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ของเศรษฐกิจชาติ
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ท่ามกลางการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อ
รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ
การเงินการธนาคาร การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวเป็นสิ่งจ�ำเป็นเพื่อให้ธนาคารเติบโตได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้
ธนาคารกรุงไทยได้ด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ “3 Summits”
ทีม่ เี ป้าหมายสร้างก�ำไรอย่างมีเสถียรภาพและยัง่ ยืนภายในปี 2564
ผ่านการพัฒนา Krungthai Digital Banking ด้วยวิสยั ทัศน์ Growing
Together กรุงไทย เคียงข้างไทย เคียงข้างคุณ โดยมุง่ เน้นให้บริการ
ทางการเงินกับประชาชนอย่างครอบคลุม และเป็นเสาหลักของ
เศรษฐกิจชาติ ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศ และเป็นที่พึ่งให้แก่ลูกค้าและประชาชน ในปี 2562
การด�ำเนินงานในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
ด้านสิ่งแวดล้อม

ธนาคารได้ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานเพือ่ รักษาสิง่ แวดล้อม
โดยธนาคารได้ดำ� เนินโครงการลดปริมาณการใช้กระดาษ (Internal
Digitization - Paperless Branch) ต่อเนื่องในปี 2562 เช่น
การให้บริการสลิปและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในการท�ำธุรกรรมทางการเงิน
(e-Slip & e-Signature) ครอบคลุมทุกสาขาในกรุงเทพมหานคร
และบางสาขาในเขตปริมณฑล และเปลีย่ นอุปกรณ์ภายในส�ำนักงาน
เพือ่ ให้เกิดการใช้ทรัพยากรภายในธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ และลด
การปล่อยมลพิษ เช่น หลอดไฟฟ้า LED เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5
น�ำ้ ยาเครือ่ งปรับอากาศ R32 ปรับสภาพน�ำ้ เสียให้มคี า่ ความเป็นกรดด่าง
ทีไ่ ด้ตามมาตรฐานก่อนปล่อยลงสูส่ าธารณะ รวมถึงได้ดำ� เนินโครงการ
“กรุงไทย รักสิง่ แวดล้อม” เพือ่ สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
มีประสิทธิภาพ และสร้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้ติดตั้ง
เครือ่ งแปรรูปเศษอาหารทีไ่ ด้จากห้องอาหารของธนาคารให้เป็นดิน
และน�ำดินไปใช้ประโยชน์ เช่น มอบให้กบั โรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง
ที่ท�ำการของธนาคาร เพื่อใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัว รวมถึง
การตกแต่งภูมิทัศน์ภายในธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารได้ด�ำเนิน
โครงการเปิ ด บั ญ ชีลูก ค้านิติบุคคล (Juristic Onboarding)
เพือ่ ตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในการยกเลิกการเรียกส�ำเนาเอกสาร
จากประชาชนในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดปริมาณ
การใช้กระดาษ

ด้านสังคม

ธนาคารได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาชุมชนผ่านโครงการ
“กรุงไทย รักชุมชน” เพือ่ ช่วยพัฒนาความรูท้ างการเงินของชุมชน และ
พัฒนาความเป็นอยูข่ องชุมชนผ่านการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภายใน
ชุมชน โครงการกรุงไทย รักชุมชน ร่วมพัฒนาเพือ่ สร้างความเข้มแข็ง
ให้กบั ชุมชน โดยได้นำ� ความรูค้ วามสามารถทางการเงิน น�ำผลิตภัณฑ์
และบริ ก ารไปตอบสนองความต้ อ งการของชุ ม ชน รวมถึ ง
การสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป เพื่อให้
ชุมชนเกิดความยั่งยืน
นอกจากนี้ ในปี 2562 ธนาคารได้สนับสนุนการขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจดิจทิ ลั ของประเทศอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ก้าวเข้าสูส่ งั คม
ไร้เงินสด ผ่านการสร้างระบบช�ำระเงินแบบดิจิทัลที่ต่อยอดจาก
โครงการ National E-Payment เพือ่ เพิม่ การเข้าถึงบริการทางการเงิน
และส่งเสริมกระจายรายได้สู่ทุกภาคส่วนของสังคมไทยผ่านการ
ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การติดตั้งเครื่องรับช�ำระเงิน (EDC) และ
QR Code ทั่วประเทศ ธนาคารยังได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
ให้เป็นระบบเปิด (Open Banking) เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของรัฐบาลในโครงการ “ชิม ช้อป ใช้” ซึง่ นอกเหนือจากการกระตุน้
ระบบเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นการวางโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการช�ำระเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประชาชนเข้าร่วมเป็นจ�ำนวนมาก
และครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ ท�ำให้มีระบบการช�ำระเงิน
ที่มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส นอกจากนี้ ธนาคารยังได้
ท�ำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เช่น โครงการ InnoSpace (Thailand)
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 12 แห่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การแข่งขันของธุรกิจทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ (Startup) ของประเทศไทยให้มี
มูลค่าบริษทั มากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ (Unicorn) และโครงการ
National Digital Identity (NDID) ร่วมกับ 9 ธนาคารพาณิชย์ เพือ่ พัฒนา
ระบบพิสจู น์และยืนยันตัวตนของลูกค้าในกระบวนการท�ำธุรกรรมต่างๆ
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ด้านความยั่งยืนภายในองค์กร

ตามยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานทีธ่ นาคารต้องการเป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ ปี 2563 ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการขับเคลือ่ น
องค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของ
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์และ
กฎหมายด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทุกกลุม่ ผ่านการด�ำเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรมด้วยยุทธศาสตร์
3 ป. ได้แก่ “ปลูกจิตส�ำนึก” เป็นกระบวนการปลูกจิตส�ำนึกของ
พนักงานให้มีคุณธรรม ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ “ป้องกัน”
เป็นการท�ำหน้าทีต่ รวจทาน และป้องกันการกระท�ำความผิด อันเกิดขึน้
จากความเสีย่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน และ “ปรับเปลีย่ น”
เป็นการยกระดับมาตรฐานปรับเปลีย่ นกระบวนการภายในธนาคารด้าน
กฎหมาย รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต
(Zero Tolerance) โดยธนาคารได้ดำ� เนินโครงการกรุงไทยคุณธรรม
ผ่านกระบวนการ “ระเบิดจากข้างใน” เพือ่ เปิดโอกาสให้ผบู้ ริหารและ
พนักงานมีส่วนร่วมในการระดมความคิด “ปัญหาที่อยากแก้
ความดีทอี่ ยากท�ำ” โดยมีการด�ำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้โครงการ
กรุงไทยคุณธรรม ดังนี้
1. โครงการประกันคุณภาพบริการ (Quality Assurance : QA)
“1 หน่วยงาน 1 แผนงานความยัง่ ยืน” ให้ความส�ำคัญกับการมุง่ มัน่
ในการต่อยอดบริการ และน�ำเสนอนวัตกรรมทีต่ อบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้า และการเป็นธนาคารทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)
2. โครงการ Krungthai Compliance Champion ให้หน่วยงาน
จัดท�ำแผนงานที่ส่งเสริมให้พนักงานของธนาคารรับรู้กฎหมาย
กฎเกณฑ์ ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับทางธนาคาร และ
มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบที่เป็นรูปธรรมสามารถควบคุม
ป้องกัน และ/หรือปิดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการไม่ปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ รวมถึงนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานของ
ธนาคาร

(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)
ประธานกรรมการธนาคาร

นอกจากนี้ เพือ่ รองรับกับความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากความ
ผันผวนของเทคโนโลยีทมี่ ผี ลต่อการแข่งขันทีร่ นุ แรงในธุรกิจการเงิน
การธนาคาร และพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ธนาคาร
ได้ท�ำการบริหารจัดการอัตราก�ำลัง เพื่อรองรับตลาดและรูปแบบ
การท�ำงานในยุคดิจิทัล และพร้อมก้าวสู่การเป็น Future Banking
เช่น การพัฒนาและเพิม่ ทักษะให้พนักงาน เพือ่ ขับเคลือ่ นธุรกิจตาม
แผนยุทธศาสตร์ธนาคาร การบริหารและรักษาพนักงานกลุม่ ศักยภาพ
และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบมุง่ เน้นผลงานเพือ่ เพิม่ ความโปร่งใส
ในการให้ผลตอบแทนทีส่ อดคล้องกับผลการปฏิบตั งิ านทีเ่ กิดขึน้ จริง
และส่งเสริมศักยภาพของพนักงานและองค์กร
จากการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ภายใต้วิสัยทัศน์
“Growing Together” ที่ธนาคารต้องการเติบโต ไปพร้อมกับ
ทุกภาคส่วนของสังคมอย่างยัง่ ยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล ภายใต้การ
ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมเชิงธุรกิจที่เปลีย่ นไป และการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ส่งผลให้ธนาคารได้รับรางวัลต่างๆ เช่น ได้รับผล
การประเมินการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�ำปี
2562 ระดับดีเลิศ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
ได้รบั การจัดอันดับจาก Fitch Rating ในระดับของ National Credit
Ratings (Long Term) อยู่ที่ AA+ รางวัล Thailand Sustainability
Investment 2019 และได้รบั รองสถานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ อง
ภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริตที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ
ธนาคารต่ อ การด� ำ เนิ น งานในบทบาทของเสาหลั ก ของระบบ
เศรษฐกิ จ ไทย เพื่ อ ร่ ว มพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ของ
ประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

(นายผยง ศรีวณิช)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2562
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คณะกรรมการบรรษั ทภิบาล
และความรับผิดชอบต่ อสั งคม

01 ศ.(พิ เศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

02 นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

03 นายวิชัย อัศรัสกร

	กรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

	กรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

04 นางแพตริเซีย มงคลวนิช

05 นางนิธิมา เทพวนังกูร

	กรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

	กรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

01
03
02
04

05

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย
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รายงานคณะกรรมการบรรษั ทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสั งคมประจ�ำปี 2562

ธนาคารกรุงไทย ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) และการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development)
ตามหลักการ ESG ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) ส�ำหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของธนาคาร ตามวิสยั ทัศน์ Growing Together โดยคณะกรรมการธนาคารได้จดั ตัง้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
เพือ่ ก�ำหนดแนวทางและติดตามผลการด�ำเนินงาน โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ประกอบด้วย กรรมการธนาคาร จ�ำนวน 5 คน และ
ในปี 2562 มีการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง
ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์บรรษัทภิบาล บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปี 2560-2564 ภายใต้โครงการ
กรุงไทยคุณธรรม โดยใช้ยุทธศาสตร์ 3 ป. คือ ปลูกจิตส�ำนึก ป้องกัน และปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ที่ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) ผ่านกระบวนการที่ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วม
การระดมความคิด เพือ่ ปรับปรุงการด�ำเนินงานของธนาคารผ่านกิจกรรม 1 หน่วยงาน 1 แผนงานความยัง่ ยืน ทีไ่ ด้ดำ� เนินการตามอัตลักษณ์
ของธนาคารต่อไป
ซึง่ ผลจากการด�ำเนินการปี 2562 ส่งผลให้ธนาคารได้รบั รางวัลเกีย่ วกับด้านบรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ดังนี้

• รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2562 ประเภทรางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น จากส�ำนักงานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
• ผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทย ประจ�ำปี 2562 ระดับดีเลิศ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (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)
จากรางวัล และผลการประเมินทีธ่ นาคารได้รบั ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการด�ำเนินงานทีด่ ี ซึง่ ธนาคารพร้อมทีจ่ ะยึดถือ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป

(ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย
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เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย

รวมเป็นจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด

ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว

72,005,040,437.50 บาท

13,981,561,250 หุ้น

102-1, 102-5
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 14 มีนาคม
2509 ในรูปแบบสถาบันการเงิน ประเภทธนาคารพาณิชย์ โดยเป็น
รัฐวิสาหกิจแห่งแรกของประเทศที่น�ำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2532 และได้แปรสภาพเป็นบริษทั มหาชน
เมื่ อ ปี พ.ศ. 2537 มี ก ระทรวงการคลั ง เป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใหญ่
ผ่านกองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ร้อยละ 55.05
ปัจจุบันธนาคารมีสัญลักษณ์เป็นรูปนกวายุภักษ์ สีฟ้า

1

4

โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว จ�ำนวน
72,005,040,437.50 บาท จ� ำ แนกเป็ น หุ ้ น สามั ญ จ� ำ นวน
13,976,061,250 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ จ�ำนวน 5,500,000 หุ้น
รวมจ�ำนวน 13,981,561,250 หุ้น
ทั้งนี้ ในปี 2562 ธนาคารได้ออกตราสารด้อยสิทธิวงเงินไม่เกิน
24,000 ล้านบาท เสนอขายแก่นกั ลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่
อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.70% เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของ
เงินกองทุนรวมถึงบริหารสภาพคล่องและใช้ในการด�ำเนินงานทัว่ ไป
ตลอดจนรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

102-6, 102-7
ด้วยหนึ่งในพันธกิจของธนาคารในการร่วมพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้น
ธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศเข้าถึง
แหล่งเงินทุนและบริการต่างๆ

5
2

3

จ�ำแนกเป็น

1

โดยธนาคารมีสาขา
ในประเทศทั้งหมด 1,066 สาขา

ส�ำนักงานธุรกิจ
มีทั้งหมด 74 ส�ำนักงาน

จุดบริการทางการเงิน
ในประเทศทั้งหมด 38 จุด

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
มีทั้งหมด 25 ศูนย์

ตู้ ATM
มีท้ังหมด 8,533 ตู้

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ภาคเหนือ
163 สาขา
6 จุด
1,413 ตู้
13 ส�ำนักงาน
1 ศูนย์

2

กรุงเทพ
319 สาขา
11 จุด
2,249 ตู้
19 ส�ำนักงาน
15 ศูนย์

3

ภาคใต้

4

159 สาขา
6 จุด
1,326 ตู้
12 ส�ำนักงาน
4 ศูนย์

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

5

205 สาขา
6 จุด
2,006 ตู้
14 ส�ำนักงาน
3 ศูนย์

ภาคกลาง
220 สาขา
9 จุด
1,539 ตู้
16 ส�ำนักงาน
2 ศูนย์

102-3
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ (อาคารนานาเหนือ):

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

เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เลขที่จดทะเบียนบริษัท:

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

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2562
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102-16

หุ้นสามัญจ�ำนวน

13,976,061,250 หุ้น

วิสัยทัศน์ (Vision)
GROWING TOGETHER

หุ้นบุรม
ิ สิทธิ จ�ำนวน

5,500,000 หุ้น

102-4, 102-6, 102-7
และสาขาในต่างประเทศ 8 สาขาใน 7 ประเทศ และ
1 ส�ำนักงานผู้แทน ได้แก่  
สาขานครหลวงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
สาขาสิงคโปร์
สาธารณรัฐสิงคโปร์

สาขาย่อยจังหวัดเสียมเรียบ
ราชอาณาจักรกัมพู ชา

สาขาลอสแองเจลิส
สหรัฐอเมริกา

ส�ำนักงานผู้แทนย่างกุ้ง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา

สาขาพนมเปญ
ราชอาณาจักรกัมพู ชา

สาขาหมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
(ในเครือสหราชอาณาจักร)

สาขามุมไบ
สาธารณรัฐอินเดีย

สาขาคุนหมิง
สาธารณรัฐประชาชนจีน

มุ่ ง มั่ น ดู แ ลและพั ฒนาศั ก ยภาพของบุ ค ลากร
เพื่ อสนับสนุนการเติบโตและความมัง
ู ค้า
่ คั่งแก่ลก
สร้างคุณภาพที่ ดีข้ึนแก่ สังคมและสิ่ งแวดล้ อม
และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น

พั นธกิจ (Mission)
1 		 ดูแลและพั ฒนาศักยภาพของบุคลากร

และระบบงาน
2 		 ให้บริการและค�ำแนะน�ำที่มีคุณค่าแก่ลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง
3 		ร่วมพั ฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4 		 สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่
		ผู้ถือหุ้น

102-10
ค่านิยมหลัก (Core Values)

*หมายเหตุ สาขา หมูเ่ กาะเคย์แมน จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ มุง่ เน้นธุรกรรมในลักษณะการระดมทุน
จากแหล่ ง เงิ น ภายนอก และส� ำ นั ก งานผู ้ แ ทนย่ า งกุ ้ ง ท� ำ หน้ า ที่ ดู แ ล
และประสานงาน อ�ำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มีการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศไทยและสหภาพเมียนมา

โทรศัพท์:

0-2255-2222

โทรสาร:

0-2255-9391-3

Fast

Simple

รวดเร็ว ทันใจ
มีนวัตกรรม
ตรงใจลูกค้า

ง่าย สะดวก
ทันสมัย
เข้าใจลูกค้า

Assist

Trust

ช่วยเหลือ เป็นคู่คิด
เป็นมิตร และอบอุ่น

วางใจได้ มั่นคง
เป็นเสาหลักของ
เศรษฐกิจชาติ

ศูนย์ลูกค้าสัมพั นธ์
ธนาคารกรุงไทย:

เว็บไซต์:

ศูนย์รบ
ั เรื่อง
ร้องเรียนลูกค้า:

E-mail:

0-2111-1111

0-2208-8989

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

Krungthai Care

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย
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102-2, 102-6, 102-7, 203-2
ผลิตภัณฑ์ บริการทางการเงินและบริษัทในเครือ

ในปี 2562 ธนาคารยั ง คงด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยการยึ ด ลู ก ค้ า
เป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) โดยใช้ข้อมูลการท�ำงานวิจัย
Focused Group และข้อมูลจากการท�ำธุรกรรมทางการเงินลูกค้าตาม
Economic Segmentation และ Age Segmentation ผ่านกระบวนการ
Data Analytics ว่าในแต่ละช่วงอายุ และรายได้ของลูกค้ามีความต้องการ
อย่ า งไรในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต เพื่ อ น� ำ เสนอสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ มี
ความเหมาะสม
นอกจากนี้ ธนาคารยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการทางการ
เงินดิจิทัล เพื่อความสะดวกสบาย และสอดรับพฤติกรรมของลูกค้า
ในการใช้ชวี ติ และท�ำธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
รวมถึงลดต้นทุนการด�ำเนินงานของธนาคาร โดยธนาคารได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และบริการทางดิจิทัล ดังนี้
1. KRUNGTHAI NEXT

เป็ น แอปพลิ เ คชั น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารทางการเงิ น ของธนาคาร
แบบครบวงจรภายใต้แนวคิด “ชีวติ ครบแอปเดียวอยู”่ เพือ่ ตอบโจทย์
ไลฟ์สไตล์ที่ครอบคลุมการท�ำธุรกรรมพื้นฐาน และบริการพิเศษ
ต่างๆ เช่น การโอนเงินทั้งในและต่างประเทศ, การโอนเงินผ่าน
PromptPay, การจ่ายบิล, การสแกนและการสร้าง Thai Standard
QR Code เพือ่ ซือ้ สินค้า/บริการ, การซือ้ -ขายเงินสกุลต่างประเทศ
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษด้วยบริการ Krungthai Travel Card
รวมถึงการให้บริการจองซื้อตราสารหนี้-ตราสารทุนออนไลน์
และการให้บริการสมัครเปิดบัญชีกองทุนและซื้อขายสับเปลี่ยน
กองทุนได้ดว้ ยตนเอง โดยในปี 2562 ได้พฒั นาฟังก์ชนั เพิม่ เติม ดังนี้
บริการถอนเงินไม่ใช้บัตร (Cardless ATM) เป็นบริการที่ลูกค้า
สามารถท�ำรายการถอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
เพื่อสร้างรหัสถอนเงิน (Withdrawal Code) แล้วน�ำไปถอนเงิน
จากเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยได้ โดยไม่ต้องใช้บัตร
บริการ Krungthai Connext เป็นบริการการแจ้งเตือนเงินเข้าออกฟรี ผ่านแอปพลิเคชัน LINE  โดยลูกค้าสามารถสมัครได้ผา่ น
แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT หรือผ่านช่องทาง LINE Official
Krungthai Connext
บริ ก ารเปิ ด บั ญ ชี อ อมทรั พ ย์ อ อนไลน์ แ บบไม่ มี ส มุ ด คู ่ ฝ าก
(Krungthai NEXT Savings) ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์
ออนไลน์ได้โดยไม่มีวงเงินขั้นต�่ำ  และไม่เสียค่าธรรมเนียม
รักษาบัญชี

บริการ Verified by VISA เป็นบริการสมัครการใช้งานบัตร VISA
เพื่อช�ำระค่าสินค้าหรือบริการออนไลน์ โดยท�ำหน้าที่ตรวจสอบ
ตัวตนของผู้ถือบัตรก่อนการท�ำธุรกรรม
บริการซือ้ ประกันอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล และประกันเดินทาง ลูกค้า
สามารถซื้อประกันเดินทางให้ตนเองและผู้อื่นได้สูงสุด 5 คน
โดยมีผลคุ้มครองทันที
บริการตรวจข้อมูลเครดิตบูโร (NCB) ลูกค้าสามารถขอข้อมูล
เครดิ ต บู โ รด้ ว ยตนเอง ได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลาตลอด 24 ชั่ ว โมง
โดยสามารถเลือกรับรายงานข้อมูลเครดิตรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านทางอีเมลภายใน 3 วันท�ำการ
บริการช�ำระเงินผ่าน QR Code ทีป่ ระเทศสิงคโปร์ ลูกค้าสามารถ
ใช้แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT สแกน QR Code ทีร่ า้ นค้า
ทีร่ องรับเครือข่ายของผูใ้ ห้บริการช�ำระเงิน NETs ได้ทกุ ร้านค้า
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2. เป๋าตัง

เป็นแอปพลิเคชันทีต่ อบสนองนโยบายสังคมไร้เงินสด ส�ำหรับผูใ้ ช้ทวั่ ไปเปรียบเสมือน
กระเป๋าตัง โดยไม่จำ� เป็นต้องพกเงินสดก็สามารถท�ำธุรกรรมทางการเงิน เช่น โอนเงินเข้าบัญชี
ภายในธนาคาร/ต่างธนาคาร โอนเงินพร้อมเพย์ เติมเงิน จ่ายบิล สแกน QR Code
เพื่อโอนเงิน ช�ำระเงิน หรือบริจาคเงินผ่านแอปฯ และสร้าง QR Code เพื่อรับเงิน
หากมีลงทะเบียนพร้อมเพย์กบั ธนาคาร ทัง้ นี้ ในปี 2562 เป๋าตังถูกใช้งานในลักษณะของ
Open Banking ในโครงการ “ชิม ช้อป ใช้” ของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ
3. E-LG ON BLOCKCHAIN

บริการหนังสือค�้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บนระบบ Blockchain
(e-LG on Blockchain) โดยลูกค้าสามารถขอออกหนังสือค�ำ้ ประกัน
ผ่านช่องทางที่ธนาคารก�ำหนด เช่น ช่องทางสาขา, Krungthai
Portal, Beneficiary Portal เป็นต้น และระบบจะน�ำส่งหนังสือ
ค�้ำประกันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์โดยตรง
ดังนี้
รูปแบบปกติ (Normal Process) เมื่อลูกค้าขอท�ำธุรกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือค�้ำประกันผ่านช่องทางที่ธนาคารก�ำหนด
ระบบจะส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานปฏิบัติการสินเชื่อ และ/หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากด�ำเนินการตามกระบวนการ
ของธนาคาร ระบบจะน� ำ ส่ ง หนั ง สื อ ค�้ ำ ประกั น ในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์
รูปแบบอัตโนมัติ (Straight Through Process) เมื่อลูกค้าขอท�ำ
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหนังสือค�้ำประกันผ่านช่องทางที่ธนาคาร
ก�ำหนด ระบบจะท�ำการตรวจสอบเงือ่ นไขตาม Straight Through
Engine (credit verify, term and condition, risk parameter)
และน�ำส่งหนังสือค�้ำประกันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่
ผูร้ บั ผลประโยชน์

โดยบริการนี้ เป็นบริการแรกของโครงการ Thailand Blockchain
Community Initiative ภายใต้บริษทั บีซไี อ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ทีเ่ ป็นความร่วมมือของ 22 ธนาคารพาณิชย์ และ 9 กลุม่ ธุรกิจใหญ่
ที่ ร ่ ว มกั น พั ฒ นาเทคโนโลยี Blockchain เพื่ อ ช่ ว ยยกระดั บ
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของประเทศ

4. KRUNGTHAI SMARTFX

เป็นช่องทางการท�ำธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศผ่าน
ระบบออนไลน์ แบบส่งมอบไม่เกิน 1 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อ
การช�ำระค่าสินค้าและบริการเท่านั้นและได้ไม่เกินกว่าวงเงิน
ตามที่ธนาคารก�ำหนด
5. KRUNGTHAI CORPORATE ONLINE

เป็นบริการ Internet Banking ส�ำหรับลูกค้ากลุม่ นิตบิ คุ คล
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงลูกค้าบุคคล ประกอบด้วย
บริการโอนเงิน และจ่ายเงิน บริการเรียกเก็บเงิน บริการสภาพคล่อง
และบริการด้านข้อมูล ลูกค้าสามารถสมัครใช้บริการ Krungthai
Corporate Online ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ Self-Service
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6. แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ และถุงเงินพลัส

ตามทีธ่ นาคารได้รบั นโยบายจากกรมบัญชีกลางเรือ่ งการพัฒนา
แอปพลิเคชันแทนการใช้เครื่อง EDC เพื่อการลดต้นทุนค่าเครื่อง
และการติดตัง้ แก่รา้ นธงฟ้าประชารัฐทีไ่ ด้เข้าร่วมโครงการกับกระทรวง
พาณิชย์ เพือ่ การรับช�ำระค่าสินค้าและบริการจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ทัง้ จากกระเป๋าสิทธิสวัสดิการและกระเป๋า eMoney ทัง้ นีไ้ ด้มกี าร
ต่อยอดการใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐเพือ่ ใช้ในมาตรการ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วในประเทศ ชิมช้อปใช้ เพือ่ ให้รา้ นค้าทีเ่ ข้าร่วม
โครงการรับช�ำระกระเป๋าสิทธิทอ่ งเทีย่ ว 1,000 บาท และกระเป๋า
G-Wallet จากแอปพลิเคชันเป๋าตัง
7. MONEY CONNECT

เป็ น ช่ อ งทาง Online จองซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ โ ดยระยะแรก
เปิ ด ให้ บริ ก ารส� ำ หรั บหลัก ทรัพย์ป ระเภท Investment Unit,
Real Estate Investment Trust, Infrastructure Fund และ
Corporate Bond ส�ำหรับปี 2562 ได้เพิ่มบริการจองซื้อหุ้นสามัญ
รวมทั้งปรับปรุงการจองซื้อหลักทรัพย์ให้รองรับส�ำหรับกลุ่มลูกค้า
ทีม่ อี ายุเกินกว่า 60 ปี และไม่เป็นกลุม่ ลูกค้าเปราะบางของธนาคาร

9. MASTERCARD DEBIT และบัตรแมงมุม

ธนาคารร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(รฟม.) เพือ่ ตอบสนองนโยบาย Ecosystem กลุม่ “Mass Transit”
สามารถใช้เบิกถอนเงินสด และซือ้ สินค้าและบริการต่างๆ ได้ทงั้ ใน
และต่างประเทศทีร่ บั บัตร MasterCard รวมถึงใช้เป็นบัตรโดยสาร
ระบบขนส่งมวลชน MRT สายสีนำ�้ เงิน - สายสีมว่ ง และเครือข่ายอืน่ ๆ
ในอนาคต
10. บัตร KRUNGTHAI LOGISTICS

ธนาคารร่วมกับกรมศุลกากร และ 4 องค์กรพันธมิตร ได้แก่
การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จ�ำกัด และสมาคมชิปปิ้ง
แห่ ง ประเทศไทย ให้ บ ริ ก ารแก่ ผู ้ ป ระกอบการ Shipping
สามารถช�ำระเงินภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ
ทั้ ง การน� ำ เข้ า และส่ ง ออกสิ น ค้ า ครอบคลุ ม ทุ ก ธุ ร กรรม
ด้านโลจิสติกส์
11. โครงการ CUSTOMS TO HOME

8. KRUNGTHAI TRAVEL CARD

ส�ำหรับลูกค้าที่เดินทาง 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

เป็นความร่วมมือระหว่างกรมศุลกากรและธนาคารกรุงไทย
พั ฒ นาระบบ Customs to Home กระบวนการศุ ล กากร
ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ เพื่อส�ำหรับให้ลูกค้าผู้สั่งซื้อสินค้า
ผ่ า น E-Commerce สามารถส� ำ แดงข้ อ มู ล สิ น ค้ า และช� ำ ระ
ค่าภาษีอากรได้กอ่ นสินค้ามาถึงประเทศไทย
12. บริการโอนเงินระหว่างประเทศ

ธนาคารได้รว่ มมือกับ SWIFT ซึง่ มีธนาคารสมาชิกกว่า 3,500 แห่ง
ทัว่ โลก พัฒนาบริการโอนเงินระหว่างประเทศ SWIFT Global Payment
Innovation (SWIFT GPI) ทีไ่ ด้มาตรฐานสากล สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยสูงสุด พร้อมบริการให้คำ� ปรึกษา โดยลูกค้าสามารถใช้บริการ
ได้ที่สาขาของธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ รวมทั้งแอปพลิเคชัน
กรุงไทย NEXT และ Krungthai Corporate Online นอกจากนี้
ยังสามารถตรวจสอบสถานะและข้อมูลรายการโอนเงิน ตลอด 24 ชัว่ โมง
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ทัง้ นี้ ในปี 2562 ธนาคารได้เปิดตัว Krungthai COMPASS
ทีเ่ ป็นหน่วยงานวิจยั ทีเ่ ปรียบเสมือนคลังสมองของธนาคาร ในการ
ท�ำหน้าทีว่ เิ คราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจระดับมหภาคและแนวโน้มธุรกิจ
ระดับอุตสาหกรรมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
การแข่งขันท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงในยุค Technology Disruption
ตลอดจนเสนอแนะวิธีการหรือเครื่องมือที่สามารถน�ำไปต่อยอด
ในเชิงธุรกิจและนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์
กับลูกค้า ผู้ประกอบการ นักลงทุน รวมทั้งภาคส่วนอื่นๆ ของ
เศรษฐกิจไทยอย่างยัง่ ยืน
102-13
ธนาคารได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรและพันธมิตรภาคีเครือข่าย
ทางเศรษฐกิจ ทางสังคมและธุรกิจต่างๆ เพือ่ น�ำแนวทางการปฏิบตั งิ าน
และมาตรฐานการด�ำเนินงานต่างๆ มาปรับใช้เพื่อพัฒนาธนาคาร
ดังนี้

โดย Krungthai COMPASS ได้จดั ท�ำงานวิเคราะห์เศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมทีห่ ลากหลาย เช่น Research Note ซึง่ เป็นบทวิเคราะห์
ทีช่ ว่ ยสร้างความเข้าใจต่อประเด็นเศรษฐกิจทีก่ ำ� ลังเกิดขึน้ ณ ปัจจุบนั
ได้อย่างครบถ้วน และรอบด้าน โดยงานวิเคราะห์ชนิ้ นีจ้ ะมีการจัดท�ำ
และเผยแพร่ให้ผบู้ ริหาร พนักงาน และสาธารณชนได้รบั ทราบอย่าง
สม�่ำเสมอ และทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงการจัดท�ำงาน
ประมาณการเศรษฐกิจ (Economic Outlook) และงานวิเคราะห์เชิง
ธุรกิจ เพือ่ เผยแพร่และให้คำ� แนะน�ำแก่ผปู้ ระกอบการ และสาธารณชน
ซึง่ มีการเผยแพร่ผา่ นทางช่องทางออนไลน์ตา่ งๆ ของธนาคารแล้ว
ยังมีการจัดแถลงข่าวเพือ่ น�ำเสนอสาระส�ำคัญของงานให้แก่สอื่ มวลชน
ได้รบั ทราบโดยตรง
นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์และบริการประเภทสินเชื่อ และ
บริการทางการเงินทีไ่ ม่ใช่สนิ เชือ่ ทัง้ ของธนาคารและบริษทั ในเครือ
โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ทรี่ ายงานประจ�ำปี 2562 ทีห่ น้า 54-61
และสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทในเครือได้ที่รายงาน
ประจ�ำปี 2562 ทีห่ น้า 52
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)

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย

016

แผนยุทธศาสตร์ธนาคาร 2562

การเข้าสู่ยุค Disruption ที่เป็นสภาวการณ์ของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทั้งด้านเทคโนโลยี คู่แข่ง องค์กรภาครัฐ
รวมถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ท�ำให้ธนาคารต้องปรับตัวให้ทนั ต่อสถานการณ์ เพือ่ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าและผูถ้ อื หุน้
โดยธนาคารได้ด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ส�ำคัญ ทั้งการเร่งปรับโครงสร้างธุรกิจ (Business Model) ปฏิรูประบบเทคโนโลยี ปรับปรุง
กระบวนการท�ำงาน รวมถึงปรับสมดุลของพอร์ตสินเชื่อโดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่ปรับด้วยระดับความเสีย่ ง โดยธนาคารมีเป้าหมาย
คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร ควบคู่ไปกับการสนับสนุนภาครัฐในด้านการพัฒนาระบบ
เครือข่ายการช�ำระเงินทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ การเติบโตและสร้างก�ำไรอย่างมีเสถียรภาพและยัง่ ยืน (Sustainable Growth from Optimized
Profitability)
03

สร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจ

ในอนาคตจาก Krungthai Future Banking

02

01

สร้างก�ำไรที่เหมาะสม

วางรากฐานให้แข็งแกร่ง

และยกระดับผลิตภัณฑ์
เป็นการให้บริการทีค
่ รบวงจร

เพื่ อเตรียมความพร้อม
ส�ำหรับอนาคต

ทั้งนี้ เพื่อให้ธนาคารกรุงไทยสามารถบรรลุ Statement of Direction วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ซึ่งมุ่งเน้นการท�ำให้ประชาชนมีความ
เป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ มีโอกาสทางเศรษฐกิจและสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึน้ รวมทัง้ รักษาขีดความสามารถในการแข่งขันในฐานะ
ธนาคารพาณิชย์ชั้นน�ำของประเทศ ธนาคารกรุงไทยยังคงด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ “3 Summits” ที่วางไว้ โดยตั้งเป้าหมายว่า
จะสร้างก�ำไรทีม่ เี สถียรภาพและยัง่ ยืนผ่านการเติบโตของ Krungthai Future Banking ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็นการต่อยอดจากบทบาทของธนาคาร
ในการวางโครงสร้างพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศในช่วงที่ผ่านมา ส�ำหรับปี 2562 แผนยุทธศาสตร์ “3 Summits”
มีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งต่อยอดและขยายผลจากโครงการส�ำคัญที่เกิดขึ้นในปีก่อนๆ ดังนี้
Summit ที่ 1: วางรากฐานให้แข็งแกร่งเพื่ อเตรียมความพร้อมส�ำหรับอนาคต

ภายใต้สภาพแวดล้อมทีม่ กี ารแข่งขันสูงและกระแส Technology
Disruption ซึ่งส่งผลต่อการด�ำเนินงานต่างๆ ของธุรกิจ และ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า ธนาคารจ�ำเป็นต้องพัฒนา
ความสามารถด้านเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ควบคู่กับการปรับปรุง
กระบวนการต่างๆ ให้มปี ระสิทธิภาพ มีความรัดกุม และสอดคล้อง
กับบริบททางธุรกิจทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทัง้ พัฒนา
บุ ค ลากรให้ มี ศั ก ยภาพเพี ย งพอที่ จ ะรองรั บ การเปลี่ ย นแปลง
ทางธุรกิจ ดังนั้น ธนาคารจึงให้ความส�ำคัญกับโครงการที่จ�ำเป็น
ต่อการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งขององค์กร ดังนี้

การลงทุ น พั ฒ นาระบบและเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของ
โครงสร้างพื้นฐานด้าน IT โดยจัดสรรงบลงทุนด้าน IT เพิ่มขึ้น
จากปกติที่ธนาคารใช้งบลงทุนด้าน IT ประมาณหลักพันล้านบาท
ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา เป็นงบลงทุนระดับมากกว่า 19,000 ล้านบาท
ในปี 2562-2566 เป็นปีที่ 2 ต่อเนือ่ งจากปี 2561 ส่วนหนึง่ ได้นำ� มาใช้
พัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชัน “Krungthai NEXT” และลงทุนเพิม่ เติม
ในเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Blockchain, AI, Biometrics Verification,
Data Analytics, Cybersecurity และ Cloud Computing เพือ่ ส่งเสริม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร เพิ่มฐานจ�ำนวน

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2562
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ผู้ใช้บริการ “Krungthai NEXT” เพิ่มความสามารถในการรองรับ
ปริมาณธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนา e-KYC
ปรั บ กระบวนการท� ำ ธุ ร กรรมในสาขาและรู ป แบบของสาขา
โดยเน้นรูปแบบการให้บริการทีเ่ ป็นดิจทิ ลั มากขึน้ เพือ่ ช่วยลดต้นทุน
และเพิม่ ความพึงพอใจของลูกค้าทีม่ าใช้บริการ รวมทัง้ ยังให้ความส�ำคัญ
กับเรือ่ งความปลอดภัยและการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนในการใช้บริการของธนาคาร
การดูแลก�ำกับกิจการที่ดี ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรเรื่อง “ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)”
โดยได้ด�ำเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรม เพื่อให้ทุกหน่วยงานของ
องค์กรด�ำเนินงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ อันจะน�ำไปสูก่ ารเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
โดยในปี 2562 ธนาคารได้ขยายผลการด�ำเนินการตามโครงการ
ต้นแบบทีเ่ กิดมาจากการระดมความคิดของหน่วยงานต่างๆ ภายใน

ธนาคารอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ Krungthai Compliance
Champion และโครงการ Quality Assurance (1 หน่วยงาน
1 แผนงานความยัง่ ยืน) เป็นต้น
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ธนาคารมีการพัฒนา
ทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
พฤติ ก รรมและความต้ อ งการของลู ก ค้ า และความก้ า วหน้ า
ทางเทคโนโลยี อาทิ
ฝึกอบรมพนักงานสาขาเพื่อเพิ่มทักษะด้าน Digital Banking เช่น การจัดการและการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า
ในการใช้ Digital Channel ความรู้พื้นฐานและ Features ต่างๆ
ของ Krungthai NEXT รวมทัง้ ความรูแ้ ละความเข้าใจเรือ่ ง Customer
Journey เป็นต้น  
สรรหาบุคลากรที่มีความสามารถด้านดิจิทัลผ่านพันธมิตร
ต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย และนักเรียนทุนรัฐบาล เป็นต้น

Summit ที่ 2: สร้างก�ำไรที่เหมาะสมและยกระดับผลิตภัณฑ์เป็นการให้บริการที่ครบวงจร

ในปี 2562 สินเชื่อของธนาคารเติบโตต�่ำกว่าที่คาดไว้ตามการ
เติบโตของเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวลงกว่าทีค่ าด ส่วนหนึง่ เป็นผลมาจาก
แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว ปัญหาสงครามการค้าระหว่างประเทศ
กฎเกณฑ์การก�ำกับดูแลใหม่ๆ ของทางการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
ธนาคารยังคงให้ความส�ำคัญกับการเติบโตจากสินเชือ่ ทีม่ คี ณุ ภาพดี
อย่างต่อเนื่อง โดยการเติบโตของสินเชื่อในปีนี้ ส่วนใหญ่มาจาก
กลุ ่ ม ลู ก ค้ า ภาครั ฐและรัฐวิสาหกิจ ลูก ค้ารายย่อย และกลุ ่ ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายจากการต่อยอดธุรกิจผ่านโครงการภาครัฐ
ทั้งนี้ ธนาคารให้ความส�ำคัญในการควบคุม NPL ผ่านระบบการ
บริหารจัดการและควบคุม NPL ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น
การบริหารจัดการหนีท้ มี่ รี ะบบการจัดชัน้ ลูกหนีใ้ หม่ การขายหนีต้ า่ งๆ
รวมถึงแนวโน้มการเกิดหนีเ้ สียใหม่จากการปล่อยสินเชือ่ มีแนวโน้ม
ลดลง เป็นต้น   

นอกจากนี้ ธนาคารยังมุง่ เน้นการรักษาสัดส่วนค่าเผือ่ หนีส้ งสัย
จะสูญต่อสินเชือ่ ด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) ให้อยูใ่ นระดับทีด่ ี
โดยธนาคารและบริษัทย่อยมี Coverage Ratio สูงกว่าร้อยละ 120
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตลอดจนมี อั ต ราส่ ว นเงิ น กองทุ น ต่ อ สิ น ทรั พ ย์
ถ่วงน�้ำหนักตามความเสี่ยงในระดับที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย อีกทัง้ ธนาคารได้ประเมินความเพียงพอ
ของอัตราส่วนเงินกองทุนฯ ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ของทางการและครอบคลุมถึงความสามารถในการ
รองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ในภาพรวมธนาคารเน้นการสร้างการเติบโตและสร้างก�ำไร
อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนผ่านการด�ำเนินการต่างๆ ดังนี้
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ขยายฐานลู ก ค้ า ด้ ว ยการต่ อ ยอดจากโครงการภาครั ฐ
ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีข้อมูลเพื่อน�ำมาใช้
ประโยชน์และรองรับ Digital Banking จึงได้เริม่ กระบวนการ Data
Acquisition, Data Foundation รวมทัง้ Data Monetization ผ่าน
การใช้ Data Analytics เป็นเครือ่ งมือวิเคราะห์พฤติกรรมและความ
ต้องการของลูกค้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้าอย่างแท้จริง ตัวอย่างการด�ำเนินงานของธนาคาร ได้แก่
สินเชื่อกรุงไทย SME for Siam Global House และสินเชื่อกรุงไทย
SME ร้านค้าธงฟ้า เป็นต้น
พั ฒ นาช่ อ งทางการบริ ก ารในลั ก ษณะ Omni-Channel
โดยมีการปรับรูปแบบ เพิ่มช่องทาง และยกระดับการให้บริการ
ผ่านช่องทางต่างๆ ตัง้ แต่สาขา เครือ่ งให้บริการธุรกรรมทางการเงิน
อัตโนมัติ Mobile Applications ตลอดจน Call Center และ
Banking Agents เพื่อให้ธนาคารสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่าง
ครอบคลุม ครบวงจร สามารถตอบโจทย์และสร้างประสบการณ์
ในการใช้บริการที่ดีในลักษณะไร้รอยต่อ (Seamless Experience)
ให้กับลูกค้าทุกระดับ ทุกเวลา ทุกสถานที่  
ในปี 2562 ธนาคารกรุ ง ไทยได้ น� ำ แนวคิ ด Customer
Experience หรื อ การสร้ า งประสบการณ์ ที่ ดี ม าปรั บ รู ป แบบ
สาขา เน้นรูปแบบที่ทันสมัย สวยงาม แต่คงความเป็นสถาบัน
การเงิ น มื อ อาชี พ โดยสาขารู ป แบบใหม่ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ารแล้ ว
หลายแห่ง อาทิเช่น ไอคอนสยาม สิงห์คอมเพล็กซ์ ไทยเบฟเวอเรจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยบูรพา และ
โรงพยาบาลศิรริ าช เป็นต้น ส�ำหรับการให้บริการในสาขารูปแบบใหม่นี้
มีการแบ่งพืน้ ทีเ่ ป็น 4 ส่วน ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้า ได้แก่
01 Self Service Zone มีเครื่อง ATM Plus ที่สามารถท�ำธุรกรรม
ฝากและถอนเงินได้ภายในเครื่องเดียว
02 Banking Transaction Zone บริการธุรกรรมทางการเงิน
03 Advisory Zone ให้ค�ำแนะน�ำและค�ำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน

