข้อเสนอแนะ	ปัญหา	ข้อร้องเรียนของพนักงานจ�านวน	3	ช่องทาง	เช่น	Email	 
โดยตรงต่อผู้บริหาร	HR	Care	และโทรศัพท์สายด่วน	HR	

• การส�ารวจความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
• การประเมินผลปฏิบัติงาน
• การจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
• การประชุมและการจัดสัมมนาร่วมกับพนักงาน	
• แจ้งเบาะแสการทุจริตผ่าน	whistle	blowing

พนักงาน

ความถ่ี
(102-43)

• รับฟังข้อเสนอแนะตลอดทั้งปี
• ตอบแบบสอบถามความมุ่งม่ัน
• การประเมินผลการปฏิบัติงาน	1	ครั้ง/ปี	

ความต้องการ
(102-44)

• ค่าตอบแทน	ผลประโยชน์	และสวัสดิการ
• แรงบันดาลใจในการท�างาน
• งานท่ีน่าสนใจและมีคุณค่า
• ความสมดุลในการท�างานและชีวิตส่วนตัว
• โอกาสในการเรียนรู้และความก้าวหน้า
• การยอมรับหรือเห็นคุณค่า	
• สภาพแวดล้อมและสิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการท�างาน

แนวทาง
การปฏิบัติ
(102-44)

• ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
• สร้างบรรยากาศให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์
• จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันของพนักงาน
• ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีให้แก่พนักงาน	โดยจัดเตรียมสิ่งอ�านวยความสะดวก 
และกิจกรรมต่างๆ

• มีแผนการจัดอบรมพนักงาน	และพัฒนาพนักงานให้มีการเติบโตในสายอาชีพ
• จัดสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัย	ถูกสุขลักษณะ	และเอื้อต่อการท�างาน

102-46, 103-1
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(102-40) กระบวนการ
ท่ีใช้

(102-43)

• การส�ารวจความพึงพอใจและส�ารวจภาพลักษณ์องค์กร	
• การพบปะกับลูกค้าในการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการการเงิน	
• การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์
• ส�ารวจความผูกพันลูกค้า	Customer	Engagement	
• เปิดช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนลูกค้า	
• การลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ลูกค้าเพื่อหา	Pain	Point	หรือ	Opportunity	เพื่อน�ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรือปรับปรุงกระบวนการ

• การพบปะกับลูกค้าในการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการการเงิน
• การจัดสัมมนาให้ความรู้ทางการเงินและธุรกิจกับลูกค้า

ลูกค้า

ความถ่ี
(102-43)

• ส�ารวจความพึงพอใจและส�ารวจภาพลักษณ์องค์กร	2	ครั้ง	
• ส�ารวจความผูกพันลูกค้า	Customer	Engagement	ตลอดท้ังป	ี	
• ส�ารวจการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าตลอดท้ังปี	
• การลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ลูกค้าปีละ	1-2	คร้ัง	
• พบปะลูกค้าตลอดทั้งปี	
• การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์เม่ือมีผลิตภัณฑ์บริการใหม่

ความต้องการ
(102-44)

• การรักษาความลับของลูกค้า
• ผลิตภัณฑ์และบริการการเงินท่ีเหมาะสมตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
• ได้รับการบริการท่ีเหมาะสม	และแก้ไขเรื่องร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
• ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม/ข่าวสารต่างๆ	ท้ังความรู้และผลิตภัณฑ์ของธนาคารอย่างสม�่าเสมอ
• สามารถแก้ไขเร่ืองร้องเรียนให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• สื่อสารกับลูกค้าเพ่ือให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง	เป็นประโยชน์	และรับฟังข้อเสนอแนะ

แนวทาง
การปฏิบัติ
(102-44)

• พัฒนาและน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
• ให้บริการด้วยความเต็มใจ	และเปิดโอกาสให้ลูกค้าประเมินการบริการของพนักงาน
• ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ	ให้รวดเร็วสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
• แก้ไขเร่ืองร้องเรียนตาม	SLA	ท่ีก�าหนด
• น�าส่งข้อมูลข่าวสารตลอดจนผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าผ่าน	SMS/Email	
• ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อผ่านโฆษณาออนไลน์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
• รับลงทะเบียนส�าหรับผู้สนใจผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์	SME.KTB.CO.TH
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(102-40) กระบวนการ
ท่ีใช้

