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รางวลัระดับโลก จ�านวน 4 รางวลั
1  รางวลั Leadership Achievement Award for Best Managed Bank during 

COVID-19 in Thailand  
2  รางวลั Best CEO Response to COVID-19 in Thailand จากนิตยสาร The Asian 
Banker ประเทศสิงคโปร์
ความโดดเด่นในการบรหิารจดัการในช่วงโควดิ-19 ในทุกมติ ิ การสร้างแพลตฟอร์มเพือ่อ�านวยความสะดวกลกูค้า 
และประชาชนในการเข้าถึงมาตรการความช่วยเหลือของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องในช่วงโควิด-19 เช่น  
เราไม่ทิ้งกัน ไทยชนะ เราเที่ยวด้วยกัน การพัฒนาแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT การออก 5 มาตรการ 
ช่วยเหลือลูกค้าทกุกลุ่มอย่างเต็มที ่บรหิารความเสีย่งเพ่ือลดการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยให้พนกังานปฏบิตังิาน 
ที่บ้าน ปรับรูปแบบสาขาดิจิทัลให้พนักงานลดการสัมผัสเงินสด เว้นระยะห่าง และน�าเทคโนโลยีต่าง ๆ  
มาปรับใช้ในการท�างาน

3  รางวัล Bank of the Year 2020 in Thailand จากนิตยสาร The Banker  
ประเทศองักฤษ
จากการเป็นธนาคารพาณชิย์ของรฐัทีม่คีวามโดดเด่นด้านการบรหิารจดัการทีเ่ป็นเลศิในทกุมติ ิมุง่มัน่ในการ 
คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงินดิจิทัล สอดรับกับกระแสดิจิทัลดิสรัปชันและพฤติกรรม 
ของลูกค้าทีเ่ปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ ตลอดจนสนบัสนนุและผลกัดันนโยบายภาครฐัเพ่ือกระตุน้เศรษฐกจิ
ของประเทศอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19

4  รางวลั Best Social Impact Bank - Thailand 2020 จากวารสาร Capital Finance 
International (CFI) ประเทศองักฤษ
จากการเป็นธนาคารพาณชิย์ของรัฐ มบีทบาทส�าคญัในการขับเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ และร่วมผลกัดนั 
นโยบาย National e-Payment และ Thailand 4.0 ของรฐับาล ตลอดจนสนบัสนนุนโยบายต่าง ๆ  ของภาครฐั  
โดยการพฒันานวตักรรมทางการเงนิให้เข้าถงึประชาชนทุกกลุ่ม เพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน เช่น 
โครงการชิมช้อปใช้ โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการคนละครึ่ง รวมทั้งโครงการ
กรุงไทยรักชุมชน โดยธนาคารได้รางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

รางวลัระดับประเทศ จ�านวน 16 รางวลั
5  รางวลัพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020 สาขาความเปน็เลิศ 
ด้านการจดัการทรพัยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) 
จากสมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
การเป็นองค์กรทีม่คีวามเป็นเลิศทางด้านการบรหิารจดัการในสาขาต่าง ๆ  โดยตดัสนิจากผลการส�ารวจความเหน็ 
ของผู้บริหารระดับสูงในประเทศเพื่อคัดเลือกองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

6  รางวลั Thailand Digital Excellence Awards 2020 สาขา Thai Digital Champion 
for Tech Innovation & AI จากสมาคมการจดัการธรุกิจแห่งประเทศ (TMA)
จากการสร้าง Krungthai Innovation Lab เป็นศนูย์นวตักรรมและเทคโนโลยชีัน้สงู เพือ่วางรากฐานบรกิาร
ทางการเงินรูปแบบใหม่ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการท�างานร่วมกันของทุกภาคส่วนในทุกมิติ โดยธนาคาร 
เป็นผูน้�าดจิทิลัแพลตฟอร์มและเทคโนโลยยีนืยนัตวัตน (e-KYC) มาใช้กับโครงการภาครฐั เช่น VAT Refund 
for Tourist ชิมช้อปใช้ เราเที่ยวด้วยกัน

7  Krungthai Connext ได้รบัรางวลั Best Official Account of the Year 
8  Krungthai Care ได้รบัรางวลั Best Smart Channel in Finance & Insurance 
จาก LINE THAILAND
ธนาคารมีบริการทางการเงินครบวงจร ทั้งการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวบัญชี Krungthai Travel Card 
และ G-Wallet บนแอปเป๋าตัง บริการ CHATBOT ตอบค�าถามผลิตภัณฑ์และบริการ และโครงการภาครัฐ 
รวมถึงน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

9  รางวลั ESCO Excellent Financial Supporting Awards จากสมาคมบรษัิทจดัการ
พลังงานไทย (Thai ESCO Association)
การเป็นสถาบันการเงินชั้นน�าที่ให้การสนับสนุนธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน

10  รางวลัคณะกรรมการรฐัวสิาหกิจดีเด่น 
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นภาครัฐในการก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ และ 
ส่งเสรมิการบรหิารงานของฝ่ายจดัการให้มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส สอดคล้องกบัหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

11  รางวลัการบรหิารจดัการองค์กรดีเด่น 
ธนาคารมีระบบบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ที่จะท�าให้รัฐวิสาหกิจมีการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  
มีศักยภาพในการแข่งขันสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่รัฐวิสาหกิจ และมีการเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

12  รางวลัความสามารถในการจดัการวกิฤตโควดิ-19 ดีเด่น ประจ�าปี 2563 จากส�านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกิจ (สคร.)
ธนาคารมีความโดดเด่นในการขบัเคลือ่นองค์กรในภาวะวกิฤตโควดิ-19 รวมถงึสามารถผลกัดนันโยบายรฐั 
เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ประสบความส�าเร็จ รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ 
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13  รางวลั SET Awards 2020 Thailand Sustainability Investment (THSI)  
จากตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย
เป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียนที่มีการด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม 
และบรรษัทภิบาล

14  รางวลั Thailand Top Company Awards 2020 ประเภทอตุสาหกรรมการเงนิ 

ธนาคารมีผลการด�าเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มบริษัท การพิจารณาบริษัทท่ีได้รับรางวัลเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ที่มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ เพื่อให้รางวัลน้ีเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและสร้าง 
ความภาคภูมิใจในความส�าเร็จขององค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย 
ในเวทีระดับสากลต่อไป

15  รางวัล Product of the Year Awards 2020 ประเภทกลุ่มสินค้าและบริการ 
Application ทางการเงนิ ผลิตภัณฑ์ Krungthai NEXT จากนิตยสาร Business+
ธนาคารได้รับการโหวตจากผลการส�ารวจจากผู้บริโภคผ่านส่ือออนไลน์ให้เป็นสินค้าและบริการ 
ที่ยอดเยี่ยมแห่งปี

16  รางวลัธนาคารรฐัด้านนวตักรรมเทคโนโลยียอดนิยม จากสยามรฐั
ธนาคารได้รับการโหวตจากการส�ารวจทางออนไลน์ ในการเป็นหน่วยงานที่มีผลการด�าเนินงานดีเด่น  
ได้รบักระแสความนยิมใน Social Media จากประชาชนอย่างแท้จรงิ ส�ารวจด้วยระบบเทคโนโลย ีBig Data  
จากโซเชยีลมเีดยีของทาง Zanroo ซ่ึงเป็นความร่วมมอืระหว่าง บรษิทั สยามรฐั จ�ากดั และบรษิทั แสนรู ้จ�ากดั 

17  รางวลันักการเงนิแห่งปี ประจ�าปี 2563 จากวารสารการเงนิธนาคาร
ด้วยคุณสมบัติของการเป็นนักการเงินแห่งปีครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การพิจารณาทั้ง 4 ด้าน 1. นักการเงิน 
ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย 2. นักการเงินมืออาชีพที่มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ 3. นักการเงิน 
ที่สร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กร 4. นักการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

18  รางวลั Sustainability Disclosure Award ประจ�าปี 2563 จากสถาบันไทยพัฒน์
การเป็นองค์กรที่ด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

19  รางวลันักธุรกิจแห่งปี ประจ�าปี 2563 จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ได้รับการโหวตจากกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดยใช้หลักเกณฑ์ 3 ข้อ
1. การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทุกภาคส่วนจากโควิด-19 และการมี Environmental, Social and 

Corporate Governance (ESG) ในการด�าเนินธุรกิจ 
2. ความสามารถในการท�าก�าไรได้อย่างต่อเนือ่ง แม้ต้องเผชญิภาวะเศรษฐกจิตกต�า่ และดอกเบีย้อยู่ในระดบั 

ต�่าสุดเป็นประวัติการณ์
3. การทรานส์ฟอร์มธุรกิจที่โดดเด่น เพื่อพลิกองค์กรให้มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี และการให้บริการ 

ทั้งผ่านระบบ “เปิด” และระบบ “ปิด” รองรับการให้บริการในโลกดิจิทัลมากขึ้น

20  รางวลั 2019 ASEAN Corporate Governance Scorecard ประเภท ASEAN 
Asset Class Publicly Listed Companies จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.)
เป็นบรษิทัจดทะเบียนในอาเซยีนท่ีท�าคะแนนประเมนิระดบัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดท่ีีเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
ได้ตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป 

21  ESG 100 (ESG: Environmental, Social and Governance) จากสถาบนัไทยพัฒน์ 
ธนาคารได้รับการรับรองในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม 
สงัคม และธรรมาภบิาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการคัดเลอืกบรษัิทหลกัทรัพย์ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

22  Top 2 จากธนาคารไทยท้ังหมด 12 แห่ง ผ่านการประเมินแนวรว่มการเงนิท่ีเป็นธรรม
ประเทศไทย (Fair Finance Thailand) 
ธนาคารได้รับการจัดอันดับเป็น Top 2 จากธนาคารไทยทั้งหมด 12 แห่ง ผ่านการประเมินแนวร่วมการเงิน 
ที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) ซึ่งส่งเสริมการธนาคารที่ยั่งยืนในภาคการเงิน
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สารจากประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

2.  นายผยง ศรีวณิช 
กรรมการผู้จัดการใหญ่

1.  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 
ประธานกรรมการธนาคาร1
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2.  นายผยง ศรีวณิช 
กรรมการผู้จัดการใหญ่

1.  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 
ประธานกรรมการธนาคาร

ด้านสังคม 

 ในรอบปีท่ีผ่านมาธนาคารกรุงไทยได้มีส่วนร่วมด�าเนิน

โครงการต่าง ๆ  ซึง่ช่วยให้ประชาชนทุกกลุม่มีโอกาสเข้าถงึบรกิาร

ทางการเงินอย่างทั่วถึงทั้งในด้านการออม การเข้าถึงมาตรการ

ความช่วยเหลือและสวัสดิการของภาครัฐ โดยมีส่วนในการ

สนับสนุนมาตรการของรัฐบาล ในการเยียวยาประชาชนที่ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 และการ 

กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยการด�าเนินงานดังกล่าวเป็น 

การช่วยลดความเหลือ่มล�า้ทีท่�าให้ประชาชนฐานรากของประเทศ 

ได้มีโอกาสรับเงินช่วยเหลือ และบริการพื้นฐานจากภาครัฐ 

สามารถเข้าถึงแหล่งการออมอย่างครอบคลุมท่ีมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นการเปลีย่นผ่านประเทศไปสูส่งัคม

ไร้เงนิสด ด้วยการใช้แอปพลิเคชนั “เป๋าตัง” ซึง่เป็น Open Digital 

Platform ในการด�าเนินโครงการ ได้แก่ “เราไม่ทิ้งกัน” เพื่อให้

ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างท่ัวถึง โครงการ 

“เราเท่ียวด้วยกัน” เพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียว และกระตุ้น

เศรษฐกิจภายในประเทศ โครงการ “คนละคร่ึง” เพื่อกระตุ้น 

ให้เกิดการใช้จ่ายภายในประเทศ รวมถึงธนาคารได้พัฒนา 

Krungthai Digital Health Platform ด้วยการร่วมมอืกบัส�านกังาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่ออ�านวยความสะดวก

ให้ประชาชนท่ีข้ึนทะเบียนบัตรทอง และประชาชนท่ีได้รับสิทธิ

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ

ผ่าน Health Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง และได้ร่วมมือกับ

ส�านกังานบรหิารหน้ีสาธารณะ (สบน.) จ�าหน่ายพันธบตัรออมทรพัย์ 

รุ่นวอลเล็ต สบม. (วอลเล็ตสะสมบอนด์มั่งคั่ง) บนแอปพลิเคชัน

เป๋าตัง ซึ่งเป็นการจ�าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านดิจิทัล

แพลตฟอร์มได้ส�าเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทย 

จากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่ท้าทาย สภาพแวดล้อม

ทางการแข่งขนัทีร่นุแรง ประกอบกบัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไป ธนาคารกรุงไทย 

จึงต้องปรับตัว เปลี่ยนแนวทางการด�าเนินธุรกิจ ไปสู่การด�าเนิน

ธรุกจิรปูแบบใหม่ เพ่ือให้ความสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั 

ในปี 2563 ธนาคารกรุงไทยจึงได้ก�าหนดทิศทางการ

ด�าเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ภายใต้แผน “ยุทธศาสตร์คู่ขนาน” หรือ  

“2 Banking Model” โดยมุง่ขบัเคลือ่นธรุกิจ 2 รปูแบบไปพร้อมกนั  

คอื ขับเคลือ่นธรุกจิแบบดัง้เดมิ เปรยีบเสมอืนเรอืบรรทกุเครือ่งบนิ  

(Carrier) และขับเคล่ือนธุรกิจแบบใหม่ เปรียบเสมือนเรือเร็ว  

(Speed Boat) เพื่อให้มีการจัดสรรทรัพยากรและรูปแบบ

การท�างานแบบใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ในการด�าเนินงานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ 

และชีวติความเป็นอยูข่องประชาชน ธนาคารกรงุไทยได้มส่ีวนร่วม 

ในการผลกัดนัโครงการต่าง ๆ  ของภาครฐั เป็นกลไกส�าคญัในการ

ส่งต่อมาตรการเยยีวยาและมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครฐั 

ไปถึงมือประชาชนอย่างทั่วถึง โปร่งใส และเป็นธรรม อีกทั้ง 

ยังได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ในการด�าเนินงานธนาคาร 

ยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาธุรกิจโดยค�านึงถึงส่ิงแวดล้อม 

สงัคม และธรรมาภบิาล (ESG) เพือ่สร้างคณุภาพชวีติทีด่แีก่สงัคม 

ไปพร้อมกับการเติบโตอย่างยั่งยืน  

ด้านส่ิงแวดล้อม 
 จากการด�าเนินงานในปี 2563 ธนาคารให้ความส�าคัญ 

กับการด�าเนินงานที่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมในส่วนของ 

การด�าเนินงานภายในองค์กร ธนาคารสานต่อโครงการกรุงไทย

รักสิ่งแวดล้อมที่ได ้ติดตั้งเครื่องแปรรูปเศษอาหารเป็นดิน  

โดยสามารถลดปริมาณขยะได้ 3,690 กิโลกรัม และลด 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 9,335.7 KG.CO
2
e รวมถึง 

ได้น�าเทคโนโลยีเข้ามา Digitize ระบบการท�างานเพื่อลดการ 

ใช้กระดาษ ทั้งการน�าเทคโนโลยี E-Slip & E-Signature มาใช้ 

ในการท�าธุรกรรมใน 235 สาขา ระบบยืนยันตัวตนโดยการ 

เสียบบัตรประชาชน (Dip Chip) เพื่อความสะดวกในการ 

ให้บรกิาร รวมถงึได้มกีารเปลีย่นหลอด LED และเครือ่งปรับอากาศ  

เบอร์ 5 เพื่อประหยัดพลังงานใน 121 สาขา นอกจากนี้ ธนาคาร

ยังมีส่วนร่วมสร้าง Environmental Impact ด้วยการอ�านวยสนิเชือ่ 

เพือ่สนับสนนุธรุกจิท่ีเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมกว่า 1.8 หม่ืนล้านบาท  

เช่น ธรุกจิพลงังานหมุนเวียน (พลังงานแสงอาทิตย์ ชวีมวล ก๊าซชวีภาพ)  

และธุรกิจผลิตสินค้าในรูปแบบ Upcycle & Recycle 

007



 ส�าหรับโครงการกรุงไทยรักชุมชน ธนาคารได้พัฒนา

ศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศ โดยเข้าไป

ช่วยพัฒนา Packaging สบู่สครับ สมุนไพรขลู่ และปรับปรุง 

ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ฟาร์มหอยนางรม และธนาคารปู  

ทีชุ่มชนบ้านโคกไคร จงัหวดัพงังา พฒันาการตดัเยบ็ผ้าไหมเพือ่ท�า 

เสือ้ผ้า กระเป๋า และพวงกญุแจ ทีช่มุชนบ้านสนวนนอก จงัหวดับรุรีมัย์  

พัฒนา Packaging ยาสมุนไพร และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  

ทีช่มุชนท่ามะโอ จงัหวดัล�าปาง ร่วมวจิยัถ่านเผาไหม้ และพฒันา

แหล่งท่องเท่ียวให้กับชุมชนบ้านแม่ก�าปอง จังหวัดเชียงใหม่ 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และร่วมท�าแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก 

ผ้าฝ้าย ส�าหรับชุมชนบ้านเด่ือ จังหวัดหนองคาย จัดท�า 

ฉลากสินค้า และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนบ้านแหลม 

จังหวัดสุพรรณบุรี โดยชุมชนทั้งหมดได้รับการรับรองมาตรฐาน

การท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจ�าปี 2563 CBT Thailand จาก 

กรมการท่องเท่ียวชุมชน และอยู่ระหว่างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

ชุมชนบ้านสวนทุเรียน จังหวัดสงขลา ชุมชนตะเคียนเตี้ย  

จังหวัดชลบุรี และชุมชนนางแล จังหวัดเชียงราย และมีแผน 

ต่อยอดไปชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศในปี 2564 นอกจากนี้ ธนาคาร

ได้ร่วมมือกับ United Nations Development Programme 

ประเทศไทย หรือ UNDP และมูลนิธิรักษ์ไทย ด�าเนินโครงการ 

Koh Tao, Better Together ด้วยการร่วมระดมทุนตามแนวทาง

ของโครงการ BIOFIN หรือ The Biodiversity Finance Initiative 

ผ่านกรุงไทย E-Donation “มูลนิธิรักษ์ไทย UNDP กรุงไทย 

รกัเกาะเต่า” เพือ่สร้างอาชพี ช่วยเหลอืคนในชมุชนเกาะเต่าท่ีได้รบั 

ผลกระทบจากวกิฤตโควดิ-19 โดยจ้างชาวเรอืให้ท�าความสะอาด

ชายหาด ปลูกจิตส�านึกให้อนุรักษส์ิ่งแวดล้อม ท�าให้เกิดความรกั 

ความเข้าใจธรรมชาติของถิ่นที่อยู่ในชุมชน สร้างความสมดุล 

ในการอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

 ด้านยุทธศาสตร์การด�าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคลในปี 2563 ธนาคารได้ด�าเนินการใน 6 ด้าน ได้แก่ 

Workforce Rationalization ทบทวนแผนบริหารจัดการอัตรา

ก�าลังให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ Employee Development 

ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ทักษะของพนักงาน (Upskill & Reskill) 

ให้สามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ธนาคารได้ Talent 

Management ธนาคารให้ความส�าคัญกับการดึงดูด บริหาร

จัดการ และรักษาบุคลากรกลุ่ม Talent โดยการจัดท�าโครงการ

พิเศษเพื่อสรรหาบุคลากรภายนอกที่มีศักยภาพ Performance 

Driven Organization (PDO) สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้น

ผลการปฏิบัติงานเป็นส�าคัญ เพื่อยกระดับ Performance  

ของธนาคาร และการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม

แก่พนกังาน กรงุไทยคณุธรรม ส่งเสรมิการสร้างวฒันธรรมองค์กร

ที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) และ One Krungthai 

ส�าหรบับรษิทัย่อย ส่งเสรมิให้บรษิทัในเครอืทีธ่นาคารถอืหุ้น 100%  

มีทิศทางการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับทิศทางของธนาคาร

ด้านธรรมาภิบาล
 ธนาคารยงัคงมุง่ขบัเคลือ่นเพือ่เป็นองค์กรคณุธรรมต้นแบบ 

ผ่านการด�าเนนิโครงการ “กรงุไทยคณุธรรม” ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ป.  

ได้แก่ ปลูกจติส�านกึ ป้องกนั และปรบัเปลีย่น เพือ่พฒันากระบวนการ

ด้านบรรษทัภบิาล และเพ่ิมประสิทธภิาพการด�าเนินงานของธนาคาร

ผ่านกระบวนการระเบดิจากข้างใน โดยจดักจิกรรม QA 1 หน่วยงาน 

1 แผนงานความย่ังยืน ให้ผูบ้รหิารและพนกังานมีส่วนร่วมในการระดม

ความคดิ และเลอืกแผนงานท่ีโดดเด่นท่ีจะยกระดบัสูแ่ผนงานระดบั

องค์กร เข้าสูก่ระบวนการ Corporate Hackathon และได้ด�าเนนิการ

ปรบัปรงุกระบวนการสนิเชือ่เพือ่เพิม่ Productivity & Efficiency  

ผ่านการท�า Design Thinking Workshop ร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่น�า

ไปสูก่ารปรบัเปลีย่น Mindset ของพนกังาน และแนวทางการปรบัปรุง

กระบวนการสนิเชือ่ในอตุสาหกรรมต่าง ๆ อกีทัง้ได้ก�าหนด Core 

Value ของธนาคาร โดยได้ระบพุฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ เพ่ือน�าไป

สูก่ารสร้างคณุธรรมอตัลกัษณ์ขององค์กรทีม่ทีัง้หมด 5 ลกัษณะ ได้แก่ 

“สร้างสรรค์” “ส�าเรจ็” “สตัย์ซือ่” “สามคัค”ี และ “สงัคม” เพือ่เป็น

หลกัการด�าเนินงานต่อไป นอกจากนีธ้นาคารยังได้ตัง้กลุม่ป้องกัน

อาชญากรรมทางการเงนิ เพือ่ป้องกนัการทจุรติและอาชญากรรม

ทางการเงนิ

 จากการด�าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา ภายใต้วิสัยทัศน์  

“กรงุไทย เคยีงข้างไทย สูค่วามยัง่ยนื” ทีมุ่ง่สร้างการเตบิโตไปพร้อมกับ 

ทุกภาคส่วนด้วยหลักธรรมาภิบาลและการสร้างคณุค่าร่วมต่อสงัคม 

(Creating Shared Value: CSV) ส่งผลให้ธนาคารได้รบัรางวลัต่าง ๆ  

เช่น Bank of the Year 2020 in Thailand จากนติยสาร The Banker 

รางวลั The Asian Banker Leadership Achievement Award for 

The Best Managed Bank during COVID-19 in Thailand และ 

รางวลั The Asian Banker Leadership Achievement Award for 

The Best CEO Response to COVID-19 in Thailand จาก The Asian 

Banker รางวลัรฐัวสิาหกจิดเีด่น ประจ�าปี 2563 ประเภทรางวลั 

คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิดเีด่น รางวลัการบรหิารจดัการองค์กรดเีด่น 

และรางวัลความสามารถในการจัดการวิกฤตโควิด-19 ดีเด่น  

จากส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ (สคร.) ธนาคาร 

ได้รบัผลการประเมนิการก�ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

ประจ�าปี 2563 ระดบัดเีลศิ จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ 

บรษิทัไทย (IOD) และได้รบัการจดัอนัดบัจาก Fitch Rating ในระดบั

ของ National Credit Ratings (Long Term) อยู่ที ่AA+ และ Thailand 

Sustainability Investment 2020 จากตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย สะท้อนถงึความมุ่งม่ันในการด�าเนนิงาน การเป็น 

เสาหลักของระบบเศรษฐกิจไทย และการร่วมเป็นส่วนหน่ึง 

ในการพัฒนา Digital Economy ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ

ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2563008
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ตามวสัิยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความย่ังยืน” ธนาคาร
ให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ ด้วยการค�านึงถึงปัจจัย 
ทางด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social)  
และธรรมาภิบาล (Governance) หรอื ESG  เพ่ือสรา้งพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างการเติบโตทางธุรกิจ 
อย่างย่ังยืน

ส่ิงแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

01

03

04

02

01 ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารกัษ์

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
และความรบัผิดชอบต่อสังคม

02 นายวชิัย อศัรสักร

กรรมการบรรษัทภิบาล 
และความรบัผิดชอบต่อสังคม

03 นางแพตรเิซีย มงคลวนิช

กรรมการบรรษัทภิบาล 
และความรบัผิดชอบต่อสังคม

04 นางนิธิมา เทพวนังกูร

กรรมการบรรษัทภิบาล 
และความรบัผิดชอบต่อสังคม

รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2563010



รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคมประจ�าปี  2563

ธนาคารกรุงไทย ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) และความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการสร้าง

คุณค่าร่วมต่อสังคม (Creating Shared Value: CSV) เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) ของทุกภาคส่วนอย่างครอบคลุม 

ตามหลกัการ ESG ได้แก่ สิง่แวดล้อม (Environmental) สงัคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) ตามวสิยัทัศน์ กรงุไทย เคยีงข้างไทย สูค่วามยัง่ยนื  

โดยคณะกรรมการธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อก�าหนดแนวทางและติดตามผลการด�าเนินงาน  

โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ประกอบด้วย กรรมการธนาคารจ�านวน 4 คน และในปี 2563 มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

ในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์บรรษัทภิบาล บมจ. ธนาคารกรุงไทย ปี 2560-2564 ภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม 

โดยใช้ยุทธศาสตร์ 3 ป. คือ ปลูกจิตส�านึก ป้องกัน และปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยได้ระบุพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เพื่อน�าไปสู่ 

การสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ขององค์กรที่มีทั้งหมด 5 ลักษณะ ได้แก่ “สร้างสรรค์” ”ส�าเร็จ” ”สัตย์ซื่อ” ”สามัคคี” ”สังคม” ซึ่งเป็น Core Value ของ

ธนาคาร เพื่อเป็นหลักการด�าเนินงานของธนาคารต่อไป

ซึ่งผลจากการด�าเนินการปี 2563 ส่งผลให้ธนาคารได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านบรรษัทภิบาลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดังนี้

• รางวลัรฐัวสิาหกิจดเีด่น ประจ�าปี 2563 ประเภทรางวลัคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิดเีด่น, รางวลัการบรหิารจัดการองค์กรดเีด่น และรางวลัความสามารถ 

ในการจัดการวิกฤตโควิด-19 ดีเด่น จากส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

• รางวัล Bank of the Year 2020 in Thailand จากนิตยสาร The Banker 
• รางวัลเกียรติยศ “นักการเงินแห่งปี ประจ�าปี 2563” ของวารสารการเงินธนาคาร
• ได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�าปี 2563 ระดับดีเลิศ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• รางวัล The Asian Banker Leadership Achievement Award for The Best Managed Bank during COVID-19 in Thailand และ The Asian 

Banker Leadership Achievement Award for The Best CEO Response to COVID-19 in Thailand จาก The Asian Banker 

• รางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2020 สาขา Thai Digital Champion for Tech Innovation & AI จากสมาคมการจัดการธุรกิจ 

แห่งประเทศไทย (TMA)

• รางวัล Thailand Sustainability Investment 2020 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• รางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2563 จากสถาบันไทยพัฒน์

จากรางวัลและผลการประเมินที่ธนาคารได้รับล้วนสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการด�าเนินงานท่ีดี ซ่ึงธนาคารพร้อมท่ีจะยึดถือปฏิบัติ 

อย่างต่อเนื่องต่อไป

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

และความรับผิดชอบต่อสังคม
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ปัจจบุันมีทุนจดทะเบียนและเรยีกช�ำระแล้ว

72,005,040,437.50 บาท

รวมเป็นจ�ำนวนหุ้นท้ังหมด

13,981,561,250 หุ้น
จ�าแนกเป็น
หุ้นสามัญจ�านวน 
13,976,061,250 หุ้น

หุ้นบุรมิสิทธิ จ�านวน 

5,500,000 หุ้น

Krungthai care

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่ (อาคารนานาเหนือ): 

เลขท่ี 35 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110

ท่ีต้ังส�านักงานใหญ่ (อาคารสุขุมวทิ): 

เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เลขท่ีจดทะเบียนบรษัิท: 
0107537000882 (เดิมเลขที ่บมจ.335) จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย บริษัท มหาชน จ�ากัด 
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537

โทรศัพท์: 
0-2255-2222

โทรสาร: 
0-2255-9391-3

Krungthai Contact Center: 
0-2111-1111

ทีม Customer Insights  
(รบัเรื่องรอ้งเรยีนลูกค้า):
complaint.center@krungthai.com

เว็บไซต์:
www.krungthai.com

เก่ียวกับธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2509 ในรูปแบบสถาบันการเงิน ประเภทธนาคารพาณิชย์ และในปี 2532 ธนาคารเป็น 

รัฐวิสาหกิจแห่งแรกของประเทศที่น�าหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อปี พ.ศ. 2537

โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว จ�านวน 72,005,040,437.50 บาท จ�าแนกเป็น หุ้นสามัญ จ�านวน 13,976,061,250 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 

จ�านวน 5,500,000 หุ้น รวมจ�านวน 13,981,561,250 หุ้น

E-mail:
Call.CallCenter@krungthai.com 

รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2563012



วสัิยทัศน์ พันธกิจ 
และค่ำนิยมหลัก

สามัคคี
การร่วมมือร่วมใจในการท�างานเป็นทีม มีทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงาน 
ร่วมกัน เปิดใจรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน มีการสอดประสานการท�างาน 
ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นเป้าหมายองค์กร
เป็นหลัก รวมท้ังร่วมกันสร้างบรรยากาศท่ีดี สร้างความผูกพันให้เกิดขึ้น

ในองค์กร

สังคม
การเข้าร่วมกจิกรรม/การปฏบิตังิานทีค่�านงึถงึความรบัผดิชอบและผลกระทบ 
ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการปฏิบัติ
ตามหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

พนักงาน ดูแลและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรและระบบงำน
ลูกค้า ให้บรกิำรและค�ำแนะน�ำท่ีมีคุณค่ำแก่ลูกค้ำอย่ำงต่อเน่ือง
สังคม รว่มพัฒนำเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน
ผู้ถือหุ้น สรำ้งผลตอบแทนท่ีดีอย่ำงย่ังยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น

ค่านิยมหลัก (Core Values) 

สรา้งสรรค์
การมคีวามคดิสร้างสรรค์สิง่ใหม่ ๆ  พัฒนาต่อยอดสูน่วตักรรม กล้าแสดงออก  
คิดนอกกรอบ มุ่งเน้นพัฒนางาน พัฒนาตนเอง รวมทั้งสามารถถ่ายทอด 
องค์ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และบริหารจัดการความรู้ 

ส�าเรจ็
การปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความมุง่ม่ัน เตม็ความสามารถ เต็มเวลา ด้วยความละเอียด 
รอบคอบ การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
บรรลผุลส�าเรจ็ตามเป้าหมาย โดยค�านงึถงึความเสีย่งและการควบคมุภายใน
ที่เหมาะสม รวมทั้งค�านึงถึงลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

สัตย์ซื่อ
การปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ภายใต้ 
หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ สามารถ
ตรวจสอบได้และไม่ยอมไม่ทนให้ผู้อื่นทุจริต

วสัิยทัศน์ (Vision)

GROWING TOGETHER FOR SUSTAINABILITY
“กรุงไทย เคียงข้ำงไทย สู่ควำมย่ังยืน”
มุ่งมัน่ดูแลและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร เพ่ือสนับสนุนกำรเติบโตและควำมม่ังค่ังแก่ลูกค้ำ 
สรำ้งคณุภำพท่ีดีขึน้แก่สังคมและส่ิงแวดล้อม และสรำ้งผลตอบแทนท่ีดีอย่ำงย่ังยืนแก่ผู้ถือหุ้น
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แผนยุทธศาสตรธ์นาคาร

จากสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันและกระแส Disruption ที่เป็นสภาวการณ์ของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทั้งด้าน

เทคโนโลย ีคูแ่ข่ง องค์กรภาครฐั และพฤติกรรมของผูบ้รโิภค รวมทัง้ความท้าทายจากปัจจยัความผนัผวนต่าง ๆ  เช่น การชะลอตวัของเศรษฐกจิภายในประเทศ 

และเศรษฐกิจทั่วโลก ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ปรับตัวสูงขึ้น ตลอดจนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท�าให้ธนาคารต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้

สามารถตอบสนองต่อความต้องการลกูค้าและผูถ้อืหุน้ ตลอดจนสามารถรับมอืกบักระแสการเปลีย่นแปลงในครัง้นี ้ซึง่ธนาคารได้ปรบัตวัในการด�าเนนิธรุกิจ

ด้วยการเปลี่ยนจากการด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ “3 Summits” ในปี 2562 มาเป็นแผนยุทธศาสตร์คู่ขนาน หรือ 2 Banking Models ในปี 2563 ดังนี้

ธุรกิจแบบด้ังเดิม (Carrier)

ธุรกิจแบบใหม่ (Speed Boat) 

(1) แบบเรือบรรทุกเครื่องบินหรือ Carrier : ยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจหลักของธนาคาร ทั้งด้านสินเชื่อ เงินฝาก ค่าธรรมเนียม

และอื่น ๆ รวมถึงการพัฒนา Krungthai NEXT ให้เป็นแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า

(2) แบบเรือเร็วหรือ Speed Boat : ยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการสร้างโมเดลทางธุรกิจใหม่ การสร้างแพลตฟอร์มท่ีสามารถเชื่อมต่อ 

กับแพลตฟอร์มอ่ืน ๆ ในลักษณะระบบเปิด (Open Banking) บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อให้เป็นระบบการเงินแบบเปิด  

สามารถรองรับ Wallet ได้หลายตัวพร้อม ๆ กัน และมีการน�าเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้ด้วย โดยท่ีแพลตฟอร์ม 

และแอปพลเิคชนัของธนาคารจะถกูสนับสนนุด้วย AI Machine Learning และ Data Analytics ท่ีจะสามารถเข้าใจ และตอบโจทย์ลูกค้า  

ได้อย่างสมบรูณ์แบบ ตวัอย่าง Wallet ต่าง ๆ  ของเป๋าตงั เช่น G-Wallet ของโครงการภาครฐัต่าง ๆ  เช่น ชมิช้อปใช้, เราเท่ียวด้วยกนั,  

คนละครึ่ง, Health Wallet, Wallet สบม. (สะสมบอนด์มั่งคั่ง), บริการต่าง ๆ ของ กยศ. ผ่านเป๋าตัง เป็นต้น
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การวเิคราะห์และก�าหนดปัจจยัความย่ังยืน 
(MATERIALITY ANALYSIS)

ในปี 2563 ธนาคารริเริ่มกระบวนการก�าหนดประเด็นส�าคัญ

ด้านความยั่งยืนเพื่อน�าไปสู ่การวางนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน 

และยุทธศาสตร์ของธนาคารส�าหรับปี 2564 (ตามแผนภาพ) เริ่มด้วย 

การส�ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร 

รวมท้ังสิ้นกว่า 6,800 คน เกี่ยวกับผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีต่อ 

ความยัง่ยนืของธนาคารและความยัง่ยนืของเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดล้อม 

ทั้งนี้ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ธนาคารท�าการส�ารวจความคิดเห็น 

ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หน่วยงานก�ากับดูแลสถาบันการเงิน 

พนักงาน บริษัทลูกของธนาคาร คู่ค้า ลูกค้า และคู่แข่ง ข้อมูลที่ได้จาก 

การส�ารวจได้ถูกน�ามาวิเคราะห์จัดท�า Materiality matrix เพื่อก�าหนด

ประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืนและเป้าหมายกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน 

ของธนาคาร 

กระบวนการวเิคราะห์และก�าหนดปัจจยัความย่ังยืนและวางแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาความย่ังยืนของธนาคาร
Process of material issue identification and sustainability strategic planning

Survey Design
(Stakeholder Identification,

Questionnaire design)

Setting Sustainability
Strategic Objectives/Goals

Material Issue
Identification

Material Matrix
and Ranking

Survey Impact Analysis

Process of material issue identification and sustainability strategic planning

Annual Review

ทั้งน้ี ธนาคารยังคงให้ความส�าคัญกับ 5 Ecosystems ซึ่งเป็น 

กลุ่มเป้าหมายหลักของธนาคาร ได้แก่ กลุม่หน่วยงานภาครัฐ กลุม่การช�าระเงนิ  

กลุม่การรกัษาพยาบาลและสขุภาพ กลุม่สถาบนัการศกึษาและนกัเรยีน และ

กลุ่มระบบขนส่ง โดยธนาคารมองเห็นว่าลูกค้า 5 กลุ่มดังกล่าวเป็นจุดแข็ง 

ของธนาคารทีต้่องพยายามรกัษาไว้และยงัสามารถใช้เชือ่มโยงการให้บรกิาร 

ไปสู ่ระบบนิเวศอื่น ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการในชีวิตประจ�าวัน 

ของลูกค้าได้

การที่ธนาคารกรุงไทยสามารถสร้างฐานลูกค้าขนาดใหญ่ผ่านการ

ด�าเนินการวางโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินต่าง ๆ ของภาครัฐ จะท�าให้

ธนาคารสามารถต่อยอดธุรกิจได้อีกมาก หนึ่งในนั้นคือ การต่อยอดธุรกิจ 

จากคูค้่าของลกูค้า (X2G2X) ท่ีเริม่ต้นจากลกูค้าหลกัของธนาคาร คอื ภาครฐั  

(Government) เชื่อมโยงไปสู่ภาคธุรกิจที่เป็นคู่ค้าของลูกค้า โดยเชื่อมโยง 

กันด้วยประสิทธิภาพของเทคโนโลยี เพ่ือให้เข้ามาอยู ่ในระบบนิเวศ 

ของธนาคาร ท�าให้ธนาคารสามารถน�าเสนอบรกิารทางการเงนิต่าง ๆ  ได้อย่างตรงใจ  

และตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างแท้จริง ตลอดจนจะเป็นการปูทาง 

ในการน�าไปสู่การสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มของประเทศ (Thailand Digital 

Platform) ของคนไทย เพื่อคนไทยในอนาคตอันใกล้

ผลกระทบ มิติความย่ังยืนของธนาคาร

ภายใน ผลกระทบต่อธนาคาร แบ่งเป็น 

- ผลต่อผลประกอบการ 

- ผลต่อการปฏิบัติงาน

ความย่ังยืนด้านผลประกอบการ (Economic Sustainability)

ความย่ังยืนในการปฏิบัติงานและด�าเนินงาน (Operational 

Sustainability)

ภายนอก ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ (Economy)

ผลกระทบต่อสังคม (Society) 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environment)

ความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม (Environmental & 

Social Sustainability)

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับผลกระทบของแต่ละประเด็นความย่ังยืนถูกจัดประเภทตามมิติความย่ังยืนท้ัง 3 ของธนาคาร อันได้แก่ 

ความยั่งยืนด้านผลประกอบการ ความยั่งยืนในการปฏิบัติงานและด�าเนินงาน และความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังปรากฏในตารางข้างล่างนี้
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ประเด็นส�าคัญท่ีมีผลต่อความย่ังยืนของธนาคารตามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Materiality Matrix

Operational risk management

Sustainable growth & profit
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Impacts to Economy, Environment and Society

Research-driven strategy Stakeholder engagement
Eco-efficiency
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Business Ethics and customer trust
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Innovation

Good governance

Financial risk management
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ผลการส�ารวจชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยความยั่งยืนส�าหรับธนาคารกรุงไทย 

ท่ีผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียให้ความส�าคัญมากที่สุดเป็นประเด็นท่ีมีผลต่อ 

ความยั่งยืนทางด้านผลประกอบการและการปฏิบัติงานของธนาคาร ได้แก่ 

การเติบโตและการท�าก�าไรได้อย่างยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และ 

การบริหารจัดการอย่างมีบรรษัทภิบาล 

ปัจจัยความยัง่ยนืทีผู่ม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีมคีวามเหน็ว่ามผีลต่อความยัง่ยนื 

ทางธรุกจิของธนาคาร หรอืมผีลต่อเศรษฐกจิ สังคมและสิง่แวดล้อมค่อนข้างมาก  

ได้แก่ นวัตกรรมของบริการและผลิตภัณฑ์ของธนาคาร การเปลี่ยนมาใช้

เทคโนโลยีในการปฏบัิตกิารและด�าเนนิงานของธนาคาร การรักษาความสมัพนัธ์ 

กับลูกค้า การด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและลูกค้าให้ความไว้วางใจ  

การปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ ชื่อเสียงของธนาคาร การให้บริการ 

ที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม การให้สินเชื่อและลงทุนที่มีความรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และส่งเสริมบรรษัทภิบาล การให้บริการอย่างมี 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การมีกิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

สิง่แวดล้อม การบรหิารความเสีย่งทีเ่กดิจากสภาพภมูอิากาศ และการด�าเนนิงาน 

ที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดการท�าลายสิ่งแวดล้อม 

ในส่วนของปัจจัยความยั่งยืนที่จัดอยู่ในระดับความส�าคัญน้อยกว่า

ประเด็นอื่น ๆ ตามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ การบริหาร

จัดการทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทักษะ การไม่ให้สินเชื่อและลงทุนที่ขาด

ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและสังคม และไม่มบีรรษทัภบิาล การบรหิาร

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กรอบการพัฒนาความย่ังยืนของธนาคาร 

ธนาคารกรงุไทยตระหนกัถงึการเตบิโตอย่างยัง่ยนืคูก่นัไปกบัสังคมไทย  

และการท�าหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคม 

ของประเทศ สนบัสนนุการพฒันาสงัคมและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน ด้วยธนาคาร 

เป็นผูใ้ห้บรกิารทางการเงนิแก่ครวัเรอืน ธรุกจิและภาครฐั เราจงึเป็นตวักลาง

เชือ่มโยงท้ังสามฝ่ายเข้าด้วยกนั ความส�าเรจ็ของธนาคารกรงุไทยจึงขึน้อยูก่บั 

การพฒันาและความเจรญิม่ังคัง่ของเศรษฐกจิและสงัคมไทยทีม่กีารกระจาย 

อย่างทั่วถึง โดยธนาคารมุ่งให้บริการและค�าแนะน�าท่ีมีคุณค่าแก่ลูกค้า 

อย่างต่อเนื่อง และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ในปี 2563 ธนาคารได้ปรบัเปลีย่นกรอบการพฒันาทีย่ั่งยนืของธนาคาร

กรุงไทยให้สะท้อนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารและ 

เน้นเอกลกัษณ์ความเป็นสถาบนัการเงนิเพือ่ความยัง่ยนื (Sustainable Banking) 

มากข้ึน โดยมีเป้าหมายท่ีจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง (Sustainable Growth)  

มีการปรบัตัวและเตรยีมพร้อมรบัมือกบัความเสีย่งต่าง ๆ  (Risk Management) 

รวมถึงสามารถยืนหยัดท ่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ความผันผวน 

ไม่แน่นอน หรือมรสุมทางเศรษฐกิจ (Resilience) โดยมีการพัฒนา

นวตักรรมผลติภณัฑ์และการให้บรกิารอย่างต่อเน่ือง (Innovation) พร้อมทัง้

ปรบัปรงุกระบวนการท�างานให้มปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

(Operational Efficiency) ธนาคารยังมีแผนการพัฒนาศักยภาพ 

ของบุคลากรและระบบงานให้ทันสมัย (Human Capital Development) 

และยึดหลักการด�าเนินงานตามหลัก ESG ซึ่งประกอบไปด้วยบริหารจัดการ

ตามหลักบรรษัทภิบาล (Good Governance) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
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ข้อบังคับ (Regulatory Compliance) เพื่อให้มีการด�าเนินธุรกิจ 

ที่มีประสิทธิภาพและสามารถรักษาความไว้วางใจของลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า 

ที่มีต่อธนาคาร รวมถึงมีการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม (Responsible Banking Services and Operations) 

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีจุดมุ่งหมายเดียวกันและมีแนวทางปฏิบัติ 

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ธนาคารได้แบ่งมิติการพัฒนาความยั่งยืน 

ของธนาคาร (Sustainability Dimensions) ออกเป็น 3 มิติ ได้แก่ 

1. มิติความยั่งยืนด้านผลประกอบการของธนาคาร (Economic 

Sustainability) ซึ่งมีความส�าคัญต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริหารและพนักงาน 

ประกอบด้วยประเดน็ส�าคญัทีเ่กีย่วกบัการเตบิโตของกจิการอย่างยัง่ยนื ได้แก่

- การก�าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการ 

ท�าก�าไรอย่างต่อเนื่อง (Sustainable growth and profit)

- การบริหารความเสี่ ยงและการธนาคารที่มีความยืดหยุ ่ น 

พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ 

(Risk management and resilience) 

- การจัดท�ากลยุทธ์การด�าเนินงานท่ีผ่านการศึกษาค้นคว้าให้ได้

กลยทุธ์ทีเ่หมาะสมน�าไปสูผ่ลประกอบการทีด่แีละเตบิโตอย่างยัง่ยนื 

(Research-led strategy)

- การพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง (Innovation) เพื่อให้ธนาคาร

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและวิวัฒนาการ 

ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอยู ่ตลอดเวลา อันจะท�าให้ธนาคาร 

ยังคงความสามารถในการแข่งขันในภาคการเงินการธนาคารท่ีมี

ภาวะการแข่งขันสูงขึ้น 

- การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (Customer relation) รวมถึง

ชื่อเสียงของธนาคาร (Branding and reputation) เพื่อให้ธนาคาร

สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมพร้อม ๆ ไปกับขยายตลาดไปสู ่ 

กลุ่มลูกค้าใหม่ 

2. มิติความยั่งยืนด้านการปฏิบัติงานและด�าเนินงานของธนาคาร 

(Operational Sustainability) ประกอบด้วยประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงาน กระบวนการท�างานของทุกภาคส่วนในธนาคาร ตั้งแต่ระดับ 

ผูบ้รหิาร พนักงาน รวมถงึการท�างานร่วมกบัองค์กรภายนอกและผูม้ส่ีวนได้ 

ส่วนเสียกับธนาคาร โดยมีโครงการกรุงไทยคุณธรรมเป็นตัวผลักดัน 

ความยั่งยืนในมิตินี้ ได้แก่ 

- การบรหิารทีมี่บรรษทัภบิาล (Good governance) ทีม่กีระบวนการ

ตดัสนิใจทีม่คีวามโปร่งใส ชดัเจน ตรวจสอบได้ และน�าความคดิเห็น 

ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณา 

เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของธนาคาร 

- การปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ (Regulation Compliance)  

ซึ่งจะท�าให้ลูกค้าและผู้ถือหุ้นมีความเช่ือมั่นต่อธนาคาร และลด 

ความเสีย่งในการจ่ายค่าชดเชยต่าง ๆ  หากธนาคารกระท�าการละเมิด 

กฎระเบียบ

- การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่เพ่ิมประสิทธิภาพของการ 

ด�าเนนิงานของธนาคารและการส่งเสรมิพฒันาการทางทักษะต่าง ๆ  

ให้แก่พนักงาน (HR management and development) เพื่อให้มี 

การด�าเนินงานท่ีราบรื่นและมีการปรับตัวไปกับการเปลี่ยนแปลง 

ในภาคธุรกิจ 

- การด�าเนินงานที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ท�าลาย

สิ่งแวดล้อม (Eco-efficient Operation) รวมถึงการเปล่ียนมาใช ้

เทคโนโลยีในการด�าเนินงานมากข้ึนเ พ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ 

(Digitization of Operation) ซ่ึงช่วยลดต้นทุนการด�าเนินงาน

ทั้งในรูปของตัวเงินและเวลา ลดการใช้กระดาษและพื้นที่จัดเก็บ

เอกสาร และสามารถจัดการกับเอกสารชั้นความลับต่าง ๆ  ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- การมีส่วนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในการตดัสนิใจและการด�าเนนิงาน  

(Stakeholder Engagement) จะท�าให้ธนาคารสามารถปรับปรุง

การด�าเนนิงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี 

ได้มากขึ้น

3. มิติความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and 

Social Sustainability) ประกอบด้วยประเดน็ส�าคญัท่ีเกีย่วกบัการด�าเนินงาน 

ธุรกิจ ท้ังภายในธนาคารและกิจกรรมภายนอกธนาคารท่ีธนาคาร 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขหรือลดปัญหาในด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และส่ิงแวดล้อมของประเทศและประชาคมโลก โดยเฉพาะมีส่วนช่วยให้ 

บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนตามข้อตกลงระหว่างสมาชิกองค์การ

สหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) ได้แก่ 

- การให้บริการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible banking 

services) ซึ่งรวมถึงธุรกรรมท่ีไม่สร้างต้นทุนทางสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม (Environmental and Social Cost) ในขณะเดียวกัน 

ก็เป็นธุรกรรมที่ท�าให้เกิดผลประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

(Environmental and Social Benefits) 

- มีความโปร่งใสและเป็นธรรม (Transparency and Fairness)  

มีการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างถูกต้องซื่อตรง 

การคดิดอกเบ้ียและค่าธรรมเนยีมท่ีเป็นธรรม และไม่มีการคอร์รปัชนั

หรือกระท�าผิดจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) เพื่อให้ลูกค้า 

และสงัคมมคีวามเชือ่มัน่ต่อธนาคาร เน่ืองจากธรุกจิธนาคารด�ารงอยูไ่ด้ 

ด้วยความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของธนาคาร 

- การลงทุนและให ้บริการทางการเงินเพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืน 

(Sustainable Finance) ได้แก่ การให้สนิเชือ่ทีช่่วยลดปัญหาโลกร้อน  

(Green lending) การลงทุนในโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

(Socially responsible investment) และมีผลิตภัณฑ์/บริการ 

ทางการเงินอื่น ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

- กิจกรรมของธนาคารที่มีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาทางสังคม 

และช่วยรักษาส่ิงแวดล้อม (Creating Shared Value activities)  

เช่น โครงการกรงุไทยรกัชมุชน และโครงการกรงุไทยรกัสิง่แวดล้อม
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กรอบการพัฒนาความย่ังยืนของธนาคาร (Framework of Sustainable Banking)