Segment Zone ประกอบด้วย Precious Plus Lounge
ส�ำหรับรับรองลูกค้า Precious Event Zone พื้นที่จัดกิจกรรม
สัมมนาทางการเงิน และ Lifestyle Workshop Digital Learning
Center พื้นที่ส�ำหรับประยุกต์ใช้ Meet & Learn พร้อมบริการ
Wi-Fi ฟรี และ Co-Working Space พื้ น ที่ อิ ส ระส� ำ หรั บ
คนรุ่นใหม่ใช้ท�ำงาน
นอกจากนี้ แต่ ล ะสาขาได้ มี ก ารออกแบบให้ แตกต่ า งกั น
ตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ เช่น สาขามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต ดีไซน์ในแบบ Krungthai Cube - Campus,
Connect, Community ส่วนสาขามหาวิทยาลัยบูรพา ดีไซน์
แบบ Loft-Young, Digital, Connect จัดวางพื้นที่แบบอิสระ
ปลอดโปร่งและเป็นสัดส่วนชัดเจน เป็นต้น
04

Summit ที่ 3: สร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจในอนาคตจาก Krungthai Future Banking

มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใน 5 Ecosystems ยุทธศาสตร์
ส� ำ คั ญ ของธนาคาร คื อ การสร้ า งระบบนิ เ วศทางธุ ร กิ จ
(Ecosystem) ที่ ส ามารถต่ อ ยอดจากจุ ด แข็ ง ต่ า งๆ ได้ แ ก่
การเข้ า ไปพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานระบบการช� ำ ระเงิ น
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องภาครั ฐ โดยธนาคารมี ฐ านลู ก ค้ า ที่ ก ว้ า ง
และมี ค วามสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ กลุ ่ ม ลู ก ค้ า ภาครั ฐ และลู ก ค้ า
ในพื้นที่ต่างจังหวัด และมีความสามารถในการบริการจัดการ
Big Data เพื่อต่อยอดและสนับสนุนธุรกิจ โดยในปี 2562 ธนาคาร
ได้ก�ำหนด 5 Ecosystems เป็นเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มหน่วยงาน

ภาครัฐ (Government) กลุ่มการช�ำระเงิน (Payment) กลุ่มการ
รักษาพยาบาลและสุขภาพ (Health and Wellness) กลุ่มสถาบัน
การศึกษาและนักเรียน (Education) และกลุ่มระบบขนส่ง (Mass
Transit) ทั้งนี้ ธนาคารมองเห็นว่าลูกค้า 5 กลุ่มดังกล่าวเป็นจุดแข็ง
ของธนาคารที่ต้องพยายามรักษาไว้และยังสามารถใช้เชื่อมโยง
การให้บริการไปสู่ระบบนิเวศอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ในชีวิตประจ�ำวันของลูกค้าได้
ผลิตภัณฑ์และบริการส�ำคัญของ 5 ระบบนิเวศในปี 2562
ได้แก่

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2562

019

102-2
1. กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ
(Government)

2. กลุ่มการชำ�ระเงิน
(Payment)

การสนับสนุนนโยบาย National e-Payment เช่น Krungthai
Krungthai NEXT เป็นแอปพลิเคชันทีใ่ ห้บริการทางการเงินของ
QR Code ผ่านผลิตภัณฑ์ “เป๋าตุง” ซึ่งได้มีการติดตั้งตาม
ธนาคารแบบครบวงจรภายใต้แนวคิด “ชีวติ ครบแอปเดียวอยู”่
ร้านค้าต่างๆ ทั่วประเทศแล้วกว่า 500,000 แห่ง โดยให้ความ
เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่ครอบคลุมการท�ำธุรกรรมพื้นฐาน
ส�ำคัญกับร้านค้าในตลาดสดต่างจังหวัดเพือ่ ส่งเสริมการเข้าถึง
และบริการพิเศษต่างๆ
บริการทางการเงินของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ นอกจากนี้
Krungthai Travel Card เป็นบริการแลกเงินตราต่างประเทศ
ธนาคารยังสนับสนุนบริการ MyPromptQR ซึ่งเป็นบริการ
เก็บไว้ตามสกุลเงินที่รองรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด
รับช�ำระเงินของร้านค้าด้วย QR Code ของลูกค้า โดยร้านค้า
สามารถรับช�ำระเงินด้วยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน .. อ่านรายละเอียดของ 2 บริการนี้ได้ที่ผลิตภัณฑ์บริการ
ทางการเงินของธนาคาร
ต่างๆ
บริการรับช�ำระใบสัง่ ออนไลน์ครบวงจร ร่วมกับส�ำนักงานต�ำรวจ
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธนาคารได้รว่ มกับกรมบัญชีกลาง
แห่งชาติ พัฒนาระบบใบสัง่ ออนไลน์แบบครบวงจรโดยเชือ่ มโยง
พัฒนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแจกจ่ายให้แก่ผมู้ รี ายได้นอ้ ย และ
ข้ อ มู ล ใบสั่ ง ทุ ก สถานี กั บ กรมการขนส่ ง ทางบก อ� ำ นวย
ผู้ป่วยติดเตียงกว่า 14.6 ล้านใบ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาค่า
ความสะดวกให้เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจในการดูรายงานและข้อมูลต่างๆ
ครองชีพ
ทีจ่ ำ� เป็นต่อการออกใบสัง่ โดยประชาชนสามารถช�ำระค่าปรับ
โครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ
ผ่านช่องทางของธนาคาร ได้แก่ สาขา เครือ่ งเอทีเอ็ม แอปพลิเคชัน
เพื่อเพิ่มช่องทางในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึง
Krungthai NEXT รวมทั้ง Banking Agent ของธนาคาร
โดยในปี 2562 ธนาคารได้ติดตั้งเครื่อง EDC ณ ร้านค้าธงฟ้า
ประชารัฐกว่า 30,000 แห่ง และติดตัง้ แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ
ในร้านค้ากว่า 50,000 แห่ง เพื่อรองรับจ�ำนวนผู้ถือบัตร
3. กลุ่มการรักษาพยาบาล
สวัสดิการแห่งรัฐที่เพิ่มขึ้นอีกกว่า 3 ล้านราย
และสุขภาพ
พัฒนาระบบรับช�ำระเงินกลางของบริการภาครัฐ ร่วมลงนาม
(Health and Wellness)
บันทึกข้อตกลงกับกรมบัญชีกลาง พัฒนาระบบการรับช�ำระเงิน
กลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government)
โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ปรับระบบ
เพื่อเพิ่มช่องทางการรับช�ำระเงิน รายได้และเงินอื่นๆ ส�ำหรับ
เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกของข้าราชการ
ประชาชนและภาคธุรกิจ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
และครอบครัวจ�ำนวนประมาณ 5 ล้านคน จากการเบิกจ่าย
ความสะดวก รวดเร็ว โดยระบบดังกล่าวเป็นระบบงาน
แบบเดิมมาเป็นการใช้บตั รประชาชนท�ำธุรกรรมผ่านเครือ่ งรับบัตร
เบ็ดเสร็จส�ำหรับการรับและน�ำเงินส่งคลังของหน่วยงานของรัฐ
อิเล็กทรอนิกส์ (EDC) โดยมีการติดตั้งเครื่อง EDC กว่า 5,600
ซึง่ ครอบคลุมการท�ำธุรกรรมระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจ และ
เครือ่ ง ทีส่ ถานพยาบาลของรัฐและเอกชนทัว่ ประเทศกว่า 1,300 แห่ง
ภาครัฐกับภาคประชาชน เช่น การจ่ายค่าปรับ ค่าเช่า ค่าใบรับรอง
Smart Hospital เป็นโครงการที่ธนาคารได้ท�ำงานร่วมกับ
ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต
สถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการบัตร
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยธนาคารกรุงไทยเป็น
ผู้ให้บริการจัดการทางการเงินแบบครบวงจรด้วยบริการ Total
Financial Solutions for Smart Hospital เช่น การบริหาร
จัดการทางการเงินผ่าน Krungthai Corporate Online บริการ
ช�ำระเงินผ่านเครื่อง EDC บริการช�ำระเงินด้วยตนเองผ่านเครื่อง
Self-Payment Machine ด้วยบัตรเดบิต บัตรเครดิต QR Code

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย

020

4. กลุ่มสถาบันการศึกษา
และนักเรียน (Education)

กองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.) ธนาคารกรุงไทยได้รว่ มมือ
กับ กยศ. ร่วมลงนามในสัญญาจ้างจัดหาระบบกองทุนเงิน
ให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษาแบบดิจทิ ลั (DSL) เพือ่ ตอบสนองการปฏิบตั ิ
งานของกองทุนฯ ผู้กู้ยืมและผู้ค�้ำ ในรูปแบบ Paperless และ
Digital ID ปัจจุบัน กยศ. ได้ปล่อยกู้ให้กับนักเรียนไปแล้วก
ว่า 5.64 ล้านราย และมีวงเงินประมาณ 607,000 ล้านบาท
โครงการ Smart University ธนาคารได้รว่ มมือกับมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ทัว่ ประเทศในโครงการ Smart University เพือ่ พัฒนาไปสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสดด้วยระบบ
ช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารและให้บริการจัดการทาง
การเงินแบบครบวงจร Krungthai Digital Platform เช่น บัตร
Smart Card ส�ำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
การติดตั้ง EDC บริการ QR Code เพื่อรับช�ำระเงิน และการ
พัฒนา University Mobile Application
5. กลุ่มระบบขนส่ง
(Mass Transit)

ตั๋วร่วมแมงมุม ธนาคารร่วมมือกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อออกบัตรเดบิตแมงมุมเมื่อเดือน
กันยายน 2561 ปัจจุบนั สามารถใช้บตั รดังกล่าวโดยสารรถไฟฟ้า
MRT ได้ทั้งสายสีน�้ำเงินและสายสีม่วง และธนาคารจะต่อยอด
ให้สามารถเชื่อมต่อการเดินทางทุกรูปแบบ โดยวางแผนขยาย
บริการตั๋วร่วม (Common Ticketing System) ไปยังรถไฟฟ้า
สายอื่นๆ แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ และรถประจ�ำทาง
ช�ำระค่าโดยสารรถโดยสารแบบไร้เงินสด ร่วมกับองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ด�ำเนินโครงการรับช�ำระค่าโดยสาร
แบบไร้เงินสดบนรถโดยสารของ ขสมก.ทุกคัน ให้บริการ 129 เส้นทาง
บนรถเมล์ ขสมก. กว่า 3,000 คัน ผ่านเครื่อง EDC ด้วย
บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ สแกน QR CODE เพือ่ ช�ำระ
ผ่าน Mobile Banking ของทุกธนาคาร

102-2, 103-2, 203-2
การด�ำเนินงานทางด้านดิจท
ิ ัล
ในปี 2562
ตามนโยบาย Thailand 4.0 ที่รัฐบาลต้องการที่จะปฏิรูป
ระบบเศรษฐกิจให้เป็นระบบเศรษฐกิจดิจทิ ลั เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
การแข่งขันของประเทศ และเพื่อให้ประเทศไทยหลุดจาก
กับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ธนาคารกรุงไทย
หนึ่ ง ในเสาหลั ก ของระบบเศรษฐกิ จ ไทยมี บ ทบาทส� ำ คั ญ
ต่อการน�ำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลส�ำเร็จ
ตามยุทธศาสตร์ของธนาคาร Summit 3: ธนาคารมีแผน
สร้างการเติบโตของธุรกิจในอนาคตจาก Krungthai Future
Banking จากการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจใน 5 Ecosystems
(Government, Payment, Health and Wellness, Education
and Mass Transit) ผ่านจุดแข็งจากสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ในปี 2562 ธนาคารได้ดำ� เนิน
โครงการที่ส�ำคัญ ดังนี้  
1. โครงการ SMART UNIVERSITY

มหาวิทยาลัย (University) เป็นส่วนหนึง่ ของ 5 Ecosystems  
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ธนาคาร และเป็นไปตามนโยบายด้าน
National e-Payment และ Thailand Cashless Society
ของภาครัฐ
ปั จ จุ บั น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการบริ ก ารของธนาคารที่ ใ ห้
บริการลูกค้ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นลักษณะ Traditional ดังนั้น
เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเงินที่เปลี่ยนไป
และตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงให้สามารถ
แข่งขันกับคูแ่ ข่งได้ ธนาคารจ�ำเป็นต้องมี Solution ผลิตภัณฑ์
และช่องทางบริการใหม่ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบของ
Non-Financial ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการทีเ่ ปลีย่ นไป
โดยธนาคารจ�ำเป็นต้องรักษาและขยายฐานลูกค้าของธนาคาร
และสนับสนุนนโยบายสังคมไร้เงินสดที่จะเป็นสังคมต้นแบบ
ในสถาบันการศึกษา เพือ่ สอดรับนโยบายเชิงรุกของมหาวิทยาลัย
ที่ก�ำลังมุ่งสู่ Digital University
ธนาคารได้ ร ่ ว มมื อ กั บ ทางมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ
เพือ่ สนับสนุนกลุม่ นิสติ นักศึกษาผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ ทั น สมั ย ของธนาคารน� ำ เสนอเป็ น Solution ภายใต้
โครงการ Smart University ซึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร
ของธนาคารจะน�ำเสนอในรูปแบบของ Solution
โดยในปี 2562 ธนาคารเซ็น MOU Smart University ร่วม
กับ 14 มหาวิทยาลัย
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2.	ความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทย และ
SHWE RURAL & URBAN DEVELOPMENT

ธนาคารกรุงไทยได้ร่วมมือกับธนาคาร Shwe Rural & Urban
Development ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อพัฒนา
ระบบการให้บริการด้านการโอนเงินข้ามประเทศจากไทยไปยัง
สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมา โดยในขณะนี้ ธ นาคารอยู ่
ในช่วงพัฒนา Mobile Application ของธนาคารเพือ่ ให้ Shwe Bank
ได้บริการโอนเงินแก่แรงงานพม่าร่วมกับธนาคารภายใต้โครงการ
Asian Payment Gateway ไปก่อน โดยเพิม่ ให้มบี ริการ Cash Delivery
ให้แก่ลูกค้า

3. ความร่วมมือโครงการ INNOSPACE (THAILAND)

บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จ�ำกัด หรือ InnoSpace
(Thailand) Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นโดยสถาบันการศึกษาหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 12 แห่ง ทีม่ วี ตั ถุประสงค์หลัก 3 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและนวัตกรรม
2) ด้านการเชิญชวนและสรรหา Startup และนวัตกรรม 3) ด้าน
บริหารการลงทุนที่มีลักษณะเป็นการลงทุนแบบ Venture Capital
โดยการบ่มเพาะและพัฒนาผูป้ ระกอบการจะครอบคลุมในทุกระดับ
ทุกสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สาขาเกษตรอุตสาหกรรมไปสูเ่ ศรษฐกิจฐานชีวภาพ ซึง่ เป็นรากฐาน
ของเศรษฐกิจไทย และสาขา Deep Technology และ Enabler

Tech ต่างๆ เช่น Fintech เพื่อจะเป็น Growth Engine ขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่ฐานนวัตกรรม รวมทั้งเพื่อให้ Startup ไทยสามารถ
เข้าสู่เวทีโลกได้
ทั้งนี้ InnoSpace (Thailand) ถือเป็นองค์กรในรูปแบบ
Public-Private Joint Venture Company แห่งแรกของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มุง่ เสริมความแข็งแกร่งในการสร้างระบบนิเวศ
(Ecosystem) เพือ่ สร้างและพัฒนา Startup ตัง้ แต่ระดับ Pre-Seed
ให้สามารถเติบโต และก้าวไปสู่ Unicorn รวมถึงผลักดันให้ อินโนสเปซ
(ประเทศไทย) เป็น National Startup Platform ที่ช่วยส่งเสริม
และพัฒนากลุ่ม Startup ไทยอย่างครบวงจร ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม
สร้างศักยภาพการแข่งขันในระยะยาว โดยอาศัยพันธมิตรทีม่ บี ริการ
เทคโนโลยี มีเครื่องมือล�้ำสมัย และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
พร้อมให้ค�ำแนะน�ำแก่กลุ่ม Startup ของไทย
โดยธนาคารได้ด�ำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ถึงประโยชน์
และโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจจึงได้เข้าร่วมลงนามบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรม ผูป้ ระกอบการ และวิสาหกิจเริม่ ต้น และเข้าร่วมลงนาม
ความร่ ว มมื อ พั น ธมิ ต รด้ า นการลงทุ น การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
นวัตกรรม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจเริ่มต้น โดยคณะกรรมการ
ธนาคารอนุมัติให้ธนาคารเข้าร่วมลงทุนในบริษัท อินโนสเปซ
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ด้วยวงเงินร่วมลงทุน มูลค่า 50,000,000 บาท

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย
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4.	โครงการ NEW SEGMENT–BASED
BRANCH FORMATS

โครงการ New Segment-Based Branch Formats หรือ
โครงการสาขารูปแบบพิเศษที่เน้นการให้บริการที่ตอบโจทย์ความ
ต้ อ งการของกลุ ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายเป็ น หลั ก โดยเริ่ ม จากการ
น�ำเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการเพือ่ เพิม่ ความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ไปจนถึงการมีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์
และมีความเชี่ยวชาญคอยให้ค�ำปรึกษาด้านการเงินแบบมืออาชีพ
นอกจากนัน้ ยังได้ปรับรูปโฉมของสาขาให้มรี ปู ลักษณ์ทที่ นั สมัยและ
เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยปี 2562 ธนาคารได้ท�ำการ
ปรับปรุงสาขาไปแล้ว 5 สาขาด้วยกัน ได้แก่ 1. สาขามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต 2. สาขาสิงห์ คอมเพล็กซ์ 3. สาขาไทยเบฟ
ควอเตอร์ 4. ศูนย์บริการกรุงไทย ส�ำหรับบุคลากรโรงพยาบาล
ศิริราชและลูกค้า Precious Plus 5. ศูนย์บริการกรุงไทย PRECIOUS
ณ ไอคอน สยาม นอกจากนี้ ธนาคารยังด�ำเนินโครงการ e-Slip &
e-Signature (Electronic signature โดย Wacom Technology)
ในการท�ำธุรกรรม Financial Transaction ครอบคลุมทุกสาขา
ในกรุงเทพมหานครและบางสาขาในเขตปริฆณฑลซึ่งสามารถ
ให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วขึน้ เพิม่ ความปลอดภัยกับข้อมูลของลูกค้า
และยังลดต้นทุนให้กบั ธนาคาร โดยคาดว่าสามารถลดต้นทุนได้ถงึ
43 ล้านบาทต่อปี
5.	ข้อตกลงความร่วมมือ การด�ำเนินโครงการ
ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (BLOCKCHAIN)
ร่วมกับกระทรวงการคลัง

ธนาคารได้รว่ มลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด�ำเนิน
โครงการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เพื่อยกระดับ
โครงสร้างพืน้ ฐานสถาปัตยกรรม ในการรองรับภารกิจของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงการคลัง ระหว่าง 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง
กรมศุ ล กากร กรมสรรพสามิ ต กรมสรรพากร ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ส�ำนักงานบริการหนี้สาธารณะ
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพือ่ พัฒนาระบบงาน การจัดเก็บรายได้
ของรั ฐ บาล การหาแหล่ ง เงิ น ทุ น การบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น และ
การประมูลงาน ซึ่งในระยะแรกนี้ได้ด�ำเนินโครงการ ได้แก่
01 โครงการการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ มให้นักท่องเที่ยว
(VAT REFUNDS FOR TOURISTS)

ด้วยการน�ำระบบบล็อกเชนมาใช้ในการคืนภาษี
ให้กับนักท่องเที่ยวผ่าน Mobile Application
เพื่อช่วยเพิ่มความโปร่งใส มีความปลอดภัยสูง
ปลอมแปลงได้ยาก และสามารถตรวจสอบได้

02 โครงการระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(GOVERNMENT PROCUREMENT: E-GP)

ซึ่งมี 2 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการ e-LG
การออกหนังสือค�้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้ประกอบการในระบบ e-GP และ e-Credit
Confirmation โดยบล็อกเชนของ e-GP มีการ
รวบรวมข้อมูลประวัตขิ องผูป้ ระกอบการนิตบิ คุ คล
รวมถึงระบบ Rating ของผูป้ ระกอบการตามผลงาน
ในการท�ำงานกับภาครัฐ
03 โครงการการออมผ่านพั นธบัตรรัฐบาล
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (DLT Scripless Bond)

เพือ่ ให้การออกพันธบัตรรัฐบาล การจ�ำหน่าย และ
การรับฝากทรัพย์สินเข้าถึงประชาชนทุกระดับ
อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
04 การจัดเก็บภาษี
ของกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากร

ระบบบล็อกเชนจะช่วย Centralize and Digitize
เอกสารทุกประเภททีเ่ กีย่ วข้องตัง้ แต่การสัง่ สินค้า
การผลิต การน�ำเข้า การส่งออก จนกระทั่ง
สินค้าถึงมือผู้รับ โดยใช้ Digital Document
05 โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
(Welfare)

เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล เรื่อง Identity
จากทุกภาคส่วน มาเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ลงทะเบียนผู้รับสวัสดิการ
06 สิทธิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ
(Healthcare)

ด้วยการน�ำระบบบล็อกเชนเข้ามาช่วยเชื่อมโยง
ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาล
ต่างๆ เพือ่ น�ำมาใช้ในการยืนยันตัวตนและใช้สทิ ธิ
ตามกรอบที่ได้
07 การจัดท�ำราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์

เป็ น การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล จากหน่ ว ยงานต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก�ำหนด
ราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศ
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6. ร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทย และสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

ธนาคารกรุ ง ไทย ได้ ร ่ ว มมื อ กั บ สถาบั น เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ด้านการวิจัยและ
พั ฒ นานวั ต กรรม แลกเปลี่ ย นความรู ้ และจั ด กิ จ กรรม
โดยได้เปิด Creator Space (NEXT Lab) ที่ทรูดิจิทัลพาร์ค เพื่อเป็น
พื้นที่ส�ำหรับนักสร้างสรรค์และบ่มเพาะนวัตกรสู่การเป็นนวัตกรรม
สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ ด้วย 6 ฟังก์ชันการให้บริการ ได้แก่ นวัตกร
สัมพันธ์ พื้นที่สร้างสรรค์และกิจกรรม ชุมชนดิจิทัล ความรู้และ
เทคนิคจากพาร์ทเนอร์ ความร่วมมือกับภาครัฐ และการสนับสนุน
ทางการเงิน โดยที่ NEXT Lab จะมีพื้นที่ออฟฟิศที่พร้อมใช้งานและ
พื้นที่ Maker Space (Lab) ที่ก�ำลังก่อสร้าง ซึ่งทาง Krungthai
Innovation Lab จะน�ำเทคโนโลยีต่างๆ ไปประยุกต์ใช้และ
จัดแสดงในพืน้ ทีด่ งั กล่าว นอกจากนีย้ งั ร่วมกันพัฒนา University App
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มอื ถือส�ำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า สจล.
โดยมีการเชื่อมต่อประสบการณ์การใช้งานในชีวิตประจ�ำวันกับ
การใช้งานด้านการเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT คาดว่า
จะแล้วเสร็จพร้อมใช้งานก่อนเปิดปีการศึกษา 2563
7. โครงการ NATIONAL DIGITAL IDENTITY (NDID)

ตามที่รัฐบาลสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างมาตรฐาน
เพื่อใช้ในการระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตน (Know Your Customer:
KYC) ของลูกค้าในการท�ำธุรกรรม โดยมีการผลักดันให้เกิด
การจัดตัง้ ระบบการพิสจู น์และยืนยันตัวตนทางดิจทิ ลั หรือ National
Digital ID Platform (NDID) ให้เป็นโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศ
ที่จะเชื่อมต่อการพิสูจน์และการยืนยันตัวตนของลูกค้าในกระบวน
การท�ำธุรกรรมต่างๆ ของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ธนาคารได้เข้าร่วม
โครงการ National Digital ID ในฐานะกลุ่มธนาคารน�ำร่องร่วมกับ
9 ธนาคาร โดยธนาคารเป็นหนึ่งในแกนน�ำส�ำคัญที่มีส่วนร่วม
ในการจัดโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบ National Digital ID ก�ำหนด
มาตรฐาน ขั้นตอน และวิธีการใช้งานระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน
เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
มีความสอดคล้องไม่ขัดแย้งกับหลักข้อกฎหมายต่างๆ ทั้งนี้ ใน
ปัจจุบนั ธนาคารได้ผา่ นการทดสอบการเชือ่ มต่อกับ NDID Platform
และการทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชันกับธนาคารในกลุม่ น�ำร่องแล้ว
และมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะเข้ า ร่ ว มทดสอบการใช้ ง านระบบการ
พิสจู น์และยืนยันตัวตนทางดิจทิ ลั กับกลุม่ ลูกค้าจริงใน Regulatory
Sandbox ภายใต้การก�ำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
ก่อนที่จะเปิดให้บริการจริงในวงกว้างในปี 2563

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

จากการด�ำเนินงานในปี 2561 ที่ธนาคารได้สร้าง Ecosystem
เพือ่ รองรับสังคมไร้เงินสดในด้านต่างๆ ได้แก่ ระบบการรับ-จ่ายเงิน
ของภาครัฐ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การจ่ายเงินสวัสดิการ
สั ง คมและผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ย การสนั บ สนุ น ระบบ E-Payment
ของระบบขนส่งมวลชน และการสนับสนุนระบบสาธารณสุข
ด้วยการสร้างระบบ Health TMS Platform นั้น
ในปี 2562 ธนาคารได้ พั ฒ นาต่ อ ยอดโครงการเหล่ า นั้ น
โดยเฉพาะระบบสาธารณสุขที่ได้เริ่มด�ำเนินโครงการ Krungthai
Smart Healthcare & Wellness ที่มีโรงพยาบาลสมุทรปราการ
เป็นโครงการต้นแบบด้วยการน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัย และปรับ
กระบวนทัศน์การบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่ของโรงพยาบาล
สูน่ วัตกรรมเพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็น Smart Hospital ซึง่ เป็นการตอบสนอง
ต่อนโยบายของภาครัฐไปพร้อมกัน ด้วยการยกระดับประสิทธิภาพ
การให้บริการของผู้ให้บริการและอ�ำนวยความสะดวกสบายแก่
ผูใ้ ช้บริการในทุกมิติ และต่อยอดไปถึงความร่วมมือระหว่างธนาคาร
กับกระทรวงสาธารณสุขทีจ่ ะสนับสนุนและผลักดันโครงการดังกล่าว
ให้เป็นแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสาธารณสุขระดับประเทศ
ทั้งนี้ โครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างธนาคารและ
โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยมีกลุ่ม Startup เป็นตัวผลักดัน
ในการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาช่วยพัฒนาระบบ
และปรับกระบวนการต่างๆ ในโรงพยาบาล พร้อมกับบุคลากร
ที่จะเข้ามาช่วยผลักดันให้ประชาชนได้เข้าถึงและรับการรักษา
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเข้าถึง
การรักษาไปในทางทีด่ ขี นึ้ โดยโครงการดังกล่าวยึดหลักผูใ้ ช้บริการ
หรือประชาชนเป็นศูนย์กลาง
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9 KRUNGTHAI INNOVATION LAB
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ในปี 2562 ธนาคารได้เปิดตัว Krungthai Innovation Lab
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง ประกอบด้วย 4 แกนส�ำคัญ
ได้แก่ 1. Business Innovation 2. Data Innovation 3. Product &
Process Innovation และ 4. IT Innovation โดยแต่ละแกน
มีการจัดตั้งทีมงานดูแล รวมทั้งธนาคารได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานให้มีความสะดวก ทันสมัย เหมาะสมกับการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ ซึง่ การสร้าง Krungthai Innovation Lab ในครัง้ นี้
สอดคล้องกับความต้องการของธนาคารในการพัฒนาบุคลากร
กระบวนการท�ำงานและทักษะที่ทันสมัย รวมทั้งเป็นต้นแบบ
ในการพัฒนา Software ด้วยแนวคิดแบบ Agile ซึ่งมุ่งเน้น
การส่งมอบ  Software ทีย่ ดื หยุน่ สูง เพือ่ ให้ธนาคารสามารถรับมือกับ
ความเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ โดยได้มกี ารพัฒนาเทคโนโลยีตา่ งๆ เช่น
Face, Emotion, Gender Recognition and Object Detection
เป็นโปรแกรมต้นแบบที่ใช้ In-house Deep Learning Models
เพือ่ ท�ำนายเพศ อารมณ์ อายุ ตรวจจับวัตถุ และสามารถเทียบ
ค้นรูปหน้าจากฐานข้อมูลทะเบียนรูปหน้าทีม่ อี ยูไ่ ด้ ซึง่ เทคโนโลยี
ในส่วนของ Face Recognition ถูกน�ำมาประยุกต์ใช้ในโครงการ
ชิมช้อปใช้ในกระบวนการยืนยันตัวตน

Smart OCR เป็นระบบทีส่ ามารถอ่านเอกสารต่างๆ ทีไ่ ด้รบั จาก
ลูกค้าธนาคาร เช่น ส�ำเนาบัตรประชาชน ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
รายการเดินบัญชีจากธนาคารต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติด้วย
เทคโนโลยี AI เพือ่ ใช้ประกอบการพิสจู น์ และยืนยันตัวตนของ
ลูกค้าผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (eKYC) และการอนุมัติสิน
เชือ่ แบบดิจทิ ลั (Digital Lending) โดยทีม Data Innovation ก�ำลัง
พัฒนาเพือ่ ประยุกต์ใช้จริงในการลดเวลาการตรวจสอบเอกสาร
ของกลุ่ม Loan Factory ส�ำหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก
และรายย่อย
Chatbot เป็นรูปแบบใหม่ส�ำหรับลูกค้าในการติดต่อสื่อสาร
กับทางธนาคารที่ระบบ AI จะสนทนากับลูกค้าและให้ข้อมูล
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องธนาคารและวิ ธี ก ารแก้ ป ั ญ หาเบื้ อ งต้ น ได้
โดยอัตโนมัตติ ลอด 24 ชัว่ โมง ซึง่ ระบบ Chatbot ได้เปิดให้บริการ
ต่อสาธารณะในเดือนกันยายน ผ่านช่องทาง Krungthai Connext
(LINE)
Blockchain เป็นระบบช่วยให้การท�ำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ
มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีความ
ปลอดภัย ป้องกันมิจฉาชีพสวมสิทธิลกู ค้า แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ โดยธนาคารได้น�ำ 
Digital ID Platform ซึ่งเป็นระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านการสแกนใบหน้า (Face Recognition)
ส�ำหรับเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2562
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
บมจ. ธนาคารกรุงไทย มุง่ มัน่ ด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล
โดยมีจรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร (Code of Conduct) เป็น
กรอบในการด�ำเนินงาน ครอบคลุมในส่วนของความโปร่งใส สุจริต
การต่อต้านการทุจริต การดูแลสิง่ แวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม
ตลอดจนไม่ละเมิดต่อทรัพย์สนิ ทางปัญญา ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ ่ ม และยั ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ส� ำ คั ญ
ที่ก่อให้เกิดการสร้างผลก�ำไร ภาพลักษณ์ที่ดี และความมั่นคง
ในระยะยาว
01

การบริหารห่วงโซ่อุปทานของธนาคาร สะท้อนการเชื่อมโยง
ระหว่างธนาคารและคู่ค้าทางธุรกิจ มีการจัดท�ำแผนการบริหาร
ทรัพยากร อันส่งผลให้เกิดการตอบสนองต่อผู้บริโภคด้วยคุณภาพ
ของสินค้า/บริการทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับลูกค้า โดยมีกรอบการด�ำเนินการ
ตามจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ภายใต้
หลักการพื้นฐาน 3 หลักการ 1. ความซื่อสัตย์ส่วนตน (Integrity)
2. ความยุตธิ รรมในการด�ำเนินธุรกิจ (Fairness) 3. การรับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Responsible to Stakeholders) อันสอดคล้อง
กับหลักจรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร (Code of Conduct)  
03

การวางแผน
ความต้องการ

STRATEGIC
PLAN

REGULATORY/
POLICY

02

การบริหารสัญญา

NEW
TECHNOLOGY

CUSTOMER’S
NEEDS

04 การจัดการความสัมพั นธ์

กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง

กับผู้ส่งมอบ

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
ของธนาคาร แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
01
DEMAND
MANAGEMENT

(การวางแผนความต้องการ)

เพื่อให้ธนาคารมีพัสดุหรืองาน
บริการพร้อมใช้ในการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมีพัสดุ
เพี ย งพอต่ อ การส่ ง มอบแก่
ลูกค้า ธนาคารจึงก�ำหนดให้มี
การวางแผนความต้องการพัสดุ
ล่วงหน้า ตั้งแต่การวางแผน
และขออนุ มั ติ ง บประมาณ
โดยค�ำนึงถึงคุณภาพทีเ่ หมาะสม
กับราคาที่เป็นมาตรฐาน

02
PROCUREMENT
PROCESS

(กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)

ธนาคารก�ำหนดกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปอย่าง
รัดกุม สอดคล้องกับระเบียบ
ของธนาคาร รวมถึงกฎเกณฑ์
และข้อก�ำหนดของหน่วยงาน
ภาครั ฐ พร้ อ มทั้ ง ก� ำ หนด
ระยะเวลาที่ ต ้ อ งจั ด หาพั ส ดุ
และจัดหาพัสดุให้ได้ทันตาม
แผนที่ก�ำหนด แสดงถึงความ
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ในการจัดหาพัสดุ  

03
CONTRACT
MANAGEMENT

(การบริหารสัญญา)

การติดตามการด�ำเนินงานของ
คู่ค้า/คู่สัญญาให้ส่งมอบพัสดุ
ให้เป็นไปตามสัญญาและ TOR
ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสั ญ ญา
พร้อมทั้งมีกระบวนการในการ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู ้ ส ่ ง มอบ/คู ่ ค ้ า ตาม
แบบฟอร์มที่ก�ำหนด โดยคณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุและ/
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

04
SUPPLIER
RELATIONSHIP
MANAGEMENT

(การจัดการความสัมพั นธ์
กับผู้ส่งมอบ)

การบริ ห ารจั ด การผู ้ ค ้ า ของ
ธนาคารค�ำนึงถึงความเป็นธรรม
และโปร่งใส จึงก�ำหนดให้ผู้ค้า
ขึ้ น ทะเบี ย นผ่ า นระบบงาน
ทะเบี ย นผู ้ ค ้ า ของธนาคาร
ภายใต้คุณสมบัติที่ก�ำหนดไว้
และสร้างฐานข้อมูลเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป   

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย

026

102-11, 102-12
แนวทางการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน หรือ Sustainable Development และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นัน้ ธนาคารกรุงไทยในฐานะสถาบัน
Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ
การเงินหลักของประเทศ ได้น�ำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามที่ รั ฐ บาลได้ ร ่ ว มรั บ รองเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น มาเป็นกรอบในการด�ำเนินงานขององค์กร เพือ่ ร่วมพัฒนาประเทศชาติ
หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การ อย่างยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจาก
สหประชาชาติ ซึ่งจะเป็นวาระการพัฒนาใหม่ของโลกในอีก 15 ปี การด�ำเนินงานของธนาคาร สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข้างหน้า และถูกบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 7 เป้าหมาย

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2562

027

102-11, 102-12
นอกจากนี้ ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน ด้วยแนวปฏิบัติและมาตรฐานการด�ำเนินงานของประเทศ
และระดับสากล โดยมีรายละเอียดดังนี้
มิติสิ่งแวดล้อม

ประเด็น: สิ่งแวดล้อม
แนวทางการด�ำเนินการ
ธนาคารน�ำหลักมาตรฐานสากล ISO 26000 มาเป็นหลักปฏิบตั ใิ นด้านสิง่ แวดล้อม อาทิ
• การด�ำเนินธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เช่น การให้สินเชื่อ Green Loan
• รณรงค์ให้แต่ละหน่วยงานก�ำจัดเอกสารปลอดภัยในโครงการ Shred 2 Share เพือ่ ลดการท�ำลายต้นไม้
• การรณรงค์เรื่องการประชุมสีเขียวหรือ Green Meeting เพื่อลดการใช้กระดาษ
• โครงการ “Internal Digitization-Paperless branch” เพื่อลดการใช้กระดาษของสาขา 50 % ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี
• โครงการ “กรุงไทยรักสิ่งแวดล้อม”

มิติสังคม

ประเด็น: สิทธิมนุษยชน
แนวทางการด�ำเนินการ
• ธนาคารกรุงไทยด�ำเนินธุรกิจโดยยึดถือกฎหมาย ทั้งในประเทศและกฎหมายสากล รวมถึง
หลักสิทธิมนุษยชนสากล Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR
• ธนาคารได้ก�ำหนดเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่ในระเบียบปฏิบัติงาน ในเรื่องของการว่าจ้างพนักงาน
และแต่งตั้งด�ำรงต�ำแหน่ง  
ประเด็น: แรงงาน
แนวทางการด�ำเนินการ
• ธนาคารดูแลพนักงานสอดคล้องกับหลักแรงงานสากล International Labour Organization’s
Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work
• ธนาคารได้ก�ำหนดเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติอยู่ในระเบียบปฏิบัติงาน ในเรื่องของการว่าจ้างพนักงาน
และแต่งตั้งด�ำรงต�ำแหน่ง  
• ประกาศนโยบายความปลอดภัยของธนาคาร (Safety Policy) และเป้าหมายการด�ำเนินงาน
• หลักกฎหมายพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ โดยสนับสนุนให้ก่อตั้งสหภาพแรงงาน
• พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ
• ไม่มีการรับเด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปีเข้าท�ำงาน
• ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 35  

มิติธรรมาภิบาล

ประเด็น: การต่อต้านทุจริต
แนวทางการด�ำเนินการ
• ก�ำหนดนโยบาย zero tolerance ผ่านการด�ำเนินโครงการ “กรุงไทยคุณธรรม” เพือ่ ให้เกิดการปฏิบตั ิ
ทั่วทั้งองค์กร โดยธนาคารจะไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
• ประกาศใช้นโยบาย Whistle Blowing เพื่อเป็นช่องทางแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด
• ก�ำหนดนโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง ตามแนวทางมาตรฐานสากล เช่น Vienna Convention
(1988) Financial Action Task Force (FATF) เป็นต้น
• ธนาคารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ระหว่างส�ำนักงาน ป.ป.ช. ส�ำนักคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
• ธนาคารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนธนาคารคุณธรรมต้นแบบ
ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เพื่อขับเคลื่อนธนาคารสู่องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม
ภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม
• จัดท�ำคู่มือป้องกันการรับ หรือให้สินบน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และคู่มือป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อเป็นปฏิบัติให้พนักงานและผู้บริหารของธนาคารได้ปฏิบัติ

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย

028

ผลการด� ำเนินงานของธนาคาร
และบริษัทย่อย ในปี 2562

102-7

ก�ำไรสุทธิ
ส่วนที่เป็นของธนาคาร

29,284

ล้านบาท

สินทรัพย์

3,012,216

เงินรับฝาก

2,155,865

ล้านบาท

ล้านบาท

เพิ่ มขึ้นร้อยละ

2.8

จ�ำนวนหนี้สิน

2,663,890

จำ�นวนผู้ถือหุ้น

66,354

ล้านบาท

สินเชื่อธุรกิจ
ขนาดใหญ่

650,267

การปล่อยสินเชื่อ
ทั้งหมดของธนาคาร

สินเชื่อรัฐบาล
และรัฐวิสาหกิจ
ล้านบาท

สินเชื่อรายย่อย

924,268

ราย

ล้านบาท

182,986
สินเชื่ออื่นๆ

375

ล้านบาท

ล้านบาท

สินเชื่อวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

332,447

ล้านบาท

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2562

029

102-7, 103-2, 103-3, 201-1, 201-4

ผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ด้วยธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ผ่านกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน ร้อยละ 55.05 และด�ำรงสถานะเป็นบริษัทมหาชนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารจึงมีบทบาทส�ำคัญ
ต่อการสนับสนุนนโยบาย และโครงการภาครัฐ และพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทย และสร้างงานภายในประเทศ เช่น นโยบายประเทศไทย 4.0
การสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้านธงฟ้าประชารัฐ
การรองรับสังคมผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกันธนาคารต้องด�ำเนินการเพื่อผลประกอบการที่ดี ทั้งในส่วนของธนาคารและบริษัทในเครือ
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยที่ผ่านมาธนาคารได้ด�ำเนินงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาล และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ค�ำนึงถึง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ของ “Growing Together” ที่เติบโตไปพร้อมกับทุกภาคส่วนของสังคมไทยอย่างยั่งยืน
โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ก�ำหนดนโยบายและติดตามผลการด�ำเนินงาน
ตารางมูลค่าทางเศรษฐกิจที่องค์กรสร้างขึ้น และกระจายมูลค่าเศรษฐกิจทางตรง
ข้อมูลการด�ำเนินงานด้านการพั ฒนาอย่างยั่งยืน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปี 2560-2562
รายละเอียด (งบเฉพาะธนาคาร)