(102-43)

• รับฟังความคิดเห็นของชุมชนผ่านการด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมต่างๆ	ท่ีธนาคารด�าเนินการ	
รวมถึงการประเมินผลการด�าเนินงาน

สังคม

ความถ่ี
(102-43)

• รับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชนทุกครั้งท่ีจัดกิจกรรมตลอดท้ังปี

ความต้องการ
(102-44)

• สร้างคุณภาพที่ดีข้ึนแก่สังคม	โดยชุมชนมีการบริหารจัดการ	มีความรู้ทางด้านการเงิน	 
และมีสินค้าและบริการได้คุณภาพตามมาตรฐาน	

แนวทาง
การปฏิบัติ
(102-44)

• ธนาคารได้ลงพ้ืนที่ชุมชน	เพ่ือทราบถึงความต้องการ	ดังนี้
	 1.	อบรมให้ความรู้
	 2.	ศึกษาดูงาน
	 3.	ลงพ้ืนที่ร่วมกับผู้เช่ียวชาญ	เพื่อท�าแผนพัฒนา
	 4.	จัดกิจกรรมเพ่ือด�าเนินการพัฒนา	และลงมือปฏิบัติจริง
	 5.	ประเมินผลการด�าเนินงาน

ผู้ถือหุ้น 

กระบวนการ
ท่ีใช้

(102-43)

• จัดการประชุมสามัญ	ผู้ถือหุ้นประจ�าปี	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจนโยบายของธนาคาร	และตอบ 
ข้อสงสัยในท่ีประชุม

• จัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นสัญจร
• การสัมภาษณ์ตัวต่อตัว	(One-On-One	Meeting	&	Conference	Call)
• การประชุมนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนสถาบันในประเทศ
• การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้น	และผู้ลงทุน	(Road	Show)

ความถ่ี
(102-43)

• จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	1	ครั้ง/ปี
• จัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นสัญจร	1	ครั้ง/ปี
• สัมภาษณ์ตัวต่อตัวตลอดทั้งปี
• เดินทางไปพบปะผู้ถือหุ้นและนักลงทุนตลอดท้ังปี
• การประชุมนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน	ทุกไตรมาส	

ความต้องการ
(102-44)

• สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างย่ังยืนแก่ผู้ถือหุ้น

แนวทาง
การปฏิบัติ
(102-44)

• จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม
• ด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ 
อย่างเคร่งครัด	

คู่ค้า

กระบวนการ
ท่ีใช้

(102-43)

• การจัดประชุม	อบรม	สัมมนา	และจัดกิจกรรมต่างๆ	เพื่อสร้างความสัมพันธ์	
• การรับฟังข้อเสนอแนะ	ปัญหาและข้อร้องเรียนตลอดท้ังป	ี

ความถ่ี
(102-43)

• ด�าเนินการจัดการอบรมส�าหรับคู่ค้าระบบซ่อมได้ของธนาคาร	1	ครั้ง	

ความต้องการ
(102-44)

• นโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีชัดเจนจากธนาคาร
• การร่วมมือและประสานงานระหว่างกันเพ่ือให้บรรลุผลส�าเร็จร่วมกันตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้
• การจัดซ้ือจัดจ้างที่เป็นธรรม	โปร่งใส	ตรวจสอบได้

แนวทาง
การปฏิบัติ
(102-44)

• มีการออกระเบียบปฏิบัติ	นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างท่ีชัดเจนและให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน
• ด�าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างเป็นธรรม	โปร่งใส	ตรวจสอบได้
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญา
• ไม่รับของก�านัลสินน�้าใจ	การรับเชิญเป็นการส่วนตัว	หรือหมู่คณะอย่างเฉพาะเจาะจง	 
ซ่ึงคู่ค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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อย่างไรก็ตาม หากท่านมีข้อสอบถามเก่ียวกับรายงานฉบับน้ี สามารถติดต่อได้ท่ี 
ฝ่ายกิจการเพ่ือสังคม สายงานส่ือสารและภาพลักษณ์องค์กร 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ส�านักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 14 
เลขท่ี 35 ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 0-2208-4461-2

102-53

ติดต่อสอบถามเก่ียวกับรายงาน

(102-40) กระบวนการ
ท่ีใช้

(102-43)