โครงสรา้งการบรหิารการพัฒนาความย่ังยืน
ในปี 2563 ธนาคารมีคณะกรรมการที่มีบทบาทส�าคัญในการสนับสนุนให้ธนาคารสามารถด�าเนินนโยบายตามยุทธศาสตร์ เพื่อให้ธนาคารมุ่งสู ่

ความเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืนในทั้ง 3 มิติ

Sustainable Banking

Materiality issues Sustainability and ESG Reporting

Economic Sustainability

Sustainable
growth & profit

Resilience/Financial
risk management

Customer relation
management

Climate Risk
Management

Innovation and
Research-driven strategy

Reputation/Branding

Governance

Regulation compliance

Operational risk management
Eco-efficiency operation

Stakeholder engagement

Digitization of operation

HR management &
Development

Operational SustainabilityEnvironmental and Social Sustainability

External /
Non-Bank
Activities

Sustainable
Finance

Transparency
and fairness

Business
Ethics

and customer
trust

Environment

Society ESG

Economic Growth
and Sustainable

Development

Responsible
Lending

Other
Responsible Services

-	มิติความย่ังยืนด้านผลประกอบการของธนาคาร	 มีคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการก�ากับ 

และดูแลความเสี่ยง	เป็นผู้รับผิดชอบ

-	 มติคิวามย่ังยืนด้านการปฏิบติัการและการด�าเนนิงานของธนาคาร	มคีณะกรรมการบรหิาร	คณะกรรมการบรรษทัภบิาล 

และความรับผิดชอบต่อสังคม	 คณะกรรมการก�ากับและดูแลความเสี่ยง	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน	คณะกรรมการก�ากบัการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์	และคณะกรรมการตรวจสอบ	เป็นผูร้บัผดิชอบ

-	 มิติความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	 มีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	 

เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

โดยมสีายงานสือ่สารและภาพลกัษณ์องค์กรเป็นผูร้วบรวมข้อมลูผลการด�าเนนิงานด้านความย่ังยืนเพือ่จัดท�ารายงานการพัฒนาความย่ังยืนของธนาคาร 

รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2563018



แนวทางการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนตามมาตรฐานสากล

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ ตามที่รัฐบาลได้ร่วมรับรองเป้าหมายการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 นั้น ธนาคารกรุงไทยในฐานะสถาบันการเงินหลักของประเทศ ได้น�าเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นกรอบในการด�าเนินงานขององค์กร 

เพื่อร่วมพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน การด�าเนินงานของธนาคารสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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กลุม่การช�าระเงนิ promptpay  
qr code EDC ถุงเงิน บัตร
สวัสดิการ 

กลุ่มภาครัฐ ชิมช้อปใช้ คนละคร่ึง  
เราเท่ียวด้วยกัน ไทยชนะ เราไม่ท้ิงกัน  
one bath bond vat for 
tourism refund, ecourt,  
e withholding tax

กลุ่มการศึกษา university 
app กยศ

กลุ่มสุขภาพ smart hospital, 
health wallet

กลุม่ขนส่ง ticket e payment, 
EDC, m-pass บัตรแมงมุม

X2G2X

Green Financing 

สินเช่ือสนับสนุน SME ร้านธงฟ้า
ประชารัฐ ธุรกิจเกษตร ธุรกิจ 
ท่องเท่ียว ค้าปลีก ค้าส่ง robotics 

ลูกค้ารายย่อย 

NEXT

เป๋าตัง

CONNEXT 

Digital branch (queen  
online, e-KYC, e-signature, 
dipdhip, atm contactless, 
tablet, wireless lan)

In
iti
at

ive
s/O

pe
ra
tio

n

กรุงไทยรักชุมชน

- สวนทุเรียน

- โคกไคร

- ท่ามะโอ

- บ้านแหลม

- บ้านเดื่อ 
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ประเด็น หลักการสากล แนวทางการด�าเนินงาน มาตรฐานท่ีใช้ 
หัวข้อ 

ในรายงาน
ความย่ังยืน

สิทธิมนุษยชน หลักการที่	 1	 : ธุรกิจควรส่งเสริม 

และเคารพต่อการปกป้องสิทธิมนุษยชน 

ที่ได้ประกาศไว้ระหว่างประเทศ 

หลักการที่	 2	 : ต้องแน่ใจว่าธุรกิจ

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการละเมิด 

สิทธิมนุษยชน

- ธนาคารกรุงไทยด�าเนินธุรกิจโดยยึดถือ

กฎหมายทั้งในประเทศและกฎหมาย

สากล รวมถึงหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

Universal Declaration of Human 

Rights หรือ UDHR และได้น�าหลักการ

ชีแ้นะดา้นสทิธมินุษยชนกบัธรุกจิ UNGP 

มาเป็นแนวทางด�าเนินการ

- ธนาคารได้ก�าหนดเรื่องสิทธิมนุษยชน 

อยู่ในระเบียบปฏิบัติงาน ในเร่ืองของการ

ว่าจ้างพนักงานและแต่งต้ังด�ารงต�าแหน่ง  

การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

แรงงาน หลักการท่ี	3	: ธุรกิจควรยอมรับเสรีภาพ

ในการชุมนุม และการตระหนักถึงสิทธิ

ในการเจรจาต่อรองร่วม

หลักการท่ี	4	: การก�าจัดไม่ให้มีการ 

ใช้แรงงานบังคับและแรงงานจ�าต้องท�า

หลักการท่ี	5	: ล้มเลิกการใช้แรงงานเด็ก

หลักการท่ี	 6	 : การก�าจัดไม่ให้มี 

การเลือกปฏิบัติตามในด้านการจ้างงาน 

และอาชีพ

- ธนาคารดูแลพนักงานสอดคล้องกับ 

หลักแรงงานสากล International  

Labour Organization’s Declaration 

on Fundamental Principles and Rights 

at Work

- ธนาคารได้ก�าหนดเร่ืองการไม่เลือกปฏิบัติ

อยู่ในระเบียบปฏิบัติงาน ในเร่ืองของการ

ว่าจ้างพนักงานและแต่งต้ังด�ารงต�าแหน่ง  

- ประกาศนโยบายความปลอดภัยของ

ธนาคาร (Safety Policy) และเป้าหมาย

การด�าเนินงาน 

- หลักกฎหมายพระราชบัญญัติแรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ โดยสนับสนุนให้ 

ก่อตั้งสหภาพแรงงาน

- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน

ส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ

- ไม่มกีารรบัเดก็อายตุ�่า 18 ปี เข้าท�างาน

- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

พฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. 2550 

มาตรา 35

การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
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- สนวนนอก 

- แม่ก�าปอง 

Other CSR Projects

- Financial Literacy 

- เพ่ือนพ่ึงภา

- สานฝันสู่บัณฑิต

กรุงไทยรักสิ่งแวดล้อม

UNDP รักเกาะเต่า 

นอกจากน้ี ธนาคารให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินธรุกิจด้วยความย่ังยืน ตามแนวปฏิบติัและมาตรฐานการด�าเนินงานดังน้ี

รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2563020



ประเด็น หลักการสากล แนวทางการด�าเนินงาน มาตรฐานท่ีใช้ 
หัวข้อ 

ในรายงาน
ความย่ังยืน

ส่ิงแวดล้อม หลักการท่ี	7	 : ธุรกิจควรสนับสนุน

แนวทางเพ่ือการป้องกันล่วงหน้า

ส�าหรับความท้าทายในด้านส่ิงแวดล้อม  

หลักการท่ี	8	: ใช้แนวคิดเพ่ือส่งเสริม

การมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม

มากข้ึน 

หลักการท่ี	 9	 : สนับสนุนให้เกิด 

การพัฒนาและแพร่กระจายของ

เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ธนาคารน�าหลกัมาตรฐานสากล ISO 26000 

มาปรับใช้ในการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

- การด�าเนนิธรุกจิทีใ่สใ่จสิง่แวดลอ้ม เชน่ 

การให้สินเชื่อ Green Loan

- ธนาคารได้รับใบรับรอง Green Meeting  

จาก TBCSD โดยธนาคารสามารถลด 

ค่าใช้จ่ายขององค์กรจากการลดการใช้

ทรัพยากร และพลังงาน

- รณรงค์ให้แต่ละหน่วยงานก�าจัดเอกสาร

ปลอดภัยในโครงการ Shred2Share เพ่ือ

ลดการท�าลายต้นไม้

- โครงการ “ Internal Digitization-Paperless 

branch” เพ่ือลดการใช้กระดาษของสาขา 

50 % ภายในระยะเวลา 5 ปี 

- น�าเครื่อง Innowaste มาใช้เพื่อแปรรูป

เศษอาหารเป็นดิน

- การสนับสนุน

ทางการเงิน 

ต่อธุรกิจที่เป็น 

ESG

- การบริหาร 

ผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

- การบริหาร

จัดการวัสดุ

การต่อต้านการทุจรติ หลักการที่	10	: ธุรกิจควรด�าเนินไป 

เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  

รวมถึงการขู่กรรโชกและการติดสินบน

- ก�าหนดนโยบาย zero tolerance ผา่นการ 

ด�าเนินโครงการ “กรุงไทยคุณธรรม” 

เพื่อให้ เกิดการปฏิบัติทั่วทั้ งองค์กร  

โดยธนาคารจะไม่ทนต่อการทุจริต 

ทุกรูปแบบ 

- ประกาศใช้นโยบาย Whistle Blowing 

เพ่ือเป็นช่องทางแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด

- ก�าหนดนโยบายการปอ้งกนัการฟอกเงนิ

และการสนับสนุนทางการเงินแก่การ

ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี

อานุภาพท�าลายล้างสูง ตามแนวทาง

มาตรฐานสากล เช่น Vienna Convention 

(1988) Financial Action Task Force 

(FATF) เป็นต้น 

- ธนาคารลงนามบันทึกข้อตกลงความ 

ร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) ระหว่าง

ส�านักงาน ป.ป.ช. ส�านักคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ

การด�าเนินงาน

อย่างมี 

บรรษัทภิบาล
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ประเด็น หลักการสากล แนวทางการด�าเนินงาน มาตรฐานท่ีใช้ 
หัวข้อ 

ในรายงาน
ความย่ังยืน

- ธนาคารลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนธนาคาร

คณุธรรมตน้แบบ รว่มกบั ศนูยค์ณุธรรม 

(องค์การมหาชน) เพื่อขับเคลื่อน

ธนาคารสู่องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม 

ภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม

- จัดท�าคู่มือป้องกันการรับ หรือให้สินบน  

และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และคู่มือ 

ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เพ่ือเป็นแนวทางให้พนักงานและผู้บริหาร

ของธนาคารได้ปฏิบัติ

การเขา้รว่มเป็นสมาชกิองค์กรและพันธมติรภาคีเครอืขา่ย
ธนาคารได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรและพันธมิตรภาคีเครือข่าย  

ทางเศรษฐกิจ ทางสังคมและธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ

สถาบันการเงินและการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน เพ่ือรับนโยบายมาปฏิบัติ

ภายในธนาคาร รวมถงึการมส่ีวนร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ตลอดจนพฒันา

ระบบการท�างานแก่องค์กรสมาชิก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

Industry Association & Partnerships
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมอื 

กับธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และธนาคารพาณิชย์

ของไทย เพื่อร่วมมือก�าหนดแนวทางการด�าเนินกิจการธนาคารอย่างย่ังยืน

ในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Sustainable Banking Guidelines - 

Responsible Lending) โดยน�าปัจจยัด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาล  

(Environmental, Social and Governance: ESG) มาร่วมพิจารณาในการ

ก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์ส�าหรับการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ 

ตลอดจนมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบท่ีเกิดจาก

การให้สินเชื่อของธนาคาร

สมาคมธนาคารไทย ในปี 2563 คณุผยง ศรวีณชิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

ธนาคารกรงุไทย ด�ารงต�าแหน่งประธานสมาคมธนาคารไทย โดยมภีารกจิส�าคญั  

คือ การร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ  

รวมท้ังการพัฒนาระบบธนาคารพาณิชย์ให้เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่อเป็น

ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวผ่านวิกฤตเศรษฐกิจ

และตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนไทยในทุกภาคส่วน 

ศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาคการธนาคาร	หรือ	Thailand	Banking	Sector	CERT	(TB-CERT) ธนาคาร

เป็น 1 ใน 15 ธนาคารสมาชิก เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการ

ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล รวมถึงเข้าร่วมอบรม  

เพื่อยกระดับการด�าเนินงานของธนาคาร 

Thailand	Blockchain	Community	 Initiative เกิดจากการรวมตัว 

ของธนาคารไทยและรฐัวสิาหกิจและองค์กรธรุกจิขนาดใหญ่ เพือ่น�าเทคโนโลยี

บล็อกเชนมายกระดับประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน 

ทางธุรกิจของประเทศ โดยธนาคารได้ร่วมมือให้บริการหนังสือค�้าประกัน

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชน (Krungthai e-LG on Blockchain)

National Association & Partnerships
ชมรม	CSR	Club	สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย มบีทบาทในการส่งเสริม 

ให้สมาชิกบริษัทจดทะเบียนได้น�าแนวคิดและหลักการความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม (CSR) มาใช้ในการบริหารธุรกิจเพื่อสร้างสมดุลระหว่างมูลค่า 

กับคุณค่าของธุรกิจ ซึ่งธนาคารด�าเนินธุรกิจตามแนวทางของชมรม

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	(Thailand	Business	Council	

for	Sustainable	Development:	 TBCSD) ธนาคารเป็น 1 ในสมาชิก 

ขององค์กรธรุกจิเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื (Thailand Business Council for 

Sustainable Development: TBCSD) โดยมอีงค์กรสมาชกิจากธรุกจิต้นแบบ

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากกลุ่มธุรกิจหลักของประเทศกว่า 40 องค์กร  

มุง่เน้นการเป็นธรุกจิต้นแบบด้านความยัง่ยนื เผยแพร่วฒันธรรมการด�าเนิน

ธรุกจิท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมในวงกว้าง ผลกัดนันโยบาย 

ที่เป็นธรรมกับทุกภาคส่วนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน	(ประเทศไทย) ธนาคารเป็นสมาชิกองค์กร 

ดงักล่าว ซึง่มวิีสยัทัศน์เพ่ือเป็นพลังสงัคมทีข่บัเคลือ่นให้คนไทยและสงัคมไทย 

ไม่ยอมรับและออกมาร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต	

(Thailand’s	Private	Sector	Collective	Action	Coalition	Against	

Corruption	=	CAC) เป็นการรวมตัวของธุรกิจขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขและ

ป้องกันมิให้เกิดคอร์รัปชันในสังคมไทย โดยธนาคารเป็น 1 ในสมาชิก  

ซึง่สมาชกิจะต้องประกาศนโยบายต่อต้านการทุจรติทุกรปูแบบและจัดท�าระบบ

ป้องกนัการจ่ายสินบน รวมทัง้ให้ความร่วมมอืสนบัสนนุการสร้างมาตรฐาน 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีบนพื้นฐานของหลักบรรษัทภิบาล (Corporate  

Governance) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)

รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2563022



โครงการ	Smart	University	Application ธนาคารลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยเชื่อมโยงระบบการท�าธุรกรรมดิจิทัลของธนาคาร 

กับทุกกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยไว้ในที่เดียว เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์ที่สอดคล้องกับ New Normal โดยเริ่มที่

มหาวทิยาลยัแม่โจ้ มหาวทิยาลยับรูพา สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

International Association & Partnerships
โครงการ	BIOFIN	ภายใต้โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	(UNDP)	ประเทศไทย ธนาคารร่วมมือกับ UNDP และมูลนิธิรักษ์ไทย ด�าเนินโครงการ  

Koh Tao, Better Together เพ่ือระดมทนุช่วยจ้างงานคนขบัเรอืท่องเท่ียวขนาดเลก็บนเกาะเต่า ทีไ่ด้รบัความเดอืดร้อนอย่างหนกัขาดรายได้หลกัดแูลครอบครัว

จากสถานการณ์โควิด-19 ท�าความสะอาดชายหาดและเก็บขยะในทะเล ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล

การเข้ารว่มเป็นสมาชิก
องค์กรและพันธมิตร

ภาคีเครอืข่าย

Industry
Association &
Partnerships

National
Association &
Partnerships

International
Association &
Partnerships

สมาคมธนาคารไทย

ชมรม CSR Club
สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย

โครงการ BIOFIN ภายใต้
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

(UNDP) ประเทศไทย

ศูนย์ประสานงานการรกัษาความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร

หรอื Thailand Banking Sector CERT
(TB-CERT)

องค์กรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
(Thailand Business Council

for Sustainable Development: TBCSD)

องค์กรต่อต้านคอรร์ปัชัน (ประเทศไทย)

โครงการแนวรว่มปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ

(Thailand’s Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption = CAC)

โครงการ Smart University Application

Thailand Blockchain
Community Initiative

ธนาคารแห่งประเทศไทย
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กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความย่ังยืน
ภารกจิส�าคญัของธนาคาร คอื การร่วมขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ ควบคูก่บัการสร้างการเตบิโตของธรุกจิเพือ่ก้าวสู ่Digital Banking เตม็รปูแบบ 

ที่สามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุค Technology Disruption บนพื้นฐานของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและการด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ 

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน

ธนาคารกรงุไทยท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19

ธนาคารมกีารปรบันโยบายและใช้มาตรการต่าง ๆ  เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทัง้ระหว่างพนกังานกบัพนกังาน และพนกังานกบัลูกค้า 

รวมถงึมาตรการทีช่่วยให้ธนาคารสามารถด�าเนนิธรุกจิของธนาคารได้อย่างราบรืน่ท่ามกลางการลอ็กดาวน์และระหว่างท่ีมีพนกังานบางส่วนปฏบัิตงิานทีบ้่าน 

ธนาคารได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังและก�าหนดมาตรการในการบริหารจัดการเพื่อรองรับ COVID-19 คณะกรรมการท�าหน้าที ่

ติดตามสถานการณ์เพ่ือให้ธนาคารสามารถก�าหนดแผนรับมือปัญหาได้อย่างทันท่วงที รวมถึงมีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นและจัดการผลกระทบ 

ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน (Impact Mitigation) และติดตามความคืบหน้าของแผนการด�าเนินการต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. พนักงาน
• Phase 1 

1.1 ธนาคารได้ออกแบบส�ารวจ Self-Declaration โดยแบ่งพนักงานออกเป็น 5 กลุ่ม ตามความเสี่ยงโอกาสติดเชื้อ COVID-19 เพื่อการบริหารจัดการ

ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายในธนาคาร

Absolutely Healthy

กลุ่มความเส่ียงต�า

ปฏิบัติงานตามปกติ

ขออนุมัติ
ผู้บรหิารสายงาน

Work From Home
ไม่กําหนดระยะเวลา

กลุ่มเฝ้าระวงั

Work from Home 14 วนั และแสดงใบรบัรองแพทย์เมื่อกลับมาปฏิบัติงาน

รายงานและขออนุญาตต่อผู้บรหิารหน่วยงาน และแจง้ HR

TYPE A TYPE B TYPE C TYPE D TYPE E

Boarding Closed Relatives Daily Interaction Evacuated
Frequently

1.2 ธนาคารมีการพิจารณาให้พนักงานท�างานในสถานที่พักอาศัยเพื่อลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อ COVID-19 จากการเดินทางมาปฏิบัติงาน

• Phase 2
ธนาคารมีการประกาศใช้แผน BCP ของธนาคาร โดยให้ทุกหน่วยงานแบ่งแยกพนักงานออกตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1. หน่วยงานที่ดูแลธุรกรรมหลักของธนาคาร (กลุ่ม 1, กลุ่ม 2) หรือมีศูนย์ปฏิบัติงานส�ารอง (Alternate site) แบ่งพนักงานออกเป็น 3 ทีม (A B และ 

C) โดยก�าหนดให้ ทีม A ปฏิบัติงานที่ Main Site ทีม B ปฏิบัติงานที่ Alternate site และทีม C ให้ Work From Home

รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2563024



2. หน่วยงานอื่น ๆ แบ่งพนักงานออกเป็นทีม A และทีม C 

ทั้งนี้ ธนาคารได้มีนโยบาย/มาตรการที่ส�าคัญต่าง ๆ เพื่อรับมือ

และจัดการผลกระทบได้อย่างทันท่วงทีต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของ COVID-19 ดังนี้

- การจ�ากดัการเข้า-ออกของพนกังาน จดัให้มกีารคดักรองผูม้าตดิต่อ  

ณ บริเวณทางเข้าอาคาร เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 

ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิทัล และเทอร์โมสแกน การจัดเตรียม

เจลแอลกอฮอล์ส�าหรับท�าความสะอาดมือก่อนเข้าอาคาร พร้อมทั้ง

ให้ Scan QR Code ไทยชนะก่อนเข้าอาคาร

- ก�าหนดให้พนักงานที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 สูง กล่าวคือ 

มกีารสัมผสัใกล้ชดิ หรอืตดิต่อโดยตรงกบัผูท่ี้ได้รบัการยนืยนัตดิเชือ้ฯ  

รวมท้ังมีประวัติสัมผัสกลุ่มเสี่ยงและมอีาการเข้าข่ายตดิเชือ้ (มไีข้ ไอ 

จาม มนี�า้มูก เหนือ่ยง่าย หายใจติดขัด) ต้องกักตัวอยู่ในสถานท่ีพัก

อาศัย พร้อมรายงานสถานะสุขภาพให้ทางหน่วยงานต้นสังกัด และ

สายงานทรพัยากรบุคคลและบรรษัทภบิาลรบัทราบตลอดระยะเวลา

กักตัว เมื่อครบระยะเวลากักตัว 14 วัน ให้เข้ารับการตรวจร่างกาย

เพื่อยืนยันว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เข้าข่ายผู้ป่วยติดเชื้อฯ  

ก่อนกลับมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ท�างาน

- ห้ามไม่ให้พนกังานเดนิทางหรอืแวะผ่าน (Transit) ประเทศกลุม่เสีย่ง 

และทุกประเทศที่มีรายงานการระบาดของ COVID-19

- ก�าหนดให้พนักงาน/Outsource ทุกคนท�าการ Self-Declaration 

รายงานสถานะสุขภาพรายวัน เพื่อการบริหารจัดการและป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพ

• สถานการณ์ปัจจบุัน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ 

ในหลายพืน้ท่ี ซึง่มกีารตรวจพบผูต้ดิเชือ้รายใหม่เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง ธนาคาร

มีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้า  

จงึได้ด�าเนนิการยกระดบัเฝ้าระวงัตดิตาม COVID-19 อย่างใกล้ชดิดงันี้

- ออกมาตรการป้องกันความเสี่ยงและแนวปฏิบัติส�าหรับพนักงาน 

ในสถานการณ์การระบาด COVID-19 เน้นย�้าการรักษาสุขอนามัย

ส่วนบุคคลและรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

- สื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารและแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์ 

เฝ้าระวังป้องกัน COVID-19 ผ่านช่องทาง Krungthai COVID-19 

Alert, PR Krungthai Update สถานการณ์ COVID-19 อย่างต่อเนือ่ง

- ปรับรูปแบบและข้อมูลการรายงาน Self-Declaration ของพนักงาน

เพื่อระบุความเสี่ยงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

วธีิการให้บรกิารลูกค้าของสาขา ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID-19)

1 การคัดกรองลูกค้าเพ่ือวเิคราะห์กลุ่มเส่ียง

2 การให้บรกิารลูกค้า

3 การรายงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

พนักงาน หรอื รปภ./แม่บ้าน 
1) ทําการตรวจวดัไข้ลูกค้าท่ีมาใช้บรกิารทุกคน (อณุหภูมิเกิน 37.5 °C หรอืไม่)
2) สอบถามประวติัการเดินทางไปต่างประเทศในช่วง 14 วนัท่ีผ่านมา
3) สอบถามการทําธุรกรรมวา่เป็นการแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศหรอืไม่  

STEP 1 ให้สาขาแจง้มายังผู้บังคับบัญชาทราบตามสายบังคับบัญชาจนถึงระดับสูงสุด
STEP 2 แจง้มายัง covid19.hotline@krungthai.com และงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โทร. 0-2345-1983 ถึง 1985
STEP 3 ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินความเส่ียง และรายงาน Work From Home

- เชิญลูกค้าน่ังรอท่ีโต๊ะพยาบาล/โซนท่ีจดัเตรยีมไว ้
- ให้หน้ากากอนามัยหรอืหน้ากากผ้าแก่ลูกค้า 
- แจง้พนักงานเพ่ือมาให้บรกิารลูกค้า 
  (กรณีสาขานานาเหนือ แจง้เบอร ์0-2208-4241, 4204)

หลังให้บรกิาร
ทําความสะอาด counter/เอกสารรวมถึงอปุกรณ์สํานักงานทุกครัง้

พนักงานมาให้บรกิาร
(ควรกําหนดแต่ละวนัวา่ให้ใครมาให้บรกิาร) รวมท้ังต้องใส่หน้ากากอนามยั
และใช้แอลกอฮอล์ล้างมือก่อน-หลังให้บรกิาร

ตรวจพบลูกค้า“ไม่อยู่ในกลุ่มท่ีมีความเส่ียง” ตรวจพบลูกค้า“อยู่ในกลุ่มท่ีมีความเส่ียง”

ให้บรกิารตามปกติทําความสะอาด counter
หลังให้บรกิาร

2. ลูกค้าท่ีมาใช้บรกิารท่ีสาขาของธนาคาร
ธนาคารมีการปรับตัว/ทบทวนในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ได้แก่ 

1. ในส่วนของลูกค้าและผู้มาใช้บริการ ธนาคารก�าหนดจุดคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าอาคารเช่นเดียวกับพนักงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

2. มีการจัดท�าฉากกั้นระหว่างพนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริการตามมาตรการ Social Distancing

3. ธนาคารก�าหนดให้สาขาและหน่วยงานทั่วประเทศติดตั้งป้าย QR Code ไทยชนะ เพื่อให้พนักงาน ลูกค้า และผู้ที่มาใช้บริการสแกนเข้า-ออกอาคาร 

เพื่อควบคุมจ�านวนผู้เข้าใช้บริการให้มีความเหมาะสมตามขนาดพื้นที่ และเป็นไปตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

025



4. ภาครฐั
ธนาคารให้ความช่วยเหลอืแก่กระทรวงการคลงัในโครงการของภาครฐัต่าง ๆ   

เน่ืองจากธนาคารกรุงไทยมีก�าลังคนอยู ่ท่ัวประเทศสามารถให้บริการ 

แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง เช่น 

- ให้ความช่วยเหลือและค�าแนะน�าแก่ประชาชนในการลงทะเบียน 

ตามมาตรการชดเชยรายได้ของภาครัฐ ส�าหรับผู ้ได ้ รับผลกระทบ 

จาก COVID-19 เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท 

- ให้ความช่วยเหลือและค�าแนะน�าแก่ประชาชนในการลงทะเบียน

ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com 

- ท�าหน้าที่ผู ้พิทักษ์สิทธิ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์ให้กับประชาชน 

ทีไ่ด้รบัผลกระทบจาก COVID-19 ให้ได้รบัความช่วยเหลือโดยเรว็อย่างทัว่ถงึ

และถูกต้อง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 ถึง 17 พฤษภาคม 2563 

ด้วยสรรพก�าลังของพนักงานสายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย

ทั่วประเทศของธนาคาร

ท่ามกลางวิกฤตการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ท่ีส่งผลกระทบ 

ต่อการด�ารงชีวิตของประชาชน ธนาคารกรุงไทยได้ร่วมมือกับรัฐบาล  

เพื่อด�าเนินโครงการต่าง ๆ บรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว และกระตุ้น

ระบบเศรษฐกิจผ่านการพัฒนา Open Platform แอปพลิเคชันเป๋าตัง ดังนี้ 

มาตรการท่ี 1 มาตรการท่ี 2

มาตรการท่ี 4 มาตรการท่ี 5

มาตรการท่ี 3

พักชําระหน้ีท้ังเงินต้นและดอกเบ้ีย
เป็นระยะเวลา 4 เดือน พรอ้มลดอตัรา
ดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี (จากอัตรา
ดอกเบ้ียในสัญญาเงินกู้เดิม) เป็น
ระยะเวลา 4 เดือน (ลูกค้าสินเชื่อบุคคล
ภายใต้กํากับ)

สนับสนุนวงเงนิสินเชื่อใหม ่(Soft Loan) เพ่ือเสรมิ
สภาพคล่อง วงเงนิกูสู้งสุดไมเ่กิน 20% ของยอดหน้ี
คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลากูสู้งสุด 5 ป ี
อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2% ต่อปี พักชําระเงินต้น
สูงสุด 12 เดือน ไมต้่องชําระดอกเบ้ีย 6 เดือนแรก
(สําหรับลูกค้าธุรกิจท่ีมีวงเงินสินเชื่ อไม่เกิน
500 ล้านบาท) 

พักชาํระหน้ีเงนิต้นวงเงนิสินเชื่อระยะยาว
(Term Loan) ระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน
หรือขยายระยะเวลาชําระหน้ีสําหรับต๋ัว
สัญญาใชเ้งนิ (P/N) และสินเช่ือเพ่ือการค้า
ต่างประเทศ (Trade Finance) ระยะเวลา
สูงสุด 6 เดือน (สําหรบัลูกค้าสินเชื่อธรุกิจ
ขนาดกลางขึ้นไป)

พักการชําระหน้ีเงินต้นและดอกเบี้ย
เป็นระยะเวลา 6 เดือน แบบอตัโนมัติ
(สําหรบัลูกค้าธรุกิจท่ีมวีงเงนิกูไ้มเ่กิน
100 ล้านบาท)

พักชําระเงนิต้น (ชําระเฉพาะดอกเบี้ย)
เป็นระยะเวลา 6 เดือน พรอ้มลดอัตรา
ดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี (จากอัตรา
ดอกเบีย้ในสัญญาเงนิกูเ้ดิม) เปน็ระยะเวลา
6 เดือน (สําหรบัลูกค้าบุคคล และลูกค้า
สินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศัย)

3. ลูกค้าสินเชื่อ
ธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ตามนโยบายของรัฐบาล และตามมาตรการ 

ของ ธปท. เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่มีสถานะการช�าระหนี้เป็นปกติ ทั้งรายย่อยและลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบให้สามารถด�าเนินธุรกิจต่อไปได้ ดังนี้
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เราไม่ท้ิงกัน
ธนาคารได้พัฒนาเว็บไซต์ลงทะเบียนออนไลน์ เพ่ือให้ความช่วยเหลือ

คนท�างานอิสระได้ลงทะเบยีนรบัเงนิช่วยเหลอืในช่วงโควดิ-19 โดยเงินช่วยเหลอื

จะถูกโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ แอปพลิเคชันเป๋าตัง ให้กับประชาชนที่ได้รับ

สิทธิ์มากกว่า 15 ล้านคน

ไทยชนะ
ธนาคารกรุงไทยได้พัฒนาแพลตฟอร์ม (แอปพลิเคชันมือถือ) ไทยชนะ 

เพือ่จดัการปัญหาการแพร่เชือ้โรคโควดิ-19 ส�าหรบับรหิารจัดการจ�านวนคน 

ในแต่ละพื้นที่เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม (social distancing) ซึ่งจะช่วย

ลดการระบาดของโรค และมีการบันทึกการเดินทางไปยังสถานท่ีต่าง ๆ  

เช่น ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล เพื่อช่วยในการสอบสวนโรค 

และติดตามกลุ่มเส่ียงหากมีกรณีผู้ติดเชื้อเดินทางไปยังสถานที่เดียวกัน 

โดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สามารถใช้ข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และระบุคนที่มีโอกาสติดเชื้อโควิด-19

เราเท่ียวด้วยกัน
“เราเทีย่วด้วยกนั” เป็นมาตรการกระตุน้การท่องเทีย่ว เพือ่ช่วยเหลอื 

ภาคธุรกจิการท่องเท่ียวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ธนาคารกรุงไทยได้พัฒนา

เว็บไซต์ส�าหรับนักท่องเที่ยว โรงแรมและที่พัก ร้านอาหาร และร้านค้า 

ได้ลงทะเบยีน โดยโปรโมชัน่ต่าง ๆ จะถกูส่งไปถงึนกัท่องเทีย่วผ่านแอปพลเิคชนั 

เป๋าตงัให้ผู้ได้รบัสทิธิส์ามารถใช้ voucher อเิลก็ทรอนกิส์ทีร้่านอาหาร ร้านค้า  

และโรงแรมทีล่งทะเบยีน โดยมคีนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 10 ล้านคน

คนละครึง่
อีกหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ช่วยเหลือประชาชน  

ผูป้ระกอบการรายย่อย หาบเร่ แผงรอย และผูป้ระกอบการทัว่ไป โดยธนาคาร 

กรุงไทยได้พัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียน  

โดยประชาชนช�าระค่าสนิค้าเพียง 50% และรัฐบาลจะโอนเงนิให้แก่ร้านค้า 

เพือ่ช่วยจ่ายค่าสนิค้าอกี 50% ท้ังนีก้ารช�าระและโอนเงนิค่าสนิค้าต้องกระท�า 

ผ่านแอปพลเิคชนัเป๋าตงั ในเฟสที ่1 มีคนลงทะเบยีนกว่า 15 ล้านคน มร้ีานค้า

เข้าร่วมกว่า 1 ล้านร้านค้า และเกิดเงินหมุนเวียนมากกว่า 45,000 ล้านบาท
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5. ลูกค้าท่ีได้รับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท และ 
ใช้บรกิารบัตรเดบิตของธนาคาร

- ยกเว้นค่าธรรมเนยีมการท�าบตัรเดบติ Classic ทัง้ค่าธรรมเนยีมแรกเข้า 

และรายปี มลูค่า 300 บาทต่อบตัร ส�าหรับผู้ได้รับมาตรการเยยีวยา 5,000 บาท  

ที่มาเปิดบัญชีพร้อมกับท�าบัตรเดบิต ในระหว่างวันที่ 7 เมษายน ถึง  

16 เมษายน 2563

- เลื่อนการเก็บค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรเดบิตท่ีครบก�าหนด 

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ให้กับ

กลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และได้รับเงินตามมาตรการ

เยียวยา 5,000 บาท โดยเลื่อนไปเก็บค่าธรรมเนียมในเดือนกรกฎาคม 2563

6. สังคม
- มอบเงินให้แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง (สจล.) สนับสนุนนวัตกรรมสู้ภัย COVID-19 ที่ช่วยป้องกัน

การติดเชื้อเพ่ือให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถท�างานได้อย่างปลอดภัย 

ช่วยควบคุมปริมาณผู้ติดเช้ือ และเพ่ือใช้รักษาผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

- จดักจิกรรมครบรอบ 54 ปี ธนาคารเชญิชวนคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร  

พนักงาน และบริษัทในเครือ ร่วมบริจาคเงินเพ่ือมอบให้กับสถาบัน

บ�าราศนราดูร เพื่อจัดซ้ืออุปกรณ์การแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

- ธนาคารสร้างความตระหนักรูถึ้งความส�าคัญของ “การเว้นระยะห่าง 

ทางสังคม หรอื Social Distancing” โดยได้ออกแบบ Logo ชนิดพเิศษ ท่ีส่ือถึง 

การเว้นระยะห่างทางสงัคม ผ่านช่องทาง Online (Krungthai Care: Facebook, 

Line, Instagram, Twitter) เพื่อร่วมรณรงค์ภายใต้ Campaign “ขอบคุณ

ที่ห่างกัน” 

- การด�าเนนิงานกรงุไทยรักชมุชน ในสว่นของกิจกรรม #ร้านข้างทาง

ต้องอยู่ข้างกัน เป็นส่วนหนึ่งในการโปรโมทร้านค้าให้พ่อค้าแม่ค้าในชุมชน

ได้มีช่องทางขาย และให้มีรายได้เหมือนเดิม เพื่อช่วยเหลือร้านค้าในชุมชน

ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยมีจ�านวนผู้เข้าร่วมแคมเปญทั้งหมด 

4,214,184 คน จ�านวนร้านค้าที่ถูกโปรโมททั้งหมด 11,744 ร้าน

- ธนาคารฯ ต ้องการสนับสนุนกลุ ่มลูกค ้า ท่ีได ้รับผลกระทบ 

จากสถานการณ์ COVID-19 จงึมองเหน็โอกาสท่ีจะช่วยสนบัสนนุกลุม่ลกูค้า SME  

ในกลุม่ทีเ่ป็นชมุชน เกษตร และ OTOP โดยน�าสนิค้าไปขึน้ขายผ่านระบบ Online  

ซึง่ยอดขายข้าวหอมบญุ ข้าวกล้องงอกทีม่จีมกูข้าว ผ่าน Social Media เพิม่ขึน้ 

เป็น 2 เท่าจากเดิม และมีแผนน�าสินค้าเข้าไปขาย Online เพิ่มเติมผ่าน 

Partner อย่าง Thailand Post Mart และ N-Square ท่ีจะเป็นตัวกลาง 

ในการบรหิารจดัการบนระบบ E-Marketplace อย่าง Lazada และ Shopee 
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1. ดัชนีชีว้ดัความสุขเฉล่ียของทกุชุมชน ≥ 80
2. ร้อยละของรายได้เฉล่ียท่ีเพ่ิมขึ้นของ 

ทุกชุมชน เท่ากับ 10%
3. ร้อยละของจ�านวนนักท่องเท่ียวเฉล่ีย 

ท่ีเพ่ิมขึ้นของทุกชุมชน เท่ากับ 10%

1. ดัชนีชีว้ดัความสุขเฉล่ียของทกุชุมชน ≥ 80
2. รอ้ยละ 40 ของชุมชนต้นแบบน�าสินค้าและ

บรกิารออกสู่ตลาด
3. รอ้ยละ 70 ของชุมชนท่ีได้รบั Award & 

Recognition ด้านการท่องเท่ียว

1. ดัชนีชี้วัดความสุขเฉล่ียของทุกชุมชน 
เท่ากับ 83%

2. รอ้ยละ 85.72 ของชุมชนต้นแบบน�าสินค้า
และบรกิารออกสู่ตลาด

3. รอ้ยละ 85.72 ของชุมชนท่ีได้รบั Award & 
Recogintion ด้านการท่องเท่ียว

เป้าหมาย
ระยะยาวปี
2565 

เป้าหมาย
การดำาเนินงานปี 
2563 

ผลการ
ดำาเนินงานปี 
2563

*ในปี 2563 ชุมชนปิดให้บริการท่องเที่ยวชุมชนในบางเดือนเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบกับรายได้และจ�านวนนักท่องเที่ยว

โครงการกรุงไทยรักชุมชน

เป้าหมายและผลการด�าเนินโครงการกรุงไทยรักชุมชน

จากวิสัยทัศน์ของธนาคาร Growing Together for Sustainability  

ทีธ่นาคารต้องการเตบิโตไปพร้อมกบัทกุภาคส่วนของสงัคมอย่างยัง่ยนื และ

ธนาคารได้เชื่อมโยงเรื่อง ESG (Environmental, Social and Governance)  

เข้ากับเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals-SDGs)  

โดยเช่ือมกรอบการด�าเนนิธรุกิจเพ่ือจะช่วยลดปัญหาความยากจน พัฒนาเศรษฐกจิ  

คุณภาพชีวิต ท�าให้ชุมชน สังคม มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยหนึง่ในภารกจิ 

ของธนาคาร คอื การสร้างสงัคมยัง่ยนื หรือ Sustainability Society ตามแนวทาง

การด�าเนินงานด้าน CSR ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก อันประกอบด้วย 

1. Strengthen Foundation ท่ีต้องการสร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่ง 

ด้วยการสร้างอาชีพให้กับชุมชน 

2. Go Local Based Solutions ยกระดับสินค้าและบริการของชุมชน

ครบวงจร ผ่านการด�าเนินงานด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 

3. Grow Local ที่ต้องการสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนด้วยการเป็น

แหล่งเงินทุนให้กับชุมชน

ท้ังนี้ ธนาคารจึงได้ริเร่ิมด�าเนินโครงการกรุงไทยรักชุมชนในปี 2562 

ตามแผนยทุธศาสตร์ดงักล่าว ซึง่ธนาคารมองเหน็ความส�าคญัในการพฒันา

ชุมชนให้เข้มแข็ง โดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก  

ด้วยการค�านึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และ

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลักและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

ของชาติ ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง น้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ให้เกิดความสมดุลมีความเข้มแข็ง 

จากภายใน โดยคนในชุมชนร่วมคิดเพื่อก�าหนดแนวทางและกิจกรรม 

การพัฒนาของชุมชน

ธนาคารสามารถน�าจดุแขง็ของธนาคาร ทัง้ในด้านความรูท้างด้านการเงนิ  

ผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินไปตอบสนองความต้องการของชุมชน  

ผ่านการด�าเนินงานของสาขาในแต่ละพื้นที่ และการท�างานร่วมกับ Partner 

ทีม่คีวามเชีย่วชาญในด้านต่าง ๆ  เพือ่พัฒนาคณุภาพชวีติของชมุชน ในเรือ่ง

การบริหารจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน สินค้าท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม 

การตลาด และความรู้ทางการเงิน 

- ระบบบัญชี
- การวางแผนทางการเงนิ
- นวตักรรมทางการเงนิ

- ประเพณี วฒันธรรมท้องถ่ิน

- ยกระดับมาตรฐานการท่องเท่ียว
- อบรมภาษาองักฤษขั้นพ้ืนฐาน
- การจดักิจกรรมส่งเสรมิ
  การท่องเท่ียว

- สรา้งมูลค่าเพ่ิม (สินค้า และบรกิาร)
- จดุจาํหน่าย
- การจดัวางสินค้า
- อาหารท้องถ่ิน

- E-Commerce
- Visibility
- ส่ือ Social Media/Website
- QR Code

- การมีส่วนรว่ม
- การจดัสรรทรพัยากร
- ส่ิงแวดล้อม
- กรณีฉุกเฉิน

ชุมชน

Strategy Execution Plan

บรหิาร
จดัการ

ท่องเท่ียว
และบรกิาร

ความรูท้าง
การเงนิ

สินค้าการตลาด

ศลิปะ
วฒันธรรม
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ธนาคารได้เริม่ด�าเนนิ โครงการกรงุไทยรกัชมุชน ในปี 2562 ซึง่ธนาคารได้คดัเลอืกชมุชนเป้าหมาย จากการมส่ีวนร่วมของสาขาในพืน้ทีใ่นการน�าเสนอ

ชุมชนบริเวณรอบ ๆ  พื้นที่สาขา ทั้งหมด 7 ชุมชน ทั่วประเทศไทย ได้แก่ ชุมชนบ้านสวนทุเรียน จังหวัดสงขลา, ชุมชนต�าบลบ้านแหลม จังหวัดสุพรรณบุรี, 

ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์, ชุมชนบ้านแม่ก�าปอง จังหวัดเชียงใหม่, ชุมชนบ้านโคกไคร จังหวัดพังงา, ชุมชนบ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย และ

ชุมชนท่ามะโอ จังหวัดล�าปาง โดยธนาคารได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมหารือกับชุมชน และก�าหนดเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน

ทัง้น้ี ในปี 2563 ธนาคารยงัคงด�าเนนิการพฒันาชมุชนเป้าหมาย ตามแผนการพัฒนาที่ได้ก�าหนดร่วมกับชุมชนเป้าหมาย ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินโครงการฯ 

ที่เด่นชัดในแต่ละด้านของแผนการพัฒนา มีรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารได้ส่งเสริมให้ชุมชน มีการจัดท�าบัญชี บันทึกรายรับ-

รายจ่าย และเทคโนโลยทีางการเงนิทีต่อบสนองสงัคมยคุใหม่ 

รวมถึงผลักดันให้ชุมชนเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ

ที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และกระตุ้นเศรษฐกิจ

จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

อาทิ โครงการชิมช้อปใช้ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และ

โครงการคนละครึ่ง

ธนาคารได้ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดสรรทรัพยากรในชุมชน

อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติ

และทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการบริหารจัดการขยะและ 

การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ธนาคารมุ ่งเน ้นให้ชุมชนได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว 

โดยชุมชน (CBT THAILAND) ของกรมการท่องเทีย่ว โดยธนาคาร 

ได้น�าเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาปรับใช ้

เพื่อพัฒนาชุมชนให้เหมาะกับการท่องเที่ยวแบบความยั่งยืน

และเพื่อให้ได้รับมาตรฐานดังกล่าว ธนาคารได้ผลักดันชุมชน

จ�านวน 6 ชุมชน เข้ารับการตรวจประเมิน และทั้ง 6 ชุมชน  

ได้ผ่านการตรวจประเมินทั้งหมด

1. ด้านความรูท้างการเงนิ 

3. ด้านการท่องเท่ียวและบรกิาร 

2. ด้านบรหิารจดัการ 
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ธนาคารสนบัสนนุให้ชมุชนรกัษาเอกลกัษณ์ของตน อนรุกัษ์ศลิปะ 

และวัฒนธรรมประจ�าท้องถิ่น และส่งเสริมให้ชุมชนน�าศิลปะ 

และวัฒนธรรมท้องถิ่นไปเพิ่มมูลค่าให้แก่การท่องเท่ียว  

และสินค้าของชุมชน

ธนาคารได้ช่วยชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มุ ่งเน้น

การสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โดยร่วมวิเคราะห ์

และพัฒนากับชุมชนและผู้เช่ียวชาญ เพ่ือให้สินค้าสามารถ 

ขายได้และเป็นที่ยอมรับ

ธนาคารมกีารส่งเสริมให้ชมุชนรู้จกั เข้าใจ และเหน็ความส�าคญั 

ของการท�าการตลาดผ่าน Social Media รวมท้ังมีการท�า 

การตลาดให้กับชุมชนต่าง ๆ ผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

ประชาสมัพนัธ์ของธนาคาร เพือ่ท�าให้ชมุชนเป็นทีรู่จ้กัมากขึน้

5. ด้านศิลปวฒันธรรม4. ด้านสินค้า 

6. ด้านการตลาด
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PRODUCT TRAVEL

SUPPORTS FINANCIAL
& MARKETING

CUSTOMER PROPERITY

จากการด�าเนินโครงการดังกล่าวที่ผ่านมา ธนาคารได้น�าข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงให้กระบวนการในการด�าเนินโครงการมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลมากขึ้น ธนาคารได้ด�าเนินการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาชุมชน มุ่งเน้นด้านสินค้าและด้านท่องเที่ยวของชุมชน โดยมีธนาคาร 

ส่งเสริมและผลักดันให้ชุมชนเกิดความยั่งยืน
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โครงการ Koh Tao, Better Together รว่มกับ UNDP และมูลนิธิรกัษ์ไทย

เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ท�าให้ประชากรในเกาะเต่าได้รับ

ผลกระทบอย่างหนัก เพราะนักท่องเท่ียวจากทั่วโลกไม่สามารถเดินทาง

มายงัเกาะเต่าได้ ท�าให้ภาคการท่องเท่ียวบนเกาะเต่าซบเซาอย่างเหน็ได้ชดั

ธนาคารกรุงไทย จึงร่วมกับ UNDP ประเทศไทย มูลนิธิรักษ์ไทย  

ร่วมกันจัดโครงการ Koh Tao, Better Together ร่วมกันระดมทุน ผ่าน QR 

E-Donation “มูลนิธิรักษ์ไทย UNDP กรุงไทยรักเกาะเต่า” เพื่อน�าไปจ้าง

ชาวเรือที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ให้ท�าความสะอาดชายหาด

และปลูกจิตส�านึกให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันมีการจัดกิจกรรม  

Big Cleaning Day เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวและ 

ฟื้นฟูเศรษฐกิจในเกาะเต่าให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างและปลูกจิตส�านึกให้กับนักเรียน

โรงเรียนบ้านเกาะเต่า ด้วยการให้ความรู้ด้านการเงิน การแนะน�านวัตกรรม

ทางการเงิน เช่น แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Connext  

การแนะน�าระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้กับน้อง ๆ นักเรียน เพื่อน�าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้
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ความย่ังยืนด้านผลประกอบการ
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การเติบโตของผลประกอบการอย่างย่ังยืน 

ผลการด�าเนินงานของธนาคาร และบรษัิทย่อยในปี 2563

สินเชื่อ
อื่น ๆ

ล้านบาท
รอ้ยละ 0.02

357
สินเชื่อ

รายย่อย 

ล้านบาท
รอ้ยละ 42.47

991,804

สินเชื่อรฐับาล
และรฐัวสิาหกิจ 

ล้านบาท
รอ้ยละ 15.73

367,293

สินเชื่อวสิาหกิจ
ขนาดกลาง

และขนาดย่อม 

ล้านบาท
รอ้ยละ 14.38

335,857

จาํนวนหน้ีสิน 

ล้านบาท
2,972,716.68

สินเชื่อ
ธุรกิจขนาดใหญ่

ล้านบาท
รอ้ยละ 27.40

639,930

จาํนวนผู้ถือหุ้น 

ราย
78,098

เงนิรบัฝาก 

จาํนวนการปล่อยสินเชื่อ
ท้ังหมดของธนาคาร

ล้านบาท
2,463,225.28

สินทรพัย์ (+ สินทรพัย์รวม
ท้ังในและต่างประเทศ) 

ล้านบาท
3,327,780.27

ผลการดําเนินงานสุทธิ 

ล้านบาท
16,731.59
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ผลการด�าเนินงานในมิติความย่ังยืนด้านผลประกอบการ
ในปี 2563 ธนาคารสามารถท�าก�าไร 16,732 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 42.86% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

ทางเศรษฐกิจที่หยุดชะงัก อันเป็นผลมาจากการระบาดของโควิด-19 

ผลประกอบการของธนาคารที่มีก�าไรนี้เป็นผลจากการร่วมกับภาคเศรษฐกิจอื่น ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน โดยเฉพาะในส่วนของ

ภาครฐั ธนาคารให้การสนบัสนนุนโยบาย และโครงการภาครฐั และพฒันาระบบเศรษฐกจิดจิทิลั เพือ่ใช้ในช่วงทีร่ฐัให้ความช่วยเหลอืเยยีวยาประชาชนทีไ่ด้รบั 

ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เช่น โครงการเราไม่ทิ้งกัน ไทยชนะ เราเที่ยวด้วยกัน และคนละครึ่ง นอกจากนี้การปรับลดต้นทุนการด�าเนินงาน

บางอย่าง เช่น การลดการใช้กระดาษด้วยการยกเลิก Slip และปรับกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นระบบออนไลน์มากขึ้น 

ตารางมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีองค์กรสรา้งขึ้น และกระจายมูลค่าเศรษฐกิจทางตรง
ข้อมูลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน บมจ. ธนาคารกรุงไทย ปี 2561-2563 

รายละเอยีด (งบเฉพาะธนาคาร)
จ�านวนเงนิ (ล้านบาท)

2561 2562 2563

ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐศาสตร์

รายได้ 135,966.56 142,752.04 129,644.39

ต้นทุนการด�าเนินงาน 43,005.98 47,803.12 63,952.07

ค่าใช้จ่ายพนักงานและผลประโยชน์ 24,111.44 25,903.03 23,261.75

ค่าใช้จ่ายส�าหรับที่มาของเงินทุน 34,429.12 32,961.89 22,905.79

ค่าใช้จ่ายด้านภาษี 9,092.27 9,379.84 6,082.09

ค่าใช้จ่ายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม    227.13 378.46 150.68

- เงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศล/สาธารณประโยชน์ 11.26 86.27 34.64

- เงินบริจาคเพื่อการศึกษา/กีฬา 96.86 162.39 33.59

- สนับสนุนการจัดกิจกรรมแก่ท้องถิ่น 50.23 36.47 26.54

- สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์แก่สังคม 8.66 14.96 6.74

- การให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอกองค์กร 5.23 8.35 4.23

- ค่าสมาชิกและค่าบ�ารุงแก่ชมรม และสมาคมภายนอก 54.89 70.02 44.94

มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม 25,100.62 26,325.70 13,292.01
หมายเหตุ : 
1. ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ภาษีเงินได้) และฉบับที่ 19 (ผลประโยชน์พนักงาน)
2. ต้นทุนการด�าเนินงานมีการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส�าหรับที่มาของเงินทุน 
3. มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม = รายได้ - (ต้นทุน + ค่าใช้จ่ายพนักงานและผลประโยชน์ + ที่มาเงินทุน + ภาษี + ค่าใช้จ่ายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม)

ทั้งน้ี รายได้ที่เกิดข้ึนของธนาคารกรุงไทยเกิดจากการด�าเนินธุรกิจ ท้ังจากการรักษารายได้จากธุรกิจธนาคารแบบดั้งเดิมจากการปล่อยสินเชื่อ  

เงินฝาก และจากการสร้างธุรกิจแบบใหม่ในรูปแบบ Open Banking และการสร้าง Digital Platform และนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ได้หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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การบรหิารความเส่ียง

กระบวนการบรหิารความเส่ียงของธนาคาร 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว รวมถึงพฤติกรรม 

การบริโภคและการใช้ชีวิตประจ�าวันที่หันไปพ่ึงพาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์

และอินเทอร์เนต็มากขึน้ ท�าให้เกดิ Technology Disruption ทัง้ด้านเศรษฐกจิ

และสังคม การท�าธุรกรรมและการแลกเปลี่ยนข้อมูลบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ท�าให้มีการเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายข้ึน แต่ในขณะเดียวกันก็มีการแข่งขัน 

ทางธุรกิจในภาคการเงินที่เพิ่มสูงข้ึน และยังท�าให้เกิดความเสี่ยงใหม่ 

ที่เกี่ยวข้องกับระบบไซเบอร์และข้อมูล นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลง 

เชงิเศรษฐกจิและสงัคมอืน่ทีม่ผีลต่อธรุกจิการเงินการธนาคาร เช่น สังคมไทย 

ทีม่แีนวโน้มเป็นสงัคมผูสู้งอาย ุ การเปลีย่นแปลงในภาคธรุกจิสู ่e-commerce 

และเทรนด์สินค้าเพื่อสุขภาพ การผลิตและบริโภคที่ให้ความส�าคัญกับ 

ความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้นในสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของ COVID-19 

ส่งผลกระทบให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงและเกิดภาวะเศรษฐกิจหดตัว  

(Recession) การบริหารความเสี่ยงของธนาคารเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีจะ 

ช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้ธนาคารบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ อันเป็น

รากฐานส�าคัญที่จะท�าให้ธนาคารเติบโตได้อย่างมั่นคง

ธนาคารให้ความส�าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยธนาคารได้ก�าหนดกรอบ

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง นโยบาย รวมถึงแนวทางและคู่มือในการ

บรหิารความเสีย่งไว้อย่างชดัเจน ครอบคลมุการบรหิารความเสีย่งด้านต่าง ๆ   

ตามข้อก�าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซ่ึงได้น�าแนวทาง 

ของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO) มาใช้เป็นกรอบโครงสร้างการบรหิารความเสีย่งองค์กร  

(Enterprise Risk Management: ERM) เชิงบูรณาการตามหลักสากล  

โดยมีหลักการส�าคัญ ได้แก่ 

- การเชือ่มโยงกระบวนการบรหิารความเสีย่งเข้ากบัแผนกลยทุธ์ และ

โอกาสทางธุรกิจของธนาคาร เพื่อบูรณาการการบริหารและจัดการ

ความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ซึ่งธนาคารได้ก�าหนดดัชนีชี้วัด

ความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRI) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  

(Risk Appetite) ระดบัความเสีย่งทีท่นได้ (Risk Tolerance) ทีค่รอบคลมุ 

ทกุปัจจยัเสีย่ง และสาเหตขุองความเสีย่ง (Risk Cause) เพือ่ตดิตาม

ผลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีธนาคารยอมรับได้และ 

เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด 

- การก�าหนดให้สายงานบริหารความเสี่ยงท�าหน้าท่ีในการก�ากับ  

ดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 

ต่อคณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการธนาคารอย่างต่อเนื่อง 

โครงสรา้งและความรบัผิดชอบด้านการบรหิารความเส่ียง

คณะกรรมการธนาคาร

หน่วยงาน

Risk Owner & Risk Manager

Risk Representative

พนักงานทุกคน : บรหิารความเส่ียง/ควบคุมภายใน/ประกันคุณภาพ

2nd Line

สายงาน
ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบรหิาร

คณะกรรมการจดัการ

สายงานอื่น ๆ

กรรมการผู้จดัการใหญ่

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

สายงาน
กํากับกฎเกณฑ์
และกฎหมาย

สายงาน
บรหิารความเส่ียง

คณะกรรมการ
กํากับดูแลความเส่ียง

คณะกรรมการกํากับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

3rd Line

1st Line
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ธนาคารก�าหนดให้มีการกันเงินส�ารองเพ่ือรองรับความเสียหายหรือ 

ผลขาดทนุทีค่าดว่าจะเกดิข้ึนในอนาคต เพือ่ให้สะท้อนความเสีย่งด้านเครดติ 

ของลกูหนี ้(Expected Credit Loss: “ECL” หรอื Expected Loss: “EL”)  

โดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีตและเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

(Forward-looking Information) ทีอ่าจกระทบต่อความสามารถในการช�าระหนี้

ของลูกหนีต้ามสถานะการจดัชัน้ ตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที ่9 เรือ่งเครือ่งมอืทางการเงนิ (TFRS9) ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด  

ธนาคารมกีารปฏบิตัติามกระบวนการมาตรฐานในการบรหิารความเสีย่ง  

และการดูแลความเพียงพอของเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

แห่งประเทศไทยและหลักปฏิบัติสากลมาโดยตลอด มีการท�า Stress Test  

ครอบคลุมความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต  

เพือ่ประเมนิผลกระทบต่อความเพียงพอของเงนิกองทนุ รวมทัง้ศกึษาผลกระทบ 

จากเกณฑ์ Basel lll เพือ่ใช้ในการวางแผนเงนิทนุ (Capital Planning) รวมถงึ 

การก�าหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

การเสรมิสรา้งวฒันธรรมด้านการบรหิารความเส่ียง 
ธนาคารมโีครงสร้างการก�ากบัและบรหิารความเสีย่ง (Risk Governance 

Structure) ตามหลัก 3 Lines of Defense ท่ีครอบคลุมตั้งแต่ระดับ 

คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ จนถึง Business Units (BUs) ซึ่งประกอบด้วย

พนักงานทุกคน สะท้อนในรูปแบบโครงสร้างองค์กร และมีการยกระดับการ

บรหิารความเสีย่ง โดยมคีณะกรรมการก�ากบัดแูลความเสีย่ง (Risk Oversight 

Committee: ROC) ขับเคลื่อนและก�ากับดูแลความเสี่ยงให้เป็นไปตาม 

นโยบายและอยู่ในระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ โดยธนาคารยึดหลักการ

บริหารความเสี่ยงที่ดีและเป็นสากลตามแนวทาง COSO และ Prudent 

Banking รวมถงึมกีารก�าหนดกระบวนการ แนวทาง และน�าเครือ่งมอืต่าง ๆ   

มาใช้ในการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังภัยล่วงหน้า (Early Warning)  

โดยสรุปดังนี้

1. ก�าหนดนโยบาย/กรอบการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน (Risk 

Management Policy/Framework)

2. ก�าหนดอ�านาจอนุมัติ/เพดานความเสี่ยง (Risk Limit, Risk Appetite, 

Risk Tolerance)

3. สร้างบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการบริหารความเสี่ยง 

ทีช่ดัเจน และมีการส่ือสารลงมาสู่พนกังานทกุระดบั โดยธนาคารให้ความส�าคัญ 

ต่อการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture) ดังนี้

3.1 มอบหมายให้คณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง (Risk 

Oversight Committee: ROC) ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย

ขับเคลื่อนและก�ากับดูแลความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย 

และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธนาคาร

3.2 มีโครงการกรุงไทยคุณธรรม ซ่ึงครอบคลุมถึงการน�าหลัก

จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) วัฒนธรรม 

ที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) และ Anti-Bribery 

and Corruption Policy มาเป็นหลักในการด�าเนินธุรกิจ  

เพือ่ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน 

(Conflict of Interest)

3.3 มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด (Whistle Blowing 

Policy) และมีคณะกรรมการ Governance Risk and 

Compliance (GRC) ระดับจัดการ และคณะท�างาน 

Governance Risk and Compliance เพือ่เร่งรดัผลอย่างใกล้ชิด 

หลังรับแจ้ง ซึ่งนอกจากเป็นการแสดงให้เห็นถึงความจริงจัง 

และเอาใจใส่ในการก�ากับดูแลความเส่ียงแล้วยังเป็นการสร้าง 

Public Trust ด้วย

3.4 ประกาศเจตนารมณ์แนวปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์มุ่งสู่  

Sustainable Krungthai เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่พึงประสงค์  

ซึ่งครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานโดยค�านึงถึงการบริหาร 

ความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างเหมาะสม

การบรหิารความเส่ียงทางการเงนิ
ธนาคารได้ด�าเนินการบริหารจัดการเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III ทั้งในระดับธนาคารและระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ประกอบด้วย 3 หลักการ  

ดังนี้

การด�ารงเงนิกองทนุขัน้ต�า่ ก�าหนดให้ธนาคาร

ต้องด�ารงเงินกองทุนรองรับความเสี่ยง 

ด้านเครดติ ด้านตลาด และด้านปฏบิตักิาร

การก�ากับดูแลโดยทางการ ก�าหนดให้

ธนาคารด�ารงเงนิกองทุนสงูกว่าเงนิกองทุน

ขัน้ต�า่ตามหลกัการท่ี 1 (Pillar I) เพือ่รองรบั

ความเสี่ยงที่ไม่ครอบคลุมทั้งในภาวะปกติ

และภาวะวิกฤต และก�าหนดให้ธนาคาร  

มรีะบบการบรหิารความเสีย่งท่ีดโีดยธนาคาร

ต้องมีกระบวนการประเมินความเพียงพอ 

ของเงินกองทุน (ICAAP) โดยค�านึงถึง

ความเสี่ยงทุกด้านของตนเอง และมี 

การทดสอบภาวะวิกฤตที่เหมาะสม

การใช้กลไกตลาดในการก�ากบัดแูล ก�าหนด

ให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 

การด�ารงเงินกองทุน ระดับความเสี่ยงและ

ระบบบริหารความเสี่ยงของตนเอง เพื่อให้ 

บุคคลภายนอกหรือผู ้มีส ่วนเกี่ยวข ้อง 

ในตลาดสามารถใช้ข้อมลูดังกล่าววเิคราะห์

และประเมินความเสี่ยงของธนาคาร  

ซึง่จะเป็นกลไกตลาดทีส่�าคญัในการผลกัดนั 

ให้ธนาคารมรีะบบการบรหิารความเสีย่งทีด่ี 

หลักการท่ี 1 หลักการท่ี 2 หลักการท่ี 3

รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2563038



4. มีเครื่องมือที่ดี เพ่ือช่วยให้การบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพ และต้องมีการทดสอบเครื่องมือประเมินความเส่ียงเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่า 

ยังมีความแม่นย�าในการประเมินความเสี่ยง

5. มีการจัดทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีเงินกองทุนเพียงพอรองรับทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต

6. มีระบบการติดตาม (Monitor) ประเมินความเสี่ยง และรายงานความเสี่ยงผ่าน Risk Dashboard เป็นประจ�าทุกเดือนต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

รวมถึงบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

แนวทางการบรหิารความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นใหม่ (EMERGING RISK) 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2563 ซึง่ทัว่โลกยงัคงอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังเพือ่ลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้อยูใ่นระดบั 

ที่ควบคุมได้ โดยมีการด�าเนินการ เช่น การ Lockdown การปิดพรมแดนระหว่างประเทศ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เป็นต้น  

จึงส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงและเกิดภาวะเศรษฐกิจหดตัว (Recession) ค่อนข้างรุนแรงทั่วโลก จึงเป็นความท้าทายและความเสี่ยงด้านเครดิต 

(Credit Risk) และความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ของธุรกิจธนาคาร ธนาคารจึงมีแผนการบริหารความเสี่ยงด้าน Credit Risk และแผนการบริหาร

ความเสี่ยงด้าน Strategic Risk ที่มุ่งไปสู่ Digital Banking ที่ยึดโยงกับโครงการและมาตรการของทางภาครัฐ โดยธนาคารมีแนวทางด�าเนินการ ดังนี้

ธนาคารด�าเนนิมาตรการและโครงการให้ความช่วยเหลอืลกูค้าทกุกลุม่ตามนโยบายของภาครฐั เช่น การพกัช�าระเงนิต้นและดอกเบีย้  

การลดอัตราดอกเบี้ย การขยายระยะเวลาการช�าระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ เป็นต้น โดยธนาคารมีการแบ่งกลุ่มลูกค้า 

ทีไ่ด้รบัผลกระทบตามระดบัความเสีย่ง เพือ่ทีธ่นาคารจะได้ตดิตามเฝ้าระวงัและช่วยเหลอืได้อย่างเหมาะสมตามระดบัความเสีย่ง 

ของลูกค้า รวมทั้งธนาคารมีการปรับกระบวนการภายในธนาคารเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ธนาคารได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ด้าน HR ที่สอดคล้องเพื่อปรับรูปแบบองค์กร พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพพนักงานโดยมีแผนการ 

Refunction และ Reskill ให้แก่พนักงานอย่างชัดเจน เพื่อรองรับทิศทางการท�าธุรกิจของธนาคารในอนาคต

ธนาคารขับเคลือ่นแผนยทุธศาสตร์คูข่นาน 2 Banking Model แบ่งเป็นรปูแบบเรอืบรรทุกเครือ่งบิน (Carrier) คอื การด�าเนนิธรุกจิหลกั 

ของธนาคาร และรปูแบบเรอืเรว็ (Speed Boat) คอื การด�าเนนิการในรปูแบบการแสวงหาโอกาสทางธรุกจิใหม่ ๆ  ผ่านนวตักรรม

และเทคโนโลยีต่าง ๆ ปัจจุบันธนาคารจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเงิน หรือ Innovation Lab และจัดตั้งบริษัท  

อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ�ากัด โดยมุ่งเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่ มีลักษณะการท�างาน

แบบ Resilient & Agile ที่ยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการคิดค้นนวัตกรรมที่เชื่อมโยง 5 Ecosystems ของธนาคาร  

ธนาคารได้จัดท�า Channel Rationalization Plan เพื่อพิจารณาปรับปรุงช่องทางการให้บริการของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ

มากขึน้ เช่น Branch Redesign ซึง่เป็นการปรบัเปลีย่นรปูแบบสาขาให้มคีวามเหมาะสมตามรปูแบบพฤตกิรรมของลูกค้าในพืน้ที ่

การเพิ่ม Digital Advisor เพื่อให้ค�าแนะน�าลูกค้าในการใช้บริการช่องทาง Digital มากขึ้น รวมถึงแผน Machine Optimization 

ในการบริหารจัดการเครื่อง ATM และ ADM เป็นต้น

ธนาคารได้ปรับปรุง Application “เป๋าตัง” เพื่อเป็น Open Banking Platform รองรับ Features ที่จะเกิดขึ้นใหม่และการเป็น

พนัธมติร (Partner) กบัองค์กรอืน่ ๆ  ได้ในอนาคต โดยในปี 2563 มกีารเพิม่ Features ทีส่นบัสนนุนโยบายภาครฐั เช่น วอลเลต็ 

สบม. วอลเล็ตสุขภาพ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และโครงการคนละครึ่ง เป็นต้น
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ปัจจุบนัเทคโนโลยีและระบบดจิทัิลได้เข้ามามบีทบาทมากขึน้ ท้ังในด้าน 

การด�าเนนิชวีติประจ�าวนัและด้านการด�าเนนิธรุกจิ ท�าให้มคีวามสะดวกสบาย 

และด�าเนินไปได ้อย ่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต ่ในทางกลับกัน

เทคโนโลยีน�ามาซึ่งภัยคุกคามด้านไซเบอร์ท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเช่นกัน  

ซึ่งส่งผลกระทบหลากหลายรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็น 

ภัยคุกคามจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์เรียกค่าไถ่ การหลอกลวง 

ทางอินเทอร์เน็ตไปจนถึงการเจาะระบบเพื่อขโมยข้อมูลส�าคัญ เป็นต้น

ธนาคารตระหนกัถงึอนัตรายจากภยัคกุคามไซเบอร์ดงักล่าว ซึง่ถอืเป็น 

ปัจจัยความเสี่ยงส�าคัญในการรักษาเสถียรภาพในการด�าเนินธุรกิจและ 

ภาพลกัษณ์ของธนาคาร รวมถงึการรกัษาความความเชือ่มัน่ในการใช้บรกิาร

ของลูกค้า ทั้งนี้ธนาคารได้น�ากรอบการด�าเนินงานตามมาตรฐาน ISO/IEC  

27001:2013 (ISMS: Information Security Management Systems)  

ส�าหรับการท�าธุรกรรมทางการเงินและศูนย์คอมพิวเตอร์มาใช้เป็นแนวทาง

ปฏิบัติด้านการจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ รวมถึงการประเมิน

ระดับสมรรถนะความพร้อมรับมือภัยไซเบอร์ (Maturity level) ตามกรอบ 

ของ NIST CSF (Cyber Security Framework) ของสหรัฐอเมริกา เพื่อให้

มัน่ใจว่าระบบธนาคารมคีวามพร้อมในการตรวจพบภยัคกุคามไซเบอร์ และ

สามารถป้องกนั ตอบสนองได้อย่างรวดเรว็เป็นไปตามมาตรฐานสากล อกีทัง้

ได้ใช้บริการรับข่าวกรองจาก FS-ISAC (Financial Services - Information 

Sharing and Analysis Center) เพ่ือให้สามารถรับรู้ข่าวกรองไซเบอร ์

(Cyber Threat Intelligence) ลักษณะการโจมตีของสถาบันการเงินที่อื่น

ทั่วโลกแล้วน�ามาป้องกันระบบของธนาคารได้ล่วงหน้าก่อนที่จะถูกโจมต ี

รวมถึงได้มีการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อยกระดับความปลอดภัย 

ทางสารสนเทศของธนาคาร เช่น การตรวจสอบระบบประจ�าปีโดยผูเ้ชีย่วชาญ 

เฉพาะทางระดบัโลกในการประเมนิหาความเส่ียงทีเ่กดิจากช่องโหว่ของระบบ

สารสนเทศ รวมถึงการด�าเนินการลงทุนและพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถ

ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยสารสนเทศของธนาคาร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า

ระบบสารสนเทศของธนาคารมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในระดับ

มาตรฐานสากล 

นอกเหนือจากการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยแล้วนั้น 

ธนาคารได้ด�าเนนิโครงการต่าง ๆ  เพือ่เป็นการป้องกนัปราบปรามภยัไซเบอร์

ท่ีส�าคัญ ซ่ึงเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การรักษาความม่ันคงปลอดภัย

ไซเบอร์ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎระเบียบของธนาคาร

แห่งประเทศไทย เช่น 

IT Security Awareness เพ่ือสรา้ง
ความตระหนักรู้กับพนักงานท้ังทาง 
ออนไลน์ และจัดอบรมในเรื่องการ
รักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของธนาคาร ให้พนักงาน
รู้ทันและพร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
ทาง ไซ เบอร์ ในช่ องทาง ต่ าง  ๆ  
เช่น Email, Website, Mobile 
รวมไปถึงการสร้างความตระหนักรู ้
ให้กับพนักงานสายเทคโนโลยี เก่ียวกับ 
การพัฒนาโปรแกรมให้มคีวามปลอดภัย 
ผ่านการอบรมจากผู้เชีย่วชาญเฉพาะทาง 
เพ่ือให้นักพัฒนาระบบมคีวามรูเ้พ่ิมเติม 
ในการพัฒนาระบบให้มคีวามปลอดภัย  
และมีการส่ือสารไปยังลูกค้าเก่ียวกับ 
การรักษาความปลอดภัย  เช่ น  
การ ส่ง เสริมความตระหนักทาง 
ด้าน Phishing Email/SMS และ
เก่ียวกับภัยคุกคามใหม่ ๆ  

การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์

นอกจากนี้ สายงานเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรม Krungthai SURE 2020 (Cyber Security Awareness Day) เพื่อเสริมสร้างความรู้ และให้พนักงาน

ตระหนกัถงึความปลอดภยัในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology: IT) ซึง่มีความส�าคญัต่อการด�าเนนิธรุกจิของธนาคาร โดยได้เชญิวทิยากร 

จากธนาคารแห่งประเทศไทย มาให้ความรู้ทางด้านความปลอดภัยทางด้าน Cyber Security ของธุรกิจธนาคาร รูปแบบการจารกรรมข้อมูลจากการ 

ท�าธรุกรรม และแนวทางการป้องกนั และเชญินกัวชิาการจากสถาบันการศกึษามาให้ความรูเ้รือ่งกฎหมายดจิิทัล เพือ่เป็นแนวทางการด�าเนนิงานของธนาคาร

Data Protection Assessment 
(DPA) and Data Loss Prevention 
(DLP) ประเมนิขอ้มูลส�าคัญของแต่ละ
หน่วยงานภายในธนาคาร สรา้งความรู ้
และความเขา้ใจให้แก่พนักงานในเรื่อง 
เก่ียวกับการจดัการกับขอ้มูล เอกสาร
ในระดับชั้นความลับต่าง ๆ ให้ถูกต้อง  
เหมาะสมและปลอดภัย และปอ้งกันการ 
รัว่ไหลของขอ้มูลส�าคัญต่าง ๆ  สู่ภายนอก 
ซึง่อาจส่งผลกระทบเชงิลบต่อช่ือเสียง 
ธนาคาร ลูกค้า ประชาชน

การควบคุมการเข้ า ถึงเครือข่าย
ภายในของธนาคาร Network 
Access Control (NAC) ด�าเนินการ 
ป้ อง กันการน� า เครื่ องภายนอก 
มาเช่ือมต่อเครือข่ายภายในธนาคาร 
เพ่ือป้องกันความเส่ียงในการเข้าถึง
ข้อมูลส�าคัญของธนาคารโดยไม่ได้
รบัอนุญาต
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Confidentiality
01

Integrity
02

Availability
03

การรกัษาความลับ
ของระบบงานและข้อมูล 

ความถูกต้องเชื่อถือได้
ของระบบและข้อมูล 

ความพรอ้มใช้งาน
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การบรหิารความเส่ียงด้านดิจทัิลและไซเบอร ์
ธนาคารให้ความส�าคัญในการก�ากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information Technology Risk) เนื่องจากปัจจุบันธนาคาร 

มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการด�าเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ท�าให้ระบบ

หรือการปฏิบัติงานของธนาคารเผชิญกับความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทาง 

ไซเบอร์ (Cyber Risk) ความเสีย่งด้านปฏบิตักิารทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(IT Operation Risk) ความเสีย่งด้านบรหิารจดัการโครงการทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT Project Delivery Risk) โดยธนาคารได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร

ความเสีย่งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ บรหิารจดัการความเสีย่งด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมทัง้ให้มกีารทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่งด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นประจ�าทกุปี หรอืเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงทีส่�าคญั ซึง่นโยบาย 

สอดคล้องและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก�ากบัดแูลความเสีย่งด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย และมีกรอบนโยบายการบริหาร 

ความเสีย่ง “ให้มคีวามปลอดภยั ถูกต้อง พร้อมใช้งานและพร้อมรบัมอืภัยคุกคาม 

ทางไซเบอร์ตามการขยายธุรกิจของธนาคารในบริบทของ Future Banking 

โดยบริหารจัดการให้อยู่ในระดับความเสี่ยงต�่า”

ทั้งนี้ นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของธนาคารจัดท�าขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติในกรอบ

เดียวกันภายใต้หลักที่ส�าคัญ 3 ประการ คือ

ความปลอดภัยด้านข้อมูลลูกค้า 
ธนาคารตระหนกัถงึบทบาทและความส�าคญัของการเกบ็รกัษาข้อมลูและ

ความเป็นส่วนตวัของลกูค้า โดยข้อมลูส่วนบคุคลของลูกค้าจะถูกเกบ็รกัษาไว้

อย่างดีที่สุด ตามหลักเกณฑ์การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของธนาคาร 

ทั้งนี้ ธนาคารมีนโยบายและกระบวนการการรักษาความปลอดภัยข้อมูล

สารสนเทศ และมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศที่สอดคล้อง

กับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสงัคม และมาตรฐาน ISO 27001:2013 เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการบรหิาร

ความเสี่ยงและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ

นอกจากนี้ธนาคารยังมีการประชาสัมพันธ์เร่ืองการเก็บรักษาข้อมูล

ส่วนบุคคลของตนเอง รวมท้ังส่ือสารวิธีการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

ผ่านช่องทางต่าง ๆ  เพื่อให้ลูกค้าตระหนักถึงความส�าคัญของการเก็บรักษา

ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง โดยไม่เปิดเผยเลขประจ�าตัว/รหัสประจ�าตัว 

และรหสัผ่านให้บคุคลอืน่ทราบ และสามารถใช้สือ่โซเชยีลได้อย่างปลอดภยั  

ซึง่การเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้าจะกระท�าภายใต้กรอบของกฎหมาย 

โดยเคร่งครัด 

ในการก�ากับด้านความปลอดภัยของธนาคารนั้น ธนาคารได้รับการ

รับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 (ISMS: Information 

Security Management Systems) ส�าหรับระบบ Trade Finance, Trade 

Online, Bahtnet และ ICAS และนโยบายและกระบวนการการรักษา

ความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ และมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย

สารสนเทศของธนาคาร มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 

27001:2013, PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) 

โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

1. องค์กรในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ 

2. การจัดหมวดหมู่และการป้องกันของทรัพย์สินข้อมูลสารสนเทศ 

3. การรักษาความปลอดภัยด้านบุคลากร 

4. การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม 

5. การจัดการด้านปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

6. การจัดการสิทธิการใช้งานทางตรรกะภาพ 

7. การจัดการและพัฒนาระบบงาน 

8. การบริหารและจัดการด้านซอฟต์แวร์ 

9. การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย

10. การรักษาความปลอดภัยระบบสื่อสาร 

11. การจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ 

12. แผนรองรับการด�าเนินธุรกิจให้ต่อเนื่อง 

13. การปฏิบัติตามนโยบาย

นโยบายความเป็นส่วนตัว
ในปี 2563 ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายความเป็นส่วนตวั (Privacy Policy) 

เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส เกี่ยวกับกิจกรรมการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย  

และ/หรือโอนไปต่างประเทศ ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า โดยปฏิบัติให้เป็น

ไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยแบ่งรายละเอียด

ครอบคลุมใน 7 หัวข้อ ได้แก่ การด�าเนินการของธนาคารในการเกบ็รวบรวม 

ข้อมลูส่วนบคุคล วตัถปุระสงค์ในการเกบ็รวบรวมใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมลู

ส่วนบุคคล การเปิดเผยหรอืโอนข้อมูลส่วนบุคคล การโอนข้อมลูส่วนบคุคล 

ไปต่างประเทศ ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู สทิธขิองเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล และ

การด�าเนนิการเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมูลของลกูค้านิตบิคุคล โดยมข้ีอความ

สรปุได้ดงันี้ 
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การด�าเนินการของธนาคารในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคล 

ข้อมลูส่วนบคุคลทีธ่นาคารเกบ็รวบรวม ได้แก่ ข้อมลูรายละเอยีดส่วนตวั  

ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ธนาคารให้บริการแก่ลูกค้า เป็นต้น นอกจากนี้ 

ยงัครอบคลุมถึงข้อมลูส่วนบคุคลทีถ่กูจดัให้เป็นข้อมลูส่วนบุคคลท่ีมคีวามอ่อนไหว 

ตามกฎหมาย ได้แก่ ข้อมลูชวีภาพ และข้อมลูตามปรากฏในการยนืยนัตวัตน  

เช่น ศาสนา เชื้อชาติ เป็นต้น

วตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้ และ/หรอืการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล

ธนาคารได้ระบวุตัถปุระสงค์ในการเกบ็รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรอืโอน

ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

ท่ีต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน เว้นแต่กรณีที่

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้เก็บรวบรวม ใช้ 

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จ�าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคลก่อน 

การเปิดเผยหรอืการโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ธนาคารอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่ 3 ตาม

วตัถปุระสงค์ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตวัของธนาคาร ได้แก่ บริษทัในเครอื  

พนัธมติรทางธรุกจิของธนาคาร บคุคลภายนอกตามทีก่ฎหมายก�าหนด เป็นต้น 

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
ธนาคารได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโอนในระดับที่เพียงพอ ภายใต้มาตรฐานการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่ากับประเทศไทย 

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ธนาคารจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีระยะเวลาเท่าท่ีจ�าเป็น 

ต่อการด�าเนินการตามวตัถปุระสงค์ทีธ่นาคารได้รับข้อมลูดงักล่าวมา ทัง้นี ้ธนาคาร 

อาจต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานขึ้นในกรณีที่มีกฎหมายก�าหนด

สิทธิของเจา้ของข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจขอใช้สิทธิ ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมาย

ก�าหนดและกระบวนการจัดการสิทธิของธนาคารดังนี้ (1) สิทธิในการเข้าถึง

หรอืขอส�าเนาของข้อมลูส่วนบคุคลทีธ่นาคารเกบ็รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/ 

หรือโอนไปยังต่างประเทศ (2) สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล  

(3) สทิธใินการขอรบัข้อมลูส่วนบคุคลในรปูแบบอิเลก็ทรอนกิส์ และขอให้โอน

ข้อมลูส่วนบุคคลดงักล่าวให้แก่ผูค้วบคมุข้อมูลส่วนบุคคลอืน่ (4) สทิธคิดัค้าน 

การเกบ็รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมลูส่วนบุคคล (5) สทิธใินการระงับการใช้งาน 

ข้อมูลส่วนบุคคล (6) สิทธิในการถอนความยินยอม (7) สิทธิในการขอให้ 

ลบข้อมลูส่วนบุคคล หรอืท�าให้ข้อมลูส่วนบคุคลนัน้ไม่สามารถระบตุวับคุคลได้  

(8) สิทธิในการร้องเรียน

การด�าเนินการเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้านิติบุคคล
ธนาคารไม่มีเจตนาในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้านิติบุคคลหรือข้อมูลของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับลูกค้าประเภท

นิติบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ทั้งนี้ ธนาคารจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวภายในธนาคาร

เท่านั้น

* นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นข้อความท่ีสรุปจากนโยบายความเป็นส่วนตัวส�าหรับลูกค้าของธนาคาร  

ซึ่งสามารถดูรายละเอียดฉบับเต็มได้ท่ี https://krungthai.com/th/content/privacy-policy และหากนโยบาย 

ความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม นโยบายความเป็นส่วนตัวโดยสรุปฉบับนี้อาจมี 

การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมด้วย

รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2563042



การวจิยัและนวตักรรม

ธนาคารกรุงไทยมีศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS เป็นหน่วยงานวิจัย

ที่เปรียบเสมือนคลังสมองของธนาคาร ในการท�าหน้าที่วิเคราะห์แนวโน้ม 

เศรษฐกิจระดับมหภาคและแนวโน้มธุรกิจระดับอุตสาหกรรมทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ เพือ่ใช้ในการวางกลยทุธ์การปล่อยสนิเชือ่ ช่วยเพิม่ศกัยภาพ 

การแข่งขันของธนาคารท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุค Technology 

Disruption ตลอดจนเสนอแนะวิธีการหรือเครื่องมือที่สามารถน�าไปต่อยอด 

ในเชิงธรุกจิและนโยบายได้อย่างเป็นรปูธรรม บทความวเิคราะห์ของศนูย์วจิยัฯ  

ยังเป็นประโยชน์กับลูกค้า ผู้ประกอบการ นักลงทุน รวมทั้งภาคส่วนอื่น ๆ 

ของเศรษฐกิจไทยอีกด้วย

ในปี 2563 ซ่ึงเป็นปีที่ทั่วโลกเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโควดิ-19 Krungthai COMPASS มบีทบาทส�าคญัในการสร้างความเข้าใจ

ต่อประเด็นเศรษฐกิจที่ก�าลังเกิดขึ้น และการเข้าสู่ยุคความปกติใหม่ (New 

Normal) ให้แก่ ผูบ้รหิาร พนกังาน ผูป้ระกอบการ และสาธารณชนได้รบัทราบ 

อย่างสม�่าเสมอเพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับตัวผ่านบทวิเคราะห์เชิงลึก 

ที่ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การจัดท�าประมาณการเศรษฐกิจ (Economic 

Outlook) และงานวิเคราะห์เชิงธุรกิจต่าง ๆ ทั้งนี้ ท่ามกลางสถานการณ์

โควิด-19 ที่ท�าให้ธนาคารมีการปรับใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 

Krungthai COMPASS ได้น�าเทคโนโลยมีาใช้ในการจดัสมัมนาออนไลน์ให้กบั 

ผู้บริหาร พนักงาน และสื่อมวลชน เพื่อให้ความรู้และค�าแนะน�าเกี่ยวกับ 

การด�าเนินงานสนับสนุนภาครัฐ เพ่ือช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 

จากโควิด-19 และการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

นอกจากนี ้ธนาคารยงัมกีารพัฒนานวตักรรมทางการเงนิ เพือ่ให้บรกิาร

ทางการเงินรูปแบบใหม่ที่มีความครอบคลุมพ้ืนที่การใช้บริการมากขึ้นและ

สามารถขยายฐานลูกค้าของธนาคารให้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความยั่งยืน

ทางด้านผลประกอบการให้กับธนาคาร อาทิเช่น

Mobile Application Thailand VRT
ธนาคารกรุงไทยได้ร่วมมือกับกรมสรรพากร กรมศุลกากร และ

ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) พัฒนา Mobile Application Thailand 

VRT ด้วยการน�าระบบเทคโนโลยีบลอ็กเชน (Blockchain) มาใช้เพือ่ให้บริการ

คืนภาษีมูลค่าเพิ่มแก่นักท่องเท่ียวผ่านแอปพลิเคชันมือถือ อ�านวยความ

สะดวกแก่นักท่องเที่ยวแบบดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย รวดเร็ว และ

ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ได้พัฒนาระบบ Web Application เพื่อให้สามารถ

ท�างานได้แบบ Paperless ในการตรวจสอบข้อมูลและยืนยันสถานะสินค้า 

ที่ได้มีการน�าออกนอกประเทศ และเปิด API ให้ร้านค้าสามารถส่งข้อมูล 

การซ้ือสินค้าและบริการของนักท่องเท่ียวเข้าสู่ระบบเพื่อการขอคืนภาษ ี

มูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรได้

ระบบศาลดิจทัิล E-Filing 
ธนาคารกรุงไทยได้ร่วมมือกับส�านักงานศาลยุติธรรม พัฒนาระบบ 

การยื่นค�าฟ้องอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) Version 3 เพื่ออ�านวยความสะดวก 

ในกระบวนการยุตธิรรม โดยทนายความสามารถย่ืนค�าฟ้องทางอเิล็กทรอนิกส์ 

ผ่านทางเวบ็ไซต์โดยยืน่ค�าให้การ และขอคัดถ่ายดูเอกสารในส�านวนคดี และ

ช�าระค่าธรรมเนียมโดยไม่ต้องมาท่ีศาล รวมท้ังสามารถติดตามเอกสาร 

ได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทัง้นี ้เจ้าหน้าทีศ่าลสามารถตรวจสอบเอกสารยืน่ค�าฟ้อง 

ค�าร้อง พร้อมให้ความเห็นและส่งงานให้ผู้พิพากษา เพื่อประทับรับฟ้อง
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และประชาชนทีไ่ด้รบัสทิธสิร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค ให้เข้าถงึบรกิาร

ด้านสขุภาพ ซึง่เป็นสทิธกิารรกัษาพยาบาลของภาครฐัทีม่อบให้กบัประชาชน 

ผ่าน Health Wallet หรอืกระเป๋าตงัสขุภาพบนแอปพลเิคชนัเป๋าตงั ซึง่ทีผ่่านมา  

สปสช. ได้ให้ประชาชนจองสทิธฉิดีวคัซนีป้องกนัไข้หวดัใหญ่ผ่าน Health Wallet  

ไปแล้ว 15,000 สิทธิ และเปิดสิทธิอื่น ๆ ที่เป็นบริการสร้างเสริม 

สุขภาพและป้องกันโรคอีก 16 รายการ ทั้งนี้ Krungthai Digital Health 

Platform ประกอบด้วย 4 ระบบที่มีการเชื่อมโยงทั้งข้อมูลและระบบร่วมกัน  

ได้แก่

การพัฒนาระบบ Krungthai Digital Health 
Platform

ธนาคารกรุงไทยได้ร่วมมือกับส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) พัฒนาระบบสารสนเทศ Krungthai Digital Health Platform  

เพือ่ให้บรกิาร “งบสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค” (PP Disruptive Model) 

โดยจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ 

ท�าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตยืนยาวขึ้น ช่วยลดภาระรายจ่ายด้านสุขภาพ

ของประเทศ และเพือ่อ�านวยความสะดวกให้ประชาชนผูข้ึน้ทะเบยีนบตัรทอง  

โดยระบบดังกล่าวสามารถยืนยันตัวตนก่อนใช้สิทธิ และเบิกเคลม 

ได้อย่างถูกต้อง และช่วยให้โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการท�าการเบิกเคลม 

ได้แบบ real-time มปีระสทิธภิาพ โดยระยะเวลาด�าเนินการตามกระบวนการ 

สามารถท�าได้รวดเรว็ใช้เวลาไม่เกนิ 10 วนั นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้ร่วมมอืกบั  

สปสช. ส�านักงานประกันสังคม (สปส.) และกรมควบคุมโรคบูรณาการ 

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจ�าฤดูกาลในปี 2564 จ�านวน 6.4 ล้านโดส 

โดยผูม้สิีทธสิามารถยืนยันตวัตนผ่านระบบ  Krungthai Digital Health Platform 

เพื่อสามารถตรวจสอบและป้องกันการใช้สิทธิซ�้าซ้อน และให้โรงพยาบาล 

และหน่วยบรกิารทัว่ประเทศ ใช้งานระบบฯ เพือ่เป็น Single Platform ในการ

ปฏิบัติงานและท�าการเบิกเคลมได้แบบ real-time ได้ในปี 2564

ทัง้นี ้ธนาคารยังได้ร่วมมอืกบัโรงพยาบาลสมทุรปราการ เพือ่พฒันาเข้าสู่  

Smart Hospital เป็นต้นแบบของโรงพยาบาลภาครัฐ ด้วยการน�าเทคโนโลยี

เข้ามายกระดับการด�าเนินงานแบบบูรณาการครบวงจร ประกอบด้วย Self 

Check-in เครื่องตรวจร่างกายอัตโนมัติ AI Chat Bot อัจฉริยะ เพื่อช่วย

คัดกรองผู้ป่วย โดยใช้ระบบการสั่งงานด้วยเสียง Telemedicine การให ้

ค�าปรกึษาเพือ่หาแนวทางการดแูลรกัษาในกลุม่ผูป่้วยทีต้่องพบแพทย์เฉพาะทาง 

ผ่านระบบ VDO Conference ใช้ HIE Blockchain จัดท�าระบบการบริหาร 

จัดการฐานข้อมูลพื้นฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ป่วยระหว่างหน่วยงาน

ให้บริการทางการแพทย์ และระบบ Self Payment หรือระบบการช�าระเงิน

ด้วยตนเอง ทีส่ามารถตรวจสอบสทิธกิารรกัษาพยาบาลก่อนช�าระเงนิได้แบบ  

real-time ท้ังสทิธหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(บตัรทอง) สทิธปิระกนัสังคม 

และสทิธสิวสัดกิารการรกัษาพยาบาลของข้าราชการ อกีท้ังสามารถเลอืกช�าระ 

ค่ารักษาพยาบาลด้วยเงินสด บัตรเดบิต บัตรเครดิต หรือสแกน QR Code  

ผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทย NEXT และธนาคารอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวก 

ลดความเสีย่งและความยุง่ยากในการบรหิารจดัการเงนิสดให้กบัโรงพยาบาล  

รวมถึงได้ร ่วมมือกับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ ่นเกล้าของกองทัพเรือ  

ยกระดับเข้าสู่ Smart Hospital ผ่านโครงการ Somdech Phra Pinklao 

SMART Hospital 

แอปพลิเคชันเป�าตัง เมนู Health Wallet
สําหรับประชาชนผู้ใช้บริการทําการ
ลงทะเบียนเพ่ือตรวจสอบสิทธิและ
ใชสิ้ทธิประโยชน์จากหน่วยบรกิาร

ระบบ Hospital Portal 
สําหรับเจ้าหน้าท่ี สปสช. ท่ีใช้
ในการตรวจสอบข้อมูลเพ่ืออนุมัติ
การเคลมค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน
ราชการ

ระบบ Hospital Portal สําหรบั
     หน่วยบรกิารท่ีสามารถบันทึกผล
            การให้บรกิารและส่งเคลมค่าใช้จา่ย
                   ไปยัง สปสช.

1. 2.

3. 4.

          ระบบ Krungthai
       Corporate Online สําหรบั
    สปสช. ใช้อนุมัติ และโอนเงนิ
 ค่าใช้จา่ยไปยังหน่วยบรกิาร

Krungthai Digital
Health Platform
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M-PASS Application
บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในฐานะผูใ้ห้บริการระบบเกบ็เงนิค่าผ่านทางอัตโนมตัิ  

(ETCS) ให้กับกรมทางหลวง ได้ร่วมกับกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  

กรมทางหลวง ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ M-Pass Mobile Application 

เพือ่ให้บรกิารกับลกูค้าผูใ้ช้งานบตัร M-Pass ให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิง่ขึน้  

โดย M-Pass Mobile Application สามารถรองรับการใช้งานต่าง ๆ ดังนี้

- ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือใน TAG M-Pass

- ตรวจสอบเส้นทาง พร้อมค่าผ่านทางบน Motorway ได้ทุกเส้นทาง

- ตรวจสอบรายการผ่านทางย้อนหลัง

- ค้นหาสถานที่จ�าหน่ายบัตร M-Pass

- เรียกดูรายงานสรุปค่าผ่านทาง หรือพิมพ์ใบส�าคัญแทนใบเสร็จ 

รับเงินอิเล็กทรอนิกส์ทาง e-mail (e-statement)

- เติมเงินผ่านบริการ Cross Bank Bill Payment ด้วยการ Gen  

QR Code/Barcode

- สมัครใช้บริการ TAG M-Pass

ทั้งนี้ ปัจจุบันธนาคารอยู ่ระหว่างพัฒนาระบบ M-Pass Mobile 

Application ให้รองรับการเติมเงินด้วยบัตรเดบิต/เครดิต

Digital Branch & Semi Digital Branch
ส�าหรับโครงการสาขา Digital Branch & Semi-Digital Branch นั้น 

ธนาคารได้ด�าเนินการปรับรูปแบบสาขาใหม่เพ่ือตอบสนองพฤติกรรม

ของลูกค้าท่ีนิยมใช้ช่องทางดิจิทัลและเคร่ืองให้บริการอัตโนมัติมากขึ้น  

ธนาคารจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการช่องทางสาขาให้สอดคล้อง

กับพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยออกแบบภายใต้แนวความคิด  

“Modular and Wireless” กล่าวคือ เฟอร์นิเจอร์สามารถปรับเปลี่ยน

ตามความต้องการการใช้งานของธุรกิจในอนาคต รวมทั้งใช้อุปกรณ์เป็น 

Notebook ผ่านสัญญาณ Wireless เพื่อการให้บริการที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้น 

นอกจากการออกแบบสาขาทีส่วยงาม ทนัสมยั เหมาะกบัยคุดิจทิลัแล้ว  

ธนาคารยังมีการแบ่งพ้ืนท่ีการให้บริการที่ชัดเจนส�าหรับการขายและ 

การให้บริการ โดยเพิ่มจ�านวนเครื่องให้บริการอัตโนมัติแบบหน้าจอสัมผัส  

ในบรเิวณด้านหน้าสาขา เพ่ือให้ลูกค้าท�าธรุกรรม เช่น ฝาก ถอน โอน จ่ายบลิ  

ที่เครื่องอัตโนมัติได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยมีพนักงาน Digital Advisor  

ให้ความช่วยเหลือในการใช้งานเคร่ืองอตัโนมตัแิละแนะน�าแอปพลเิคชนัต่าง ๆ  

ให้แก่ลูกค้า โดยมุ่งหวังว่าลูกค้าจะได้รับความสะดวกรวดเร็วในการท�า

ธรุกรรมมากย่ิงขึน้ ซึง่ธนาคารได้เปิดให้บรกิารในปี 2563 เป็นจ�านวน 10 สาขา  

โดยแบ่งเป็น

Digital Branch จ�านวน 4 สาขา ประกอบด้วย

• สาขาอาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค

• สาขาร้านสหกรณ์กรุงเทพ (เอกมัย)

• สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• สาขายิ่งเจริญ ปาร์ค

Semi-Digital Branch จ�านวน 6 สาขาประกอบด้วย

• สาขาศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

• สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ

• สาขาเซ็นทรัล บางนา

• สาขาท่าแพ

• สาขาถนนมิตรภาพ

• สาขาเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

ธนาคารไม่หยดุยัง้ทีจ่ะพัฒนาการให้บรกิารเพือ่ตอบสนองความต้องการ 

ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงมีแผนด�าเนินการโครงการ

สาขา Digital Branch & Semi-Digital Branch ให้ครอบคลุมพื้นที่

ยุทธศาสตร์ส�าคัญของทางธนาคารต่อไป

One Baht Bond
ธนาคารกรุงไทยได้ร่วมมือกับส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)  

จดัท�า วอลเลต็ สบม. (วอลเลต็สะสมบอนด์มัง่คัง่) ซึง่เป็นช่องทางดจิทิลัส�าหรบั 

การซื้อขายพันธบัตรแบบไร ้ใบตราสาร (Scriptless) เป ็นครั้งแรก 

ของประเทศไทยผ่านแอปพลเิคชนัเป๋าตงั โดยมกีารน�าเทคโนโลย ีBlockchain 

มาประยุกต์ใช้ในการซื้อขายพันธบัตรแบบรวมศูนย์ ท�าให้การจ�าหน่าย 

มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส รวดเรว็ และสามารถซือ้ขายได้แบบ real-time ซึง่ผูข้าย 

จะมข้ีอมลูผลลพัธ์การขายเป็นรายนาท ีขณะทีผู่ซ้ือ้จะเห็นข้อมลูของเงนิและ

พันธบัตรในวอลเล็ตเดียวกัน ไม่ต้องรอเวลานานถึง 15 วัน เหมือนที่ผ่านมา 

นอกจากนี้ดอกเบ้ียจากการถือพันธบัตรจะถูกโอนเข้าวอลเล็ตโดยอัตโนมัติ 

และผู้ถือสามารถซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลกับตลาดรองผ่านวอลเล็ตได้ 

ในปี 2563 ธนาคาร และ สบน. ได้จ�าหน่ายวอลเลต็ สบม. ทัง้หมด 2 ครัง้  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,200 ล้านบาท 

In-CAR Fast & Trust Experiences 
ธนาคารกรุงไทยได้ร่วมมือกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 

(มหาชน) พัฒนานวตักรรมระบบช�าระเงนิค่าน�า้มนั สินค้าและบริการต่าง ๆ  

พร้อมสะสมแต้ม ผ่านเครือ่ง Mobile Android EDC รายแรกในประเทศไทย 

ทีม่คีวามรวดเรว็ ได้มาตรฐาน และปลอดภยั ทีผู่ใ้ช้บรกิารสามารถแตะบตัร

ช�าระเงินได้ทันที โดยระบบสามารถรับบริการได้ทั้งบัตรเดบิต เครดิต และ

พร้อมเพย์ QR Code จากแอปพลิเคชันทุกธนาคาร นอกจากนี้สามารถ

เข้าร่วมโครงการสะสมและแลกคะแนนผ่านบัตรสมาชิกบางจาก ท้ังนี้  

ในอนาคตจะมีการเพิ่มช่องทางการรับช�าระผ่าน บัตรฟลีทการ์ด และ 

e-Wallet พร้อมทัง้ธนาคารเตรยีมพฒันาระบบการช�าระเงนิผ่าน Krungthai 

Fast Pay (Payment Gateway) บนแอปพลิเคชันบางจากฯ 

045



โดยธนาคารมีสาขา 
และจดุบรกิารทางการเงนิ 
ในประเทศท้ังหมด 1,023 แห่ง 

ส�านักงานธุรกิจ  
มีท้ังหมด 75 ส�านักงาน

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ  
มีท้ังหมด 25 ศูนย์ 

เครื่อง ATM  
มีท้ังหมด 8,493 เครื่อง

ภาคเหนือ

158 แห่ง
1,433 เครื่อง
13 ส�านักงาน
1 ศูนย์

1 2 3 4 5กรุงเทพ

215 แห่ง
1,352 เครื่อง
20 ส�านักงาน
15 ศูนย์

ภาคใต้

157 แห่ง
1,310 เครื่อง
12 ส�านักงาน
4 ศูนย์

ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ
193 แห่ง
1,993 เครื่อง 
14 ส�านักงาน
3 ศูนย์

ภาคกลาง

300 แห่ง
2,405 เครื่อง
16 ส�านักงาน
2 ศูนย์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สาขาคุนหมิง
สาธารณรฐัประชาชนจนี

สาขาพนมเปญ
สาขาย่อยจงัหวดัเสียมเรยีบ

ราชอาณาจกัรกัมพูชาสาขาลอสแองเจลิส
สหรฐัอเมรกิา

สาขาหมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน 

(ในเครอืสหราชอาณาจกัร)

ส�านักงานผู้แทนย่างกุ้ง
สาธารณรฐัแห่งสหภาพ

เมียนมา สาขามุมไบ
สาธารณรฐัอนิเดีย 

สาขาสิงคโปร์
สาธารณรฐัสิงคโปร์

สาขานครหลวงเวยีงจนัทน์
สาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

 
1

 4

 
5 

2

 
3

 ด้วยหนึ่งในพันธกิจของธนาคารในการร่วมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศนั้น ธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้ประชาชน 
ในทุกพื้นที่ของประเทศเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการต่าง ๆ  

การเข้าถึงบรกิารทางการเงนิ

 และสาขาในต่างประเทศ 8 สาขาใน 7 ประเทศ

 และ 1 ส�านักงานผู้แทน ได้แก่  

*หมายเหตุ สาขาหมู่เกาะเคย์แมน จัดตั้งขึ้นเพ่ือมุ่งเน้นธุรกรรมในลักษณะการระดมทุนจากแหล่งเงินภายนอก และส�านักงานผู้แทนย่างกุ้ง ท�าหน้าที่ดูแลและประสานงาน  
อ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและสหภาพเมียนมา
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ความรว่มมอืกับไปรษณีย์ไทยพัฒนาบรกิารทางการเงนิ
ให้ครอบคลุมประชาชนท่ัวประเทศ

ธนาคารกรุงไทยได้แต่งตั้งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด (ปณท)  

เป็น Banking Agent อย่างเป็นทางการ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการ

ทางการเงนิให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ โดยปัจจบุนับรกิารของไปรษณย์ีไทยกว่า 

1,200 แห่ง จุดบรกิารทางการเงนิของธนาคาร 1,023 แห่ง และเครือ่งบรกิาร 

อัตโนมัติอีกกว่า 10,000 จุด ท�าให้ธนาคารมีจุดให้บริการรวมทั้งสิ้นกว่า 

12,000 แห่งทั่วประเทศ เพ่ิมความสะดวกให้ลูกค้ามากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ 

ยังร่วมกันศึกษาพัฒนารูปแบบและต่อยอดเพื่อขยายขอบเขต การให้บริการ

ทางการเงินใหม่ๆ ได้แก่ บริการฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย บริการ 

รับช�าระค่าปรับจราจร และบริการถอนเงินผ่านเคร่ือง EDC รวมถึง 

การสนับสนุนร้านค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยการเพ่ิมช่องทางการ 

จัดจ�าหน่ายสินค้าบน Website Thailandpostmart ของ ปณท. อีกด้วย 

นอกจากน้ี ยังมบีรกิารอืน่ๆ ทีธ่นาคารกรงุไทย และ ปณท. อยูร่ะหว่างร่วมกนั 

พัฒนาเพื่อยกระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ บริการเติมเงินบัตร 

M-Pass บริการยืนยันตัวตน e-KYC บริการถอนเงินด้วย QR Code และ

บริการรับช�าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ กทม. และ อปท.