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
2560

2561

2562

ผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐศาสตร์
รายได้
143,563.63 135,966.56 142,752.04
ต้นทุนการด�ำเนินงาน
56,833.73 43,005.98 47,803.12
ค่าใช้จ่ายพนักงานและผลประโยชน์
22,490.45 24,111.44 25,903.03
ค่าใช้จ่ายส�ำหรับที่มาของเงินทุน
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
    -  เงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศล/สาธารณประโยชน์
45.38
11.26
86.27
    -  เงินบริจาคเพื่อการศึกษา/กีฬา
72.09
96.86
162.39
    -  สนับสนุนการจัดกิจกรรมแก่ท้องถิ่น
22.30
50.23
36.47
    -  สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์แก่สังคม
4.63
8.66
14.96
    -  การให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอกองค์กร
2.09
5.23
8.35
ค่าสมาชิกและค่าบ�ำรุงแก่ชมรม
45.96
54.89
70.02
และ/หรือสมาคมภายนอก
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม
21,312.47 25,100.62 26,325.70

หมายเหตุ
1. ตั้ ง แต่ ป ี 2556 เป็ น ต้ น ไป
ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
(ภาษีเงินได้) และฉบับที่ 19
(ผลประโยชน์พนักงาน)
2. ต้ น ทุ น การด� ำ เนิ น งานมี ก าร
ปรับปรุงข้อมูลเกีย่ วกับค่าใช้จา่ ย
ส�ำหรับที่มาของเงินทุน
3. มู ล ค่ า เชิ ง เศรษฐกิ จ สะสม =
รายได้ - (ต้นทุน + ค่าใช้จ่าย
พนักงานและผลประโยชน์ +
ทีม่ าเงินทุน + ภาษี + ค่าใช้จา่ ย
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม)

ทั้งนี้ รายได้ที่เกิดขึ้นของธนาคารกรุงไทยเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร ภายใต้
กฎเกณฑ์และข้อบังคับของหน่วยงานก�ำกับ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

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

การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และมุ่งใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุด

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย

031

การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ธนาคารมุง่ มัน่ ในการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม ด้วยการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง จึงได้จดั ให้มนี โยบาย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
ส่งเสริมและให้ความรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อมแก่พนักงานทุกระดับทัว่ ทัง้ องค์กร เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทีค่ ำ� นึงถึง
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งธนาคารมุ่งมั่นที่จะให้การด�ำเนินงานสิ่งแวดล้อม มีการปฏิบัติงานที่ให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น และได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยี เพื่อเป็นคณะท�ำงานในการส่งเสริม ควบคุมและดูแลการด�ำเนินการอนุรักษ์พลังงาน
และน�ำวิธกี าร เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้งาน รวมทัง้ มีการบริหารจัดการพลังงานและเทคโนโลยีดา้ นต่างๆ ให้มกี ารใช้งาน
อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
โดยมีเป้าหมาย คือ

01
ป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

02
ส่งเสริมความรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน

103-2, 302-1

การจัดการด้านพลังงาน

ธนาคารส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และช่วยลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม โดยได้กำ� หนดให้มกี ารจัดท�ำรายชือ่
อาคารควบคุมตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมอาคารอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
ซึ่งมีอาคารที่อยู่ในข่ายเป็นโรงงานหรืออาคารควบคุมการใช้พลังงาน
ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด ได้แก่ อาคารนานาเหนือ (อาคาร 1), อาคารสุขมุ วิท
(อาคาร 2), อาคารสวนมะลิ, อาคารถนนศรีอยุธยา, อาคารพิบลู สงคราม,
อาคารศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ โดยธนาคารเป็น
ผู ้ ป ระสานงานในการด� ำ เนิ น การติ ด ต่ อ และนั ด หมายที่ ป รึ ก ษา
ที่กระทรวงพลังงาน (พพ.) แต่งตั้งให้เข้าท�ำการให้ค�ำปรึกษาและ
ตรวจสอบความคืบหน้าในการจัดท�ำรายงาน และเป็นผูร้ วบรวมเล่มรายงาน
รวมถึงยังท�ำเรื่องเพื่อขออนุมัติให้มีการแต่งตั้ง/ยกเลิก ผู้รับผิดชอบ
ด้านพลังงานสามัญอาคารหรือโรงงาน (ผชร. หรือ ผชอ.) และผูร้ บั ผิดชอบ
ด้านพลังงานอาวุโสประจ�ำอาคารหรือโรงงาน (ผอส.) อีกทั้งส่งตัวแทน
เข้าร่วมการฝึกอบรมที่ทางกระทรวงพลังงานจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ธนาคารมีการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
ในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2562 ธนาคารมีการจัดการในการ
อนุรักษ์พลังงาน อาทิ

03
ก�ำหนดแนวทาง
ในการพั ฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการ

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย

032

302-1
1. หลอดไฟฟ้า T5 สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้
มากกว่าหลอดไฟฟ้า T8 ได้ถึง 30% และมีประสิทธิภาพ
แสงสูงกว่าหลอด T8 ทําให้ประหยัดไฟได้มากกว่า
เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพแสงที่เท่ากัน
2. หลอดไฟฟ้า T5 ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า
เนือ่ งจากมีขนาดเล็กกว่า จึงใช้วสั ดุและสารปรอทน้อยกว่า
หลอดไฟฟ้า T8
3. หลอดไฟฟ้า T5 มีอัตราการคงแสงสว่างไว้ตลอดอายุ
การใช้งานของหลอดไฟ (Lumen Maintenance) ประมาณ
95% เมือ่ ใช้งานไป 2,000 ชัว่ โมง สูงกว่าหลอด T8 และ T12
2.2 การเปลี่ ย นเครื่ อ งปรั บ อากาศ ธนาคารมี ก ารเลื อ กใช้
เครือ่ งปรับอากาศ เบอร์ 5 และเลือกใช้นำ�้ ยาเครือ่ งปรับอากาศ
R32 ซึ่งเป็นน�้ำยาท�ำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และลดการท�ำลายก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

1. ธนาคารส่งเสริมการอนุรก
ั ษ์พลังงาน

โดยมุง่ เน้นให้พนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญของการอนุรกั ษ์
พลังงาน โดยการปลูกจิตส�ำนึกให้พนักงานได้ตระหนักถึงคุณค่า
ในการใช้พลังงาน รวมถึงมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยน
วั ฒ นธรรมของการใช้ พลังงานให้เ ป็นไปอย่างมีป ระสิท ธิภ าพ
และยั่งยืน
2. โครงการ "เปลีย
่ นหลอดไฟฟ้า LED และเครื่องปรับอากาศ"

เป็นโครงการที่ด�ำเนินงานเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
หรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรภายในธนาคาร
2.1 การเปลี่ ย นหลอดไฟฟ้ า LED เป็ น การด� ำ เนิ น งานที่ ช ่ ว ย
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร โดยภาพรวมแล้ว LED
มีประสิทธิภาพมากกว่าหลอดไฟประเภทอืน่ ๆ และมีความสว่าง
ของแสงสูงกว่าหลอดแบบเดิมอย่างมาก อีกทั้ง LED ยังมี
อายุการใช้งานยาวนานกว่า นอกจากนีย้ งั มีขอ้ ได้เปรียบในแง่ของ
การช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ำรุงรักษา โดยหลอด LED
มีความทนทาน น�ำ้ หนักเบา และมีขนาดเล็กกะทัดรัด ติดตัง้ ง่าย
โดยไม่ตอ้ งใช้อปุ กรณ์ตอ่ พ่วง ดังนัน้ ธนาคารจึงได้มมี าตรการ
ในการลดใช้พลังงานในที่ท�ำงาน ในการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า
เป็น T5 เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โดยทีผ่ า่ นมาธนาคารได้ทำ� การเปลีย่ นหลอดไฟ LED T5 ไปแล้ว
ทั้งหมด 536 สาขา และในปี 2562 ได้เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเพิ่มเติม
จ�ำนวน 25 สาขา รวมทัง้ สิน้ 561 สาขา และเปลีย่ นเครือ่ งปรับอากาศ
เป็น Inverter ไปทัง้ หมด 114 สาขา เพือ่ ให้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

โครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง
เพื่ อลดโลกร้อน
(60+ EARTH HOUR 2019)

ด้วยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (FEED) และองค์กร WWF ประเทศไทย จะจัดกิจกรรม “ปิดไฟ
1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” (60+ Earth Hour 2019) ร่วมกับเมืองใหญ่ทั่วโลก
มากกว่า 7,000 เมือง โดยธนาคารได้สง่ ตัวแทนเข้าร่วมการประชุมเพือ่ รับทราบ
นโยบายและท�ำการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อขอความร่วมมือจาก
ทุกหน่วยงานในการปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมงตามวันและเวลาที่ก�ำหนด
ในปีนั้นๆ โดยในปี 2562 ได้ก�ำหนดเป็นวันที่ 30 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา
20.30-21.30 น.
นอกจากนี้ ธนาคารได้มีมาตรการควบคุมการใช้พลังงานตามนโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน โดยจัดให้ผู้บริหารทุกระดับ และเจ้าหน้าที่ของธนาคาร
ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องในด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการใช้อย่างคุ้มค่า
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ง ผลต่ อ การด� ำ เนิ น งานที่ ยั่ ง ยื น ขององค์ ก ร
โดยมี ก ารก� ำ หนดเวลาเปิ ด -ปิ ด ไฟฟ้ า และเครื่ อ งปรั บ อากาศ คื อ
เปิ ด ในช่ ว งเวลา 7.30-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. เท่านั้น

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2562
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ตารางการใช้ไฟฟ้าในอาคารส�ำนักงานใหญ่ ทั้ง 2 อาคาร ในปี 2560-2562
ปี 2560
หน่วย

อาคารสุขุมวิท     
อาคารนานาเหนือ
GHG Emissions :
Total scope 2 Co2emissions (TonCo2eq)

ปี 2561

ปี 2562

KWh

GJ

KWh

GJ

KWh

GJ

5,405,000
6,193,576

19,458.00
22,296.87

5,493,000
6,386,634

19,774.80
22,991.88

5,553,000
6,672,652

19,980.80
24,021.55

6,915.13

6,751.53

7,318.28

ตารางการใช้ไฟฟ้าในอาคารส�ำนักงานเขตและสาขาทั่วประเทศ ในปี 2560-2562
ใช้ไฟฟ้าในอาคารส�ำนักงานเขตและสาขาทัว่ ประเทศ
ปี 2560

พื้ นที่
KWh

กทม.     
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
ภาคเหนือ
GHG Emissions :
Total scope 2 Co2emissions (TonCo2eq)

ปี 2561
GJ

KWh

ปี 2562
GJ

79,096,370.00 284,746.93 36,711,797.19 132,162.47
41,094,030.48 147,938.51 16,082,954 57,898.63
32,253,854.82 116,113.88 15,991,855 57,570.68
26,558,655.59 95,611.16 10,957,547 39,447.17
28,684,610.19 103,264.6 11,685,707 42,068.55
120,894.91

53,221.32

KWh

GJ

31,940,997
21,918,014
14,490,679
10,908,959
11,825,739

114,987.59
78,904.85
52,166.44
39,272.25
42,572.66

54,523.11

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

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย
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ในส่วนของการบริหารจัดการน�้ำ  ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญในการจัดการทรัพยากรน�้ำ  ซึ่งน�้ำถือเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อ
การด�ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆ เพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งในปี 2562 ธนาคารได้ท�ำการปรับปรุงบ่อบ�ำบัดน�้ำเสียและท่อน�้ำทิ้งของ
สาขาศาลากลางจังหวัดนครพนม และได้ท�ำการปรับปรุงระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย (โครงสร้างมีเดีย) ศูนย์ฝึกอบรมเขาใหญ่ เพื่อป้องกัน
และลดมลพิษของเสียที่เกิดจากกระบวนการธุรกิจ นอกจากนี้ ธนาคารได้รณรงค์ให้พนักงานเห็นความส�ำคัญในการใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า
และให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น

01

ปรับเปลีย่ นมาใช้อปุ กรณ์เพือ่ การประหยัดน�ำ 
้ เช่น การปรับเปลีย่ นก๊อกน�ำ้ อ่างล้างมือเป็นระบบ Sensor เพือ่ ไม่ให้นำ�้ ไหลทิง้
โดยไม่จ�ำเป็น ปรับเปลี่ยนหัวก๊อกน�้ำในบางพื้นที่ให้ไหลแบบฉีดฝอยเพื่อลดการใช้น�้ำ  และปรับแรงดันน�้ำสายฉีดช�ำระ
ให้พอดี โดยจะด�ำเนินการไปพร้อมกับการปรับปรุงสาขา

02

ติดป้ายรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันใช้น�้ำอย่างประหยัดบริเวณอ่างล้างมือ และบานประตูด้านในห้องน�้ำและห้องครัว
ของอาคารส�ำนักงานใหญ่ทั้ง 2 แห่ง คือ อาคารนานาเหนือ อาคารสุขุมวิท และอาคารสาขา

03

การบ�ำบัดน�ำ้ เสียจากอาคารตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ดำ� เนินการใน 3 อาคาร
คือ อาคารนานาเหนือ อาคารสุขุมวิท และอาคารถนนศรีอยุธยา เนื่องจากมีกิจกรรมต่างๆ ภายในอาคาร ท�ำให้มีน�้ำเสีย
เกิดขึ้นจากการใช้ห้องน�้ำ ห้องส้วม การท�ำความสะอาด และอื่นๆ ในแต่ละวันมากถึง 200 ลบ.ม. จ�ำเป็นจะต้องรับ
การบ�ำบัดก่อนระบายลงสู่แหล่งน�้ำสาธารณะ เพื่อให้ได้มาตรฐานน�้ำทิ้งของทางราชการต่อไป

ตารางปริมาณการใช้น้�ำประปาอาคารส�ำนักงานใหญ่ ทั้ง 2 อาคาร ในปี 2560-2562
หน่วย m2
80,0000

70,000

63,144

60,025

60,028

60,000

62,590

52,404
50,000

2560

2,000,000

อาคารนานาเหนือ

53,804
2561

อาคารสุขม
ุ วิท

2562

1,500,000
1,000,000
500,000
0

2557

2558

2559

2560

2561

2562

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2562
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การบริหารผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปัจจุบนั ปัญหาฝุน่ ละอองเป็นพิษ หรือทีเ่ รียกกันว่า “ฝุน่ PM2.5” ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล กลายเป็นหนึง่ ในปัญหาหลัก
ทีห่ ลีกเลีย่ งได้ยาก อันเนือ่ งมาจากมลพิษจากยานพาหนะและกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในเมืองใหญ่ เช่น ควันพิษจากการจราจรและการคมนาคม
ทีม่ าจากจ�ำนวนรถยนต์เพิม่ มากขึน้ โดยควันทีเ่ กิดจากท่อไอเสียรถยนต์เป็นสาเหตุหลักทีป่ ล่อย PM2.5 ควันและฝุน่ จากการเผาต่างๆ และฝุน่ ละออง
จากภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างจ�ำนวนมาก ซึง่ เป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดภาวะโลกร้อน (Climate Change) ส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศและสิ่งมีชีวิตต่างๆ ซึ่งธนาคารได้ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรเทาภาวะโลกร้อน โดยธนาคารถือเป็นธุรกิจประเภทการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกแบบทางอ้อมจากการใช้ไฟฟ้า (Scope 2) ซึง่ ไฟฟ้าเป็นสาเหตุหนึง่ ทีก่ อ่ ให้เกิดภาวะโลกร้อน เนือ่ งจากการผลิตไฟฟ้าจะมีการใช้
ถ่านหินเป็นเชือ้ เพลิง ซึง่ เป็นเชือ้ เพลิงฟอสซิลทีก่ อ่ ให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสูบ่ รรยากาศจากการเผาไหม้เชือ้ เพลิง ด้วยสาเหตุ
ดังกล่าว ธนาคารจึงรณรงค์ให้ผบู้ ริหารและพนักงานลดการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนือ่ ง
นอกจากนี้ ธนาคารได้คำ� นึงถึงผลกระทบทีเ่ กิดจากภาวะโลกร้อน จึงได้จดั การความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
(Climate Change) โดยการใช้น�้ำยาเครื่องปรับอากาศ R32 ซึ่งเป็นน�้ำยาท�ำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งธนาคารได้ปลูกฝัง
ให้พนักงานมีจติ ส�ำนึกในการค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมควบคูไ่ ปกับการปฏิบตั งิ านในหน้าที่ โดยการมุง่ มัน่ สูก่ ารเป็นธุรกิจทีเ่ ป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน ดังนัน้ ธนาคารจึงได้กำ� หนดเป็นแนวทางปฏิบตั ใิ นการอนุรกั ษ์พลังงานของธนาคารเพือ่ ด�ำเนินการให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทัว่ ทัง้ ธนาคาร ดังนี้

ระบบไฟฟ้า

o

o

ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ 25 C - 26 C
ปรับลดเวลาการใช้เครื่องปรับอากาศอย่างน้อยวันละ
1 ชั่ ว โมง หรื อ เท่ า ที่ จํ า เป็ น ในการบริ ก ารลู ก ค้ า
และการปฏิบตั งิ าน
นาํ อุปกรณ์ทกี่ อ่ ให้เกิดความร้อน เช่น เครือ่ งต้มนํา้ ร้อน
ตู ้ เ ย็ น ฯลฯ ติ ด ตั้ ง การใช้ ง านนอก ติ ด กั บ ห้ อ ง
ที่ใช้เครื่องปรับอากาศ
ตรวจสอบตารางการดูแลบ�ำรุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ
ประจ�ำปีให้ครบถ้วน
เปิดไฟฟ้าส่องสว่างเฉพาะบริเวณที่มีการปฏิบัติงาน
และปิดไฟฟ้าส่องสว่างทันทีเมื่อเลิกใช้งาน
ปิดอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าพร้อมทั้งถอดปลั๊กออกเวลาที่
ไม่ได้ใช้งาน เช่น เครือ่ งปริน้ เตอร์ เครือ่ งถ่ายเอกสาร
ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมือ่ ไม่ได้ใช้งาน ตัง้ ค่าพักหน้าจอ
อัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน 15 นาที
มีการจัดตั้งทีมอนุรักษ์พลังงานในแต่ละหน่วยงาน
ท�ำหน้าที่ดูแลการใช้พลังงานภายในหน่วยงาน

ระบบลิฟต์

หากต้องการขึ้นลิฟต์ให้กดขึ้น ต้องการลงให้กดลง
ไม่ควรกดทั้ง 2 ปุ่มพร้อมกัน
ใช้บันไดขึ้น-ลง กรณีขึ้นลงชั้นเดียว และส่งเสริม
การใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์
พิจารณาการปิดใช้ลฟิ ต์ หลังเลิกงานหรือในช่วงวันหยุด

น้�ำมันเชื้อเพลิง

ใช้ ค วามเร็ ว สม�่ ำ เสมอในขณะขั บ ขี่ และไม่ เ กิ น
90 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
ร่วมเดินทางไปด้วยกัน หากไปในเส้นทางเดียวกัน
และศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางเสมอ

ระบบน้�ำประปา

เปิดใช้นำ�้ ให้เหมาะสมกับการใช้ และปิดก๊อกน�ำ้ ให้สนิท
ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้น�้ำ
ตรวจสอบการรั่วไหลของระบบน�้ำประปา

อื่นๆ

ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า โดยใช้ทั้งสองหน้า
ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ทมี่ บี รรจุภณั ฑ์ทยี่ ากต่อการท�ำลาย
เช่น โฟม หรือพลาสติก
แยกประเภทขยะเพื่อช่วยลดขั้นตอนและลดพลังงาน
ในการท�ำลายขยะ

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย
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นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เข้าร่วมโครงการ “Shred 2 Share ข้อมูลปลอดภัย ร่วมใส่ใจสังคมและสิง่ แวดล้อม” โดยร่วมกับพันธมิตรกว่า
64 หน่วยงาน เป็นปีที่ 11 ติดต่อกัน ในการรณรงค์ให้พนักงานน�ำเอกสารที่ไม่ใช้แล้วมาย่อยท�ำลายอย่างปลอดภัย และน�ำไปรีไซเคิล
ตามกระบวนการมาตรฐานสากล โดยในปี 2562 สามารถลดปริมาณกระดาษ 77.26 ตัน ลดปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(CO2) มากถึง 20.09 ตัน ลดการใช้ถ่านหิน 8.50 ตัน และลดการใช้น�้ำ 3,863 ลบ.เมตร รวมการด�ำเนินการใน 11 ปี ธนาคารสามารถ
ลดปริมาณกระดาษ 697.53 ตัน ลดปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มากถึง 182.39 ตัน ลดการใช้ถ่านหิน 76.74 ตัน
และลดการใช้น�้ำ 31,060.86 ลบ.เมตร ทั้งนี้ ธนาคารจะยังคงสานต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับโครงการ Shred 2 Share ข้อมูลปลอดภัย
ร่วมใส่ใจสิง่ แวดล้อม ในปีตอ่ ๆ ไป และน�ำเสนอผลการมีสว่ นร่วมในการรักษาสิง่ แวดล้อมให้ผบู้ ริหารและพนักงานได้รบั ทราบ ปีละ 1 ครัง้
ปี

2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
รวม

ปริมาณเอกสาร (ตัน)

ลด CO2 (ตัน)

ลดการใช้ถ่านหิน (ตัน)

ลดการใช้น้ำ� (ลบ.เมตร)

39.08
54.72
55.86
62.13
62.66
69.94
68.44
86.55
57.62
63.27
77.26
697.53

10.16
14.23
15.34
16.38
16.29
18.18
17.79
22.50
14.98
16.45
20.09
182.39

4.03
6.02
6.12
6.93
6.83
7.69
7.53
9.52
6.34
6.96
8.50
76.74

1,954
2,737
2,793
3,150
3,133
3,496
3,422
4,328
2,881
3,163
3,863
31,060.86

จากการทีธ่ นาคารร่วมด�ำเนินโครงการ Shred 2 Share มาอย่าง
ต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจเข้ากับการท�ำประโยชน์
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการรวบรวมเอกสารที่ไม่ได้ใช้งาน
แล้วมาย่อยสลายและน�ำกลับมารีไซเคิลเพื่อผลิตกระดาษใหม่
เมื่อพิจารณาข้อมูลการท�ำลายเอกสารของธนาคารกับการลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปริมาณการใช้ถา่ นหิน และการใช้
ทรัพยากรน�้ำไปพร้อมกัน พบว่าสามารถลดมลภาวะซึ่งเป็นสาเหตุ
ของการเกิดภาวะโลกร้อน อีกทั้งกระดาษบางส่วนยังสามารถ
น�ำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้ และยังได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์
การเรียน การสอน ที่ได้จากการรีไซเคิลให้กับโรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดนอีกด้วย
ธนาคารมี ก ารด� ำ เนิ น การด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
และสิ่งแวดล้อมหลายโครงการ ได้แก่

ทบทวนแผนความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน (Business Continuity
Policy) เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม เช่น
ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ (น�้ำท่วม) โดยธนาคารได้แบ่ง
ความรุนแรงของสถานการณ์และก�ำหนดแผนรองรับเหตุอทุ กภัย
ออกเป็น 3 เฟส ตามระดับความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้น
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด�ำเนินงาน
สิ น เชื่ อ เพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ธนาคารสามารถมี ส ่ ว นร่ ว ม
สร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมผ่านการให้สินเชื่อ โดยสามารถ
อ่านรายละเอียดได้ในส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สิ่งแวดล้อม    
ธนาคารได้เข้าร่วมโครงการ TBCSD Green Meeting ตัง้ แต่ปี 2550
ซึ่งจัดโดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand
Business Council for Sustainable Development) ร่วมกับ
สถาบั น สิ่ ง แวดล้ อ มไทย ในการเป็ น องค์ ก รที่ น� ำ แนวทาง
การจัดประชุมสีเขียวในองค์กร (Green Meetings) ไปประยุกต์ใช้

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2562
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การบริหารจัดการวัสดุ

ธนาคารได้ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินธุรกิจเพือ่ รักษาสิง่ แวดล้อม โดยผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน มีพนั ธกิจเดียวกันทีจ่ ะรักษาสิง่ แวดล้อม
และการจัดการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายในองค์กร ธนาคารจึงได้ริเริ่มโครงการต่างๆ ดังนี้

01 โครงการกรุงไทยรักสิ่งแวดล้อม

เป็นโครงการทีต่ อ่ ยอดจากโครงการ Krungthai Young Enterprise
Awards และโครงการคุ้งบางกะเจ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ลดผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์
ลดค่าใช้จา่ ยด้านการก�ำจัดขยะภายในองค์กร โดยการแปรรูปเศษอาหาร
ให้กลายเป็นดินด้วยเครือ่ งแปรรูปเศษอาหาร จากบริษทั Inno Waste
ณ ห้องอาหารของธนาคาร โดยจะน�ำดินที่เกิดจากการแปรรูปขยะ
เศษอาหารที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้ เช่น การตกแต่ง
ภูมิทัศน์ในองค์กร บริจาคให้กับหน่วยงานภายนอกต่างๆ ที่สนใจ
ถือเป็นการท�ำกิจกรรม CSR อย่างหนึ่งขององค์กร

02 โครงการ INTERNAL DIGITIZATION-PAPERLESS
BRANCH

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษที่สาขา
ซึง่ เป็นหนึง่ ใน Strategic Projects ทีอ่ ยูใ่ นแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร
ทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการธนาคารในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
โดยธนาคารต้องการ Digitize กระบวนการท�ำงานในสาขา มีเป้าหมาย
เพื่อลดการใช้กระดาษลงอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์ภายใน 5 ปี
นอกจากจะลดต้นทุนแล้วยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน
ของสาขา สร้ า งประสบการณ์ ที่ ดี แ ก่ ลู ก ค้ า และพนั ก งานของ
ธนาคารด้วย ส่วนแผนการด�ำเนินงานนั้นจะแบ่งเป็นหลายเฟส
โดยเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ต้นปี 2561 โดยคาดว่าจะสามารถบรรลุ
เป้าหมายและแล้วเสร็จในปี 2563

นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการน�ำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพผ่านผลิตภัณฑ์ “Krungthai Next” และ
มีการติดตามการด�ำเนินงานและพัฒนาโครงการเพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด สนับสนุนให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคน ร่วมมือกันประหยัดกระดาษ
โดยค�ำนึงถึงคุณค่าของกระดาษทุกแผ่น โดยใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด ถึงแม้ว่าปริมาณวัสดุหลักของธนาคารที่น�ำมารายงาน
ในรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ จะไม่มีการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ หรือเป็นวัสดุหลักที่น�ำมาจากวัสดุรีไซเคิล แต่ธนาคารพยายามลด
ปริมาณการใช้ทรัพยากรที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย
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ปริมาณการใช้วส
ั ดุ

กระดาษถือได้วา่ เป็นวัสดุหลักในการด�ำเนินงานในธุรกิจของธนาคาร โดยในปี 2562 มีการใช้กระดาษ (สลิป) ดังนี้
ประเภท

รายละเอียด/หน่วย

น้�ำหนัก
(กิโลกรัม)

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

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

1.44
0.64
0.25
0.90
0.0134
0.0136
0.0122

ปริมาณการใช้วส
ั ดุ
จ�ำนวน
ทั้งหมด

รวมน้�ำหนัก
(กิโลกรัม)

90,042.00 129,660.48
60,818.00 38,923.52
165,801.00 41,450.25  
34,980.00 31,482.00     
4,331,600.00 58,043.44
51,800.00
704.48         
17,000.00
207.40
300,471.57

ทัง้ นี้ การท�ำธุรกรรมการเงินใหม่ๆ ส�ำหรับลูกค้าผ่าน Krungthai Next สามารถเพิม่ ความสะดวกสบายมากขึน้ และยังช่วยลดปริมาณ
กระดาษสลิปที่เกิดจากท�ำธุรกรรมหน้าเคาน์เตอร์หรือตู้ ATM ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
ปริมาณการลดใช้สลิป

500,000
0

2557

ห่อ
กิโลกรัม

2558

2559

2560

2561

รวม

9,166,796

1,124,000
1,202,680

1,715,325
1,835,398

1,661,834
1,778,162

1,000,000

1,522,050
1,691,586

1,562,665
1,672,050

1,500,000

1,522,050
1,628,593

2,000,000

ห่อ

9,808,469
กิโลกรัม

2562

หมายเหตุ : สลิป 500 ชุด : 1 ห่อ = 1.07 กิโลกรัม

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2562
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ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
102-11, 103-2, 201-2, 203-2
ธนาคารในฐานะสถาบันการเงินมีบทบาทส�ำคัญต่อการร่วมสร้างผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมทีด่ ี (Environmental Impact) ด้วยการเป็น
แหล่งทุนให้สินเชี่อต่อภาคเอกชน และผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneur) เพื่อพัฒนานวัตกรรมลดผลกระทบปัญหาจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และการรักษาสภาพแวดล้อม
ล�ำดับ

ผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

1

โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม

2

วัตถุประสงค์

ธนาคารในฐานะผู ้ จั ด การกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม
ด�ำเนินโครงการสินเชือ่ เพือ่ สิง่ แวดล้อมส�ำหรับภาคเอกชน
ร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยมีกรอบให้การสนับสนุน
เงินกูอ้ ตั ราดอกเบีย้ ต�ำ ่ ร้อยละ 2-3 ต่อปี เพือ่ จูงใจให้กบั
ภาคเอกชน ลูกค้าธนาคารได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการดูแล
สิ่งแวดล้อม
กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ มได้ ก� ำ หนด 3 ลั ก ษณะ
โครงการที่ ธ นาคารสามารถพิ จ ารณาสิ น เชื่ อ และ
โครงการได้เอง (ไม่ตอ้ งผ่านการพิจารณาคณะกรรมการ
กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม) เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความคล่ อ งตั ว
ในการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร อุปกรณ์ ในระบบ
บ�ำบัดอากาศ น�้ำเสีย หรือระบบก�ำจัดของเสีย
เพือ่ ทดแทนระบบเดิมทีม่ อี ยู่ งบประมาณไม่เกิน 50 ลบ.
2. โครงการติดตั้งระบบหมักมูลสัตว์ เพื่อน�ำกลับมา
ท�ำปุ๋ย หรือสารบ�ำรุงดินที่มีก�ำลังการผลิตต่อเครื่อง
ไม่เกิน 20 ตัน/วัน
3. โครงการก่ อ สร้ า งเฉพาะระบบบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย ที่ มี
ความสามารถบ�ำบัดไม่เกิน 100 ลูกบาศก์เมตร/วัน
โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการ ธนาคารด�ำเนินโครงการฯ ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงาน
อนุรักษ์พลังงานโดยสถาบัน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
การเงิน
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยส่งเสริมผลักดันให้เกิดการลงทุน
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้การสนับสนุนเงินกู้ยืม
แก่ผู้ประกอบการที่สามารถสร้างการอนุรักษ์พลังงาน
อย่ า งยั่ ง ยื น ในองค์ ก รได้ ปั จ จุ บั น ธนาคารด� ำ เนิ น
โครงการ ในระยะที่ 6 (วงเงินสินเชื่อเพิ่มเติม)

เกณฑ์การพิ จารณาให้สินเชื่อ

ธนาคารจะเป็นผูพ้ จิ ารณาสินเชือ่
ตามระเบี ย บธนาคารให้ กั บ
ผู้ประกอบการที่จัดท�ำโครงการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ขยายระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสีย อากาศเสีย และ
อุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบฯ
ที่ได้รับการพิจารณาด้านเทคนิค
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม

ธนาคารจะเป็นผูพ้ จิ ารณาสินเชือ่
ตามระเบี ย บธนาคารให้ กั บ
ผู้ประกอบการที่จัดท�ำโครงการ
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานที่ ไ ด้ รั บ การ
พิจารณาด้านเทคนิคจากกองทุน
อนุรักษ์พลังงาน

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย
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โครงการเงินกู้เพื่ อสิ่งแวดล้อม
(บ�ำบัดน้�ำเสียได้ 107,772.50 ลบ.ม./ปี)

โครงการเงินหมุนเวียน
เพื่ อการอนุรก
ั ษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน
(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 15,358,992.53 KWH/ปี
และประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 59,874,503.37 บาท/ปี)

ปี 2541-ปัจจุบัน

ปี 2546-ปัจจุบัน

จ�ำนวนโครงการ

วงเงินสินเชื่อรวมสะสม

จ�ำนวนโครงการ

วงเงินสินเชื่อรวมสะสม

โครงการ

ลบ.

โครงการ

ลบ.

44

2,207.84

17

325.23

203-2
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้อนุมัติสินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการโรงงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)
ที่ได้ด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยได้ด�ำเนินการปล่อยสินเชื่อให้กับพลังงานหมุนเวียน 2 ประเภท ได้แก่ พลังงาน
แสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวล/พลังงานขยะ ไปมากกว่า 23,000 บาท

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2562
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"ธนาคารกรุงไทยเข้าร่วมโครงการ OUR Khung Bang Kachao
และได้รว่ มท�ำกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นมะม่วงและต้นกล้วย
บนพื้ นที่น�ำร่อง 2.4 ไร่"

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

การด�ำเนินงานด้านสังคม

ธนาคารมองเห็นถึงความส�ำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
จึงถือว่าพนักงานทุกคนเป็นสินทรัพย์อันมีค่า
ที่ธนาคารต้องพัฒนาและรักษาไว้

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย
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การด�ำเนินงานด้านสังคม
103-2
ด้วยความเชื่อมั่นว่า “ทรัพยากรมนุษย์” คือ ทรัพยากร
ที่ส�ำคัญสูงสุดขององค์กรและเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยผลักดันให้
ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในการเป็น Future
Banking ได้ ธนาคารจึงได้มีการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล เพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ Disrupt
ของเทคโนโลยี พฤติกรรมของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และการแข่งขัน
ทางธุ ร กิ จ ที่ รุ น แรงมากขึ้ น ตลอดจนเพื่ อ ให้ ธ นาคารสามารถ
สนั บ สนุ น นโยบายภาครั ฐ ในฐานะธนาคารพาณิ ช ย์ ข องรั ฐ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

1. Workforce
Management
2. Up-skill & Re-skill

เป้าหมาย

ธนาคารได้กำ� หนดกลยุทธ์ดา้ นทรัพยากรบุคคล ทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยาว โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากร
ในองค์กรให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีผ่านการก�ำหนดกลยุทธ์หลัก
5 ด้าน คือ 1. การบริหารจัดการอัตราก�ำลัง 2. การ Up-skill &
Re-skill พนักงาน 3. การบริหารจัดการพนักงานกลุ่มศักยภาพ
(Talent Management) 4. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ
PDO (Performance Driven Organization) และ 5. การขับเคลือ่ น
กรุงไทยคุณธรรม
การด�ำเนินการ

การบริหารจัดการอัตราก�ำลัง • ทบทวนแผนอัตราก�ำลังให้สอดรับกับแผนธุรกิจ และ
ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
การขับเคลื่อนธนาคารสู่ Future Banking โดยค�ำนึงถึง
สอดรับกับความต้องการของ
ความเหมาะสมของธุรกิจ และหลักสิทธิมนุษยชน
ธุรกิจ
พนักงานมีทักษะที่เพียงพอ • พัฒนาพนักงานให้เก่งงาน เก่งคน และเก่งเทคโนโลยี
และเหมาะสมต่อการขับเคลือ่ น
โดยทบทวน Competency ของพนักงาน ทั้ง Core
ธุรกิจ และยุทธศาสตร์ Future
Competencies, Technical Competencies และ
Banking ของธนาคาร
Management Competencies รวมไปถึง Leadership
Development Framework เพือ่ ให้สอดรับกับนโยบาย
การมุง่ สู่ Future Banking นอกจากนัน้ ยังได้ดำ� เนินการ
ประเมิน Competency ของพนักงานทั่วทั้งองค์กร
เพื่อหาจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา และน�ำผล
การประเมินมาใช้ประกอบการก�ำหนดแนวทางการพัฒนา
ในรู ป แบบต่ า งๆ โดยเน้ น ที่ ก ารพั ฒ นาในรู ป แบบ
Coaching & Feedback และ Rotation
• ให้ความส�ำคัญกับการ Up-skill & Re-skill พนักงาน
ที่ได้รับผลกระทบจาก Digital Banking โดยเน้น
การพัฒนาทั้งด้าน Performance และ Potential
เพื่อให้สามารถเติบโตตามเส้นทางความก้าวหน้าได้
• ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา Leadership แก่หัวหน้า
หน่วยงานทุกระดับ (ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง)
เนื่องจากหัวหน้าหน่วยงานเป็นปัจจัยส�ำคัญในการ
ยกระดับความผูกพันของพนักงาน (Engagement)
และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งจะน�ำไปสู่
วัฒนธรรม Performance Driven Organization (PDO)
ที่ช่วยรักษาคนดีคนเก่ง และสร้างการเติบโตที่มั่นคง
และยั่งยืนของธนาคารต่อไป
• ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Life-long Learning ให้แก่
พนักงานในธนาคาร โดยเน้นการสร้างรูปแบบและ
แหล่งเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย เช่น E-learning, Knowledge
Management (KM) Website เป็นต้น

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย

044

103-2
กลยุทธ์

เป้าหมาย

การด�ำเนินการ

3. Talent Management

ธนาคารสามารถดึ ง ดู ด • ปรั บ ปรุ ง ช่ อ งทางการสรรหาบุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพ
บริ ห ารจั ด การ และรั ก ษา
ภายนอก โดยมุ่งเน้นการใช้ช่องทาง Online การจัดท�ำ
บุคลากรกลุ่ม Talent ได้
โครงการพิ เ ศษต่ า งๆ รวมถึ ง การสร้ า งเครื อ ข่ า ย
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
พันธมิตร
• เน้นการมอบหมาย Project พิเศษเพื่อให้พนักงาน
Talent ได้ แ สดงศั ก ยภาพตามความถนั ด และ
ความสนใจ รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการหมุนเวียนงาน
ทัง้ ภายในธนาคาร และระหว่างบริษทั ย่อยของธนาคาร
(Secondment) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระหว่างกัน
• ส่งเสริมการจัดท�ำ IDP เพือ่ พัฒนาสูก่ ารเป็น Successor
ของธนาคาร และเพื่ อ การเติ บ โตตามเส้ น ทาง
ความก้าวหน้าต่อไป
4. PDO (Performance สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก ร • ให้ความรู้แก่พนักงานทั่วทั้งธนาคารให้มีความเข้าใจ
Driven Organization) แบบ PDO เพื่ อ ยกระดั บ
ในแนวทางการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน (Performance)
Performance ธนาคาร และ
ตามแนวทาง PDO ของธนาคาร
การให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม • ส่ ง เสริ ม การให้ ผ ลตอบแทนที่ ส อดคล้ อ งกั บ ผล
แก่พนักงาน
การปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง ท�ำมากได้มาก ท�ำน้อย
ได้น้อย ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นก�ำลังใจให้กับพนักงานที่ตั้งใจ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
5. กรุงไทยคุณธรรม

สร้ า งองค์ ก รคุ ณ ธรรม • ด�ำเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรม ซึง่ เป็นปัจจัยส�ำเร็จหนึง่
ต้ น แบบและการผลั ก ดั น
ในการสร้ า งพนั ก งานให้ เ ป็ น ทั้ ง คนดี แ ละคนเก่ ง
ให้ เ กิ ด วั ฒ นธรรม Zero
โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยให้พนักงานได้มีส่วนร่วม
Tolerance ในองค์กร
ในการระดมความคิด “ปัญหาที่อยากแก้ ความดี
ที่อยากท�ำ” ผ่านกระบวนการ “ระเบิดจากข้างใน”
เพือ่ ยกระดับกระบวนการท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้
การสร้างวัฒนธรรมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)
และการขับเคลื่อนธนาคารคุณธรรมต้นแบบต่อไป

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2562

045

102-7, 102-8, 405-1
ในปี 2562 ธนาคารกรุงไทยมีบคุ ลากรจ�ำนวนทัง้ สิน้ 21,133 คน สามารถจ�ำแนก
ตามเพศ ประเภทการจ้าง พื้นที่ และระดับพนักงาน ดังนี้

ข้อมูลจ�ำนวนของพนักงาน

จ�ำแนกตามประเภท
การจ้าง

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

ผู้บริหารระดับสูง
49 24
ผู้บริหารระดับต้น-กลาง 1,561 1,732
พนักงาน
5,179 13,872
รวม
6,789 15,628
ลูกจ้างบริการ*
106 21
พนักงาน
ชั่วคราว
Outbound**
2
14
รวม
108 35
รวมทั้งหมด
6,897 15,663

พนักงาน
ประจ�ำ
พนักงาน
จ้างเต็มเวลา
(Full-time)

จ�ำแนกตามระดับ
พนักงาน

ปี 2560

ปี
2562

ธนาคารกรุงไทย
มีบุคลากรจ�ำนวนทั้งสิ้น

21,133 คน

ปี 2561

ปี 2562

รวม

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวม

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวม

73
3,293
19,051
22,417
127
16
143
22,560

50
1,498
4,938
6,486
103
2
105
6,591

29
1,694
13,397
15,120
36
17
53
15,173

79
3,192
8,335
21,606
139
19
158
21,764

56
1,446
4,774
6,276
77
26
103
6,379

27
1,643
13,025
14,695
33
26
59
14,754

83
3,089
17,799
20,971
110
52
162
21,133

*ลูกจ้างบริการ : ลูกจ้างทัง้ หมด ยกเว้นลูกจ้างท�ำหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์
**ลูกจ้างอืน่ ๆ : ล ูกจ้างท�ำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ ลูกจ้างท�ำหน้าที่ตรวจสอบกิจการและที่พักอาศัยลูกค้า และลูกจ้างท�ำหน้าที่ติดตาม
หนีร้ ายย่อยภาคสนาม

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย
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สิทธิในการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรอง

102-41, 103-2, 103-3, 407-1
เป้ าหมาย
การดำ�เนินงานปี

2565

(ระยะยาว)