• ประชุม	รับฟังแนวนโยบายและแนวทางการก�ากับดูแล
• รับการตรวจสอบจากหน่วยงานก�ากับต่างๆ	
• จัดท�ารายงานส่งหน่วยงานก�ากับ	พร้อมท้ังรับ	Feedback

หน่วยงาน
ก�ากับ

ความถ่ี
(102-43)

• ตลอดท้ังปีตามกรอบเวลาของแต่ละหน่วยงาน	

ความต้องการ
(102-44)

• การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• ความมั่นคงของระบบงานธนาคาร
• ความโปร่งใสขององค์กรและระบบงาน

แนวทาง
การปฏิบัติ
(102-44)

• ยึดหลักการประเมินธนาคาร	ท้ังรูปแบบการประเมินตนเองและเกณฑ์การประเมินรางวัล 
ด้านต่างๆ	เพ่ือปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ

• มีหลักจรรยาบรรณเพ่ือด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส	
• ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
• น�าข้อเสนอแนะ	ข้อสังเกตและ	Feedback	จากหน่วยงานก�ากับมาแก้ไข	ปรับปรุง
กระบวนการท�างานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562
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1

32

รางวลัรฐัวสิาหกิจดีเด่น  
(SOE Award) 

รางวลั Thailand  
Sustainability Investment 2019 

รางวลั TAB Digital Inclusive 
Awards 2019 

	 ธนาคารได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น	 ประเภทรางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใสดีเด่น	 ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารจัดการโปร่งใส	 เป็นธรรม	มีการรายงาน
และเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศทีค่�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีตามมาตรฐานการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ี
ในระดบัสากล	ต่อเนือ่งเป็นปีที	่4	นบัตัง้แต่ปี	2559	จดัโดยส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ	(สคร.)

	 ธนาคารได้รบัรางวลั	Thailand	Sustainability	Investment	
2019	หรอืหุ้นย่ังยืน	จากการด�าเนินธรุกจิอย่างย่ังยนืโดยค�านงึถงึ 
สิ่งแวดล้อม	สังคม	และบรรษัทภิบาล	(ESG)	ซึ่งเป็นทางเลือก
ส�าหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนตามแนวคิดการลงทุนอย่าง
ย่ังยืนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัท	
เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว	 จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 ธนาคารได้รบัรางวลั	Tab	Digital	Inclusive	Awards	2019	
จาก	Krungthai	NEXT	Application	ได้รับการโหวตจากผู้พิการ
ทางสายตาให้เป็น	Mobile	Banking	ที่สามารถเข้าถึงธุรกรรม
ทางการเงินผ่านมือถือได้อย่างสะดวกสบาย	ปลอดภัย	ช่วยให้
ผูพ้กิารทางสายตาสามารถท�าธรุกรรมทางการเงนิได้เหมอืนกบั
บุคคลทั่วไป	จัดโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

รางวลัระดับประเทศ

รางวลัแห่งความส�าเรจ็
ปี 2562

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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		 ธนาคารได้รบัรางวลัเกยีรตคิณุ	Sustainability	Disclosure	
Award	2562	โดยมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่จัดท�ารายงาน
ความย่ังยืน	(Sustainability	Report)	 เพ่ือเปิดเผยการด�าเนนิงาน 
ด้าน	ESG	(Environmental,	Social	and	Governance)	 
ที่เนื้อหามีความสมบูรณ์	 น่าเชื่อถือ	 และมีรูปแบบน�าเสนอ 
ที่น่าสนใจ	 เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 จัดโดย
สถาบันไทยพัฒน์

		 ธนาคารได้รบัรางวลัในฐานะผูจ้ดัการการจดัจ�าหน่ายหุน้กู้
ของบริษัท	 โกลบอลเพาเวอร์	 ซินเนอร์ยี่	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 
ครั้งที่	1/2562	จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	(ThaiBMA)

4

6 7

5รางวลั  
Best Deal of the Year

รางวลัเกียรติคุณ  
Sustainability Disclosure 
Award 2562

รางวลั Best Bond Award 2019 :  
รางวลัตราสารหน้ียอดเย่ียมแห่งปี 
2562

รางวลั Outstanding  
Deal of the Year Awards 

	 ธนาคารได้รับรางวัล	Best	Deal	of	the	Year	ในฐานะที่
ธนาคารเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน	 ในการเสนอขายหุ ้น 
ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพื่ออนาคตประเทศไทย	(TFFIF)	 ในงาน	SET	Awards	2019	 
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