เครื่อง ATM Contactless 
ธนาคารได้เดินหน้าเข้าสู่ Digital Banking เต็มรูปแบบ โดยได้พัฒนา

นวัตกรรม Contactless ท่ีเครื่อง ATM เป็นธนาคารแรกของประเทศ  

อ�านวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าทีท่�ารายการถอนเงนิและสอบถามยอดด้วยวธิี

แตะบัตรแทนการเสียบบัตรในรปูแบบเดมิ เพยีงแค่กดปุ่ม “ถอนเงนิไม่ใช้บตัร”  

ที่หน้าจอเครื่อง ATM และเลือกเมนู “แตะบัตรเพื่อท�าธุรกรรม” และเลือก

จ�านวนเงินทีต่อ้งการถอนไดต้ามต้องการ โดยปัจจุบนัธนาคารมเีครื่อง ATM 

Contactless กว่า 3,300 เครื่องทั่วประเทศ

Krungthai NEXT 
ธนาคารกรงุไทยได้เปิดตวัแอปพลิเคชนั “Krungthai NEXT” เวอร์ชัน่ใหม่  

ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ใช้ชีวิตให้เก่งขึ้นในแอปเดียว” ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

ในยุคดิจิทัลอย่างครบวงจร ก้าวสู่การเป็น The Full-scale Digital Banking 

ทีเ่ป็นมากกว่าแอปพลเิคชนัของธนาคาร โดยในเวอร์ชัน่น้ีธนาคารเป็นสถาบนั

การเงินไทยแห่งแรกท่ีใช้ Cloud Native และใช้เทคโนโลยี 3S อันได้แก่  

Scalability - รองรับการท�าธุรกรรมการเงินที่พร้อมกันจ�านวนมหาศาล 

ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน Stability - มีความเสถียรใช้งานได้อย่างลื่นไหล 

และ Security - มีความปลอดภัยสูงสุดด้วยเทคโนโลยีระดับโลก และยังมี 

Function อื่น ๆ เช่น 

น�าเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) มาใช้เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานผ่าน Smart Transaction ท่ีเรียนรู้และ 

ขึ้นแถบรายการธุรกรรมทางการเงินที่ใช้งานบ่อย และ Smart Banner แจ้งเตือนรายการส�าคัญ

สามารถใช้ระบบ Face Authentication สแกนใบหน้าและบัตรประชาชน เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวตน แทนการใช้ Password 

และ Username

สมคัรบตัร Krungthai Travel Card บตัรแรกและบัตรเดยีวท่ีแลกเงนิตราต่างประเทศด้วยตนเองได้ถงึ 18 สกลุเงนิ ในอตัราพเิศษ 

บริการ Digital Lending จะเริ่มมีการให้บริการภายในต้นปี 2564 

เปิดบัญชีธนาคาร และซื้อขายกองทุนออนไลน์ 

ครอบคลุมบริการโอน เติม จ่าย ให้มีการครอบคลุมมากขึ้น เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน�้าประปา ค่าบริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ  

ค่าบรกิารอนิเทอร์เนต็ บรกิารรบัช�าระค่าปรบัจราจร และยงัครอบคลมุทกุไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ  เช่น Foodpanda Shopee Lazada 
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โครงการพัฒนาระบบประมูลขายทรัพย์สินผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ (e-Auction) กรมธนารกัษ์

ธนาคารกรุงไทยร่วมมือกับกรมธนารักษ์ พัฒนาระบบประมูล

ขายทรัพย์สินท่ีตกเป็นของแผ่นดินตามค�าพิพากษาของศาลผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ Treasury e-Auction ได้แก่ ระบบลงทะเบียน

และประมูลทรัพย์, ระบบช�าระเงินและคืนเงินวางประกัน, ระบบแจ้งเตือน/

Notification และระบบการด�าเนินการหลังชนะการประมูลและการออก

รายงาน ซึ่งระบบประมูลฯรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ในหลายรปูแบบ เช่น  Mobile, Tablet, Notebook เป็นต้น อ�านวยความสะดวก 

ให้ประชาชนที่สนใจ สามารถค้นหาและเข้าร่วมประมูลทรัพย์ออนไลน ์

แบบ Real Time ได้ทุกที่ทุกเวลา มีความสะดวก และโปร่งใส สามารถ 

เข้าร่วมประมูลได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพียงสมัครสมาชิก 

และวางเงินประกันตามเกณฑ์ที่กรมธนารักษ์ก�าหนด ผ่านช่องทาง  

e-Payment ต่าง ๆ  ของธนาคาร โดยกรมธนารกัษ์เป็นหน่วยงานราชการแรก 

ที่ มีการพัฒนาระบบประมูลขายทรัพย์สินผ ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์  

มุง่เน้นการขายทรพัย์สนิให้เป็นไปตามหลกัของการแข่งขนัโปร่งใส เพือ่ให้การ 

บริการจัดการทรัพย์สินฯ ของกรมธนารักษ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประโยชน์สูงสุด ส�าหรับในส่วนของธนาคารกรุงไทยได้มีส่วนร่วม 

ในการพฒันาผลติภณัฑ์และ Solution ทางการเงนิใหม่ ๆ  ให้กบักรมธนารกัษ์  

ถอืเป็นการสร้างภาพลกัษณ์การเป็นธนาคารผูน้�าด้านเทคโนโลยด้ีวยการพฒันา 

ระบบ e-Auction ให้กับหน่วยงานภาครัฐเป็นธนาคารแรก อันน�าไปสู ่

การเป็น National e-Payment ตามนโยบายของรัฐบาล   

e-LG รว่มกับกรมบัญชีกลาง
บริษัท บีซีไอ ภายใต้ความร่วมมือกันของธนาคารพาณิชย์ 6 แห่ง  

คอื ธนาคารกรงุไทย ธนาคารกรงุเทพ ธนาคารกรงุศรอียธุยา ธนาคารกสิกรไทย  

ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทย ได้ร่วมมือกับกรมบัญชีกลาง  

ร่วมเปิดบรกิารหนงัสอืค�า้ประกนัอเิล็กทรอนกิส์ หรอื e-LG ผ่านเทคโนโลยีบลอ็กเชน 

ส�าหรบัการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐับนระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (e-GP) เป็นครัง้แรก  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานให้มีความโปร่งใส ลดการใช้กระดาษ 

และมคีวามรวดเรว็ โดยกระบวนการยืน่ขอสามารถแล้วเสรจ็ภายใน 10 นาที  

จากเดิมที่ต้องการใช้เวลา 3-7 วัน ท้ังนี้ บีซีไอ ต้ังเป้าจะขยายบริการ 

ให้ครอบคลมุ 80% ของหนังสือค�้าประกันในประเทศทั้งหมดภายใน 5 ปี 

ในปี 2563
ความพึงพอใจ
ของลูกค้าท่ีใช้บรกิาร
Krungthai Next

อยู่ท่ี 

8.8
คะแนน

ทั้งนี้ ผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการ Krungthai Next ในปี 2563 อยู่ที่ 8.8 ซึ่งมากกว่าปี 2562 ที่ได้คะแนน 8.6

รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2563048



มุง่เน้นการแก้ไขปญัหาเรื่องรอ้งเรยีนให้กับ
ลกูค้าตาม Service Level Agreement 
(SLA) แต่ละประเภทเรือ่งตามท่ีก�าหนด

การด�าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องรอ้งเรยีนได้
ตาม Service Level Agreement (SLA)  
ท่ีก�าหนด ไมต่�ากวา่ 95%

ด�าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ตาม 
Service Level Agreement (SLA) เท่ากับ 
98.48%

เป้าหมาย
ระยะยาวปี
2565

เป้าหมาย
การด�าเนินงานปี 
2563 

ผลการ
ด�าเนินงานปี 
2563

การบรหิารความสัมพันธ์กับลูกค้า

ธนาคารมกีารด�าเนนิงานด้าน Customer Relationship Management 

(CRM) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท�าให้ลูกค้ามีความพอใจสูงที่สุดในการใช ้

ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร และเกิดความผูกพัน เช่ือม่ัน และ 

ไว้วางใจในการบริการของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.	การแบ่งกลุ่มลูกค้า	 (Sub-segment)	 : มีการแบ่งกลุ ่มลูกค้า 

(Sub-segment) อย่างชดัเจน เพ่ือให้สามารถเข้าใจพฤตกิรรม ความต้องการ

ของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจน/ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 

2.	การเข้าใจลกูค้า	(Customer	Insight)	: ภายหลงัจากท่ีมกีารแบ่งกลุม่

ลูกค้าอย่างชัดเจนแล้ว จึงเป็นการค้นหาว่าลูกค้าในแต่ละ Sub-segment  

มคีวามต้องการอะไร (Need/Pain point) เพือ่น�าข้อมลูดงักล่าวมาก�าหนดเป็น 

กลยุทธ์ในการสนองตอบคณุค่าของกลุม่ลกูค้าในแต่ละกลุม่ เช่น ผูป้ระกอบการ 

มีคาดหวังหรือต้องการอะไร และธนาคารสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ

บริการลักษณะไหนมาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้บ้าง เป็นต้น 

3.	การกำาหนดกลยุทธ์และช่องทางในการสร้างความสัมพันธ์	การดูแล

ลูกค้าและการสื่อสารกับลูกค้า	: ธนาคารมีการก�าหนดกลยุทธ์ในการสร้าง

ความสมัพนัธ์และการสือ่สารกบัลกูค้าในแต่ละกลุม่ทีแ่ตกต่างกนั โดยช่องทาง 

ที่ธนาคารใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ การดูแลลูกค้าและการสื่อสาร 

กับลูกค้ามีทั้ง Traditional Channel และ Digital Channel 

4.	การประเมินผลและพัฒนาปรับปรุง	 : เนื่องจากความต้องการของ

ลกูค้าสามารถเปลีย่นแปลงได้เสมอ ดงันัน้ ธนาคารจึงมกีารประเมินผลความ

พงึพอใจของลกูค้า ทัง้จากการสอบถามจากลกูค้าโดยตรง และการรวบรวม 

Feedback ต่าง ๆ จาก Relationship Manager (RM) ที่ท�าหน้าที่ในการ 

ดูแลลูกค้า เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุง ผลิตภัณฑ์และบริการ 

ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 

ก. ลูกค้าภาครัฐ การจัดท�า Key Account Plan ร่วมกับฝ่ายงาน 

ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้าน RM ภาครัฐและทีม CRM ที่เข้าให้ความดูแล

ลกูค้าหน่วยงานราชการในพืน้ท่ีต่าง ๆ  รวมถงึการจัดงานสมัมนาให้ 

กับหน่วยงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธนาคาร ตลอดจน 

สร้างการรับรู้ในวิสัยทัศน์ และศักยภาพของธนาคารในการด�าเนิน

โครงการภาครฐัต่าง ๆ  รวมถงึการจัดกจิกรรมส่งเสรมิความสมัพนัธ์

กับลูกค้า และทีมงานที่เกี่ยวข้อง

ข. ลูกค้า Corporate ด�าเนินการจัดท�าแผนงานร่วมกับหน่วยงาน 

ผูด้แูลลกูค้า (RM) อย่างต่อเนือ่ง โดยจะแบ่งตามแต่ละประเภทกลุม่

อุตสาหกรรมของลูกค้า (Industry Solution) และจะให้ความส�าคัญ

กับอุตสาหกรรมหลัก ๆ  ตามยุทธศาสตร์ X2G2X ของธนาคาร เช่น 

ภาคโรงแรม ภาคการขนส่ง และภาคการค้าส่ง-ปลีก เป็นต้น ทั้งนี้ 

Solution ทีไ่ด้ก�าหนดร่วมกนัจะมกีารด�าเนนิการน�าเสนอให้แก่ลูกค้า 

เป้าหมายตาม timeline ท่ีก�าหนดไว้และมี tracking ร่วมกัน 

อย่างใกล้ชิด

ค. ลูกค้า SME มีการจัดท�า Account Plan ร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง 

อาทิ ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า (RM), Product Manager เป็นต้น 

เพื่อให้เข้าใจลูกค้า (Customer Understanding) มากขึ้น ในการ

ออกแบบ Total Solution ทีเ่หมาะสมกบัลกูค้า โดยมกีารวางแผนงาน  

(Action Plan) เพ่ือน�าเสนอลูกค้า และร่วมก�าหนด Timeline  

กับลูกค้าในการด�าเนินแผนงานในแต่ละเรื่อง
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การจดัการข้อขัดข้องในการใช้ผลิตภัณฑ์
และบรกิารของลูกค้า

Social Voice
Analytic

โดยงานรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า ทีม Customer Insights จะเป็นผู้บริหาร

จัดการข้อขัดข้องในการใช้บริการ รวมถึงการให้ข้อมูลและช่วยเหลือลูกค้า 

ในด้านต่าง ๆ  ผ่านช่องทาง Social โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 7 วัน ไม่เว้น

วนัหยุด ในช่วงเวลา 07.00-24.00 น. รวมถงึช่องทาง Non-Social ท่ีเปิดให้บรกิาร

ในเวลาท�าการ ในไตรมาส 4/2563 ธนาคารได้เพิม่ Chatbot เข้ามาช่วยให้บรกิาร

ลกูค้าผ่านช่องทาง Facebook Messenger เพ่ือส่งเสรมิภาพลกัษณ์และตอบสนอง 

ยุทธศาสตร์ของธนาคารในการมุ่งสู่ Digital Banking และเป็นการยกระดับ 

การให้บรกิารข้อมลู และการตดิต่อธนาคารผ่านช่องทาง Facebook Messenger 

เพจ Krungthai Care เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที

ด้วยนโยบายของธนาคารทีมุ่ง่เน้นและให้ความส�าคญักบัลกูค้าเป็นหลกั 

และเพือ่ตอบสนองในเรือ่งการจดัการข้อร้องเรยีนให้ครบทกุกลุม่ลกูค้า และ

ครอบคลุมทุกช่องทางการแจ้งเรื่องฯ อย่างสอดคล้องกับสังคมยุคดิจิทัล 

ทีล่กูค้าสามารถเข้าถงึข้อมลูข่าวสารได้ทุกช่องทาง โดยเฉพาะช่องทาง Social  

ซึ่งธนาคารได้จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในด้าน Social Voice Analytic 

ท�าหน้าที่วิเคราะห์ข ้อมูลของธนาคารกรุงไทยและคู ่แข่งท้ังทางตรง  

และทางอ้อมที่มีความเกี่ยวข้องกับการเงิน การธนาคาร ท�าการวิเคราะห ์

เพื่อหา Insight ของผู้บริโภคและคู่แข่งในตลาด เพื่อน�าไปใช้พัฒนาในด้าน 

การสือ่สารกบักลุม่เป้าหมายตามวตัถปุระสงค์ต่าง ๆ ทัง้ในเชงิการส่งเสรมิ 

ภาพลกัษณ์องค์กรและการตลาด รวมไปถงึน�าข้อมลูไปใช้ปรับปรุงการให้บรกิาร 

ของธนาคาร และมกีารก�าหนด Keywords ทีม่คีวามเกีย่วข้องกบัธนาคารกรงุไทย 

และคู่แข่ง ใน Social Listening tool เพื่อจับข้อมูลที่ผู้บริโภคมีการพูดถึง

บน Social Media และบนโลกออนไลน์เข้ามาในระบบ ผ่านช่องทางต่อไปน้ี 

- Facebook (Public Page Facebook), Twitter, Web, Instagram, 

Webboard Pantip 

- Online News เช่น ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ 

คมชัดลึก ไทยรัฐ ฯลฯ

- Website ที่มีชื่อเสียงโดยมีเนื้อหากล่าวถึงธนาคารกรุงไทย, คู่แข่ง 

รวมไปถงึเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัการเงิน เช่น Kapook.com, Brandage 

เป็นต้น
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ในปี 2563 มจี�านวนเรือ่งทีล่กูค้าแจ้งผ่านระบบรบัค�าแนะน�าและตชิม จ�านวน 373,253 เรือ่ง แบ่งเป็น ช่องทางท่ีไม่เป็นทางการ 277,327 เรือ่ง (74.30%) 

ช่องทางที่เป็นทางการ 93,143 เรื่อง (24.95%) และผ่านหน่วยงานภายนอก 2,783 เรื่อง (0.75%) 

สาขา
Krungthai Connext
krungthai.com
หน่วยงานสํานักงานใหญ่
complaint.center@krungthai.com
02 111 1111
สํานักงานกรรมการผู้จดัการใหญ่
contact.center@krungthai.com
พบด้วยตนเอง
02 208 8989
จดหมาย
02 109 2345

ช่องทาง
ท่ีไม่เป็นทางการ
277,327

74.30
%

หน่วยงาน
ภายนอก
2,783

0.75
%

ช่องทาง
ท่ีเป็นทางการ
93,143

24.95
%

ท้ังหมด

373,253

ช่องทางท่ีไม่เป็นทางการ ช่องทางท่ีเป็นทางการ หน่วยงานภายนอก

266,830
5,642
4,850
5

Facebook
Pantip
Twitter
Website อื่น ๆ

34,475
22,123
13,054
12,887
5,582
3,974
636
163
81
79
54
35

ธนาคารแห่งประเทศไทย
สํานักนายกรฐัมนตรี
KT-AXA
KTC
กระทรวงการคลัง
KTBGS
อื่น ๆ
สํานักงาน คปภ.
ศูนย์ดํารงธรรม
สคบ.

1,652
514
377
158
38
19
11
9
3
2

ตารางเปรียบเทียบจ�านวนเรื่องที่ลูกค้าแจ้งธนาคาร โดยแยกตามประเภทกลุ่มเรื่อง ปี 2560-2563

โดยธนาคารไม่มีเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานก�ากับที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

กลุ่มเรื่อง 2560 (%) 2561 (%) 2562 (%) 2563 (%)

ขอความช่วยเหลือ 88.25 82.38 85.04 85.60

ร้องเรียน 4.96 14.93 13.62 13.82

เสนอแนะ 5.60 1.84 0.99 0.42

ชมเชย 1.16 0.80 0.32 0.15

แจ้งข่าวสาร 0.03 0.05 0.03 0.01

Grand	Total 100.00 100.00 100.00 100.00

การด�าเนินการแก้ไขปัญหาของธนาคาร

ธนาคารสามารถด�าเนินการแก้ไขปัญหาได้ส�าเร็จภายในระยะเวลาที่ก�าหนดได้ถึง 98.38% ของจ�านวนเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า

ผ่านเกณฑ์

98.38
%

ไม่ผ่านเกณฑ์
1.52

%

อยู่ระหวา่งดําเนินการ
0.10

%
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4

5

2.42.3

าค้กลู

RM/หน่วยงาน/
พนง. สาขา

Near Miss
)อลืหเยว่ชมาวคอข(

ทีนทัอลืหเยว่ชมาวคห้ใ

จใอพาค้กลู

Low Risk
(เสนอแนะ)

Moderate Risk
)นยีรเงอ้ร(

High Risk
)งรแนุรนวด่ง่รเนยีรเงอ้ร(

www.krungthai.com
E-mail : complaint.

center@krungthai.com

(Krungthai)

).ลรร( าค้กลูนยีรเงอ้ร Tele pro

ท์พัศรทโงาทาค้กลูรากิรบมที
Crisis Communication

และภาพลกัษณ์องคก์ร/
นางยวน่หราหิรบ้ผู

รากนวบะรก่สูา้ขเาณราจพิ

ทีนทัฤตกิวะวาภนใ

ติรจุท/นอ้ซบัซณีรก ****
ถรามาส่มไนางยาส

ตัิบฏิปห้ใ ด้ไงอเรากนนิเาดํ

สายงานตรวจสอบภายใน
ดาํเนินการตรวจสอบทนัที

พิเลมูอ้ขกทึนับ มเตมิ
านํะนแาคํบัรนางบบะรนบ

และตชิม

จใอพาค้กลู
บบะรนบกทึนับ .ลรร

เสนอแนะและตชิม

ภายใน SLA ของแตล่ะระดบั
*งรแนุรมาวค

นางงอขา้จเ
งิรจจท็เอ้ขบอสจวรต

ดาํเนินการแกไ้ข
ภายใน SLA ของแตล่ะระดบั

*งรแนุรมาวค

บารทาค้กลูห้ใลผง้จแ
ภายใน SLA ของแตล่ะระดบั

*งรแนุรมาวค

บบะรนบกทึนับนางงอขา้จเ
มชติะลแานํะนแาคํบัร

ลผธิทสิะรปนิมเะรป
จใอพงพึมาวคนิมเะรป

าค้กลูงอข

ดาํเนินการตามกระบวนการ

 RM หมายถงึ Relationship Manager

รรล.      หมายถงึ ฝ่ายรบัเรื่องรอ้งเรยีนลูกค้า

รรล. ดาํเนินการให้คําปรกึษา/ติดตามเรื่อง

ทบทวนกระบวนการ
4 สามรตไกุท

รรล. ดาํเนินการ

/นางยาสราหิรบ้ผู/.ญจก งส่านํ .3

รรล. พจิารณาการแกไ้ข/

สนิสดุ

อลืหเยว่ชมาวคห้ใ

ฯลฯ ต์ซไบ็วเ/koobecaF
Call Center
0 2111 1111

งรแนุรมาวคบดัาลํดัจ

บดัะรงรแนุรมาวค
Near Miss

จใอพ่มไ/จใอพ

จใอพ่มไ/จใอพ

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No

1

2

2.1 2.2

3

6 7

/าษกึรปาคํห้ใ .ลรร
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ขัน้ตอนการรบัเรือ่งร้องเรยีน กรณทีีล่กูค้าร้องเรยีนผ่าน RM/สาขา/หน่วยงาน พนกังานผูร้บัเรือ่งจะเป็นผูพ้จิารณาจดัล�าดบัจดักลุม่เรือ่งตามข้อเท็จจริง 

ตามค�านยิาม โดยใช้ปัจจยัด้านผลกระทบทีม่ต่ีอธนาคารดงักล่าวข้างต้นเป็นเกณฑ์ หากด�าเนนิการแก้ไขปัญหาเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว พนกังานจะบนัทกึข้อมูล

ในระบบรับค�าแนะน�าและติชม เพื่อด�าเนินการตามกระบวนการปกติต่อไป แต่หากระดับความรุนแรงมาก (High Risk) จะเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา

กรณีเร่งด่วนต่อไป 

ทัง้นี ้ธนาคารมกีารส�ารวจความพงึพอใจจากลกูค้าหลงัการใช้บรกิารท่ีสาขาของธนาคาร โดยในปี 2563 ธนาคารได้รบัคะแนนความพงึพอใจ (SQ) เท่ากบั 

84.82 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน นอกจากนี้ธนาคารยังส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าผ่านการสัมภาษณ์แบบ Face to Face ซึ่งในปี 2563  

ธนาคารส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจ�านวน 3,153 ตัวอย่าง ธนาคารได้รับผลคะแนนความพึงพอใจ เท่ากับ 91.0%

คะแนนความพึงพอใจลูกค้า

0

100

2560 2561 2562 2563

20

40

60

80

98.7%
91.7% 91.1%

91.0%

การไม่เลือกปฏิบัติ
ธนาคารให้ความส�าคัญกับการไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีการด�าเนินงานสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล ธนาคารปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยในปี 2563 ธนาคารได้รับการร้องเรียนในกรณีของการเลือกปฏิบัติจ�านวน 10 เรื่อง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการคิว

ภายในสาขา ลูกค้าเข้าใจผิดในเรื่องการแซงคิวและเป็นเรื่องการให้บริการลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มลูกค้า Precious ที่ลูกค้ามองว่าเป็นการให้บริการ 

แบบสองมาตรฐานไม่ต้องรอควิ อกีทัง้การให้บรกิารให้กลุ่มลกูค้าข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรฐั ลกูค้ารายใหญ่ท่ีมีความคุน้เคยกบัสาขาท่ีมักได้รบับรกิารก่อน 

และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี โดยผู้บริหารหน่วยงานได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและก�าหนดมาตรการไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียนซ�้า เช่น มีการก�าหนด

คิวแยกอย่างชัดเจนระหว่าง High Counter Low Counter และลูกค้า Precious และชี้แจงลูกค้าหากเกิดความเข้าใจผิดจากการท�าธุรกรรมจ�านวนมาก 

ของหน่วยงานรัฐที่ต้องมีการท�าธุรกรรมต่างหาก
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ความย่ังยืนด้านการปฏิบัติการและการด�าเนินงาน

ก่อนซื้ อกองทุน 
ช่วยท�ำแบบประเมินควำมเส่ียงด้วยนะคะ

รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2563054



การด�าเนินงานอย่างมีบรรษัทภิบาล

โครงสร้างคณะกรรมการธนาคารมีทั้งสิ้นจ�านวน 12 อัตรา ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเหมาะสมกับขนาดองค์กรและสามารถปฏิบัติหน้าที่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ�านาจกันอย่างเหมาะสม 

ประกอบด้วย บุคคลซึ่งผ่านกระบวนการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 

และก�าหนดค่าตอบแทนตามขัน้ตอนของกฎหมาย หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี  

และนโยบายการสรรหาบุคคลด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร ซึ่งม ี

การพิจารณาสรรหากรรมการจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงฐานข้อมูลกรรมการ 

(Director Pool) เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญตาม Skill Matrix 

CREATION OF 
LONG TERM 
VALUE
การสรา้งมูลค่าเพ่ิม
อย่างย่ังยืน

RESPONSIBILITY 
รูส้�านึกในหน้าท่ี

PROMOTION OF 
BEST PRACTICES 
ส่งเสรมิการปฏิบัติ
ท่ีเป็นเลิศ

EQUITABLE 
TREATMENT
ปฏบัิติต่อ 
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 
อย่างเท่าเทียมกัน

ACCOUNTABILITY  
แสดงถึง 
ความรบัผิดชอบ
ต่อหน้าท่ี

TRANSPARENCY
แสดงความโปรง่ใส
ในการด�าเนินงาน

SOCIAL AND 
ENVIRONMENTAL 
AWARENESS 
ส�านึกในการปฏิบัติท่ีดี 
ต่อสังคม 
และส่ิงแวดล้อม

ท่ีก�าหนดไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ธนาคารท้ังในปัจจุบัน 

และอนาคต คณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย คณะบุคคลท่ีมีคณุสมบตั ิ

หลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน 

ที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร ซึ่งประกอบด้วยผู้มีความรู้หรือประสบการณ์

ท�างานที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์อย่างน้อย 1 คน ด้านบัญชี 

และการเงินอย่างน้อย 1 คน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 1 คน 

ทัง้นี ้โดยไม่กดีกนัหรอืใช้ความแตกต่างส่วนบคุคล อาท ิศาสนา วฒันธรรม 

เพศ เป็นต้น เป็นข้อจ�ากัดในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร

การก�ากับดูแลกิจการ
ธนาคารกรุงไทยให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม ตามแนวทางของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็น 

องค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นเลิศในการด�าเนินธุรกิจ บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

สร้างความเชื่อมั่นและประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและครอบคลุม 

คณะกรรมการธนาคาร ท�างานภายใต้หลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดอีย่างจรงิจงั และมกีารส่งเสรมิให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดับ ยึดม่ัน 

และปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ เพ่ือน�าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมที่ท�าให้เกิดบรรษัทภิบาลภายในองค์กร และยกระดับการก�ากับดูแลกิจการ

ของธนาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้น  

ธนาคารมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างฝ่ายจัดการและคณะกรรมการอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการธนาคารจะเป็นผู้ก�าหนดนโยบาย 

และก�ากบัดแูลให้ระบบงานต่าง ๆ  ของธนาคารด�าเนนิไปตามนโยบายอย่างถกูต้องตามกฎหมายและมจีรยิธรรม โดยได้ก�าหนดหลกับรรษทัภบิาล (CARPETS) 

เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 

055



โครงสรำ้งคณะกรรมกำรธนำคำร และโครงสรำ้งองค์กร

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

และความรบัผิดชอบ
ต่อสังคม

สายงาน
Digital Solutions

สายงานเครอืข่ายธุรกิจ
ขนาดเล็กและรายย่อย

สายงานกลยุทธ์และ
ผลิตภัณฑ์รายย่อย

สายงาน
บรหิารการเงนิ

สายงานส่ือสาร
และภาพลักษณ์องค์กร

สายงาน
ธุรกิจขนาดกลาง

สายงานปฏิบัติการ

สายงานปรบั
โครงสรา้งหน้ี
และบรหิารทรพัย์สิน

สายงานเทคโนโลยี

สายงาน
บรหิารความเส่ียง

สายงาน
ธุรกิจภาครฐั

สายงานธุรกิจ
ตลาดเงนิตลาดทุน

สายงาน
บรหิารจดัการ

สายงาน
ทรพัยากรบุคคล

สายงานบรหิารคุณภาพ
สินเชื่อและกระบวนการ
ธุรกิจเครอืข่ายรายย่อย

ธุรกิจขนาดใหญ่

สายงานธุรกิจ
ขนาดใหญ่ 1

สายงานธุรกิจ
ขนาดใหญ่ 2

สายงาน
Global Business

Development and Strategy

สายงาน
ตรวจสอบภายใน

สายงาน
กํากับกฎเกณฑ์
และกฎหมาย

คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บรหิาร

กรรมการผู้จดัการใหญ่

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กํากับดูแลความเส่ียง

คณะกรรมการกํากับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

รำยชื่อกรรมกำร กรรมกำร
ธนำคำร

กรรมกำร
อสิระ

กรรมกำร
ท่ีไม่เป็น 
ผู้บรหิำร

กรรมกำร 
ท่ีเป็น 

ผู้บรหิำร

เพศ 
ชำย

เพศ
หญิง

มีประสบกำรณ์
กำรท�ำงำน
เก่ียวข้อง 

ในภำคธุรกิจ
1. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ - - -

2. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย - - -

3. นายวิชัย อัศรัสกร - -

4. นายธันวา เลาหศิริวงศ์ - -

5. ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ - - -

6. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส - - -

7. พลเอก เทียนชัย รับพร - - -

8. นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค - - -

9. นางแพตริเซีย มงคลวนิช - - -

10. นางนิธิมา เทพวนังกูร - -

11. นายลวรณ แสงสนิท - - -

12. นายผยง ศรีวณิช - - -

รวม (คน) 12 6 11 1 10 2 9

คิดเป็นร้อยละ 100 50 91.67 8.33 83.33 16.67 75

ดูรายละเอียดโครงสร้างการจัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้ที่รายงานประจ�าปี 2563 หน้า 85-112

รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2563056



ผลการประเมินการรับรู้ เข้าใจ และน�าไปปฏิบัติของพนักงาน 
ด้านการป้องกันการรบั-ให้สินบนและคอรร์ปัชัน > 90%

เป้ำหมำย
กำรด�ำเนินงำนปี 
2563

ผลกำร
ด�ำเนินงำนปี 
2563

ยุทธศาสตรด้์านบรรษัทภิบาล

ธนาคารได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ด้านบรรษัทภิบาล บมจ. ธนาคารกรุงไทย ปี 2560-2564 ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ธนาคารที่มุ่งสู่การเป็นธนาคารต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม และการสร้างวัฒนธรรม 

ที่ไม่ทนต่อการทุจริตในองค์กร (Zero Tolerance) สู่การปฏิบัติภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม 2564 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่  

ธนาคารด�าเนินธุรกิจด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

การรับหรือให้สินบน และคอร์รัปชันถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ธนาคาร 

ไม่สามารถยอมรับให้เกิดข้ึนได้ (Zero Tolerance) ซ่ึงเป็นหลักการ

ที่ก�าหนดไว ้ในจรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร (Code of Conduct)  

อันสอดคล ้องตามแนวทางของหน ่วยงานก�ากับที่ เกี่ยวข ้อง เช ่น  

กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ธนาคารจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

และการประเมินความเสี่ยงของธนาคารประจ�าปี 2563 เพื่อรายงานต่อ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส�านักปลัดกระทรวงการคลัง และ

ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน เพื่อก�าหนด

แนวทางการปฏิบัติงานของธนาคารในการต่อต้านการรับ-ให้สินบนและ

คอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และประกาศ

คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต�่า 

ของนโยบายและแนวทางป้องกนัการทจุรติในการจดัซ้ือจดัจ้างทีผู้่ประกอบการ 

ต้องด�าเนินการให้มีตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายฯ 

สามารถสรุปได้ดังนี้

- บุคลากรของธนาคาร บรษัิทในเครอืธนาคารจะต้องไม่เข้าไป

เกีย่วข้องกบัเรือ่งการรบัหรอืให้สนิบนและการคอร์รัปชนัไม่ว่า

โดยทางตรงหรอืทางอ้อม ไม่เรยีกร้อง จดัหา หรอืรบัสนิบน  

เพือ่ประโยชน์ส่วนตน หรอืประโยชน์ของธนาคาร และจะต้อง 

ไม่เสนอว่าจะให้ สญัญาว่าจะให้ มอบให้สนิบนแก่เจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

หรือเจ้าหน้าทีภ่าคเอกชนอ่ืน ๆ  เพ่ือจูงใจให้กระท�าการ ไม่กระท�าการ  

หรอืประวงิการกระท�าอนัมชิอบด้วยหน้าทีห่รอืกฎหมาย

- การด�าเนินธุรกิจของธนาคารและกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซือ่สตัย์ ตรวจสอบได้ และอยูภ่ายใต้ 

กฎหมาย กฎเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง ท้ังก่อนเสนอราคา ระหว่าง 

เสนอราคา และหลังการท�าสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง บุคลากร 

ของธนาคาร และผูท้ีม่คีวามเกีย่วข้องทางธรุกจิของธนาคาร 

จะต้องไม่ให้ เสนอให้ หรอืรบัว่าจะให้สนิบน หรอืกระท�าการใด ๆ   

อนัเป็นการจงูใจให้ร่วมด�าเนนิการใด ๆ ทัง้ในทางตรงและ 

ทางอ้อมอนัเป็นการให้ประโยชน์ในการเสนอราคา หรอืสมยอมกัน

ในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรฐั อนัน�ามาซึง่ความได้เปรยีบ

และได้รบัผลประโยชน์ตอบแทนบางประการในกระบวนการจดัซือ้

จัดจ้าง หรอืการปฏบัิตติามสญัญา หรอืเพือ่รกัษาประโยชน์อืน่ใด

อนัไม่เหมาะสมตามหลกัจรรยาบรรณธรุกจิ

- เมือ่ผูใ้ดพบเหน็การกระท�าทีเ่ข้าข่ายเป็นการรบัหรอืให้สนิบน และ

คอร์รปัชนั จะต้องแจ้งให้ผูบั้งคบับัญชา หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง หรือ

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด (Whistle Blowing) ทนัที 

ผลการประเมนิการรบัรู ้เขา้ใจ และน�าไปปฏบิติัของพนักงานด้านการ
ป้องกันการรบั-ให้สินบนและคอรร์ปัชัน = 95%

การด�าเนินงานด้านการต่อต้านคอรร์ปัชัน

ยุทธศาสตรท่ี์

1
ยุทธศาสตรท่ี์

2
ยุทธศาสตรท่ี์

3
ยุทธศาสตรท่ี์

4
ยุทธศาสตรท่ี์

5

สรา้งวฒันธรรม
องค์กรท่ีไมท่น
ต่อการทจุรติ

ยกระดับเจตจาํนง
ด้านคณุธรรม

ในการต่อต้านทจุรติ

พัฒนาระบบปอ้งกัน
การทุจรติเชงิรุก

ยกระดับมาตรฐาน
กระบวนการ

ปราบปรามการทุจรติ

ยกระดับผลคะแนน
การประเมนิคณุธรรม

และความโปรง่ใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน

ภาครฐั (Integrity 
and Transparency 
Assessment: ITA) 

ของธนาคาร
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ทั้งนี้ ในปี 2563 ธนาคารยังคงใช้จรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร 

(Code of Conduct) ฉบับเดิม (ปี 2562) ซ่ึงครอบคลุมการด�าเนินงาน 

ของธนาคารในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การประกอบธรุกจิ บทบาทของกรรมการ

และผูบ้รหิาร มาตรฐานการให้บริการ ความรับผดิชอบต่อลกูค้า ความขดัแย้ง 

ทางผลประโยชน์ การจัดการข้อมูล การก�ากับดูแลโดยรวม บุคลากร 

และสถานประกอบการ และการผกูขาดทางการค้าและการระงบัข้อพิพาท โดย 

ในการทบทวนครัง้ล่าสุดนัน้ได้มกีารปรบัปรงุรายละเอยีดเพือ่ให้จรรยาบรรณ 

ธุรกิจธนาคารอยู ่ ในระดับมาตรฐานสากล เทียบเท ่าจรรยาบรรณ 

ของธนาคารพาณิชย์ (Banking Industry Code of Conduct) และธนาคาร

ในฐานะ CEO Sponsor ของแผน Industry Code of Conduct ซึ่งเป็นหนึ่ง 

ในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของสมาคมธนาคารไทย (TBA 5-years plan) 

เพื่อยกระดับมาตรฐานการด�าเนินงานด้านจรรยาบรรณธนาคารพาณิชย์  

ได้ร่วมกบัธนาคารสมาชกิอืน่ ๆ  จัดท�าแนวปฏบิตัจิรรยาบรรณธรุกจิธนาคาร

พาณชิย์ เพือ่ยกระดบัมาตรฐานการด�าเนนิธรุกจิให้มคีวามชดัเจน เป็นรปูธรรม  

และสามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการ

สมาคมธนาคารไทยมีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติฯ ฉบับดังกล่าว และให้มี 

ผลประกาศใช้ตัง้แต่วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

แนวทางการสร้างวัฒนธรรมและการปฏิบั ติตาม 
กฎเกณฑ์กฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance)

ธนาคารในฐานะสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย ์

จะต้องถอืปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคบั มาตรฐาน และแนวปฏบัิติ 

ทีบ่งัคบัใช้กบัธรุกรรมต่าง ๆ  ทัง้จากหน่วยงานทางการท่ีมอี�านาจตามกฎหมาย 

หรอืผูก้�ากบัดแูลสถาบันการเงนิ ตลอดจนถงึระเบยีบปฏบิตังิานภายในองค์กร  

ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้าง

วฒันธรรมองค์กรทีด่ด้ีานการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ให้แก่พนกังานของธนาคาร 

ให้ตระหนักถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นในการปฏิบัติให้เป็นไปตาม

กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง ธนาคารถือว่าการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) จึงมีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแล 

เพื่อป้องกันมิให้ธนาคารมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ซึ่งนอกจาก 

จะท�าให้ธนาคารต้องรบัผิดตามทีก่ฎหมายก�าหนด เช่น การถกูเปรียบเทยีบปรบั  

หรอืถกูด�าเนนิคดตีามกฎหมายแล้ว ยงัส่งผลกระทบต่อฐานะการด�าเนนิงาน

และชื่อเสียงของธนาคารด้วย

ธนาคารจึงมีการก�าหนดแนวทางการบริหารความเส่ียงด้านการปฏิบัต ิ

ตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) ซึง่ระบุและประเมนิความเสีย่งจากผลกระทบ 

หรอืการเปลีย่นแปลงของเหตกุารณ์ต่างๆ ในการด�าเนนิธรุกจิของธนาคารให้เป็น

ไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากบัดแูลท่ีเกีย่วข้อง โดยก�าหนดเป็นแผนบรหิาร

ความเสีย่งด้านการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ (Compliance Program) เพือ่ใช้เป็น

แนวทางในการก�ากบัดแูลและบรหิารจัดการความเสีย่งด้านปฏบัิตติามกฎเกณฑ์

ของธนาคารให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิลมากขึน้ ซึง่ผ่าน

ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการก�ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ อันประกอบด้วย 

แผนการก�ากบัดแูลเชงิป้องกนั (Preventive Action plan) และแผนการตดิตาม 

สอบทานการปฏบัิตติามกฎเกณฑ์ (Monitoring & Testing plan) รวมถึง 

ด�าเนนิการก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ในด้านอืน่ ๆ  ทีส่�าคญั เพือ่ป้องกนั

หรอืลดโอกาสทีธ่นาคารจะมกีารปฏบิตัไิม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ซึง่เป็นไปตาม 

แนวปฏบิตัขิองธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทัง้สอดคล้องกบันโยบายการปฏบิตั ิ

ตามกฎเกณฑ์ของธนาคาร (Compliance Policy) และกฎบตัรของหน่วยงาน 

ก�ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ (Compliance Unit Charter)

นอกจากน้ี การสื่อสารท�าความเข้าใจด้านกฎเกณฑ์ (Compliance 

Communication) และการจัดอบรมบรรยายให้ความรู้ด้านกฎเกณฑ์ 

(Compliance Training) เป็นส่วนหน่ึงของการสร้างวฒันธรรมการปฏบิตัติาม 

กฎเกณฑ์ฯ ให้เกิดข้ึนในธนาคารเช่นกัน ซ่ึงธนาคารมีการติดตาม 

การออกประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ของหน่วยงานก�ากับ (Regulators)  

ท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร เพื่อสื่อสารท�าความเข้าใจกับ

พนักงานทุกหน่วยงานของธนาคาร ผ่านการสื่อสารในรูปแบบหนังสือเวียน  

และหนงัสอืแจ้งตรงไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ยงัมกีารสือ่สารในรปูแบบ 

บทความขนาดสัน้ (CLMG Post) ผ่านอเีมลพนกังานเพือ่ซกัซ้อมความเข้าใจ 

และเน้นย�้าให้พนักงานถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่ก�าหนดด้วย 

ความรอบคอบระมัดระวัง โดยค�านึงถึงผลเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจาก 

การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ด้วย

ด้านการอบรมให้ความรู้ด้านกฎเกณฑ์ ธนาคารมีการจัดหลักสูตร

อบรมด้านกฎเกณฑ์ให้แก่บุคลากรของธนาคารอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบ  

Classroom และ E-Learning ในหลักสูตรต่าง ๆ เช่นในปี 2563 ธนาคาร

มีการจัดการอบรมหลักสูตร “การป้องกันการรับ-การให้ทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์ อ่ืนใดท่ีเข ้าข ่ายเป็นการคอร์รัปชัน” ให้แก่พนักงาน 

ของธนาคาร ตลอดจนบุคลากรของบริษัทในเครือธนาคาร ในรูปแบบ  

VDO-Conference เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และการตระหนักถึง

ความส�าคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ทั้งภายในและภายนอกตามหมวดหมู่ 

ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน

จรรยาบรรณธรุกิจธนาคาร
(Code of Conduct)

นโยบายต่อต้านการรบั-ให้สินบนและคอรร์ปัชนั
(Anti-Bribery and Corruption Policy)

การรบัรูท่ั้วไป การนําไปปรบัใช้

98.20%

96.72%

96.10%

93.66%

รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2563058



รวมทัง้มกีารจัดท�าแบบส�ารวจการรบัรู้และเข้าใจของพนักงานเกีย่วกบัจรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร และนโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน  

เพื่อประเมินการรับรู้ ความเข้าใจและการน�าไปใช้ของพนักงานธนาคารเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยสรุปผลได้ ดังนี้

ตัวอย่างหลักสูตรท่ีจดัอบรมในปี 2563 

อบรมป ี2563

ผู้บรหิาร
3,258 คน97.28

% พนักงาน
17,296 คน97.15

% รวมท้ังส้ิน
20,554 คน97.17

%

อบรมภำยในธนำคำร อบรมภำยนอกธนำคำร

การป้องกันการรับ-การให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เข้าข่ายเป็นการ
คอร์รัปชัน

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง  
(AML/CTPF) ปี 2

หลักเกณฑ์การก�ากับการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกิจการท่ีมี 
ผลประโยชน์เกี่ยวข้อง (Related Lending)

ผู้ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ (Compliance 
Officer)

วินัย ลดเสี่ยง เลี่ยงกระท�าผิด มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement: e-CPP)

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) AML/CTPF

Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism and Proliferation of 
Weapon of Mass Destruction Financing (AML/CTPF)

ผู้ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ (Compliance 
Officer)

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : PDPA Cybersecurity: Managing Risk in the information age

การบญัชเีกีย่วกบัตราสารอนพุนัธแ์ละการบัญชปีอ้งกนัความเสีย่ง (หลกัสตูร
ขั้นพื้นฐาน)

PECB Certified ISO 31000 Risk Manager

TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน - การบัญชีป้องกันความเส่ียง (หลักสูตร 
ขั้นกลางเชิงปฏิบัติการ)

Cybersecurity Risks Data Leakage & Lost Protection

TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน - การบัญชีป้องกันความเส่ียง (หลักสูตร 
ขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ)

ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีต่างๆ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

บทบาทของผู้บริหารในการรักษาวินัยพนักงาน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับบทบาทหน้าที่ของกิจการ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS 9) และกฎหมายภาษีอากร
ที่เกี่ยวข้อง

การก�ากับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Compliance)

เทคนิคการถอดบทเรียน เรียนรู้ การตรวจสอบ API Security

Lesson Learn for กรุงไทยคุณธรรม โครงการสมัมนาช้ีแจงแนวทางปฏบิตัดิา้นการจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิาร

พัสดุของหน่วยงานของรัฐ
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การด�าเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรมในปี 2563
ธนาคารด�าเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรมเพื่อยกระดับการสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) อย่างต่อเนื่อง  

เพ่ือพฒันามาตรฐานด้านคณุธรรมจรยิธรรม สร้างค่านยิม และจติส�านกึทีด่ี

ยดึมัน่ตามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดปีฏบิตังิานด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติ 

ไม่ละเมดิกฎเกณฑ์ กฎระเบยีบ ตลอดจนการด�าเนนิงานด้วยความโปร่งใส  

สามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้ส่งเสรมิการสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ใีห้กบัธนาคาร 

ในการเป็นสถาบันการเงนิทีลู่กค้าประชาชนให้ความเชือ่มัน่ไว้วางใจ เพือ่ขบัเคลือ่น 

ให้ธนาคารเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่มีมาตรฐานสากล และมุ่งพัฒนา 