เป้ าหมาย
การดำ�เนินงานปี

ผลการ
ดำ�เนินงานปี

2562

2562

ข้อพิ พาทแรงงานเป็น 0

ข้อพิ พาทแรงงานเป็น 0

ข้อพิ พาทแรงงานเป็น 0

ธนาคารให้สิทธิ เสรีภาพ ในการสมาคม และการร่วมเจรจา
ต่อรอง ซึ่งถือเป็นสิทธิพื้นฐานเพื่อปกป้องกรณีที่ลูกจ้างถูกเอารัด
เอาเปรียบจากนายจ้าง โดยปฏิบตั ติ ามหลักกฎหมายพระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
ส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานฯ ประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
เรื่ อ ง มาตรฐานขั้ น ต�่ ำ ของสภาพการจ้ า งงานในรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ (มาตรา 575-586: ลักษณะ
การจ้างงาน) และแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ คือแต่งตัง้ คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ ซึ่งกรรมการธนาคารคนหนึ่งเป็นประธาน ในส่วน
ของคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง จ�ำนวน 9 คน
และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง (ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคาร
กรุงไทย) จ�ำนวน 9 คน โดยก�ำหนดให้มีการประชุมเป็นประจ�ำ
ทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ธนาคารมีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูแ้ ทนฝ่ายลูกจ้างในการเจรจาต่อรองกับฝ่ายนายจ้าง
โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
พ.ศ. 2518 ในปัจจุบนั มีสมาชิกจากทัว่ ประเทศ ในปัจจุบนั มีสมาชิก
จากทั่วประเทศ รวม 17,776 คน คิดเป็นร้อยละ 84 ของจ�ำนวน
พนักงานทั้งหมด
ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ทั้งสิ้น
12 ครั้ง รวม 47 เรื่อง รูปแบบของการประชุมจะเป็นไปในลักษณะ
ร่วมปรึกษาหารือ (Joint Consultation Committee) โดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์ขององค์กรเป็นส�ำคัญ ซึง่ คณะกรรมการฯ ได้รว่ มกันหารือ
ด�ำเนินการแก้ไขและมีข้อสรุป พร้อมทั้งมีมาตรการแก้ไขแล้วเสร็จ
ในทุกเรื่อง ตามกรอบของกฎหมายที่ใช้บังคับกับธนาคาร ยึดมั่น
ในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติทั้งทางด้านเชื้อชาติ
การนั บ ถื อ ศาสนา เพศ และพวกพ้ อ ง ส่ ง ผลให้ ธ นาคารมี
แรงงานสัมพันธ์ทดี่ ี มิได้เกิดการยืน่ ข้อเรียกร้องจากสหภาพแรงงานฯ
โดยสามารถแสดงข้อมูลระหว่างปี 2560-2562 ได้ดังนี้

การเจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงาน
จ�ำนวนข้อการเจรจาต่อรอง
จ�ำนวนข้อการเจรจาต่อรองที่ได้รบ
ั การแก้ไขแล้ว
จ�ำนวนข้อการเจรจาต่อรองก�ำลังอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ

0
ปี 2560

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น
ของพนักงานหลากหลายช่องทาง ดังนี้
E-Mail

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

0
ปี 2561

0
ปี 2562

โดยฝ่ า ยบริ ห ารงานวิ นั ย และพนั ก งานสั ม พั น ธ์ เ ป็ น ผู ้ รั บ
ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ  และพร้อมที่จะ
ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารกับพนักงานเพิ่มมากขึ้นต่อไป

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2562

047

การด�ำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล

103-2, 103-3
เป้ าหมาย
การดำ�เนินงานปี

2565

(ระยะยาว)
พั ฒนาพนักงานทุกระดับให้มี
รูปแบบการท�ำงานแบบ Extreme
Digitalization และสามารถน�ำ
ข้อมูลและเทคโนโลยีมาสร้าง
มูลค่าเพิ่ มในงานได้

เป้ าหมาย
การดำ�เนินงานปี

ผลการ
ดำ�เนินงานปี

2562

2562

มุ่งเน้นการพั ฒนาเพื่ อตอบสนอง
นโยบาย Future Banking ของ
ธนาคาร และกลุ่ม 5 Ecosystems
ของประเทศ

การด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของธนาคาร

ธนาคารมีนโยบายเรือ่ งการแต่งตัง้ และการว่าจ้างทีเ่ ป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติ ให้โอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกัน
และโปร่งใส โดยมีแนวทางด�ำเนินการ ดังนี้
1. ตามระเบียบการพนักงานเรื่องการแต่งตั้งและว่าจ้าง
พนักงานของธนาคาร ไม่มีระบุหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่เป็นการ
กีดกันการจ้างงานหรือการเลือกปฏิบัติ แต่เปิดโอกาสการจ้างงาน
อย่างเท่าเทียมจากความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เป็นไป
ตามคุณสมบัตขิ องพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีกระบวนการคัดเลือก
อย่างโปร่งใสโดยมีการประกาศรับสมัคร และพิจารณาคุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถ ความมุ่งมั่น และทัศนคติที่ดี โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการท�ำหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือก
2. การประกาศรับสมัครงานของธนาคารในต�ำแหน่ง
ต่างๆ เคารพสิทธิมนุษยชน ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ
ในการสมัครงาน รวมถึงมีการประกาศรับสมัครต�ำแหน่งพิเศษ
ส�ำหรับผู้พิการ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการท�ำงานให้กับผู้พิการ
และธนาคารให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการ โดยมีการก�ำหนดนโยบายและแนวทางในการด�ำเนินการ
เพื่อส่งเสริมคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในรูปแบบต่างๆ
ทัง้ การจ้างงาน การให้การสนับสนุนด้านทุนทรัพย์เพือ่ พัฒนาอาชีพ
และการให้ความช่วยเหลืออื่นใด รวมถึงการสนับสนุนเงินตามที่
กฎหมายก�ำหนด
นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงกลุม่ ผูพ้ กิ าร โดยธนาคารปฏิบตั ิ
ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2560
โดยมาตรา 33 ว่าจ้างผู้พิการจ�ำนวน 1 คน, มาตรา 34 น�ำส่งเงิน
เข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส�ำหรับการ

ธนาคารด�ำเนินการพั ฒนาพนักงานในด้าน
ต่างๆ เพื่ อเตรียมพร้อมสนับสนุนนโยบาย
Future Banking และกลุ่ม 5 Ecosystems
อาทิ หลักสูตร Reimaging Your
Business for the Digital Age
จัดโดย The Harvard Business School
Association of Thailand หลักสูตร
FinTech: กฎหมายที่เกี่ยวข้องและก�ำกับดูแล
หลักสูตรโครงการศาลดิจท
ิ ัล (e-Court)
หลักสูตร GFMIS บน KTB Corporate
Online เป็นต้น

ชดเชยการว่าจ้างพนักงานจ�ำนวน 26 คน และมาตรา 35 ว่าจ้าง
ผู้พิการผ่านสภากาชาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 194
คน (ตามสัดส่วนจ�ำนวนพนักงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี)
การด�ำเนินงานด้าน Employee Engagement
ของธนาคาร (103-1)

บ้านหลังนี้...มีแต่ความผูกพั น
ร่วมกันสร้าง Krungthai ให้เป็นบ้านหลังที่สอง
ของพนักงาน และ Best Digital Bank

ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการดูแลพนักงาน โดยเล็งเห็นว่า
พนั ก งานทุ ก คนคื อ “คนส� ำ คั ญ ” เห็ น ได้ จ ากวิ สั ย ทั ศ น์ ข อง
ธนาคาร “Growing Together” ได้ ก� ำ หนดความหมายไว้
อย่างชัดเจนว่า “คุณ” คนแรก คือ “พนักงาน” รวมทั้งให้การเพิ่ม
ความผูกพันของพนักงานและผลักดันให้ธนาคารเป็นองค์กรที่
ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยผลงานเป็ น ส� ำ คั ญ (Performance Driven
Organization) ซึง่ น�ำไปสูผ่ ลลัพธ์ทดี่ ตี อ่ การด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย
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103-2

การเสริมสร้างความมุ่งมั่นผูกพั น

ผลจากการส�ำรวจความมุ่งมั่นผูกพันของพนักงานที่มีต่อ
ธนาคารจะน�ำไปประมวล วิเคราะห์ เชือ่ มโยงกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ
และน�ำไปสู่การก�ำหนดแผนเพื่อปรับปรุง แก้ไข เสริมสร้าง และ
ยกระดับความมุ่งมั่นผูกพันทั้งในภาพรวมธนาคาร รายหน่วยงาน
และจ�ำแนกไปถึงกลุ่มพนักงานต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการท�ำงานของพนักงานดียิ่งขึ้นอย่างตรงจุด โดยในปี 2562
ธนาคารได้จัดให้มีโครงการ Krungthai Employee Engagement

เพื่อสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของธนาคารด�ำเนินการเสริมสร้าง
ความมุง่ มัน่ ผูกพันของพนักงานให้เกิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึง
จัดกิจกรรมสร้างจิตส�ำนึกรักและความภาคภูมิใจที่มีต่อธนาคาร
สร้างวัฒนธรรมการยกย่องชมเชย พร้อมทั้งธนาคารได้สร้าง
ช่องทางการสื่อสารในหลายรูปแบบเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน การแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ อ้ มูล และการแสดงความคิดเห็น
สามารถเชือ่ มโยงความสัมพันธ์อนั ดีทงั้ ในระดับพนักงาน หน่วยงาน
และระหว่างหน่วยงานทั่วประเทศได้
คอลัมน์
"One Krungthai Talk"

Krungthai Intranet

ONE
KTB

ให้แก่พนักงาน
กิจกรรมเสรม
ิ สรา้ง
ความมุง
่ มัน
่ ผูกพั น
ของธนาคาร

Email
KTB Employee Engagement

G+
Youtube Channel:
PR Krungthai

Krungthai Family Plus
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ระดับความมุ่งมั่นผูกพั นของพนักงานที่มีต่อธนาคาร

ธนาคารมุง่ เน้นการสร้างความมุง่ มัน่ ผูกพันระหว่างพนักงานกับธนาคารอย่างจริงจัง
จึงได้ทำ� การส�ำรวจความมุง่ มัน่ ผูกพันของพนักงานทีม่ ตี อ่ ธนาคารปีละ 2 ครัง้ อย่างต่อเนือ่ ง
ผ่านช่องทาง Google Form พร้อมกันทั่วทั้งธนาคาร ซึ่งพนักงานสามารถเข้าตอบ
แบบส�ำรวจฯ ได้ทกุ ที่ ทุกเวลา แม้ไม่ได้อยูใ่ นทีท่ ำ� งานผ่าน Smart Device ของตนเอง เพือ่ ให้
ธนาคารทราบถึงความคาดหวังในการท�ำงานของพนักงานและระดับความมุง่ มัน่ ผูกพันของ
พนักงานที่มีต่อธนาคาร โดยหน่วยงานกลางด้านงานวิจัยของธนาคารเป็นผู้ก�ำหนด
กระบวนการวัดผลและตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าผลส�ำรวจที่ได้สะท้อน
สภาพการณ์ที่แท้จริง
ส�ำหรับในปี 2562 มีพนักงานให้ความร่วมมือตอบแบบส�ำรวจมากถึง 98.84%
มีผลส�ำรวจในภาพรวมธนาคารเท่ากับ 4.52 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน แสดงให้
เห็นว่าพนักงานธนาคารกรุงไทยทุกคนพร้อมมุ่งมั่นทุ่มเทก�ำลังกายใจก้าวสู่เป้าหมายของ
ธนาคารอย่างยั่งยืน

ในปี 2562
มีพนักงานให้ความร่วมมือ
ตอบแบบส�ำรวจมากถึง

98.84%
ผลส�ำรวจ
ภาพรวมของธนาคาร
เท่ากับ

4.52

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2562
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การด�ำเนินงานด้าน Talent
Attraction and Retention

ปัจจุบันธนาคารจะพิจารณารับพนักงานใหม่
โดยเน้นหน่วยงานที่มีความจ�ำเป็นต่อการรองรับ
Digital Banking ขณะทีพ่ นักงานเดิมธนาคารจะเน้น
พั ฒ นาพนั ก งานให้ มี ทั ก ษะใหม่ ๆ (Re-Skill)
ที่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน เพื่อให้พนักงาน
มีขีดความสามารถที่พร้อมปฏิบัติงาน และธนาคาร
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามแผนยุทธศาสตร์
ที่ก�ำหนด
ส�ำหรับการดึงดูดบุคคลากรภายนอกทีม่ คี วามรู้
ความสามารถโดดเด่นมาปฏิบัติงานกับธนาคาร
ธนาคารด� ำ เนิ น การผ่ า นโครงการต่ า งๆ อาทิ
โครงการ Management Trainee (MT), โครงการ
ทุนการศึกษาปริญญาโทต่างประเทศ นอกจากนั้น
ปัจจุบันธนาคารยังเพิ่มช่องทางการสรรหาบุคลากร
ที่มีความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้องกับ Digital
Banking ได้แก่ ด้าน Data Scientist/Data Analytics
โดยสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ
ในการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงที่ได้รับทุน
จากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เข้ามาปฏิบัติงานกับ
ธนาคาร เพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นเข้ามาร่วมพัฒนา
นวัตกรรมส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจและบริการด้าน
การเงินเพือ่ รองรับการท�ำงานของธนาคารทีม่ งุ่ สูก่ าร
เป็น Digital Banking โดยเมื่อเข้ามาร่วมปฏิบัติงาน
กับธนาคาร ธนาคารจะมอบหมายงานทีเ่ ป็น ProjectBased และมีการน�ำลักษณะการท�ำงานแบบ Agile
มาปรับใช้ นอกจากนั้น ธนาคารจะมีการพิจารณา
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับทักษะ ความรู้ความ
สามารถ ประสบการณ์ โดยเทียบเคียงกับ Market

Rate และธนาคารยังได้มีการปรับรูปแบบองค์กร
ให้มีความคล่องตัว เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์ปัจจุบัน
ส� ำ หรั บ การดู แ ลและรั ก ษาพนั ก งานกลุ ่ ม
ศักยภาพสูง ธนาคารได้มีการศึกษาข้อมูลต่างๆ
จาก Best Practice ในองค์กรชั้นน�ำทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งได้น�ำข้อมูลที่เกี่ยวกับพนักงาน
มาวิเคราะห์ เพือ่ เป็นแนวทางดูแลทัง้ ด้าน Financial
และด้าน Non-Financial โดยในด้าน Financial
ธนาคารได้มีการจัดท�ำ  Compensation Review,
Market Adjustment เพื่ อ ให้ พ นั ก งานได้ รั บ
ผลตอบแทนเหมาะสมสอดคล้องกับ Market Rate
ขณะที่ด้าน Non-Financial นั้น ธนาคารมีการดูแล
ในด้าน Career Path เพือ่ ให้พนักงานแต่ละคนมีเส้นทาง
ความก้าวหน้าทีเ่ หมาะสมกับ Performance และ
Potential นอกจากนั้น ธนาคารได้จัดท�ำ Rotation
Plan เพื่อให้พนักงานมีโอกาสหมุนเวียนเปลี่ยนงาน
(Job Rotation) ไปในงานที่ท้าทายความสามารถ
เพือ่ เสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงานมีทกั ษะ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย รวมทั้ง
ได้มีการจัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual
Development Plan) เพื่อเตรียมพนักงานกลุ่ม
ศักยภาพสูงให้มีความพร้อมส�ำหรับการทดแทน
ต�ำแหน่งที่สูงขึ้น (Successor) ต่อไป
ธนาคารกรุ ง ไทยมี แ นวทางในการดึ ง ดู ด
บุ ค ลากรภายนอกที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ
มีศักยภาพสูงเป็นกลุ่ม Top Notch มาปฏิบัติงาน
กับธนาคาร ผ่านโครงการต่างๆ ประกอบด้วย
1. การให้ ทุ น ปริ ญ ญาโทต่ า งประเทศ
ณ มหาวิทยาลัยชั้นน�ำของโลก ซึ่งปัจจุบันธนาคาร
เน้ น ให้ ทุ น ในสาขาวิ ช าที่ ขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รไปสู ่
Digital Banking ยกตัวอย่างเช่น สาขาวิชา Data
Science & Analytics, Computer Science, AI &
Machine Learning, Cyber Security เป็นต้น
2. โครงการ Management Trainee (MT)
จะเน้นรับพนักงานที่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ
ทัง้ ด้าน IT, สินเชือ่ และตลาดเงินตลาดทุน เพือ่ ดึงดูด
บุ ค ลากรศั ก ยภาพสู ง ที่ มี ป ระสบการณ์ เ ข้ า มา
ปฏิบัติงานกับธนาคาร
3. การรั บ นั ก เรี ย นทุ น โครงการพั ฒ นาและ
ส่งเสริมผูม้ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (พสวท.) และโครงการทุนส�ำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย
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เข้ามาชดใช้ทุนต่อเนื่องกับธนาคาร โดยธนาคารได้เริ่มด�ำเนินการ
อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2559 โดยบุคลากรเหล่านีจ้ ะมีทกั ษะทางด้าน
Data Science & Data Analytics ซึง่ เป็นทักษะทีธ่ นาคารต้องการ
ส�ำหรับรองรับสู่การเป็น Digital Banking
นอกจากนั้นในปี 2562 ธนาคารยังได้มองหาช่องใหม่ๆ
ในการดึงดูดบุคลากรศักยภาพสูง โดยการให้ทุนส�ำหรับพนักงาน
ภายใน ส�ำหรับการเรียนต่างประเทศ และในประเทศ ซึ่งจะเน้น
ในสาขาวิชาทางด้าน Digital Banking เช่นเดียวกับทุนต่างประเทศ
โดยให้ทนุ ดังกล่าวถือว่าเป็นการ Re-Skill พนักงานได้อกี ทางหนึง่ ด้วย

นอกเหนือจากการดึงดูดบุคลากรศักยภาพสูงผ่านโครงการ
ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ธนาคารจะพิจารณาหน่วยงาน หรือลักษณะ
งานที่มีความท้าทาย งานที่เป็น Project-Based ให้กับพนักงาน
นอกจากนัน้ ธนาคารจะพิจารณาผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับทักษะ
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ โดยเทียบเคียงกับ
Market Rate และภายหลังจากทีพ่ นักงานเข้ามาปฏิบตั งิ าน ธนาคาร
จะดูแลและพัฒนาพนักงานกลุ่มศักยภาพดังกล่าวผ่านการจัดท�ำ
แผนพั ฒ นารายบุ ค คล (Individual Development Plan)
และ Retention Program ต่อไป

Talent Retention

ด้านการ Retention พนักงานกลุ่มศักยภาพสูง ธนาคาร
ได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ จาก Best Practice ในองค์กรชั้นน�ำ
ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งยังได้น�ำข้อมูลต่างๆ ภายใน
ธนาคารมาวิเคราะห์ เพื่อเป็นการวางแนวทางในการดูแล
พนักงานกลุ่มดังกล่าวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ส�ำหรับปี
2562 ธนาคารได้เริม่ จัดท�ำ Monitoring Form เพือ่ เป็นเครือ่ งมือ
ในการควบคุมดูแลปัจจัยต่างๆ ที่จะ Retain พนักงาน
ทั้งทางด้าน Career Path และผลตอบแทน โดยผลจาก
Monitoring Form ดังกล่าว สายงานทรัพยากรบุคคลฯ
จะน�ำไปสือ่ สารและหารือกับสายงานฯ ต่างๆ เพือ่ หาแนวทาง
ในการ Retain พนักงานในแต่ละรายต่อไป
โดยปั จ จุ บั น แนวทางในการ Retain พนั ก งานกลุ ่ ม
ศักยภาพสูงของธนาคารมีทั้งด้าน Financial และด้าน
Non-Financial ซึ่งประกอบด้วย
Quality of Work ธนาคารมีการมอบหมายงาน หรือ
โครงการทีท่ า้ ทายและเป็นโครงการทีส่ ำ� คัญของธนาคารให้กบั
พนักงานกลุม่ ศักยภาพสูงเพือ่ เป็นการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
อยูเ่ สมอ ยกตัวอย่างโครงการส�ำคัญ เช่น โครงการ Krungthai
Next, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, โครงการชิม ช้อป ใช้ เป็นต้น
Future Growth ธนาคารมีการดูแลเส้นทางความก้าวหน้า
ของกลุ่มศักยภาพสูงผ่าน Monitoring Form เพื่อช่วยในการ
Monitor Career Path ของพนั ก งานแต่ ล ะรายว่ า
อยูใ่ นจุดทีเ่ หมาะสมกับ Performance และ Potential หรือไม่
หากอยู่ในจุดที่ต้องดูแล สายงานทรัพยากรบุคคลฯ จะร่วม
หารือกับสายงานฯ ต่างๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
Reward ธนาคารมีการดูแลเงินเดือน และกระบอก
เงินเดือนของกลุ่มศักยภาพสูงแต่ละรายให้มีความเหมาะสม

โดยเทียบเคียงกับ Market Rate และค่างานในงานทีพ่ นักงาน
ปฏิบัติงานอยู่
Work-Life Balance ธนาคารดูแลด้านสวัสดิการต่างๆ
ทั้งของพนักงาน และครอบครัว (คู่สมรส บุตร) นอกจากนั้น
ธนาคารยั ง ได้ มี ก ารปรั บ สภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งาน
โดยเฉพาะหน่วยงานทางด้าน Innovation ให้มีความทันสมัย
และกระตุน้ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ทจี่ ะคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ให้กับธนาคารต่อไป
Inspiration ธนาคารเน้นจัดกิจกรรมที่สร้าง Inspiration
ให้กบั พนักงานในหลายๆ โอกาส ทัง้ การให้พนักงานได้เข้าไป
มีส่วนร่วมในงาน/กิจกรรมส�ำคัญๆ ของธนาคาร การจัด
กิจกรรมให้นักเรียนทุนของธนาคารได้มีโอกาสรับประทาน
อาหารกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้นักเรียนทุนได้รับนโยบาย
โดยตรงจากผู้บริหาร โดยในปี 2562 ธนาคารได้มีการปรับ
รูปแบบของกิจกรรมทานข้าวกับผู้บริหารระดับสูงให้มีความ
Informal และผ่อนคลายมากขึ้น รวมทั้งสร้างบรรยากาศ
ของกิ จกรรมเพื่ อ กระตุ ้ น ให้ เ กิ ดการสื่ อ สารแบบ 2-Way
Communication ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทุน
ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับธนาคารมากขึ้น
จากแนวทางในการ Attract และ Retain พนักงานกลุ่ม
ศักยภาพสูงของธนาคารข้างต้นก็เพือ่ เป็นการเตรียมพนักงาน
กลุม่ ศักยภาพสูงให้มคี วามพร้อมส�ำหรับการทดแทนต�ำแหน่ง
ที่สูงขึ้น (Successor) รวมทั้งเพื่อเป็นการดูแลและพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้พนักงานเป็นก�ำลัง
ส�ำคัญของธนาคารในการที่จะขับเคลื่อนไปสู่การเป็น Digital
Banking ต่อไป
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401-1

จ�ำนวนและอัตราส่วนของพนักงานเข้าใหม่ และพนักงานที่พ้นสภาพ แยกตามช่วงอายุ เพศ และภูมิภาค
ปี 2560
ข้อมูลพนักงาน

ปี 2561

ปี 2562

เข้าใหม่
(คน)

พ้ นสภาพ
(คน)

เข้าใหม่
(คน)

พ้ นสภาพ
(คน)

เข้าใหม่
(คน)

พ้ นสภาพ
(คน)

285
3.85
595
3.63
880

234
3.16
542
3.31
776

287
4.35
367
2.42
654

594
9.01
854
5.63
1,448

386
6.05
456
3.09
842

417
6.54
678
4.60
1,095

572
8.33
305
2.71
3
0.05
880

437
6.37
297
2.64
42
0.74
776

233
5.35
415
3.41
6
0.11
654

303
6.95
521
4.29
624
11.89
1,448

294
12.17
532
3.98
16
0.30
842

162
6.71
516
3.86
417
7.81
1,095

638
5.45
242
2.01
0
0
880
1.13

480
4.10
296
2.46
0
0
776
1.00

606
5.47
48
0.45
0
0
654
0.45

850
7.67
598
5.60
0
0
1,448
1.00

802
7.28
40
0.40
0
0
842
0.77

629
5.71
464
4.59
2
13.33
1,095
1.00

จ�ำนวนของพนักงานจ�ำแนกตามเพศ

ชาย
ร้อยละ
หญิง
ร้อยละ
รวม
จ�ำนวนของพนักงานจ�ำแนกตามช่วงอายุ

อายุ < 30
ร้อยละ
อายุ 30 - 50
ร้อยละ
อายุ > 50
ร้อยละ
รวม
จ�ำนวนของพนักงานจ�ำแนกตามพื้ นที่

กลาง (กทม. และปริมณฑล)
ร้อยละ
ภูมิภาค
ร้อยละ
ต่างประเทศ
ร้อยละ
รวม
อัตราส่วน พนักงานใหม่ : พนักงานพ้นสภาพ

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย
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201-3, 401-2

การจัดสวัสดิการส�ำหรับพนักงาน

ธนาคารจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ครอบคลุมพืน้ ทีก่ ารปฏิบตั งิ านทีส่ ำ� คัญของธนาคาร ทัง้ อาคารส�ำนักงานใหญ่ ส�ำนักงานธุรกิจ
ส�ำนักงานเขต สาขา รวมถึงพื้นที่ท�ำการของธนาคาร ทั้งในนครหลวงและภูมิภาค โดยมีรายละเอียดสวัสดิการตามข้อที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานธนาคารกรุงไทยแบ่งตามประเภท

พนักงาน
ประจ�ำ

พนักงาน
สัญญาจ้าง

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

Outbound

ด้านเศรษฐกิจ

เงินเดือน
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
เงินค่าล่วงเวลา
เงินยืมสวัสดิสงเคราะห์
เงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
เงินสมทบเงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
เงินกู้เพื่อสวัสดิการพิเศษ
เงินช่วยเหลือพิเศษแก่พนักงานธนาคารที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ตั้งอยู่บนเกาะ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวต
ิ

เงินช่วยเหลือกรณีทุพพลภาพหรือถึงแก่กรรมจากการท�ำงาน
เงินทดแทน กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ถึงแก่กรรมเนื่องจาก
ท�ำงาน
เงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ อันมิใช่เนื่องจากท�ำงาน
เงินสงเคราะห์ค่าฌาปนกิจ
การฌาปนกิจสงเคราะห์
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือบุตร
เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย
ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน
ด้านการจูงใจ

รถยนต์ประจ�ำต�ำแหน่ง
เงินประจ�ำหน่วยงาน
เงินเพื่อตอบแทนความชอบในการท�ำงาน
เงินตอบแทนพิเศษในการท�ำงานกับธนาคารนาน
เงินตอบแทนพิเศษพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ต่อเนื่อง
เงินตอบแทนสาขาที่เปิดท�ำการทุกวัน
เครื่องแบบพนักงาน

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2562

053

201-3, 401-2
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานธนาคารกรุงไทยแบ่งตามประเภท

พนักงาน
ประจ�ำ

พนักงาน
สัญญาจ้าง

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

Outbound

ด้านสุขภาพ อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

สวัสดิการรักษาพยาบาล และทันตกรรม
การตรวจร่างกายประจ�ำปี
Krungthai Fitness Center

-

ด้านนันทนาการ สันทนาการ

บ้านพักสวัสดิการพนักงาน
วิปัสสนากรรมฐาน
กีฬาและนันทนาการ
ด้านการอ�ำนวยความสะดวกอื่นๆ

ร้านสหกรณ์พนักงานธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
บริการพนักงานต่างๆ อาทิ บริการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์,
การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ การอ�ำนวยความสะดวกด้านสวัสดิการพนักงาน
ร้านอาหารสวัสดิการ
หมายเหตุ :
- พนักงานประจ�ำ คือ พนักงานทีบ่ รรจุตำ� แหน่งเป็นพนักงานธนาคาร
- พนักงานสัญญาจ้าง คือ พนักงานทีธ่ นาคารท�ำการว่าจ้างโดยมีกำ� หนดเวลาจ้างโดยมีกำ� หนดระยะเวลาแน่นอน
- ลูกจ้างชัว่ คราว คือ ลูกจ้างทีจ่ า้ งไว้ปฏิบตั งิ านทีม่ ลี กั ษณะชัว่ คราวหรือมีกำ� หนดเวลาจ้าง และจะได้รบั สวัสดิการตามตาราง
- Outbound คือ พนักงานส�ำหรับให้บริการทางโทรศัพท์

401-3

ด้วยระบบการบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ท�ำให้ธนาคารเป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของพนักงาน โดยในปี 2562 ธนาคาร
มีอัตราการกลับเข้าท�ำงานและอัตราการคงอยู่ของบุคลากร หลังการใช้สิทธิลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร (จ�ำแนกตามเพศ) ดังนี้
กรณีของการลา
กรณีของการลา

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

จ�ำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร
จ�ำนวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร
จ�ำนวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลางานเลี้ยงดูบุตรแล้วกลับมาท�ำงาน
อัตรากลับมาท�ำงานและการคงอยู่ของพนักงานที่กลับมาหลังจากระยะการ
ลาหยุดสิ้นสุดลงแล้ว
จ�ำนวนพนักงานที่กลับมาท�ำงานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาหยุดเพื่อเลี้ยงดู
บุตร และยังท�ำงานต่อหลังจากนั้นไป 1 ปี (เปรียบเทียบปี 2561 กับ 2562)

6,379
80
77
96.25%

14,754
33
31
93.94%

21,133
113
108
95.58%

*67

**16

83

* ปี 2561 มพี นักงานชายลาช่วยภรรยาเลีย้ งดูบตุ รจ�ำนวน 70 ราย และท�ำงาน
ถึง 31/12/2562 จ�ำนวน 67 ราย (ลาออก 3 ราย)
**ปี 2561 มพี นักงานเพศหญิงลาเลีย้ งดูบตุ ร 18 ราย และท�ำงานถึง 31/12/2562
จ�ำนวน 16 ราย (ลาออก 2 ราย)

หมายเหตุ:
- ลาเลีย้ งดูบตุ ร คือ เพศหญิงลาเลีย้ งดูบตุ รต่อ หลังจากลาคลอดแล้ว
- ลาช่วยภรรยาเลีย้ งดูบตุ ร คือ เพศชายลาช่วยภรรยาเลีย้ งดูบตุ ร
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การฝึกอบรมและการให้ความรู้ Training and Education

ธนาคารตระหนักดีว่า “พนักงาน” คือ หัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กรและเป็นแรงผลักดันที่จะน�ำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน
ธนาคารจึงได้มงุ่ เน้นพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง บนพืน้ ฐานการปฏิบตั ติ อ่ บุคลากรอย่างเป็นธรรม โดยมุง่ เสริมสร้างโอกาสความก้าวหน้า
และบรรยากาศการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองทุกที่ ทุกเวลา
103-2

กลยุทธ์การด�ำเนินงาน

ตามนโยบายของธนาคารที่ มุ ่ ง พั ฒ นาพนั ก งานเพื่ อ ให้
บุคลากรมีความสามารถสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของ
ธนาคาร ซึ่งในปี 2562 ธนาคารเน้นเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
Krungthai Digital Banking ภายใต้แนวคิด “เก่งงาน เก่งคน
เก่งเทคโนโลยี” ผ่านกระบวนการพัฒนาพนักงานของธนาคาร
ที่เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์และปัจจัยต่างๆ มาเป็นตัวก�ำหนด
เช่น ยุทธศาสตร์ธนาคาร, กลยุทธ์สายงาน, Competency, Job
Description, Career Path, Training Need, Training Road Map,
Future Trend โดยแบ่งกลุ่มพนักงานออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ
ผูบ้ ริหารและระดับพนักงาน ธนาคารได้ดำ� เนินการพัฒนาพนักงาน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั บ แผน
ยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของธนาคาร ซึง่ มีการ
พัฒนาทักษะใน 3 ด้าน คือ Core Competency, Technical
Competency และ Management Competency เช่น ความรู้
ผลิตภัณฑ์ การขายและบริการ, สินเชื่อ, การพัฒนาภาวะผู้น�ำ 
(Leadership) ฯลฯ ผ่านหลากหลายช่องทางการพัฒนา เช่น
การฝึกอบรมแบบ Classroom Training ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร

โดยสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ, การศึกษา
หาความรู้ด้วยตนเอง (E-Learning), การเรียนรู้ผ่านระบบ VDO
Conference, การฝึกอบรมในงาน (OJT), Case Study &
Workshop ฯลฯ นอกจากนี้ธนาคารยังสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
บุคลากรผ่านการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ระหว่างบุคลากรภายใน
ธนาคาร (Experience based Training) ซึง่ ผูบ้ ริหารระดับสูงมีสว่ น
ร่วมสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภายในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง โดยท�ำหน้าที่วิทยากรภายใน (Internal Trainer) ถ่ายทอด
ความรู้ให้พนักงานโดยตรงเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนา
บุคลากร อีกทั้งยังมีการสร้างวัฒนธรรมการโค้ช (Coaching
Culture) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการโค้ชระดับมืออาชีพตาม
มาตรฐานสากล เพือ่ ให้ผบู้ ริหารสามารถใช้ทกั ษะการโค้ชในการดึง
ศักยภาพและสร้างแรงจูงใจในการท�ำงาน นอกจากนี้ เพือ่ เป็นการ
สร้างวัฒนธรรมองค์แห่งการเรียนรู้ ธนาคารยังเปิดโอกาสให้
พนักงานจากบริษัทในเครือ เข้ารับการอบรมไปพร้อมกับพนักงาน
ภายในธนาคารอีกด้วย
เพื่อให้กระบวนการพัฒนาบุคลากรและผู้น�ำเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกเหนือจากรูปแบบการอบรมที่กล่าวไปข้างต้น
ธนาคารยังได้ออกแบบหลักสูตรและเนือ้ หาทีเ่ น้นการเรียนรูอ้ ย่างมี
ปฏิสัมพันธ์ โดยสอดแทรกเนื้อหาการอบรมเข้ากับเกมส์ หรือ
การจ�ำลองเหตุการณ์ตา่ งๆ เพือ่ ให้พนักงานรูส้ กึ มีสว่ นร่วมในการเรียนรู้
และได้ทดลองฝึกฝนในสถานการณ์จริง อาทิ หลักสูตร Hackathon
หลักสูตร Consultative Selling Skill ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้
เสนอผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้าในสถานการณ์จริง หลักสูตร Strategic
Planning and Development และหลักสูตร Coaching เป็นต้น
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มาตรการด�ำเนินงาน

ท่ า มกลางความท้ า ทายทางเทคโนโลยี แ ละการแข่ ง ขั น
ที่รุนแรงจากคู่แข่ง (Bank และ Non-Bank) ทั้งในและต่างประเทศ
รวมถึงผลกระทบจากการ Disruption ในธุรกิจ ธนาคารจึงมุ่ง
พัฒนาตามความสามารถของพนักงาน (Core Competency,
Technical Competency) และความสามารถของผู้บริหาร
(Management Competency) โดยมีการวิเคราะห์และระบุส่วน
ที่ต้องพัฒนา (Development Areas) เพื่อน�ำมาใช้ในการวางแผน
การพัฒนาบุคลากรเพื่อปิด Competency Gap ทั้งนี้เพื่อให้
ธนาคารบรรลุเป้าหมายการเป็น Digital Banking ทีม่ กี ารด�ำเนินงาน
สอดคล้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบของหน่วยงานก�ำกับ
ฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรในฐานะหน่วยงานหลักในการ
พัฒนาบุคลากรและผูน้ ำ 
� ได้พจิ ารณาปัจจัยต่างๆ เริม่ จากรวบรวม
ข้อมูลความต้องการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานในระดับองค์กร

ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ธนาคาร นโยบายของผู้บริหาร นโยบาย
ของสายงาน รวมถึงความต้องการระดับบุคลากรเพื่อน�ำมาใช้
วิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยอื่นๆ อาทิ กรอบสมรรถนะ, ความท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรแผนปฏิบตั กิ ารขององค์กรทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยาว ฯลฯ เพื่อน�ำมาก�ำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรของ
ธนาคารอย่างครอบคลุมครบทุกมิติอันจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ของธนาคาร ซึง่ เป็นการเสริมสร้างทักษะการท�ำงานให้กบั พนักงาน
เพือ่ ให้รองรับกับการด�ำเนินธุรกิจท่ามกลางการแข่งขันอย่างรุนแรง
และการให้ความรู้ใหม่กับพนักงานที่มีการเปลี่ยนต�ำแหน่งงาน
(Up-skill & Re-skill) เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน โดยในปี 2562 ธนาคาร
ยังมุ่งเน้นการพัฒนาใน 4 ด้าน ดังนี้
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ธนาคารให้ความส�ำคัญในเรือ่ งการสร้างทักษะ
พื้นฐานที่จ�ำเป็นต่อการท�ำงาน โดยครอบคลุมถึง
ทักษะที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติในหน้าที่ ทักษะอื่นๆ
ที่ ส ่ ง เสริ ม การท� ำ งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลต่อองค์กรอย่างยั่งยืน รวมไปถึงเรื่อง
ต่างๆ ที่ส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
จากนโยบายที่มุ่งสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) ธนาคาร
จึงได้ริเริ่มโครงการก�ำหนดอัตลักษณ์และสร้าง
พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ เพือ่ ให้ความรูแ้ ละแนวทาง
ในการก�ำหนดแผนงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ขององค์กร เพื่อใช้เป็นต้นแบบ แนวทางในการ

ด้าน Leadership

ธนาคารส่งเสริมทักษะของผูบ้ ริหารให้มคี วามพร้อมและยกระดับ Performance
ของพนักงาน ซึง่ จากการวิเคราะห์ Management Competency ในปี 2562 ธนาคาร
เน้นการสร้าง Inspiration, Strategic Orientation และ Coaching Culture โดย
จัดหลักสูตรให้กับผู้บริหารของธนาคารทั้งหลักสูตรภายในและภายนอกโดยสถาบัน
ระดับโลกที่มีชื่อเสียง อาทิ Harvard Business School, Cornell University โดย
ผู้บริหารทุกท่านจะได้เข้ารับการแลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองด้านต่างๆ จาก
วิทยากรทีม่ ปี ระสบการณ์ อาทิ หลักสูตร 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�ำกับดูแลการให้บริการแก่
ลูกค้าอย่างเป็นธรรม ซึง่ เป็นไปตามสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ของลูกค้าผูม้ าใช้บริการทางการเงิน นอกเหนือจาก
เรื่ อ งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ง านแล้ ว
ในฐานะสถาบันการเงิน ธนาคารยังได้ให้ความส�ำคัญ
กั บ การให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ มาตรฐานการบั ญ ชี
รูปแบบใหม่ (IFRS 9) เนื่องจากรูปแบบการบัญชี
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร
อาทิ หลั ก สู ต รการเตรี ย มความพร้ อ มรองรั บ
มาตรฐานบัญชี IFRS 9 ส�ำหรับผู้บริหาร และ
หลั ก สู ต รความรู ้ ม าตรฐานการบั ญ ชี IFRS9
เป็นต้น

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย
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ด้านการ Up-Skill & Re-Skill

ธนาคารก�ำหนดทักษะที่จ�ำเป็นต่อการพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องตามนโยบายของธนาคาร ซึ่งแบ่งออกเป็น
- Future Bank เพือ่ เตรียมความพร้อมพนักงานให้เข้าใจและ
ใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล และเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ เพื่ อ รองรั บ
การเป็น Digital Banking ได้แก่ หลักสูตรการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
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

- Credit & Core Business เพื่อ
เตรียมความพร้อมพนักงานในการบริหาร
ประสบการณ์ลูกค้าเพื่อให้ได้รับบริการที่
เหนือความคาดหมายและสร้างความผูกพัน
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในยุ ค ดิ จิ ทั ล ได้ แ ก่
หลั ก สู ต ร 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
ระดมความคิด หาโอกาสทางธุรกิจ ในตลาด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, Fraud Risk in
Financial Institutions, Credit Derivative,
The Ultimate Dealmaker, A Guide to
Become A Trusted Solution Provider

- Retail เพือ่ เตรียมความพร้อมพนักงานในการปรับเปลีย่ น
รู ป แบบ/กระบวนการท� ำ งานเพื่ อ รองรั บ การก้ า วสู ่ ก ารเป็ 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

- Cyber Awareness เพือ่ สร้างความ
ตระหนักรู้ทางด้าน Cyber ให้กับพนักงาน
ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ก ารปฏิ บั ติ ง าน/การใช้
เทคโนโลยีมคี วามปลอดภัย ได้แก่ หลักสูตร
Cyber Risks กับการเปลีย่ นแปลงในยุค 4.0,
All-in-One Cyber security, Cybersecurity
Managing Risk in the Information Age,
การให้ความรู้ด้านการป้องกันข้อมูลส�ำคัญ
ของธนาคาร (DPA Protection Assessment),
พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล 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 เพื่ อ
ขับเคลือ่ นองค์กร โดยมีวตั ถุประสงค์ในการ
พั ฒ นาพนั ก งานให้ ส ามารถน� ำ ข้ อ มู ล
ธนาคารทีม่ อี ยูไ่ ปต่อยอดเพือ่ สร้างประโยชน์
ในการจั ด ท� ำ กลยุ ท ธ์ แ ละประกอบการ
ตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของธนาคาร
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ด้าน Digital Banking

จากกระแสดิจิทัลเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงในยุคปัจจุบัน ธนาคารมุ่งสร้างทักษะที่จ�ำเป็นต่อ
การเป็น Digital Banking โดยพัฒนาทั้งในด้าน Digital Mindset & Digital Literacy Skill และ Digital Skill
ที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมไปถึงความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับองค์กรได้ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลากหลายกลุ่มในยุคดิจิทัลได้มากขึ้น ซึ่งรวมถึงกลุ่ม 5 Ecosystems ด้วย
และเพือ่ ให้สามารถด�ำเนินธุรกิจได้ตามกระแสการเปลีย่ นแปลง ธนาคารได้ให้ความรูพ้ นักงานในเรือ่ ง Agile Way
of Working ควบคู่ไปกับเรื่อง Design Thinking เพื่อให้สามารถน�ำไปปรับใช้ได้จริงในการปฏิบัติงาน
โดยธนาคารได้จัดหลักสูตร Hackathon for Compliance Innovation and Mindset ให้แก่พนักงานที่ได้รับ
คัดเลือกจากสายงาน ร่วมกันระดมความคิดสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการท�ำงานบนพื้นฐานของหลัก
Market Conduct ซึ่งสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้จริงในการท�ำงานได้ นอกจากนี้ ธนาคารยังมุ่งสร้าง
ความตระหนักรูแ้ ละความรูใ้ นด้าน Cyber Security หรือการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ลูกค้าให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อรองรับอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของจ�ำนวนธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ระบบดิจิทัล และให้ลูกค้าสามารถใช้บริการของธนาคารได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยธนาคารได้เพิ่ม
การอบรมในหลักสูตรทีส่ ร้างความตระหนักรูแ้ ละความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)
ให้กับพนักงานภายในธนาคารทุกระดับตั้งแต่ระดับกรรมการธนาคารไปจนถึงระดับพนักงาน ผ่านช่องทาง
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-Learning) แบบ Classroom และอีเมล ในปี 2562 ธนาคารได้ริเริ่มโครงการ Data
Protection Assessment (DPA) โดยได้คัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติ (DPA Champion) มารับความรู้
ในเรือ่ งการป้องกันข้อมูลทีส่ ำ� คัญของธนาคาร และน�ำไปเผยแพร่ตอ่ ภายในธนาคาร ควบคูไ่ ปกับการให้ความรู้
ในเรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่ส่งเสริมความสามารถ
ในด้าน IT เพื่อให้สามารถรองรับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และที่ก�ำลังจะมาในอนาคตที่รวมไปถึง Cloud
Computing และเทคโนโลยี Mobile อาทิ หลักสูตร CompTIA Project+ หลักสูตร CompTIA Advanced
Security Practitioner+ (CASP+) หลักสูตร ATDD with Robot Framework
ธนาคารมองเห็นถึงความส�ำคัญของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์อย่างยัง่ ยืน จึงถือว่าพนักงานทุกคนในธนาคารเป็นสินทรัพย์
อันมีค่าที่ธนาคารต้องพัฒนาและรักษาไว้ มีพนักงานจ�ำนวนมาก
ทีท่ ำ� งานให้กบั ธนาคารมาอย่างยาวนาน สัง่ สมประสบการณ์ ความรู้
ทักษะ ความเชีย่ วชาญ ในเรือ่ งเฉพาะเจาะจงของธนาคารทีส่ ามารถ
ถ่ายทอดให้กับพนักงานคนอื่นๆ ภายในธนาคาร ผ่านช่องทาง
Knowledge Mana gement, KM Agent, Knowledge Sharing
จากผูเ้ กษียณ เพือ่ ให้เกิดความรูแ้ ละข้อแนะน�ำดีๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อการท�ำงาน จนสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้ ธนาคาร
จึงจัดโครงการ Train the Trainer ขึ้น เพื่อพัฒนาวิทยากรภายใน
องค์กรให้เป็นวิทยากรทีม่ คี วามเป็นมืออาชีพ มีทงั้ ความรูแ้ ละทักษะ
ที่จ�ำเป็นต่อการถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนพนักงาน ซึ่งในปี 2562
ธนาคารมีหลักสูตร Train the Trainer หลายหลักสูตร อาทิ หลักสูตร
การก�ำหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ หลักสูตร
Situational Leadership หลักสูตร Crucial Conversation หลักสูตร
The 7 Habits of Highly Effective People