	 ธนาคารได้รับเป็นรางวัลดีเด่นประเภทรางวัลธุรกรรม
ทางการเงนิในตลาดทนุ	(Deal	of	the	Year	Award)	ในฐานะที่ 
ธนาคารเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย
หน ่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร ้างพื้นฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย	 (TFFIF)	 ในงาน	SET	Awards	2019	 จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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1

2

รางวลั Best Social  
Impact Thailand 2019 

รางวลั Best Thailand Deal และ 
Best Laos Deal 

	 ธนาคารได้รับรางวัลในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินท่ีเป็นหลักส�าคัญในการ 
ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ	โดยการพฒันานวตักรรมทางการเงินให้เข้าถงึประชาชน 
ทุกกลุ่ม	และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล	เช่น	โครงการ	e-tax	Project	โครงการ	
SMART	City	และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	ต่อเนื่องเป็นปีที่	3	จัดโดยนิตยสาร	
Capital	Finance	International	(CFI)	ประเทศอังกฤษ

	 ธนาคารได้รับรางวัลในฐานะผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย	 ไทยแลนด์	 ฟิวเจอร์	 ฟันด์	 (“TFFIF”)	 และหุ้นกู้
บริษัท	อีดีแอลเจนเนอเรชั่น	มหาชน	(“EDL-GEN”)	จากการ
ประกวด	FinanceAsia	Achievement	Award	2018	จัดโดย
นิตยสาร	 FinanceAsia	 นิตยสารการเงินการลงทุนชั้นน�า 
แห่งภูมิภาคเอเชีย

3 รางวลั The Asset Triple A Country  
Awards 2019 ประเภท Infrastructure  
Fund IPO of the Year 

	 ธนาคารได้รับรางวัลดังกล่าวในฐานะที่ธนาคารเป็น 
ท่ีปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายหน่วยลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย	(TFFIF)	
จัดโดยนิตยสาร	 The	Asset	 นิตยสารธุรกิจการเงินชั้นน�า 
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

รางวลัระดับนานาชาติ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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6

5รางวลั Best Local Currency 
Bond Deal in Thailand 2019 

รางวลั Best REIT PPO in Thailand 
จาก Alpha Southeast Asia 

รางวลั Best Refinancing Deal in 
Southeast Asia 2019 

	 ธนาคารได้รบัรางวลัธรุกรรมการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท	 ไมเนอร์	 อินเตอร์
เนชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	มูลค่าการออกและเสนอขายรวม	
33,000	 ล้านบาท	 จาก	Alpha	Southeast	Asia	 ซ่ึงเป็น 
องค์กรชัน้น�าระดบัสากล	จากการเป็นผูจั้ดการการจดัจ�าหน่าย

	 ธนาคารได้รบัรางวลัในฐานะผู้แทนจ�าหน่ายหน่วยลงทนุ
ส�าหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม 
ที่มีสิทธิของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล	
โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนดังกล่าวได้ใช้ไปในการลงทุน 
ในทรัพย์สินเพิ่มเติมของกองทุน				

	 ธนาคารได้รบัรางวลัธรุกรรมการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	
(มหาชน)	มูลค่าการออกและเสนอขายรวม	53,000	ล้านบาท	
จาก	Alpha	Southeast	Asia	ซึ่งเป็นองค์กรชั้นน�าระดับสากล	
จากการเป็นผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย

รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562
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การแสดงข้อมูลตามตัวชี้วดั  GRI

GENERAL STANDARD 
DISCLOSURES

PAGE NUMBER EXTERNAL 
ASSURANCE DIRECT ANSWER SDG MAPPING LINKAGE 

TO DISCLOSUREAR SR

STRATEGY AND ANALYSIS

102-14 4-9

102-15 4-9

ORGANIZATIONAL PROFILE

102-1	 10	

102-2	 51-52,	
54-61

12-15,	
19-20

102-3 10

102-4 11

102-5 10

102-6 10-11,	
12-15

102-7 10-15,	
28-29,	45

102-8 45 Goal	8	good	job	and	
economic	growth
 - Employment

102-9 25

102-10

102-11 26-27,	39

102-12 26-27

102-13 15

102-41 46

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

102-45 103

102-46 101-104

102-47 103

102-48	 No	any	restatement

102-49	 No	significant	change

STAKEHOLDER ENGAGEMENT 

102-40 104-105

102-42 104

102-43 104-105

102-44 104-105

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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GENERAL STANDARD 
DISCLOSURES