สูก่ารเป็นธนาคารเพือ่ความย่ังยนื ด้วยความรบัผิดชอบต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 

ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลท่ีดี (ESG)  

ผ่านยทุธศาสตร์ 3 ป. ปลกูจติส�านกึ ป้องกนั ปรบัเปลีย่น โดยใช้กระบวนการ 

“ระเบิดจากข้างใน” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วม

ในการระดมความคิด “ปัญหาท่ีอยากแก้ ความดีท่ีอยากท�า” เพื่อค้นหา

สาเหตท่ีุแท้จรงิในการยกระดบัมาตรฐานกระบวนการปฏบัิตงิานของธนาคาร 

ให ้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให ้ เกิดผลสัมฤทธ์ิเป ็นรูปธรรม  

ด้าน Efficiency & Productivity (คุณภาพคู่กับคุณธรรม) ตามเป้าหมาย  

4 ด้าน ได้แก่ 1) Financial Growth 2) Stakeholders/Regulators 

Confidence 3) Transparent Process 4) Employees Satisfaction 

โดยในปี 2563 ได้มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ ดังนี้ 

การยกระดับให้โครงการกรุงไทยคุณธรรมเป็นโครงการท่ีมุ่งสู่ Sustainable Krungthai โดยพนักงานต้องมีทั้งคุณภาพ 

ควบคู่กับคุณธรรม และให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจมุ่งสู่ความโปร่งใสและความย่ังยืน ภายใต้กรอบการด�าเนินงาน 

ESG ซึ่งประกอบด้วยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมมาภิบาล (Governance) เพื่อขับเคลื่อน

ธนาคารให้เป็นสถาบันการเงินที่อยู่เคียงข้างคนไทยที่พร้อมให้บริการทางการเงินกับประชาชนในทุกระดับ และส่งเสริม

เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง รวมทั้งเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจชาติ 

การก�าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ “สร้างสรรค์ ส�าเร็จ สัตย์ซ่ือ สามัคคี สังคม” และก�าหนดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 

ของผูบ้รหิารและพนกังานใหส้อดคลอ้งตามคณุธรรมอัตลกัษณ ์มีการรณรงคใ์ห้ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนรว่มกนัประกาศ

เจตนารมณ ์และยดึมัน่ทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัติามคณุธรรมอตัลกัษณ ์รวมถงึสรา้งการมส่ีวนรว่มในการขบัเคล่ือนการด�าเนนิงาน

ในทุกมติ ิและจดัท�าแผนงานความยัง่ยนืเพือ่ปดิ Gap Pain Point ของหนว่ยงานใหเ้กดิเป็นวฒันธรรมองคก์ร โดยตระหนกัถงึ 

การปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย กฎเกณฑ์ทางการ น�าทักษะความรู้  

ความคิดสร้างสรรค์ การแชร์ประสบการณ์ความรู้และเทคโนโลยีมาปรับปรุงพัฒนางาน ตลอดจนผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ชองธนาคาร โดยค�านึงถงึความรบัผดิชอบตอ่ลูกคา้ ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี สงัคม สิง่แวดลอ้ม และปฏบัิตติามหลกัสทิธมินษุยชน  

โดยให้ความส�าคญัในเรือ่งของการบรหิารความเสีย่งและควบคมุภายในอยา่งมปีระสทิธภิาพ ภายใตก้ารก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ธนาคารยกระดับการต่อยอดและพัฒนาแผนงานเพื่อให้เกิดความคิด ค้นหาไอเดีย สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ผ่านโครงการ 

Krungthai Hackathon #1 รวมตวัคนหวักระทิ รเิริม่สรา้งสรรค ์เพือ่ให้พนกังานทุกคนไดร้ว่มเป็นสว่นหนึง่ในการรว่มซอ่ม สรา้ง  

พัฒนา คิดค้น และเสริมสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมและคุณธรรมท่ีย่ังยืน เป็นสนามให้พนักงานได้ทดลองไอเดียใหม่ ๆ  

และคิดนอกกรอบ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างานแบบ Agile ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ โครงการ QA “หนึ่งหน่วยงาน หนึ่งแผน 

ความยัง่ยนื” ซึง่จะคดัเลอืกจากแผนงานทีโ่ดดเดน่ของแตล่ะสายงาน และกลุม่เครอืขา่ยจ�านวนรวมทัง้ส้ิน 30 ทมี และชอ่งทาง  

Open Application ภายใต้โจทย์ 3 หัวข้อ คือ ปรับปรุงกระบวนการสินเชื่อ (Loan Process) ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือ 

บริการใหม่ เพื่อต่อยอดยุทธศาสตร์ X2G2X และออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่เหมาะสมกับยุค New Normal

ธนาคารไดย้กระดบัแผนงานความยัง่ยนื โดยด�าเนนิโครงการยกระดบักระบวนการสนิเช่ือ เพือ่เพิม่ Productivity & Efficiency  

ผา่นกระบวนการ Design Thinking เพ่ือสนับสนนุการปรบั Mindset ของพนกังานในการแกไ้ขปญัหาตา่ง ๆ  รวมถงึการสรา้ง  

Collaboration ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การจัดท�า E-Learning หลักสูตร “Lesson Learn for กรุงไทยคุณธรรม” เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง 

ความส�าคัญของจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและพนักงานจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตามกรณีศึกษา  

และตัวอย่างต่าง ๆ ที่มีความส�าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

ธนาคารได้ร่วมกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทยบรรยายในหลักสูตร “บทบาทของผู้บริหารในการรักษาวินัย

พนักงาน” และหลักสูตร “รู้วินัย ลดเสี่ยง เลี่ยงกระท�าผิด” ให้กับผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กร

รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2563060



การด�าเนินงานด้านดิจทัิล

การเพ่ิมประสิทธิภาพการด�าเนินงานและการให้บรกิาร
ด้วยเทคโนโลยี (Digitization and Eco-efficient 
Operation) 

ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยทีีม่ผีลต่อรูปแบบการด�ารงชวีติ 

ของผู้คนยุคดิจิทัล ธนาคารกรุงไทยได้พัฒนาระบบผลิตภัณฑ์และบริการ 

เพื่อก้าวไปสู่ระบบ Digital Banking เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ ตอบสนอง

ความต้องการที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับวิถีชีวิต  

และเข้าถึงประชาชนได้อย่างครอบคลุม

1. เครื่อง ATM/ATM+ รุน่ใหม่ 
ธนาคารกรุงไทย ได้พัฒนาเทคโนโลยีบนเครื่อง ATM / ATM+ รุ่นใหม่ 

เพื่อให้สามารถรองรับฟังก์ชันการใช้งานใหม่ ๆ ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

สอดคล้องกับการก้าวไปสู่ธนาคารรูปแบบ Digital Banking เพื่อตอบสนอง

กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน

ในปี 2563 ทีผ่่านมา เครือ่ง ATM และ ATM+ รุน่ใหม่ของธนาคารกรงุไทย  

ได้พฒันารปูแบบการให้บรกิารแบบใหม่ เพือ่ให้ตอบโจทย์การใช้งานของลกูค้า  

โดยมีรายละเอียดดังนี้

• Contactless ATM (แตะบัตรเพื่อท�าธุรกรรม) โดยธนาคารกรุงไทย

ถือเป็นธนาคารแรกท่ีน�าระบบการถอนเงินและสอบถามยอดบัญชี  

โดยใช้วิธีการน�าบัตรไปแตะที่เครื่อง แทนการสอดบัตร เพื่อป้องกัน

ปัญหาการลืมหยิบบัตรออกจากเครื่องของลูกค้า ป้องกันการถูก 

คัดลอกข้อมูลจากบัตร ATM  ทั้งยังช่วยลดการสัมผัสเครื่อง และ

เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า

• E-KYC (ยนืยนัตวัตนด้วยบตัรประชาชนทีเ่ครือ่ง ATM/ATM+) โดยลูกค้า 

สามารถท�ารายการผ่านระบบออนไลน์ บน Application เป๋าตัง และ

มายืนยันตัวตนที่เครื่อง ATM/ATM+ แทนการยืนยันตัวตนที่สาขา  

เพือ่อ�านวยความสะดวกให้ลกูค้าและประชาชนให้สามารถท�าธรุกรรม 

ได้ด้วยตนเองที่เครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์

• เปล่ียนประสบการณ์การใช้งานเครือ่ง ATM ส�าหรบัผู้พกิารทางสายตา  

ให้สามารถเข้าถงึธรุกรรมทางการเงนิได้สะดวกมากยิง่ขึน้ ธนาคารกรุงไทย 

จึงได้ออกแบบและพัฒนา “โหมดผู้พิการทางสายตา” โดยใช้เสียง  

(Voice Guidance) เพื่อเป็นสัญญาณในการสื่อสารให้ลูกค้า 

ซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตา สามารถท�ารายการถอนเงินที่เครื่อง ATM 

ได้ด้วยตนเอง

2. Smart University Application 
ธนาคารได้พฒันาแอปพลเิคชนัมอืถอืให้กบั 4 มหาวทิยาลยั ได้แก่ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ มหาวทิยาลยับรูพา และสถาบันบณัฑิต

พฒันบรหิารศาสตร์ (นด้ิา) ซึง่เป็นมหาวทิยาลยัทีเ่ซน็ MOU ร่วมกบัธนาคารในโครงการ Smart University Application เพือ่อ�านวยความสะดวกให้นักศึกษา

และบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการใช้ชีวิตประจ�าวันภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีฟังก์ชันเพื่ออ�านวยความสะดวก เช่น ปฏิทินการเรียนการสอน, ข่าวสาร

ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย, การโอนเงินเดือน, การช�าระเงินผ่านร้านค้า, Virtual Card, แผนที่มหาวิทยาลัย และ Unofficial Transcript ฯลฯ

061



การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ขอเอาประกันภัย

ช่วยให้ผู้ขอเอาประกัน วางแผนความคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน  

ตลอดจนเป้าหมายทางการเงนิให้สอดคล้องกบัรายได้ ค่าใช้จ่าย ความจ�าเป็น  

และสิ่งส�าคัญของผู้ขอเอาประกันและครอบครัว

การจัดท�าใบข้อเสนอแบบประกันภัย

เพื่อให้ลูกค้าได้พิจารณาในรายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข 

ผลประโยชน ์ตามกรมธรรม ์ประกันภัย ข ้อยกเว ้นความคุ ้มครอง 

และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย จ�านวนเบี้ยประกันภัย 

ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาช�าระเบ้ียประกันภัย โดยเสนอข้อมูล

กรมธรรม์ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทผู้รับประกันภัย

การจัดท�าใบค�าขอเอาประกันภัยและน�าส่งใบค�าขอฯ ไปยังบริษัทฯ

เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อประกันภัยผ่านการแนะน�าของนายหน้า  

และท�าธุรกรรมการช�าระค่าบริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยผ่านการใช้

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

4. กำรน�ำเทคโนโลยีมำใชเ้พ่ือพัฒนำกำรให้บรกิำรของสำขำ 
เพือ่ให้สอดรบักับโครงการสาขารูปแบบใหม่ Digital Branch & Semi-Digital  

Branch ธนาคารจงึได้ท�าการพฒันาระบบงานต่าง ๆ  ของสาขาเพือ่ตอบโจทย์ 

ความต้องการทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ของลกูค้า รวมทัง้เพ่ือให้พนกังาน 

สามารถให้บรกิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ นอกจากนี ้ธนาคารยงัคง 

ให้ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อม จึงได้พัฒนาและน�าเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ 

มาใช้งาน เพื่อมุ่งสู่การลดการใช้กระดาษ (Paperless Initiative) ในหลาย

โครงการ อาทิเช่น

- Queue Online เป็นการพฒันาระบบงานเพือ่ให้ลูกค้าสามารถจองควิ 

ใช้บรกิารทีส่าขาล่วงหน้า เพือ่การท�าธรุกรรมเปิดบญัชเีงินฝาก หรอื

นดัหมายพนักงานเพือ่ให้ตดิต่อกลบั เพือ่เพิม่ความสะดวกให้แก่ลกูค้า  

รวมถึงหน่วยงานผู ้ให้บริการลูกค้า สามารถบริหารจัดการคิว 

ในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสอดคล้อง 

กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยลูกค้า

ไม่จ�าเป็นต้องมารับคิวที่สาขา และช่วยลดความแออัดภายในสาขา 

โดยได้เริ่มให้บริการ Queue Online ทุกสาขาทั่วประเทศแล้ว  

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Krungthai Connext

- E-Slip & E-Signature ธนาคารยังคงให้ความส�าคัญในการรักษา 

สิง่แวดล้อม จากการให้บรกิารผ่าน e-Slip & e-Signature ในการท�า

ธรุกรรมทางการเงนิ ส�าหรบัสาขาในกรงุเทพมหานคร และบางสาขา 

ในต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องในปี 2563 โดยลูกค้าสามารถเลือก

รับหลักฐานการท�ารายการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง SMS หรือ 

Email ที่สามารถจัดเก็บได้นานและหมดกังวลเรื่องข้อมูลส่วนตัว 

ที่อยู่ในสลิปรั่วไหล ด้วยระบบงานธนาคารที่ถูกพัฒนาให้สอดคล้อง

ตามข้อก�าหนดกฎเกณฑ์และกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง โดยสามารถช่วยลด 

ปริมาณสลิปกระดาษได้มากกว่า 30% ต่อปี ท้ังนี้ ธนาคารยังได้

พจิารณาแผนเพือ่ขยายขอบเขตการให้บรกิารไปยงัสาขาต่างจงัหวดั

ทั่วประเทศ ในปี 2564

- Tablet for Sales Staff Tablet เป็นเครือ่งมอืทีธ่นาคารน�ามาใช้เพือ่น�าเสนอ 

ผลติภณัฑ์และให้บรกิารแก่ลกูค้า เช่น การเปิดบญัชเีงนิฝาก, การน�าเสนอ 

ผลติภณัฑ์ประกนั, สมัคร Travel Card, สมัคร Krungthai NEXT 

Application เป็นต้น ซึง่ส่งผลดทีัง้ต่อลกูค้าและพนกังาน สามารถเรยีกด ู

ข้อมลูผลติภณัฑ์และเงือ่นไขต่าง ๆ ได้บนหน้าจอ Tablet ซึง่ลกูค้า

สามารถตรวจสอบข้อมลูหรอืลงนามเอกสารบน Tablet โดยไม่ต้องพมิพ์

เอกสารใด ๆ  รวมท้ังยังได้รบัเอกสารผ่านช่องทางอีเมลเพือ่ใช้เป็นหลกัฐาน  

โดยลกูค้ารบัทราบข้อมูลท่ีส�าคญัตามหลักการ Market Conduct ได้ 

ครบถ้วนสมบรูณ์ และเพือ่ความคล่องตวั Tablet ยงัสามารถช่วยให้

พนกังานให้บรกิารนอกพ้ืนทีข่องสาขาได้อย่างสะดวกและรวดเรว็อกีด้วย 

- Notebook จากแนวคดิสาขาแบบ Modular ซึง่ต้องการความยดืหยุน่ 

ในการให้บริการลูกค้า ธนาคารจึงได้ด�าเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์

สาขาจากเครื่อง Desktop PC เป็น Notebook รวมทั้งปรับเปลี่ยน

รูปแบบการออนไลน์ผ่านสัญญาณ Wireless แทนการเชื่อมต่อ 

สาย LAN เพือ่ให้เกดิความคล่องตวัในการให้บรกิาร เช่น การเคลือ่นย้าย 

จากเคาน์เตอร์ไปยังห้องประชุม หรือใช้เพื่อการนัดหมายลูกค้า 

เพื่อให้บริการนอกสถานที่ เป็นต้น

3. โครงกำร e-Solutions
ธนาคารได้พจิารณาแนวทางการให้บรกิารลกูค้าประกนัชวีติในปัจจบุนั โดยได้ปรบัปรงุกระบวนการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ประกนัชวิีตทีส่าขาของธนาคาร

ให้เป็นรูปแบบดิจิทัลมากยิ่งข้ึน ด้วยการใช้ระบบงาน e-Solutions ให้รองรับการด�าเนินงานและการให้บริการของสาขาครอบคลุมทั้งกระบวนการขาย  

ไม่ใช้กระดาษ เพื่อลดการใช้เอกสารประกอบการท�าธุรกรรมทางการเงิน และใช้ระบบงานทดแทนกระบวนการเดิมในกิจกรรม ดังนี้

การวเิคราะห์ความต้องการ
ของผู้ขอเอาประกันภัย

การจดัทําใบข้อเสนอแบบประกันภัย การจดัทําใบคําขอเอาประกันภัย
และนําส่งใบคําขอฯ ไปยังบรษัิทฯ
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5. Joint-Exchange Development Initiation 
(JEDI)

ธนาคารได้พัฒนาระบบ Joint-Exchange Development Initiation 

(JEDI) ข้ึนมาเพือ่เป็น Ecosystem ทีจ่ะเชือ่มโยงการซือ้ขายหุน้ และตลาดสัญญา 

ซือ้ขายล่วงหน้า หรือ TFEX เข้ากับบริการของธนาคาร โดยผู้ที่ซื้อสัญญา  

USD/THB Futures สามารถน�าดอลลาร์มาส่งมอบกับธนาคารกรุงไทยได้

6. Biz Now 
ธนาคารมุ่งยกระดับการให้บริการผ่านผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ 

ภายใต้แนวคิด Digital-based Transaction Banking ที่สามารถตอบโจทย์ 

ลูกค้าในภาคธุรกิจทุกขนาด โดยได้มีการน�าเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอน

และระยะเวลาในการเปิดบัญชี รวมถึงการสมัครใช้บริการต่าง ๆ ให้กับ

ลกูค้านติบิคุคล ผ่านแพลตฟอร์ม “Biznow” ซ่ึงมกีารเชือ่มต่อข้อมลูตรงกบั 

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐในข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้า

นิติบุคคล รวมท้ังมีการน�านวัตกรรมการรู้จักลูกค้า และการยืนยันตัวตน 

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC & e-Signature) และเทคโนโลยี 

การจดจ�าใบหน้า (Facial Recognition) เข้ามาช่วยอ�านวยความสะดวก 

ช่วยลดจ�านวนเอกสารทีต้่องใช้ในการเปิดบญัช ีและการสมคัรใช้บรกิารต่าง ๆ   

ของธนาคาร ซึง่สามารถท�าให้เปิดบญัชนีติบิคุคลพร้อมสมคัรบรกิารธนาคารได้ 

แล้วเสร็จภายใน 30 นาที โดยปัจจุบันอยู่ในช่วงการเปิด pilot ที่ 20 สาขา 

และเตรียมพร้อมเปิดให้บริการทั่วประเทศต่อไป

7. Digital Supply Chain Financing 
สืบเนื่องจากโครงการภาครัฐที่ธนาคารกรุงไทยมีส่วนร่วมด�าเนิน

มาตรการช่วยเหลือกลุม่ร้านค้าต่างๆ ทีเ่ข้าร่วมโครงการ อาทิ ร้านค้าประชารฐั  

ชิมช้อปใช้ คนละครึ่ง เป็นต้น เพื่อต่อยอดกลุ่มร้านค้าเหล่านี้ให้มีความ

แขง็แกร่งขึน้ สามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทุนได้ง่ายขึน้ โดยมิต้องใช้หลักประกัน 

หรอืเอกสารทางการเงนิในการขอสนิเชือ่ธนาคารในรปูแบบเดมิ ท�าให้ร้านค้า

มีโอกาสเติบโต ขยายธุรกิจของตนเองได้ โดยการพิจารณาสินเชื่อ Digital 

Supply Chain Financing (DSCF) จะพจิารณาสินเชือ่ ด้วยข้อมลูการซือ้-ขาย  

ระหว่างร้านค้ากับ Distributor โดยเน้นกลุ่มลูกค้าสินค้าสินเชื่อรายเล็ก 

(SSME) และร้านค้ารายย่อย (Micro)

- Wireless LAN for Customers & Staff ธนาคารได้ด�าเนินการติดตั้ง  

Wireless LAN ภายในสาขาธนาคารส�าหรับรองรับการใช้งาน 

จากลูกค้าและพนักงาน และติดตั้งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย  

ตามมาตรฐาน PCI-DSS เพื่อเปลี่ยนรูปแบบสาขาและการให้บริการ

ไปสู่การเป็น Digital Banking 

- QR Code ส�าหรับ E-leaflet, ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม 

และประกาศอื่น ๆ ของธนาคาร เพื่อตอบโจทย์สาขาของธนาคาร

ที่มุ่งสู่การลดการใช้กระดาษ และเป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อม 

ธนาคารจงึได้พฒันารปูแบบการให้บรกิารต่าง ๆ  ในรปูแบบ QR Code  

เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสประสบการณ์ที่สะดวก รวดเร็วและยังสามารถ 

จัดเก็บข้อมูลและเรียกดูรายละเอียดได้ตลอดเวลา
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ในปี 2563 

658 ราย 26 ราย 99 ราย 132 ราย

รายชื่อผู้ค้าท่ีขึ้นทะเบียน
ไวกั้บธนาคาร

จาํนวนผู้ค้าท่ีขึ้นทะเบียนใหม่ จาํนวนคู่สัญญารายใหม่
ท่ีมีมูลค่าการจดัหาเกินกวา่ 2 ล้านบาท

จาํนวนสัญญาท่ีได้รบั
การประเมินผลจากผู้ตรวจรบัพัสดุรวม

การบรหิารจดัการห่วงโซ่อปุทานอย่างย่ังยืน

ธนาคารให้ความส�าคญัในการบรหิารจดัการห่วงโซ่อปุทานโดยค�านงึถงึ 

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อป้องกัน

ความเสีย่งทีอ่าจส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์และการด�าเนนิธรุกจิท้ังทางตรง

และทางอ้อม ดังนั้น จึงได้ก�าหนดแนวทางด�าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้

เป็นหลักปฏิบัติร่วมกันเพ่ือร่วมกันส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน 

ทีดี่ทีส่ดุให้แก่ลูกค้าตาม Vision Mission ของธนาคาร โดยธนาคารด�าเนนิการ 

จดัหาพสัดโุดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ มนีโยบาย ระเบยีบ 

และหลกัเกณฑ์ทีช่ดัเจนในการด�าเนนิการจดัหาพสัด ุ ม ี “จรรยาบรรณคูค้่า”  

และ “แนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างร่วมกับธนาคารอย่างยั่งยืน” 

เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานและที่ส�าคัญอย่างยิ่ง คือ ธนาคารมุ่งเน้น 

การต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชนั ต่อต้านการให้หรอืรับสนิบนทกุรปูแบบ  

ซึ่งธนาคารได้ประกาศกับคู่ค้าอย่างชัดเจนและสม�่าเสมอ และติดตาม

ประเมินผลคู ่ค ้าเพื่อให้มั่นใจว่าคู ่ค ้าทุกรายด�าเนินการตามแนวทาง 

ได้อย่างเคร่งครดั และน�าผลการประเมนิท่ีได้รบัมาเป็นข้อมลูในการปรบัปรงุ

พัฒนาการบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  

ในปี 2563 ธนาคารมีรายชื่อผู้ค้าที่ขึ้นทะเบียนไว้กับธนาคาร จ�านวน 

รวมทั้งสิ้น 658 ราย ในปี 2563 จ�านวนผู้ค้าท่ีขึ้นทะเบียนใหม่ 26 ราย  

จ�านวนคูส่ญัญารายใหม่ทีม่มีลูค่าการจดัหาเกนิกว่า 2 ล้านบาท จ�านวน 99 ราย  

จ�านวนสัญญาท่ีได้รับการประเมินผลจากผู้ตรวจรับพัสดุรวม 132 ราย  

ทัง้นี ้ คูส่ญัญาของธนาคารได้รบัทราบแนวทางการด�าเนนิงานภายใต้จรรยาบรรณ 

ธุรกิจธนาคารและจรรยาบรรณคู่ค้า อันประกอบไปด้วยการต่อต้านการให้

หรอืรบัสนิบนและการทจุรติ ความรบัผดิชอบต่อสังคม การดแูลสิง่แวดล้อม 

ชีวอนามัย และการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยสื่อสารผ่านเว็บไซต์ธนาคาร 

ระบบงานทะเบียนผู้ค้า  

ธนาคารมีกระบวนการในการประเมินผลและรับฟังความคิดเห็นท้ังในส่วนของคู่ค้า/คู่สัญญา และธนาคาร ดังนี้

ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคู่ค้า เพื่อทบทวนและประเมินผลงานของคู่ค้าและส่งเสริมให้มีการพัฒนาปรับปรุงการด�าเนินงาน

ของคู่ค้าตามแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างร่วมกับธนาคารอย่างยั่งยืน 

รับฟังความคิดเห็นจากคู่ค้า เพื่อเปิดโอกาสให้คู่ค้าแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการร่วมกัน

การจัดกลุ่มคู่ค้าที่มีความส�าคัญและความเสี่ยงท่ีมีผลต่อการให้บริการลูกค้าและความย่ังยืน (Critical Supplier) เพื่อบริหาร

ความเสี่ยงและบริหารความสัมพันธ์อย่างเหมาะสม

ประเมินศักยภาพของคู่ค้า ว่ายังมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของธนาคาร 

01

02

03

04

รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2563064



การบรหิารทรพัยากรบุคคล

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนพันธกิจและวิสัยทัศน์ของธนาคาร 

ในการสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน “Growing Together for  

Sustainability” ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย พนักงาน ลกูค้า ภาครัฐ และผูถ้อืหุน้ รวมถงึ 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ธนาคารที่มุ่งสู่การเป็น Future Banking ธนาคาร

ได้ด�าเนินการปรับเปลี่ยนแนวนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้น

ในเรื่องการสร้างความรู้ทักษะ Future Skills ให้แก่พนักงาน การปรับเปลี่ยน

องค์กรให้เป็น Agile Organization การส่งเสริมวัฒนธรรมการท�างานที่มี

ความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคมและมุ่งสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์

ตามคณุธรรมอตัลกัษณ์ของธนาคาร และการบรหิารการเปลีย่นแปลงเพือ่ให้

เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ก�าหนดไว้ (Change Management) 

กลยุทธ์กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล
โดยในปี 2563 ธนาคารผลักดันการด�าเนินงานส�าคัญ 6 ด้าน คือ 

1. Workforce Rationalization ทบทวนแผนบริหารจัดการอัตรา

ก�าลังให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ รวมถึง Job & Organization 

Redesign และ Process Digitization โดยการน�าเครื่องมือทางเทคโนโลยี

เข้ามาช่วยในการท�างานมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน  

ลดระยะเวลาและขั้นตอนการท�างาน

2. Employee Development ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ทักษะของ

พนักงาน (Up-skill & Re-skill) ให้สามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์

ธนาคารได้ โดยการทบทวน Competency ที่สอดคล้องกับ Future Skills 

การปรับรูปแบบการพัฒนาความรู้ทักษะของพนักงานโดยเน้นรูปแบบ  

Non-classroom เช่น On-the-job Training, Special Project  

Assignment, Rotation เป็นต้น และ Online Training เช่น E-learning, 

KM Website เป ็นต ้น มากขึ้น การพัฒนาความรู ้ด ้าน Digital 

Trends, Cyber Security Awareness & Data Privacy Protection  

แก่พนกังาน รวมถงึการพัฒนาความรูท้กัษะของหวัหน้างาน โดยเฉพาะด้าน  

Leadership และ Engagement (Leadership Development)

3. Talent Management ธนาคารให้ความส�าคัญกับการดึงดูด  

บริหารจัดการ และรักษาบุคลากรกลุ่ม Talent โดยการจัดท�าโครงการพิเศษ 

เพื่อสรรหาบุคลากรภายนอกที่มีศักยภาพ การเปิดโอกาสให้พนักงาน  

Talent เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการส�าคัญของธนาคาร  

รวมถึงบทบาทในการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์

แก่พนักงานภายในองค์กร (Knowledge Management)

4. Performance Driven Organization (PDO) สร้างวฒันธรรมองค์กร 

ทีมุ่ง่เน้นผลการปฏบิตังิานเป็นส�าคญั เพือ่ยกระดบั Performance ของธนาคาร 

และการให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนกังาน รวมทัง้ส่งเสริม 

ในเร่ืองของการ Coaching & Feedback ของหัวหน้างานแก่พนักงาน 

อย่างต่อเนือ่ง และการน�าเครือ่งมือใหม่ ๆ  มาใช้ในการผลกัดนั Performance 

ของธนาคาร เช่น การน�าเครือ่งมอื OKR (Objective and Key Results)  

มาใช้ในการขบัเคลือ่นโครงการส�าคัญของธนาคาร (Initiative Project) 

5. กรุงไทยคุณธรรม ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทน 

ต่อการทจุรติ (Zero Tolerance) และการขบัเคลือ่นธนาคารสูก่ารเป็นธนาคาร

คณุธรรมต้นแบบ ผ่านยทุธศาสตร์ 3 ป. ได้แก่ ปลกูจิต ป้องกนั ปรบัเปลีย่น 

โดยมุง่เน้นการเปิดโอกาสให้พนกังานมส่ีวนร่วมในการระดมไอเดยีผ่านแนวคิด  

“ระเบิดจากข้างใน” เพื่อคิดค้นแผนงาน/นวัตกรรมการท�างานใหม่ ๆ  

จาก “ปัญหาทีอ่ยากแก้ ความดทีีอ่ยากท�า” และ Implement ผ่านเคร่ืองมอื  

Design Thinking & Hackathon เพื่อส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ 

คอื สร้างสรรค์ ส�าเรจ็ สัตย์ซือ่ สามัคค ีและสงัคม และการสร้างพฤตกิรรม 

ที่พึงประสงค์ของพนักงานตามคุณธรรมอัตลักษณ์ นอกจากนี้ธนาคาร 

ยังส่งเสริมบทบาทของหัวหน้างานในการเป็น First Line of Defense  

ซึ่งช่วยลดความเส่ียงจากการกระท�าความผิดและการทุจริตของพนักงาน 

ในองค์กรได้อย่างต่อเน่ือง 

6. One Krungthai ส�าหรับบริษัทย่อยส่งเสริมให้บริษัทในเครือ 

ที่ธนาคารถือหุ้น 100% มีทิศทางการด�าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล 

ท่ีสอดคล้องกับทิศทางของธนาคาร
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กลยุทธ์ เป้ำหมำย กำรด�ำเนินกำร

1. Workforce Management การบ ริหารจัดการอัตราก� าลั งที่ เ หมาะสม  

มปีระสทิธภิาพ สอดรบักบัความตอ้งการของธรุกจิ 

• ทบทวนแผนอัตราก�าลังและโครงสร้างองค์กรให้สอดรับ 

กับแผนธุรกิจ และการขับเคลื่อนธนาคารสู่ Future Banking 

โดยค�านึงถึงความเหมาะสมของธุรกิจและหลักสิทธิมนุษยชน

2. Employee Development พนักงานมีทักษะที่ เพียงพอและเหมาะสมต่อ 

การขับเคลื่อนธุรกิจ และยุทธศาสตร์ Future  

Banking ของธนาคาร

• ก�าหนดสมรรถนะการปฏิบัติงานที่เหมาะสม โดยพิจารณา

จากปัจจัยทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอก ท�าการประเมิน 

สมรรถนะอย่างเป็นระบบ เพ่ือค้นหาความต้องการในการพัฒนา 

บุคลากรเป็นรายบุคคล มุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานทั้งในด้าน 

Hard Skill และ Soft Skill โดยเฉพาะการเสริมสร้างสมรรถนะ

ดา้น Digital ส�าหรบัเตรยีมความพรอ้มพนกังานในการปฏบัิติ

งานเพือ่ขบัเคลือ่นยทุธศาสตร ์Future Banking รวมถงึพฒันา

ผู้บริหารให้มีภาวะผู้น�า

• ในการผลกัดนั Performance และสรา้ง Engagement ใหเ้กิดขึน้ 

ภายในองค์กรให้ความส�าคัญกับการ Up-skill & Re-skill  

พนักงานที่ได้รับผลกระทบจาก Digital Banking โดยเน้น 

การพัฒนาท้ังดา้น Performance และ Potential เพือ่ให้สามารถ 

เติบโตตามเส้นทางความก้าวหน้าได้

• ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา Leadership แก่หัวหน้าหน่วยงาน

ทุกระดับ เน่ืองจากหัวหน้าหน่วยงานเป็นปัจจัยส�าคัญในการ 

ยกระดับความผูกพันของพนักงาน (Engagement) และผลการ 

ปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงจะน�าไปสู่วัฒนธรรม Performance  

Driven Organization (PDO) ท่ีช่วยรักษาคนดีคนเก่ง  

และสร้างการเติบโตท่ีม่ันคงและย่ังยืนของธนาคารต่อไป

• ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Life-long Learning ให้แก่พนักงาน 

ในธนาคาร โดยเน้นการสร้างรูปแบบและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  

เช่น E-learning, Knowledge Management (KM) เป็นต้น

3. Talent Management ธนาคารสามารถดึงดูด บริหารจัดการ และรักษา

บคุลากรกลุม่ Talent ไดอ้ยา่งมปีระสิทธภิาพสงูสดุ

• ปรับปรุงช่องทางการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพภายนอก  

โดยมุ่งเน้นการใช้ช่องทาง Online การจัดท�าโครงการพิเศษต่าง ๆ   

รวมถึงการสร้างเครือข่ายพันธมิตร

• เน้นการมอบหมาย Project พิเศษเพ่ือให้พนักงาน Talent ได้แสดง 

ศกัยภาพตามความถนดัและความสนใจ สง่เสรมิการจดัท�า IDP  

เพือ่พฒันาสูก่ารเปน็ Successor ของธนาคาร และเพือ่การเตบิโต 

ตามเส้นทางความก้าวหน้าต่อไป

• ส่งเสริมการจัดท�า IDP เพ่ือพัฒนาสู่การเป็น Successor ของธนาคาร  

และเพื่อการเติบโตตามเส้นทางความก้าวหน้าต่อไป

4. PDO (Performance  

Driven Organization)

สร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ PDO เพื่อยกระดับ 

Performance ธนาคาร และการให้ผลตอบแทน 

ที่เหมาะสมแก่พนักงาน

• ให้ความรู้แก่พนักงานท่ัวท้ังธนาคารให้มีความเข้าใจในแนวทาง 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance) ตามแนวทาง PDO  

ของธนาคาร

• ส่งเสริมการให้ผลตอบแทนท่ีสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน 

ที่เกิดขึ้นจริง ท�ามากได้มาก ท�าน้อยได้น้อย ทั้งนี้ก็เพ่ือ 

เป็นก�าลังใจให้กับพนักงานที่ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที่

• ส่งเสริม Coaching & Feedback Culture

รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2563066
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5. กรุงไทยคุณธรรม สร้างองค์กรคุณธรรมต้นแบบและการผลักดัน 

ให้เกิดวัฒนธรรม Zero Tolerance ในองค์กร

• ด�าเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยส�าเร็จ 

หน่ึงในการสร้างพนักงานให้เป็นท้ังคนดีและคนเก่ง โดยโครงการ 

ดงักลา่วจะชว่ยใหพ้นกังานไดม้สีว่นรว่มในการระดมความคดิ  

“ปัญหาที่อยากแก้ ความดีท่ีอยากท�า” ผ่านกระบวนการ 

“ระเบิดจากข้างใน” เพื่อยกระดับกระบวนการท�างานที่มี

ประสทิธภิาพมากข้ึน การสรา้งวฒันธรรมท่ีไมท่นตอ่การทจุรติ  

(Zero Tolerance) และการขับเคลื่อนธนาคารคุณธรรม

ต้นแบบต่อไป

6. One Krungthai ผลักดันนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากร

บุคลากรที่สอดคล้องกันระหว่างธนาคารกับบริษัท

ในเครือที่ธนาคารถือหุ้น 100% 

• ผลักดันการด�าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกัน 

ได้แก่ Human Resource Management, Performance  

Driven Organization (PDO), Best Place To Work  

และกรุงไทยคุณธรรม

การด�าเนินงานด้านทรพัยากรบุคคล
ธนาคารก�าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาถึง 

แผนยุทธศาสตร์และปัจจยัต่าง ๆ  อาท ิยุทธศาสตร์ธนาคาร, กลยทุธ์สายงาน,  

Competency, Job Description, Career Path, Training Need, Training 

Road Map และ Future Trend โดยแบ่งกลุ่มพนักงานออกเป็น 2 ระดับ คือ 

ระดับผู้บริหาร และระดับพนักงาน ธนาคารได้ด�าเนินการพัฒนาพนักงาน

อย่างต่อเนื่องทุกปี เพ่ือให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์  

และวตัถปุระสงค์เชงิยทุธศาสตร์ของธนาคาร โดยธนาคารมกีารพฒันาทกัษะ

พนกังานใน 3 ด้าน คอื Core Competency, Management Competency 

และ Technical Competency อาท ิความรู้ผลติภณัฑ์ การขาย และการบรกิาร,  

สินเชื่อ, การพัฒนาภาวะผู้น�า (Leadership) ฯลฯ ทั้งนี้ ในปี 2563 ธนาคาร 

มนีโยบายทีจ่ะมุง่เน้นการพฒันาบคุลากรให้สอดคล้องตามแนวทางยทุธศาตร์  

2-Banking Model ที่แบ่งการด�าเนินงานออกเป็น 2 ด้าน คือ เรือบรรทุก

เครื่องบิน (Carrier) ที่มุ ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพและลดต้นทุน 

การด�าเนินงานของหน่วยงานหลัก และเรือเร็ว (Speed Boat) ที่มุ่งท�าธุรกิจ 

ในรูปแบบ Agile มีความคล่องตัวและรวดเร็ว รวมถึงมุ่งเข้าสู่ Digital 

Banking ภายใต้แนวคิด “เก่งงาน เก่งคน เก่งเทคโนโลยี” ดังนั้น ธนาคาร

จึงมีการวิเคราะห์ทบทวนและประเมินสมรรถนะบุคลากร (Competency) 

ใน 3 ด้านอย่างเป็นระบบ ได้แก่ Core Competency, Leadership 

Competency และ Technical Competency โดยเฉพาะในเรื่องของ 

Technical Competency ที่เป็นสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

ของพนกังาน ได้มกีารเพ่ิม Competency ด้าน Digital ให้สอดคล้องกบันโยบาย

การด�าเนินงานของธนาคารมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีการจัดแบ่งหมวดหมู ่

ของ Technical Competency ตาม Job Family เพื่อให้สมรรถนะ 

มคีวามสอดคล้องตามกลุ่มลกัษณะงานภายในองค์กร ท�าให้สามารถน�าไปใช้

ประเมินและพัฒนาบุคลากรทั้งในส่วนของ Carrier และ Speed Boat ที่มี

ความต้องการทกัษะ ความรู ้และคณุลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัได้อย่างเหมาะสม 

ธนาคารพัฒนาพนักงานผ่านหลากหลายช่องทาง ทั้งการฝึกอบรม

แบบ Classroom Training ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร รวมถึง Online  

Training ผ่านระบบ Video Conference, หลักสูตร E-learning  

และการเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ Email และ Digital 

Signage ทั้งนี้ เพ่ือให้กระบวนการพัฒนาบุคลากรและผู ้น�าเป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากรูปแบบการอบรมที่กล่าวไปข้างต้น  

ธนาคารยงัได้ออกแบบหลกัสตูรและเนือ้หาทีเ่น้นการเรยีนรูอ้ย่างมปีฏิสมัพันธ์  

โดยสอดแทรกเนื้อหาการอบรมเข้ากับกิจกรรมสันทนาการ หรือการจ�าลอง

เหตกุารณ์ต่าง ๆ  เพือ่ให้พนกังานรูส้กึมส่ีวนร่วมในการเรยีนรู ้และได้ทดลอง

ฝึกฝนในสถานการณ์จรงิ อาท ิหลกัสูตร Hackathon หลกัสตูร Consultative 

Selling Skill ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้เสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า 

ในสถานการณ์จริง หลักสูตร Strategic Planning and Development  

และหลักสูตร Coaching เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นบทบาทของหัวหน้างานในการพัฒนาพนักงาน 

ผ่านการเรยีนรูแ้บบ Non-classroom Training อาท ิการโค้ชโดยหวัหน้างาน,  

การมอบหมายให้ท�างาน Project, การฝึกอบรมในงาน (OJT) และเริ่ม

ติดตามผลของ Non-classroom Training นอกจากนี้ธนาคารยังสนับสนุน

ให้เกดิการพฒันาบคุลากรผ่านการแลกเปลีย่นประสบการณ์ระหว่างบคุลากร

ภายในธนาคาร (Experience based Training) ซึ่งผู้บริหารระดับสูง 

มส่ีวนร่วมสร้างบรรยากาศเพือ่ให้เกดิการเรยีนรูภ้ายในองค์กรอย่างต่อเน่ือง 

โดยท�าหน้าทีวิ่ทยากรภายใน (Internal Trainer) ถ่ายทอดความรูใ้ห้พนกังาน

โดยตรงเพื่อให้เกิดความย่ังยืนในการพัฒนาบุคลากร อีกท้ังยังมีการสร้าง 

วัฒนธรรมการโค้ช (Coaching Culture) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ 

การโค้ชระดับมืออาชีพตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้ผู ้บริหารสามารถ 

ใช้ทกัษะการโค้ชในการดงึศกัยภาพและสร้างแรงจงูใจในการท�างาน นอกจากนี้ 

เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์แห่งการเรียนรู้ ธนาคารยังเปิดโอกาส 

ให้พนักงานจากบริษัทในเครือเข้ารับการอบรมไปพร้อมกับพนักงานภายใน

ธนาคารอีกด้วย 

มาตรการด�าเนินงาน
ท่ามกลางความท้าทายทางเทคโนโลยีและการแข่งขนัท่ีรนุแรงจากคูแ่ข่ง 

(Bank และ Non-Bank) ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงผลกระทบจากการ 

Disruption ในธุรกิจ ธนาคารจึงมุ่งพัฒนาตามความสามารถของพนักงาน 

(Core Competency, Technical Competency) และความสามารถ 

ของผู ้บริหาร (Management Competency) โดยมีการวิเคราะห ์

และระบสุ่วนทีต้่องพัฒนา (Development Areas) เพ่ือน�ามาใช้ในการวางแผน 

การพัฒนาบุคลากรเพื่อปิด Competency Gap ท้ังน้ีเพื่อให้ธนาคาร 

067



บรรลุเป้าหมายการเป็น Digital Banking ที่มีการด�าเนินงานสอดคล้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบของหน่วยงานก�ากับ ในปี 2563 ฝ่ายบริหาร 

เส้นทางความก้าวหน้าและสรรหาบุคลากรได้ด�าเนินการทบทวนและประเมิน Competency ดังนี้ 

Competency Review
การวเิคราะห์ทบทวน Competency Model ธนาคารได้พจิารณาปัจจัยน�าเข้าท่ีส�าคญัต่าง ๆ  ประกอบด้วย ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ 

แผนระดับสายงาน กระบวนการปฏิบัติงาน ตลอดจนกระบวนการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรและปัจจัยภายนอกองค์กร ได้แก่ สภาวะการแข่งขัน 

ในธุรกิจการเงินการธนาคาร การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลธุรกิจ รวมถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจาก Digital Disruption  

และวกิฤตทางเศรษฐกจิจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ทีก่�าลังเผชญิอยูใ่นปัจจบุนั รวมถงึมกีารเปรยีบเทยีบ (Benchmark) กบั Competency Model 

กบัองค์กรหรอืสถาบนัชัน้น�าในธรุกจิการเงนิการธนาคาร โดยในปี 2563 ธนาคารมกีารปรบัปรงุพฒันา Competency Model ท้ังในส่วน Hard Skill และ Soft Skill

Competency Assessment
ธนาคารประเมินสมรรถนะในรูปแบบ 360 องศา เพ่ือให้ได้มุมมอง

การประเมินในหลากหลายมิติ โดยผู้ประเมินส�าหรับพนักงาน 1 ราย  

จะประกอบด้วย ผู ้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู ้ใต ้บังคับบัญชา  

และพนักงานประเมินตนเอง ท�าการประเมินผ่านระบบ HRMS โดยท�าการ

ประเมนิและสรปุผลเป็นประจ�าในแต่ละปี นอกจากนีใ้นขัน้ตอนการประเมนิ 

สมรรถนะ ธนาคารได ้ เพิ่ม เติมการก�าหนดแนวทางพัฒนาแบบ  

Non-Classroom Training ให้ผูบ้งัคบับญัชาได้ก�าหนดแนวทางพฒันาควบคู่

ไปพร้อมกับการประเมินสมรรถนะ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือผลักดัน Leadership 

Role ให้ผู้บริหารได้มีบทบาทในการผลักดัน Performance และสร้าง 

Engagement ให้กับพนักงาน 

Competency Gap Analysis
ภายหลังท�าการประเมนิสมรรถนะประจ�าปี ธนาคารจะท�าการประมวลผล 

การประเมินเพื่อวิเคราะห์ Competency Gap ของพนักงานรายบุคคล 

และน�าผลการวเิคราะห์มาใช้ในการจดัท�าแผนพัฒนารายบคุคล (Individual 

Development Plan) และแผนพัฒนาศักยภาพในระยะสั้นและระยะยาว 

(Training Plan) ต่อไป 

Training and Development
ฝ ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรในฐานะหน ่วยงานหลัก 

ในการพฒันาบคุลากรและผูน้�าได้พจิารณาปัจจยัต่าง ๆ  โดยเริม่จากรวบรวม

ข้อมูลความต้องการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานในระดับองค์กร ข้อมูล 

แผนยุทธศาสตร์ธนาคาร นโยบายของผู้บริหาร นโยบายของสายงาน  

รวมถึงความต้องการระดับบุคลากรเพ่ือน�ามาใช ้วิ เคราะห์ร ่วมกับ 

ปัจจัยอื่น ๆ อาทิ กรอบสมรรถนะ, ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร ์

ขององค์กรแผนปฏิบัติการขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ฯลฯ  

เพื่อน�ามาก�าหนดแผนการพัฒนาบุคลากรของธนาคารอย่างครอบคลุม 

ครบทุกมิติอันจ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง

ทกัษะการท�างานให้กบัพนกังาน เพือ่ให้รองรบักบัการด�าเนนิธรุกจิท่ามกลาง

การแข่งขันอย่างรุนแรง และการให้ความรู้ใหม่กับพนักงานที่มีการเปลี่ยน

ต�าแหน่งงาน (Up-skill & Re-skill) เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน โดยในปี 2563  

ธนาคารยังมุ่งเน้นการพัฒนาใน 4 ด้าน ดังนี้ 

1. Strengthen Foundation 

จากวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่มุ ่งไปสู ่การยกระดับธนาคาร 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม พร้อมสนับสนุนธนาคารสู่การสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) ธนาคารจึงได้ 

ด�าเนินการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ที่ก�าหนดไว้  

พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ในการปฏิบัติงานผ่านการจัดท�าหลักสูตรการเรียนการสอน อาทิ หลักสูตร 

“Lesson Learn for กรุงไทยคุณธรรม” ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนรู ้ 

ผ่านช่องทางออนไลน์แก่พนักงานธนาคารทุกระดับ, หลักสูตร “Market 

Conduct” ที่มุ ่งเน้นให้ความรู้พนักงานในเรื่องการให้บริการแก่ลูกค้า 

อย ่างเป ็นธรรมตามสิทธิขั้นพื้นฐานของลูกค ้า และผู ้มาใช ้บริการ 

ทางการเงิน และหลักสูตร “Design Thinking กระบวนการสินเช่ือ  

เพื่อ Productivity - Efficiency” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงาน

ระดมความคิดเพื่อค้นหาปัญหาที่แท้จริง เพื่อปิด Gap ข้อตรวจพบ 

ท่ีส�าคัญ ปรับปรุงกระบวนการสินเช่ือให้เกิด Productivity - Efficiency 

เป็นการป้องกันการทุจริตและความเสียหายแก่ธนาคาร ยกระดับ 

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีบรรษัทภิบาลท่ีดี ปราศจากการทุจริต

คอร์รัปชัน (Zero Tolerance) และสร้าง Public Trust ให้แก่ธนาคาร

Hard Skill: มีการปรับปรุง Core Competency โดยเพิ่มสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับ Data and Digital เพื่อให้บุคลากร 

ทั่วทั้งองค์กรสามารถปฏิบัติงานภายใต้บริบท Digital Organization ได้อย่างเหมาะสม และปรับปรุง Technical Competency 

โดยจัดแบ่งหมวดหมู่ให้สอดคล้องตาม Job Family โดยมีหมวด Digital and Data ที่มุ่งเน้นสมรรถนะด้านเทคโนโลยี 

และการจัดการข้อมูล เพื่อใช้ขับเคลื่อนหน่วยงาน Speed Boat โดยเฉพาะ

Soft Skill: มุ่งพัฒนา Leadership Competency ให้ผู้บริหารและหัวหน้างานมีทักษะการบริหารเพื่อผลักดัน Performance  

และสร้าง Engagement ให้กับพนักงานในองค์กร ในขณะเดียวกันยังคงให้ความส�าคัญกับ Life Balance โดยพัฒนา Emotional 

Resilience ให้พนักงานสามารถปรับตัวได้ดีภายใต้การเปลี่ยนแปลงและสภาวะวิกฤตทุกรูปแบบ

รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2563068



นอกเหนือจากความรู ้ความเข ้าใจด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

ธนาคารได้ให้ความส�าคัญในการพัฒนาความรู้ และทักษะพื้นฐานที่จ�าเป็น 

ต่อการท�างาน เพือ่รองรับความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ อาท ิความรู ้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Thai Financial Reporting 

Standards: TFRS) ฉบับที่ 9 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในประเทศไทย ต้ังแต่วันท่ี  

1 มกราคม 2563 ทีผ่่านมา และส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงานของธนาคาร 

ผ่านการจดัอบรมหลกัสตูร “ความรู้เบือ้งต้นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

(TFRS 9)” และหลักสูตร “TFRS 9 เครือ่งมอืทางการเงนิ - การบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง”  

โดยมุ ่งเน้นให้ทราบถึงหลักการและแนวทางการก�ากับดูแล ตลอดจน

การวิเคราะห์ธุรกิจการเงินการธนาคารผ่านงบการเงิน การบัญชีป้องกัน

ความเสี่ยง และการกระทบยอดทางบัญชีเพ่ือการตรวจสอบความถูกต้อง  

ส�าหรับพระราชบัญญตัคิุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2563 (Personal Data 

Protection Act, B.E. 2562 (2019) ซึ่งมีผลใช้บังคับอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 

27 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ธนาคารได้มีการจัดอบรมหลักสูตร “พ.ร.บ. 

คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 : PDPA” ซึง่เป็นการเรยีนรูผ่้านช่องทาง 

ออนไลน์ให้กบัพนกังานทุกระดบัทัว่ทัง้องค์กร อกีทัง้ยังด�าเนนิการให้ความรู้ 

ผู้บริหารด้านบทบาทในการรักษาวินัยพนักงานผ่านการจัดอบรมหลักสูตร 

“รู ้วินัย ลดเส่ียง เลี่ยงกระท�าผิด” เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ  

Three Lines of Defense 

2.  Leadership 

ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนาทักษะของผู้บริหารในด้านการสร้าง Inspiration 

และส่งเสริมให้เกิด Coaching Culture ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการยกระดับ 

ความผูกพัน (Engagement) และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

(Performance) ผ่านการจัดหลักสูตรภายในและภายนอกองค์กรให้กับ 

ผู้บริหารของธนาคาร อาทิ หลักสูตร “Storytelling”, หลักสูตร “Essential 

Coaching Tools for Leader” และหลักสูตร “Effective Coaching for 

Leader”

นอกจากน้ี เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ธนาคารมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างานของพนักงานทั่วทั้งธนาคาร 

ให้เป็นการท�างานแบบยืดหยุ่น (Flexi-Working) โดยพนักงานบางส่วน 

ท�างานจากที่บ้าน (Work from Home) ผู้บริหารจึงต้องมีการปรับเปลี่ยน

วิธีการบริหารจัดการ และติดตามผลการปฏิบัติงานของทีม เพื่อให้ยังคง

สามารถบรหิารสร้าง Engagement ให้กบัทมีงาน รวมถงึผลกัดนัให้ทมีงาน

สามารถท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพแม้ไม่ได้ปฏบัิตงิานในสถานทีเ่ดยีวกนั 

ธนาคารจึงได้จัดท�าคู่มือบริหารผลการปฏิบัติงานภายใต้การท�างานแบบ 

Flexible Working รวมถึงจัดหลักสูตร “Effective Team Management for 

Flexi-Working Environment” ส�าหรับผู้บริหารและพนักงาน 

3.  Up-skill & Re-skill 

เพื่อพัฒนาความรู ้และทักษะของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงาน 

ได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ ไปสู ่การสร ้างผลการด�าเ นินงานที่ดีขึ้น 

ขององค์กร ตามบริบทของธนาคารที่มุ่งก้าวไปสู่การเป็น Digital Banking 

ธนาคารจึงได้ก�าหนดทักษะที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง 

ตามนโยบายของธนาคาร ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

- Future Banking เพื่อเตรียมความพร้อมพนักงาน

ให้เข้าใจและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ เพื่อรองรับการเป็น Digital Banking อาทิ 

หลกัสตูร National Digital ID และยงัได้มกีารจดัท�า

สื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ Digital ให้กับพนักงาน

ทั่วทั้งธนาคาร อาทิ ความรู้เกี่ยวกับ Blockchain,  

AI, Digital Supply Chain Financing และ  

Human-centered Design เป็นต้น 

 ส�าหรับการเพิ่มพูนความรู้และอัปเดต Digital 

Trend ให้กับพนักงานกลุ่มศักยภาพและ Speed 

Boat ธนาคารได้จัดให้มีหลักสูตร Digital Short 

Course ซึง่เป็นหลกัสตูรท่ีมีระยะเวลาการอบรมสัน้  

สามารถน�ามาใช้ในการท�างานได้ทนัท ีทัง้ในรปูแบบ  

Classroom และ E-learning อาทิ หลักสูตร 

“Digital Enablement Program”, “Artificial 

Intelligence: Strategies for Leading Business 

Transformation” รวมถึงมีการน�า E-learning 

Platform SkillLane (TUXSA) ซ่ึงเป็นหลักสูตร

ออนไลน์ที่ได้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมพัฒนา

เนื้อหาหลักสูตร โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งในเรื่อง 

Data analytics, Digital Business Transformation,  

Digital Technology Management, การวางกลยทุธ์,  

การบริหารจัดการ, ทักษะเฉพาะทางในการ 

ด�าเนินการทางธุรกิจ และการสร้างภาวะผู ้น�า  

และ Platform Your Next U ซึ่งเสริมสร้างทักษะ 

ด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงาน  

ให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

- Retail เพือ่เสรมิสร้างความรูด้้านผลติภณัฑ์ การตลาด  

และการขายที่สอดคล้องกับการเป็น Digital 

Banking อาทิ หลักสูตรการขายกองทุนรวม 

อย่างมืออาชีพ : Superstar Module, KTB Financial 

Planner, Customer Relationship Management 

for HUB, ICR5Plus PRO และหลักสูตร Digital 

Marketing

- Credit & Core Business เพื่อเตรียมความพร้อม 

พนักงานในการบริหารประสบการณ ์ลูกค ้ า 

เพื่ อให ้ ได ้ รับบริการ ท่ี เหนือความคาดหมาย 

และสร้างความผกูพนัให้มปีระสทิธภิาพในยคุดจิทิลั 

อาทิ หลักสูตร “Pre & Post Sale Knowledge 

(Credit Analysis)”, หลักสูตร “Financial 

Accounting for Lenders (FAL)”, หลักสูตร 

“Unreliable Financial Statement Issues in 

Thailand & Financial Data Validation”, หลกัสตูร 

“Risk based Lending Workshop” และหลักสูตร 

“RM X2G2X Foundation Program”
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- Cyber Security & Privacy เพื่อรองรับการเป็น 

Digital Banking, อัตราการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง

ของจ�านวนธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบดิจิทัล 

และปริมาณของข้อมูล ธนาคารจึงได้จัดหลักสูตร

ด้าน Cyber Security และ Data Privacy ให้กับ 

พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หลักสูตร “ความรู้

เรื่องระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ (ISMS) ตาม ISO/IEC 27001:2013”, 

หลักสูตร “Information Security Awareness”, 

หลกัสตูร “CompTIA Security+ Online”, หลกัสตูร 

“กฎหมายคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล ส�าหรบับรหิาร

ทรัพยากรบุคคล (PDPA for HR)” และหลักสูตร 

“กฎหมายคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส�าหรับ 

งานตรวจสอบภายใน (PDPA for Internal Audit)”

- Data-Driven Organization พัฒนาบุคลากรจาก

หลากหลายสายงานไปสู่การเป็น Data Scientist  

ทีม่ทีกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ และการวเิคราะห์ 

ข้อมูล (Data Analytics) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย

ในการใช้ Data-Driven เพ่ือขับเคลื่อนองค์กร  

โดยมีวตัถปุระสงค์ในการพัฒนาพนกังานให้สามารถ 

น�าข้อมลูธนาคารท่ีมอียูไ่ปต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์ 

ในการจัดท�ากลยุทธ์และประกอบการตัดสินใจ 

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร 

ต่อการปฏบิตังิาน รวมไปถงึความสามารถในการสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ ๆ   

ให้กับองค์กรได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลากหลายกลุ่ม

ในยุคดิจิทัลได้มากขึ้น ซึ่งรวมถึงกลุ่ม 5 Ecosystems และเพื่อให้สามารถ

ด�าเนินธุรกิจได้ตามกระแสการเปลี่ยนแปลง ธนาคารได้ให้ความรู้พนักงาน

ในเรื่อง Agile Way of Working ควบคู่ไปกับเรื่อง Design Thinking  

เพ่ือให้สามารถน�าไปปรับใช้ได้จริงในการปฏิบัติงาน โดยธนาคารได้จัด

โครงการ Krungthai Hackathon เปิดโอกาสให้พนกังานท่ีสนใจสมัครเข้าร่วม 

โครงการแบบ Open Application และระหว่างการด�าเนินโครงการจะมี

การให้ค�าปรึกษาโดย Mentor ระดับประเทศ โดย Prototype ที่ได้รับการ

คัดเลือกจะได้รับการพิจารณาเพื่อพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการของ

ธนาคารต่อไป โครงการดงักล่าวจะช่วยกระตุน้และเป็นแรงบันดาลใจให้เกิด

การสร้าง Innovation ในองค์กร 

ในส่วนของความรู้ด้าน Digital ธนาคารได้จัดหลักสูตรและจัดท�า 

สื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับพนักงานทุกระดับท้ังในหน่วยงาน Carrier และ  

Speed Boat เสริมสร้างความรู้พื้นฐานเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงาน 

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคารท่ีมุ่งสู ่ Digital Banking ได้  

(สร้าง Basic Foundation) อาท ิหลกัสตูร National Digital ID, การเผยแพร่ 

ความรู้พ้ืนฐานด้าน Digital ผ่านโครงการ Digital Sharing รวมถึง 

สร้างความตระหนักรู้ทางด้าน Cyber Security ให้กับพนักงานซึ่งจะช่วยให้ 

การปฏบิติังาน/การใช้เทคโนโลยมีคีวามปลอดภยั รวมถงึป้องกนัความเสีย่ง  

(Risk) ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บ รวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูล อาทิ 

หลกัสตูรขัน้ตอนการรบัมือภยัคกุคามไซเบอร์ท่ีมาในรปูแบบอีเมลหลอกลวง  

(Phishing Mail), Ransomware : มลัแวร์เรยีกค่าไถ่  2020, หลกัสตูร พ.ร.บ. 

คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 : PDPA (Update) ผ่าน Google Form  

นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรเพื่อพัฒนาพนักงานในหน่วยงาน Carrier เพื่อให้

สามารถสร้างมลูค่าเพิม่ทางธรุกจิ หรอืมองหาโอกาสใหม่ ๆ  ทางธรุกิจ อาทิ 

หลกัสตูรเตรยีมความพร้อมต�าแหน่ง CRM (ต่อยอด Value Chain) อกีทัง้ยงัมี 

การจดักจิกรรมและหลกัสตูรท่ีส่งเสรมิการท�างานร่วมกนั (Synergy) ระหว่าง 

Carrier และ Speed Boat อาทิ หลกัสตูร RM X2G2X Foundation Program

4. Digital Banking

ธนาคารมุง่สร้างทกัษะทีจ่�าเป็นต่อการเป็น Digital Banking โดยพฒันา 

ทัง้ในด้าน Digital Mindset & Digital Literacy Skill และ Digital Skill ทีจ่�าเป็น 

รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2563070



ตัวอย่างหลักสูตรการอบรมผ่านระบบ E-Learning หรอืระบบ Online ท่ีได้ด�าเนินการในปี 2563 เสรจ็ส้ินเรยีบรอ้ย 
โดยยกตัวอย่างหลักสูตร แยกตามระบบ หรือ Platform ของธนาคาร ดังนี้ 

ล�ำดับ ชื่อหลักสูตร เครื่องมือ จ�ำนวนผู้อบรม (คน)

1. ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS 9) Google Form 20,345

2. Workshop Risk Identification for Audit Plan 2021 Google Meet 283

3. ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 E-Training 11,109

4. New Krungthai NEXT application Youtube live 2,686

5. Leadership Performance Development Online Zoom 136

6. Communicating with Infographics Microsoft Team 34

7. Skill Lane Online Platform Platform 2,019

ล�ำดับ รูปแบบกำรอบรม จ�ำนวนหลักสูตร % เทียบกำรจดัหลักสูตร

1. E-Learning 466 59.97%

2. Classroom 311 40.03%

Grand Total 777 100.00%

ข้อมูลกำรฝกึอบรมของพนักงำน 2561 2562 2563

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย (ชม./คน/ปี) 72.15 73.30 109.81

จ�านวนชั่วโมงการอบรมทั้งหมด (ชั่วโมง) 1,591,923 1,507,459 2,322,766

จ�าแนกตามเพศ (ชม./คน/ปี)

เพศชาย 56.18 77.41 94.38

เพศหญิง 63.69 71.55 116.49

จ�าแนกตามระดับพนักงาน (ชม./คน/ปี)

กลุ่มพนักงาน 56.18 97.38 104.76

กลุ่มผู้บริหาร 63.69 65.36 136.69

โดยผลจากการ Migrate หลักสูตรเป็น E-Learning ตั้งแต่เดือน ม.ค. - ธ.ค. ของปี 2563 ที่ผ่านมานั้น ผลของการอบรมผ่าน E-learning  

ต่อหลักสูตรทั้งหมดคิดเป็น 59.97% ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายจ�านวนหลักสูตรที่วางแผนไว้ที่ 50% ของจ�านวนหลักสูตรทั้งหมด 

นอกจากนี ้ธนาคารยงัมนีโยบายพัฒนาพนกังานให้เป็น Content Creator เพือ่ให้สามารถสร้างสรรค์และพฒันาสือ่การเรยีนรูเ้พือ่น�าไปใช้เป็นหลกัสตูร 

E-learning ของธนาคารและเผยแพร่ให้พนักงานเรียนรู้ได้ อาทิ หลักสูตร G Suite เข้าใจง่าย ภายใน 3 นาที, หลักสูตร Micro Learning ทิศทางเศรษฐกิจ 

ทิศทางธนาคาร และการท�างานในยุค New Normal เป็นต้น 

เพื่อเป็นการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดฝึกอบรม ธนาคารได้มีการประเมินผล และติดตามประสิทธิผลของการพัฒนา 

และระบบการเรียนรู้ของบุคลากรและผู้น�าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนด และน�าผลการประเมินและติดตามผลมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 

ความต้องการในการพัฒนาต่อไปอีกด้วย

ในปี 2563 พนักงานและผู้บริหารของธนาคารได้รับการฝึกอบรม โดยจ�าแนกตามเพศ และตามระดับพนักงาน ดังนี้  
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รูปแบบกำรจดัอบรม
จ�ำนวนหลักสูตร

(หลักสูตร)
จ�ำนวนรุน่

(รุน่)
จ�ำนวนพนักงำน

ท่ีเข้ำรบักำรอบรม (คน)

2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563

การเรียนรู้ภายในธนาคาร 395 399 213 1,331 1,097 485 99,674 74,479 30,635

การเรียนรู้ภายนอกธนาคาร 207 235 98 239 246 106 1,692 738 473

การเรียนรู้ผ่านระบบ 
E-Learning

40 40 466 370 213 588 33,448 342,624 304,136

นอกจากนี ้ธนาคารยงัค�านงึถงึสงัคมและสิง่แวดล้อม มีการก�าหนดวสัิยทศัน์ 

และพันธกิจในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

มีการด�าเนินโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการด�าเนินโครงการ โดยในปี 2562  

ธนาคารเริม่โครงการโดยมกีารให้ความรูด้้านสิง่แวดล้อมผ่านหลกัสูตรต่าง ๆ   

เช่น หลกัสตูรกรงุไทยรกัษ์สิง่แวดล้อมทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้เข้ารบัฟัง 

การบรรยายด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือช้ีให้เห็นถึงความส�าคัญของสิ่งแวดล้อม 

แบบต่าง ๆ อาทิ ป่าชายเลน ปะการัง พร้อมลงมือปฏิบัติปลูกป่าชายเลน

และปลูกปะการัง ณ ป่าชายเลนอ�าเภอคลองโคน และชายหาดดงตาล  

อ�าเภอสตัหบี มผีูเ้ข้าร่วมโครงการทัง้สิน้ 2,256 คน และในปี 2563 เนือ่งจาก

เกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ธนาคารได้จัดอบรม 

หลักสูตร “DIY หน้ากากผ้าฝ้ายมัสลิน” ข้ึน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ 

และลงมือปฏิบัติการเย็บหน้ากากชนิดผ้าได้ส�าเร็จ โดยพนักงานจะได้รับ

หน้ากากที่ตัดเย็บด้วยผ้ามัสลินจากการลงมือปฏิบัติของพนักงานไปใช้จริง 

และส่งมอบหน้ากากผ้าแก่พื้นที่ชุมชน ถือเป็นทางเลือกส�าคัญที่ใช้ป้องกัน

ความเสีย่งให้แก่พนักงานธนาคารและชมุชนได้ เพือ่ลดปัญหาการขาดแคลน 

หน้ากากอนามัย และยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดขยะ  

ในประเด็นของการใช้หน้ากากอนามัยแบบกระดาษที่ต ้องใช้แล้วท้ิง  

โดยมีการจัดอบรมจ�านวนทั้งสิ้น 5 รุ่น ซึ่งมีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 90 คน 

พร้อมจัดท�าสื่อการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่วิธีปฏิบัติแก่พนักงานธนาคาร

การก�าหนดและบรหิารค่าตอบแทน 
นโยบำยกำรบรหิำรค่ำตอบแทนของผู้บรหิำร  

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นผู ้พิจารณา 

และน�าเสนอค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงูรวมถงึกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคาร เพ่ือพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน 

ตามนโยบาย Performance Driven Organization (PDO) 

PDO เน้นให้องค์กรขบัเคลือ่นด้วยผลการปฏบิตังิานเป็นส�าคญั และตัง้อยู่

บนพืน้ฐานของความถกูต้องและเป็นธรรม โดยค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร รวมถงึ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่จะเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของธนาคาร 

ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว และสอดคล้องกบัผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร

แต่ละคน โดยผูบ้รหิารได้รบัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมและอยูใ่นระดบัท่ีสามารถ

แข่งขนัได้ในอุตสาหกรรม สะท้อนการเป็นธนาคารแห่งความยัง่ยนืผ่านการ

เปรยีบเทยีบกบัตวัชีว้ดัผลการปฏบัิตงิานทีก่�าหนดใน Balanced Scorecard 

รวมถงึผลการด�าเนนิงานของธนาคารเมือ่เทยีบกบัผลการด�าเนนิงานของบรษิทั

ท่ีอยู่ในระดับเดียวกันในทุกมิติ เพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จท่ีย่ังยืนในระยะยาว  

ภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีโปร่งใส และตามขอบเขตความรบัผดิชอบของต�าแหน่งงาน  

ซึ่งสะท้อนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความสามารถในการแข่งขัน

ของธนาคารเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินช้ันน�าในประเทศไทย  

โดยค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินและ 

ค่าตอบแทนอืน่ ๆ  ได้แก่ เงนิสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพีในส่วนของธนาคาร  

รวมถงึผลประโยชน์และสวสัดกิารอืน่ ๆ  ตามระเบยีบของธนาคาร เช่นเดยีวกัน 

กับพนักงาน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างแรงจูงใจในการท�างาน 

โดยมีการปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในปี 2563 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารระดับสูง 

ของธนาคารตามนิยามของ ก.ล.ต. ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการใหญ่  

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสรวม 27 คน เป็นจ�านวนเงนิรวม 331,335,128 บาท

ในปี 2562
หลักสูตรกรุงไทย
รกัษ์ส่ิงแวดล้อม

ในปี 2563
DIY หน้ากากผ้าฝา้ยมัสลิน

จาํนวน 5 รุน่

ผู้เข้าอบรมรวม
90 คน

ผู้เข้ารว่มโครงการ
2,256 คน

รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2563072



กำรจำ่ยค่ำตอบแทนของพนักงำน
การจ่ายผลตอบแทนให้กบัพนกังาน ธนาคารได้ด�าเนินงานตามนโยบาย 

PDO (Performance Driven Organization) คือ “องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย

ผลการปฏิบัติงานเป็นส�าคัญ” โดยพนักงานจะได้รับผลตอบแทนสอดคล้อง

ตาม Performance ของตนเอง นอกจากนั้นธนาคารดูแลให้พนักงานได้รับ

เงนิเดอืน และสทิธปิระโยชน์ทีเ่หมาะสมตามต�าแหน่งหน้าที ่ความรบัผดิชอบ  

และอยู ่ในอัตราที่เทียบเท่ากับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่น 

ธนาคารจดัให้มสีวสัดกิารทีห่ลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของ

พนักงานได้อย่างเหมาะสม และยังมีการพิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนพิเศษ

ระหว่างปีให้กับพนักงานที่มีศักยภาพสูงของธนาคาร

ธนาคารมกีารจ่ายเงนิตอบแทนพเิศษตามผลงาน (โบนสั) เป็นเงนิทีจ่่าย 

เพ่ือตอบแทนผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา ซ่ึงช่วยสร้างแรงจูงใจ 

ในการท�างาน ส่งเสริมให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในการท�างานอย่างต่อเนื่อง 

และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้ปฏิบัติงานกับธนาคาร

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน   
ธนาคารมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Per formance 

Management) ซึง่เป็นกระบวนการทีด่�าเนนิการอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง 

เพือ่ผลกัดนัให้ผลงานของพนกังานบรรลุเป้าหมายตามทีธ่นาคาร หน่วยงาน 

และบุคคลได้ก�าหนดไว้ ได้แก่ 

1. การวางแผนก�าหนดตวัวดัผลการด�าเนนิงาน เป้าหมาย และเกณฑ์ทีใ่ช้ 

ในการประเมินผลจะต้องมีความชัดเจน และสอดคล้องกับทิศทาง 

ตามยุทธศาสตร์ของธนาคาร โดยมีการน�าตวัชีว้ดัผลงาน (KPI) มาใช้เป็นเครือ่งมอื 

ก�าหนดเป้าหมายการท�างานของพนักงาน โดยมีการตกลงร่วมกันระหว่าง 

ผู ้บังคับบัญชากับผู ้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ให้ความส�าคัญ 

กับการมีส่วนร่วมระหว่างผู ้บังคับบัญชากับผู ้ปฏิบัติงานในการผลักดัน 

ให้พนักงานมีผลงานสูงขึ้น 

2. การตดิตามผลงาน การให้ค�าแนะน�าการปฏบิตังิาน และการสอนงาน  

(Coaching & Feedback) ผูบั้งคบับญัชาสามารถติดตามผลการปฏบัิตงิาน 

ของผูใ้ต้บงัคบับญัชาว่ามผีลงานคบืหน้าและใกล้บรรลเุป้าหมายตาม KPI เพยีงใด  

นอกจากนัน้ผูบ้งัคบับญัชาจะต้องหาแนวทางในการพฒันาผูใ้ต้บงัคับบญัชา  

เพื่อส ่งเสริมให ้ผู ้ ใต ้บังคับบัญชาท�างานได ้ดียิ่งขึ้น มีการสอนงาน  

และให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยวัดจากความส�าเร็จของงาน  

โดยเทียบกับเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 

4. การเชือ่มโยงผลทีไ่ด้จากการประเมนิไปใช้ในการพิจารณาผลตอบแทน 

ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินให้แก่พนักงานทั่วท้ังองค์กร เพื่อเป็นการ

สร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี มีความมุ่งม่ันในการ

ท�างานตามหลัก Pay for Performance เพื่อมุ่งสู่การเป็น Performance 

Driven Organization 

การวางแผน (Planning)

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
(Performance Appraisal)

• KPI Setting
• Target Setting

การติดตามผลงาน
(Monitoring & Managing

Performance)
• Coaching &
  Feedback
• Review and
  Tracking

เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงาน
กับผลตอบแทน

• ขึ้นเงนิเดือน
• โบนัส
• เล่ือนตําแหน่ง

• การวดัผล
  การปฏิบัติงาน
• Performance
  Ranking
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ในปี 2563 ธนาคารกรุงไทยมีบุคลากรจ�านวนทั้งสิ้น 20,262 คน สามารถจ�าแนกตามเพศ ประเภทการจ้าง พื้นที่ และระดับพนักงาน ดังนี้

ข้อมูลจ�ำนวนของพนักงำน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

จ�ำแนกตำมประเภท
กำรจำ้ง

จ�ำแนกตำมระดับ
พนักงำน

ชำย
(คน)

หญิง
(คน) รวม ชำย

(คน)
หญิง
(คน) รวม ชำย

(คน)
หญิง
(คน) รวม

พนักงานจ้าง

เต็มเวลา  

(Full-time)

พนักงาน

ประจ�า

ผู้บริหารระดับสูง 50 29 79 56 27 83 59 33 92

ผูบ้รหิารระดบัตน้-กลาง 1,498 1,694 3,192 1,446 1,643 3,089 1,427 1,657 3,084

พนักงาน 4,938 13,397 8,335 4,774 13,025 17,799 4,439 12,495 16,934

รวม 6,486 15,120 21,606 6,276 14,695 20,971 5,925 14,185 20,110

พนักงาน

ชั่วคราว

ลูกจ้างบริการ* 103 36 139 77 33 110 75 30 105

Outbound** 2 17 19 26 26 52 24 23 47

รวม 105 53 158 103 59 162 99 53 152

รวมทั้งหมด 6,591 15,173 21,764 6,379 14,754 21,133 6,024 14,238 20,262

*ลูกจ้างบริการ : ลูกจ้างทั้งหมด ยกเว้นลูกจ้างท�าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์

**ลูกจ้างอื่น ๆ : ลูกจ้างท�าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ ลูกจ้างท�าหน้าที่ตรวจสอบกิจการและที่พักอาศัยลูกค้า และลูกจ้างท�าหน้าที่ติดตามหนี้รายย่อยภาคสนาม

ข้อมูล
รอ้ยละของพนักงำนท้ังหมด*

2561 2562 2563

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

พนักงานที่ได้รับการประเมินต่อพนักงานทั้งหมด 100 % 100 % 100 %

จ�าแนกตามเพศ 

เพศชาย 100 % 100 % 100 %

เพศหญิง 100 % 100 % 100 %

จ�าแนกตามระดับพนักงาน 

กลุ่มพนักงาน 100 % 100 % 100 %

กลุ่มผู้บริหาร 100 % 100 % 100 %

รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2563074



กำรด�ำเนินงำนด้ำน Employee Engagement ของธนำคำร 
ธนาคารมุง่เน้นการสร้างความมุง่มัน่ผกูพนัระหว่างพนักงานกบัธนาคาร 

อย ่างจริงจัง จึงได ้ท�าการส�ารวจความมุ ่งมั่นผูกพันของพนักงาน 

ที่มีต่อธนาคารปีละ 2 คร้ังอย่างต่อเน่ือง ผ่านช่องทาง Google Form  

พร้อมกันทั่วทั้งธนาคาร ซึ่งพนักงานสามารถเข้าตอบแบบส�ารวจฯ  

ได้ทุกที่ ทุกเวลา แม้ไม่ได้อยู่ในที่ท�างานผ่าน Smart Device ของตนเอง 

เพื่อให้ธนาคารทราบถึงความคาดหวังในการท�างานของพนักงานและระดับ 

ความมุง่มัน่ผกูพนัของพนกังานทีม่ต่ีอธนาคาร โดยหน่วยงานกลางด้านงานวิจยั 

ของธนาคารเป็นผู้ก�าหนดกระบวนการวัดผลและตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐาน  

เพื่อให้มั่นใจว่าผลส�ารวจที่ได้สะท้อนสภาพการณ์ที่แท้จริง

ในปี 2563 เพ่ือเป็นการยกระดับการด�าเนินงานด้านเสริมสร้าง 

ความมุ่งมั่นผูกพัน (Employee Engagement) ธนาคารจัดให้มี Employee 

Engagement Agent จากทุกสายงานของธนาคาร เพ่ือร่วมน�าผลลัพท ์

จากการส�ารวจฯ ไปใช้ในการเสริมสร้างยกระดบัความมุง่มัน่ผกูพนัของสายงาน  

อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงจัดโครงการสร้างจิตส�านึกรักและความภาคภูมิใจ 

ที่มีต่อธนาคาร สร้างวัฒนธรรมการยกย่องชมเชยผ่านกิจกรรมและ 

สือ่ประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ  ของธนาคาร เช่น กจิกรรมบอกรกักรงุไทย หวัใจสฟ้ีา  

กิจกรรมส่งก�าลังใจฝ่าวกิฤต COVID-19 กจิกรรม "จากน้องกรุงไทย ส่งให้พีเ่กษยีณ"  

สื่อ VDO ชุด เพราะพวกเราทุกคนไม่ยอมแพ้... "ขอบคุณนะ" คู่มือ 

เสริมสร้างความมุ่งมั่นผูกพัน เป็นต้น 

พร้อมท้ังธนาคารได้สร้างช่องทางการสือ่สารในหลายรปูแบบเพือ่กระตุ้น

การมีส่วนร่วมของพนักงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล และการแสดง 

ความคิดเห็น สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีทั้งในระดับพนักงาน  

และระหว่างหน่วยงานทั่วประเทศ 

โดยในปี 2563 มีพนักงานให้ความร่วมมือตอบแบบส�ารวจมากถึง 

97.73%* มีผลส�ารวจความมุ่งมั่นผูกพันในภาพรวมธนาคารเท่ากับ 91.26% 

ซึ่งคะแนนระหว่างเพศหญิงและเพศชายในปี 2563 และย้อนหลังไปอีก 4 ปี 

ไม่มีความแตกต่างกัน เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคาร 

สื่อ VDO ชุด เพราะพวกเราทุกคนไม่ยอมแพ้... "ขอบคุณนะ"

กิจกรรมส่งก�าลังใจฝ่าวิกฤต COVID-19

เท่ากับในปี 2563
มีพนักงานให้ความรว่มมือ
ตอบแบบสํารวจ
มากถึง 97.73%*
มีผลสํารวจความมุ่งมั่นผูกพัน
ในภาพรวมธนาคารเท่ากับ

91.26
%
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การจดัสวสัดิการส�าหรบัพนักงาน
ธนาคารจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่การปฏิบัติงานที่ส�าคัญของธนาคาร ทั้งอาคารส�านักงานใหญ่ ส�านักงานธุรกิจ ส�านักงานเขต 

สาขา รวมถึงพื้นที่ท�าการของธนาคาร ทั้งในนครหลวงและภูมิภาค โดยมีรายละเอียดสวัสดิการตามข้อที่เกี่ยวข้อง

ค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรพนักงำนธนำคำรกรุงไทยแบ่งตำมประเภท พนักงำน
ประจ�ำ

พนักงำน
สัญญำจำ้ง

ลูกจำ้ง
ชั่วครำว Outbound

ด้านเศรษฐกิจ

เงินเดือน

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 

เงินค่าล่วงเวลา - -

เงินยืมสวัสดิสงเคราะห์ -

เงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย -

เงินสมทบเงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย -

เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ - -

เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ -

เงินกู้เพื่อสวัสดิการพิเศษ -

เงินช่วยเหลือพิเศษแก่พนักงานธนาคารที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ตั้งอยู่บนเกาะ - -

ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต

เงินช่วยเหลือกรณีทุพพลภาพหรือถึงแก่กรรมจากการท�างาน

เงินทดแทน กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ถึงแก่กรรมเนื่องจากท�างาน 

เงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ อันมิใช่เนื่องจากท�างาน 

เงินสงเคราะห์ค่าฌาปนกิจ 

การฌาปนกิจสงเคราะห์ - -

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ - -

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือบุตร

เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน

ด้านการจูงใจ

รถยนต์ประจ�าต�าแหน่ง - -

เงินประจ�าหน่วยงาน - -

เงินเพื่อตอบแทนความชอบในการท�างาน - -

เงินตอบแทนพิเศษในการท�างานกับธนาคารนาน - -

เงินตอบแทนพิเศษพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ต่อเนื่อง 

เงินตอบแทนสาขาที่เปิดท�าการทุกวัน - -

เครื่องแบบพนักงาน - -

ด้านสุขภาพ อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

สวัสดิการรักษาพยาบาลและทันตกรรม -

การตรวจร่างกายประจ�าปี -

Fitness Center

รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2563076



ค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรพนักงำนธนำคำรกรุงไทยแบ่งตำมประเภท พนักงำน
ประจ�ำ

พนักงำน
สัญญำจำ้ง

ลูกจำ้ง
ชั่วครำว Outbound

ด้านนันทนาการ สันทนาการ

บ้านพักสวัสดิการพนักงาน

วิปัสสนากรรมฐาน

กีฬาและนันทนาการ

ด้านการอ�านวยความสะดวกอื่น ๆ

ร้านสหกรณ์พนักงานธนาคารกรุงไทย จ�ากัด

บริการพนักงานต่าง ๆ อาทิ บริการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, 

การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ การอ�านวยความสะดวกด้านการพนักงาน

ร้านอาหารสวัสดิการ

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

ด้วยระบบการบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ท�าให้ธนาคารเป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของพนักงาน โดยในปี 2563 ธนาคารมีอัตรา 

การกลับเข้าท�างานและอัตราการคงอยู่ของบุคลากรหลังการใช้สิทธิ์ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร (จ�าแนกตามเพศ) ดังนี้

กรณีของกำรลำ เพศชำย เพศหญิง รวม

จ�านวนพนักงานที่มีสิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร 6,024 14,238 20,262

จ�านวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร 68 23 91

จ�านวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลางานเลี้ยงดูบุตรแล้วกลับมาท�างาน 67 21 88

อตัรากลบัมาท�างานและการคงอยูข่องพนกังานทีก่ลบัมาหลงัจากระยะการลาหยุด

สิ้นสุดลงแล้ว

98.53% 91.30% 96.70%

จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตร 

และยังท�างานต่อหลังจากนั้นไป 1 ปี (เปรียบเทียบปี 2562 กับ 2563)

74* 27** 83

* ปี 2562 มีพนักงานชายลาช่วยภรรยาเลี้ยงดูบุตรแล้วกลับมาท�างาน จ�านวน 77 ราย และท�างานถึง 31/12/2563 จ�านวน 74 ราย (ออก 3 ราย)
**ปี 2562 มีพนักงานเพศหญิงลาเลี้ยงดูบุตร แล้วกลับมาท�างาน 31 ราย และท�างานถึง 31/12/2563 จ�านวน 27 ราย (ออก 4 ราย)

หมายเหตุ: 
- ลาเลี้ยงดูบุตร คือ เพศหญิงลาเลี้ยงดูบุตรต่อ หลังจากลาคลอดแล้ว
- ลาช่วยภรรยาเลี้ยงดูบุตร คือ เพศชายลาช่วยภรรยาเลี้ยงดูบุตร

กำรด�ำเนินงำนด้ำน Talent attraction and retention  
ปัจจุบันธนาคารจะพิจารณารับพนักงานใหม่ โดยเน้นหน่วยงาน 

ทีม่คีวามจ�าเป็นต่อการรองรบั Digital Banking ขณะทีพ่นกังานเดมิธนาคาร

จะเน้นพัฒนาพนักงานให้มีทักษะใหม่ ๆ (Re-skill) ที่สอดคล้องกับบริบท 

ในปัจจุบัน เพ่ือให ้พนักงานมีขีดความสามารถที่พร ้อมปฏิบัติงาน  

และธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก�าหนด

ภายใต้นโยบายการมุ่งเน้นการพัฒนาธนาคารให้เป็น Digital Banking 

จากแผนยุทธศาสตร์ธนาคารที่ให้ความส�าคัญกับหน่วยงานท่ีผลักดัน 

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ Digitalization โดยเฉพาะสายงานเทคโนโลยี  

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อน Project ที่ธนาคารมุ่งไปสู่ Future Banking 

โดยธนาคารได้สรรหาพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญด้าน IT โดยเฉพาะ 

ด้าน Application Programming Mobile Application, Big Data, 

Blockchain เป็นต้น รวมถึงเฉพาะต�าแหน่งด้าน Business Analyst/

Developer/System Analyst/Programmer/Tester/Security เพื่อสนับสนุน

งานด้านการออกแบบและพัฒนาระบบงาน

ส�าหรับการดึงดูดบุคลากรภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถโดดเด่น

มาปฏิบัติงานกับธนาคารนั้น ปัจจุบันธนาคารยังเพิ่มช่องทางการสรรหา

บุคลากรที่มีความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้องกับ Digital Banking เช่น 

Data Scientist/Data Analytics โดยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน 

ภาครัฐและเอกชนในการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงที่ได ้รับทุน 
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จากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เข้ามาปฏิบัติงานกับธนาคาร โดยเข้าร่วม 

โครงการ Tech Career Coaching 2020, Job Expo Thailand 2020 

เป็นโครงการที่สมาคมธนาคารไทย และกระทรวงแรงงาน จัดขึ้นเพื่อ

ประชาสัมพันธ์โครงการ ต�าแหน่งงาน (โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี) หรือ

นวตักรรมใหม่ ๆ  ของธนาคาร เพ่ือสรรหาบคุลากรเข้ามาร่วมพัฒนานวตักรรม

ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจและบริการด้านการเงินที่มุ ่งสู่การเป็น Digital 

Banking โดยเมื่อเข้ามาร่วมปฏิบัติงานกับธนาคาร ธนาคารจะมอบหมาย 

งานที่เป็น Project-Based และมีการน�าลักษณะการท�างานแบบ Agile  

มาปรับใช้ นอกจากน้ันธนาคารจะมีการพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสม 

กบัทกัษะ ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ โดยเทียบเคยีงกบั Market Rate 

และธนาคารยังได้มีการปรับรูปแบบองค์กรให้มีความคล่องตัว เหมาะสม 

กับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบัน 

แนวทางในการดูแลและรักษาพนักงานกลุ่มศักยภาพสูงของธนาคาร

แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน Financial และด้าน Non-Financial  

โดยในด้าน Financial ธนาคารได้มีการจัดท�า Compensation Review, 

Market Adjustment เพือ่ให้พนกังานได้รบัผลตอบแทนเหมาะสมสอดคล้อง

กบั Market Rate ขณะทีด้่าน Non-Financial นัน้ ธนาคารมกีารดแูลในด้าน 

Career Path เพือ่ให้พนกังานแต่ละคนมเีส้นทางความก้าวหน้าทีเ่หมาะสมกบั 

Performance และ Potential นอกจากนัน้ยังมีการจัดท�าแผนพฒันารายบคุคล  

(Individual Development Plan) เพื่อเตรียมพนักงานกลุ่มศักยภาพสูงให้มี

ความพร้อมส�าหรับการทดแทนต�าแหน่งที่สูงขึ้น (Successor) ต่อไป

ธนาคารกรุงไทยมีแนวทางในการดึงดูดบุคลากรภายนอกที่มีความรู้ 

ความสามารถ มศีกัยภาพสงูเป็นกลุม่ Top Notch มาปฏบิตังิานกบัธนาคาร

ผ่านโครงการต่าง ๆ ประกอบด้วย 

01 02

03 04

ด�าเนนิการสรรหาบคุลากรทีม่คีวามช�านาญเฉพาะ

ด้าน Digital โดยจัดโครงการ Krungthai IT Next 

Gen ให้กับหน่วยงานท่ีรองรับการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าว 

เพิ่มช่องทางในการสรรหาบุคลากรภายนอกเป็น

ช่องทางช้ันน�าท่ีรวบรวมผู้มีความรู้ความสามารถ

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศโดยเฉพาะ เน้นการสร้าง

ความร่วมมอืกบัพนัธมติร และการจดัท�าโครงการ

พเิศษ อาท ิKrungthai CITU Digital Co-Creation 

Initiative และเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาและ 

การสร้าง Branding ผ่าน Digital Channel 

มีการปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ ์การ

รับสมัครงานการสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับ 

สถานการณ์ COVID-19 โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามา

ช่วยประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ผ่านโปรแกรม 

Zoom และการสัมภาษณ์ผ่านระบบ Google 

Meet

การรับนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริม

ผู ้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (พสวท.) และโครงการทุนส�านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) เข้ามาชดใช้ทุนต่อเนื่องกับธนาคาร 

โดยธนาคารได้เริม่ด�าเนนิการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่

ปี 2559 โดยบุคลากรเหล่านี้จะมีทักษะทางด้าน 

Data Science & Data Analytics ซึ่งเป็นทักษะ

ทีธ่นาคารต้องการส�าหรับรองรบัสูก่ารเป็น Digital 

Banking 

รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2563078



นอกจากนัน้ในปี 2563 ธนาคารยงัได้มองหาช่องใหม่ ๆ ในการดงึดดู

บคุลากรศกัยภาพสงู โดยการให้ทนุส�าหรับพนกังานภายใน ส�าหรับการศึกษาต่อ  

ซึง่จะเน้นในสาขาวชิาทางด้าน Digital Banking ได้แก่ โครงการทุน Harbour.

Space@UTCC ซึ่งเป็นการพัฒนา Skill ทางด้าน Digital Banking เพื่อช่วย

ขบัเคลือ่นองคก์รควบคูไ่ปกับการสรา้งโอกาสในการเรยีนรู ้พฒันาศกัยภาพ 

ความสามารถ และเสริมสร้างทุนทางปัญญาให้กับพนักงาน

นอกเหนือจากการดึงดูดบุคลากรศักยภาพสูงผ่านโครงการต่าง ๆ 

ธนาคารจะพจิารณาผลตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัทักษะ ความรู ้ความสามารถ 

และประสบการณ์ โดยเทียบเคียงกับ Market Rate และภายหลังจากท่ี

พนักงานเข้ามาปฏิบัติงานธนาคาร ธนาคารจะดูแลและพัฒนาพนักงาน

กลุ่มศักยภาพดังกล่าวผ่านการจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 

Development Plan) และ Retention Program ต่อไป

Talent Retention
ด้านการ Retention พนักงานกลุ่มศักยภาพสูง ธนาคารได้ศึกษา 

ข้อมูลต่าง ๆ จาก Best Practice ในองค์กรชั้นน�าทั้งในและต่างประเทศ 

รวมท้ังยังได้น�าข้อมูลต่าง ๆ ภายในธนาคารมาวิเคราะห์ เพื่อเป็นการ 

วางแนวทางในการดูแลพนักงานกลุ่มดังกล่าวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

ในปี 2562 ต่อเนือ่งถงึปัจจบุนัในปี 2563 ธนาคารได้จดัท�า Monitoring Form 

เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลปัจจัยต่าง ๆ ที่จะ Retain พนักงาน  

ทั้งทางด้าน Career Path และผลตอบแทน โดยผลจาก Monitoring Form 

ดงักล่าวสายงาน HR จะน�าไปสือ่สารและหารอืกบั BU ต่าง ๆ  เพือ่หาแนวทาง

ในการ Retain พนักงานในแต่ละรายต่อไป 

โดยปัจจุบันแนวทางในการ Retain พนักงานกลุ ่มศักยภาพสูง 

ของธนาคารมีทั้งด้าน Financial และด้าน Non-Financial ซึ่งประกอบด้วย 

1. Quality of work ธนาคารมีการมอบหมายงาน หรือโครงการ 

ที่ท้าทายและเป็นโครงการที่ส�าคัญของธนาคารให้กับพนักงาน

กลุ่มศักยภาพสูงเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพพนักงานอยู ่เสมอ 

ยกตัวอย่างโครงการส�าคัญ เช่น โครงการ Krungthai Next,  

บตัรสวสัดกิารแห่งรฐั, โครงการชมิช้อปใช้, โครงการเราเทีย่วด้วยกัน  

เป็นต้น 

2. Future Growth ธนาคารมีการดูแลเส้นทางความก้าวหน้า 

ของกลุม่ศกัยภาพสงูผ่าน Monitoring Form เพือ่ช่วยในการ Monitor 

Career Path ของพนักงานแต่ละรายว่าอยู่ในจุดท่ีเหมาะสม 

กับ Performance และ Potential หรือไม่ หากอยู่ในจุดที่ต้องดูแล 

สายงาน HR จะร่วมหารอืกับ BU ต่าง ๆ  เพือ่หาแนวทางแก้ไขปัญหา 

ต่อไป

3. Reward ธนาคารมีการดูแลเงินเดือน และกระบอกเงินเดือน 

ของกลุ่มศักยภาพสูงแต่ละรายให้มีความเหมาะสมโดยเทียบเคียง

กับ Market Rate 

4. Work-life Balance ธนาคารดแูลด้านสวสัดิการต่าง ๆ  ท้ังของพนกังาน  

และครอบครัว (คู่สมรส บุตร) นอกจากน้ันธนาคารยังได้มีการ

ปรับสภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยเฉพาะหน่วยงานทางด้าน  

Innovation ให้มีความทันสมัย และกระตุ ้นให้เกิดความคิด

สร้างสรรค์ที่จะคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้กับธนาคารต่อไป

5. Inspiration ธนาคารเน้นจดักจิกรรมทีส่ร้าง Inspiration ให้กบัพนกังาน 

ในหลาย ๆ โอกาส ทั้งการให้พนักงานได้เข้าไปมีส่วนร่วมในงาน/

กิจกรรมส�าคัญ ๆ ของธนาคาร การจัดกิจกรรมให้นักเรียนทุน 

ของธนาคารได้มีโอกาสรับประทานอาหารกับผู ้บริหารระดับสูง  

เพือ่ให้นกัเรยีนทนุได้รบันโยบายโดยตรงจากผูบ้รหิาร ซึง่ธนาคารได้ม ี

การปรับรูปแบบของกิจกรรมทานข้าวกับผู ้บริหารระดับสูงให้ม ี

ความ Informal และผ่อนคลายมากขึ้น รวมทั้งสร้างบรรยากาศ 

ของกิจกรรมเพื่ อกระตุ ้ นให ้ เกิดการสื่ อสารแบบ 2-way 

communicat ion เพื่อเป ็นการเป ิดโอกาสให ้นักเ รียนทุน 

ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับธนาคารมากขึ้น

จากแนวทางในการ Attract และ Retain พนักงานกลุ่มศักยภาพสูง

ของธนาคารข้างต้น ก็เพื่อเป็นการเตรียมพนักงานกลุ่มศักยภาพสูงให้ม ี

ความพร้อมส�าหรับการทดแทนต�าแหน่งที่สูงขึ้น (Successor) รวมทั้ง 

เพื่อเป็นการดูแลและพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้

พนักงานเป็นก�าลังส�าคัญของธนาคารในการที่จะขับเคลื่อนไปสู่การเป็น 

ธนาคารแห่งอนาคตที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
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จ�านวนและอตัราส่วนของพนักงานเข้าใหม่ และพนักงานท่ีพ้นสภาพ แยกตามช่วงอายุ เพศ และภูมิภาค

ข้อมูลพนักงำน
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

เข้ำใหม่
(คน)

พ้นสภำพ 
(คน)

เข้ำใหม่
(คน)

พ้นสภำพ 
(คน)

เข้ำใหม่
(คน)

พ้นสภำพ 
(คน)

จ�านวนของพนักงานจ�าแนกตามเพศ

- ชาย 287 594 386 417 128 296

ร้อยละ 4.35 9.01 6.05 6.54 2.12 4.91

- หญิง 367 854 456 678 115 421

ร้อยละ 2.42 5.63 3.09 4.60 0.81 2.96

รวม 654 1,448 842 1,095 243 717

จ�านวนของพนักงานจ�าแนกตามช่วงอายุ

- อายุ < 30 233 303 294 162 45 70

ร้อยละ 5.35 6.95 12.17 6.71 3.25 5.05

- อายุ 30 - 50 415 521 532 516 191 335

ร้อยละ 3.41 4.29 3.98 3.86 1.39 2.44

- อายุ > 50 6 624 16 417 7 312

ร้อยละ 0.11 11.89 0.30 7.81 0.14 6.03

รวม 654 1,448 842 1,095 243 717

จ�านวนของพนักงานจ�าแนกตามพื้นที่

- กลาง (กทม. และปริมณฑล) 606 850 802 629 241 365

ร้อยละ 5.47 7.67 7.28 5.71 2.26 3.43

- ภูมิภาค 48 598 40 464 2 350

ร้อยละ 0.45 5.60 0.40 4.59 0.02 3.64

- ต่างประเทศ 0 0 0 2 0 2

ร้อยละ 0 0 0 13.33 0 14.26

รวม 654 1,448 842 1,095 243 717

อัตราส่วนพนักงานใหม่ : พนักงานพ้นสภาพ 0.45 1.00 0.77 1.00 0.34 1.00

กำรด�ำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนของธนำคำร 
1. ตามระเบียบการพนักงานเรื่องการแต่งตั้งและว่าจ้างพนักงาน 

ของธนาคาร ไม่มีระบุหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่เป็นการกีดกันการจ้างงาน 

หรือเลือกปฏิบัติ เช่น เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ แต่เปิดโอกาสการจ้างงาน 

อย่างเท่าเทียมโดยดูจากความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เป็นไปตาม 

คณุสมบตัขิองพนกังานรฐัวสิาหกจิ และมกีระบวนการคดัเลอืกอย่างโปร่งใส 

โดยมีการประกาศรับสมัคร และพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ 

ความมุ่งมั่นและทัศนคติที่ดี โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการท�าหน้าที่

พิจารณาสรรหาและคัดเลือก 

2. การพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเน่ือง ส่งเสริมพนักงาน

ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงดูแลสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

ท่ีปลอดภยั ให้สทิธแิละสวสัดกิารแก่พนกังานในด้านต่าง ๆ  เพือ่ให้พนกังาน

มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย 

และจิตใจ เคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงานในการรวมกลุ่มกัน 

เพื่อการเจรจาต่อรอง จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและค�าแนะน�า 

ที่ เป ็นระบบส�าหรับพนักงาน โดยมีการบริหารจัดการข้อร ้องเรียน 

อย่างเหมาะสม ตลอดจนให้การเยยีวยาในกรณเีกดิการละเมดิสทิธมินษุยชน 

ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม

รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2563080



สิทธิในการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรอง

ข้อพิพาทแรงงานเป็นศูนย์ ข้อพิพาทแรงงานเป็นศูนย์ ข้อพิพาทแรงงานเป็นศูนย์

เป้ำหมำย
ระยะยำวปี
2565

เป้ำหมำย
กำรด�ำเนินงำนปี 
2563 

ผลกำร
ด�ำเนินงำนปี 
2563

ธนาคารให้สิทธิ เสรีภาพ และการร่วมเจรจาต่อรอง ซึ่งถือเป็นสิทธิ

พื้นฐานเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของพนักงาน เพ่ือปราศจาก 

ข้อพิพาทแรงงาน โดยมีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ซึ่งก�าหนดให้มีการประชุม เป็นประจ�าทุกเดือน 

ในปัจจุบันมีสมาชิกจากทั่วประเทศ รวม 17,158 คน คิดเป็นร้อยละ 84.68 

ของจ�านวนพนักงานทั้งหมด 

ในปี 2563 มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทน

ฝ่ายลูกจ้างทั้งสิ้น 12 ครั้ง รวม 45 เรื่อง โดยได้จัดให้มีรูปแบบการเจรจา

ปรกึษาหารอืระหว่างผู้บรหิารระดับสงู และผู้แทนพนักงาน (สหภาพแรงงานฯ)  