นอกจากนี้ธนาคารยังมุ่งเน้นให้พนักงานมีการพัฒนาตนเอง
(Self-Learning) โดยให้ ค วามรู ้ ผ ่ า นช่ อ งทาง Knowledge
Management และ E-Learning เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) ซึ่งจะช่วยให้พนักงาน
สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยในปี 2562 ธนาคารได้เพิ่ม
จ�ำนวนหลักสูตรในช่องทาง E-Learning เพื่อให้พนักงานสามารถ
เรียนรู้ได้มากขึ้น โดยเฉพาะหลักสูตรที่เป็นสมรถนะหลักของ
ธนาคาร อาทิ หลักสูตรการใช้งาน Google Application: Google
Drive หลักสูตรการรับรู้และเข้าใจแผนยุทธศาสตร์ธนาคาร
หลักสูตรการใช้งานระบบ Procure to Pay (Phase 1) หลักสูตร
Cyber Security เป็นต้น ทั้งนี้ธนาคารเน้นพัฒนาบุคลากร
ให้สามารถสร้างเนื้อหา (Content Creator) ส�ำหรับหลักสูตรผ่าน
Digital Learning อีกด้วย
เพื่อเป็นการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดฝึก
อบรม ธนาคารได้มีการประเมินผล และติดตามประสิทธิผลของ
การพัฒนาและระบบการเรียนรูข้ องบุคลากรและผูน้ ำ� ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนด และน�ำผลการประเมินและติดตามผลมาใช้
ประกอบการวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาต่อไปอีกด้วย
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404-1

ในปี 2562 พนักงานและผู้บริหารของธนาคารได้รบ
ั การฝึกอบรม
โดยจ�ำแนกตามเพศ ระดับพนักงาน ดังนี้
ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน

จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย (ชม./คน/ปี)
จ�ำนวนชั่วโมงการอบรมทั้งหมด (ชั่วโมง)

2560

2561

2562

75.56
1,693,776

72.15
1,591,923

73.30
1,507,459

66.10
79.66

56.18
63.69

77.41
71.55

72.33
93.82

56.18
63.69

97.38
65.36

จ�ำแนกตามเพศ (ชม./คน/ปี)

เพศชาย
เพศหญิง
จ�ำแนกตามระดับพนักงาน (ชม./คน/ปี)

กลุ่มพนักงาน
กลุ่มผู้บริหาร
จ�ำนวนหลักสูตร
(หลักสูตร)

การจัดหลักสูตรส�ำหรับพนักงาน

การเรียนรู้ภายในธนาคาร
การเรียนรู้ภายนอกธนาคาร
การเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning

จ�ำนวนรุน
่
(รุน
่ )

จ�ำนวนพนักงานที่เข้ารับ
การอบรม (คน)

2560

2561

2562

2560

2561

2562

2560

2561

2562

414
205
11

395
207
40

399
235
40

1,362
219
67

1,331
239
370

1,097
246
213

94,683 99,674 74,479
787 1,692 738
11,423 33,448 342,624

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ธนาคารมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance
Management) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้ผลงานของพนักงานบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ธนาคาร หน่วยงาน และบุคคล ได้ก�ำหนดไว้ ได้แก่
1) การวางแผนก� ำ หนดตั ว วั ด ผลการด� ำ เนิ น งาน
เป้าหมาย และเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลจะต้องมีความชัดเจน
และสอดคล้องกับทิศทางตามยุทธศาสตร์ของธนาคาร โดยมีการน�ำ
ตั ว ชี้ วั ด ผลงาน (KPI) มาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ก� ำ หนดเป้ า หมาย
การท�ำงานของพนักงานโดยมีการตกลงร่วมกันระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา
กั บ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง เป็ น กระบวนการที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
การมีสว่ นร่วมระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูป้ ฏิบตั งิ าน ในการผลักดัน
ให้พนักงานมีผลงานสูงขึ้น
2) การติดตามผลงาน การให้ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติงาน
และการสอนงาน (Coaching & Feedback) ผู้บังคับบัญชา

สามารถติดตามผลการปฏิบตั งิ านของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาว่ามีผลงาน
คืบหน้าและใกล้บรรลุเป้าหมายตาม KPI เพียงใด นอกจากนั้น
ผู้บังคับบัญชาจะต้องหาแนวทางในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท�ำงานได้ดียิ่งขึ้น มีการสอนงาน
และให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
3) การประเมินผลการปฏิบตั งิ านโดยวัดจากความส�ำเร็จของงาน
โดยเทียบกับเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
4) การเชื่ อ มโยงผลที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น ไปใช้ ใ นการ
พิจารณาผลตอบแทนทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงินให้แก่พนักงาน
ทั่วทั้งองค์กร เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี มีความมุ่งมั่นในการท�ำงานตามหลัก Pay for
Performance เพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็น Performance Driven Organization

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2562
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Performance Driven Organization
เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานกับผลตอบแทน
ขึ้นเงินเดือน

โบนัส

เลื่อนต�ำแหน่ง

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
(Performance Appraisal)
การวัดผลการปฏิบัติงาน		

การวางแผน (Planning)
KPI Setting
4

1

3

2

Performance Ranking

Target Setting

การติดตามผลงาน
(Monitoring & Managing Performance)
Coaching & Feedback

Review and Tracking

404-3
ข้อมูล

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด
2560

2561

2562

100

100

100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (%)

พนักงานที่ได้รับการประเมินต่อพนักงานทั้งหมด
จ�ำแนกตามเพศ (%)

เพศชาย
เพศหญิง
จ�ำแนกตามระดับพนักงาน (%)

กลุ่มพนักงาน
กลุ่มผู้บริหาร
การก�ำหนดและบริหารค่าตอบแทน
นโยบายการบริหารค่าตอบแทนของผู้บริหาร

การจ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน

ธนาคารได้ ก� ำ หนดนโยบายค่ า ตอบแทนของผู ้ บ ริ ห าร
ทีเ่ ป็นธรรม สมเหตุสมผล สามารถแข่งขันกับตลาดได้ เพือ่ เป็นการ
จูงใจให้ผู้บริหารปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของธนาคาร
ในระยะยาว โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ท�ำหน้าที่ทบทวนในปัจจัยต่างๆ ดังนี้
1. ความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน
ผลการด�ำเนินงานระยะสัน้ และผลการด�ำเนินงานระยะยาว
2. ความเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ ต� ำ แหน่ ง หน้ า ที่
และภาระความรับผิดชอบของผู้บริหาร
3. สถานะทางการเงินของธนาคาร และระดับค่าตอบแทน
ทีส่ ามารถเทียบเคียงได้กบั บริษทั ในกลุม่ ธุรกิจระดับเดียวกัน
โดยค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร ประกอบด้วย เงินเดือนและค่าจ้าง
สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และสิทธิประโยชน์ตามสภาพการจ้าง

การจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงาน ธนาคารได้ด�ำเนินงาน
ตามนโยบาย PDO (Performance Driven Organization) คือ
“องค์กรทีข่ บั เคลือ่ นด้วยผลการปฏิบตั งิ านเป็นส�ำคัญ” โดยพนักงาน
จะได้รับผลตอบแทนสอดคล้องตาม Performance ของตนเอง
นอกจากนัน้ ธนาคารดูแลให้พนักงานได้รบั เงินเดือน และสิทธิประโยชน์
ที่เหมาะสมตามต�ำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอยู่ในอัตรา
ที่เทียบเท่ากับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่น ธนาคาร
จัดให้มสี วัสดิการทีห่ ลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของ
พนักงานได้อย่างเหมาะสม และยังมีการพิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือน
พิเศษระหว่างปีให้กับพนักงานที่มีศักยภาพสูงของธนาคาร
ธนาคารมีการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษตามผลงาน (โบนัส)
เป็นเงินที่จ่ายเพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา
ซึง่ ช่วยสร้างแรงจูงใจในการท�ำงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีความมุง่ มัน่
ในการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ
ให้ปฏิบัติงานกับธนาคาร

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย
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สุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ท�ำงาน

103-2, 103-3
เป้ าหมาย
การดำ�เนินงานปี
2565 (ระยะยาว)

เป้ าหมาย
การดำ�เนินงานปี

ผลการ
ดำ�เนินงานปี

2562

สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยของ
องค์กร (Safety Culture)
อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident)
ธนาคารคือบ้านหลังที่สอง

2562

จ�ำนวน Case ด้านความปลอดภัยฯ ที่
ถูกลงโทษหรือถูกปรับ จากหน่วยงาน
ราชการ = 0
อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานรวม
(Total Recordable Injuries Rate:
TRIR) ≤ 1.00
อัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้น
หยุดงาน (Lost Time Injuries
Frequency Rate: LTIFR) = 0
อัตราการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน = 0

ธนาคารกรุ ง ไทย ตระหนัก ถึงความส�ำคัญ ของสุขภาพ
และความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ตลอดจนสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการทีป่ ราศจากอันตราย
และความเสี่ยง ธนาคารจึงได้ก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินงาน
ด้ า นความปลอดภั ย ฯ นโยบายความปลอดภั ย ฯ วิ สั ย ทั ศ น์

เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
จ�ำนวน Case ด้านความปลอดภัยฯ ที่ถูก
ลงโทษหรือถูกปรับ จากหน่วยงานราชการ
=0
อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานรวม
(Total Recordable Injuries Rate:
TRIR) = 0.09
อัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุด
งาน (Lost Time Injuries Frequency
Rate: LTIFR) = 0
อัตราการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน = 0

ความปลอดภัยฯ พันธกิจความปลอดภัยฯ เป็นกรอบและแนวทาง
ของกระบวนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ โดยยึดถือ
การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและมาตรฐานด้ า นความปลอดภั ย
จนน�ำไปสู่การสร้าง “วัฒนธรรมความปลอดภัยฯ ขององค์กร”
และท�ำให้พนักงานรู้สึกว่า “ธนาคารคือบ้านหลังที่สอง”

Safety Summit

เปาหมายการดาํเนนิงานดานความปลอดภยัฯ ของธนาคาร (Safety Summit)
แบงออกเปน 3 ขน้ัตอน ดงัน้ี

ขัน
้ ที่

ขัน
้ ที่

01

02

03

วางรากฐานด้านความ
ปลอดภย
ั อาชวีอนามย
ั
และสภาพแวดล้อมใน
การทํางานให้แขง
็ แรง
(2557-2558)

ปิด Gap คูเ่ ทียบเพื่อให้
ธนาคารกรุ ง ไทยเป็ น
ธนาคารชั้นนําในเรื่อง
ความปลอดภั ย และ
สภาพแวดล้ อมในการ
ทํ างาน
(2559-2563)

สรา้งนวต
ั กรรมความ
ปลอดภัย ขององค์กร
และพนัก งานรู้สก
ึ ว่า
" ธนาคาร คือ บา้นหลัง
"
(2560-2564)

Safety Culture

ธนาคารปฏบิตัติามกฎหมายและมาตรฐาน
ดานความปลอดภยั /ไมไดรบัการลงโทษ
หรอืถกปรบั จากหนวยงานราชการ
สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับธนาคารแสดง
ใหเห็นวาธนาคารใหความสําคัญในเร่ือง
ความปลอดภยั

ขัน
้ ที่

ผ  บ ริห าร พนัก งาน มีจิต สํา นึก ด า น
ความปลอดภยัฯ
ผ  บ ริห าร พนัก งาน ปฏิบัตงิ านด ว ย
ความปลอดภยั / ไมเกดิอบตัเิหตจากก าร
ปฏบิตังิาน (Zero Accident)

สอดรบ
ั กับนโยบาย Safety Thailand

ทัง้ นี้ เพือ่ การบรรลุเป้าหมายบ้านหลังทีส่ อง ธนาคารจึงได้จดั ท�ำโครงการ KRUNGTHAI SAFETY TOGETHER ครอบคลุมการด�ำเนินงาน
ทั้ง 3 Summits โดยมีขอบเขตการด�ำเนินงาน 3 ด้าน คือ Law, Knowledge และ Workplace ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพของบุคลากร
ทั่วทั้งองค์กร สร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงานให้เหมาะสม ปลอดภัย ปราศจากความเสี่ยง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการท�ำงาน
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากรทั่วทั้งองค์กร โดยโครงการนี้มีภารกิจ 4 ประการ ได้แก่

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2562
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1. ให้ความรูแ้ ละสร้างความตระหนักเรือ่ งความปลอดภัย
ในการท�ำงานให้กับบุคลากรทั่วทั้งองค์กร
2. ประเมินและควบคุมอันตรายต่างๆ ที่จะส่งผลต่อ
สุขภาพของบุคลากรทั้งองค์กร และผู้มาติดต่อกับธนาคาร

S

Sustainability
ปลอดภัยอย่างยั่งยืน

A

Awareness
ตระหนัก
ถึงความปลอดภัย

F

First
ปลอดภัยไว้ก่อน

3. ดูแลสภาพแวดล้อมการท�ำงานให้เหมาะสมและปลอดภัย
4. สร้างเสริมให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรมีสุขภาวะที่ดี
ทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม และด�ำเนินการภายใต้
Safety Value 6 ประการ ได้แก่

E

Environment
สภาพแวดล้อม
ปลอดภัย
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ข้อตกลงด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ซึ่งครอบคลุมข้อตกลงของสหภาพแรงงาน

การด�ำเนินการด้านสุขภาพและความปลอดภัยของธนาคาร
จะถือการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของ พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ พ.ศ. 2543 และ พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. 2554 ซึง่ ธนาคารได้กำ� หนด
สิทธิประโยชน์ต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย เช่น
การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปี การจ่ายเงินทดแทนกรณี
ทุพพลภาพ/เสียชีวิต อันเนื่องมาจากการท�ำงาน การดูแลสถานที่
ท� ำ งานให้ มี ความปลอดภัย การเพิ่มจุด ติด ตั้งกล้องวงจรปิ ด
การจัดให้มีอุปกรณ์นิรภัยส�ำหรับติดรถยนต์ เช่น แผ่นฟิล์ม
กันกระสุน แผ่นนิรภัย กระเป๋านิรภัย แผ่นพนักพิงหลังนิรภัย
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้และพื้นที่ต่อเนื่อง เป็นต้น
โดยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย จะท�ำหน้าที่
เป็นตัวกลางรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อน�ำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพและ
ความปลอดภัยให้กบั พนักงานทีน่ อกเหนือจากการจัดสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ที่ธนาคารมีอยู่แล้ว เช่น การจัดให้มีเครื่องฟอกอากาศ
เพิ่มเติมในอาคารที่มีปัญหาฝุ่นละออง เป็นต้น
ตัวอย่างกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ
ที่ธนาคารด�ำเนินการ

1

	
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. 2554
กฎกระทรวงก�ำหนดมาตรฐานในการบริหาร
แ ล ะ ก าร จั ด ก าร ด ้ าน ค ว า ม ป ล อ ดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
พ.ศ. 2549

2

T

Together
ปลอดภัยไปด้วยกัน

Y

You
ความปลอดภัย
เริม
่ ที่ตัว “คุณ”

	
กฎกระทรวงก�ำหนดมาตรฐานในการบริหาร
และ ก า ร จั ด ก า ร ด้ า นคว า มปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
	
กฎกระทรวงก�ำหนดมาตรฐานในการบริหาร
จัดการ และด�ำเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และระงั บ อั ค คี ภั ย
พ.ศ. 2555
	
กฎกระทรวงก�ำหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งานเกี่ ย วกั บ
ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559
	
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร
จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํ งาน
เกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558
	
ประกาศกรมฯ เรื่อง มาตรฐานความเข้ม
ของแสงสว่าง
	
ประกาศกรมฯ เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี ารตรวจวัด
และการวิเคราะห์สภาวะการท�ำงานเกี่ยวกับ
ระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้ง
ระยะเวลาและประเภทกิจการทีต่ อ้ งด�ำเนินการ

ธนาคารได้สง่ เสริมผลักดันนโยบายถ่ายทอดสูก่ ารปฏิบตั ขิ อง
ฝ่ายต่างๆ โดยมีระบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
ทั้งส�ำนักงานใหญ่ ส่วนภูมิภาค และสาขา ผ่าน KTB-SSHE
(KTB-Safety, Security, Health and Environment) และมีการด�ำเนินการ
ที่แตกต่างกันไปตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละสถานที่
ท�ำงาน หรือสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพือ่ สร้างสภาพแวดล้อม
การท�ำงานให้เหมาะสม ปลอดภัย ปราศจากความเสีย่ ง โดยมีงาน

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นหน่วยงานกลางในการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ของธนาคาร และขับเคลื่อน
การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคารให้เป็นระบบ
โดยจะมี ก ารรายงานผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย ฯ
ต่อคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพือ่ สวัสดิภาพ
ของพนักงานให้ผู้บริหารทุกสายงานรับทราบทุกไตรมาส

ฝ ่ า ยบริ ห ารงานวิ นั ย และ
พนักงานสัมพันธ์
ฝา่ ยอาคารและจัดการทรัพย์สนิ
คณะกรรมการนโยบาย
บริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมเพื่ อ
สวัสดิภาพของพนักงาน

KTB-SSHE คือ คณะท�ำงานเพื่อดูแลด้านความปลอดภัย
สวัสดิภาพ สุขอนามัย และสิง่ แวดล้อม ของทัง้ ธนาคาร ซึง่ มีฝา่ ยงาน
ต่างๆ รับผิดชอบ ประกอบด้วย

ฝ่ายบริการและรักษาความ
ปลอดภัย
ฝ่ายสถานพยาบาลธนาคาร
KTB-SSHE
Safety

Health

Security

Environment

ประชุมเพื่ อวางแผนการด�ำเนินงาน
ด้านความปลอดภัย

นอกจากนี้ในปี 2562 ธนาคารยังให้ความส�ำคัญในการดูแลประเด็น Office Syndrome

ง า น ธ น า ค า ร เ ป ็ น ง า น
ส�ำนักงาน ที่พนักงานต้อง
นั่งท�ำงานด้วยท่าทางซ�้ำๆ
ต่อเนือ่ งเป็นเวลานาน
เป็นงานทีต่ อ้ งใช้คอมพิวเตอร์
ในการท�ำงาน

หากท่าทางการท�ำงานไม่เหมาะสมอาจจะท�ำให้เกิด
ความผิดปกติของระบบต่างๆ เช่น ระบบกระดูกและกล้ามเนือ้
ระบบการย่ อ ยอาหาร ระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
ระบบฮอร์โมน และการมองเห็น ซึ่งอาจท�ำให้ประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานลดลง

ธนาคารมีการด�ำเนินการด้านความปลอดภัยฯ
เพื่ อดูแลพนักงาน ดังนี้

เชิงรุก

เชิงรับ

โครงการ KTB
ERGONOMICS CARE
(การออกแบบส�ำรวจ
ตรวจและปรับปรุงสถานีงาน/
ท่าทางการนั่งของพนักงาน)

โครงการ KTB MEM
(ตรวจสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน)

คู่มือความปลอดภัยฯ/
Safety Together/
Health Tips
(ออกสื่อให้ความรู้
กับพนักงาน)

KTB Fitness Center

สถานพยาบาลธนาคาร

คลินิกกายภาพบ�ำบัด &
KTB Fitness Center

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2562
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ในปี 2562 ธนาคารมีการก�ำหนดเป้าหมายของการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ที่ชัดเจน โดยพบว่าผลการด�ำเนินงานในปี 2562
เป็นที่น่าพึงพอใจ
คะแนนความพึ งพอใจโดยรวม

4.00
4.52

4.21

SAFETY, SECURITY AND HEALTH

คะแนนความพึ งพอใจ
ด้านความปลอดภัยฯ

คะแนนความพึ งพอใจด้านมาตรฐาน

คะแนนความพึ งพอใจด้านมาตรฐาน
ระบบรก
ั ษาความปลอดภัยฯ

4.00

4.00

4.00

4.50

4.24

4.54

4.51

4.29

ความตระหนักและการรบ
ั รู้
ความปลอดภย
ั ฯ ของพนก
ั งาน ≥ 75%
แบบประเมน
ิ มค
ี วามตระหนักการรบ
ั รแ
ู้ ละความเขา้ใจ
100%

75%

80%

76.40%

78%

100%

75%

80%

90.14%

94.74%

อต
ั ราการบาดเจบ
็ จากการทํางาน
อต
ั ราการบาดเจบ
็ จากการทํางานรวม
(Total Recordable Injuries Rate : TRIR)

1.2

40%

40%

20%

20%

0.2

0%

0%

0

0.6
0.4

2561

จาํนวนการอบรมหลักสูตร
ด้านความปลอดภัยฯ
(รน
ุ่ )

20

≤1

1.0

60%

2562

TRIR
≤ 1.00

0.8

60%

2561

4.23

2562

0.07

0.09

2561

2562

จาํนวนขอ
้ มูล
(Lost Time Injuries Frequency Rate : LTIFR)

22

25

70

78

82

0

0

0

LTIFR =

0

0

0

0

ENVIRONMENT

คะแนนความพึ งพอใจด้านความปลอดภัยฯ

4.00

การทํา 5 ส.

4.45

4.18

100

%

100

%

100

%

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย
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โครงสร้างด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ และคณะกรรมการด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคาร
บุคคล/คณะท�ำงาน

ความรับผิดชอบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

เป็นผู้ถ่ายทอดนโยบายความปลอดภัยฯ (Safety Policy) สู่พนักงานทุกคน ให้ร่วมขับเคลื่อนการด�ำเนินงานด้าน
ความปลอดภัยฯ และเพือ่ แสดงให้หน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน รับทราบว่าผูบ้ ริหารของธนาคารกรุงไทย
มีความมุ่งมั่นในการดูแล และยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกคน โดยเฉพาะการดูแลสภาพแวดล้อม
ในการท� ำ งานให้ มี ค วามปลอดภั ย และเหมาะสมต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน อี ก ทั้ ง เพื่ อ เสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์
และความเป็นผู้น�ำในเรื่องความปลอดภัยฯ ให้กับธนาคารอีกด้วย
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการ เป็นคณะทีม่ าจากการแต่งตัง้ ตัวแทนในระดับผูบ้ ริหาร จากทุกสายงานของธนาคาร มีหน้าทีท่ บทวนกระบวนการ
สภาพแวดล้ อ มเพื่ อ สวั ส ดิ ภ าพของ บริหารจัดการและแผนงานด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคาร รวมทั้งท�ำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดการด�ำเนินงาน
พนักงาน 21 คน (0.1)
ด้านความปลอดภัยฯ ไปสู่การปฏิบัติของพนักงานทุกคนในสายงาน (มีการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง)

คือ คณะท�ำงานเพื่อดูแลด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมของทั้งธนาคาร ซึ่งมี
KTB-SSHE
(KTB-Safety, Security, Health and ฝ่ายงานต่างๆ รับผิดชอบ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานวินยั ฯ ฝ่ายอาคารฯ ฝ่ายบริการฯ และฝ่ายสถานพยาบาลฯ
โดยการด�ำเนินการจะอยู่บนพื้นฐานของการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง
Environment)
และเท่าเทียม
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย ธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ แต่ละอาคาร ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง ซึ่งเป็น
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (คปอ.) พนักงานระดับบังคับบัญชา และตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง ซึ่งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ตามสัดส่วนและจ�ำนวน
ที่กฎหมายก�ำหนด เพื่อการควบคุมและดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานแต่ละอาคารทั่วประเทศ
จ�ำนวน 75 คณะ 459 คน
อย่างเป็นระบบ (มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง)
เจ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย ในการ
ท�ำงานระดับบริหาร และระดับหัวหน้างาน
(จป.)
จป. บริหาร 1,425 คน
(6.74%)
จป. หัวหน้างาน 1,791 คน
(8.47%)

ในปี 2559-2562 ธนาคารได้ดำ� เนินการจัดอบรม และแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�ำงานระดับบริหาร/
หัวหน้างาน เพื่อท�ำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามการด�ำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ ให้เป็นไปตาม
แผนงานของ KTB-SSHE และท�ำหน้าที่ก�ำกับ ดูแล ให้พนักงานในการดูแลปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือ
ความปลอดภัยฯ อีกทั้งคอยช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยฯ ต่างๆ ของธนาคาร

พนักงาน

พนักงานมีหน้าที่ให้ความร่วมมือในการด�ำเนินโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมด้านความปลอดภัยฯ พร้อมทั้ง
มีส่วนช่วยในการดูแล ตรวจสอบสภาพแวดล้อม และร่วมเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานที่ปลอดภัย เพื่อน�ำไปสู่เป้าหมายการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคาร

** หมายเหตุ พนักงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย ประจ�ำเดือนธันวาคม 2562 เท่ากับ 21,133 คน

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2562
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จ�ำนวนและอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงานของพนักงาน ปี 2562
จ�ำแนกตามความแตกต่างของพื้ นที่และเพศ

403-2
อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานรวม ครอบคลุมถึงอาการบาดเจ็บเบื้องต้น หรือ First-aid และอาการบาดเจ็บที่ถึงขั้นเสียชีวิต
ตัวชี้วด
ั

1. จ�ำนวนการบาดเจ็บ
จากการท�ำงานรวม (คน)
2. จ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงาน (คน)
3. อัตราการบาดเจ็บจากการ
ท�ำงานรวม (Total Recordable
Injuries Rate: TRIR) : 1,000,000 ชม.
การท�ำงาน
4. อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injuries
Frequency Rate: LTIFR) :
1,000,000 ชม. การท�ำงาน

ส�ำนักงานใหญ่
(ฝ่ายงานส�ำนักงาน
ธุรกิจ ส�ำนักงาน
เขต)

สาขาทั่วประเทศ

ศูนย์บริหารและ
จัดการธนบัตร
ศูนย์บริหารและ
จัดการเหรียญกษาปณ์

พื้ นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ และ
พื้ นที่ต่อเนื่อง

รวมทั้งธนาคาร

ญ

ช

รวม

ญ

ช

รวม

ญ

ช

รวม

ญ

ช

รวม

ญ

ช

รวม

2

2

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.045 0.045 0.09 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0.045 0.045 0.09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงขัน้ หยุดงาน แต่ไม่เสียชีวติ (IR) คือ ไม่พบผูป้ ระสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงขัน้ หยุดงาน
- อัตราโรคทีเ่ กิดจากการท�ำงาน (ODR) คือ ไม่พบผูท้ เี่ กิดโรคจากการท�ำงาน

0

0

0
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403-3
ธนาคารได้ใช้กฎเกณฑ์ในการบันทึกข้อมูล รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และแนวปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย

เกิดเหตุกอ
่ นเวลาปฏิบัตง
ิ าน ระหว่างพัก หรือ
หลง
ั เลก
ิ งาน

1

2

เกิดเหตข
ุ ณะเดินทางมาปฏบ
ิ ต
ั ิงาน

มผ
ี ู้ได้รบ
ั บาดเจบ
็ ?

เกิดเหตข
ุ ณะทํางานล่วงเวลา

มท
ี รพ
ั ย์สินใดๆ ชาํรด
ุ เสียหาย?

รายงานให้ผู้บง
ั คับบญ
ั ชาทราบ

ทํางาน
ภายใน
24
(หลง
ั เกด
ิ เหต)ุ

ทํางานไมป
่ ลอดภัย
ทํางาน

จนแล้วเสรจ็ภายในวน
ั นัน

KTB Intranet

3

เขย
ี นรายงานการเกิดอบ
ุ ต
ั ิการณ์

โดยธนาคารได้จ�ำแนกความเสี่ยงที่พนักงานได้รับตามสถานที่ท�ำงานที่แตกต่างกัน ดังนี้
สถานที่ท�ำงาน

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

ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตร
ศูนย์บริหารและจัดการเหรียญกษาปณ์
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และพื้นที่ต่อเนื่อง

ความเสี่ยง

อุบัติเหตุจากการท�ำงาน
อันตรายทางกายภาพ เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ
อันตรายทางเคมี เช่น ผงคาร์บอน
อันตรายทางการยศาสตร์
อันตรายทางกายภาพ เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ
อันตรายทางเคมี เช่น ผงคาร์บอน
อันตรายทางการยศาสตร์
การก่ออาชญากรรม เช่น จี้ ปล้น
อุบัติเหตุจากการท�ำงาน
อันตรายทางกายภาพ เช่น เสียง
อันตรายทางเคมี เช่น ฝุ่น
อันตรายทางชีวภาพ เช่น เชื้อรา
อันตรายทางกายภาพ เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ
อันตรายทางเคมี เช่น ผงคาร์บอน
อันตรายทางการยศาสตร์
การก่อการร้าย

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2562
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103-2

การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

ปัจจุบันเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น
ทั้งในด้านวิถีชีวิตประจ�ำวันและด้านการด�ำเนินธุรกิจ ท�ำให้
วิถีชีวิตประจ�ำวันและการด�ำเนินธุรกิจมีความสะดวกสบายและ
ด�ำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ แต่ในทางกลับกันก็ทำ� ให้
ภัยคุกคามความมัน่ คงปลอดภัยด้านไซเบอร์มแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ เช่นกัน
ภัยคุกคามเหล่านี้ส่งผลกระทบหลากหลายรูปแบบทั้งทางตรง
และทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามจากไวรัสคอมพิวเตอร์
ภัยคุกคามจากซอฟต์แวร์เรียกค่าไถ่ ภัยคุกคามการหลอกลวง
ทางอินเทอร์เน็ตไปจนถึงภัยคุกคามจากการเจาะระบบเพื่อขโมย
ข้อมูลส�ำคัญ เป็นต้น
ธนาคารมีความตระหนักถึงอันตรายจากภัยคุกคามไซเบอร์
ดังกล่าว ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงของปัจจัยส�ำคัญในการรักษา
เสถียรภาพในการด�ำเนินธุรกิจและภาพลักษณ์ของธนาคาร รวมถึง
การรักษาความความเชื่อมั่นในการใช้บริการของลูกค้า ทั้งนี้
ธนาคารได้ น� ำ กรอบการด� ำ เนิ น งานตามมาตรฐาน ISO/IEC
27001:2013 (ISMS: Information Security Management Systems)
ในระบบงานส� ำ คั ญ การท� ำ ธุ ร กรรมทางการเงิ น และศู น ย์
คอมพิวเตอร์มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติทั้งในเรื่องระบบการจัดการ
ความปลอดภัยด้านสารสนเทศ รวมถึงการประเมินระดับสมรรถนะ
ความพร้อมรับมือภัยไซเบอร์ (Maturity level) ตามกรอบของ NIST
CSF (Cyber Security Framework) ของสหรัฐอเมริกา เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า

โครงการ IT Security Awareness เพือ่
สร้างความตระหนักรู้กับพนักงานทั้งทาง
ออนไลน์ และจัดอบรมในเรื่องการรักษา
ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ธนาคารให้พนักงานรูท้ นั และพร้อมรับมือกับ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในช่องทางต่างๆ เช่น
Email, Website, Mobile

ระบบธนาคารมีความพร้อมในการตรวจพบภัยคุกคามไซเบอร์ และ
สามารถป้องกัน ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเป็นไปตามมาตรฐาน
สากล อีกทั้งได้ใช้บริการรับข่าวกรองจาก FS-ISAC (Financial
Services - Information Sharing and Analysis Center) เพื่อให้
สามารถรับรู้ข่าวกรองไซเบอร์ (Cyber Threat Intelligence)
ลักษณะการโจมตีของสถาบันการเงินทีอ่ นื่ ทัว่ โลกแล้วน�ำมาป้องกัน
ระบบของธนาคารได้ล่วงหน้าก่อนที่จะถูกโจมตีเสียเอง รวมถึง
ได้มกี ารด�ำเนินการกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ยกระดับความปลอดภัยทาง
สารสนเทศของธนาคาร ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบระบบประจ�ำปี
จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับโลกในการประเมินหาความเสี่ยง
ที่เกิดจากช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ รวมถึงการด�ำเนินการ
ลงทุนและพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีความ
ปลอดภั ย สารสนเทศของธนาคาร เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว ่ า ระบบ
สารสนเทศของธนาคารมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและความปลอดภั ย
ในระดับมาตรฐานสากล
นอกเหนือจากการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยแล้วนัน้
ธนาคารได้ด�ำเนินโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกัน ปราบปราม
ภัยไซเบอร์ ที่ส�ำคัญเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎ
ระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น

โครงการ Data Protection Assessment
(DPA) ประเมิ น ข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ ของแต่ ล ะ
หน่วยงานภายในธนาคาร พนักงานจะเกิด
ความรู้และความเข้าใจในการจัดการกับ
ข้อมูล เอกสารในระดับชั้นความลับต่างๆ
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
โดยจะมีเทคโนโลยีช่วยเสริม และป้องกัน
การรัว่ ไหลของข้อมูลส�ำคัญต่างๆ ไม่ให้รวั่ ไหล
สู่ภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
ชือ่ เสียงธนาคาร ลูกค้าประชาชน

โครงการ Network Access Control
(NAC) ด�ำเนินการป้องกันการน�ำเครื่อง
ภายนอกมาเชือ่ มต่อเครือข่ายภายในธนาคาร
เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งในการเข้ า ถึ ง
ข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ ของธนาคารโดยไม่ ไ ด้ รั บ
อนุญาต

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย
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การสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางไซเบอร์

ส� ำ หรั บ ทางด้ า นการเสริ ม สร้ า ง
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ ทาง
ธนาคารได้มโี ครงการ IT Security Awareness
เพื่อสร้างความตระหนักรู้กับพนักงาน และ
จั ด อบรมเรื่ อ งการรั ก ษาความปลอดภั ย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารให้
พนักงานรู้ทันและพร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ในช่องทางต่างๆ ทัง้ ทางออนไลน์
และออฟไลน์ พร้ อ มทั้ ง มี ก ารทดสอบ
การรั บ มื อ ภั ย คุ ก คามให้ กั บ พนั ก งานเป็ น
ประจ�ำทุกปี

ตัวอย่างสือ่ ออนไลน์ น�ำส่งผ่านอีเมลให้พนักงานภายในธนาคาร

ตวั อย่างการจัดอบรมให้ความรู้

ด้านความปลอดภัยสารสนเทศ
ให้กบั พนักงานในธนาคาร

ตัวอย่าง E-learning ด้านการสร้างความตระหนักรูด้ า้ นความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์กบั พนักงานของธนาคาร
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ความปลอดภัยด้านข้อมูลลูกค้า

ธนาคารตระหนักถึงบทบาทและความส�ำคัญของการเก็บรักษา
ข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า โดยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้าจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุด ตามหลักเกณฑ์การรักษา
ข้อมูลที่เป็นความลับของธนาคาร ทั้งนี้ธนาคารมีนโยบายและ
กระบวนการการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ และ
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศที่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม และมาตรฐาน ISO 27001:2013 เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารความเสี่ยงและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศ
นอกจากนีธ้ นาคารยังมีการประชาสัมพันธ์ เรือ่ งการเก็บรักษา
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของตนเอง รวมทั้ ง สื่ อ สารวิ ธี ก ารป้ อ งกั น
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ผา่ นช่องทางต่างๆ เพือ่ ให้ลกู ค้าตระหนักถึง
ความส� ำ คั ญ ของการเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของตนเอง
โดยไม่เปิดเผยเลขประจ�ำตัว/รหัสประจ�ำตัว และรหัสผ่าน ให้บคุ คลอืน่
ทราบ และสามารถใช้สอื่ โซเชียลได้อย่างปลอดภัย ซึง่ การเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะกระท�ำภายใต้กรอบของกฎหมาย
โดยเคร่งครัด
ในการก�ำกับด้านความปลอดภัยของธนาคารนั้น ธนาคารได้
รับการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 (ISMS:

Information Security Management Systems) ส�ำหรับระบบ
Trade Finance, Trade Online, Bahtnet และ ICAS และนโยบาย
และกระบวนการการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ และ
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศของธนาคาร มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 27001:2013, PCI-DSS (Payment
Card Industry Data Security Standard) โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้
1. องค์กรในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ
2. การจั ด หมวดหมู ่ แ ละการป้ อ งกั น ของทรั พ ย์ สิ น ข้ อ มู ล
สารสนเทศ
3. การรักษาความปลอดภัยด้านบุคลากร
4. การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม
5. การจัดการด้านปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
6. การจัดการสิทธิการใช้งานทางตรรกะภาพ
7. การจัดการและพัฒนาระบบงาน
8. การบริหารและจัดการด้านซอฟต์แวร์
9. การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย
10. การรักษาความปลอดภัยระบบสื่อสาร
11. การจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ
12. แผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจให้ต่อเนื่อง
13. การปฏิบัติตามนโยบาย
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การดูแลลูกค้าของธนาคาร

103-2, 103-3
เป้ าหมาย
การดำ�เนินงานปี

ผลการ
ดำ�เนินงานปี

2562

2562

สามารถตอบสนองเรื่องร้องเรียนของลูกค้า
ผ่านทาง Social Media ได้ภายใน 2 ชม.
อย่างน้อย 95%

ธนาคารสามารถตอบสนองเรื่องร้องเรียน
ของลูกค้าผ่าน Social Media ภายใน 2 ชม.
ได้ 96.11%

ด้วยนโยบายของธนาคารที่มุ่งเน้นและให้ความส�ำคัญของ
ลูกค้าเป็นหลัก และเพื่อตอบสนองในเรื่องการจัดการข้อร้องเรียน
ให้ครบทุกกลุ่มลูกค้า และครอบคลุมทุกช่องทางการแจ้งเรื่อง
ปัจจุบันสังคมเข้าสู่ยุคดิจิทัล ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้ทกุ ช่องทาง โดยเฉพาะช่องทาง Social ซึง่ ธนาคารให้ความส�ำคัญ
เช่นเดียวกัน โดยธนาคารจัดให้มีหน่วยงาน จะเป็นผู้ท�ำหน้าที่
รับผิดชอบในด้าน Social Voice Analytic โดยมีขอบเขต
การท�ำงาน วิเคราะห์ขอ้ มูลของธนาคารกรุงไทยและคูแ่ ข่งทัง้ ทางตรง
และทางอ้อมที่มีความเกี่ยวข้องกับการเงิน กลุ่ม Bank ท�ำการ
วิเคราะห์เพื่อหา Insight ของผู้บริโภคและคู่แข่งในตลาด เพื่อน�ำ

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

SOCIAL VOICE
ANALYTIC

	การจัดการข้อขัดข้องในการใช้
ผลิตภัณฑ์และบริการของลูกค้า
	ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า
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โดยฝ่ายรับเรือ่ งร้องเรียนลูกค้าจะเป็นผูบ้ ริหารจัดการ
ข้ อ ขั ด ข้ อ งในการใช้ บ ริ ก าร รวมถึ ง การให้ ข ้ อ มู ล และ
ความช่วยเหลือลูกค้าในด้านต่างๆ ผ่านช่องทาง Social โดย
มีระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน 7 วัน ไม่เว้นวันหยุด ในช่วงเวลา
07.00-24.00 น. รวมถึงช่องทาง Non Social ทีเ่ ปิดให้บริการ
ในเวลาท�ำการ ในเดือนกันยายนปี 2562 ธนาคารได้เพิ่ม
Chatbot Feature ใหม่บน Krungthai Connext เพือ่ เป็นการ
ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการกับลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการ
อ�ำนวยความสะดวกในการแจ้งเรื่องจากลูกค้า

ในปี 2562 มีจ�ำนวนเรื่องที่ลูกค้าแจ้งผ่านระบบรับค�ำแนะน�ำและติชม จ�ำนวน 224,373 เรื่อง แบ่งเป็นช่องทางที่ไม่เป็นทางการ
174,963 เรื่อง (77.98%) ช่องทางที่เป็นทางการ 48,496 เรื่อง (21.61%) และช่องทางหน่วยงานภายนอก 914 เรื่อง (0.41%)
ช่องทางที่ไม่เป็นทางการ

ช่องทางที่เป็นทางการ

77.98%
ช่องทางที่ไม่เป็นทางการ

174,963
ทั้งหมด

224,373
0.41%
หน่วยงานภายนอก

914
21.61%
ช่องทางที่เป็นทางการ

48,496

หน่วยงานภายนอก
Facebook
Pantip
Twitter
Website อื่นๆ

169,300
3,671
1,984
8

สาขา
หน่วยงานส�ำนักงานใหญ่
www.krungthai.com
0 2111 1111
Krungthai Connext
complaint.center@ktb.co.th
โทรศัพท์
ส�ำนักงานกรรมการผู้จด
ั การใหญ่
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

ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
KTC
KT-AXA
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หน่วยงานอื่นๆ
กระทรวงการคลัง
KTBGS
ส�ำนักงาน คปภ.
ศูนย์ด�ำรงธรรม
KTAM
KPI

329
175
153
114
74
29
15
12
10
2
1

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย

072

ตารางเปรียบเทียบจ�ำนวนเรื่องที่ลูกค้าแจ้งธนาคาร โดยแยกตามประเภทกลุ่มเรื่อง ปี 2560-2562
กลุ่มเรื่อง

ขอความช่วยเหลือ
เสนอแนะ
ร้องเรียน
ชมเชย
แจ้งข่าวสาร (เริ่มปี 2559)
รวม

ปี 2560
(%)

ปี 2561
(%)

ปี 2562
(%)

88.25
5.60
4.96
1.16
0.03
100

82.38
1.84
14.93
0.80
0.05
100

85.04
0.99
13.62
0.32
0.03
100

การด�ำเนินการแก้ไขปัญหาของธนาคาร

ธนาคารสามารถด�ำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด (SLA) คิดเป็น 98.45% ของปริมาณเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน
ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า
การด�ำเนินการแก้ไขปัญหาของธนาคาร

98.45%

ผ่านเกณฑ์ SLA

195,286

เรื่อง

ผ่านเกณฑ์ SLA
ไม่ผ่านเกณฑ์ SLA
อยู่ในระหว่างด�ำเนินการ

0.16%
ไม่ผ่านเกณฑ์ SLA

2,773
เรื่อง

1.40%

อยู่ในระหว่างด�ำเนินการ

308

เรื่อง
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1
โทร. 0 2255 2222
Fax/หนังสือ/

RM/หน่วยงาน/
พนง. สาขา
ความรน
ุ แรงระดับ
Near Miss

Near Miss
(ขอความชว่ยเหลือ)

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

No

Yes

2.1

ลก
ู ค้า

2
2.2

Call Center
0 2111 1111

รอ
้ งเรย
ี นลก
ู ค้า (รรล.)