PAGE NUMBER EXTERNAL 
ASSURANCE DIRECT ANSWER SDG MAPPING LINKAGE 

TO DISCLOSUREAR SR

REPORT PROFILE 

102-50	 101

102-51 101

102-52 101

102-53 107

102-54	 101

102-55 112-115

102-56	 No	Assurance	Statement	

GOVERNANCE 

102-18	 144-157 85-86 Goal	16	peace	and	justice
 - Ethic	and	lawful	behave

ETHICS AND INTEGRITY 

102-16 11,	85-88 Goal	16	peace	and	justice
 - Ethic	and	lawful	behave

รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

DMA AND 
INDICATORS

PAGE NUMBER
OMISSIONS EXTERNAL 

ASSURANCE
SDG MAPPING LINKAGE 

TO DISCLOSUREAR SR

MANAGEMENT APPROACH 

103-1 101-104

103-2 20,	29,	31,	
34-35,	39,	
43-44,	
46-49,	

54-55,	60,	
63,	67,	69,	
70,	75,	85,	
90,	93

103-3 29,	46-48,	
60,	63,	70,	
75,	85,	90,	93

ECONOMIC

ECONOMIC PERFORMANCE

201-1 190-191 29 Goal	8	good	job	and	economic	growth	
 - Economic	Performance
Goal	9	innovation	and	infrastructure
 - Infrastructure	investment	

201-3 52-53

201-4 29

INDIRECT ECONOMIC IMPACT

203-2 12-15,	
20-24,	
39-40,	
81-83

Goal	8	good	jobs	and	economic	growth
 - Indirect	impact	on	job	creation	
 - Jobs	supported	in	the	supply	chain	

INDIRECT ECONOMIC IMPACT

205-1 93-94 Goal	16	peace	and	justice
 - Ethic	and	lawful	behave

205-2 90-91

ENVIRONMENT

MATERIALS

301-1 37-38 Goal	12	responsible	consumption
 - Material	efficiency/recycling

ENERGY

302-1 31-33 Goal	12	responsible	consumption
 - Material	efficiency

WATER

303-1 34

EMISSIONS

305-2 33,	35	 Goal	13	climate	action
 - Material	efficiency

305-5 36,	37 Goal	13	climate	action
 - Material	efficiency

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

114



DMA AND 
INDICATORS

PAGE NUMBER
OMISSIONS EXTERNAL 

ASSURANCE
SDG MAPPING LINKAGE 

TO DISCLOSUREAR SR

SOCIAL

LABOR PRACTICES AND DECENT WORK

EMPLOYMENT

401-1 51 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	

401-3 53 Goal	5	gender	equality	
 - Parental	leave		

OCCUPATION HEALTH AND SAFETY

403-1 64 Goal	8	good	jobs	and	economic	growth
 - Occupational	health	and	safety

403-2 65 Goal	3	good	health
 - Occupational	health	and	safety

403-3 66

403-4 61

TRAINING AND EDUCATION

404-1 58 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 59 Goal	8	good	jobs	and	economic	growth
 - Employee	training	and	education

DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY

405-1 45 Goal	5	gender	equality	
 - Gender	equality
 - Woman	in	leadership	
Goal	8	good	jobs	and	economic	growth
 - Diversity	and	equal	opportunity	

NON-DISCRIMINATION 

406-1 74 Goal	5	gender	equality	
 - Non-discrimination	
Goal	16	peace	and	justice
 - Non-discrimination

FREEDOM OF ASSOCIATION AND 
COLLECTIVE BARGAINING

407-1 46
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แบบส�ารวจความคิดเห็นของผู้อา่น

1. ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล

	 เพศ	 	ชาย	 	หญิง

	 อายุ	 	ต�่ากว่า	30	ปี	 	30-50	ปี	 	มากกว่า	50	ปี

	 อาชีพ	 	กรุณาระบุ	  

2. ในฐานะผู้อ่าน กรุณาระบุว่าท่านอ่านจากมุมมองไหน     

  	ลูกค้า	 	พนักงาน	 	ผู้ร่วมลงทุน	 	ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน

  	หน่วยงานวิจัย	 	สถาบันการศึกษา	 	หน่วยงานราชการ	 	สื่อมวลชน

  	อื่นๆ	กรุณาระบุ	

3. ท่านเคยพบเห็นรายงานความยั่งยืนของธนาคารกรุงไทยจากท่ีใดบ้าง โปรดระบุ    

  	เว็บไซต์และ	Social	Media	ช่องทางต่างๆ	ของธนาคาร	 	ส�านักงาน/สาขาในเครือของธนาคาร

  	งานสัมมนา/บรรยาย	 	 	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  	อื่นๆ	กรุณาระบุ	

4. วัตถุประสงค์ในการอ่านรายงานความยั่งยืนฉบับน้ี      

  	เพื่อท�าความรู้จักธนาคาร	

  	เพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจการลงทุน

  	เพื่อศึกษาโครงการท่ีมีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 	

  	เพื่อการวิจัยและการศึกษาแนวทางการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน

  	อื่นๆ	กรุณาระบุ	

5. ท่านคิดอย่างไรกับรายงานความยั่งยืนของธนาคารกรุงไทยฉบับนี้     

	 ระดับความสมบูรณ์ของเน้ือหารายงานฯ	 	มาก	 	ปานกลาง	 	น้อย

	 ระดับความสวยงามของการออกแบบรูปเล่ม	 	มาก	 	ปานกลาง	 	น้อย

	 ระดับความน่าสนใจของเนือ้หารายงานและรปูแบบการน�าเสนอ	 	มาก	 	ปานกลาง	 	น้อย

	 ระดับความพึงพอใจของท่าน	 	 	มาก	 	ปานกลาง	 	น้อย

6. ท่านคิดว่าเนื้อหาของรายงานความย่ังยืนเร่ืองใด มีประโยชน์กับท่านมากที่สุด      

  	เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย	 	การด�าเนินงานด้านธรรมาภิบาล

  	การด�าเนินงานด้านสังคม	 	การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

7. ท่านคิดว่าเนื้อหาของรายงานความย่ังยืนเร่ืองใด มีประโยชน์กับท่านน้อยท่ีสุด      

  	เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย	 	การด�าเนินงานด้านธรรมาภิบาล

  	การด�าเนินงานด้านสังคม	 	การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

8. หลังจากอ่านรายงานความย่ังยืนฉบับน้ี ท่านรู้สึกอย่างไรกับการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของธนาคาร    

 

9. ท่านคิดว่าธนาคารควรด�าเนินงานด้านความยั่งยืนในเรื่องใดเพิ่มเติม   

 

10. ท่านมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี อย่างไรบ้าง   

 

ข้อมูลจากแบบส�ารวจความคิดเห็นของท่านที่มีต่อรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ 
จะน�ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดท�ารายงานฉบับต่อไป
ธนาคารขอขอบพระคุณส�าหรับความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง



ใบอนญุาตเลขที	่ปน.(ค)	/3782	ศฝ.หวัล�าโพง	
ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนกึตราไปรษณยีากร

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



รายงานความย่ังยืนฉบับน้ีเลือกใช้กระดาษกรนีการด์ (Green Card)  
และกรีนออฟเซ็ต (Green Offset) นวัตกรรมกระดาษไม่คลือบผิว 
เพ่ือส่ิงแวดล้อม ด้วยการน�าเย่ืออีโคไฟเบอรม์าเป็นส่วนผสมในการผลิต  
โดยไม่ใช้เย่ือจากไม้ใหม่แม้แต่ต้นเดียว ท�าให้ได้กระดาษเพ่ือส่ิงแวดล้อม 
ท่ีมคีณุภาพเทียบเท่ากระดาษท่ีผลิตจากเย่ือใหม ่และใชห้มกึพิมพ์ Soy Ink  
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
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เคียงขา้งสู่ความยั่งยืน

Krungthai Care

35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์: 0-2255-2222  โทรสาร: 0-2255-9391-3  
Contact Center: 0-2111-1111  Corporate Call Center: 0-2111-9999
 krungthai.com  Swift: KRTHTHBK

รายงานความยั่งยืน
ประจาํปี 2562

ก ร ุง ไ ท ย ร ัก ชุ ม ช น
เคียงข้างสู่ความย่ังยืน