เป็นไปในลักษณะร่วมปรึกษาหารือ (Joint Consultation meeting)  

เพือ่ให้พนกังานได้รบัทราบถึงแนวทางการด�าเนนิงานขององค์กร อปุสรรคหรอื 

ผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ 

การด�าเนนิงานขององค์กร โดยมุง่เน้นการมส่ีวนร่วม และการแสดงความคิดเหน็ 

ของพนักงานเป็นส�าคัญ นอกเหนือจากการประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทน

ฝ่ายนายจ้างและผูแ้ทนฝ่ายลกูจ้าง ยงัมกีารประชมุคณะท�างานคณุภาพชวีติ

ของพนกังานทีก่�าหนดให้มกีารประชมุอย่างต่อเนือ่งเป็นประจ�ามาโดยตลอด  

เพือ่ปรกึษาหารอืข้อเสนอต่าง ๆ  ให้มีความเหมาะสมและเกดิประโยชน์สงูสดุ

แก่ธนาคารและพนักงานควบคู่กันไป เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ธนาคารในการ

พิจารณาด�าเนินการต่อตามมติการประชุมระหว่างผู้แทนฝ่ายนายจ้างและ 

ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง อีกทั้งมีการส�ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับสวัสดิการ 

ของพนกังาน เพือ่รบัทราบ ระดบัความพงึพอใจในปัจจยัต่าง ๆ  ท้ังหาแนวทาง 

แก้ไขและปรบัปรงุ ทัง้นีธ้นาคารมคีวามเชือ่มัน่ว่า การสือ่สารทีด่แีละการแลกเปลีย่น 

ความคิดเห็นระหว่างธนาคารและพนักงานจะน�าไปสู่สัมพันธภาพที่ด ี

และท�าให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน

กรณีท่ีธนาคารมีก�าไรสุทธิ การจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนต่าง ๆ  

จะเป็นไปตามความเหมาะสม โดยเทียบเคียงกับ Industry Norms และ 

ปัจจยัอืน่ ๆ  ท่ีมเีหตผุลเหมาะสม ซึง่ตวัแทนฝ่ายนายจ้างและตวัแทนฝ่ายลกูจ้าง 

ได้ร่วมกันหารือตามกรอบของกฎหมายที่ใช้บังคับกับธนาคาร ยึดมั่น 

ในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติทั้งทางด้านเชื้อชาติ การนับถือ

ศาสนา เพศ และพวกพ้อง ส่งผลให้ธนาคารมแีรงงานสมัพันธ์ทีด่ ีมไิด้เกดิการ 

ยืน่ข้อเรยีกร้องจากพนักงาน โดยสามารถแสดงข้อมูลระหว่างปี 2561-2563 

ได้ดังนี้ 

กำรเจรจำต่อรองกับสหภำพแรงงำน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

จ�านวนข้อการเจรจาต่อรอง 0 0 0

จ�านวนข้อการเจรจาต่อรองที่ได้รับการแก้ไขแล้ว 0 0 0

จ�านวนข้อการเจรจาต่อรองก�าลังอยู่ระหว่างด�าเนินการ 0 0 0

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานหลากหลายช่องทาง ดังนี้

- E-mail: Whistle@krungthai.com/HR.care@krungthai.com

- Hotline: 0-2208-8887/E-Mail: hr_hotline@krungthai.com/App krungthai >> Tools >> Hotline โดยฝ่ายบริหารงานวินัยและพนักงานสัมพันธ์

เป็นผู้รับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ให้ค�าปรึกษา แนะน�า และพร้อมที่จะประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์

อันดีระหว่างธนาคารกับพนักงานเพิ่มมากขึ้นต่อไป 
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นอกจากนี ้ธนาคารยงัจดัท�าแนวปฏบิตัใิห้ทุกคนปฏบิตัติามเพือ่ป้องกนั 

และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท�างาน  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนไม่ว่าอยู่ในสถานะใด 

ได้รบัการปฏบิตัด้ิวยความเคารพในศกัดิศ์ร ีและปราศจากการถกูล่วงละเมดิ 

หรือคุกคามทางเพศในการท�างาน โดยธนาคารจัดสภาพแวดล้อม 

เพือ่ลดความเส่ียงทีจ่ะท�าให้เกดิการล่วงละเมดิ/คกุคามทางเพศขึน้ พร้อมทัง้ 

สร้างความตระหนกั ความรูค้วามเข้าใจในประเดน็ดงักล่าว ก�าหนดมาตรการ 

ป้องกันและจัดการกับปัญหาทีเ่กดิขึน้ และด�าเนนิการเมือ่เกดิกรณกีารร้องเรยีน 

เรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างทันท่วงที  

การล่วงละเมดิหรอืคกุคามทางเพศ คอื การกระท�าใด ๆ  หรอืพฤตกิรรม 

ทีส่่อไปในทางเพศทีเ่ป็นการบงัคับ การใช้อ�านาจทีไ่ม่พงึปรารถนาด้วยวาจา 

ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  

หรอืสิง่ของลามกอนาจารเกีย่วกบัเพศ หรอืกระท�าอย่างอืน่ในท�านองเดยีวกนั 

ซึง่จะท�าให้ผูอ่ื้นได้รบัความเดอืดร้อน ร�าคาญ ได้รบัความอบัอาย หรอืรูสึ้กว่า

ถกูเหยยีดหยาม และให้หมายรวมถงึการตดิตาม รงัควานหรอืการกระท�าใด

ทีก่่อให้เกดิบรรยากาศไม่ปลอดภยัทางเพศ โดยเฉพาะจากการสร้างเงือ่นไข 

ซึ่งมีผลต่อการจ้างงาน การสรรหา หรือการแต่งตั้ง หรือผลกระทบอ่ืนใด

ต่อผู้เสียหายทั้งในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา

กำรส่งเสรมิควำมหลำกหลำย และควำมเสมอภำคต่อกำร
จำ้งงำน

ธนาคารมีนโยบายเรื่ องการแต ่งตั้ ง การว ่าจ ้างที่ เป ็นธรรม  

และมีความเสมอภาคโดยไม่เลอืกปฏิบัต ิให้โอกาสผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถ

เท่าเทียมกัน และโปร่งใส โดยมีแนวทางด�าเนินการ ดังนี้

1. ตามระเบียบการพนักงานเรื่องการแต่งตั้งและว่าจ้างพนักงาน 

ของธนาคาร เปิดโอกาสการจ้างงานอย่างเท่าเทยีมจากความรูค้วามสามารถ  

และคุณสมบัติท่ีเป็นไปตามคุณสมบัติของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และ 

มกีระบวนการคดัเลอืกอย่างโปร่งใส โดยมกีารประกาศรบัสมคัรและพจิารณา

คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความมุ่งมั่น และทัศนคติที่ดี โดยมีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการท�าหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือก

2. การประกาศรับสมัครงานของธนาคารในต�าแหน่งต่าง ๆ เคารพ

สิทธิมนุษยชน ให้โอกาสท่ีเท่าเทียมกันระหว่างเพศในการสมัครงาน  

รวมถึงมีการประกาศรับสมัครต�าแหน่งพิเศษส�าหรับผู้พิการ เพื่อเป็นการ

เปิดโอกาสในการท�างานให้กับผู้พิการ และธนาคารให้ความส�าคัญกับ 

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีการก�าหนดนโยบาย

และแนวทางในการด�าเนินการเพื่อส่งเสริมคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการจ้างงาน การให้การสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ 

เพื่อพัฒนาอาชีพ และการให้ความช่วยเหลืออื่นใด รวมถึงการสนับสนุนเงิน

ตามที่กฎหมายก�าหนด

รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2563082



การด�าเนินงานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานท่ีท�างาน

• สรา้งวฒันธรรมความปลอดภัย 
ขององค์กร (Safety Culture)

• อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident)
• ธนาคาร คือ บ้านหลังท่ีสอง

• จ�านวน Case ด้านความปลอดภัยฯ ท่ีถูกลงโทษ
หรอืถกูปรบั จากหน่วยงานราชการ = 0

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

• อตัราความถ่ีการเกิดอบัุติเหตุถึงข้ันหยุดงาน 
(Lost Time Injuries Frequency Rate: 
LTIFR) = 0

• อัตราการเจบ็ป่วยจากการท�างาน = 0

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้
• จ�านวน Case ด้านความปลอดภัยฯ ท่ีถูกลงโทษ 

หรอืถูกปรบัจากหน่วยงานราชการ = 0 
• อตัราการบาดเจบ็จากการท�างานรวม (Total 

Recordable Injuries Rate: TRIR) = 0.02
• อตัราความถ่ีการเกิดอบัุติเหตุถึงข้ันหยุดงาน 

(Lost Time Injuries Frequency Rate: 
LTIFR) = 0.02

• อตัราการเจบ็ป่วยจากการท�างาน = 0

เป้ำหมำย
ระยะยำวปี
2565

เป้ำหมำย
กำรด�ำเนินงำนปี 
2563 

ผลกำร
ด�ำเนินงำนปี 
2563

บมจ. ธนาคารกรุงไทย ตระหนักถึงความส�าคัญของสุขภาพและความปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนสภาพแวดล้อม

ของสถานประกอบการที่ปราศจากอันตรายและความเสี่ยง ธนาคารจึงได้ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ นโยบายความปลอดภัยฯ  

วสิยัทศัน์ ความปลอดภยัฯ พนัธกจิความปลอดภยัฯ เป็นกรอบและแนวทางของกระบวนการบรหิารจัดการด้านความปลอดภยัฯ โดยยึดถอืการปฏบัิตติามกฎหมาย 

และมาตรฐานด้านความปลอดภัย จนน�าไปสู่การสร้าง “วัฒนธรรมความปลอดภัยฯ ขององค์กร” และท�าให้พนักงานรู้สึกว่า “ธนาคาร คือ บ้านหลังที่สอง” 

Safety Summit 

สอดรบักับนโยบาย Safety Thailand

Safety Culture

เป้าหมายการดําเนินงานด้านความปลอดภัยฯ
ของธนาคาร (Safety Summit) แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังน้ี

ขั้นท่ีหน่ึง
วางรากฐาน
ด้านความ
ปลอดภัย
อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน
ให้แข็งแรง
(2557-2558)

ขั้นท่ีสอง
Gap คู่เทียบเพ่ือให้
ธนาคารกรุงไทย
เป็นธนาคาร
ชั้นนําในเรื่อง
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน
(2559-2563)

ขั้นท่ีสาม
สรา้งนวตักรรม
ความปลอดภัย
ขององค์กร
และพนักงานรูสึ้กวา่
“ธนาคาร คือ
บ้านหลังท่ีสอง”
(2560-2564)

เราอยู่ท่ีน่ี

1
2

3
- ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน
  ด้านความปลอดภัยฯ/ไม่ได้รบัการลงโทษ
  หรอืถูกปรบัจากหน่วยงานราชการ
- สรา้งภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับธนาคาร
  แสดงให้เห็นวา่ธนาคารให้ความสําคัญ
  ในเรื่องความปลอดภัยฯ

- ผู้บรหิาร พนักงาน มีจติสํานึก
  ด้านความปลอดภัยฯ
- ผู้บรหิาร พนักงาน ปฏิบัติงาน
  ด้วยความปลอดภัย/ไม่เกิดอบุัติเหตุ
  จากการปฏิบัติงาน (Zero Accident)

083



ทัง้นี ้เพือ่การบรรลเุป้าหมายบ้านหลงัทีส่อง ธนาคารจงึได้จดัท�าโครงการ  

KRUNGTHAI SAFETY TOGETHER ครอบคลุมการด�าเนินงานทั้ง 3 Summits 

โดยมขีอบเขตการด�าเนนิงาน 3 ด้าน คอื Law, Knowledge และ Workplace 

ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพของบุคลากรทั่วทั้งองค์กร สร้างสภาพแวดล้อม 

การท�างานให้เหมาะสม ปลอดภัย ปราศจากความเสี่ยง เพื่อพัฒนา

ประสทิธภิาพการท�างาน และสร้างคณุภาพชวีติทีด่แีก่บคุลากรทัว่ทัง้องค์กร 

โดยโครงการนี้มีภารกิจ 4 ประการ ได้แก่ 

1. ให้ความรูแ้ละสร้างความตระหนกัเรือ่งความปลอดภยัในการท�างาน

ให้กับบุคลากรทั่วทั้งองค์กร

2. ประเมินและควบคุมอันตรายต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลต่อสุขภาพของ 

บุคลากรทั่วทั้งองค์กร และผู้มาติดต่อกับธนาคาร

3. ดูแลสภาพแวดล้อมการท�างานให้เหมาะสมและปลอดภัย

4. สร้างเสรมิให้บคุลากรทัว่ทัง้องค์กรมสุีขภาวะทีด่ทีัง้ทางด้านร่างกาย 

จติใจ อารมณ์ และสงัคม และด�าเนินการภายใต้ Safety Value 6 ประการ ได้แก่ 

Sustainability
ปลอดภัย

อย่างย่ังยืน

S F T

A E Y
Awareness
ตระหนักถึง

ความปลอดภัย

First
ปลอดภัย
ไวก่้อน

Environment
สภาพแวดล้อม

ปลอดภัย

Together
ปลอดภัย
ไปด้วยกัน

You
ความปลอดภัย
เริม่ท่ีตัว “คณุ”

โครงสรา้งด�าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ และคณะกรรมการด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคาร

บุคคล/คณะท�ำงำน ควำมรบัผิดชอบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ถ่ายทอดนโยบายความปลอดภัยฯ (Safety Policy) สู่พนักงานทุกคน ให้ร่วมขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 

ด้านความปลอดภัยฯ และเพื่อแสดงให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รับทราบว่าผู้บริหาร 

ของธนาคารกรุงไทยมีความมุ่งมั่นในการดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกคน โดยเฉพาะ 

การดแูลสภาพแวดลอ้มในการท�างานใหม้คีวามปลอดภยั และเหมาะสมตอ่การปฏิบัตงิาน อกีทัง้เพือ่เสรมิสรา้ง 

ภาพลักษณ์และความเป็นผู้น�าในเรื่องความปลอดภัยฯ ให้กับธนาคารอีกด้วย

คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมเพื่อสวัสดิภาพของ

พนักงาน 21 คน (0.1%)

เป็นคณะท่ีมาจากการแต่งตั้งตัวแทนในระดับผู้บริหารจากทุกสายงานของธนาคาร มีหน้าที่ทบทวน

กระบวนการบริหารจัดการและแผนงานด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคาร รวมท้ังท�าหน้าท่ีเป็นผู้ถ่ายทอด

การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ไปสู่การปฏิบัติของพนักงานทุกคนในสายงาน

SSHE (Safety, Security, Health and 

Environment)

คือ คณะท�างานเพ่ือดูแลด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมของทั้งธนาคาร  

ซ่ึงมีฝ่ายงานต่าง ๆ รับผิดชอบ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานวินัยฯ ฝ่ายอาคารฯ ฝ่ายบริการฯ  

และฝ่ายสถานพยาบาลฯ โดยการด�าเนินการจะอยู่บนพื้นฐานของการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพ 

ของพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (คปอ.)

ธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ แต่ละอาคาร ซ่ึงประกอบด้วย ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง  

ซึ่งเป็นพนักงานระดับบังคับบัญชาและตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง ซ่ึงเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการตามสัดส่วน 

และจ�านวนทีก่ฎหมายก�าหนด เพือ่การควบคมุและดแูลความปลอดภยัและสขุอนามยัของพนกังานแตล่ะอาคาร 

ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ (มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน

ระดับบริหาร และระดับหัวหน้างาน 

(จป.)

ในปี 2559-2563 ธนาคารได้ด�าเนินการจัดอบรม และแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท�างานระดับ

บริหาร/หัวหน้างาน เพื่อท�าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามการด�าเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ  

ให้เป็นไปตามแผนงานของ SSHE และท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลให้พนักงานในการดูแลปฏิบัติตามข้อบังคับ 

และคูม่อืความปลอดภยัฯ อีกท้ังคอยชว่ยสง่เสรมิและสนบัสนนุกจิกรรมความปลอดภยัฯ ตา่ง ๆ  ของธนาคาร 
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บุคคล/คณะท�ำงำน ควำมรบัผิดชอบ

พนักงาน พนักงานมีหน้าท่ีให้ความร่วมมือในการด�าเนินโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมด้านความปลอดภัยฯ พร้อมทั้ง 

มีส่วนช่วยในการดูแล ตรวจสอบสภาพแวดล้อม และร่วมเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

ในการท�างานที่ปลอดภัย เพื่อน�าไปสู่เป้าหมายการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ของธนาคาร

*พนักงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 เท่ากับ 20,262 คน

เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของพนักงานและอาชีวอนามัยส่วนรวม ส�าหรับการให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน  

ธนาคารมกีารจดัอบรมผ่านหลกัสตูร “คณะกรรมการความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน”, หลักสฆูตร “เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัย

ในการท�างานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร” และหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น” ในปี 2563 จ�านวนทั้งสิ้น 6 รุ่น ซึ่งมีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 220 คน

การน�าแนวทางการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ไปปฏิบัติท่ัวท้ังธนาคาร

งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การนําไปปฏิบัติในทุกอาคารท้ัง สนญ. และสาขา

Internal inspections
โดย จป. วชิาชีพ และ

นักสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรม
งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ทําหน้าท่ีติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนงานความปลอดภัยฯ

โดยเปรยีบเทียบผลการดําเนินงาน
กับเป้าหมายท่ีกําหนดไว้

เพ่ือปรบัปรุงการดําเนินงาน
ด้านความปลอดภัยฯ

ของธนาคารให้มีประสิทธภิาพ

คณะกรรมการนโยบายบรหิารจดัการสภาพแวดล้อมเพ่ือสวสัดิภาพของพนักงาน

ฝ่ายบรหิารงานวนัิย
และพนักงานสัมพันธ์

ฝ่ายบรกิาร
และรกัษาความปลอดภัย ฝ่ายอาคารและจดัการทรพัย์สิน

อาคารท่ัวประเทศ

คปอ.
(กรณีพนักงาน

> 50 คน)

จป. บรหิาร พนักงาน

จป. หัวหน้างาน

ฝ่ายสถานพยาบาลธนาคาร

แผนการดําเนินงาน
Safety

Security
Health

Environment

Leading Indicators
- จาํนวนข้อมูลเรื่องความปลอดภัยฯ
  สุขภาพ (Safety, Health)
- จาํนวนการอบรมหลักสูตร
  ด้านความปลอดภัยฯ (Safety)
- การแก้ไขปัญหาข้อรอ้งเรยีน
  (Safety)

Lagging Indicators
- คะแนนความพึงพอใจ
  (Safety, Security, Environment)
- ความตระหนักและรบัรู ้(Safety)
- อัตราการเกิดอุบัติเหตุ 
  (Safety, Security)
- อัตราการเจบ็ป่วยจากการทํางาน
  (Health)

- Environment Monitoring
- Health Check-Up
- Safety law Monitoring
- Building Safety Audit

ดูแล
ความปลอดภัยฯ

ดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางานในอาคาร/
หน่วยงานให้ปลอดภัย พนักงานมีสุขภาพดี

บา้นหลังท่ีสอง
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ข้อตกลงด้านสุขภาพและความปลอดภัยซึ่งครอบคลุมข้อตกลงของสหภาพแรงงาน 
การด�าเนนิการด้านสขุภาพและความปลอดภยัของธนาคารจะถอืการปฏบิติัตามข้อก�าหนดของ พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการท�างาน พ.ศ. 2554 ซ่ึงธนาคารได้ก�าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย เช่น การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปี  

การจ่ายเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ/เสียชีวิต อันเนื่องมาจากการท�างาน การดูแลสถานที่ท�างานให้มีความปลอดภัย เป็นต้น

ในปี 2563 ธนาคารได้ส่งเสรมิผลักดนัการถ่ายทอดนโยบายสูก่ารปฏบิตัขิองฝ่ายต่างๆ โดยมรีะบบทีเ่ป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่ทัง้องค์กรทัง้ส�านกังานใหญ่  

ส่วนภูมิภาคและสาขาผ่าน SSHE (Safety, Security, Health and Environment) และมีการด�าเนินการที่แตกต่างกันไปตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

ในแต่ละสถานที่ท�างาน หรือสภาพแวดล้อมในการท�างานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานให้เหมาะสม ปลอดภัย ปราศจากความเสี่ยง 

SSHE

ท่ัวท้ังองค์กร
- ดําเนินการตามกฎหมายความปลอดภัย 
- Fire Prevention and Control Equipment Audit 
- Electrical Safety Audit 
- ให้ความรูด้้านความปลอดภัย ผ่านการอบรม/Online 
- แผนฉุกเฉิน และการซ้อมแผนฉุกเฉิน
- คปอ./จป.บรหิาร/จป.หัวหน้างาน 

สํานักงานใหญ่
- Fire Prevention and Control Equipment
   สําหรบัอาคารขนาดใหญ่
- Building Safety Audit 

สาขา
- Branch Standard
- แผนรองรบัการจี ้ปล้น (BCP) 

3 จงัหวดัชายแดนใต้
- แผนรองรบัการก่อความไม่สงบ (BCP)

Safety Securityท่ัวท้ังองค์กร
- ระบบ CCTV
- จดัเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภัยเพ่ือดูแลอาคาร 

สํานักงานใหญ่
- ระบบ Access Control & Control Room 
- ระบบ Visitor Management
- เครื่องตรวจจบัโลหะแบบ Walkthrough
   และแบบ Hand Held 

สาขา
- ระบบสัญญาณเตือนภัย Link ไปยังสถานีตํารวจ
- จดัเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภัยเพ่ือดูแลอาคาร
  ตลอด 24 ชม./เจา้หน้าท่ีตํารวจ 

3 จงัหวดัชายแดนใต้
- ประตูเป็นระบบท่ีเปิดปิดด้วย Remote Control 
- อปุกรณ์นิรภัยสําหรบัติดรถยนต์ เช่น แผ่นฟิล์มกันกระสุน
  แผ่นนิรภัย กระเปÁานิรภัย แผ่นพนักพิงหลังนิรภัย

ท่ัวท้ังองค์กร
- Annual Health Checking Program 
- ตรวจรกัษาในโรงพยาบาลรฐั/เอกชน (ตามระเบียบ) 
- วคัซีนไข้หวดัใหญ่ 
- ให้ความรูด้้านสุขภาพ Online 
- แผนรองรบักรณีเกิดโรคระบาด (BCP)
- อปุกรณ์/เวชภัณฑ์ ป้องกัน COVID-19 

สํานักงานใหญ่
- สถานพยาบาลธนาคาร
- Fitness Center 
- Thermo Scan

สาขา
- มาตรการตรวจวดัอณุหภูมิป้องกัน COVID-19 
- สวมใส่หน้ากากอนามัย/Faceshield ให้บรกิารลูกค้า 
- จดัให้มี Alcohol Gel สําหรบัพนักงาน และบรกิารลูกค้า

Health ท่ัวท้ังองค์กร
- Environment Monitoring 
- 5 ส./QA 
- Flexible Hours 
- Working Space Management/Physical Distancing
   Office/Hot Seat/Common Space/Co-working Space
   สอดรบั New Normal 

สํานักงานใหญ่
- WFH/Flexible Working/จดัทําจดุคัดกรองบุคคลภายนอก

สาขา
- การให้บรกิารลูกค้าแบบ New Normal เช่น การเวน้ระยะห่าง/
   การทําฉากก้ัน/การจาํกัดคนเพ่ือใช้บรกิาร/Application ไทยชนะ 
- ฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19 
- จดัซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อโรคในการรบัซื้อธนบัตรต่างประเทศ
   สําหรบัสาขาท่ีให้บรกิารแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ 

ศูนย์บรหิารจดัการธนบัตร
- ฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19

Environment
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กราฟคะแนนความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ปี 2563

SAFETY

SECURITY ENVIRONMENT

2560 2561 2562 2563

เปา้หมายคะแนนความพึงพอใจโดยรวม
ท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานของธนาคาร
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คะแนนความพึงพอใจ
ด้านมาตรฐานระบบรกัษาความปลอดภัยฯ
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คะแนนความพึงพอใจ
ด้านมาตรฐานระบบเตือนและปอ้งกันอคัคีภัยฯ

คะแนนความพึงพอใจ
ด้านสภาพแวดล้อมในท่ีทํางาน
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จ�านวนและอตัราการเกิดอบุติัเหตจุากการท�างานของพนักงาน ปี 2563 จ�าแนกตามความแตกต่างของพ้ืนท่ีและเพศ
อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานรวม ครอบคลุมถึงอาการบาดเจ็บเบื้องต้น หรือ First-aid และอาการบาดเจ็บที่ถึงขั้นเสียชีวิต 

ตัวชี้วดั

ส�ำนักงำนใหญ่ 
(ฝำ่ยงำน 

ส�ำนักงำนธุรกิจ 
ส�ำนักงำนเขต)

สำขำ 
ท่ัวประเทศ

ศูนย์บรหิำรและ
จดักำรธนบัตร 
ศูนย์บรหิำรและ
จดักำรเหรยีญ

กษำปณ์

พ้ืนท่ี  
3 จงัหวดั

ชำยแดนใต้  
และพ้ืนท่ี 
ต่อเน่ือง

รวมท้ัง 
ธนำคำร

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

1. จ�านวนการบาดเจ็บจากการท�างานรวม (คน) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

2. จ�านวนการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (คน) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

3. อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานรวม (Total Recordable  

Injuries Rate: TRIR) : 1,000,000 ชม. การท�างาน

0.02 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0.02

4. อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 

(Lost Time Injuries Frequency Rate: LTIFR) : 

1,000,000 ชม. การท�างาน

0.02 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0.02

ธนาคารได้ใช้กฎเกณฑ์ในการบันทึกข้อมูล รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และแนวปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย 

ผลการด�าเนินงานปี 2563 

ตัวชี้วดั 2560 2561 2562 2563

จ�านวน case ด้านความปลอดภัยที่ถูกลงโทษ/ปรับ 0 0 0 0

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานรวม/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน 0.11 0.07 0.09 0.02

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน/1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน 0 0 0 0.02

อัตราการเจ็บป่วยจากการท�างาน หรือโรคจากการท�างาน 0 0 0 0

จ�านวนสื่อด้านความปลอดภัย (เรื่อง) 35 35 38 54

จ�านวนสื่อสุขภาพ (เรื่อง) 44 44 44 42

จ�านวนการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยฯ (รุ่น) 37 22 25 6

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคาร (IAQ) ผ่านมาตรฐาน

Absentee Rate 2560 2561 2562 2563

เป้าหมาย 2.00 2.00 2.00 2.00

ผลการด�าเนินงาน 1.02 1.24 1.05 0.77

เกิดเหตุก่อนเวลาปฏิบัติงาน ระหวา่งพักหรอืหลังเลิกงาน 
เกิดเหตุขณะเดินทางมาปฏิบัติงาน
เกิดเหตุขณะทํางานล่วงเวลา
เกิดเหตุในเวลาทํางาน แต่เป็นเหตุท่ีไม่ได้มาจากการทํางาน 
เกิดเหตุในสถานท่ีทํางาน อนัเน่ืองมาจากสถานท่ีทํางาน
ไม่ปลอดภัย
เกิดเหตุนอกสถานท่ีทํางาน แต่เป็นเหตุท่ีมาจากการทํางาน
เกิดเหตุนอกเวลาทํางาน แต่เป็นเหตุท่ีมาจากการทํางาน
เช่น กรณีทํางานท่ีได้รบัมอบหมายให้ทํางาน
จนแล้วเสรจ็ภายในวนัน้ัน

x
x

1. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ดังน้ี 
- มีผู้ได้รบับาดเจบ็?
- มีทรพัย์สินใด ๆ ชํารุดเสียหาย?

2. รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
(กรณีท่ีมีผู้บาดเจบ็หรอืเสียชีวติ)
ให้แจง้ผู้บงัคับบญัชา ภายใน 2 ชัว่โมง
หลังเกิดเหตุ)

3. เขียนรายงาน
การเกิดอบุติัการณ์

ภายใน 24 ช่ัวโมง
(หลังเกิดเหตุ)

หากพนักงานท่ีประสบเหตุ
ไมส่ามารถเขยีนรายงานได้

ให้เพ่ือนรว่มงาน/ผู้บังคับบญัชา
เปน็ผู้เขยีนรายงานแทน

Krungthai
Intranet

ขัน้ตอนรายงานการเกิดอบัุติการณ์

รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2563088



กระบวนกำรท่ีใช้ ควำมถ่ี ควำมต้องกำร แนวทำงกำรปฏิบัติ

พนักงำน

- รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา ข้อร้องเรียน 

ของพนักงานจ�านวน 3 ช่องทาง 

เช่น E-mail โดยตรงต่อผู้บริหาร

ผ่าน HR Care และโทรศัพท์สาย

ด่วน HR 

- การส�ารวจความมุ่งม่ันในการ

ปฏิบัติงาน

- การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- การจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

- การจัดสัมมนาร่วมกับพนักงาน 

- แจง้เบาะแสการทจุรติผา่น whistle 

blowing

- รับฟังข้อเสนอแนะตลอดทั้งปี

- ส�ารวจความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน 

2 ครั้ง/ปี

- การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

1 ครั้ง/ปี

- ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และ

สวัสดิการ

- แรงบันดาลใจในการท�างาน

- งานที่น่าสนใจและมีคุณค่า

- ความสมดุลในการท�างานและ 

ชีวิตส่วนตัว

- โอกาสในการเรียนรู้และความก้าวหน้า

- การยอมรับหรือเห็นคุณค่า 

- สภาพแวดล้อมและสิ่ งอ�านวย

ความสะดวกที่เอื้อต่อการท�างาน

- ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

และเหมาะสม

- สร้างบรรยากาศให้พนักงานมี 

ส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น 

ที่เป็นประโยชน์

- จัดกิจกรรมสร้างความผูกพัน 

ของพนักงาน

- ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ 

ที่ดีให้แก่พนักงาน โดยจัดเตรียม

สิ่ ง อ� านวยความสะดวกและ

กิจกรรมต่าง ๆ

- มีแผนการจัดอบรมพนักงาน และ

พัฒนาพนักงานให้มีการเติบโต 

ในสายอาชีพ

- จัดสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

ใหม้คีวามปลอดภยั ถกูสขุลกัษณะ 

และเอื้อต่อการท�างาน

ลูกค้ำ 

- การลงพืน้ทีส่มัภาษณลู์กคา้เพือ่หา  

Pain Point หรือ Opportunity 

เพื่อน�ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ

ปรับปรุงกระบวนการ

- ส�ารวจความผูกพันลูกค้า Customer  

Engagement 

- การพบปะกบัลกูคา้ในการน�าเสนอ

ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน

- การจัดสัมมนาให้ความรู้ทางการเงิน 

และธุรกิจกับลูกค้า

- เปดิชอ่งทางรบัเรือ่งรอ้งเรยีนลกูคา้ 

- การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์

- การส�ารวจความพึงพอใจและ

ส�ารวจภาพลักษณ์องค์กร

- ส�ารวจความพึงพอใจและส�ารวจ

ภาพลักษณ์องค์กร 2 ครั้ง 

- ส�ารวจความผูกพันลูกค้า Customer  

Engagement ตลอดทัง้ป ีผา่นการ 

พบปะลูกค้าตลอดทั้งปี

- ส�ารวจการให้บริการรับเรื่องร้อง

เรียนลูกค้าตลอดทั้งปี 

- การลงพื้ นที่ สั มภาษณ์ ลู กค้ า 

ปีละ 1-2 ครั้ง 

- การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์เม่ือมี

ผลิตภัณฑ์บริการใหม่

- การรักษาความลับของลูกค้า

- ผลิตภัณฑ์และบริการการเงิน 

ที่ เหมาะสมตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม

- ได้รับการบริการที่เหมาะสม และ

แก้ไขเรื่องร้องเรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

- ต้องการเข้าร่วมกจิกรรม/ข่าวสารต่าง ๆ   

ทั้ งความรู ้และผลิตภัณฑ์ของ

ธนาคารอย่างสม�่าเสมอ

- สามารถแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้กับ

ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- สื่อสารกับลูกค้าเพื่อให้ข้อมูล 

ที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ และรับฟัง

ข้อเสนอแนะ

- พัฒนาและน�าเสนอผลิตภัณฑ์และ

บริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม

- ให้บริการด้วยความเต็มใจ และเปิด

โอกาสให้ลูกค้าประเมินการบริการ

ของพนักงาน

- ปรับปรุงกระบวนต่าง ๆ ให้รวดเร็ว

สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

- แก้ไขเร่ืองร้องเรียนตาม SLA ท่ีก�าหนด

- น�า ส่ง ข้อมูลข่าวสารตลอดจน

ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าผ่าน SMS/Email 

- ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเช่ือ 

ผ่ า น โฆษณาออน ไ ล น์ ไ ป ยั ง 

กลุ่มเป้าหมาย

- รับลงทะเบียนส�าหรับผู้สนใจผลิตภัณฑ์ 

ผา่นเวบ็ไซต ์sme.krungthai.com

การมีส่วนรว่มกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ธนาคารได้ตระหนกัถงึความส�าคญัต่อผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีกลุม่ต่าง ๆ  ท้ังภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อการด�าเนนิงานของธนาคารท้ังทางตรงและทางอ้อม 

ในทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยพจิารณาจากข้อมลูปฐมภมูแิละทตุยิภมู ิเพือ่ให้การปฏบิตัเิป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และมปีระสทิธภิาพ  

ส�าหรบัผูถ้อืหุน้ ลกูค้า พนักงาน หน่วยงานก�ากบั สงัคมและคูค้่า โดยได้ก�าหนดให้เป็นส่วนหนึง่ของนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีและจรรยาบรรณธรุกจิ

ของธนาคารและเผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งนี้ การเติบโตอย่างยั่งยืนต้องการเกิดจากการสร้างผลประโยชน์ร่วมที่สอดคล้องกับความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยที่ผ่านมาธนาคารได้ด�าเนินการ ดังนี้ 
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กระบวนกำรท่ีใช้ ควำมถ่ี ควำมต้องกำร แนวทำงกำรปฏิบัติ

สังคม

รับฟังความคิดเห็นของชุมชนผ่าน

การด� า เ นิน กิจกรรมเพื่ อสั งคม 

ตา่ง ๆ  ทีธ่นาคารด�าเนนิการ รวมถงึ 

การประเมินผลการด�าเนินงาน

รบัฟังขอ้เสนอแนะจากชมุชนทกุครัง้

ที่จัดกิจกรรมตลอดทั้งปี

สร้างคุณภาพท่ีดีขึ้นแก่สังคม โดย

ชุมชนมีการบริหารจัดการ มีความรู้ 

ทางด้ านการเ งิน และมีสินค้ า 

และบรกิารไดค้ณุภาพตามมาตรฐาน

ธนาคารได้ลงพ้ืนท่ีชุมชน เพ่ือทราบถึง 

ความต้องการ ดังนี้

1. อบรมให้ความรู้

2. ศึกษาดูงาน

3. ลงพื้นที่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ 

เพื่อท�าแผนพัฒนา

4. จัดกิจกรรมเพื่อด�า เนินการ

พัฒนา และลงมือปฏิบัติจริง

5. ประเมินผลการด�าเนินงาน

ผู้ถือหุ้น

- จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ�าปี

- จัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นสัญจร

- 1 ครั้ง/ปี

- 1 ครัง้/ป ีโดยค�านงึถงึสถานการณ์

และความเหมาะสม

- เ พ่ื อ ใ ห้ ผู้ ถื อ หุ้ น ซ่ึ ง เ ป็ น เ จ้ า 

ของธนาคารได้รับทราบรายงาน

ของคณะกรรมการธนาคารและ

ผลการด�าเนินงานของธนาคาร 

ในรอบปีที่ผ่านมา

- ได้มีโอกาสพบปะ รับทราบข้อมูล

ข่าวสาร ค�าชี้แจงตอบข้อสงสัย 

เพือ่ให้ไดเ้ขา้ใจนโยบายดา้นตา่ง ๆ   

ของธนาคารจากคณะกรรมการ

ธนาคารและผู้บริหารของธนาคาร

โดยตรง

ด� า เนิ นการตามกฎหมายและ 

หลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับ

อย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามหลัก 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คู่ค้ำ

- การจัดประชุม อบรม สมัมนา และ

จดักจิกรรมตา่ง ๆ  เพ่ือสรา้งความ

สัมพันธ์ 

- การรบัฟงัขอ้เสนอแนะ ปญัหาและ

ข้อร้องเรียนตลอดทั้งปี

- เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม

ของบริษัท KTBGS 1 ครั้ง

- นโยบายการจัดซือ้จัดจ้างท่ีชดัเจน

จากธนาคาร

- การร่วมมือและประสานงาน

ระหว่างกันเพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จ

ร่วมกันตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

- การจัดซื้ อจัดจ้ างที่ เป็นธรรม 

โปร่งใส ตรวจสอบได้

- มกีารออกระเบยีบปฏบิตั ินโยบาย

การจัดซื้อจัดจ้างท่ีชัดเจนและ 

ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน

- ด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง 

เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า 

และปฏิบัติตามสัญญา

- ไม่รับของก�านลัสนิน�า้ใจ การรบัเชญิ 

เป ็นการส ่วนตัวหรือหมู ่คณะ 

อย่างเฉพาะเจาะจง ซ่ึงคู่ค้าเป็น 

ผู้ออกค่าใช้จ่าย

รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2563090



กระบวนกำรท่ีใช้ ควำมถ่ี ควำมต้องกำร แนวทำงกำรปฏิบัติ

หน่วยงำนก�ำกับ

- ประชุม รับฟังแนวนโยบาย และ

แนวทางการก�ากับดูแล 

- รับการตรวจสอบจากหน่วยงาน

ก�ากับต่าง ๆ

- จัดท�ารายงานส่งหน่วยงานก�ากับ

พร้อมทั้งรับ Feedback

ตลอดทั้งปีตามกรอบเวลาของแต่ละ

หน่วยงาน

- การประกอบธุรกิจเป็นไปตาม

กฎหมาย กฎเกณฑ์ และบรหิารงาน 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ความมัน่คงของระบบงานธนาคาร 

- ความโปร่งใสขององค์กรและ 

ระบบงาน

- ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม

- ยึดหลักการประเมินธนาคาร ทั้ง 

รูปแบบการประเมินตนเองและ

เกณฑ์การประเมินรางวัลด้านต่าง ๆ   

เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้มี

ประสิทธิภาพ

- มีหลักจรรยาบรรณเพื่อด�าเนิน

ธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส  

- ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ เ กณฑ์ อ ย่ า ง

เคร่งครัด 

- น�าข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตและ 

Feedback จากหน่วยงานก�ากับ

มาแก้ไข ปรับปรุงกระบวนการ

ท�างานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

สากล
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ความย่ังยืนด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม

แปรรูปเศษอาหารจาก
ห้องอาหารของธนาคาร 

120 กิโลกรมัต่อวนั 
หรอืเกือบ 

28 ตัน ต่อปี

ได้ดินคุณภาพ
วนัละ 40 กิโลกรมั

หรอืเกือบ 

9 ตัน ต่อปี

กรุงไทย
RELIFE 
เปล่ียนคืน ฟื้ นชีวติ

ลดก๊าซเรอืนกระจก 

70,084 
กิโลกรมัคารบ์อน

เทียบเท่าการปลูกต้นไม้
70 ไร่

รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2563092



การสนับสนุนทางการเงนิต่อธุรกิจท่ีเป็น ESG

ธนาคารให้ความส�าคัญถึงประเด็นด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชนและการตอบสนองต่อความท้าทายจาก 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยยกระดับแนวทางการจัดสรรเงินทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable finance) ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ 

ด้านการให้สนิเช่ืออย่างมคีวามรบัผดิชอบ (Responsible Lending) และการให้สนิเชือ่สเีขยีว (Green lending) เพือ่บรหิารจดัการความเส่ียงและลดผลกระทบ 

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดข้ึนจากการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร โดยก�าหนดกรอบการด�าเนินงานการให้สินเช่ือโดยพิจารณาปัจจัยเส่ียงด้าน 

สิ่งแวดล้อม ดังน้ี

01
ประเมินผลกระทบของ
อตุสาหกรรม กิจการ และ/หรอื 
โครงการท่ีขอสนับสนุน 
ทางการเงนิ 

02
ปรบัปรุงกระบวนการด�าเนินงาน 
ด้านสินเชื่อโดยค�านึงถึง 
ปัจจยัความเส่ียงด้าน ESG

03
ติดตามตรวจสอบด้าน ESG  
ในกระบวนการติดตามสินเชื่อ
หลังได้รบัการอนุมัติ (POST 
ESG MONITORING)  

1. ด้านนโยบาย Responsible Lending Strategy ก�าหนดแนวทาง 

การบริหารจัดการพอร์ตสินเชื่อที่มีความเสี่ยงด้าน ESG โดยยึดหลักการ 

ที่จะต้องวิเคราะห์ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ หรือผลกระทบต่อ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีจะเกิดข้ึนจากการให้สินเช่ือของธนาคารหรือจากลูกค้า 

ของธนาคาร และจะต้องพิจารณาให้ครอบคลมุประเดน็ด้าน ESG นอกเหนอืจาก 

ที่กฎหมายก�าหนดด้วย เนื่องจากในบางเร่ืองกฎหมายไม่รองรับ รวมทั้ง 

อาจมกีารก�าหนดอุตสาหกรรมทีธ่นาคารจะมุง่เน้นหรือส่งเสริมด้วย เพือ่สนบัสนนุ 

การด�าเนินการด้าน ESG 

2. ด้านการปฏบิตั ิธนาคารปฏบิตัติาม Responsible Lending Strategy 

นโยบายสินเชื่อและกระบวนการให้สินเชื่ออย่างเคร่งครัด 

3. ด้านการเปิดเผยข้อมูล ธนาคารมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

ไว้ในรายงานประจ�าปี รายงานความยั่งยืนหรือเว็บไซต์ของธนาคาร ได้แก่ 

Commitment ของคณะกรรมการธนาคาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่  

ทีจ่ะสนบัสนนุการด�าเนนิการตาม Sustainable Banking Guidelines รวมทัง้ 

เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและข้ันตอนการให้สินเช่ือที่ค�านึงถึง 

ESG นอกจากนั้นจะสื่อสาร Responsible Strategy ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบ ส�าหรับการสื่อสารภายในจะเน้นเรื่อง 

การให้ความรู้ทั้งระดับผู้บริหารและพนักงานในวงกว้างเกี่ยวกับแนวคิดด้าน 

ESG และพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง 

แนวทางการให้สินเชื่อท่ีมคีวามรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม
และสังคม และส่งเสรมิธรรมาภิบาล

การให้สินเช่ือโครงการหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบ 

ต่อสิง่แวดล้อม เช่น ธรุกจิผลติสารเคมเีพือ่จ�าหน่าย ธรุกจิบ�าบดัของเสยี เป็นต้น  

ธนาคารก�าหนดให้มีระบบการจัดการวัตถุอันตรายและของเสียที่เกิน

มาตรฐานตามกฎระเบียบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ 

มีเอกสารผ่านการตรวจสอบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมโดยผู้ตรวจสอบ 

ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญด้านส่ิงแวดล้อมต้องมีคุณสมบัติ 

ดังนี้

1. มีประสบการณ์ในโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการที่รับ 

เป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

2. มีฐานะการเงินมั่นคง มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐาน

วิชาชีพ

3. ไม่ควรเป็นกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ขอสินเชื่อหรือเจ้าของโครงการ  

เพือ่ลดความขดัแย้งทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวักบัผลประโยชน์

ทางวิชาชีพ (Professional interests) 

การบรหิารความเส่ียงด้าน ESG (ENVIRONMENT SOCIAL & GOVERNANCE) มีอยู่ 3 ด้าน ดังน้ี 
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พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานขยะ

พลังงาน
ก๊าซชีวภาพ

ธุรกิจ Upcycle
and recycle

สนับสนุน
โครงสรา้งพ้ืนฐาน 

การสนับสนุนทางการเงนิต่อธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

วงเงนิอนุมัติ 
1.96%

วงเงนิอนุมัติ 
4.07%

วงเงนิอนุมัติ 
0.32%

วงเงนิอนุมัติ 
0.04%

วงเงนิอนุมัติ 
21.71%

วงเงนิอนุมัติ 
71.90%

Exclusion List กับธุรกิจท่ีอาจส่งผลกระทบเชิงลบ 
ต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม หรือมีประเด็นในเรื่ อง 
ของการขาดธรรมาภิบาลท่ีธนาคารจะไม่ปล่อยสินเชื่อ 
หรอืให้การสนับสนุนทางการเงนิ 

ธนาคารให้ความส�าคัญต่อเร่ืองสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยระมัดระวัง 

การสนบัสนนุทางการเงนิให้แก่ธรุกจิทีม่คีวามเสีย่ง ซึง่อาจก่อให้เกดิผลกระทบ 

ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมีนัยส�าคัญ โดยจะไม่ให้บริการทางการเงิน

กับธุรกิจดังต่อไปนี้ (Exclusion list)

1. ธรุกจิทีม่คีวามเสีย่งต่อการท�าลายสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ 

รวมทั้งโครงการท่ีบุกรุกท�าลายพื้นที่ในเขตป่าชายเลน หรือโครงการ 

ที่จะเปลี่ยนสภาพป่าชายเลน

2. ธุรกิจที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคม ได้แก่

- ธุรกิจที่ผิดกฎหมาย หรือธุรกิจที่ขัดต่อศีลธรรมหรือขัดต่อจารีต

ประเพณีอันดีงาม เช่น ธุรกิจการพนัน/คาสิโน ธุรกิจเกี่ยวกับ 

สื่อลามกอนาจาร เป็นต้น

- ธุรกิจกักตุนสินค้าหรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางการกักตุนสินค้า

เพื่อเก็งก�าไร (Corner Market)

- ธุรกิจค้าอาวุธและยุทโธปกรณ์ และที่เกี่ยวข้องกับอาวุธสงคราม 

(ยกเว้นหน่วยงานราชการไทยหรือเพื่อจ�าหน่ายให้หน่วยงาน

ราชการไทย)

สินเชื่อเพ่ือส่ิงแวดล้อม
ธนาคารกรุงไทยตระหนักถึงความส�าคัญของการมีส่วนร่วมต่อ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ผ่านการไม่สนับสนุน

ทางการเงนิแก่ภาคธุรกิจทีส่ร้างผลกระทบเชงิลบทางสิง่แวดล้อม (Negative 

Environmental Impact) ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนทางการเงินต่อธุรกิจ 

ท่ีเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม โดยในปี 2563 ธนาคารได้ให้เงนิสนบัสนนุแก่ธรุกิจ

ที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนทั้งหมดกว่า 1.8 หมื่นล้านบาท โดยสามารถ 

แบ่งประเภทการด�าเนินงานได้ ดังนี้

รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2563094



โครงการเงินหมุนเวียนเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน สําหรับ
ผู้ประกอบการเอกชนท่ีธนาคารดําเนินโครงการฯ ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน มีวตัถุประสงค์เพ่ือช่วย
ส่งเสรมิ ผลักดันให้เกิดการลงทุนด้านการอนุรกัษ์พลังงาน โดยให้การสนับสนุน
เงนิกูยื้มแก่ผู้ประกอบการท่ีสามารถสรา้งการอนุรกัษ์พลังงานอย่างย่ังยืนในองค์กร

โครงการเงนิกู้เพ่ือส่ิงแวดล้อมสําหรบัภาคเอกชน ธนาคารในฐานะผู้จดัการกองทุน
ส่ิงแวดล้อมดําเนินโครงการสินเช่ือเพ่ือส่ิงแวดล้อมสําหรับภาคเอกชน ร่วมกับ
กองทนุส่ิงแวดล้อมของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยมกีรอบ
ให้การสนับสนุนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต�า ร้อยละ 2-3 ต่อปี เพ่ือจูงใจให้กับ
ผู้ประกอบการธุรกิจภาคเอกชนต่าง ๆ ท่ีมีของเสียเกิดขึ้นจากการดําเนินกิจการ
ได้มีการจัดให้มีหรือปรับปรุงระบบบําบัดของเสียให้ได้มาตรฐาน โดยในปี 2563 
ได้อนุมัติวงเงนิ 19 ล้านบาท 

พลังงานแสงอาทิตย์ 
ธนาคารได้ให้การสนับสนุนทางการเงินกับผู ้ประกอบการที่ผลิต 

และใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ถือว่าเป็นพลังงานสะอาด 

และหมุนเวียน เช่น โรงงานพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีก�าลังผลิต 5 เมกะวัตต์ 

รวมถงึการตดิตัง้ Solar Rooftop เพือ่ผลติไฟฟ้าและลดต้นทนุต่อการท�าธรุกจิ

พลังงานชีวมวล
ธนาคารได้การสนับสนุนธุรกิจพลังงานชีวมวล เช่น โรงงานเอทานอล 

ที่ผลิตจากกากน�้าตาลที่มีก�าลังผลิต 270,000 ลิตร/วัน โรงงานผลิตไฟฟ้า 

จากชานอ้อยซึ่งเป็นของเสียจาการผลิตน�้าตาลที่มีก�าลังผลิต 55 เมกะวัตต์ 

รวมถงึธุรกจิทีผ่ลิตพลงังานจากพืชชนิดต่าง ๆ เช่น แป้งมนัส�าปะหลงั ปาล์ม 

ธุรกิจ Upcycle and Recycle
ธนาคารให้การสนับสนุนธุรกิจที่ด�าเนินการผลิตสินค้า และบริการจาก

ของสิ่งของหรือวัสดุเหลือใช้ หรือการน�ากลับมาใช้ใหม่ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง 

ของการระบบเศรษฐกจิหมนุเวยีน หรอื Circular Economy เช่น การบ�าบดัน�า้เสยี  

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล โรงงานผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมีที่ผลิต 

จากวัตถุดิบจากธรรมชาติ 

รวมถงึธนาคารยังให้การสนบัสนนุทางการเงนิเพือ่พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ของประเทศ เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิง เช่น รถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูง  