Tele pro

จด
ั ลําดับความรน
ุ แรง

ให้ความชว่ยเหลือ

2.3 Moderate Risk
(รอ
้ งเรย
ี น)

Low Risk
(เสนอแนะ)

Facebook/เวบ
็ ไซต์ ฯลฯ

2.4
High Risk
(รอ
้ งเรย
ี นเรง
่ ด่วนรน
ุ แรง)

Yes

พอใจ/ไมพ
่ อใจ
No

รรล. บน
ั ทึกบนระบบ
เสนอแนะและติชม

ให้ความชว่ยเหลือทันที

Crisis Communication

และภาพลักษณ์องค์กร/
ผู้บรห
ิ ารหน่วยงาน
พิ จารณาเขา้สู่กระบวนการ

Yes

เจา้ของงาน
ตรวจสอบขอ
้ เท็จจรง
ิ

ลก
ู ค้าพอใจ

แจง
้ ผลให้ลก
ู ค้าทราบ
ภายใน SLA ของแต่ละระดับ
ความรน
ุ แรง*

รรล. ให้คําปรก
ึ ษา/

ลก
ู ค้าพอใจ

บน
ั ทึกขอ
้ มูลเพิ มเติม
บนระบบงานรบ
ั คําแนะนํา
และติชม

ในภาวะวก
ิ ฤติทันที

ดําเนินการแก้ไข
ภายใน SLA ของแต่ละระดับ
ความรน
ุ แรง*

3

ทีมบรก
ิ ารลก
ู ค้าทางโทรศพ
ั ท์
บน
ั ทึกเสียง NICE

ภายใน SLA ของแต่ละระดับ
ความรน
ุ แรง*

พอใจ/ไมพ
่ อใจ

No

4

5

**** กรณีซบ
ั ซอ
้ น/ทจ
ุ รต
ิ
สายงานไมส
่ ามารถ
ดําเนินการเองได้ ให้ปฏิบต
ั ิ
สายงานตรวจสอบภายใน
ดําเนินการตรวจสอบทันที

เจา้ของงานบน
ั ทึกบนระบบ
รบ
ั คําแนะนําและติชม
No

รรล. พิจารณาการแก้ไข/
Yes

ประเมน
ิ ประสิทธิผล
ประเมน
ิ ความพึ งพอใจ
ของลก
ู ค้า
No

Yes

6
RM

หมายถึง Relationship Manager
ดําเนินการตามกระบวนการ

รรล. ดําเนินการ

สินสุด
3. นําส่ง กจญ./ผู้บรห
ิ ารสายงาน/

7
ทบทวนกระบวนการ
ทก
ุ ไตรมาส 4
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ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน กรณีที่ลูกค้าร้องเรียนผ่าน
Relationship Manager (RM)/สาขา/หน่วยงาน พนักงานผูร้ บั เรือ่ ง
จะเป็นผูพ้ จิ ารณาจัดล�ำดับจัดกลุม่ เรือ่ งตามข้อเท็จจริง ตามค�ำนิยาม
โดยใช้ ป ั จ จั ย ด้ า นผลกระทบที่ มี ต ่ อ ธนาคารดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
หากด�ำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะบันทึก
ข้อมูลในระบบรับค�ำแนะน�ำและติชมด�ำเนินการตามกระบวนการ
ปกติต่อไป แต่หากระดับความรุนแรงมาก High Risk จะเข้าสู่

กระบวนการแก้ไขปัญหากรณีเร่งด่วนต่อไป ในเดือนกรกฎาคม
2562 ธนาคารได้เพิ่มช่องการแจ้งเรื่องผ่านช่องทางบริษัทในเครือ
ซึ่งเป็นเรื่องที่ลูกค้าแจ้งเรื่องผ่านช่องทางบริษัทในเครือที่เป็นเรื่อง
การให้บริการโดยพนักงานของธนาคารทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการขาย
และบริการอื่นๆ ทั่วไป บริษัทจะมีกระบวนการบันทึกเรื่อง และ
จัดส่งข้อมูลการแจ้งเรือ่ งผ่าน Email มายังธนาคาร โดยฝ่ายรับเรือ่ ง
ร้องเรียนลูกค้าจะเป็นผู้ด�ำเนินการ

406-1

การไม่เลือกปฏิบัติ

ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยด�ำเนินงาน
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล ธนาคารปฏิบัติต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม
พนักงาน ธนาคารใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าท�ำงานหรือการ
โปรโมทต�ำแหน่งพนักงานตามคุณสมบัติที่เหมาะสม ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงาน โดยไม่ได้น�ำเรื่องของเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา
หรือการเลือกปฏิบตั ใิ นรูปแบบอืน่ ๆ มาเป็นเกณฑ์คณุ สมบัตใิ นการ
คัดเลือก เช่นเดียวกับการให้บริการลูกค้า ธนาคารใช้ระบบบัตรคิว
เพื่อให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการตามล�ำดับก่อน-หลัง
ปี 2562 ธนาคารได้รบั การร้องเรียนในกรณีของการเลือกปฏิบตั ิ
จ�ำนวน 6 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์
ที่พนักงานขอเอกสารแสดงตนของลูกค้า และการให้บ ริ ก าร
กับกลุ่มลูกค้าข้าราชการ ลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าบุคคลธรรมดา
ไม่เหมือนกัน ธนาคารได้ดำ� เนินการแก้ไขจนแล้วเสร็จ โดยผูบ้ ริหาร

หน่ ว ยงานได้ ต รวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น และโทรศั พ ท์
ขอโทษลูกค้าต่อเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ พร้อมอธิบายเรือ่ งกระบวนการ
ในการขอหลักฐานแสดงตนในการท�ำธุรกรรมหน้าเคาน์เตอร์
รวมถึงข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น ในกรณีของการเลือกปฏิบัติในการ
ให้บริการลูกค้าแต่ละกลุม่ สาขาทราบปัญหา พร้อมทัง้ ชีแ้ จงลูกค้า
และมีการเพิ่มช่องทางพิเศษเพื่อบริหารจัดการคิวภายในสาขา
รองรับลูกค้าทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ไม่ให้ลูกค้ารอรับบริการนาน
จนเกินไป
ทั้งนี้ จากการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ส่งผลให้ในปี 2562 ธนาคารสามารถสร้างความผูกพัน (Engagement)
กับลูกค้าธนาคารได้ในระดับ 8.56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10
คะแนน ซึ่งมากกว่าปี 2561 ที่ธนาคารได้คะแนน 8.02 โดยส�ำรวจ
จากผูใ้ ช้บริการจ�ำนวน 33,264 คน ผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
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103-2, 103-3

การให้ความรูท
้ างการเงินกับสังคม (Financial Literacy)

เป้ าหมาย
การดำ�เนินงานปี

ผลการ
ดำ�เนินงานปี

2562

2562

ให้ความรูด
้ ้านการเงินให้กับนิสิต
และนักศึกษา จ�ำนวน 6 มหาวิทยาลัย

เป็นไปตามเป้าหมาย

ตามทีธ่ นาคารมองเห็นความส�ำคัญเกีย่ วกับปัญหาทางการเงิน
ทีป่ ระชาชนยังประสบอย่างต่อเนือ่ ง การมีทกั ษะ ความรูท้ างการเงิน
จะช่วยให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันในการใช้จ่าย และยังสามารถ
ป้องกันปัญหาภัยคุกคามทางการเงินที่จะเกิดขึ้นจึงได้ด�ำเนิน
โครงการ Financial Literacy เพื่อให้ความรู้ทางด้านการเงิน
ซึง่ เป็นความสามารถพิเศษของธนาคารในฐานะเป็นสถาบันการเงิน
ธนาคารจึงได้จัดท�ำโครงการให้ความรู้ทางการเงินส�ำหรับบุคคล
ทั่วไป พนักงานธนาคาร ตลอดจนมุ่งเน้นส่งเสริมให้เยาวชน
ซึง่ จะเป็นอนาคตของชาติเห็นความส�ำคัญเกีย่ วกับการออม มีวนิ ยั
ทางการเงิน ซึ่งจะส่งผลที่ดีในภาพรวมต่อการพัฒนาประเทศชาติ
ต่อไป
ธนาคารกรุงไทย ด�ำเนินโครงการ Financial Literacy ตัง้ แต่
ปี 2561 ตามแผนงาน Financial Literacy ซึ่งเป็น 1 ในแผนงาน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี ของธนาคาร โดยมีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอด
ความรู้ทางการเงินให้กับคนรุ่นใหม่ผ่านการท�ำกิจกรรมต่างๆ

เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการตระหนักรู้ เข้าใจ และน�ำไปสูก่ ารปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมทางการเงิน นอกจากนี้ธนาคารยังตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการบริหารจัดการ การเงินที่ดีของคนไทยและมุ่งหวัง
ให้เกิดสังคมที่มั่นคง
ปี 2562 ธนาคารส่งต่อความรู้ทางการเงินสู่คนรุ่นใหม่เพื่อ
สังคมทีม่ นั่ คงอย่างต่อเนือ่ ง โดยเน้นการถ่ายทอดความรูท้ างการเงิน
ไปสู่นิสิต นักศึกษา ในรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งกรุงเทพ และ
ต่างจังหวัด เพื่อปลูกฝังและวางรากฐานความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการเงินส�ำหรับเตรียมความพร้อมในการวางแผนทาง
การเงิน ในอนาคตของวัยเริม่ ต้นท�ำงานลงพืน้ ทีใ่ ห้ความรูด้ า้ นการเงิน
ให้ กั บ นิ สิ ต และนั ก ศึ ก ษา จ� ำ นวน 6 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต และมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทีด่ ำ� เนินการในปี 2563 ผ่านกิจกรรม
รอบรู้เรื่องการเงินกับน้องวายุ

การให้ความรูท
้ างการเงินผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร (www.krungthai.com)

ในหัวข้อคู่คิดการเงิน ซึ่งให้ความรูท
้ างการเงินในรูปแบบ Info Graphics เพื่ อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย
โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ได้แก่ การออม เรื่องบ้าน ประกัน สินเชื่อบุคคล วางแผนการเงิน วางแผนเกษียณ
โดยในปี 2562 ให้ความรูร้ วม 28 เรื่อง

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย
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การให้ความรูท
้ างการเงินผ่านแฟนเพจ
Krungthai CARE

(http://www.facebook.com/krungthaibank)
ในปี 2562 ธนาคารยังคงให้ความรู้ทางการเงินผ่านช่องทาง
ออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นทางการสื่อสารที่มีผู้เข้าถึง
ข้อมูลได้จ�ำนวนมาก โดยในปี 2562 ธนาคารเผยแพร่ Content
เพือ่ สอดแทรกการให้ความรูท้ างการเงิน รวม 38 Content มีผเู้ ข้าถึง
ข้อมูล (Reach) รวม 3,471,494 Users ยอด Engagement
(นับจากจ�ำนวนการกด Like Comment และ Share) รวม 149,874 ครัง้

การอบรมและสั มมนาเพื่ อให้ ความรู้ทางการเงิน
กับกลุ่มลูกค้า

ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อการให้บริการลูกค้า โดยยึดหลัก
ธรรมมาภิบาลและ “หากลูกค้าอยู่ได้ ธนาคารก็อยู่ได้” คือ ลูกค้า
จะอยูไ่ ด้เกิดจากความเจริญเติบโตทีย่ งั่ ยืนของธุรกิจ ลูกค้ามีเครือ่ งมือ
ทางการเงินที่ช่วยในการจัดการกับธุรกิจ ลดต้นทุน และขยาย
กิจการได้อย่างต่อเนื่อง จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
เพือ่ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและมีการจัดกิจกรรมงาน
สัมมนาเพื่อให้ความรู้ทางการเงินกับกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2562 มีการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้ทางการเงินและ
น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินรวม 63 ครัง้ มีเข้าร่วมสัมมนาจ�ำนวน
9,317 คน

ตัวอย่างกิจกรรมสัมมนาเพื่ อให้ความรูท
้ างการเงิน
ชื่องาน

งานสัมมนาทิศทางภาษี SME ปี 2562

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดท�ำบัญชีทถี่ กู ต้องและการ
จัดท�ำงบการเงินตามจริงยื่นต่อกรมสรรพากรเพื่อ
เตรียมความพร้อมกับแนวทางการพิจารณาสินเชือ่ ของ
สถาบันการเงินทีจ่ ะพิจารณาจากงบการเงินทีน่ ติ บิ คุ คล
ยื่นต่อกรมสรรพากร โดยจัดทีจ่ งั หวัดนครปฐม, จังหวัด
เชียงใหม่, หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และกรุงเทพฯ
จ�ำนวนรวม 4 ครัง้
โครงการวางแผนการเงินเพื่ออนาคตของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ
มหาวิทยาลัยบูรพา
ในเรือ่ งการบริหาร รายได้ ค่าใช้จา่ ย หนีส้ นิ และการออม
หัวข้อ “ท�ำอย่างไรให้เงินงอกงาม”
ลงทุน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน รวมถึง
การป้องกันความเสี่ยง
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน เพื่อให้ลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ
ส�ำหรับโรงพยาบาลรามาธิบดี
ในเรือ่ งการบริหาร รายได้ ค่าใช้จา่ ย หนีส้ นิ และการออม
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน ลงทุน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน รวมถึง
ส�ำหรับบุคลากรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การป้องกันความเสี่ยง

ผู้เข้าร่วม

1,355 คน

100 คน

100 คน
100 คน
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โครงการกรุงไทยรักชุมชนทั่วไทย

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

1.

2.

STRENGTHEN
FOUNDATION

3.

GO LOCAL
BASED SOLUTIONS

ยกระดับสินค้าและบริการ
ของชุมชนครบวงจร
ผ่านการด�ำเนินงานด้าน
การตลาดที่มีประสิทธิภาพ

ที่ต้องการสร้างพื้ นฐาน
ให้แข็งแกร่งด้วยการสร้าง
อาชีพให้กับชุมชน

GROW LOCAL

ที่ต้องการสร้างความยั่งยืน
ให้แก่ชุมชน ด้วยการเป็น
แหล่งเงินทุนให้กับชุมชน

ทั้งนี้ ธนาคารจึงได้ริเริ่มด�ำเนินโครงการกรุงไทยรักชุมชน
ทัว่ ไทย ในปี 2562 ตามแผนยุทธศาสตร์ดงั กล่าว ซึง่ ธนาคารมองเห็น
ความส�ำคัญในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยยึดหลักการพึง่ พา
ตนเอง ลดการพึง่ พิงภายนอก ด้วยการค�ำนึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร
ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ในการสร้างชุมชน
เข้มแข็ง น้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในการพั ฒ นาให้ เ กิ ด ความสมดุ ล มี ค วามเข้ ม แข็ ง จากภายใน
โดยคนในชุมชนได้มาร่วมกันคิดร่วมก�ำหนดแนวทาง และกิจกรรม
การพัฒนาของชุมชน

ธนาคารสามารถน�ำจุดแข็งของธนาคาร ทั้งในด้านความรู้
ทางด้านการเงิน ผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินไปตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน ผ่านการด�ำเนินงานของสาขาในแต่ละพืน้ ที่
และการท�ำงานร่วมกับ Partner ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ในเรื่องการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน สินค้าท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม การตลาด
และความรู้ทางการเงิน

S T R AT E GY

EXECUTION PLAN
ระบบบญ
ั ชี
การวางแผนทางการเงน
ิ
นวต
ั กรรมทางการเงน
ิ

บรห
ิ าร
จด
ั การ
ความรู้
ทางการเงน
ิ

การมส
ี ่วนรว่ม
การจด
ั สรรทรพ
ั ยากร
สิงแวดล้อม
กรณีฉก
ุ เฉิน
และบรก
ิ าร

ชุมชน
การตลาด

สินค้า
ศิลปะ
วฒ
ั นธรรม

อบรมภาษาอง
ั กฤษขั

สรา้งมูลค่าเพิ ม (สินค้าและบรก
ิ าร)
จด
ุ จาํหน่าย
การจด
ั วางสินค้า
อาหารท้องถิน

ประเพณี วต
ั นธรรมท้องถิน
E-Commerce
Visibility
QR Code
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โดยในปี 2562 ธนาคารได้คดั เลือกชุมชนเป้าหมาย จากการมีสว่ นร่วมของสาขาในพืน้ ทีใ่ นการน�ำเสนอชุมชนบริเวณรอบๆ พืน้ ทีส่ าขา
ทั้งหมด 7 ชุมชน ทั่วประเทศไทย ได้แก่ ชุมชนบ้านสวนทุเรียน จังหวัดสงขลา, ชุมชนต�ำบลบ้านแหลม จังหวัดสุพรรณบุรี, ชุมชนบ้าน
สนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์, ชุมชนบ้านแม่ก�ำปอง จังหวัดเชียงใหม่, ชุมชนบ้านโคกไคร จังหวัดพังงา, ชุมชนบ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย
และชุมชนท่ามะโอ จังหวัดล�ำปาง โดยธนาคารได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมหารือกับชุมชน และก�ำหนดเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน
ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของการด�ำเนินโครงการฯ ที่เด่นชัด จะพบว่าคนในชุมชนตระหนักถึงทรัพยากรต่างๆ ภายในชุมชน ด้วยการบริหาร
จัดการที่ดี เกิดความร่วมมือในชุมชน ชุมชนเป็นที่รู้จัก สินค้าของชุมชนมีการพัฒนาให้เกิดมูลค่า สามารถท�ำการค้าขายออนไลน์
(E-Commerce) มีการน�ำมาตรฐานการท่องเที่ยวมาเป็นแนวทางในการพัฒนา มีการน�ำเทคโนโลยีทางการเงินมาใช้ เพื่อตอบสนอง
สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) จากผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว ธนาคารมีแผนที่จะด�ำเนินโครงการฯ ให้เกิดผลในวงกว้าง เพื่อสร้างชุมชน
ที่ยั่งยืนต่อไป
นอกจากนี้ ภายใต้แนวคิดของโครงการกรุงไทยรักชุมชน ธนาคารยังได้ด�ำเนินโครงการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าว ได้แก่
โครงการกรุงไทยรัก SME สนับสนุน SME ไทยได้พัฒนาขีดความสามารถในเรื่องดิจิทัล โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว สนับสนุนเยาวชน
พัฒนาด้านการตลาดส�ำหรับชุมชน โครงการกรุงไทยรักศิลปะ สนับสนุนศิลปินไทยให้พฒั นาสูร่ ะดับสากล โครงการกรุงไทยรักสิง่ แวดล้อม
ส่งเสริมให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของสิ่งแวดล้อม การ Recycle ขยะ และการน�ำขยะ Recycle ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
เพือ่ ลดมลภาวะและงบประมาณในการก�ำจัดขยะ โครงการกรุงไทยรักคุง้ บางกระเจ้า เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวในชุมชน สนับสนุนให้เยาวชนตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้เยาวชนได้รับโอกาสที่ดีด้านการศึกษา โครงการกรุงไทยรัก Smart University ส่งเสริมให้
เยาวชนตระหนักถึงความส�ำคัญเรื่องการวางแผนทางการเงิน เพื่ออนาคตที่มั่นคง และโครงการกรุงไทยรักพนักงาน ส่งเสริมให้พนักงาน
ตระหนักถึงความส�ำคัญเรื่องการวางแผนทางการเงิน ตลอดจนการวางแผนชีวิตหลังเกษียณ

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2562
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โครงการ CSR ของธนาคาร

1

โครงการ
OUR Khung Bang Kachao

ธนาคารเป็น 1 ใน 34 องค์กร ที่เข้าร่วมโครงการ โดยเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562
พนักงานกรุงไทย 105 คนได้ร่วมปลูกต้นไม้ บนพื้นที่น�ำร่อง 2.4 ไร่ จากพื้นที่
รับผิดชอบ 11.05 ไร่ ที่ธนาคารกรุงไทยให้การสนับสนุน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีระหว่างธนาคาร ชาวบ้าน และโรงเรียน ในพืน้ ทีภ่ ายใต้แนวคิด
กรุงไทยรักชุมชน นอกจากนี้ ธนาคารยังส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาด้านการศึกษา
พัฒนาด้านศิลปะ และด้านอื่นๆ โรงเรียนในพื้นที่บางกะเจ้า ได้แก่ โรงเรียน
วัดราษฎร์รงั สรรค์, โรงเรียนวัดป่าเกด, โรงเรียนวัดบางกระสอบ และโรงเรียนวัดคันลัด
โดยการให้ความรู้ทางด้านการเงิน ภาษาอังกฤษ และการวาดภาพก�ำแพงและอาคาร
เรียน เพือ่ ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ของโรงเรียน และเป็นสือ่ ในการเรียนการสอนส�ำหรับเด็กๆ

105

พนักงาน
กรุงไทย
ร่วมปลูกต้นไม้
บนพื้ นที่น�ำร่อง

3

2

ปี 2562 ธนาคารจัดโครงการในธีมของ
กิจกรรมทางการตลาดเพื่อโปรโมทชุมชนด้วย
Digital Marketing และมีผู้สมัครเข้าร่วม
จ� ำ นวน 346 ที ม ชิ ง ถ้ ว ยพระราชทานจาก
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปัจจุบนั อยู่ระหว่างด�ำเนินงานจริง โดยก�ำหนด
จัดรอบชิงชนะเลิศในเดือนมีนาคม 2563

คน

2.4 ไร่

โครงการ Krungthai Young
Enterprise Awards

ธนาคารจั ด โครงการโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นา
ขีดความสามารถผู้ประกอบการ SME ที่มีความคิดสร้างสรรค์
สามารถส่งเสริมและร่วมพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ โดยจัด
ประกวดโมเดลธุรกิจภายใต้แนวคิด Digital SME
ปี 2562 มีผู้ประกอบการ SME สมัครเข้าร่วมโครงการ
731 คน โดยรางวัลชนะเลิศ Top Digital SME 2019 ได้รับ
เงินรางวัล 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนต่อยอดธุรกิจ บริษัท
ทิพย์ทวีทรัพย์ จ�ำกัด ได้นำ� เสนอโมเดลธุรกิจเชือ่ มโยงซัพพลายเออร์
สินค้าเกษตรด้วยแพลตฟอร์ม “สดจากไทย” เพือ่ กระจายสินค้า
เกษตรสู่ผู้ค้า

โครงการกรุงไทย
ต้นกล้าสีขาว

ปี 2562
มีผู้ประกอบการ SME
สมัครเข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด

731
คน

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย
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4

โครงการประกวด
ศิลปกรรมกรุงไทย ครัง
้ ที่ 4

โครงการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ถูกจัดขึ้นมาเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานศิลปกรรมให้พัฒนาก้าวสู่
ระดับสากล โดยผลงานจะแสดงออกถึงเรื่องราวและเนื้อหา
ของความเป็นไทย สังคมอันมีคุณธรรม
โดยในปี 2562 มี ผู ้ ส นใจส่ ง ผลงานเข้ า ร่ ว มประกวด
309 ชิ้น และได้จัดนิทรรศการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และจัดกิจกรรมศิลปะ จ�ำนวน 5 ครัง้

5

โครงการกรุงไทย
รัก Smart University

เป็นโครงการให้ความรู้ทางด้านการเงินในฐานะสถาบัน
การเงิน โดยมุง่ เน้นส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความส�ำคัญเกีย่ วกับ
การออม มีวินัยทางการเงิน ปี 2562 ได้จัดกิจกรรม 4 ครั้ง
จ�ำนวนผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,216 คน ณ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ปี 2562
มีผู้รว่ มกิจกรรม
ทั้งหมด

1,216
คน

ปี 2562
มีผู้ส่งผลงาน
้ สิน
เข้าประกวดทัง
้

309 ชิ้น

6

การสนับสนุนงานมูลนิธิอาสา
เพื่ อนพึ่ ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ธนาคารสนับสนุนการด�ำเนินงานของมูลนิธิฯ และการบรรจุ
ถุงยังชีพ จิตอาสา การรับบริจาคและการประชาสัมพันธ์กจิ กรรมของ
มูลนิธฯิ ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ร่วมออกบูธจัดกิจกรรม แนวคิด
“กรุงไทยรักชุมชน” งาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๖๒” และบริจาคน�ำ้ ดืม่
น้องวายุ จ�ำนวน 11,000 ขวด ประชาสัมพันธ์รับบริจาคช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก พายุโซนร้อนโพดุล และพนักงาน
จิตอาสาบรรจุถุงยังชีพ และจิตอาสางานกาชาด

7

โครงการกรุงไทยรักการศึกษา :
สนับสนุนทุนการศึกษากรุงไทย
สานฝันสู่บัณฑิต

ธนาคารให้ทุนการศึกษากับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายของโรงเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดี
ใกล้บ้าน ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ที่มีคะแนนสะสมระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอันดับสูงสุดของโรงเรียน และ
สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยชัน้ น�ำ
ของรัฐตามทีธ่ นาคารก�ำหนดให้จนจบปริญญาตรี (หลักสูตรปกติ)
โรงเรียนละ 1 ทุน ทุนละ 50,000 บาทต่อปี จนจบปริญญาตรี
โดยในปี 2562 ธนาคารได้ให้ทุนการศึกษาทั้งหมด 234 ทุน
รวมเป็นเงิน 11,700,000 บาท

8

โครงการกรุงไทยรักกีฬา :
สนับสนุนสมาคมกีฬามวยสากล
แห่งประเทศไทย

ธนาคารกรุงไทยได้ด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
ในการสนับสนุน 1 รัฐวิสาหกิจ 1 สมาคมกีฬา โดยให้การ
สนับสนุนสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย มาตั้งแต่
ปี 2549 และตาม MOU ฉบับปัจจุบัน ธนาคารจะสนับสนุน
ตั้งแต่ปี 2559-2562 ปีละ 15 ล้านบาท ซึ่งจะครบก�ำหนด
ตาม MOU ในปี 2562

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย
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การด�ำเนินงาน
เพื่ อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล
203-2
ในปี 2562 ธนาคารได้ด�ำเนินงานเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทย และพัฒนาความเป็นอยู่
ของคนไทยในเรื่องของการเข้าถึงบริการทางการเงินที่หลากหลาย และการลดความเหลื่อมล�้ำในสังคมไทย ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาธนาคาร
ได้ด�ำเนินการ ดังนี้
โครงการความร่วมมือทางธุรกิจดิจิทัลส�ำหรับผู้ประกอบการ
พลังงาน ธนาคารกรุงไทยสนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในการพัฒนา Feature “PEA Care & Service” รวมทัง้ ให้บริการ
ด้าน Financial Solution กับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ
ตรวจสอบระบบไฟ และซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยบริการนี้
เป็นส่วนหนึ่งของ PEA HERO Platform ที่ให้บริการแบบ
ครบวงจร One-Stop Service ส�ำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการ
ปรับปรุงซ่อมบ�ำรุงระบบไฟฟ้าด้วยการให้บริการที่สะดวกและ
รวดเร็ว ผ่านการให้บริการบน Digital Platform อีกทั้งยัง
ได้รบั การบริการทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐาน น่าเชือ่ ถือและได้รบั รอง
จาก PEA  
“มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า SME ที่ประสบอุทกภัย
2562” เพือ่ ช่วยเหลือและเยียวยากับผูป้ ระกอบการ SME ทีไ่ ด้รบั
ความเดือดร้อนในเหตุการณ์ดังกล่าว โดยให้วงเงินสินเชื่อเพิ่ม
สูงสุด 10 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูกิจการ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น
4% ต่อปี และลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1% (ยุติโครงการวันที่
30 มิถุนายน 2562)
โครงการรับช�ำระค่าปรับออนไลน์ โดยในปี 2562 เป็นการ
ด�ำเนินงานในระยะที่ 2 ของโครงการ โดยได้พัฒนาระบบ
Police Ticket Management หรือ PTM หรือระบบจัดการ
ใบสัง่ ออนไลน์ให้ครบวงจร โดยน�ำเทคโนโลยีมาเชือ่ มโยงข้อมูล
ใบสั่งของสถานีต�ำรวจต่างๆ กับกรมการขนส่งทางบกเพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการบันทึกค่าปรับจราจร
ประเภทต่างๆ และช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ โดยสามารถดูรายงานค่าปรับจราจร
ประเภทต่างๆ ย้อนหลัง 90 วัน

Banking Agent ธนาคารกรุงไทยแต่งตั้ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย
จ�ำกัด เป็น Banking Agent โดยลูกค้าธนาคารสามารถ
ท�ำธุรกรรมทางการเงิน เช่น บริการรับฝากเงิน บริการถอนเงิน
และบริการรับช�ำระเงิน/เติมเงิน ได้ที่ท�ำการไปรษณีย์กว่า
1,000 แห่งทั่วประเทศ ในวงเงินสูงสุด 50,000 บาทต่อรายการ
และ 100,000 บาทต่ อ วั น ไม่ ต ้ อ งใช้ ส มุ ด บั ญ ชี มี อั ต รา
ค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ให้กับลูกค้า
โครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทยและองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เรือ่ งการให้บริการช�ำระค่าโดยสาร
แบบไร้เงินสด บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 510 ด้วยการ
สนับสนุน ขสมก. เปิดตัวรถเมล์ไร้เงินสดเป็นสายแรกของ
ประเทศไทย เพื่อยกระดับเข้าสู่ระบบขนส่งดิจิทัลรองรับ
แผนพัฒนาสมาร์ทซิตี้ และเตรียมพร้อมส�ำหรับอนาคต โดยรถเมล์
ขสมก. จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบจ่ายค่าโดยสารแบบไร้เงินสด
บนรถโดยสารทุกคัน และน�ำร่องบริการรับช�ำระค่าโดยสารแบบ
ไร้เงินสด (Cashless) บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 510 ทุกคัน
เป็นระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย
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โครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทยและส�ำนักงาน
ศาลยุติธรรม เรื่องการพัฒนาระบบศาลดิจิทัล (e-Court)
เพือ่ พัฒนาและขยายผลระบบการยืน่ และส่งค�ำคูค่ วามและเอกสาร
โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ให้ครอบคลุมศาลชั้นต้น
ทั่วประเทศ ศาลชั้นต้นที่เป็นศาลช�ำนาญพิเศษและศาลพิเศษ
รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการเพิ่มเติม เช่น
การยืน่ ฟ้องคดีอาญา การขอหมายจับ หมายค้น การจัดเก็บและ
ให้บริการคัดถ่ายส�ำเนาพิพากษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงการช�ำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ผ่านบัตรเครดิตหรือ
เดบิต เคาน์เตอร์ธนาคาร ช�ำระผ่านตู้ ATM เว็บไซต์ ตลอดจน
APP Krungthai NEXT
โครงการ Total Solutions for SMEs โครงการบริหารจัดการ
ธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) เป็นโครงการ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ที่จ�ำเป็นในการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจรได้สะดวก
รวดเร็ว และเหมาะสมกับธุรกิจแบบครบวงจร ซึ่งกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าจะอ�ำนวยความสะดวกในการรวบรวมโปรแกรมที่
เกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจส�ำหรับ SMEs 3 ส่วน ได้แก่
โปรแกรมจัดการเอกสาร (Office Software), โปรแกรมหน้าร้าน
(POS: Point of Sale) และโปรแกรมบัญชี Online (Cloud
Accounting) โดยทั้ง 3 โปรแกรมสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ทัง้ ระบบแบบครบวงจร ตัง้ แต่การซือ้ ขายสินค้า/บริหาร เชือ่ มโยง
ข้อมูลไปจัดท�ำบัญชีและงบการเงิน เพือ่ ตอบโจทย์การประกอบ
ธุรกิจของ SMEs ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะได้รับ
การสนับสนุน คือ นิติบุคคลที่มีการส่งงบการเงินปีล่าสุด
มีรายได้รวมไม่เกิน 5 ล้านบาท และนิตบิ คุ คลตัง้ ใหม่ ทุนจดทะเบียน
ไม่เกิน 1 ล้านบาท โดย SMEs ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ
สามารถลงทะเบียนผ่านทาง Website กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า www.dbd.go.th ส�ำหรับในส่วนของธนาคารกรุงไทยเป็น
หนึง่ ในพันธมิตรของโครงการ และได้นำ� เสนอผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้แก่ สินเชือ่ กรุงไทย SMEs บัญชีเดียว,
สิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก และสิ น เชื่ อ Krungthai sSME
Start-up & Innovation
โครงการพัฒนาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
แบบดิจิทัล โดยธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดหาระบบกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) เพื่อตอบสนอง
การปฏิบตั งิ านของกองทุนฯ ผูก้ ยู้ มื และผูค้ ำ �้ ในรูปแบบ Paperless
และ Digital ID ที่เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในการตรวจสอบ ท�ำให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วย

ความรวดเร็วและปลอดภัย สอดคล้องกับนโยบาย National
e-Payment รวมทัง้ ได้รว่ มลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity
Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ
สินเชื่อ “กรุงไทยส�ำหรับธุรกิจเกษตรแปรรูป” สนับสนุนเงินทุน
ครบวงจรผู้ประกอบการ SME ธุรกิจการผลิตหรือจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ให้กู้สูงสุด 1.5 เท่าของหลักประกัน
อัตราดอกเบี้ยต�่ำสุด 4% ต่อปี วงเงินโครงการรวมกว่า 1 พัน
ล้านบาท
การให้สินเชื่อ Supply Chain คือ สินเชื่อส�ำหรับธุรกิจที่เป็น
ผู ้ ข ายสิ น ค้ า ให้ กั บ บริ ษั ท ที่ มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ ทางธนาคาร
เพื่อเพิ่มสภาพคล่องกับธุรกิจหลังจากส่งมอบสินค้า ซึ่งจะได้
รับเงินก่อนครบช�ำระ เพื่อให้ธุรกิจได้ด�ำเนินได้อย่างต่อเนื่อง
อย่างไม่สะดุด ได้แก่
สิ น เชื่ อ เพื่ อ ผู ้ ป ระกอบการร้ า นค้ า 7-Eleven
ทุ ก รู ป แบบ เพื่ อ การสนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ ให้ แ ก่
ผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั สิทธิบ์ ริหารร้านค้า 7-Eleven
จาก บมจ.ซีพี ออลล์
สินเชื่อเพื่อผู้แทนจ�ำหน่ายประเภทโรงบรรจุก๊าซ
LPG และร้านค้าก๊าซหุงต้มของ PTTOR เพื่อ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นแก่ผู้แทนจ�ำหน่าย
ประเภทโรงบรรจุกา๊ ซ LPG และร้านค้าก๊าซหุงต้ม
สินเชื่อส�ำหรับผู้ประกอบการสถานีบริการน�้ำมัน
PTTOR เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ส�ำหรับผู้แทนจ�ำหน่ายสถานีบริการน�้ำมัน และ/
หรือผู้แทนจ�ำหน่ายน�้ำมันหล่อลื่นของ PTTOR
และการปรับปรุงขยายสถานีบริการน�้ำมันเดิม
หรือก่อสร้างสถานีบริการ

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2562
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สินเชื่อ กรุงไทย SMEs รักกันยาวๆ เป็นสินเชื่อเพื่อสนับสนุน
ผู้ประกอบการ SMEs (Size M) ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ที่
ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือการขยายกิจการ
เช่น ลงทุน/ซ่อมแซม/ปรับปรุงสินทรัพย์ถาวร หรือรองรับ
Permanent Trading Asset หรือใช้เพื่อการ Refinance
สินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่น
สินเชื่อ กรุงไทย SMEs บัญชีเดียว เป็นสินเชื่อที่ให้ดอกเบี้ยต�่ำ 
เพื่ อ สนั บ สนุ น ลู ก ค้ า นิ ติ บุ ค คลที่ ใ ช้ ง บสรรพากรในการยื่ น
ขอสิ น เชื่ อ และลู ก ค้ า นิ ติ บุ ค คลขอสิ น เชื่ อ เพื่ อ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
แทนบุคคลธรรมดา
สินเชื่อส�ำหรับคู่ค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ธนาคารให้การ
สนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ ครบวงจรกั บ ผู ้ ป ระกอบการที่ รั บ งานจาก
หน่วยงานราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ ภายใต้ดอกเบีย้ พิเศษ
หลักประกันต�่ำ  ซึ่งธนาคารออกหนังสือค�้ำประกันการยื่นซอง

มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ
"ชิมช้อปใช้"

ประกวดราคา และ/หรือค�ำ้ ประกันการท�ำสัญญาได้อย่างรวดเร็ว
และสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ
ตั้ ง แต่ ช ่ ว งเริ่ ม ต้ น โครงการ จนการก่ อ สร้ า งได้ แ ล้ ว เสร็ จ
ตามก�ำหนด
สิ น เชื่ อ กรุ ง ไทยเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วและธุ ร กิ จ ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ
สนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้ในการขยายด�ำเนินธุรกิจ ใช้หมุนเวียน
ในกิจการ และ Refinance ส�ำหรับผูป้ ระกอบการทีป่ ระกอบ
ธุรกิจเกีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว และ/หรือธุรกิจต่อเนือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ
การท่องเที่ยว
สินเชื่อกรุงไทยเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation)
เพื่อสนับสนุนสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในการลงทุน/
ซ่อมแซม/ปรับปรุง หุ่นยนต์พร้อมระบบงานและอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องหรือระบบอัตโนมัติ

ธนาคารมีส่วนร่วมในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของประเทศผ่านโครงการชิมช้อปใช้ โดยธนาคาร
ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อเป็นช่องทาง
ให้รฐั บาลสนับสนุนวงเงินให้เกิดการหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจแก่ประชาชนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
และเป็นช่องทางในการช�ำระสินค้าและบริการให้แก่
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ส�ำหรับ
ผู ้ ป ระกอบการซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ที่ เ ป็ น ผู ้ ป ระกอบการ
ในระดับวิสาหกิจขนาดกลางและเล็ก รวมถึงระดับชุมชน
ธนาคารได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อเป็น
เครื่องมือให้ร้านค้าใช้ในการรับช�ำระเงิน เพือ่ สนับสนุน
มาตรการ “ชิมช้อปใช้”
จากการด�ำเนินโครงการดังกล่าว มีผู้ประกอบการ
ร้านค้ารายใหม่ทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมมาตรการ
ดังกล่าวและติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินแล้ว (สมัคร
เข้าร่วมโครงการตัง้ แต่วนั ที่ 28 สิงหาคม - 31 ธันวาคม
2562) จ�ำนวนกว่า 160,000 ราย และรวมถึงร้านค้าธง
ฟ้าประชารัฐกว่า 80,000 ร้านค้า โดยการใช้จ่ายรวม
ของมาตรการชิ มช้ อปใช้ตั้งแต่ วันที่ 27 กันยายน
จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 มีผู้ใช้สิทธิ์รวม 3 เฟส
จ�ำนวนกว่า 11.8 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น
26,981.9 ล้านบาท

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

การด�ำเนินงานด้านธรรมาภิบาล

ธนาคารยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ เพือ่ สร้างวัฒนธรรมองค์กรทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)
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การก�ำกับดูแลกิจการ
และการสร้างวัฒนธรรมบรรษัทภิบาล
102-16, 102-18, 103-2, 103-3
เป้ าหมาย
การดำ�เนินงานปี
2565 (ระยะยาว)

เป้ าหมาย
การดำ�เนินงานปี

ผลการ
ดำ�เนินงานปี

2562

2562

การขับเคลื่อนธนาคารให้เป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ

1. ผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทย จากสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย อยู่ในระดับ 5 ดาว
2. ผลการประเมินการรับรู้ เข้าใจ และน�ำไป
ปฏิบต
ั ิดา้ นบรรษัทภิบาล ความเสี่ยงฯ
และก�ำกับฯ > 85 คะแนน

1. ได้รบ
ั ประเมินการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทย จากสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ในระดับ 5 ดาว
2. ผลการประเมินการรับรู้ เข้าใจ และน�ำไป
ปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล ความเสี่ยงฯ
และก�ำกับฯ = 89.8 คะแนน

ธนาคารกรุงไทยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
โดยการด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย รับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารทุกคน ตลอดจนบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคาร โดยธนาคารเชื่อมั่นว่าการด�ำเนินธุรกิจควบคู่กับการมีจริยธรรมที่ดีนั้นเป็นรากฐานส�ำคัญที่ท�ำให้ธนาคารเติบโตอย่างมั่นคง
ยั่งยืน และเป็นธนาคารที่ทุกคนวางใจ (Public Trust)
จากความมุ่งมั่นดังกล่าว ธนาคารได้ก�ำหนดหลักบรรษัทภิบาล (CARPETS) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่ผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร
อันประกอบด้วย

CREATION OF
LONG TERM VALUE
การสร้างมูลค่าเพิ่ มอย่างยั่งยืน

ACCOUNTABILITY
แสดงถึงความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่

PROMOTION OF
BEST PRACTICES
ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

TRANSPARENCY
แสดงความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงาน

RESPONSIBILITY
รูส
้ �ำนึกในหน้าที่

EQUITABLE TREATMENT
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างเท่าเทียมกัน

SOCIAL AND
ENVIRONMENTAL
AWARENESS
ส�ำนึกในการปฏิบัติที่ดี
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ธนาคารสร้างจิตส�ำนึกในการปฏิบัติตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับพนักงานทุกคนอย่างสม�่ำเสมอผ่านกิจกรรม
ภายใน และช่องทางการสือ่ สารต่างๆ เช่น CG TIMES ซึง่ เป็นการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ทีท่ นั ต่อสถานการณ์
เข้าใจง่ายผ่านทาง Intranet พร้อมทั้งมีโครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยธนาคารได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ
เพื่อให้การด�ำเนินงานของธนาคารเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทั้งยังติดตามและการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานให้ใกล้ชิดมากขึ้น
โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ
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คณะกรรมการธนาคาร มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของธนาคารและผูถ้ อื หุน้ โดยรวม มีการแบ่งแยก
หน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
ที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการธนาคารจะเป็นผู้ก�ำหนดนโยบายและ
ก�ำกับดูแลให้ระบบงานต่างๆ ของธนาคารด�ำเนินไปตามนโยบาย
ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม นอกจากนี้ เพือ่ ให้มกี ารแสดง
บทบาทและถ่วงดุลกันอย่างโปร่งใส ประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ จึงเป็นคนละบุคคลกัน
โครงสร้างคณะกรรมการธนาคารมีทั้งสิ้นจ�ำนวน 12 อัตรา
ซึ่งเหมาะสมกับขนาดองค์กรและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ�ำนาจกันอย่างเหมาะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีกรรมการจ�ำนวน 11 คน
และมีต�ำแหน่งกรรมการว่างจ�ำนวน 1 ต�ำแหน่ง ซึ่งอยู่ระหว่าง
กระบวนการสรรหา โดยประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
จ�ำนวน 1 คน และกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารจ�ำนวน 10 คน ซึง่ เป็น
กรรมการอิสระจ�ำนวน 5 คน หรือมีอัตราเท่ากับ ร้อยละ 45.45
ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งมากกว่าข้อก�ำหนดของคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทีใ่ ห้มกี รรมการอิสระ
อย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า
3 คน โดยรายละเอียดโครงสร้างการจัดการ และคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ ของธนาคารสามารถอ่านได้ในรายงานประจ�ำปี 2562
หน้า 82-98

102-16, 102-18
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
และการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
ธนาคารส่งเสริมการสร้างจิตส�ำนึกในการปฏิบัติตามแนวทาง
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี ห้กบั พนักงานทัว่ ทัง้ องค์กรอย่างสม�ำ่ เสมอ
ผ่านกิจกรรมภายในและการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีที่ทันต่อสถานการณ์ เข้าใจง่าย ผ่านช่องทาง
การสือ่ สารต่างๆ อาทิ การอบรมหลักสูตร CG แก่ผบู้ ริหารระดับสูง
การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ การจัดท�ำสือ่ การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ผ่านระบบ E-Learning, Intranet, CG Times และกรุงไทยคุณธรรม
การจัดบอร์ดนิทรรศการและบูธกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น
เพื่อขับเคลื่อนธนาคารกรุงไทยสู่การเป็นธนาคารต้นแบบ
คุณธรรม ในปี 2563 ประธานกรรมการธนาคาร กรรมการธนาคาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารสายงานและพนักงานของธนาคาร
ได้รว่ มประกาศ “เจตนารมณ์เจตจ�ำนง” “ความดีทอี่ ยากท�ำ สูก่ รุงไทย
ที่ยั่งยืน” เพื่อน�ำองค์กรสู่การเป็น “กรุงไทยคุณธรรม” และ

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)
ธนาคารได้ดำ� เนินงานเพือ่ ยกระดับมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาล
สู่การน�ำไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดผลส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ทัว่ ทัง้ องค์กร ในปี 2561 ธนาคารได้ยกระดับกิจกรรมและโครงการ
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านบรรษัทภิบาล บมจ.ธนาคาร
กรุงไทย ปี 2560-2564 ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ธนาคารทีม่ งุ่ สูก่ ารเป็นธนาคาร
ต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม และการสร้างวัฒนธรรมทีไ่ ม่ทนต่อ
การทุจริตในองค์กร (Zero Tolerance) สูก่ ารปฏิบตั ภิ ายใต้โครงการ
กรุงไทยคุณธรรม
ยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นบรรษั ท ภิ บ าล บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย
ปี 2560-2564 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1

ยุทธศาสตร์ท่ี 2

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

ยุทธศาสตร์ท่ี 4

ยุทธศาสตร์ท่ี 5

สร้างวัฒนธรรมองค์กร
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ยกระดับเจตจ�ำนง
ด้านคุณธรรม
ในการต่อต้านทุจริต

พั ฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก

ยกระดับมาตรฐาน
กระบวนการปราบปราม
การทุจริต

ยกระดับผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ของธนาคาร

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2562

087

102-16
แนวทางการด�ำเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรม ประจ�ำปี 2562

ธนาคารกรุงไทยยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ธนาคารเชื่อมั่นว่า การด�ำเนินธุรกิจควบคู่กับการมีจริยธรรมที่ดีนั้น
เป็นรากฐานส�ำคัญที่ท�ำให้ธนาคารเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เป็นธนาคารที่ทุกคนวางใจ (Public Trust) กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของธนาคารทุกคน ตลอดจนบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(Good Governance) และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเสมอมา ด้วยตระหนักถึงบทบาทส�ำคัญในการเป็นหนึ่งด้านธรรมาภิบาล
ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว ธนาคารจึงได้ด�ำเนินการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และแนวทางการด�ำเนินงาน
โครงการกรุงไทยคุณธรรม ดังนี้

01

		 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
		 และการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม

ธนาคารกรุ ง ไทยด� ำ เนิ น การขั บ เคลื่ อ นสู ่ ก ารเป็ น ธนาคาร
ต้นแบบคุณธรรม โดยประธานกรรมการธนาคาร กรรมการธนาคาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารสายงานและพนักงานของธนาคาร
ได้รว่ มประกาศเจตนารมณ์เจตจ�ำนง “ความดีทอี่ ยากท�ำ สูก่ รุงไทย
ที่ยั่งยืน” เพื่อน�ำองค์กรสู่การเป็น “กรุงไทยคุณธรรม” และ
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)
พร้ อ มทั้ ง ได้ ด� ำ เนิ น การยกระดั บ มาตรฐานด้ า นบรรษั ท ภิ บ าล
สู่การน�ำไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดผลส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ทัว่ ทัง้ องค์กร โดยได้ยกระดับกิจกรรมและโครงการให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ดา้ นบรรษัทภิบาล บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปี 2560-2564
ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์
ธนาคารทีม่ งุ่ สูก่ ารเป็นธนาคารต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
การสร้างวัฒนธรรมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริตในองค์กร (Zero Tolerance)
สู่การปฏิบัติภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม นอกจากนี้ธนาคาร
ด�ำเนินการส่งเสริมการสร้างจิตส�ำนึกในการปฏิบัติตามแนวทาง
การก�ำกับดูแลกิจการให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กรอย่างสม�่ำเสมอ
ผ่านกิจกรรมภายในและการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ทันต่อสถานการณ์ เข้าใจง่าย ผ่านช่องทาง
การสือ่ สารต่างๆ อาทิ การอบรมหลักสูตร CG แก่ผบู้ ริหารระดับสูง
การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ การจัดท�ำสื่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านระบบ E-Learning, Intranet และกรุงไทยคุณธรรม                      
การจัดบอร์ดนิทรรศการและบูธกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น
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แนวทางการด�ำเนินงาน
โครงการกรุงไทยคุณธรรม

ธนาคารกรุงไทย ด�ำเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรมเพือ่ ยกระดับ
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยใช้ ก ระบวนการ “ระเบิ ด จากข้ า งใน”
เพือ่ เปิดโอกาสให้ผบู้ ริหารและพนักงานมีสว่ นร่วมในการระดมความคิด
ปั ญ หาที่ อ ยากแก้ ความดี ที่ อ ยากท� ำ  เพื่ อ พั ฒ นามาตรฐาน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม สร้างค่านิยม และจิตส�ำนึกที่ดียึดมั่น
ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ปี ฏิบตั งิ านด้วยความซือ่ สัตย์
สุจริต ไม่ละเมิดกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจนการด�ำเนินงาน
ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อขับเคลื่อนให้ธนาคาร
เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่มีมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริม
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธนาคารในการเป็นสถาบันการเงิน
ที่ลูกค้าประชาชนให้ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และในท้ายที่สุด
ส่งผลให้ผลประกอบการของธนาคารดีมากยิง่ ขึน้ โดยเน้นการปฏิบตั ิ
Three Line of Defense ซึ่งประกอบด้วย First Line of Defense คือ
หัวหน้าและพนักงานทุกคนร่วมมือกัน สร้างกระบวนการท�ำงานทีด่ ี
มีคุณค่า มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้คุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน Second Line of Defense คือ หน่วยงาน
ด้านบริหารความเสี่ยง ด้านการก�ำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย และ
Third Line of Defense คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก
ธนาคารมี ค ณะกรรมการก� ำ กั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ แ ละ
คณะกรรมการตรวจสอบก� ำ กั บ ดู แ ลอี ก หนึ่ ง ระดั บ จึ ง ช่ ว ย
สร้างความเชือ่ มัน่ และความรัดกุมได้เป็นอย่างดี การขับเคลือ่ น
โครงการกรุงไทยคุณธรรมไม่ได้เป็นเรื่องของคณะกรรมการหรือ
ผูบ้ ริหารคนใดคนหนึง่ แต่เป็นเรือ่ งทีพ่ นักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือ
และยึดเป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ขับเคลือ่ นธนาคารกรุงไทย
ให้เป็นธนาคารคุณธรรมต้นแบบ และสามารถสร้างความไว้วางใจ
หรือ Public Trust ให้เกิดขึ้นในใจของสาธารณชน

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย
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ในการนี้ ธนาคารจึงได้ก�ำหนดเป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ 3 ป. (ปลูกจิตส�ำนึก ป้องกัน ปรับเปลีย่ น)
แนวปฏิบตั ิ และขัน้ ตอนการสร้างหน่วยงานคุณธรรม ดังนี้

ปลูกจิตส� ำนึก

3 ป. ยุทธศาสตร์สร้างธนาคารคุณธรรมต้นแบบ

ป. ปลูกจิตส�ำนึก
เป็นการปลูกจิตส�ำนึกของพนักงานให้มีคุณธรรม
ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์
ต่างๆ ของธนาคาร และหน่วยงานก�ำกับภายนอก
อย่างเคร่งครัด รวมทัง้ การเพิม่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการท�ำงาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาองค์กร
การปลูกจิตส�ำนึก เริ่มจากการส่งเสริมบทบาทของ
ผู้บริหารระดับสูงในการน�ำพาองค์กรไปในทิศทางที่ด                          ี
เป็นตัวอย่างในการท�ำงานให้กับพนักงาน นอกจากนี้
ยังเน้นการเสริมสร้าง พัฒนา ส่งเสริมพนักงานให้มสี ว่ นร่วม
ผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการยกย่องชมเชยพนักงาน
ในท้ายที่สุดจะสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ของพนักงานทุกคนทั่วทั้งองค์กรได้
ป. ป้องกัน
เป็นการท�ำหน้าที่ ตรวจทาน และป้องกันการกระท�ำ
ความผิด อันเกิดขึ้นจากความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบตั งิ าน ซึง่ จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาแนวทาง
ป้องกันการทุจริต พัฒนากลไกการป้องกันการทุจริต
เชิงรุกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการบังคับใช้
กฎระเบียบ และมาตรการป้องกันการกระท�ำความผิด
และการทุจริต ซึง่ การป้องกันมีทงั้ เชิงนโยบาย เชิงระบบ
และเชิงปฏิบัติการ เพื่อสอดประสานจากทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการก�ำกับดูแล
ป. ปรับเปลี่ยน
เป็นการยกระดับมาตรฐานปรับเปลีย่ นกระบวนการวิ นัย
ภายในธนาคาร โดยด� ำ เนิ น การทางด้านกฎหมาย
ทางแพ่งและอาญาอย่างรวดเร็ว ควบคูก่ บั การพิจารณา
โทษอย่างจริงจัง รวมถึงการบูรณาการกระบวนการ
ภายในของธนาคาร ทั้ ง กระบวนการตรวจสอบ
และกระบวนการทางกฎหมายให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากยิ่งขึ้น
นอกจากยุทธศาสตร์ 3 ป. แล้ว การสร้างธนาคาร
คุณธรรมต้นแบบ ผ่านกิจกรรม 1 หน่วยงาน 1 แผนงาน
ความยั่งยืน

ปรับเปลี่ยน

ป้องกัน

1 หน่วยงาน 1 แผนงานความยั่งยืน

1 หน่วยงาน 1 แผนงานความยัง่ ยืน เป็นกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร
และพนักงานทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างคุณธรรมในการท�ำงาน
โดยต่อยอดจากการท�ำงานของตนเอง คิด วิเคราะห์ออกมาเป็นแผนงาน
ภายใต้การระเบิดจากข้างใน ค้นหาสาเหตุทแี่ ท้จริง (ปัญหาทีอ่ ยากแก้/ความดี
ทีอ่ ยากท�ำ) ทีส่ ง่ ผลให้งานประสบความส�ำเร็จ และมีประสิทธิภาพ (คุณภาพ
คู่กับคุณธรรม) ตามเป้าหมาย 4 ด้าน ได้แก่  
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GROWTH
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PROCESS
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รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2562
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โดยน�ำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการด�ำเนินงาน ซึง่ มีขนั้ ตอนในการพัฒนาแผนงาน 6 ขัน้ ตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6

ทุกคนประกาศ
เจตนารมณ์
โดยทุกคนเห็นพ้ อง
ต้องกัน

ร่วมกันระดม
ความคิด "ปัญหา
ทีอ
่ ยากแก้
ความดีทอ
ี่ ยากท�ำ"

ก�ำหนดเป้าหมาย
และจัดท�ำแผนการ
ด�ำเนินงาน

ลงมือปฏิบัติให้
เห็นผลอย่างเป็น
รูปธรรม

การประเมินผล
การด�ำเนินงาน

สรุปผลการ
ปฏิบัติงานและ
จัดท�ำองค์ความรู้
(KM)

กิจกรรมส่งเสริมโครงการกรุงไทยคุณธรรม

ธนาคารได้รว่ มกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย
บรรยายในหลักสูตร “บทบาทของผู้บริหารในการรักษาวินัย
พนักงาน” ให้กับหน่วยงานทั่วทั้งองค์กร
การส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน
ในการน�ำหลักบรรษัทภิบาลสูก่ ารปฏิบตั งิ าน (KTB CG in Process)
การส่งเสริมให้ผบู้ ริหารทุกระดับประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ี
(Role Model) ที่แสดงออกซึ่งวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต
และการต่อต้านทุจริตทีจ่ ริงจังและเข้มแข็งของธนาคาร รวมถึง
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ธนาคารถือหุ้นร้อยละ 100
ในการน� ำ หลั ก บรรษั ท ภิ บ าลไปปฏิ บั ติ จ นเกิ ด ผลส� ำ เร็ จ
ตามวัตถุประสงค์และมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
จัดท�ำแนวทางปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงาน ตามการประเมิน ITA เพื่อให้พนักงาน
ทัว่ ทัง้ องค์กรปฏิบตั งิ านเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
การจัดกิจกรรมการสือ่ สารและสือ่ ประชาสัมพันธ์ดา้ นบรรษัทภิบาล
เพื่ อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล /ให้ ค วามรู ้ แ ก่ พ นั ก งานภายในองค์ ก ร
และองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ของธนาคาร โดยมุ่งเน้น
การน�ำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครือ่ งมือและช่องทางในการสือ่ สารมากขึน้
เช่น การประชาสัมพันธ์คลิปการถ่ายทอดการน�ำหลักบรรษัทภิบาล
สู่การปฏิบัติ โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ผ่านทาง
ระบบ Digital Signage ซึ่งเป็นระบบสื่อสารภายในองค์กร
การจัดแสดงนิทรรศการด้านบรรษัทภิบาลทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เป็นต้น
การจัดท�ำแบบส�ำรวจการรับรู้ ความเข้าใจ และการน�ำไป
ปฏิบัติ ด้านบรรษัทภิบาล การต่อต้านการคอร์รัปชั่น และ
จรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร (Code of Conduct) ประจ�ำปีของ
พนักงาน เพื่อน�ำผลการส�ำรวจเป็นข้อมูลส�ำหรับการปรับปรุง
การด�ำเนินงานในปีถัดไป
การปฏิ บั ติ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ด ้ า นการให้ บ ริ ก าร
อย่างเป็นธรรมแก่ลูกค้า (Market Conduct) ดังนี้
1) ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำแก่หน่วยงานต่างๆ ของธนาคาร
รวมถึงการพิจารณาให้ความเห็นเกีย่ วกับเอกสารประกอบ

การขาย สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น
เพื่อให้ธนาคารมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
Market Conduct ของ ธปท. รวมถึงกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลอื่น
2) สือ่ สารให้ความรูใ้ นประเด็นด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
ที่เป็นสาระส�ำคัญ ข้อพึงปฏิบัติ ข้อห้ามปฏิบัติผ่าน
ช่องทางต่างๆ ของธนาคาร
3) ติ ด ตามให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ก ารปฏิ บั ติ เ ป็ น ไป
ตามหลั ก เกณฑ์ รวมทั้ ง เข้ า สุ ่ ม สอบทานการเสนอ
ขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องธนาคารและของบริ ษั ท ในเครื อ
แบบไม่แสดงตน (Mystery shopping) เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าเสนอ
ขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ก่ ลู ก ค้ า รายย่ อ ยของพนั ก งานสาขา
เป็นไปโดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Market Conduct
และหลักเกณฑ์ของทางการ
4) จัดท�ำ  Market Conduct Risk Dashboard เพื่อเป็น
เครื่องมือในการติดตาม Market Conduct Risk และ
ใช้เป็นข้อมูลในการก�ำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง
ได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย

090

การต่อต้านการทุจริตคอร์รป
ั ชั่น

103-2, 103-3, 205-2
เป้ าหมาย
การดำ�เนินงานปี

2562

เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้ าน
การทุจริต Collective Action Coalition
& Against Corruption (CAC)

ผลการดำ�เนินงานปี

2562

ได้รบ
ั รองสมาชิก CAC

ธนาคารด�ำเนินธุรกิจด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การรับหรือให้สินบน และคอร์รัปชั่นถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย
ธนาคารไม่สามารถยอมรับให้เกิดขึน้ ได้ (Zero Tolerance) ซึง่ เป็นหลักการทีก่ ำ� หนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร (Code of Conduct)
โดยได้มีการประกาศใช้นโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชั่น (นโยบายฯ) เพื่อก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของธนาคาร
ในการต่อต้านการรับ-ให้สนิ บนและคอร์รปั ชัน่ ซึง่ ในปี 2562 ธนาคารมีการทบทวนนโยบายฯ ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 10 มกราคม 2562
เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และประกาศ
คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต�่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่
ผู้ประกอบการต้องด�ำเนินการให้มีตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สามารถ
สรุปแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายฯ ได้ ดังนี้
01

02

บุคลากรของธนาคาร บริษัทในเครือธนาคารจะต้องไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับเรื่องการรับหรือให้สินบน และการคอร์รัปชั่น
ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบน
เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ของธนาคาร และจะต้อง
ไม่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือเจ้าหน้าทีภ่ าคเอกชนอืน่ ๆ เพือ่ จูงใจให้กระท�ำการ
ไม่กระท�ำการ หรือประวิงการกระท�ำอันมิชอบด้วยหน้าที่
หรือกฎหมาย
การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารและกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างจะ
ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้
กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งก่อนเสนอราคา ระหว่าง
เสนอราคา และหลังการท�ำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง บุคลากรของ
ธนาคาร และผูท้ มี่ คี วามเกีย่ วข้องทางธุรกิจของธนาคารจะต้อง
ไม่ให้ เสนอให้ หรือรับว่าจะให้สินบน หรือกระท�ำการใดๆ
อันเป็นการจูงใจให้รว่ มด�ำเนินการใดๆ ทัง้ ในทางตรงและทางอ้อม

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2562

091

อันเป็นการให้ประโยชน์ในการเสนอราคา หรือสมยอมกัน
ในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ อันน�ำมาซึง่ ความได้เปรียบ
และได้รับผลประโยชน์ตอบแทนบางประการในกระบวนการ
จัดซือ้ จัดจ้าง หรือการปฏิบตั ติ ามสัญญา หรือเพือ่ รักษาประโยชน์
อื่นใดอันไม่เหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ

03

เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท�ำที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน
และคอร์รัปชั่น จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด (Whistle
Blowing) ทันที

205-2

การสื่อสาร และการฝึกอบรมให้ความรู้

เพื่อเป็นการสื่อสาร เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีการสื่อสารผ่านช่องทางอีเมล CLMG POST ในคอลัมน์ Anti Bribery and Corruption ในรูปแบบบทความ
อย่างสั้นเกี่ยวกับการต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชั่น อย่างน้อยเดือนละ 1 เรื่อง นอกจากนี้ยังมีการจัดการอบรมหลักสูตร
“การป้องกันการรับ-การให้ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดทีเ่ ข้าข่ายเป็นการคอร์รปั ชัน่ ” ให้แก่พนักงานทัง้ ส�ำนักงานใหญ่ และพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ าน
อยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนบุคลากรของบริษัทในเครือธนาคาร เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้าง
ความตระหนักถึงความส�ำคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
นอกจากนี้ ในปี 2562 ธนาคารได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร ตามหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
กับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
อบรม ปี 2562
ผู้บริหาร

3,055

พนักงาน
คน

17,338

รวมทั้งสิ้น
คน

คิดเป็น

คิดเป็น

จากผู้บริหารทั้งหมด

จากพนักงานทั้งหมด

96.31%

97.41%

20,393
คิดเป็น

97.24%

คน
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103-2
ตัวอย่างหลักสูตรที่จด
ั อบรมในปี 2562
อบรมภายในธนาคาร

การป้องกันการรับ การให้สนิ บนหรือประโยชน์อนื่ ใดทีเ่ ข้าข่าย
เป็นการคอร์รัปชั่น
หลักการตรวจเล่มรายงานตรวจสอบสภาพและประเมินราคา
หลักทรัพย์
ความรู้ด้านกฎหมาย นโยบายสินเชื่อ ระเบียบการปฏิบัติงาน
และการสร้ างวั ฒ นธรรมที่ไ ม่ทนต่ อ การทุ จ ริ ตอย่ า งยั่ ง ยื น
(Zero Tolerance)
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบและงานก่อสร้าง
แนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย เรือ่ ง การประเมินราคา
หลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการ
รับช�ำระหนี้ การประกันการให้สินเชื่อ
แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้างของธนาคารส�ำหรับสาขาและส�ำนักงานเขต
การยื่ น บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ของเจ้ า พนั ก งานของรั ฐ
ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.
และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560
มาตรฐานการปฏิบัติการการน�ำส่งข้อมูลเพื่อการจัดท�ำอัตรา
ดอกเบี้ย BIBOR
กฎหมายการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น และ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CTPF)
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

อบรมภายนอกธนาคาร

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ยและการแพร่ ข ยายอาวุ ธ
ที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2
ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ที่จะน�ำ
มาใช้ในปี 2562 และ 2563
กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
Data Privacy LAW และผลกระทบของกฎหมาย GDPR
(EU General Data Protection Regulation)
ผู้ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์
(Compliance Officer)
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารประเมินความเสีย่ งด้านการฟอกเงิน
AML Risk Assessment Workshop
FinTech: กฎหมายที่เกี่ยวข้องและก�ำกับดูแล
ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.
และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 :
กระบวนการและแนวปฏิบัติ
AML Risk Based Approach Workshop โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการฐานความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 :
กระบวนการและแนวทางปฏิบัติ

การแจ้งเบาะแสทุจริต
ธนาคารเปิดให้ผม
ู้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสียสามารถแจ้งเบาะแสการกระท�ำความผิดได้หลากหลายช่องทาง
ซึ่งหากผู้ใดพบเห็นการกระท�ำผิดของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของธนาคาร หรือ
พนักงานบริษท
ั ในเครือ ไม่วา่ จะเป็นการกระท�ำทุจริต ผิดกฎหมาย ผิดระเบียบธนาคาร หรือกฎเกณฑ์
ของหน่วยงานก�ำกับภายนอกต่างๆ สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางตามทีก
่ �ำหนดไว้ นอกจากนี้
สามารถแจ้งเบาะแสผู้กระท�ำการทุจริต (Whistle Blowing) โดยตรงมาที่ประธานกรรมการ
ธนาคารผ่านอีเมล whistleblowing@ktb.co.th ทั้งนี้รายชื่อของผู้แจ้งเบาะแสจะถูกเก็บไว้
เป็ น ความลั บ และได้ รับ การคุ้ ม ครองทั้ ง ระหว่า งการด� ำ เนิ น การสอบสวนและหลั ง เสร็จ สิ้ น
กระบวนการ

"บุคลากรของธนาคาร
และบริษัทในเครือธนาคาร
ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง
การรับหรือให้สินบน และ
การคอร์รป
ั ชั่นไม่วา่ โดยทางตรง
หรือทางอ้อม"
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การบริหารความเสี่ยง

103-2, 103-3, 205-1
เป้ าหมาย
การดำ�เนินงานปี
2565 (ระยะยาว)

เป้ าหมาย
การดำ�เนินงานปี

2562

2562

สนับสนุนยุทธศาสตร์และการด�ำเนินธุรกิจ
ของธนาคาร รวมทั้งการเติบโตทางธุรกิจ
อย่างยัง่ ยืน (Risk & Return Optimization)
ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานก�ำกับ (Comply with Regulation)

1. ปรับปรุงกระบวนการอนุมต
ั ิสน
ิ เชื่อ
ให้มป
ี ระสิทธิภาพเพิ่ มขึน
้ (control Risk
ให้อยูใ่ นระดับเดิม/ต่�ำกว่าเดิม)
2. บริหารจัดการ NPL ให้ไม่สง
ู เกินกว่า
Risk Tolerance

1. ปรับปรุงกระบวนการสินเชื่อ โดยจัดท�ำ
Risk Assets Acceptance Criteria
(RAAC) ใน 14 อุตสาหกรรม เป้าหมาย
ของธนาคาร
2. NPL ณ ธันวาคม 2562 ของธนาคาร
ต่�ำกว่า Risk Tolerance

ธนาคารได้กำ� หนดกรอบโครงสร้างการบริหารความเสีย่ ง นโยบาย รวมถึง
แนวทางและคูม่ อื ในการบริหารความเสีย่ งไว้อย่างชัดเจน ครอบคลุมการบริหาร
ความเสี่ยงด้านต่างๆ ตามข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
และ State Enterprise Performance Appraisal (SEPA) ซึ่งได้น�ำแนวทางของ
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO) ที่เป็นกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk
Management: ERM) ในเชิงบูรณาการตามหลักสากล คือ มีการเชื่อมโยง
กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งเข้ า กั บ แผนกลยุ ท ธ์ แ ละโอกาสทางธุ ร กิ จ
ซึ่งช่วยบูรณาการการบริหารและจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
โดยมีการก�ำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับ
ความเสี่ยงที่ทนได้ (Risk Tolerance) ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยก�ำหนดเป็นค่าเฉพาะหรือเป็นช่วงขึ้นอยู่กับดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk
Indicators) ทีใ่ ช้และความเหมาะสมท�ำให้ธนาคารสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย โดยความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธนาคารในปัจจุบันครอบคลุม
ความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญทุกด้านตามกระบวนการประเมินความเพียงพอของ
เงินกองทุน (Internal Capital Adequacy Assessment Process: ICAAP)
ตามเกณฑ์ Basel ของ ธปท. ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญด้านต่างๆ
ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง รวมถึงมีการด�ำรงเงินกองทุนเพียงพอรองรับ
ความเสี่ยงต่างๆ ดังกล่าว ตามเกณฑ์ Basel ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
ซึ่ ง นโยบายและกลยุ ท ธ์ ใ นการบริ ห ารความเสี่ ย งดั ง กล่ า วจะน� ำ ไปสู ่
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธนาคารผู้ถือหุ้นตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
ได้อย่างยั่งยืน

ผลการ
ดำ�เนินงานปี
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205-1
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รป
ั ชั่น

ธนาคารโดยสายงานบริ ห ารความเสี่ ย ง มี ฝ ่ า ยจั ด การ
อาชญากรรมทางการเงินและการทุจริต ปฏิบัติงานบริหารจัดการ
งานด้ า น Financial Crime and Fraud Management
โดยก�ำหนดกลยุทธ์ และกระบวนการจัดการป้องกันการทุจริตและ
ข้อผิดพลาด วิเคราะห์สาเหตุ แนวโน้มเพื่อหาวิธีป้องกัน แจ้งเตือน
ลดความเสี่ยง/ความเสียหายที่อาจเกิดจากการกระท�ำการทุจริต
มิให้เกิดซ�้ำ ท�ำการตรวจจับรายการธุรกรรมทางการเงินที่ผิดปกติ
(Fraud Monitoring) เพื่ อ ระงั บ ความเสี ย หายให้ กั บ ลู ก ค้ า
พร้อมแจ้งเตือน ท�ำการตรวจสอบ/สืบสวนข้อเท็จจริง ผูก้ ระท�ำความผิด
และขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานภายในภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง ท�ำการพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาลูกค้ากรณีถูกทุจริต
จากบุคคลภายนอก และประสานการส่งมอบเอกสารหลักฐาน
ที่พบให้กับหน่วยงานส�ำหรับด�ำเนินคดีกับผู้ทุจริตหรือมิจฉาชีพ

โดยมีการทบทวนกระบวนการและปรับปรุงให้ทนั สมัยตามสถานการณ์
ปัจจุบันเป็นประจ�ำทุกปี
ธนาคารได้ มี ก ารก� ำ หนดให้ ทุ ก หน่ ว ยงานของธนาคาร
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงานตนเอง ได้แก่
การประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง (RCSA) และ
การก�ำหนด KRI เพื่อใช้ในการติดตามความเสี่ยง อีกทั้งธนาคาร
ได้มกี ารประกาศใช้นโยบายต่อต้านการรับ-ให้สนิ บนและคอร์รปั ชัน่
(Anti-Bribery and Corruption Policy) และนโยบาย
การแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด (Whistle Blowing Policy) เพือ่ ป้องกัน
และปราบปรามคอร์รัปชั่น จึงมั่นใจได้ว่าธนาคารได้มีแนวทาง
การควบคุม ประเมิน และติดตามความเสีย่ ง อันเนือ่ งมาจากการทุจริต
และคอร์รัปชั่นของพนักงานที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ของธนาคาร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านการบริหารความเสี่ยง

ธนาคารมีโครงสร้างการก�ำกับและบริหารความเสี่ยง (Risk Governance Structure) ตามหลัก 3 Lines of Defense ที่ครอบคลุม
ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ จนถึง Business Units (BUs) ซึ่งประกอบด้วยพนักงานทุกคน สะท้อนในรูปแบบโครงสร้างองค์กร
และมีการยกระดับการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง (Risk Oversight Committee: ROC) ขับเคลื่อน
และก�ำกับดูแลความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและอยู่ในระดับความเสี่ยงที่รับได้ โดยธนาคารยึดหลักการบริหารความเสี่ยงที่ดี
และเป็นสากลตามแนวทาง COSO และ Prudent Banking รวมถึงมีการก�ำหนดกระบวนการ แนวทาง และน�ำเครื่องมือต่างๆ มาใช้
ในการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังภัยล่วงหน้า (Early Warning) โดยสรุปดังนี้
FRONT OFFICE

- สายงานธุรกิจ
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1 บทบาทของคณะกรรมการธนาคาร (BOARD OF DIRECTORS: BOD)
ในการสร้างวัฒนธรรมด้านการบริหารความเสี่ยง

1.1 ก� ำ หนดนโยบาย/กรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ชั ด เจน
(Risk Management Policy/Framework)
1.2 ก� ำ หนดอ� ำ นาจอนุ มั ติ / เพดานความเสี่ ย ง (Risk Limit,
Risk Appetite, Risk Tolerance)
1.3 สร้ า งบรรยากาศหรื อ สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การบริ ห าร
ความเสีย่ งทีช่ ดั เจน และมีการสือ่ สารลงมาสูพ่ นักงานทุกระดับ
โดยธนาคารให้ความส�ำคัญต่อการสร้างวัฒนธรรมการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Culture) ดังนี้
1.3.1 มี Core Values “FAST” เป็น DNA ของพนักงานทุกคน
ในการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ มีพฤติกรรม
ที่เหมาะสม รวมถึงการมีส่วนร่วม โดยมีการจัดท�ำคู่มือ
การสร้างค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้เกิด
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
1.3.2 มอบหมายให้คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง (Risk
Oversight Committee: ROC) ซึ่งเป็นคณะกรรมการ
ชุดย่อยขับเคลื่อนและก�ำกับดูแลความเสี่ยงให้เป็นไป

ตามนโยบายและอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ของธนาคาร
1.3.3 มีโครงการกรุงไทยคุณธรรม ซึง่ ครอบคลุมถึงการน�ำหลัก
จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) วัฒนธรรม
ที่ ไ ม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต (Zero Tolerance) และ
Anti Bribery and Corruption Policy มาเป็นหลัก
ในการด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ปราศจาก
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
1.3.4 มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด (Whistle
Blowing Policy) และมีคณะกรรมการ Governance
Risk and Compliance (GRC) ระดับจัดการและ
คณะท�ำงาน Governance Risk and Compliance
เพื่อเร่งรัดผลอย่างใกล้ชิดหลังรับแจ้ง ซึ่งนอกจากเป็น
การแสดงให้เห็นถึงความจริงจัง และเอาใจใส่ในการ
ก�ำกับดูแลความเสี่ยงแล้ว ยังเป็นการสร้าง Public
Trust ด้วย

2 แนวทางเพื่ อเสริมสร้างวัฒนธรรม
ด้านการบริหารความเสี่ยง

2.1 มีเครือ่ งมือทีด่ ี เพือ่ ช่วยให้การบริหารความเสีย่ งมีประสิทธิภาพ และต้องมีการทดสอบ
เครือ่ งมือประเมินความเสีย่ งเป็นระยะ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ายังมีความแม่นย�ำในการประเมิน
ความเสี่ยง
2.2 มีการพัฒนาเครื่องมือให้เหมาะสม เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงลูกค้าแต่ละกลุ่ม
ที่ แ ตกต่ า งกั น อาทิ Credit Rating/Credit Scoring การปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บ
ในการปฏิบตั งิ านและแนวทาง (Guidelines) ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับสินเชือ่ ให้มมี าตรฐาน เป็นต้น
2.3 มีการ Implement เครื่องมือ RCSA, KRI, Loss Data เพื่อให้ทุก BUs ใช้ประเมินและ
บริหารจัดการความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร และเพือ่ ให้พนักงานทุกระดับมี Risk Concern
และมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม
2.4 มีดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) ที่ครอบคลุมทุกปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยง
(Risk Cause) เพื่อติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
และเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
2.5 มีการจัดทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Testing) เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีเงินกองทุน
เพียงพอรองรับทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
2.6 มีระบบการติดตาม (Monitor) ประเมินความเสี่ยง และรายงานความเสี่ยงผ่าน
Risk Dashboard เป็นประจ�ำทุกเดือนต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริหาร
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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แนวทางการป้องกันเพื่ อลดความเสี่ยงจากการด�ำเนินงาน
และการปฏิบัติงานเพื่ อลดความเสี่ยงต่างๆ

ธนาคารได้มีการก�ำหนดให้มีดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) เพื่อเป็นเป้าหมายในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมี
การก�ำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Level) และระดับความเสี่ยงที่ทนได้ (Risk Tolerance Level) และบริหารจัดการ
ให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) มีค่าเกินกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ธนาคาร
จะมีการด�ำเนินการตามแผนการควบคุมความเสี่ยง (Action Plan) ที่ก�ำหนดไว้ โดยมีระบบการติดตาม (Monitor) ประเมินความเสี่ยง
และรายงานความเสี่ยงผ่าน Risk Dashboard เป็นประจ�ำทุกเดือนต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้เพื่อประเมินผลลัพธ์จากการควบคุมความเสี่ยงว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ ถ้าการควบคุมความเสี่ยงไม่มีประสิทธิภาพจะมี
การหารือและพัฒนาแนวทางการควบคุมความเสีย่ งต่อไป รวมทัง้ มีการรายงานผลการบริหารจัดการความเสีย่ งต่อคณะกรรมการก�ำกับดูแล
ความเสี่ยง (ROC) อย่างสม�่ำเสมอ โดยมีแนวทางการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยง ดังนี้
1. METHODOLOGY

ธนาคารมีการติดตามและประเมินผลกระทบ
จากการเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ มและ
การแข่งขันอย่างต่อเนือ่ ง และมีกระบวนการวัดและ
ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงผ่านเครื่องมือ
ต่างๆ เพื่อติดตามและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่
ในระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ แ ละเป็ น ไปตามเป้ า หมาย
ที่ก�ำหนด
2. INFRASTRUCTURE

ธนาคารมีกระบวนการ ระบบ และเครื่องมือ
ต่ า งๆ เพื่ อ เฝ้ า ระวั ง และเตื อ นภั ย ความเสี่ ย ง
ทั้งในระดับ Portfolio และระดับรายลูกค้า
3. RISK QUALITY MANAGEMENT

ธนาคารได้ยึด แนวทาง PDCA (Plan Do
Check Act) เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย ง
มีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการระบุความเสีย่ ง
ที่เกิดขึ้นเพื่อวางแผนการการจัดการให้เหมาะสม
ซึ่ ง จะเน้ น การด� ำ เนิ น งานในเชิ ง ป้ อ งกั น
(Risk Prevention) และการจั ด การก่ อ นที่
จะเกิ ด ความเสี ย หาย รวมถึ ง มี ก ารติ ด ตามผล
การบริหารความเสีย่ งเพือ่ ปรับปรุงกระบวนการ/เครือ่ งมือ
รวมทั้ ง มี ก ารฝึ ก อบรมพนั ก งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(Continuous Improvement)

4. GOVERNANCE RISK COMPLIANCE
INTEGRATION

ธนาคารยังให้ความส�ำคัญต่อการบูรณาการ
การบริหารความเสี่ยง การก�ำกับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ และการตรวจสอบภายในเข้าไว้ด้วยกัน
โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการ Governance Risk
and Compliance (GRC) ซึ่งมี 2 ระดับ ได้แก่
4.1 คณะกรรมการ Governance Risk and
Compliance (GRC) ระดับจัดการ จะท�ำ
หน้ า ที่ ด� ำ เนิ น การในเรื่ อ งที่ ค ณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องสั่งการให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการ
และ/หรือเรื่องที่กรรมการผู้จัดการใหญ่สั่งการ
รวมถึ ง การพิ จ ารณากลั่ น กรองและให้
ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ และ
การปรั บ ปรุ ง กระบวนการสิ น เชื่ อ รวมถึ ง
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการตรวจสอบ และการด�ำเนินการ
ตามประเด็นข้อตรวจพบของหน่วยงานก�ำกับ
ทุกหน่วยงาน เช่น ธปท. ก.ล.ต. สตง. ป.ป.ช.
และ ปปง. เป็นต้น
4.2 คณะท� ำ งาน Governance Risk and
Compliance ท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ หนดนโยบาย
ในการบูรณาการ การเชือ่ มโยงการบริหารงานด้าน
Corporate Governance, Risk Management
และ Compliance รวมทัง้ ก�ำหนดกระบวนการ
บริหารงานที่ชัดเจน และด�ำเนินการในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลการบริหารจัดการ
องค์กรให้เป็นไปตามแนวทาง GRC และ
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านตามแนวทาง GRC
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในระดับปฏิบัติการ
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5. OPERATIONAL RISK MANAGEMENT

ธนาคารมี ก ระบวนการหรื อ วิ ธี ก ารปลู ก ฝั ง ให้
พนักงานในทุกๆ ระดับชั้น ตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของ
ตนเอง (Ownership of Risk) โดยธนาคารก�ำหนด
ให้ ทุ ก สายงานต้ อ งมี Risk Owner เป็ น ของ
ตนเอง โดยมี Operational Risk Officer (ORO)
เป็ น ผู ้ ท� ำ หน้ า ที่ ดู แ ลความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก าร
และรายงาน Loss Data ไปยังฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบตั กิ าร และมีการมอบหมายให้แต่ละหน่วยงาน
ด�ำเนินการจัดท�ำแบบฟอร์มประเมินความเสีย่ งตนเอง
(Risk Control Self-Assessment) เป็นประจ�ำทุกปี

แนวทางการด�ำเนินงาน
ด้าน RESPONSIBLE LENDING

การให้สนิ เชือ่ อย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Lending)
เป็นแนวคิดการด�ำเนินธุรกิจธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable
Banking) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถวัดผลส�ำเร็จได้
โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการเติบโตในระยะยาวมากกว่า
การได้ รั บ ผลตอบแทนในระยะสั้ น มี ก ารค� ำ นึ ง ถึ ง ความเสี่ ย ง
ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสิง่ แวดล้อม ด้านสังคม และด้านธรรมาภิบาล
สิ่งที่ธนาคารจะพิจารณาด�ำเนินการ ในการบริหารความเสี่ยง
ด้าน ESG ในเบือ้ งต้นส�ำหรับการให้สนิ เชือ่ เช่น ธนาคารจะก�ำหนด
Responsible Lending Strategy ก�ำหนดแนวทางการบริหาร
จัดการพอร์ตสินเชื่อที่มีความเสี่ยงด้าน ESG โดยยึดหลักการที่จะ
ต้องวิเคราะห์ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ หรือผลกระทบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะเกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อของธนาคาร
หรือจากลูกค้าของธนาคาร และจะพิจารณาให้ครอบคลุมประเด็น
ด้าน ESG นอกเหนือจากที่กฎหมายก�ำหนด เนื่องจากผลกระทบ
ในบางเรือ่ งยังไม่มกี ฎหมายก�ำหนดไว้ เพือ่ ให้ธนาคารสามารถสนับสนุน
การด�ำเนินการด้าน ESG อย่างเป็นรูปธรรม
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การบริหารความเสี่ยงด้านดิจท
ิ ัลและไซเบอร์