และโครงการก่อสร้างท่าเทยีบเรอื และสถานรีบั-จ่ายก๊าซธรรมชาตเิหลว LNG  

เป็นต้น 

ทั้งนี้ การสนับสนุนธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมมีทั้งลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจ SME และลูกค้ารายย่อย โดยมีทั้งที่เป็นสินเชื่อของธนาคารโดยตรง 

และที่เป็นโครงการพิเศษที่ท�าร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น 
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มูลค่าทรพัย์สินสุทธิ
ของกองทุน
265.23

ล้านบาท

มูลค่าทรพัย์สินสุทธิ
ของกองทุน

367
ล้านบาท

มูลค่าทรพัย์สินสุทธิ
ของกองทุน
86.49
ล้านบาท

มูลค่าทรพัย์สินสุทธิ
ของกองทุน
72.06
ล้านบาท

กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี
(ชนิดสะสมมูลค่า)

กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี
เพ่ือการออม(ชนิดเพ่ือการออมพิเศษ)

กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี
เพ่ือการออม (ชนิดเพ่ือการออม)

กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี
เพ่ือการเล้ียงชีพ

ทางการเงินของ กลุ่ม ปตท. โดยลูกค้าจะได้ต้นทุนการบริหารความเสี่ยง 

ที่ถูกลงหากสามารถบรรลุเป้าหมายการด�าเนินงานด้าน ESG 

นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 

ได้ออกกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  

และ/หรอืตลาดรองอืน่ ๆ  ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืหลกัทรัพย์ 

หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี  

ไทยพัฒน์ (Thaipat ESG Index: TR) โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์

ท่ีมีความโดดเด่นด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาล (Environmental, 

Social and Governance) โดยมีทั้งหมด 4 กองทุน (มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุน 790.78 ล้านบาท) ได้แก่ 

ผลิตภัณฑ์ ESG อื่น ๆ 

ในปี 2563 ธนาคารกรุงไทยได้ให้บริการทางการเงิน ที่ส่งเสริม 

การด�าเนินงานด้าน ESG เช่น บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งได้แต่งตั้ง

ให้ธนาคารกรุงไทยเป็น 1 ใน 4 ผู้จัดจ�าหน่ายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

(Green Bond)

รวมถึงธนาคารได้ร่วมกับบริษัท ปตท. และบริษัท ปตท. ส�ารวจ

และผลิตปิโตรเลียม (สผ.) ลงนามในข้อตกลงการเข้าท�าสัญญาอนุพันธ ์

เพือ่ป้องกนัความเสีย่งทางการเงนิ (Derivatives) ทีอ้่างองิกบัผลการด�าเนนิงาน 

ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and  

Governance: ESG) ซ่ึงเป็นคร้ังแรกของการท�าสัญญาอนุพันธ์ทาง 

การเงนิเพือ่สนบัสนนุกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีส่่งเสรมิ ESG ทัง้นี ้ESG-linked 

Derivatives เป็นนวัตกรรมด้านตลาดเงินตลาดทุนที่ธนาคารได้ออกแบบ 

และพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการบริหารความเสี่ยง

รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2563096



เป้าหมายการด�าเนินงาน

แนวทางการพัฒนา การด�าเนินงาน ตัวชี้วดั
ค่าเป้าหมาย

ปี 63 ปี 66

1. ก�าจัดขยะเศษอาหารภายใน 

ห้องอาหารของธนาคาร

เครื่อง Inno Waste น�านวัตกรรม “Social Start-up”  

ที่ชนะเลิศการประกวดโครงการ Krungthai Young  

Enterprise Awards 2017 “เคร่ืองแปรรูปเศษอาหารเป็นดิน”  

จากบริษัท อินโนเวสท์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด มาใช้

แปรรูปเศษอาหารที่เหลือภายในธนาคารด้วยกรรมวิธี 

ทางวิทยาศาสตร์ จนให้กลายเป็นดินคุณภาพ น�ามาปลูกต้นไม้ 

ได้ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล หรือพืชผักสวนครัว

ปริมาณเศษอาหารห้องวายุภักษ์ 

ที่แปรรูปเป็นดิน 

ก�าจัดเศษอาหาร

ในอาคารได้ 100%

2. สร้างจิตส�านึก การใส่ใจ 

สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน

1. ตู้ Relife Machine น�าตู้รับขวดรีไซเคิลอัตโนมัติ 

มาใช้ในธนาคาร เพื่อรณรงค์ให้พนักงานเห็น 

ความส�าคญัของการแยกขยะกอ่นทิง้ อกีท้ังสามารถ

น�าขวด PET พลาสติกใส หรือกระป๋องมาหยอดที่ตู้

ไปแปรรูปเป็นจีวร เสื้อ หรือกระเป๋าผ้า

ติดตั้งตู้ Refund Machine ด�าเนินการติดต้ังตู้ 

2 อาคาร

2. รณรงค์ให้พนักงานภายในองค์กรตระหนักในด้าน

การรักษาสิ่งแวดล้อม

จ�านวนของกิจกรรมท่ีในการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส�านึก 

ท้ังภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

โครงการเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม 

โครงการกรุงไทยรกัส่ิงแวดล้อม
ธนาคารกรุงไทยตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานเพื่อลดผลกระทบท่ีเกิดกับสิ่งแวดล้อม จึงได้ด�าเนินโครงการ 

กรงุไทยรกัสิง่แวดล้อม ภายใต้แคมเปญ “กรงุไทย RELIFE เปลีย่นคนื ฟ้ืนชวีติ” โดยการเปลีย่นพฤตกิรรมของพนักงานให้รูค้ณุค่าของสิง่แวดล้อม คนืสิง่ทีด่ทีีสุ่ด 

ให้กับธรรมชาติ ช่วยฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวให้กับโลก เพิ่มออกซิเจนในอากาศให้กับทุกชีวิตบนโลกใบนี้ 

ทั้งนี้ได้น�านวัตกรรมเครื่อง Inno Waste และตู้ Relife Machine มาใช้เพื่อแปรรูปขยะให้เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นการช่วยลดปริมาณขยะภายในองค์กร 

รวมทั้งรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร
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สามารถลดปรมิาณขยะได้ ลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก ได้ดิน-ปุ�ยไปปลูกต้นไม้ ลดค่าใช้จา่ยการจดัการขยะ

3,690
กิโลกรมั

9,335.7
kgCO2e

(กิโลกรมัคารบ์อนเทียบเท่า)

1,107
กิโลกรมั

10,850
บาท

ผลการด�าเนินงานในปี 2563

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีโครงการ Shred 2 Share ซ่ึงธนาคาร 

ร่วมกับพันธมิตรกว่า 64 หน่วยงาน ในการรณรงค์ให้พนักงานน�าเอกสาร 

ทีไ่ม่ใช้แล้วมาย่อยท�าลายอย่างปลอดภยั และน�าไปรไีซเคลิตามกระบวนการ

มาตรฐานสากล เพื่อลดปริมาณกระดาษและลดปริมาณการเกิด 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

โครงการการกรุงไทยรักการศึกษา :  สนับสนุน 
ทุนการศึกษากรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต

ธนาคารให้ทุนการศึกษากับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ของโรงเรยีนในโครงการกรงุไทยสานฝัน โรงเรยีนดใีกล้บ้าน ทีม่คีวามประพฤติ 

เรียบร้อย ที่มีคะแนนสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอันดับสูงสุด 

ของโรงเรียน และสามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัย

ชั้นน�าของรัฐตามที่ธนาคารก�าหนดให้จนจบปริญญาตรี (หลักสูตรปกติ) 

โรงเรยีนละ 1 ทุน ทนุละ 50,000.- บาทต่อปี จนจบปรญิญาตร ีโดยในปี 2563  

ธนาคารได้ให้ทุนการศึกษาทั้งหมด 157 ทุน เป็นเงิน 7,850,000 บาท 

การสนับสนุนการด�าเนินงานของมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง 
(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ธนาคารได้สนับสนุนการด�าเนินงานของมูลนิธิอาสาเพ่ือนพึ่ง (ภาฯ) 

ยามยาก สภากาชาดไทย ในหลากหลายด้าน อาทิ จิตอาสาการบรรจุ 

ถงุยงัชีพ การร่วมเป็นจิตอาสาในการ Big cleaning ทีจ่งัหวดันครราชสมีา และ 

กิจกรรมอื่น ๆ  ของมูลนิธิฯ โดยในปีนี้ธนาคารส่งพนักงานร่วมเป็นจิตอาสา

จ�านวนประมาณ 100 คน รวมถึงเรื่องการรับบริจาคและการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของมูลนิธิฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร

รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2563098



การให้ความรูท้างการเงนิกับสังคม (FINANCIAL LITERACY)

ให้ความรูด้้านการเงนิให้กับนิสิตและนักศึกษา จ�านวน 6 มหาวทิยาลัย เป็นไปตามเป้าหมาย 

เป้าหมาย
การด�าเนินงานปี 
2563

ผลการ
ด�าเนินงานปี 
2563 

ตามที่ธนาคารมองเห็นความส�าคัญเกี่ยวกับปัญหาทางการเงินท่ีประชาชนยังประสบอย่างต่อเนื่อง การมีทักษะความรู้ทางการเงินจะช่วยให้ประชาชน 

มคีวามสามารถในการบรหิารจดัการรายรบั-รายจ่ายได้ดขีึน้ ลดปัญหาหนีค้รวัเรอืนของประเทศ และยงัสามารถป้องกนัปัญหาภยัคกุคามทางการเงนิทีจ่ะเกิดขึน้  

ธนาคารจึงได้ด�าเนินโครงการกรุงไทยรัก Smart University เพื่อให้ความรู้ทางด้านการเงิน (Financial Literacy) แก่บุคคลทั่วไปและพนักงานธนาคาร  

ตลอดจนมุ่งเน้นส่งเสริมให้เยาวชนซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติเห็นความส�าคัญเกี่ยวกับการออม มีวินัยทางการเงิน ซึ่งจะส่งผลที่ดีในภาพรวมต่อการพัฒนา

ประเทศชาติต่อไป

ธนาคารกรุงไทย ด�าเนินโครงการกรุงไทยรัก Smart University ตั้งแต่ปี 2561 ตามแผนงาน Financial Literacy ซึ่งเป็น 1 ในแผนงานยุทธศาสตร์ 5 ปี  

ของธนาคาร โดยมีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดความรู้ทางการเงินให้กับคนรุ่นใหม่ผ่านการท�ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้ เข้าใจ  

และน�าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงิน เพื่อให้สังคมไทยมีการบริหารจัดการการเงินที่ดีและมีความมั่นคงทางการเงิน 

 ปี 2563 ธนาคารส่งต่อความรูท้างการเงนิสูค่นรุน่ใหม่เพือ่สงัคมทีม่ัน่คงอย่างต่อเนือ่ง โดยเน้นการถ่ายทอดความรูท้างการเงนิไปสูน่สิติ นกัศึกษาในรัว้

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด เพื่อปลูกฝังและวางรากฐานความรูค้วามเข้าใจในการบรหิารจดัการเงนิส�าหรบัเตรยีมความพร้อมในการวางแผน

ทางการเงนิในอนาคตของวยัเริม่ต้นท�างานลงพืน้ทีใ่ห้ความรูด้้านการเงนิให้กบันสิติและนกัศกึษา จ�านวน 6 ครัง้ จ�านวนผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม ท้ังหมด 1,718 คน  

โดยครั้งที่ 1-3 ธนาคารลงพ้ืนที่ให้ความรู้ทางการเงิน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งท่ี 4-6 ธนาคารร่วมมือกับ 

สมาคมธนาคารไทยถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรม Learning By Gaming ผ่านระบบ Virtual Training เพื่อให้สอดคล้องกับยุค New Normal 

เตรยีมความพรอ้มในการวางแผนทางการเงนิในอนาคตของวยัเริม่ต้นทํางาน

ให้ความรูด้้านการเงนิ
ให้กับนิสิตและนักศึกษา

จาํนวน 6 ครัง้

จาํนวน
ผู้เข้ารว่มกิจกรรม

ท้ังหมด

1,718 คน

ครัง้ท่ี 1-3

ธนาคารลงพ้ืนท่ีให้ความรูท้างการเงนิ
ณ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์

และมหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

ธนาคารรว่มมือกับสมาคมธนาคารไทย
ถ่ายทอดความรูผ่้านกิจกรรม

Learning By Gaming
ผ่านระบบ Virtual Training

เพ่ือให้สอดคล้องกับยุค New Normal 

ครัง้ท่ี 4-6
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การอบรมและสัมมนาเพ่ือให้ความรูท้างการเงนิกับกลุ่มลูกค้า
ในปี 2563 ธนาคารจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้ทางการเงินและน�าเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งในรูปแบบห้องสัมมนา การออกบูธ และรูปแบบออนไลน์ 

รวมจ�านวนทั้งสิ้น 64 ครั้ง มีเข้าร่วมสัมมนามากกว่า 80,000 คน 

ตัวอย่างกิจกรรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้ทางการเงิน

กิจกรรม/งานสัมมนา วตัถุประสงค์ จ�านวนผู้เข้ารว่มงาน

1. ธนาคาร เ ข้ าร่ วมออกบู ธงานเทศกาล 

ลดหย่อนภาษี ประจ�าปี 2563 “iTAX2020” 

จัดโดย บริษัท ไอแท็กซ์ อินคอเปอร์เรช่ัน 

จ�ากัด (TBS1, TBS3)

น�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ส�าหรับการลดหย่อนภาษี เครื่องมือ 

ช่วยจัดการภาษี และ/หรือผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคารที่ตรงกับ 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตอกย�้าความเป็นผู้น�าของธนาคารในด้าน e-Tax 

Solutions 

200 ราย

2. ธนาคารร่วมออกบูธกับกรมสรรพากร  

งาน Symposium 2020 เรื่อง “Easy Tax 

Transforms Your Life วิถีใหม่...ให้ภาษี 

เป็นเรื่องง่าย" (TBS1, TBS2, TBS3)

น�าเสนอผลิตภัณฑ์ทางภาษี เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านภาษี

อิเล็กทรอนิกส์ให้กับ 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

ด้วยผลิตภัณฑ์ Krungthai e-Tax Solution เช่น VRT, e-Tax Invoice, 

e-Withholding Tax Plus, Vat Payment, การช�าระภาษตีา่ง ๆ  ผา่นชอ่งทาง 

ธนาคาร และ Cash Package 888

400 ราย

3. KTB Economic Outlook 2020 ณ โรงแรม

ไฮแอท รีเจนซี่

เพ่ือให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมแก่ลูกค้าเกี่ยวกับผลกระทบ, ข้อแนะน�า 

ด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 

150 ราย

4. Virtual Wealth Forum Chapter 1: Next is 

Now พลิกวิกฤต ปรับกลยุทธ์ในยุคเศรษฐกิจใหม่

1. เพ่ือจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ครั้งแรกของธนาคารกรุงไทยให้กับ 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในยุคเศรษฐกิจวิถีใหม่

2. จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนกับ

ธนาคารฯ ในยุค COVID-19

3. เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้า Krungthai Precious 

Plus และ Krungthai Precious ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด  

ซ่ึงจะท�าให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อธนาคาร เป็นการรักษาฐานลูกค้า 

กลุ่มสินทรัพย์สูง เพ่ือขยายการลงทุนในด้านต่าง ๆ กับธนาคารในโอกาส

ต่อไป

Zoom 400 ราย

Krungthai Care  

Youtube 5,000 ราย

Krungthai Care 

Facebook 45,000 ราย

นอกจากน้ี ธนาคารยงัมกีารให้ความรูท้างการเงนิผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร (www.krungthai.com) ในหัวข้อคูค่ดิการเงนิ ซึง่ให้ความรู้ทางการเงินในรปูแบบ  

Info Graphics เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ได้แก่ ไลฟ์สไตล์ การออม เรื่องบ้าน ประกัน สินเชื่อ วางแผนการเงิน วางแผน

เกษียณ รอบรู้ภาษี และการให้ความรู้ทางการเงินผ่านแฟนเพจ Krungthai CARE อย่างต่อเนื่อง

รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2563100



การจดัการด้านพลังงาน

ธนาคารมีนโยบายด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม  

โดยป้องกนัและควบคมุกจิกรรมของธนาคารไม่ให้เกดิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม  

พร้อมท้ังส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานทุกระดับ 

ในองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ค�านึงถึง 

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งธนาคารมุ ่งมั่นท่ีจะให้การด�าเนินงานด้านอนุรักษ ์

สิ่งแวดล้อมเกิดประสิทธิผลมากข้ึน ด้วยการแต่งต้ังคณะกรรมการอนุรักษ์

พลังงานและเทคโนโลยี เพ่ือมาเป็นคณะท�างานในการส่งเสริมควบคุม 

และดแูลการด�าเนนิการอนรุกัษ์พลงังาน และน�าเทคโนโลยหีรอืนวตักรรมใหม่ ๆ  

เข้ามาปรบัใช้ รวมทัง้มกีารบรหิารจดัการพลงังานและเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ  

ให้มีการใช้งานอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด 

ธนาคารมีการก�าหนดใช้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมให้ทุกอาคาร 

เป็นอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกาก�าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 

ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2550 ว่าด้วยการน�าระบบการจัดการพลังงานมาใช้ในอาคารต่าง ๆ 

ขององค์กร ซึ่งได้แก่

• อาคารนานาเหนือ

• อาคารสุขุมวิท

• อาคารถนนศรีอยุธยา

• อาคารสวนมะลิ

• ศูนย์คอมพิวเตอร์พิบูลสงคราม

• ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทยเขาใหญ่

นอกจากนี ้ธนาคารมกีารด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องกบัสิง่แวดล้อมในด้านต่าง ๆ   

โดยในปี 2563 ธนาคารมีการจัดการอนุรักษ์พลังงาน อาทิ

1. โครงการรว่มรณรงค์ประหยัดพลังงาน "Krungthai 
Think Green+"

เพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังานแบบมส่ีวนร่วม โดยมุง่เน้นให้พนกังาน

ตระหนักถงึความส�าคญัของการอนรุกัษ์พลังงาน และแสดงความรบัผดิชอบ 

ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ช่วยในการปรบัเปลีย่นวฒันธรรมของการใช้พลงังาน 

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

2. โครงการ Booth ATM Energy Saving
ธนาคารท�าการติดพัดลมระบายอากาศและพัฒนาโครงสร้างของ  

Booth ATM ให้สามารถระบายอากาศได้ดีขึน้ เพือ่ใช้ทดแทนเครือ่งปรบัอากาศ 

ภายในเครื่อง และเปลี่ยนจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ไปเป็นหลอดไฟ LED 

เพื่อประหยัดพลังงาน

3. โครงการ “เปล่ียนหลอดไฟฟ้า LED และเครื่อง 
ปรบัอากาศ”

เป็นโครงการท่ีด�าเนินงานเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรภายในธนาคาร 

3.1 การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED เป็นการด�าเนินงานที่ช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพ โดยมีแผนการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจาก T8 และ T5 เพื่อลด

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้ หลอดไฟฟ้า T5 สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

ได้มากกว่าหลอดไฟฟ้า T8 ได้ถงึ 30% และมปีระสทิธภิาพแสงสูงกว่าหลอด T8  

ท�าให้ประหยัดไฟได้มากกว่าเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพแสงที่เท่ากัน และ 

ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อยกว่า เนือ่งจากมขีนาดเล็กกว่าจึงใช้วสัดแุละ 

สารปรอทน้อยกว่าหลอดไฟฟ้า T8 อกีทัง้มอีตัราการคงแสงสว่างไว้ตลอดอายุ

การใช้งานของหลอดไฟ (Lumen maintenance) ประมาณ 95% เมือ่ใช้งาน

ไป 2,000 ชั่วโมง สูงกว่าหลอด T8

3.2 ธนาคารมกีารเลอืกใช้เครือ่งปรบัอากาศ เบอร์ 5 และเลอืกใช้น�า้ยา

เครื่องปรับอากาศ R32 ซึ่งเป็นน�้ายาท�าความเย็นท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

และลดการท�าลายก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย 

โดยที่ผ่านมา ธนาคารได้ท�าการเปลี่ยนหลอดไฟ LED T5 ทั้งหมด  

561 สาขา และในปี 2563 ได้เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเพิ่มเติมจ�านวน 19 สาขา 

รวมทัง้สิน้ 580 สาขา และเปลีย่นเครือ่งปรบัอากาศเป็น Inverter ไปทัง้หมด 

112 สาขา เพื่อใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. โครงการปิดไฟ 1 ชัว่โมง เพ่ือลดโลกรอ้น (60+ Earth Hour 2020)
กรงุเทพมหานครร่วมกบัมลูนธิสิิง่แวดล้อมศกึษาเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื (FEED) และ

องค์กร WWF ประเทศไทย จะจัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” (60+ Earth 

Hour 2020) ร่วมกับ 188 ประเทศ และ 7,000 เมืองใหญ่ทั่วโลก โดยธนาคารได้ส่งตัวแทน

เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายท�าการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร และขอความ

ร่วมมือในการปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตามวันและเวลาที่ก�าหนดในปีนั้น ๆ  โดยในปี 2563 

ได้ก�าหนดเป็นวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ในช่วงเวลา 20.30-21.30 น.

นอกจากนี ้ธนาคารได้มมีาตรการควบคมุการใช้พลงังานตามนโยบายอนรุกัษ์พลงังาน 

โดยจัดให้ผู้บริหารทุกระดับและเจ้าหน้าที่ของธนาคารด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในด้าน

พลังงานไฟฟ้า เพื่อให้เกิดการใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการด�าเนินงาน 

ทีย่ัง่ยืนขององค์กร โดยมกีารก�าหนดเวลาเปิด-ปิดไฟฟ้า และเครือ่งปรบัอากาศภายในอาคาร

ส�านักงาน (เปิดในช่วงเวลา 7.30-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. เท่านั้น)
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ตารางปรมิาณการใช้ไฟฟ้าท่ัวประเทศ ในปี 2561-2563

ตารางปรมิาณการใช้น�าประปา ในปี 2561-2563

หน่วย
2561 2562 2563

KWh GJ KWh GJ KWh GJ

ปริมาณการใช้ไฟ 103,309,494.19 371,914.17 103,310,040 391,916.14 103,755,002.40 373,518.01

GHG Emissions : Total 

scope 2 Co2emissions 

(TonCo2eq)

60,136.45 60,136.77 60,395.79

* Emission Factor (GtoG) 1 K = KWh = 0.5821 การค�านวณอ้างอิงจาก Thailand Grid Mix Electricity LCI Database 2557 (2014) การค�านวณอ้างอิงจาก Sustainability Reporting  

Guideline version Standards

ในปี 2563 ธนาคารได้ท�าการปรับปรุงบ่อบ�าบัดน�้าเสียและท่อน�้าท้ิงของสาขาศาลากลางจังหวัดนครพนม และได้ท�าการปรับปรุงระบบบ�าบัดน�้าเสีย 

(โครงสร้างมเีดยี) ศนูย์ฝึกอบรมเขาใหญ่ เพือ่ป้องกนัและลดมลพิษของเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการธรุกจิ นอกจากน้ีธนาคารได้รณรงค์ให้พนกังานเหน็ความส�าคญั 

ในการใช้น�้าอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น 

1. ปรบัเปลีย่นมาใช้อุปกรณ์เพ่ือการประหยดัน�า้ เช่น การปรบัเปลีย่นก๊อกน�า้อ่างล้างมอืเป็นระบบ Sensor เพือ่ไม่ให้น�า้ไหลทิง้โดยไม่จ�าเป็น ปรบัเปลีย่น

หัวก๊อกน�้าในบางพื้นที่ให้ไหลแบบฉีดฝอยเพื่อลดการใช้น�้า และปรับแรงดันน�้าสายฉีดช�าระให้พอดี โดยจะด�าเนินการไปพร้อมกับการปรับปรุงสาขา 

2. ตดิป้ายรณรงค์ให้พนกังานช่วยกนัใช้น�า้อย่างประหยดับรเิวณอ่างล้างมอื และบานประตดู้านในห้องน�า้และห้องครวัของอาคารส�านกังานใหญ่ทัง้ 2 แห่ง  

คือ อาคารนานาเหนือและอาคารสุขุมวิท และอาคารสาขา 

3. การบ�าบดัน�า้เสยีจากอาคารตาม พ.ร.บ. ส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 ได้ด�าเนินการใน 3 อาคาร คอื อาคารนานาเหนอื  

อาคารสขุมุวทิ และอาคารถนนศรอียธุยา เนือ่งจากมกีจิกรรมต่าง ๆ  ภายในอาคาร ท�าให้มนี�า้เสยีเกดิขึน้จากการใช้ห้องน�า้ ห้องส้วม การท�าความสะอาด  

และอื่น ๆ ในแต่ละวันมากถึง 200 ลบ.ม. จ�าเป็นจะต้องรับการบ�าบัดก่อนระบายลงสู่แหล่งน�้าสาธารณะ เพื่อให้ได้มาตรฐานน�้าทิ้งของทางราชการ

ต่อไป

หน่วย 2561 2562 2563

ปริมาณการใช้น�้า m3 113,029 116,394 487,029

การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก 
ธนาคารรณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานลดการใช้ไฟฟ้า ลดการใช้กระดาษ และส่งเสริมการแยกขยะเพื่อส่งเสริม Recycle economy อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี ้ธนาคารได้ค�านงึถงึผลกระทบทีเ่กดิจากภาวะโลกร้อน จึงได้จัดการความเสีย่งท่ีเกดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ (Climate Change) 

โดยการใช้น�้ายาเครื่องปรับอากาศ R32 ซึ่งเป็นน�้ายาท�าความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งธนาคารได้ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตส�านึกในการค�านึงถึง

ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมควบคูไ่ปกบัการปฏบิตังิานในหน้าที ่โดยการมุ่งมัน่สูก่ารเป็นธรุกจิท่ีเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมอย่างย่ังยืน ดงันัน้ ธนาคารจึงได้ก�าหนด

เป็นแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานของธนาคารเพื่อด�าเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งธนาคาร ดังนี้

จากตารางปริมาณการใช้น�้าประปา ในปี 2561-2563 จะเห็นได้ว่าปี 2563 มีปริมาณการใช้น�้า (m3) สูงกว่าทุกปีเนื่องจากเป็นตัวเลขปริมาณการ 

ใช้น�า้ประปาของทัว่ประเทศ แต่ปรมิาณการใช้น�า้ ปี 2561 และปี 2562 เป็นข้อมลูการใช้น�า้ประปาของอาคารส�านกังานใหญ่ ทัง้ 2 อาคาร (อาคารนานาเหนอื  

และอาคารสุขุมวิท) เท่านั้น

การบรหิารผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2563102



ระบบไฟฟ้า
• ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ 25-26๐C

• ปรับลดเวลาการใช้เครื่องปรับอากาศอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง  

หรือเท่าที่จ�าเป็นในการบริการลูกค้า และการปฏิบัติงาน 

• น�าอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความร้อน เช่น เครื่องต้มน�้าร้อน ตู้เย็น ฯลฯ 

ติดตั้งการใช้งานนอกห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศ 

• ตรวจสอบตารางการดูแลบ�ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศประจ�าปี 

ให้ครบถ้วน

• เปิดไฟฟ้าส่องสว่างเฉพาะบริเวณที่มีการปฏิบัติงาน และปิดไฟฟ้า

ส่องสว่างทันทีเมื่อเลิกใช้งาน

• ปิดอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าพร้อมทั้งถอดปลั๊กออกเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน  

เช่น เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร

• ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้งาน ตั้งค่าพักหน้าจออัตโนมัติ

เมื่อไม่มีการใช้งาน 15 นาที

• มีการจัดตั้งทีมอนุรักษ์พลังงานในแต่ละหน่วยงาน ท�าหน้าท่ีดูแล 

การใช้พลังงานภายในหน่วยงาน

ระบบลิฟต์
• หากต้องการข้ึนลิฟต์ให้กดขึน้ ต้องการลงให้กดลง ไม่ควรกดทัง้ 2 ปุม่ 

พร้อมกัน

• ใช้บันไดขึ้น-ลง กรณีขึ้นลงชั้นเดียว และส่งเสริมการใช้บันได 

แทนการใช้ลิฟต์

• พิจารณาการปิดใช้ลิฟต์หลังเลิกงานหรือในช่วงวันหยุด

น�ามันเชื้อเพลิง
• ใช้ความเร็วสม�่าเสมอในขณะขับขี่ และไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง

• ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ตามระยะเวลาที่ก�าหนด

• ร่วมเดินทางไปด้วยกัน หากไปในเส้นทางเดียวกัน และศึกษา 

เส้นทางก่อนเดินทางเสมอ

ระบบน�าประปา
• เปิดใช้น�้าให้เหมาะสมกับการใช้ และปิดก๊อกน�้าให้สนิททุกคร้ัง 

เมื่อเลิกใช้น�้า

• ตรวจสอบการรั่วไหลของระบบน�้าประปา

อื่น ๆ
• ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า โดยใช้ทั้งสองหน้า

• ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์ที่ยากต่อการท�าลาย เช่น โฟม 

หรือพลาสติก

• แยกประเภทขยะเพื่อช่วยลดขั้นตอนและลดพลังงานในการท�าลาย

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เข้าร่วมโครงการ “Shred 2 Share ข้อมูล

ปลอดภัย ร่วมใส่ใจสังคมและส่ิงแวดล้อม” โดยร่วมกับพันธมิตรกว่า  

64 หน่วยงาน เป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน ในการรณรงค์ให้พนักงานน�าเอกสาร 

ทีไ่ม่ใช้แล้วมาย่อยท�าลายอย่างปลอดภยั และน�าไปรไีซเคลิตามกระบวนการ

มาตรฐานสากล 

โดยในปี 2563 สามารถลดปริมาณกระดาษ 76.11 ตัน ลดปริมาณ 

การเกดิก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มากถงึ 19.78 ตนั ลดการใช้ถ่านหนิ 

8.37 ตัน และลดการใช้น�้า 3,805.64 ลบ.ม. 

รวมการด�าเนินการใน 12 ปี ธนาคารสามารถลดปริมาณกระดาษ 

773.64 ตัน ลดปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มากถึง 

202.17 ตัน ลดการใช้ถ่านหิน 85.11 ตัน และลดการใช้น�้า 36,771.64 ลบ.ม. 

ทั้งนี้ ธนาคารจะยังคงสานต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับโครงการ 

Shred 2 Share ข้อมูลปลอดภัย ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในปีต่อ ๆ ไป  

และน�าเสนอผลการมีส ่วนร ่วมในการรักษาส่ิงแวดล้อมให้ผู ้บริหาร 

และพนักงานได้รับทราบ ปีละ 1 ครั้ง

โครงการ “Shred 2 Share ข้อมูลปลอดภัย รว่มใส่ใจสังคมและส่ิงแวดล้อม”

ในปี 2563 

รวมการดําเนินการใน 12 ปี

76.11 ตัน 19.78 ตัน 8.37 ตัน 3,805.64
ลบ.ม.

ปรมิาณกระดาษ ลดปรมิาณการเกิด
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (CO2)

ลดการใช้ถ่านหิน ลดการใช้น¡า

มากถึง

773.64 ตัน 202.17 ตัน 85.11 ตัน 36,771.64
ลบ.ม.

ปรมิาณกระดาษ ลดปรมิาณการเกิด
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (CO2)

ลดการใช้ถ่านหิน ลดการใช้น¡า

มากถึง
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ตารางขอ้มูลการส่งท�าลายเอกสารด้วยวธีิการรกัษาส่ิงแวดล้อมในโครงการ Shred 2 Share ของธนาคารกรงุไทย
ส�านักงานใหญ่

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

2553 54.72 14.23 6.02 2,737

2554 55.86 15.34 6.12 2,793

2555 62.13 16.38 6.93 3,150

2556 62.66 16.29 6.83 3,133

2557 69.94 18.18 7.69 3,496

2558 68.44 17.79 7.53 3,422

2559 86.55 22.50 9.52 4328

2560 57.62 14.98 6.34 2,881

2561 63.27 16.45 6.96 3,163

2562 77.26 20.09 8,50 3,863

2563 76.11 19.78 8.37 3,805.64

รวม 773.64 202.17 85.11 36,771.64

จากการทีธ่นาคารร่วมด�าเนนิโครงการ Shred 2 Share มาอย่างต่อเนือ่ง  

มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจเข้ากับการท�าประโยชน์เพื่อสังคม 

และสิ่งแวดล้อมโดยการรวบรวมเอกสารที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาย่อยสลาย 

และน�ากลบัมารไีซเคลิเพือ่ผลติกระดาษใหม่ เมือ่พจิารณาข้อมลูการท�าลาย 

เอกสารของธนาคารกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปริมาณ

การใช้ถ่านหิน และการใช้ทรัพยากรน�้าไปพร้อมกัน พบว่าสามารถ 

ลดมลภาวะซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน และกระดาษบางส่วน

ยังสามารถน�ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีกด้วย

ธนาคารมกีารด�าเนนิการด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 

ได้แก่ 

• ทบทวนแผนความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน (Business Continuity 

Policy) เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาภัยพิบัติ

ทางธรรมชาต ิ(น�า้ท่วม) โดยธนาคารได้แบ่งความรนุแรงของสถานการณ์และ

ก�าหนดแผนรองรับเหตุอุทกภัยออกเป็น 3 เฟส ตามระดับความรุนแรงและ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด�าเนินงาน 

•  ธนาคารได้เข้าร่วมโครงการ TBCSD Green Meeting ตั้งแต่ปี 

2550 ซึ่งจัดโดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business 

Council for Sustainable Development) ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

ในการเป็นองค์กรที่น�าแนวทางการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร (Green 

Meetings) ไปประยุกต์ใช้

รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2563104



การบรหิารจดัการวสัดุ

ธนาคารด�าเนินนโยบายการลดปริมาณการใช้กระดาษผ่านโครงการ Internal Digitization-Paperless Branch เป็นหนึ่งใน Strategic Projects  

ที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยธนาคารต้องการ digitize กระบวนการ

ท�างานในสาขา 

ตารางปรมิาณใช้กระดาษ (สลิป) ระหวา่งปี 2561-2563

ปรมิาณใช้กระดาษ (สลิป) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

(กิโลกรัม) 461,302.19 300,471.57 231,374.04

ปรมิาณการลดใช้สลิป ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

(ห่อ) 1,562,665 1,522,050 1,580,922 1,661,834 1,715,325 1,124,000 3,006,000

(กิโลกรัม) 1,672,050 1,628,593 1,691,586 1,778,162 1,835,398 1,202,680 3,250,660

หมายเหตุ สลิป 500 ชุด : 1 ห่อ = 1.07 กิโลกรัม

จากตารางปรมิาณใช้กระดาษ (สลปิ) ระหว่างปี 2561-2563 จะเห็นได้ว่าแนวโน้มปรมิาณการใช้กระดาษ (สลปิ) ลดลง หลงัจากได้ด�าเนนิโครงการดงักล่าว 

โดยในปี 2563 มีการใช้กระดาษ (สลิป) ดังน้ี

ประเภท รายละเอยีด/หน่วย น�าหนัก 
(กิโลกรมั)

ปรมิาณการใช้วสัดุ

จ�านวน
ท้ังหมด

รวมน�าหนัก 
(กิโลกรมั)

ใบฝากเงิน 500 ชุด/ห่อ 1.44 58,746.00 84,594.24

ใบถอนเงิน 500 ใบ/ห่อ 0.64 49,432.00 31,636.48

ใบช�าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ 100 ใบ/ห่อ 0.25 151,620.00 37,905.00

ใบรับฝากเงินส�าหรับสมุดคู่ฝาก 500 ใบ/ห่อ 0.90 25,020.00 22,518.00

สมุดคู่ฝาก (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์) 1 เล่ม 0.0134 4,033,000.00 54,042.20

สมุดคู่ฝาก (บัญชีเงินฝากประจ�า) 1 เล่ม 0.0136 38,200.00 519.52

สมุดคู่ฝาก KTB ZEROTAX 1 เล่ม 0.0122 13,000.00 158.60

รวม 231,374.04

นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการพัฒนานวัตกรรมการบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็น Digital Banking ให้บริการอย่างมี

ประสิทธิภาพ ธนาคารจึงได้น�าเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนากระบวนการท�างานของธนาคาร ดังนี้

Krungthai NEXT รองรับการใช้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบไม่มีสมุดคู่ฝากท่ีจะช่วยลดการใช้กระดาษ ลดปัญหาในการจัดเก็บสลิปกระดาษ 

ประจ�าวัน อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการจัดเก็บข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

การยืนยันตัวตนโดยเสียบบัตรประชาชน (Dip Chip) โดยในปี 2563 มียอดการท�าธุรกรรมจ�านวน 16 ล้านครั้งเทียบเท่าการลดการใช้กระดาษ 

ได้สูงถึง 34,240 kg

การน�าเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนากระบวนการท�างานของธนาคารสามารถลดปรมิาณการกระดาษสลิป ดังน้ี

ทั้งนี้ นอกจากเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ยังสามารถช่วยลดปริมาณ 

กระดาษสลิปที่เกิดจากท�าธุรกรรม โดยในปี 2563 สามารถลดปริมาณการกระดาษสลิปได้สูงถึง 3,250,660 กิโลกรัม
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เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี 

ธนาคารได้จัดท�ารายงานความยั่งยืน เพ่ือเปิดเผยแนวทางการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้เป็นประจ�าทุกปี ต้ังแต่ปี 2549  

ฉบับล่าสุด คือ ฉบับปี 2562 โดยในปีน้ีธนาคารได้ใช้มาตรฐาน Global Reporting Initiative ฉบับ Standards มาใช้เป็นกรอบในการเปิดเผยข้อมูล 

การด�าเนินงานของธนาคารในระดับ Core ครอบคลุมการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของธนาคารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 

ทั้งนี้ ได้ก�าหนดขอบเขตของการเปิดเผยข้อมูลในแต่ละประเด็นตามบริเวณที่เกิดผลกระทบ (หรือคาดว่าจะเกิดดังนี้)

- ขอบเขตภายในองค์กร (Within Organization) ประกอบด้วย บมจ. ธนาคารกรุงไทย และบริษัทในเครือที่ธนาคารถือหุ้น 100% จ�านวน 5 บริษัท 

ได้แก่ บรษิทั กรงุไทยกฎหมาย จ�ากดั บรษิทั กรงุไทยธรุกจิบรกิาร จ�ากดั บรษิทั หลักทรพัย์จดัการกองทนุ กรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) บรษิทั กรงุไทย  

คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด และบริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ�ากัด

- ขอบเขตภายนอกองค์กร (Outside Organization) ประกอบไปด้วย ลูกค้า สังคม ผู้ถือหุ้น คู่ค้าและหน่วยงานก�ากับ

ประเด็นด้านความย่ังยืน 
ตามแนวทาง GRI Aspect 

ขอบข่ายของการรายงาน Aspect Boundary

หัวข้อท่ีน�าเสนอ
ในรายงาน

Within Organization
(Krungthai) Outside Organization

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

Economic Sustainability

Sustainable growth & 
profit

การเติบโตของผลประกอบการ
อย่างยั่งยืน

Resilience/Financial  
risk management

การบริหารความเสี่ยง

Customer relation 
management 

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

Innovation and  
Research-driven strategy

การวิจัยและนวัตกรรม

Operational Sustainability

Governance การด�าเนินงานอยา่งมบีรรษทัภิบาล

Regulation compliance การด�าเนินงานอยา่งมบีรรษทัภิบาล

Operational risk  
management

การบริหารความเสี่ยง

Eco-efficiency  
operation 

- การจัดการด้านพลังงาน
- การบริหารผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- การบริหารจัดการวัสดุ

HR management & 
Development

การบริหารทรัพยากรบุคคล

Stakeholder  
engagement

- การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย

- การบริหารจัดการ 
ห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

Digitization of operation การด�าเนินงานด้านดิจิทัล

รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2563106



ประเด็นด้านความย่ังยืน 
ตามแนวทาง GRI Aspect 

ขอบข่ายของการรายงาน Aspect Boundary

หัวข้อท่ีน�าเสนอ
ในรายงาน

Within Organization
(Krungthai) Outside Organization

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

Environmental and Social Sustainability

External Environmental &  
Social Activities 

- กรุงไทยเคียงข้างไทยสู่ความย่ังยืน
- โครงการเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม
- การให้ความรู้ทางการเงินกับ

สังคม

Sustainable Finance การสนับสนุนทางการเงินต่อธุรกิจ
ที่เป็น ESG

Transparency and  
fairness 

การด�าเนินงานอยา่งมบีรรษทัภบิาล

Business Ethics and  
customer trust

การด�าเนินงานอยา่งมบีรรษทัภบิาล

ติดต่อสอบถามเก่ียวกับรายงาน

อย่างไรกต็าม หากท่านมข้ีอสอบถามเกีย่วกับรายงานฉบบันี ้สามารถตดิต่อได้ที ่

ทีม Marketing Activation (งานกิจการเพื่อสังคม) สายงานส่ือสารและ 

ภาพลักษณ์องค์กร บมจ. ธนาคารกรุงไทย ส�านักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 14  

เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  

โทรศัพท์ 0-2208-4461-2
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GENERAL STANDARD 
DISCLOSURES

PAGE NUMBER EXTERNAL 
ASSURANCE DIRECT ANSWER SDG MAPPING LINKAGE TO DISCLOSURE

AR SR

STRATEGY AND ANALYSIS

102-14 6-11

102-15 6-11

ORGANIZATIONAL PROFILE

102-1 12

102-2 49-51 26, 43-48,
61-63,
94-96

102-3 12

102-4 46

102-5 12

102-6 49-51 43-48, 
61-63

102-7 35-36, 
43-48, 
61-63, 
74

102-8 74 Goal 8 good job and economic growth 
- Employment 

102-9 64

102-10 No Significant Changes

102-11 19-22, 
93-96

102-12 19-22

102-13 22-23

102-41 81-82

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

102-45 106-107

102-46 15-18, 
106-107

102-47 106-107

102-48 No any restatement 

102-49 No significant change

STAKEHOLDER ENGAGEMENT 

102-40 89-91

102-42 17, 89-91

102-43 89-91

102-44 89-91

การแสดงข้อมูลตามตัวชี้วัด  GRI

รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2563108



SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

GENERAL STANDARD 
DISCLOSURES

PAGE NUMBER EXTERNAL 
ASSURANCE DIRECT ANSWER SDG MAPPING LINKAGE TO DISCLOSURE

AR SR

REPORT PROFILE 

102-50 106

102-51 106

102-52 106

102-53 107

102-54 106

102-55 108-111

102-56 No Assurance Statement 

GOVERNANCE 

102-18 55-57

ETHICS AND INTEGRITY 

102-16 13, 
55-57

Goal 16 peace and justice 
- Ethic and lawful behave 

DMA 
AND INDICATORS

PAGE NUMBER
OMISSIONS EXTERNAL ASSURANCE SDG MAPPING LINKAGE TO DISCLOSURE

AR SR

GRI 103 MANAGEMENT APPROACH 

103-1 15-16, 
106-107

103-2 16-18, 
20-22, 
29-33, 
37-42, 
46-47, 
52, 57, 
60-63, 

65-67, 75, 
77-79, 
82-85, 

93-94, 99, 
101-103

103-3 196-197 29, 49, 53, 
57, 64, 

74-75, 81, 
83, 87-88, 
90, 99

ECONOMIC

ECONOMIC PERFORMANCE

201-1 36 Goal 8 good job and economic growth 
- Economic Performance
Goal 9 innovation and infrastructure 
- Infrastructure investment  

201-3 76-77

201-4 36
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DMA 
AND INDICATORS

PAGE NUMBER
OMISSIONS EXTERNAL ASSURANCE SDG MAPPING LINKAGE TO DISCLOSURE

AR SR

INDIRECT ECONOMIC IMPACT

203-1 43-45 Goal 8 good jobs and economic growth
- Indirect impact on job creation 
Goal 9 innovation and infrastructure
- Infrastructure investment  

203-2 27-33, 
43-45, 
47-48, 
61-63, 

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

ANTI-CORRUPTION 

205-1 57-58, 60 Goal 16 peace and justice
- Ethic and lawful behave

205-2 59

ENVIRONMENT 

MATERIALS

301-1 105 Goal 12 responsible consumption
- Material efficiency/recycling

ENERGY

302-1 102 Goal 12 responsible consumption
- Material efficiency

302-4 102

WATER

303-1 102

EMISSIONS

305-2 98, 102 Goal 13 climate action
- Material efficiency

305-3 103-104

305-5 102-104 Goal 13 climate action
- Material efficiency

WASTE 

306-2 97-98

SOCIAL

LABOR PRACTICES AND DECENT WORK

EMPLOYMENT

401-1 80 Goal 5 gender equality 
- Gender equality 
Goal 8 good jobs and economic growth
- Employment 

401-2 76-77 Goal 8 good jobs and economic growth
- Earning, wages and benefits 

401-3 77 Goal 5 gender equality 
- Parental leave  

OCCUPATION HEALTH AND SAFETY

403-1 84-85 Goal 8 good jobs and economic growth
- Occupational health and safety 

403-2 87-88 Goal 3 good health
- Occupational health and safety

403-3 88

403-4 85-86

รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2563110



DMA 
AND INDICATORS

PAGE NUMBER
OMISSIONS EXTERNAL ASSURANCE SDG MAPPING LINKAGE TO DISCLOSURE

AR SR

TRAINING AND EDUCATION

404-1 71 Goal 4 quality education
- Employee training and education
Goal 8 good jobs and economic growth
- Employee training and education

404-2 68-71 Goal 8 good jobs and economic growth
- Employee training and education

404-3 73-74 Goal 8 good jobs and economic growth
- Employee training and education

DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY

405-1 74 Goal 5 gender equality 
- Gender equality
- Woman in leadership 
Goal 8 good jobs and economic growth
- Diversity and equal opportunity 

NON-DISCRIMINATION 

406-1 49-53 Goal 5 gender equality 
- Non-discrimination 
Goal 16 peace and justice
- Non-discrimination

FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING

407-1 81

LOCAL COMMUNITIES 

413-1 29-33

CUSTOMER PRIVACY 

SUPPLY SOCIAL ASSESSMENT 

414-1 64

418-1 51-52

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURE FOR FINANCIAL SERVICE SECTOR  

PORTFOLIO 

FS7 43-44, 
61, 63 

FS8 94,96

LOCAL COMMUNITIES 

F13 27-28

F14 27-28

FINANCIAL LITERACY 

F16 29-30, 99
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แบบส�ารวจความคิดเห็นของผู้อ่าน
1).	 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล

 เพศ  ชาย  หญิง

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

 อาชีพ  กรุณาระบุ  

2).	 ในฐานะผู้อ่าน	กรุณาระบุว่าท่านอ่านจากมุมมองไหน	 	 	 	 	

   ลูกค้า  พนักงาน  ผู้ร่วมลงทุน  ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน

   หน่วยงานวิจัย  สถาบันการศึกษา  หน่วยงานราชการ  สื่อมวลชน

   อ่ืนๆ (กรุณาระบุ )

3).	 ท่านเคยพบเห็นรายงานความยั่งยืนของธนาคารกรุงไทย	จากท่ีใดบ้าง	โปรดระบุ	 	 	 	

   เว็บไซต์และ Social Media ช่องทางต่างๆ ของธนาคาร  ส�านักงาน/สาขาในเครือของธนาคาร

   งานสัมมนา/บรรยาย    การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

   อ่ืนๆ (กรุณาระบุ )

4).	 วัตถุประสงค์ในการอ่านรายงานความยั่งยืนฉบับนี้	 	 	 	 	 	

   เพ่ือท�าความรู้จักธนาคาร 

   เพ่ือหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจการลงทุน

   เพ่ือศึกษาโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

   เพ่ือการวิจัยและการศึกษาแนวทางการด�าเนินงานด้านความย่ังยืน

   อ่ืนๆ (กรุณาระบุ )

5).	 ท่านคิดอย่างไรกับรายงานความยั่งยืนของธนาคารกรุงไทยฉบับนี้	 	 	 	 	

 ระดับความสมบูรณ์ของเนื้อหารายงานฯ  มาก  ปานกลาง  น้อย

 ระดับความสวยงามของการออกแบบรูปเล่ม  มาก  ปานกลาง  น้อย

 ระดบัความน่าสนใจของเน้ือหารายงานและรูปแบบการน�าเสนอ  มาก  ปานกลาง  น้อย

 ระดับความพึงพอใจของท่าน   มาก  ปานกลาง  น้อย

6).	 ท่านคิดว่าเน้ือหาของรายงานความยั่งยืนเร่ืองใด	มีประโยชน์กับท่านมากท่ีสุด		 	 	 	 	

   เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย    กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความย่ังยืน

   ความยั่งยืนด้านการปฏิบัติการและการด�าเนินงาน  ความย่ังยืนด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม

   ความยั่งยืนด้านผลประกอบการ    เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

7).	 ท่านคิดว่าเน้ือหาของรายงานความยั่งยืนเร่ืองใด	มีประโยชน์กับท่านน้อยท่ีสุด

   เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย    กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความย่ังยืน

   ความยั่งยืนด้านการปฏิบัติการและการด�าเนินงาน  ความย่ังยืนด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม

   ความยั่งยืนด้านผลประกอบการ    เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

8).	 หลังจากอ่านรายงานความยั่งยืนฉบับนี้	ท่านรู้สึกอย่างไรกับการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนของธนาคาร		 	 	

 

9).	 ท่านคิดว่าธนาคารควรด�าเนินงานด้านความยั่งยืนในเร่ืองใดเพิ่มเติม	 	 	

 

10).	ท่านมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ	เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้	อย่างไรบ้าง	 	 	

 

ข้อมูลจากแบบส�ารวจความคิดเห็นของท่านที่มีต่อรายงานความย่ังยืนฉบับนี้	จะน�ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดท�ารายงานฉบับต่อไป

ธนาคารขอขอบพระคุณส�าหรับความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง



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

บรกิารธุรกิจตอบรบั ทีม Marketing Activation
(งานกิจการเพ่ือสังคม) 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ตู้ ปณ.44 ศฝ.หัวล�าโพง
กรุงเทพฯ 
10331
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เ คียงข้ างไทย สู่ความย่ังยืน

Krungthai Care

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