ธนาคารให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการก� ำ กั บ ดู แ ลความเสี่ ย ง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) เนือ่ งจาก
ปั จ จุ บั น ธนาคารมี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการด� ำ เนิ น
ธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบหรือการปฏิบัติงานของ
ธนาคารครอบคลุ ม ความเสี่ ย งด้ า นภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์
(Cyber Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Operation Risk) ความเสี่ยงด้านบริหารจัดการโครงการ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Project Delivery Risk) โดยธนาคาร
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โดยธนาคารมีขนั้ ตอนการปล่อยสินเชือ่ ตามประเด็นความเสีย่ ง
ด้าน ESG (Environment Social & Governance) ด้วยการน�ำ
ความเสี่ยงด้าน ESG เข้ามาเป็นปัจจัยในการพิจารณาอนุมัติ
ก� ำ หนดอุ ต สาหกรรมที่ มี ผ ลกระทบด้ า น ESG และจะจั ด ท� ำ
เครื่องมือคัดกรองผลกระทบ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
พิจารณาเครื่องมือ โดยเทียบเคียงกับปัจจัยผลกระทบด้านต่างๆ
ทีม่ ตี อ่ ESG เช่น การปล่อยมลพิษ การใช้ทรัพยากรประเภทใช้แล้ว
สิ้นเปลืองหมดไปจ�ำนวนมาก และการใช้แรงงานเด็ก แรงงาน
ที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น ในช่วงแรกจะเริม่ จากกลุม่ ลูกค้าขนาดใหญ่
ทีม่ ผี ลกระทบด้าน ESG ก่อน

02

มีอยู่ด้วยกัน 3 ด้าน ดังนี้
01 ด้านนโยบาย จะก�ำหนด Responsible Lending Strategy
ก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการพอร์ตสินเชื่อที่มีความเสี่ยง
ด้าน ESG โดยยึดหลักการที่จะต้องวิเคราะห์ผลกระทบ
ทัง้ ด้านบวกและด้านลบ หรือผลกระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการให้สนิ เชือ่ ของธนาคารหรือจากลูกค้าของธนาคาร
และจะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมประเด็นด้าน ESG นอกเหนือ
จากที่กฎหมายก�ำหนดด้วย เนื่องจากในบางเรื่องกฎหมาย
ไม่รองรับ รวมทั้งอาจมีการก�ำหนดอุตสาหกรรมที่ธนาคารจะ
มุง่ เน้นหรือส่งเสริมด้วย เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินการด้าน ESG
02 ด้านการปฏิบต
ั ิ จะปฏิบตั ติ าม Responsible Lending Strategy
นโยบายสินเชื่อและกระบวนการให้สินเชื่ออย่างเคร่งครัด
03 ด้านการเปิดเผยข้อมูล จะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
ไว้ในรายงานประจ�ำปี รายงานความยั่งยืนหรือเว็บไซต์ของ
ธนาคารถึง Commitment ของคณะกรรมการธนาคาร และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่จะสนับสนุนการด�ำเนินการตาม
Sustainable Banking Guidelines รวมทั้งเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและขั้นตอนการให้สินเชื่อที่ค�ำนึงถึง
ESG  

มีการจัดตัง้ ฝ่ายบริหารความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดท�ำ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร โดยนโยบายสอดคล้องและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย และมีการกรอบนโยบาย
บริหารความเสี่ยง “ให้มีความปลอดภัย ถูกต้อง พร้อมใช้งาน
และพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามการขยายธุรกิจของ
ธนาคารในบริบทของ Future Banking โดยบริหารจัดการให้อยู่
ในระดับความเสี่ยงต�่ำ”
ทัง้ นี้ นโยบายการบริหารความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของธนาคารจัดท�ำขึน้ เพือ่ ให้เป็นแนวทางให้ทกุ หน่วยงานถือปฏิบตั ิ
ในกรอบเดียวกันภายใต้หลักที่ส�ำคัญ 3 ประการ คือ

01

การบริหารความเสี่ยงด้าน ESG
(ENVIRONMENT SOCIAL & GOVERNANCE)

03

ความพร้อมใช้งาน
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
(AVAILABILITY)

โดยก�ำหนดให้หน่วยงานด้าน IT และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเมินและควบคุมความเสี่ยงตามคู่มือการบริหารความเสี่ยง
ในฐานะเจ้าของความเสีย่ ง (Risk Owner) และจัดท�ำมาตรการจัดการ
ความเสีย่ ง (Risk Treatment Action) เพือ่ ให้ความเสีย่ งอยูใ่ นระดับ
ที่ยอมรับได้ รวมถึงมีการรายงานผลการประเมินความเสี่ยงและ
ความคืบหน้าการจัดการความเสีย่ งให้แก่คณะกรรมการทีท่ ำ� หน้าที่
ก�ำกับดูแลความเสี่ยงและคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมายซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนี้
01 การจัดท�ำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
02 การบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
03 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
04 การจัดหาและพัฒนาระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ทางธุรกิจและบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของธนาคาร
05 การบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหาจากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
06 การจัดท�ำแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
07 การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (EMERGING RISK)

ในยุค Digital Economy มีการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางนวัตกรรมเทคโนโลยีในวงกว้าง เกิดการพลิกโลก (Disruptive
Technology) อย่างรวดเร็วและรุนแรงทั้งด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการด�ำรงชีวิตในรูปแบบใหม่ ส่งผลกระทบต่อตลาดและผลิตภัณฑ์
ในรูปแบบเดิม และยังมีผู้ให้บริการที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ธุรกิจธนาคาร (Non-Bank) และธุรกิจเทคโนโลยีการเงิน
รูปแบบใหม่ท่ีเรียกว่า Fin Tech หรือ Financial Technology เข้ามาร่วมเป็นผู้ให้บริการด้วย โดยเฉพาะธุรกรรมด้านการช�ำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ธุรกิจธนาคารเผชิญการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ท�ำให้ต้นทุนการด�ำเนินงานต�่ำลง
ส่งผลให้ค่าธรรมเนียม (Fee) ที่จะได้รับจากลูกค้าลดลง จึงเป็นความท้าทายและเป็นความเสี่ยงใหม่ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ธุรกิจ
ธนาคารจึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับ Digital Trend โดยเฉพาะลูกค้าหันมาใช้บริการ Digital Banking เพิ่มขึ้นอย่างมากและต่อเนื่อง
โดยเฉพาะ Internet Banking และ Mobile Banking ซึ่งสามารถท�ำธุรกรรมทางการเงินได้ง่าย สะดวกสบาย รวดเร็ว และท�ำได้ทุกที่
ทุกเวลา โดยไม่จ�ำเป็นต้องไปที่สาขาของธนาคาร ดังนั้น ธนาคารจึงประกาศการก้าวไปสู่การเป็น Invisible Banking โดยมุ่งมั่น
ในการน�ำเสนอบริการและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของ 5 Ecosystems ที่เป็นเป้าหมายหลักของธนาคาร ได้แก่ Government,
Payment, Health and Wellness, Education และ Mass Transit
จากการที่ธนาคารมุ่งเน้นไปสู่การเป็น Digital Banking
ธนาคารจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Cyber Risk) แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ความปลอดภัยจากการ
ใช้งาน (Security) ความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) และความ
พร้อมใช้ของระบบงาน (Availability) ซึ่งธนาคารได้ยกระดับ
และให้ความส�ำคัญในการก�ำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยถื อ เป็ น นโยบายที่ ส� ำ คั ญ ของธนาคาร
นอกจากนี้ธนาคารให้ความส�ำคัญอย่างมากเกี่ยวกับเรื่อง Cyber
Security และ Data Privacy โดยได้จัดท�ำแผนการพัฒนา
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

01 SECURITY

CYBER RISK

03 AVAILABILITY

02 INTEGRITY
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แผนการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

1.1	ธนาคารได้จด
ั ท�ำ BRANCH CHANNEL STRATEGY
และ MACHINE STRATEGY

เพื่อรองรับการปิด/ปรับรูปแบบสาขาจ�ำนวนมาก โดยมีการ
พิจารณาอัตราก�ำลังที่เหมาะสม และมีการโอนย้ายพนักงาน
ไปยังหน้าที่ใหม่ที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร พร้อมทั้งมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบสาขาให้เหมาะสมและจะมีการน�ำ  Machine
มาให้บริการทดแทนในพื้นที่ที่เหมาะสม
1.2 ธนาคารได้จด
ั ท�ำแผนยุทธศาสตร์ด้าน HR

ที่สอดคล้องเพื่อปรับรูปแบบองค์กร พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพ
พนักงานโดยมีแผนการ Refunction และ Reskill ให้แก่พนักงาน
อย่างชัดเจน เพือ่ รองรับทิศทางการท�ำธุรกิจของธนาคารในอนาคต
1.3 ธนาคารพั ฒนา APPLICATION KRUNGTHAI NEXT

เป็น Invisible Banking Platform ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ชีวิตครบ
แอปเดียวอยู่” โดยลูกค้าสามารถท�ำธุรกรรมผ่าน Krungthai Next
ได้ เ สมื อ นกั บ การใช้ บ ริ ก ารที่ ส าขา และต่ อ ยอดผลิ ต ภั ณ ฑ์
หรือบริการในรูปแบบใหม่ๆ บน Krungthai Next อย่างต่อเนื่อง

1.4 ธนาคารสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

เพื่อเพิ่มรายได้ และสนับสนุนนโยบาย National e-Payment
ในการใช้บตั รแทนเงินสดต่างๆ เช่น e-Wallet, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
และต่อยอด Krungthai Travel Card ส�ำหรับแลกเปลี่ยนเงิน
สกุลต่างประเทศเพื่อใช้จ่ายในต่างประเทศจากเดิม 7 สกุลเงินเป็น
11 สกุลเงิน
1.5 ธนาคารมีศูนย์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีทางการเงิน
หรือ INNOVATION LAB

เพื่อพัฒนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของธนาคาร
ประกอบด้วย 4 แกนส�ำคัญ ได้แก่ 1) Business Innovation 2) Data
Innovation 3) Product & Process Innovation และ 4) IT
Innovation รวมถึงพื้นที่จัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน
ภายในอาคารส�ำนักงานใหญ่ เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยี
รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารบนช่องทางดิจิทัล และเรียนรู้
พฤติกรรมลูกค้า เข้าใจความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดผ่าน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างกระบวนการที่ตอบสนองลูกค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตอบรับกับสังคมไร้เงินสด
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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แนวทางการจัดท�ำ
รายงานความยั่งยืน
103-1, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54
ธนาคารได้จัดท�ำรายงานความยั่งยืน เพื่อเปิดเผยแนวทาง
การด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้เป็น
ประจ�ำทุกปี ตั้งแต่ปี 2549 ฉบับล่าสุด คือ ฉบับปี 2561 โดยในปีนี้
ธนาคารได้ใช้มาตรฐาน Global Reporting Initiative ฉบับ
Standards มาใช้เป็นกรอบในการเปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินงานของ
ธนาคารในระดับ Core ครอบคลุมการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน
ของธนาคารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562

สิ่งแวดล้อม
ธรรมาภิบาล

102-46

การก�ำหนดประเด็นสาระส�ำคัญ
และขอบเขตการรายงาน

สังคม

ธนาคารได้ก�ำหนดประเด็นที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานของธนาคารด้วยการน�ำหลักการของ GRI ฉบับ Standards มาใช้โดยเริ่มตั้งแต่การระบุ
ประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร (Identification) และจัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นที่มีผล
ต่อการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนของธนาคาร และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Prioritization) โดยได้น�ำผลที่ได้จากปี 2561 และ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการประชุมร่วมกับหน่วยงานภายในธนาคาร มาพิจารณาถึงความส�ำคัญของ
ประเด็นดังกล่าวว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และตรวจสอบถึงความถูกต้องของข้อมูลและความครบถ้วน (Validation) แล้วจึงน�ำเข้า
สู่กระบวนการทบทวน (Review) เพื่อเตรียมตัวส�ำหรับการจัดท�ำรายงานความยั่งยืนในปีถัดไป ตามกรอบ GRI ฉบับ Standards
โดยมีรายละเอียดการด�ำเนินงานดังนี้
TOPIC

ASPECTS

DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH + INDICATORS

STEP 1
IDENTIFICATION

STEP 2
PRIORIZATION

SUSTAINABILITY
CONTEXT

MATERIALITY

STEP 3
VALIDATION

COMPLETENESS

REPORT
STAKEHOLDER INCLUSIVENESS

STEP 4 REVIEW

SUSTAINABILITY
CONTEXT

STAKEHOLDER
INCLUSIVENESS

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย

102

102-46, 103-1
1. การระบุประเด็น
(Identification)

2. การจัดล�ำดับความส�ำคัญ
(Prioritization)

ในปี 2562 ธนาคารได้ท�ำการระบุประเด็นที่มีความส�ำคัญกับ
บริบทความยัง่ ยืนขององค์กร (Sustainability Context) และมีผลต่อ
การตัดสินใจของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่างครอบคลุม (Stakeholder
Inclusiveness) โดยธนาคารได้อาศัยข้อมูลจากปี 2561 เป็นข้อมูล
ตั้งต้น เพื่อพิจารณาประเด็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงที่นัยส�ำคัญ
หรือไม่ใน 2 ส่วน ได้แก่  
ข้อมูลภายในองค์กร (เป้าหมายองค์กร)
ธนาคารได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร
ที่ท�ำงานร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ถึงประเด็นที่มี
ความส�ำคัญของธนาคารที่ด�ำเนินการส�ำรวจไปเมื่อปี 2561 ว่าได้
เปลี่ยนแปลงหรือไม่
ช้อมูลภายนอกองค์กร (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
เนือ่ งด้วยการเติบโตอย่างยัง่ ยืนขององค์กรต้องอยูบ่ นการสร้าง
คุณค่าร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร ด้วยเหตุนี้
ความคาดหวังและความต้องการคือปัจจัยน�ำเข้าที่จะท�ำให้องค์กร
เติบโตได้อย่างยัง่ ยืนและมัน่ คงในยุค Digital Disruption โดยธนาคาร
ได้นำ� ข้อมูลทีไ่ ด้จากช่องทางต่างๆ เช่น การสัมมนาและการส�ำรวจ
ความพึงพอใจของลูกค้า แบบประเมินคู่ค้า การท�ำแบบประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) การประชุมร่วมกับหน่วยงานก�ำกับ
แบบประเมินคุณภาพชีวติ ขอนผูม้ สี ว่ นร่วมกับโครงการ CSR ปัจจัย
ความพึงพอใจผู้ถือหุ้น มาตรฐานการด�ำเนินงานเพื่อความยั่งยืน
แบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานรัฐ
แบบประเมินความยัง่ ยืนของบริษทั จดทะเบียน เป็นต้น

หลังจากที่ธนาคารระบุประเด็นที่มีความส�ำคัญต่อองค์กรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ได้น�ำประเด็นเหล่านั้นมาจัดล�ำดับถึง
ความส�ำคัญตามแนวทางของ GRI Standards เพือ่ ทดสอบสารัตถภาพ
(Materiality Test) โดยเปรียบเทียบผลคะแนนทีไ่ ด้จากปี 2561 กับ
ปี 2560 และจากการจากประชุมร่วมกับหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบต่อการ
ด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนและตัวแทนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียรวมถึงการพิจารณาปัจจัยอืน่ ๆ เช่น กลยุทธ์และ
ค่านิยม นโยบายรัฐบาล Digital Disruption และประเด็นทีผ่ มู้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียให้ความส�ำคัญ โดยได้จดั ล�ำดับความส�ำคัญตาม 2 เกณฑ์หลัก
เพื่อน�ำไปสู่การก�ำหนดประเด็นลงตาราง Materiality Matrix
คือ แกนตัง้ ระดับนัยส�ำคัญของผลกระทบทัง้ ด้านสิง่ แวดล้อม สังคมและ
ธรรมาภิบาลต่อองค์กร และแกนนอน ระดับอิทธิพลต่อการประเมิน
และตัดสินใจของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
โดยธนาคารได้จัดล�ำดับความส�ำคัญประเด็นที่มีผลต่อการ
ด�ำเนินงานเพื่อความยั่งยืนขององค์กรมากที่สุด ทั้งจากมุมมอง
ของธนาคารและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ หมด 12 ประเด็น

MATERIALITY MATRIX
ระดับนัยของผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาล

การต่อต้านการทุจริตคอร์รป
ั ชั่น

การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
(Cyber Security)

ผลการด�ำเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ

การด�ำเนินงานด้านดิจท
ิ ัล

การก�ำกับดูแลกิจการ
และการสร้างวัฒนธรรมบรรษัทภิบาล
การบริหารความเสี่ยง

การด�ำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล
การดูแลลูกค้าของธนาคาร
การให้ความรูท
้ างการเงินกับสังคม

สุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ท�ำงาน
สิทธิในการรวมกลุ่มจัดตั้ง
สหภาพและเจรจาต่อรอง
การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ระดับอิทธิพลต่อการประเมิน
และตัดสินใจของผู้ทม
ี่ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2562
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102-45, 102-46, 103-1
ขอบเขตภายในองค์กร (Within Organization) ประกอบด้วย
บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบริษัทในเครือของธนาคารกรุงไทย
(KTB Group) จ�ำนวน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท กรุงไทย
กฎหมาย จ�ำกัด บริษทั รักษาความปลอดภัยกรุงไทยธุรกิจบริการ
จ�ำกัด บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ เซส จ�ำกัด บริษทั กรุงไทย
ธุรกิจลีสซิ่ง จ�ำกัด และบริษัท กรุงไทย แอดไวซ์เซอรี่ จ�ำกัด
ขอบเขตภายนอกองค์กร (Outside Organization) ประกอบ
ไปด้วย ลูกค้า สังคม ผู้ถือหุ้น คู่ค้าและหน่วยงานก�ำกับ

ทั้งนี้ ในปี 2562 ธนาคารคงประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญไว้
เหมือนกับปี 2561 แต่ได้รวมประเด็น “การสื่อสารและการเข้าถึง
ข้อมูลต่างๆ ของธนาคาร” ไปรายงานในประเด็น “การดูแลลูกค้า
ของธนาคาร” ซึ่งครอบคลุมการด�ำเนินงานของธนาคารทุกมิติ
ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของธนาคาร และได้รวมประเด็น “การบริหาร
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ไปรายงานเป็น
ส่วนหนึ่งของประเด็น “การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็น
ประเด็นหลักของธนาคารที่จะรายงานถึงความส�ำคัญของการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด   
โดยก�ำหนดขอบเขตของการเปิดเผยข้อมูลในแต่ละประเด็น
ตามบริเวณที่เกิดผลกระทบ (หรือคาดว่าจะเกิดดังนี้)

ขอบข่ายของการรายงาน Aspect Boundary
ประเด็นด้านความยั่งยืน
ตามแนวทาง GRI Aspect
(102-47)

1. การก�ำกับดูแลกิจการ
และการสร้างวัฒนธรรม
บรรษัทภิบาล
2. การต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่
3. การบริหารความเสีย่ ง

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

KTB
GS

KTAM

KTB
CS

Outside Organization
(103-1)

KTBL KTBA

ผูถ
้ ือ
หุ้น

ลูกค้า

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

4. การด�ำเนินงานด้าน
สิง่ แวดล้อม
5. ผลการด�ำเนินงานด้าน
เศรษฐกิจ
6. การด�ำเนินงานด้านดิจทิ ลั

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

7. การให้ความรูท้ างการเงิน
กับสังคม
8. สุขอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานทีท่ ำ� งาน
9. การด�ำเนินงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล
10. สิทธิในการรวมกลุม่
และเจรจาต่อรอง
11. การดูแลลูกค้าของธนาคาร

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

12. การด�ำเนินงานด้านความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์

✓

✓

คู่ค้า

สังคม

หน่วย
งาน
ก�ำกับ

หัวข้อที่น�ำเสนอ
ในรายงาน

การด�ำเนินงานด้าน
ธรรมาภิบาล

✓
✓

✓
✓

การด�ำเนินงานด้าน
ธรรมาภิบาล
การด�ำเนินงานด้าน
✓ ธรรมาภิบาล
การด�ำเนินงานด้าน
✓ สิ่งแวดล้อม
เกีย่ วกับธนาคารกรุงไทย

✓

เกีย่ วกับธนาคารกรุงไทย

✓
✓

การด�ำเนินงานด้านสังคม

✓

✓

การด�ำเนินงานด้านสังคม

✓

✓

✓

การด�ำเนินงานด้านสังคม

✓

✓

✓

✓

การด�ำเนินงานด้านสังคม

✓

✓

✓

✓

✓

การด�ำเนินงานด้านสังคม

✓

✓

✓

✓

✓

✓

การด�ำเนินงานด้านสังคม
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102-46, 103-1
3. การตรวจสอบ (Validation)

กระบวนการตรวจสอบ คือ ขั้นตอนตรวจสอบความสมบูรณ์
ของข้อมูลในประเด็นต่างๆ ทีร่ ายงานในส่วนของขอบเขตของข้อมูล
(Scope) ขอบเขตผลกระทบที่เกิดขึ้น (Aspect Boundary)
เพื่อให้เกิดความสมดุลในส่วนของการด�ำเนินงานเพือ่ ความยัง่ ยืนของ
ธนาคารและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ก่อนรายงานต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

4. การทบทวน (Review)

กระบวนการทบทวน คือ ขั้นตอนสุดท้ายที่เกิดขึ้นหลังจาก
ได้เผยแพร่รายงานความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อทบทวน
ประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญว่ายังมีนัยส�ำคัญต่อธนาคารหรือไม่
โดยอาศัยข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั จากกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Feedback)
เพื่อท�ำการวิเคราะห์ก่อนด�ำเนินการรายงานในปีถัดไป

102-42

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลกระทบ

ธนาคารได้ตระหนักถึงความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่มีผลต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยพิจารณาจากข้อมูลปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูมิ เพือ่ ให้การปฏิบตั เิ ป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ
ส�ำหรับผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน หน่วยงานก�ำกับ สังคมและคู่ค้า โดยได้ก�ำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคารและเผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งนี้ การเติบโตอย่างยั่งยืนต้องเกิดจากการสร้าง
ผลประโยชน์ร่วมที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยที่ผ่านมาธนาคารได้ด�ำเนินการ ดังนี้
(102-40)

กระบวนการ
ที่ใช้
(102-43)

ความถี่
(102-43)

ความต้องการ
(102-44)

พนักงาน

แนวทาง
การปฏิบัติ
(102-44)

• รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา ข้อร้องเรียนของพนักงานจ�ำนวน 3 ช่องทาง เช่น Email

โดยตรงต่อผู้บริหาร HR Care และโทรศัพท์สายด่วน HR
การส�ำรวจความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
การประเมินผลปฏิบัติงาน
การจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
การประชุมและการจัดสัมมนาร่วมกับพนักงาน
แจ้งเบาะแสการทุจริตผ่าน whistle blowing
รับฟังข้อเสนอแนะตลอดทั้งปี
ตอบแบบสอบถามความมุ่งมั่น
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1 ครั้ง/ปี
ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และสวัสดิการ
แรงบันดาลใจในการท�ำงาน
งานที่น่าสนใจและมีคุณค่า
ความสมดุลในการท�ำงานและชีวิตส่วนตัว
โอกาสในการเรียนรู้และความก้าวหน้า
การยอมรับหรือเห็นคุณค่า
สภาพแวดล้อมและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการท�ำงาน
ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
สร้างบรรยากาศให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันของพนักงาน
ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่พนักงาน โดยจัดเตรียมสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
และกิจกรรมต่างๆ
• มีแผนการจัดอบรมพนักงาน และพัฒนาพนักงานให้มีการเติบโตในสายอาชีพ
• จัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการท�ำงาน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2562
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(102-40)

กระบวนการ
ที่ใช้
(102-43)

ความถี่
(102-43)

ลูกค้า

ความต้องการ
(102-44)

แนวทาง
การปฏิบัติ
(102-44)

•
•
•
•
•
•

การส�ำรวจความพึงพอใจและส�ำรวจภาพลักษณ์องค์กร
การพบปะกับลูกค้าในการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการการเงิน
การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์
ส�ำรวจความผูกพันลูกค้า Customer Engagement
เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า
การลงพื้นที่สัมภาษณ์ลูกค้าเพื่อหา Pain Point หรือ Opportunity เพื่อน�ำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรือปรับปรุงกระบวนการ
• การพบปะกับลูกค้าในการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการการเงิน
• การจัดสัมมนาให้ความรู้ทางการเงินและธุรกิจกับลูกค้า
• ส�ำรวจความพึงพอใจและส�ำรวจภาพลักษณ์องค์กร 2 ครั้ง
• ส�ำรวจความผูกพันลูกค้า Customer Engagement ตลอดทั้งปี  
• ส�ำรวจการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าตลอดทั้งปี
• การลงพื้นที่สัมภาษณ์ลูกค้าปีละ 1-2 ครั้ง
• พบปะลูกค้าตลอดทั้งปี
• การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์เมื่อมีผลิตภัณฑ์บริการใหม่
• การรักษาความลับของลูกค้า
• ผลิตภัณฑ์และบริการการเงินที่เหมาะสมตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
• ได้รับการบริการที่เหมาะสม และแก้ไขเรื่องร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม/ข่าวสารต่างๆ ทั้งความรู้และผลิตภัณฑ์ของธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ
• สามารถแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• สื่อสารกับลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ และรับฟังข้อเสนอแนะ
• พัฒนาและน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
• ให้บริการด้วยความเต็มใจ และเปิดโอกาสให้ลูกค้าประเมินการบริการของพนักงาน
• ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ให้รวดเร็วสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
• แก้ไขเรื่องร้องเรียนตาม SLA ที่ก�ำหนด
• น�ำส่งข้อมูลข่าวสารตลอดจนผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าผ่าน SMS/Email
• ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อผ่านโฆษณาออนไลน์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
• รับลงทะเบียนส�ำหรับผู้สนใจผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์ SME.KTB.CO.TH

บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย

106

(102-40)

กระบวนการ
ที่ใช้
(102-43)
ความถี่
(102-43)

สังคม

ความต้องการ
(102-44)
แนวทาง
การปฏิบัติ
(102-44)

กระบวนการ
ที่ใช้
(102-43)

ความถี่
(102-43)

ผู้ถือหุ้น
ความต้องการ
(102-44)
แนวทาง
การปฏิบัติ
(102-44)
กระบวนการ
ที่ใช้
(102-43)
ความถี่
(102-43)
ความต้องการ
(102-44)

คู่ค้า

แนวทาง
การปฏิบัติ
(102-44)

• รับฟังความคิดเห็นของชุมชนผ่านการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ที่ธนาคารด�ำเนินการ

รวมถึงการประเมินผลการด�ำเนินงาน

• รับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชนทุกครั้งที่จัดกิจกรรมตลอดทั้งปี
• สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม โดยชุมชนมีการบริหารจัดการ มีความรู้ทางด้านการเงิน

และมีสินค้าและบริการได้คุณภาพตามมาตรฐาน
• ธนาคารได้ลงพื้นที่ชุมชน เพื่อทราบถึงความต้องการ ดังนี้
1. อบรมให้ความรู้
2. ศึกษาดูงาน
3. ลงพื้นที่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อท�ำแผนพัฒนา
4. จัดกิจกรรมเพื่อด�ำเนินการพัฒนา และลงมือปฏิบัติจริง
5. ประเมินผลการด�ำเนินงาน

• จัดการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจนโยบายของธนาคาร และตอบ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ข้อสงสัยในที่ประชุม
จัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นสัญจร
การสัมภาษณ์ตัวต่อตัว (One-On-One Meeting & Conference Call)
การประชุมนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนสถาบันในประเทศ
การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน (Road Show)
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 1 ครั้ง/ปี
จัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นสัญจร 1 ครั้ง/ปี
สัมภาษณ์ตัวต่อตัวตลอดทั้งปี
เดินทางไปพบปะผู้ถือหุ้นและนักลงทุนตลอดทั้งปี
การประชุมนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน ทุกไตรมาส
สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น

• จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม
• ด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

อย่างเคร่งครัด

• การจัดประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์
• การรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาและข้อร้องเรียนตลอดทั้งปี
• ด�ำเนินการจัดการอบรมส�ำหรับคู่ค้าระบบซ่อมได้ของธนาคาร 1 ครั้ง
•
•
•
•
•
•
•

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจนจากธนาคาร
การร่วมมือและประสานงานระหว่างกันเพื่อให้บรรลุผลส�ำเร็จร่วมกันตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
มีการออกระเบียบปฏิบัติ นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจนและให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน
ด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญา
ไม่รับของก�ำนัลสินน�้ำใจ การรับเชิญเป็นการส่วนตัว หรือหมู่คณะอย่างเฉพาะเจาะจง
ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
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(102-40)

กระบวนการ
ที่ใช้
(102-43)
ความถี่
(102-43)

หน่วยงาน
ก�ำกับ

ความต้องการ
(102-44)

แนวทาง
การปฏิบัติ
(102-44)

•
•
•
•

ประชุม รับฟังแนวนโยบายและแนวทางการก�ำกับดูแล
รับการตรวจสอบจากหน่วยงานก�ำกับต่างๆ
จัดท�ำรายงานส่งหน่วยงานก�ำกับ พร้อมทั้งรับ Feedback
ตลอดทั้งปีตามกรอบเวลาของแต่ละหน่วยงาน

•
•
•
•

การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ความมั่นคงของระบบงานธนาคาร
ความโปร่งใสขององค์กรและระบบงาน
ยึดหลักการประเมินธนาคาร ทั้งรูปแบบการประเมินตนเองและเกณฑ์การประเมินรางวัล
ด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
• มีหลักจรรยาบรรณเพื่อด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
• ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
• น�ำข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตและ Feedback จากหน่วยงานก�ำกับมาแก้ไข ปรับปรุง
กระบวนการท�ำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

102-53
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับรายงาน
อย่างไรก็ตาม หากท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ สามารถติดต่อได้ที่
ฝ่ายกิจการเพื่ อสังคม สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ส�ำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 14
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2208-4461-2
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รางวัลแห่งความส�ำเร็จ
ปี 2562
รางวัลระดับประเทศ

1

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
(SOE Award)

ธนาคารได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทรางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใสดีเด่น ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารจัดการโปร่งใส เป็นธรรม มีการรายงาน
และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทีค่ ำ� นึงถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียตามมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ในระดับสากล ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 4 นับตัง้ แต่ปี 2559 จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.)

2

รางวัล TAB Digital Inclusive
Awards 2019

ธนาคารได้รบั รางวัล Tab Digital Inclusive Awards 2019
จาก Krungthai NEXT Application ได้รับการโหวตจากผู้พิการ
ทางสายตาให้เป็น Mobile Banking ที่สามารถเข้าถึงธุรกรรม
ทางการเงินผ่านมือถือได้อย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย ช่วยให้
ผูพ้ กิ ารทางสายตาสามารถท�ำธุรกรรมทางการเงินได้เหมือนกับ
บุคคลทั่วไป จัดโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

3

รางวัล Thailand
Sustainability Investment 2019

ธนาคารได้รบั รางวัล Thailand Sustainability Investment
2019 หรือหุน้ ยัง่ ยืน จากการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนโดยค�ำนึงถึง
สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ซึ่งเป็นทางเลือก
ส�ำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนตามแนวคิดการลงทุนอย่าง
ยั่งยืนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัท
เพื่ อ สร้ า งผลตอบแทนอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในระยะยาว จั ดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2562

109

4

รางวัล
Best Deal of the Year

ธนาคารได้รับรางวัล Best Deal of the Year ในฐานะที่
ธนาคารเป็ น ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ในการเสนอขายหุ ้ น
ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ในงาน SET Awards 2019
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6

รางวัลเกียรติคุณ
Sustainability Disclosure
Award 2562

ธนาคารได้รบั รางวัลเกียรติคณุ Sustainability Disclosure
Award 2562 โดยมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่จัดท�ำรายงาน
ความยัง่ ยืน (Sustainability Report) เพือ่ เปิดเผยการด�ำเนินงาน
ด้าน ESG (Environmental, Social and Governance)
ที่เนื้อหามีความสมบูรณ์ น่าเชื่อถือ และมีรูปแบบน�ำเสนอ
ที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดโดย
สถาบันไทยพัฒน์

5

รางวัล Outstanding
Deal of the Year Awards

ธนาคารได้รับเป็นรางวัลดีเด่นประเภทรางวัลธุรกรรม
ทางการเงินในตลาดทุน (Deal of the Year Award) ในฐานะที่
ธนาคารเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจ�ำหน่าย
หน่ ว ยลงทุ น กองทุ น รวมโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ อนาคต
ประเทศไทย (TFFIF) ในงาน SET Awards 2019 จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7

รางวัล Best Bond Award 2019 :
รางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี
2562

ธนาคารได้รบั รางวัลในฐานะผูจ้ ดั การการจัดจ�ำหน่ายหุน้ กู้
ของบริษัท โกลบอลเพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)
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รางวัลระดับนานาชาติ

1

รางวัล Best Social
Impact Thailand 2019

ธนาคารได้รับรางวัลในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินที่เป็นหลักส�ำคัญในการ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ โดยการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินให้เข้าถึงประชาชน
ทุกกลุ่ม และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เช่น โครงการ e-tax Project โครงการ
SMART City และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จัดโดยนิตยสาร
Capital Finance International (CFI) ประเทศอังกฤษ

2

รางวัล Best Thailand Deal และ
Best Laos Deal

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

3

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

ธนาคารได้รับรางวัลดังกล่าวในฐานะที่ธนาคารเป็น
ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจ�ำหน่ายหน่วยลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)
จัดโดยนิตยสาร The Asset นิตยสารธุรกิจการเงินชั้นน�ำ
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
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4

รางวัล Best Local Currency
Bond Deal in Thailand 2019

ธนาคารได้รบั รางวัลธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ กู้
ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) มูลค่าการออกและเสนอขายรวม
33,000 ล้านบาท จาก Alpha Southeast Asia ซึ่งเป็น
องค์กรชัน้ น�ำระดับสากล จากการเป็นผูจ้ ดั การการจัดจ�ำหน่าย

6

รางวัล Best REIT PPO in Thailand
จาก Alpha Southeast Asia

ธนาคารได้รบั รางวัลในฐานะผูแ้ ทนจ�ำหน่ายหน่วยลงทุน
ส�ำหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม
ที่มีสิทธิของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล
โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนดังกล่าวได้ใช้ไปในการลงทุน
ในทรัพย์สินเพิ่มเติมของกองทุน    

5

รางวัล Best Refinancing Deal in
Southeast Asia 2019

ธนาคารได้รบั รางวัลธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้ กู้
ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด
(มหาชน) มูลค่าการออกและเสนอขายรวม 53,000 ล้านบาท
จาก Alpha Southeast Asia ซึ่งเป็นองค์กรชั้นน�ำระดับสากล
จากการเป็นผู้จัดการการจัดจ�ำหน่าย
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การแสดงข้อมูลตามตัวชี้วด
ั GRI
PAGE NUMBER

GENERAL STANDARD
DISCLOSURES

AR

SR

EXTERNAL
ASSURANCE

DIRECT ANSWER

SDG MAPPING LINKAGE
TO DISCLOSURE

STRATEGY AND ANALYSIS
102-14
102-15

4-9
4-9

ORGANIZATIONAL PROFILE
102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6

51-52,
54-61

102-7
102-8
102-9
102-10
102-11
102-12
102-13
102-41

10
12-15,
19-20
10
11
10
10-11,
12-15
10-15,
28-29, 45
45

Goal 8 good job and
economic growth
-- Employment

25
26-27, 39
26-27
15
46

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES
102-45
102-46
102-47
102-48
102-49

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
102-40
102-42
102-43
102-44

103
101-104
103

No any restatement
No significant change
104-105
104
104-105
104-105
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GENERAL STANDARD
DISCLOSURES

PAGE NUMBER
AR

SR

EXTERNAL
ASSURANCE

DIRECT ANSWER

SDG MAPPING LINKAGE
TO DISCLOSURE

REPORT PROFILE
102-50
102-51
102-52
102-53
102-54
102-55
102-56

101
101
101
107
101
112-115
No Assurance Statement

GOVERNANCE
102-18

144-157

85-86

Goal 16 peace and justice
-- Ethic and lawful behave

11, 85-88

Goal 16 peace and justice
-- Ethic and lawful behave

ETHICS AND INTEGRITY
102-16
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
PAGE NUMBER

DMA AND
INDICATORS

AR

SR

OMISSIONS

EXTERNAL
ASSURANCE

SDG MAPPING LINKAGE
TO DISCLOSURE

MANAGEMENT APPROACH
103-1
103-2

101-104
20, 29, 31,
34-35, 39,
43-44,
46-49,
54-55, 60,
63, 67, 69,
70, 75, 85,
90, 93
29, 46-48,
60, 63, 70,
75, 85, 90, 93

103-3

ECONOMIC

ECONOMIC PERFORMANCE
201-1

190-191

201-3
201-4

29

Goal 8 good job and economic growth
-- Economic Performance
Goal 9 innovation and infrastructure
-- Infrastructure investment

52-53
29

INDIRECT ECONOMIC IMPACT
203-2

INDIRECT ECONOMIC IMPACT
205-1
205-2

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

93-94
90-91

Goal 16 peace and justice
-- Ethic and lawful behave
ENVIRONMENT

MATERIALS
301-1

37-38

Goal 12 responsible consumption
-- Material efficiency/recycling

31-33

Goal 12 responsible consumption
-- Material efficiency

ENERGY
302-1

WATER
303-1

34

EMISSIONS
305-2

33, 35

305-5

36, 37

Goal 13 climate action
-- Material efficiency
Goal 13 climate action
-- Material efficiency
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DMA AND
INDICATORS

PAGE NUMBER
AR

SR

OMISSIONS

EXTERNAL
ASSURANCE

SDG MAPPING LINKAGE
TO DISCLOSURE

SOCIAL

LABOR PRACTICES AND DECENT WORK
EMPLOYMENT
401-1

51

401-2

52-53

401-3

53

Goal 5 gender equality
-- Gender equality
Goal 8 good jobs and economic growth
-- Employment
Goal 8 good jobs and economic growth
-- Earning, wages and benefits
Goal 5 gender equality
-- Parental leave  

OCCUPATION HEALTH AND SAFETY
403-1

64

403-2

65

403-3
403-4

66
61

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

TRAINING AND EDUCATION
404-1

58

404-2

55-57

404-3

59

Goal 4 quality education
-- Employee training and education
Goal 8 good jobs and economic growth
-- Employee training and education
Goal 8 good jobs and economic growth
-- Employee training and education
Goal 8 good jobs and economic growth
-- Employee training and education

DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY
405-1

45

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

74

Goal 5 gender equality
-- Non-discrimination
Goal 16 peace and justice
-- Non-discrimination

NON-DISCRIMINATION
406-1

FREEDOM OF ASSOCIATION AND
COLLECTIVE BARGAINING
407-1

46

แบบส�ำรวจความคิดเห็นของผู้อา่ น
1. ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล
ชาย
หญิง
เพศ
ต�่ำกว่า 30 ปี
30-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
อายุ
กรุณาระบุ
อาชีพ
2. ในฐานะผู้อ่าน กรุณาระบุว่าท่านอ่านจากมุมมองไหน					
ลูกค้า
พนักงาน
ผู้ร่วมลงทุน
ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
		
หน่วยงานวิจัย
สถาบันการศึกษา
หน่วยงานราชการ
สื่อมวลชน
		
อื่นๆ กรุณาระบุ
		
3. ท่านเคยพบเห็นรายงานความยั่งยืนของธนาคารกรุงไทยจากที่ใดบ้าง โปรดระบุ				
เว็บไซต์และ Social Media ช่องทางต่างๆ ของธนาคาร
ส�ำนักงาน/สาขาในเครือของธนาคาร
		
งานสัมมนา/บรรยาย
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
		
อื่นๆ กรุณาระบุ
		
4. วัตถุประสงค์ในการอ่านรายงานความยั่งยืนฉบับนี้						
เพื่อท�ำความรู้จักธนาคาร
		
เพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจการลงทุน
		
เพื่อศึกษาโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
		
เพื่อการวิจัยและการศึกษาแนวทางการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน
		
อื่นๆ กรุณาระบุ
		
5. ท่านคิดอย่างไรกับรายงานความยั่งยืนของธนาคารกรุงไทยฉบับนี้					
มาก
ปานกลาง
น้อย
ระดับความสมบูรณ์ของเนื้อหารายงานฯ
มาก
ปานกลาง
น้อย
ระดับความสวยงามของการออกแบบรูปเล่ม
มาก
ปานกลาง
น้อย
ระดับความน่าสนใจของเนือ้ หารายงานและรูปแบบการน�ำเสนอ
มาก
ปานกลาง
น้อย
ระดับความพึงพอใจของท่าน
6. ท่านคิดว่าเนื้อหาของรายงานความยั่งยืนเรื่องใด มีประโยชน์กับท่านมากที่สุด 					
เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย
การด�ำเนินงานด้านธรรมาภิบาล
		
การด�ำเนินงานด้านสังคม
การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
		
7. ท่านคิดว่าเนื้อหาของรายงานความยั่งยืนเรื่องใด มีประโยชน์กับท่านน้อยที่สุด 					
เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย
การด�ำเนินงานด้านธรรมาภิบาล
		
การด�ำเนินงานด้านสังคม
การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
		
8. หลังจากอ่านรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ ท่านรู้สึกอย่างไรกับการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนของธนาคาร 			
9. ท่านคิดว่าธนาคารควรด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนในเรื่องใดเพิ่มเติม			
10. ท่านมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ อย่างไรบ้าง			

ข้อมูลจากแบบส�ำรวจความคิดเห็นของท่านที่มีต่อรายงานความยั่งยืนฉบับนี้
จะน�ำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดท�ำรายงานฉบับต่อไป
ธนาคารขอขอบพระคุณส�ำหรับความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง

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

บริการธุรกิจตอบรับ

ฝ่ายกิจการเพื่ อสั งคม
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ตู้ ปณ.44 ศฝ.หั วล� ำโพง
กรุงเทพฯ
10331

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้เลือกใช้กระดาษกรีนการ์ด (Green Card)
และกรีน ออฟเซ็ ต (Green Offset) นวัต กรรมกระดาษไม่ ค ลื อ บผิ ว
เพื่ อสิ่งแวดล้อม ด้วยการน�ำเยื่ออีโคไฟเบอร์มาเป็นส่วนผสมในการผลิต
โดยไม่ใช้เยื่อจากไม้ใหม่แม้แต่ต้นเดียว ท�ำให้ได้กระดาษเพื่ อสิ่งแวดล้อม
ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพเทียบเท่ากระดาษทีผ
่ ลิตจากเยื่อใหม่ และใช้หมึกพิ มพ์ Soy Ink
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ก รุ ง ไ ท ย รั ก ชุ ม ช น
เคี ย งข้ า งสู่ ค วามยั่ ง ยื น
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โทรศัพท์: 0-2255-2222 โทรสาร: 0-2255-9391-3
Contact Center: 0-2111-1111 Corporate Call Center: 0-2111-9999
krungthai.com Swift: KRTHTHBK
Krungthai Care

